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פרוטוקול
מר אבי בינמו :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המשך מליאת מועצת העיר שלא מן
המניין מיוחדת מספר .86442018
שלומי זינו:

מה זה ישיבת המשך של ההמשך?

מר אבי בינמו :כשאני אסיים,
שלומי זינו:

לא ,איזה ישיבת המשך? אתה פותח ואתה תגיד איזה ישיבת המשך,

מר אבי בינמו :בהתאם להחלטת על סדר היום תקציב עיריית נשר לשנת  .2018אני רק
ברשותכם ב פתח דברי ,כן אני אציין את הנוכחים ,ניסים בן לולו ,אבי בינמו,
יחיאל אדרי חבר המועצה ,גיאורגי גירשקוביץ ,איגור גורביץ ,אדווה קאופמן,
ישי איבגי ,רועי לוי .משתתפים עורך דין אלכסנדר טנדלר ,היועץ המשפטי,
גזבר העירייה מיכה זנו ,מיכל לבנה מנכ"ל העירייה .בפתח דברי אני חושב
שמגיע לכולכם לשמוח ,ברכות לבית ספר גלילות על קבלת פרס חינוך ארצי,
ברכות לחיילת המצטיינת נשיא המדינה ברכה גדנוב מנשר ,ברכות למירה
שרייבר מבית ספר רבין על קבלת אות הצטיינות מנשיא המדינה ושר החינוך,
ברכות לתלמיד עידן אורן מתיכון מקיף נשר על קבלת מצטיין נשיא המדינה
ושר החינוך ,שלו אלימלך על זכייתו בפרס כתיבה ארצית לשנת תשע"ח של
אגודת הסופרים העבריים .אני מבקש לפתוח כדלקמן ,בתאריך  7.3זומנה
ישיבת מועצת עיר בנושא תקציב ,לא התקיים דיון בהיעדר פורום .ישיבה
שנייה לאישור התקציב העירייה לשנת  2018זומנה לתאריך .29.3.2018
הישיבה הזו התקיימה במשך כ 6-שעות תוך ניסיונות כנים ואמתיים של כל
חברי המועצה לגבש הסכמות כאלה ואחרות אך בסוף זה לא הסתייע ולכן
לא התקבל רוב על מנת להמשיך את ישיבת המועצה זמן נוסף .לפיכך זומנה
ישיבת מועצה נוספת להמשך דיון לאישור התקציב .כידוע המועד האחרון
לאישור התקציב על פי מה שאושר לנו על ידי משרד הפנים הינו סוף חודש
מרץ ,הינו סוף חודש ,משרד הפנים אישר אורכה עד סוף חודש אפריל ולאחר
מכן כרגע לפי דעתי יתכן התחלת שימוע לחברי המועצה .במהלך השבועות
האחרונים הצטרף לפגישה חבר המועצה שלומי זינו .במהלך השבועות
האחרונים הזמנתי לפגישות את חברי המועצה ונציגי הסיעות בהרכבים
השונים וזאת על מנת לנסות למצות את ההליכים בשביל להגיע להסכמות .ב-
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 8.4.2018התקיימה פגישה של נציגי כל הסיעות גם היא נותרה ללא הסכמה
בין נציגי הסיעות .בנוסף ,שיגרתי מכתבים לנציגי הסיעות במטרה לקבוע
הסתייגויות והערות ולקבל את חוות דעת הגזבר ,כי הלא ידוע שבעיר איתנה
חייבים לקבל את חוות דעתו של הגזבר על הצעות לתיקון להצעת התקציב.
הוגש לפניכם ולרשותכם הערות כאלה ואחרות חוות דעת של גזבר העירייה
מיכה זינו לבין הצעת התקציב לאחר תיקונים ,לאחר התיקונים היא ברת
ביצוע ומאוזנת .הצעת תקציב העירייה לשנת  2018הינה על סך  190.4מיליון,
גידול של  1.94%ביחס לתקציב שנה קודמת .הצעת התקציב נבנתה בהתייחס
בהנחיות משרד הפנים לביצוע תקציב לשנת  ,2017הגידול ,זכויות לשנת 2018
לפי העניין ובהתאם לחוות דעת גזבר העירייה .אני אודה לכם אם תגלו
אחריות ושתוף פעולה לשם תפקודה התקין של עיריית נשר ולאשר את הצעת
התקציב לשנת  .2018אני רק רוצה עוד להוסיף על פי סעיף  206לפקודת
העיריות נדרשת חוות דעת הגזבר להצעת התקציב .על כן כל שינוי שיידרש
יצטרך לקבל את חוות דעתו הן בישיבה והן במידת הצורך אם נחליט אחרת
כדי להראות על איזון התקציב ושהתיקון הוא בר ביצוע .חוות דעת של הגזבר
נדרשת בהתאם הצבעה שכן עיריית נשר הינה עיר איתנה .אני רק רוצה
להוסיף כך שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ ולמצוא כל דרך
לאשר את התקציב היום .ניתן לדון ,ניתן לצאת החוצה ולראות איך אפשר
באמת לגשר על הפערים .הערה אחת אני מבקש להעיר למר ישי איבגי
ברשותך ,הערה אחת אני מבקש להעיר למה ישי איבגי רק בזיכרון התקציב
שהוגש עכשיו זה לא התקציב הגבוה ביותר .בשנת ,2015
מר ישי איבגי :עד לפני שנבחרת זה התקציב הגבוה ביותר,
מר אבי בינמו :לא ישי ,בוא אני מכבד אותך תכבד אותי .התקציב נכון להיום שהוגש הוא
 ,190.4ב 2015-הוא היה  193מיליון שקל ,רק תיקון זה לא חס וחלילה,
מר ישי איבגי :לא זה חשוב מאד ... ,להוריד  3מיליון אפשרי?
מר אבי בינמו :לא פשוט בגלל שאמרת אני רק מתקן טעות סופר ,לא הוספתי מעבר .אני
חושב שלאור הניסיון של האנשים שיש כאן הם צריכים למצוא את הדרך,
אני חושב שישבנו ודנו ושמענו את ההסתייגויות באופן כמעט שיטתי הן בעל
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פה ,הן בכתב ,הן בפגישות כאלה ואחרות ואני בטוח שחשוב לכם וחשוב לעיר
וחשוב גם לי להעביר את התקציב,
שלומי זינו:

אני רק שאלה קטנה ,הישיבה הזו היא בעצם ישיבת המשך של הישיבה של
ה 6-שעות?

מר אבי בינמו :כן .הישיבה הזו היא ישיבת המשך של הישיבה הקודמת שנמשכה  6שעות,
אני הגדרתי את זה בהתחלת הדברים.
מר שלומי זינו :על פי פקודת העיריות אתה אמור להגיש את התקציב בנובמבר  ,2017פנינו
אלי ך חברי המועצה וביקשנו את הדבר הזה לא פעם ולא פעמיים  ...במנהל
המחוז ולשר הפנים למנכ"ל משרד הפנים ואכן זה לא נעשה ,נעשו אכן,
אמרת שנעשו פגישות וחלק מהדברים הסתדרו חלק לא ,חלק אמרו את
ההסתייגויות שלהם לאחר מכן בעל פה חלק בכתב .דווקא קיבלנו מכתב
אתמול מגזבר העירייה שאומר לנו שהוא עשה אחרי שאתה עשית בדיקה
פריש מיש ,לקחתי מפה קצת ,מפה קצת ,מפה קצת ופה כל ההסתייגויות
הקיימות והצעת התקציב מונחת בפניכם כאשר חוות דעתו של הגזבר הייתה
שבזה הוא יכול לעמוד ,תקן אותי אם אני טועה,
מר אבי בינמו :זה היה שלשום,
מר שלומי זינו :שלשום ,סליחה .ואם יש למישהו איזה שהיא הסתייגות אז אני מבקש
להעביר לנו אותה על שעה מסוימת .אכן אני לא מצטט כי המכתב לא מולי,
העברנו את ההסתייגות  3ראשי סיעות שנמצאים פה,
מר אבי בינמו :מי זה ראש הסיעות?
מר שלומי זינו :אנוכי וסיעת הליכוד ניסים ורועי לוי סיעת יש עתיד.
מר אבי בינמו :אוקי,
מר שלומי זינו :אתם מאשרים שזה המכתב שהיה?
מר אבי בינמו :כן,
מר שלומי זינו :תודה רבה .העברנו מכתב כאשר אנחנו באנו ואמרנו הסתייגות שלנו להעמיד
את התקציב,
דובר:

אפשר לקבל העתק מהמכתב? לא קיבלתי את המכתב,

מר שלומי זינו :על בסיס ,להעמיד את התקציב על בסיס  2017כיוון שאנחנו לא שותפים
לתקציב  .2018אנחנו חושבים שהתקציב הוא לא טוב ולא מיטיב עם ה...
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ולכן אנחנו ביקשנו  2017 ...על סך  186מיליון .גם ביקשנו מהגזבר להעביר
לנו איך הוא מתכוון לעשות את זה כמו שהכתיבו לנו אנחנו שעות אנחנו
עמ דנו בשעות בזמנים ,אנחנו לא קיבלנו עד רגע זה שאנחנו יושבים כרגע שום
מסמך שדרשנו את זה .עכשיו אתה מבקש מאתנו כרגע שאנחנו העלינו
הסתייגות ואין לנו שום מסמך מול העיניים ,אתה מבקש מאתנו כרגע לאשר
את התקציב .גם את ה 186-שאני אמור לקבל חוות דעת של היועץ ושל הגזבר
ולא קיבלתי אותה למרות שבקשנו את זה בזמן אני חושב שזה לא יהיה רציני
שאנחנו פה נשב ושום נייר על השולחן ,נייר ריק ונבוא ונגיד נכון שאנחנו
העברנו את ההסתייגויות הזאתי ,הגזבר שלך לא העביר את החומר כמו
שצריך אבל כיוון שלנו חשוב התקציב לעיריית נשר ,חשוב לנו התפקוד
השוטף של העירייה ,אני מבקש מחברי המועצה בהחלטה אלף שהגזבר יעביר
לנו את על בסיס ההסתייגות שלנו תקציב ,מסמך תקציב של  186מיליון שקל
על בסיס מה שקרה ב 2017-עד יום שישי בשעה  .10:00כיוון שאמרת אדוני
ראש העיר שאתה האורכה שלנו היא עד ה,30-
מר אבי בינמו :לא ,האורכה שלנו היא עד היום ,אני מבקש אותה עד ה,30-
מר שלומי זינו :אוקי ,עד ה 30-אמרת זה לא יהיה היום .לכן אני מבקש ברשותך אדוני ראש
העיר לדחות את הישיבה ליום ראשון אחרי שאנחנו נקבל את כל החומר
בצורה מסודרת .יום ראשון זה ה ,29-אנחנו עדיין לא ב 30-אין בעיה ואנחנו
ביום ראשון נקיים את הישיבה הזאתי ונקבל החלטות,
מר אבי בינמו :טוב ,אני ,תיכף אנחנו נחזור לזה .אני יכול להגיד כזה דבר .בשום מקום
במכתב שלכם לא מופיע המילה  ,2017מופיע תקציב של  186מיליון  ,₪יחד
עם זאת כאשר אתם מבקשים להפחית כ 4-מיליון  ₪רציתי להבין אם אתם
מבקשים להפחית את זה מהחינוך ,אתם מבקשים להפחית את זה מהצופים,
אם אתם מבקשים להפחית את זה מהספורט ,אם אתם מבקשים להפחית
את זה מהמתנ"ס ,אם אתם מבקשים להפחית את זה מפעולות בית הספר.
לבוא לבקש קיצוץ זה בסדר רק מן הראוי היה גם שתציגו במסמך שלכם
איפה אתם רואים את הקיצוץ ,באיזה מקומות ובאיזה דברים .לדעתי ואני
אומר את דעתי אנחנו עיר איתנה שיש לה היום במזומן  210מיליון ₪
בבנקים,
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מר שלומי זינו :איזה ,210
מר אבי בינמו :אני לא הפרעתי לך 210 ,מיליון  ₪בבנק ,אני מסיים כאשר חלק מזה זה
קרנות של  157 ,156מיליון שקלים .אני באמת חושב שאם הייתם אפילו
יוצאים להתייעצות קלה כזו או אחרת היינו מוצאים את הפתרון גם
לדרישות של סיעת יש עתיד,
דובר:

אני גם רוצה להציג משהו לפני היציאה להפסקה ולפני ההתייעצות,

מר אבי בינמו :לא יוצאים עוד להפסקה ,עוד לא יוצאים להפסקה .אני חושב שבסך הכל,
א ני חושב שבסך הכל בפגישה שהתקיימה בלשכה שלי עלתה אחת ההצעות
אפילו הטובות יותר ,החשובות יותר שכללה את הכל .ההצעה הזו הועלתה על
ידי רועי לוי שלקח מתוך ה 1,600-מיליון ואמר בואו כל סיעה ניקח את ה-
 400אלף שקל בהתאם למדיניות שלה ,לתפיסת העולם שלה ,אחד רוצה יותר
ח ינוך ,אחד רוצה יותר ייעץ משפטי ,אחד רוצה יותר זה .ניסינו על בסיס
הזה ,אחד רוצה יותר ממה שנגלה לעין ,אחד רוצה יותר קרן רמון ,אחד רוצה
יותר מגמת מוזיקה להקים בתיכון וכיוצא בזה ,באמת הייתה הצעה סבירה,
לא כל כך הסתדרה כי חלק מהאנשים גם עזבו את השיח מסיבות
אובי יקטיביות וכאשר יחיאל למעשה הציע משהו אחר ,בא ואמר אני רוצה
לקחת את  2017לעשות קופי פייסט למשהו שהוא לא מובן הוא לא אפשרי,
צריך לבוא ולהגדיר אותו במילים ובמספרים ולסדר אותו בתוך המערכת .אז
כך שגם חלק מהתקופה לצערי הייתי ,עברתי  4ניתוחים אבל זה לא חשוב
המערכ ת צריכה לעבוד .כאשר יצאתי העברתי לכאן והשתדלתי כמיטב
יכולתי .ואני אומר באחריות מלאה להבדיל מהרבה עיריות אחרות שלזכות
ראשי הערים שם ייאמר שיש להם קואליציה מסודרת אבל הם מקבלים
מענקי איזון של  50 ,40 ,30מיליון שקל .עיריית נשר היא איתנה ,לזה יש
משמעות אדירה ואני מאחל באמת שראש העיר הבא שייכנס יהיה לו את
אותו דבר .יש לזה משמעות אדירה בהיבטים של תב"רים ,בהיבטים של כל
מיני דברים ,לא צריך לרוץ למשרד הפנים .כל מקום אחר כל שבוע הוא צריך
להיות במשרד הפנים כדי לאשר את זה .עיר איתנה המשמעות הוא שהיא
יכולה להסתמך על הכספים והדברים ,על ההכנסות בעיקר שבאות מעסקים
וגם מהיטלים כאלה ואחרים .כן בבקשה מר שלומי זינו,
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מר שלומי זינו :אני לפני שאני אדבר הייתי מעונין לשמוע את היועץ המשפטי של העירייה
בקשר לחוות הדעת שהתבקשו על ידו בשלושה נושאים .נושא ראשון זה מה
קורה אם מועצת העיר לא מאשרת את התקציב בשלב הזה ,לא רק בציטוט
של החוק אלא יותר ברמה יישומית הלכה למעשה ,מה יכול להיות איך
ההתנגשויות בין כל הסעיפים השונים ובצורה פשוטה שנוכל להבין את זה.
נתת חוות דעת מפורטת בכתב אבל היא כל כולה ציטוטים מהחוק .אני גם
יודע לחפש בחוק אני רק רוצה להבין את היישום .זה חוות דעת ראשונה.
חוות דעת שנייה לעניין זימון הישיבה .זאת אומרת אם הישיבה ,אם הבקשה
שלי והטענה שלי לפגם בזימון הישיבה בגלל האיחור שנשלח  48שעות לפני
ולא  10ימים לפני האם גם כשיש פגם בהזמנה אפשר היה לרפא את זה כמו
שראש העיר עשה והזמין את הישיבה הזאתי כשהוא משנה את הנושא יום
לפני זה .אולי בכלל כל הזימון של הישיבה הזאת הוא לא חוקי ואנחנו נתפזר
ונתכנס עוד  10ימים ,לא קיבלתי ממך חוות דעת כתובה בעניין הזה .והחוות
דעת השלישית היא לעניין מה קורה במסדרונות העירייה לגבי הגשת
ההתנגדות של עיריית נשר לתכנית כלל מגורים כפי שהתקבלה החלטה ביום
 .7.3.2018מההתכתבויות שאני לא אטריח פה את כולם בכל הדברים
ומהדברים הקשים שנכתבו שמה אני מבין שמנכ"לית העירייה וסגנית היועץ
המשפטי של העירייה וראש העירייה פועלים בניגוד לחוק וזה בלשון המעטה
ולא יודע אם ראית את המייל הזה אבל על פי מה שהיועץ המשפטי כתב
וכולכם לא יכולים לחשוד ביחסים שלי ושלו ואתם מכירים את ההיסטוריה
ביננו כן ,אבל על פי מה שהוא כתב ,מנכ"לית העירייה וסגנית היועץ המשפטי
של העירייה ואתה פועלים בניגוד לחוק .עכשיו לך בתוך נבחר ציבור יש מי
שצריך לטפל בך ,יש מי שצריך לבדוק מה אתה עושה ולמה אתה עושה,
קטונתי ,רשויות החוק יעשו מה שצריך אבל לגבי מנכ"לית העירייה ולגבי
סגנית היועצת המשפטית של העירייה שבאה ונותנת חוות דעת שמנוגדת
לחוות דעתו של היועץ המשפטי ללא שהוא הסמיך אותה אני ביקשתי אותך
אדוני ראש העיר ולצורך זה אני רוצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ
המשפטי לזמן את מנכ"לית העירייה ואת הסגנית של היועץ המשפטי
לעירייה לשימוע .האם הן עובדות על פי החוק או האם הן עובדות על פי מה
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שמישהו אחר אומר להן ואני דורש לדעת מדוע עד לרגע זה על אף
שהפרוטוקול של הישיבה מיום ה 7/3/2018-בעניין החלטה להגשת התנגדות
יצא כבר לפועל לא הוגשה התנגדות מטעם העירייה לתכנית כלל מגורים.
ודבר אחרון אני שמח לבשר לכם חברי מועצת העיר ולכל הציבור שהבקשה
השנייה שהגשתי להאריך את המועד להגשת ההתנגדות בתכנית כלל
התקבלה ויש לנו עוד  30ימים כך שיש מספיק זמן לגמור את הסיפור הזה .נא
חוות דעתך אדוני היועץ המשפטי,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני אתחיל מהסוף עם הגשת ההתנגדות .אני בדקתי ולצערי ואני
אומר את זה בגלוי כל הניסיונות והמלחמות והסקנדלים להוציא את זה כמו
שצריך בהליך מכרזי לעורך דין חיצוני לא הצליחו .לא הצלחתי לגרום לזה,
מר שלומי זינו :למה ,למה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :לא הצלחתי היא לא מוציאה,
מר שלומי זינו :מי זו היא?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :הגברת המנכ"לית,
מר אבי בינמו :זה התפקיד שלך  ...זה התפקיד שלה לענות,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :בשום פנים ואופן זה לא התפקיד לי לחפש מועמדים שיגישו הצעות,
בשום פנים ואופן,
מר אבי בינמו :התפקיד שלך להכין את המפרט,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :עוד פעם ,המפרט הזה מיותר זה סתם המצאה מפני שיש החלטה
מועצת עיר להביא את ,בסך הכל אותו עורך דין שאמור להיענות לפנייה
מבצע את החלטת מועצת העיר שהיא במתועדת ובזה נגמר הסיפור ,וכתבתי
לך מכתב וכל המפרט הזה ...
מר אבי בינמו :אז שלומי סיפק לך עוד  30יום ואתה יכול לסיים את זה עד יום ראשון,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :המהנדס הסביר לי זה בכלל לא בטוח .מה שכן ניתן להגיש ,בסדר יש
הבדל בין ,בקיצור אני רוצה להגיש את זה עד ה 30-צריך את הפרוטוקול ,יש
לי את זה וכמו שאמרתי לך במייל צריך תצהיר של חבר מועצה או של חברים
במועצה שאכן זו הייתה החלטה,
מר שלומי זינו :לא אבל רגע סליחה ,לך יש פרוטוקול,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :עם תצהיר,
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מר שלומי זינו :אין בעיה אבל השאלה שלי כזאת ,ההחלטה נבנתה על בסיס,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :ביום ראשון זה מגיע לוועדה ובזה נגמר ...
מר שלומי זינו :לא נגמר בזה הסיפור אדוני ,לא יכול להיות ,שנייה רגע,
מר אבי בינמו :קודם כל אני כן יכול לתת תצהיר על הצעת ההחלטה וכל אחד יכול לתת
תצהיר .מי שרוצה להתנגד אין שום בעיה אבל המטרה של ההחלטה היא
להתקשר עם יועצים חיצוניים ויש לזה תקציב שהוקצב לזה  500אלף שקלים
וגם לעניין אישור התקציב כן אושר התקציב ,לא אושר התקציב אנחנו כבר
חצי שנה מתנהלים עם ,1/12
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אתה ראית את ההתכתבות עם המנכ"לית,
מר אבי בינמו :ראיתי,
מר שלומי זינו :אנחנו לא רואים כסת"ח אנחנו רוצים התנגדות אמתית  ...משרדים חיצוניים
ועושים את העבודה ושומעים את דעתנו ומגבשים התנגדות ומביאים אותה
על פי החלטה,
עו"ד אלכסנדר טנדלר ... :להגיש את זה עד ה ,30-תגיש את זה אחר כך את כל הנימוקים
שלא יודע מי ינסח אותם אולי אפשר למצוא בהליך מכרזי כמו שצריך עורך
דין שייקח את זה על עצמו .כרגע אתה צריך להגיש התנגדות לוועדה שתהיה
עד ה 30-וזהו אחר כך נתקן ונשפר ,עד היום הזה ...
מר שלומי זינו :אבל מה עושים במצב שלא מאפשרים לך לקיים את העבודה שלך וראש העיר
לא מקיים את החלטת מועצת העיר ומנכ"לית העירייה לא מקיימת את
ההחלטות של העירייה והסגנית של היועץ המשפטי באה ונותנת חוות דעת
ללא הסמכתה ,מה רק דין משמעתי?
מר אבי בינמו :אבל הדברים שאתה אומר הם לא נכונים,
מר שלומי זינו :זה מה שהוא אמר אני מצטט אותו,
מר אבי בינמו :הדברים שאתה אומר הם לא נכונים,
מר שלומי זינו :היועץ המשפטי משקר? הוא כתב את זה הוא לא אמר לי ,הוא כתב,
מר אבי בינמו :אדוני הנכבד ,הליך משפטי יוצא על ידי היועץ המשפטי ,הפנייה לעורכי דין
נעשית על ידינו,
(מדברים ביחד)
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דובר  :אני יכול לתת איזה הצעת ייעוץ  ...הרי כל עורך דין שתיקח עכשיו עד שיתחיל לעשות
את זה והרי הוא צריך להגיש בקשה שהוא מצטרף ,אני חושב שכעורך דין של
העירייה אתה לא הולך לייצג עכשיו את העירייה בתיק הזה תכתוב מכתב
שאתה,
(מדברים ביחד)
דובר:

אני חושב שאתה כרגע לא קשור ,ההליך המשפטי עוד לא מתקיים ,אתה
כיועץ משפטי של העירייה מוציא מסמך לבית המשפט שאומר אנחנו עיריית
נשר  ...קודם כל זה אחד אחר כך נמצא את העורך דין שייקח את התיק.
אתה יכול להעביר את התיק אחר כך למי שאתה רוצה ,לא משנה,

דוברת:

לוועדת תכנון,

דובר:

לא משנה,

מר שלומי זינו :איזה וועדת תכנון? מה קשור וועדת תכנון ,הוצאתם  5מיליון שקלים עד
עכשיו ,מה הבעיה להתקשר עם משרד עורך דין  ...מה הבעיה? למה זה לא
חתום כבר מרגע ש ...אתם עושים צחוק ,עברו כבר  60ימים  30 ...יום תגידו
אי אפשר,
מר אבי בינמו :אני אגיד לך את הסדר .אלף טוב שהצלחת במה שהצלחת,
מר שלומי זינו :הצלחנו כולנו,
מר אבי בינמו:

הסדר כדלקמן :היועץ המשפטי צריך להוציא מפרט למכרז מה הם

הדרישות ,מה ההיקף ,מה השעות ,מה הנושא וכיוצא בזה,
מר שלומי זינו :אתה יכול להוציא את זה היום ,מחר,
מר אבי בינמו :יש הליך מסודר,
(מדברים ביחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :יש החלטה של מועצת עיר ,אנחנו נגיד היא לא פנתה כי היא לא
רצתה לפנות,
מר אבי בינמו :אבל אתה צריך לפנות ,אתה צריך להכין את זה ,אתה צריך להכין את זה,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :בשום פנים,
מר אבי בינמו :אתה הכנת עד היום אתה תמשיך להכין הלאה ,תסמיך את הסגנית שלך,
מר שלומי זינו :הסגנית שלו נותנת חוות דעת בלי שהיא קיבלה הסכמה ואומרת שאי אפשר
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לעשות את זה ,אני דורש ממך ואני לא צוחק להזמין את המנכ"לית ואת
הסגנית לשימוע לדיון משמעתי ,זה בסמכות שלך ואני רוצה לקבל גם את
התוצאה שלה,
מר אבי בינמו :אדוני הנכבד אז אני מודיע לך הם לא יזומנו לשימוע ,הוא צריך להוציא את
המפרט למכרז תזמין אותו לשימוע,
(מדברים ביחד)
דובר:

אני רוצה להצדיק את אבי הוא צריך טנדלר סך הכל להוציא מפרט מה
הדרישות,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו :הוא צריך להגיד כמה שעות זה אמור להיות ,מה הוא חושב מה ההתמחות
של אותו עורך דין צריך להיות וזה הכל ,ברגע שהוא יעביר להם את זה ...
בהתאם למה שהוא אומר  ...רק שיגיד כמה שעות,
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו :הוא יכול להגיד  500שעות ובסוף זה יסתכם ב 20-שעות,
מר אבי בינמו:

...

מר שלומי זינו :לא ,אתה לא מוציא את זה ,אתה מבקש לפי  500מודולרי כל שעה ואם נותן
לך ייעוץ סתם אני אומר  100שקל לשעה ועשית בסוף רק  20שעות תשלם לו
בהתאם ,עשה  1000שעות תשלם על  1000שעות אבל צריך להיות בסיס .גם
כשמחלקת התחזוקה רוצה משהו הולכים למהנדס אומרים לו תן לנו איזה
סוג של קבלן צריך ומה האומדן ,זה סך הכל מה שמבקשים פה,
מר אבי בינמו :אני יכול להגיד לך שהיום ישב היועץ המשפטי,
(מדברים ביחד)
עו"ד אלכסנדר טנדלר :איך אפשר לדעת? זה פתח להרבה דברים  ...יגיד לך ישבתי  6שעות
בעירייה ועוד  20שעות במשרד ועוד ...
מר שלומי זינו :אלכס ,ככה עובדים יועצים חיצוניים,
מר אבי בינמו :איש המקצוע צריך לעשות ,אני מבקש לא להתערב ,אתה צריך לעשות ,כי עם
כל הכבוד לכולכם יש לי קצת ניסיון בהליכים כאלה .עושים בנק של שעות,

"חבר" – הקלטה ותמלול

04371

12

א.מ29.04.2018 .

אומרים כמה פחות או יותר זה צריך להיות וזה מה שנקבע ,בדיוק כמו
שעושה מהנדס ,כמו שעושה בעל מקצוע בעירייה ואם זה ימשיך ההתעקשות
בסוף לא יהיה לנו עורך דין בכלל,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :יהיה עורך דין ,היא עשתה מפרט כאילו ואחרי,
מר שלומי זינו :מי זה היא? מי זה היא עשתה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :הגברת ...
מר אבי בינמו :בהתאם להחלטת חברי המועצה בישיבת המליאה שהתקיימה ביום ה25/4-
מר שלומי זינו :איפה היועץ המשפטי? אני מבקש לדעת איפה היועץ המשפטי? הישיבה
הזאתי לא יכולה להתכנס בלי חוות הדעת של היועץ המשפטי,
מר אבי בינמו :הוא שלח לך,
מר שלומי זינו :הוא לא שלח שום חוות דעת,
מר אבי בינמו :אתה תיתן לי לסיים,
מר שלומי זינו :הוא לא שלח חוות דעת .אני טענתי נגדם בהזמנה ,אתה מתחיל פה לחרבש
פרוטוקול ולהגיד שזו ישיבה המשך ,של המשך ישיבה אני רוצה חוות דעת
של היועץ המשפטי ,אתה לא תתחיל את הישיבה לפני ,תתחיל ממה הישיבה
הזאת מתחילה ,אם זו ישיבת המשך,
מר אבי בינמו :תן לי לסיים,
מר שלומי זינו :לא ,ותגיד איפה היועץ המשפטי? אני רוצה חוות דעת משפטית ,אתה הבטחת
...
מר אבי בינמו :אתה יכול לעזוב את החדר ,מה קרה?
מר שלומי זינו :אתה תעזוב את החדר ,אבל לפני שאתה תעזוב אתה תתנהל פה על פי חוק,
זה לא המגרש הפרטי שלך ואתה תנהל על פי חוק .אני רוצה חוות דעת ,אתה
תפתח אותה עם חוות דעת של היועץ המשפטי ,טענתי נגדה במסירת ההזמנה
ואני דורש חוות דעת של היועץ המשפטי לפני תחילת הישיבה .אתה לא תגיד
...
מר אבי בינמו :חוות הדעת של היועץ המשפטי שנשלחה אליך היום ...
מר שלומי זינו :לא ,זה חוות דעת של הישיבה הקודמת ,אני ביקשתי חוות דעת לגבי הישיבה
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הזו ,אני רוצה לקבל אותה מהיועץ המשפטי ,איפה היועץ המשפטי? איפה
היועץ המשפטי אני שואל ,אני שואל איפה היועץ המשפטי,
מר אבי בינמו :לא יודע ,אתה תחפש אותו,
מר שלומי זינו :אני אחפש אותו?
מר אבי בינמו :כן,
מר שלומי זינו :אתה לא יודע איפה הוא?
מר אבי בינמו :לא,
מר שלומי זינו :אז  ...הישיבה תתקיים ללא היועץ המשפטי?
מר אבי בינמו :כן,
מר שלומי זינו :ישיבת תקציב תתנהל בלי היועץ המשפטי?
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו :שלום אדוני היועץ המשפטי .אדוני היועץ המשפטי אני מבקש חוות דעת לגבי
הישיבה הזאתי מתוקף מה הישיבה הזאתי מתקיימת ואני רוצה חוות דעת
לגבי  ...מסירת ההזמנה,
(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו :אנחנו פותחים את הישיבה ,ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר
 86442018בהתאם להחלטת חברי המועצה מישיבת המליאה שהתקיימה ב-
 25/4ונדחתה על ידי רוב חברי מועצת העיר ל .29/4-זאת ישיבת המשך,
מר שלומי זינו :ישיבת המשך של מה?
מר אבי בינמו :ישיבה מיוחדת שלא מן המניין  864-4/2018שדנה בתקציב עיריית נשר לשנת
 . 2018בהתאם לשאלתו של חבר המועצה מר שלומי זינו בדבר חוקיות
הישיבה השיב לו היום היועץ המשפטי מר,
מר שלומי זינו :זה אתה מבלבל ,זה לגבי יום רביעי אל תבלבל ,אני עדיין לא קיבלתי תשובה,
יש פה  2חוות דעת משפטיות ,יש חוות דעת לגבי החוקיות של הישיבה ביום
רביעי ו יש חוות דעת לגבי החוקיות של הישיבה הזאת .האם הישיבה ביום
רביעי לא חוקית אז הישיבה הזאת גם לא חוקית ,אם הישיבה ביום רביעי לא
חוקית ...
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(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו :נוכחים בישיבה אבי בינמו ,יחיאל אדרי ,נעמי כספי ,גיאורגי גירשקוביץ,
אדווה קאופמן ,ישי איבגי ,שלומי זינו ,איגור גורביץ ,בוריס אייזנברג ,איגור
גורביץ ,ניסים בן לולו ,גזבר העירייה מיכה זנו ,היועץ המשפטי אלכסנדר,
מנכ"ל העירייה הגברת מיכל ליבנה .אדון טנדלר ברשותך תשיב לשאלתו של
אדון שלומי זינו,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :השבתי לו בכתב היום באימייל למייל שלו שלפי ההסבר ...הישיבה
הזו היא המשך ללא כל שינוי מהישיבה הראשונה מה 7/3-והמועדים
הנוספים שאתה ציינת ולכן אין פגם במסירה שהישיבה הזו נקטעה על ידי
חברי המועצה ביום רביעי האחרון ,25/4
מר אבי בינמו :נכון,
מר שלומי זינו :אבל לא השבת לי ,אני שואל אותך עוד הפעם ואני מחדד את השאלה ,האם
הישיבה מיום רביעי האחרון התכנסה כדין לאור הטענות שלי,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :הסברתי שהישיבה ביום רביעי שמדובר בהזמנה ללא שינוי מההזמנה
הקודמת,
מר שלומי זינו :אבל זה לא נכון עובדתית ,עובדתית הייתה הזמנה עם עדכון תקציב של 1
מיליון  600אלף שקלים ,מכתב מגזבר העירייה ,ההזמנה התקבלה כמסמך
שאני קיבלתי אותו בישיבת מועצת העיר יומיים לפני הישיבה במקום 10
ימים ,שאלתי אותך אם ביום רביעי כשאני מקבל הזמנה שכולל בה מסמך
שעניינו שינוי בתקציב האם הישיבה הזאת ביום רביעי הייתה חוקית או לא?
עד עכשיו לא השבת לי .אתה יכול להשיב לי איך היא חוקית?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני משיב ובוא נגיד ככה ,חוץ מכל הדעה שלי על אופן הפנייה שלך
אני הסברתי ביום רביעי שהייתה חזרה להזמנה הראשונה,
מר שלומי זינו :מתי הייתה חזרה להזמנה הראשונה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :הייתה חזרה וזה נדון פה במועצה באופן הזה שיש כאן חזרה להזמנה
מה ,7/3-כולל התיקונים ,שינויים בוטלו,
מר שלומי זינו :איך? אבל מתי? מתי הם בוטלו?
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מר אבי בינמו :בישיבה הקודמת,
מר שלומי זינו :א בל אני הגעתי לישיבה מתוקף ההזמנה שקיבלתי יומיים לפני כן .יומיים
לפני כן קיבלתי ...
מר אבי בינמו :קיבלת הזמנה של ישיבת המועצה הקודמת ,הייתה הודעה,
מר שלומי זינו :העדכון התקבל אצלי ביום שני יומיים לפני ישיבת המועצה ,ב 23-לחודש
קיבלתי הזמנה לישיבת מועצת העיר עם העדכון בגובה של  1מיליון  600אלף
שקלים מאת גזבר העירייה .ביום רביעי  ...הישיבה .האם הישיבה הייתה
חוקית?
מר זאב שפיגלר :למה לא שיתפתם אותי ,למה אני צריך להגיע עכשיו כדי לראות את זה
עכשיו פעם ראשונה ,למה החוצפה הזאתי ,גם אתה דיברנו ,ביקשנו משהו,
אבי אתה הזמנת ... ,בעירייה ,למה לא זימנתם את כולם?
מר אבי בינמו :מה אתה צועק?
מר זאב שפיגלר :בסדר ,תמשיך בדרך הזו ,אתה יכול להתבייש,
מר אבי בינמו :אתה יכול להתבייש,
(מדברים ביחד)
מר זאב שפיגלר :דיברתי אתך ביום שישי ,שישי בבוקר ,אמרתי לך תגיד לי מתי נפגשים,
ושלחת י ,ביקשתי להיות בישיבה ,רציתי לקחת חלק בישיבה ,אולי יש לי
השגות אולי אין לי השגות ,למה לעשות את זה בשושו ,למה?
מר יחיאל אדרי :אתה כבודך הייתה בישיבה גם אם לא היית כיוון שהעלנו את הנושאים
שלך,
מר זאב שפיגלר :זה לא משנה הנושאים שלי ,אני ביקשתי לקחת חלק פעיל בהחלטות ,לא
ביקשתי שתעלו רק את הנושאים שלי ,ביקשתי להיות חלק,
מר יחיאל אדרי :אז עשינו כולנו טעות,
מר זאב שפיגלר :עשיתם טעות אוקי ,אז אתם מצפים עכשיו ,אתם לא  ...את הנייר הזה
עכשיו ,עכשיו ואני צריך יושב עושה אחד ועוד אחד איפה פספסתם ,מה
עשיתם ,מה עשיתם ,הורדתם כמה סטודנטים מהמלגות של הסטודנטים,
הורדתם,
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מר אבי בינמו :סליחה ,מה פתאום?
מר שלומי זינו :אני ממתין לתשובה של היועץ המשפטי,
מר אבי בינמו :הוא נתן לך תשובה חד משמעית,
מר שלומי זינו :הוא לא נתן שום תשובה חד משמעית .אני חוזר ושואל היועץ המשפטי למה
לא הזמנתם אותי? אני חוזר ושואל ,אני חוזר ושואל  ...ההזמנה לישיבת
מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי לא קיבלנו את העדכונים  10ימים לפני
הזמן כפי שהחוק מחייב ,האם אתה נותן יד לישיבה הזאת להתקיים? אני
שואל אותך ,האם יש לך מקום בחוק שמאפשר לקיים ישיבת מועצת עיר
שנדונו בה ענייני תקציב בהזמנה שמתקבלת אצל חברי מועצת העיר  48שעות
לפני הישיבה? אנחנו קיבלנו זימון לישיבה ...של  1מיליון  600אלף שקלים 48
שעות לפני הישיבה שהתקיימה ביום רביעי ומכאן הישיבה שהתקיימה ביום
רביעי היא הייתה לא חוקית ,ומכאן ישיבת ההמשך הזאתי היא גם לא
חו קית .אתה פשוט  ...אתה מפחד מעבריינים ,אתה מפחד מהכדורגל,
מאיימים עליך ,אתה מפחד מהם שאתה לא מסכים להשכיר את האולם של
הליכוד לפריימריז אתה כל כך מפחד ,אתה מפחד ,אתה מפחד ,אתה מפחד
 ...אם כל זאת אני  ...אבל אתם פועלים כמו פחדנים בלילה ,ישיבות בלילה,
סוגרים ע סקאות ולא מעדכנים וגם אפילו לא מעדכנים יומיים לפני גם את
מה שנזכר אתמול  ...גם הישיבה הקודמת  ...שלא על פי החוק ,גם הישיבה
הזאת  ...אבל הישיבה הזאת היא מתנהלת נגד החוק,
(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו :אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה ,אני קורא אותך לסדר פעם שנייה,
מר שלומי זינו :אני קורא אותך לסדר ,תתפטר עכשיו מהעירייה  ...שים את ניסים שים את
מי שאתה רוצה ... ,ותגיד לנו איפה ה 300-מיליון שקל,
(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו :אני מבקש לציין שוב בהתאם למה שאמר היועץ המשפטי ,סליחה ,אני
מבקש לציין שהזימון לישיבה הזו נעשה בישיבת המועצה הקודמת .ניתנה
הודעה על ידי רוב חברי המועצה ועל ידי ליום הישיבה,
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מר שלומי זינו :אבל היא לא הייתה חוקית ,אתה הוצאת זימון בעניין תקציב  ...יש לי מכתב
חתום עד היום אני מחכה לחוות דעת ,לא קיבלתי חוות דעת ,אני  ...אני
מבקש לציין,
מר אבי בינמו :חבר המועצה שלומי זינו שאל את היועץ המשפטי ,היועץ המשפטי טען
שהישיבה חוקית אולי התשובה הזו לא מוצאת חן בעיני שלומי זינו ,אי לכך
אנחנו ...
מר שלומי זינו :אני לא קיבלתי גם עכשיו תשובה ממנו האם הישיבה ביום רביעי שהזימון
אליה התקבל  48שעות לפני עם המכתב  ...שעוסק בענייני תקציב  1 ...מיליון
 600אלף שקלים בתקציב האם הישיבה הזאתי חוקית ,ומה אתה עונה לי?
אתה עונה לי לא  ...איפה זה היה? איפה יש אסמכתא שמראה את זה ,מה זה
משנה  ...לגבי  ...במסירת ההזמנה,
מר אבי בינמו ... :את הטענה שלך קיבלת ,לכן אני מבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת
 2018המסתכמת בסך  190,413,370הן בהכנסות והן בהוצאות לא השתנה
שום דבר .אני מבקש להודיע שאנחנו חוזרים למעשה לנקודת ההתחלה בה
הצעת התקציב המקורית ,במידה ויש הערות לתקציב אני מבקש מהאנשים
להעלות אותם עכשיו .ההצבעות בעניין התקציב יתקיימו רק להסתייגויות
להן יינתן במהלך הישיבה חוות דעת הגזבר ,למי יש הסתייגויות?
מר יחיאל אדרי :לי,
מר אבי בינמו :בבקשה,
מר יחיאל אדרי :אני מקריא את ,ישבנו כמה חברי מועצת עיר ,החברים שישבו ,ישבנו ראשי
הסיעות ניסים בן לולו ,רועי לוי ,יחיאל אדרי ואיגור גיאורגי הצטרף,
מר שלומי זינו :אני לא הוזמנתי לישיבה ,אל תגיד ראשי הסיעות ,תגיד ראשי הסיעות
מהשמאל,
מר יחיאל אדרי :אמרתי את השמות ,אמרתי את השמות .עברנו על התקציב,
מר שלומי זינו :אף אחד לא הזמין אותי לישיבה,
מר יחיאל אדרי :ישבנו ,בקיצור אנחנו ישבנו חלק מחברי המועצה ישבנו על כל
ההסתייגויות ,היה לנו ערב קשה מאד אבל בשורה תחתונה הגענו לדעתי
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בתיקונים עד כמה שאפשר לתקציב החברתי הטוב ביותר שהיה אי פעם
לתקציב עיריית נשר .אל תפריע לי אני מבקש ,בסדר? ולכן אני אקריא
בבקשה את ההסתייגויות ,אנחנו גם אמרנו מצד אחד מה התוספות
שאנחנו רוצים ומאיפה לקחת את התקציב ממול ואני רוצה להקריא
אותם .השאלה האם אנחנו צריכים להצביע הסתייגות הסתייגות או על
הכל ביחד?
מר שלומי זינו:

על פי חוק כל הסתייגות צריך להצביע והיה צריך להניח אותם מראש גם
זה לא קיבלנו את ההסתייגויות מראש ,בטח צריך להציג את
ההסתייגויות מראש ,יש חוות דעת של הגזבר ,ההסתייגויות לא הוצגו
מראש ,צריך חוות דעת משפטית גם לגבי ההסתייגויות אדוני היועץ
המשפטי ,אני לא קיבלתי שום הסתייגות ושום חוות דעת מהגזבר לגבי
ההסתייגויות ,אני רק מציין לפרוטוקול ,אני מדבר רק לפרוטוקול,

מר יחיאל אדרי :סעיף ,161700751
מר שלומי זינו:

הישיבה הזאת תיפסל גם ככה לא משנה,

מר יחיאל אדרי :בסדר אז אל תפריע לנו .עבודות קבלניות ,הוצאות משפטיות כולל תכנית
להתנגדות כלל יעמוד התקציב על  570אלף ,₪
מר שלומי זינו:

מה זה? מה זה? עבודות קבלניות?

מר יחיאל אדרי :הוצאות משפטיות ,התנגדויות לתכנית מק/כלל,
מר שלומי זינו:

זה צבוע רק לכלל או שזה,

מר יחיאל אדרי :לא ,זה צבוע לכל מה שיש שם,
מר שלומי זינו:

שכל החלטה של יום  ,7/3אז למה לא תסגנן את זה ככה ,צבוע להחלטה
מיום ,7/3

מר יחיאל אדרי :אל תפריע לי זה צבוע,
מר שלומי זינו:

אתה אומר עבודות קבלניות ,אני רק ...

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אתה אומר עבודות קבלניות ,או שאתה עובד עלינו או שעבדו עליך ,יש
הצעה ,היה  400אלף שקלים בתקציב ...
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(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי :זה מספיק ,אני חושב שזה מספיק,
מר שלומי זינו:

יופי ,אז כמה מתוך זה לכלל תעשיות?

מר יחיאל אדרי :אני בא ואומר אצלנו זה סכום אחד כולל ,אני לא נכנס לפרטים,
מר שלומי זינו:

היה  400עוד  100אז זה אומר ש 500-ו 100-אלף שקלים במקום  500אלף
שקל בהחלטה ,אתה מצביע ...

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

מתמטיקה פשוטה  180אלף שקלים במקום  500אלף שקלים מההחלטה
מה ,7/3-אתה מקצץ את ההחלטה ב...300-

מר יחיאל אדרי :אני לא מקצץ כלום ,אני מחליט מה שאני רוצה ...
מר שלומי זינו:

אתה מחליט מה שאתה רוצה,

מר יחיאל אדרי :מה שאתה רוצה תצביע ,עבודות קבלניות במקום להעמיד אותו על סך של
 570מי בעד?
מר אבי בינמו:

 ,1,2,3,4,5,6זה הסתייגות ראשונה ,יש כאן  10הסתייגויות ,מי נגד? אחד
נגד ,מי נמנע?

דובר:

אני לא יודע בכלל על מה אתה מצביע,

מר אבי בינמו:

 7 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ההסתייגות הראשונה 1 ,נגד ו 1-נמנע,

החלטה -הסתייגות לסעיף  ,161700751עבודות קבלניות .להעמיד על סך ₪ 570,000
בעד7 -
נגד1 -
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :אוקי ,בהוצאות תכנון הוספנו  200אלף שקל על הכנת תב"ע סחלב
השושנים ,מי בעד?
מר שלומי זינו:

מה זה?

מר יחיאל אדרי :הוצאות תכנון להכנת תב"ע ,כיוון שיש בעיה שמה בסחלב השושנים,
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אני מבקש לקבל חוות דעת ,אם אני בא לישיבה ואני לא מקבל את זה 10
ימים קודם ,איך אני אמור ...
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מר יחיאל אדרי :למה אתה מפריע לי אבל ,סליחה למה אתה מפריע,
מר שלומי זינו:

אני שואל את היועץ המשפטי ,למה אתה לא עונה?

מר אבי בינמו:

אני קורא אותך לסדר פעם שלישית,

מר שלומי זינו:

אתה יכול לקרוא פעם חמישית ,אני רוצה לשאול איך אפשר לדון ,יש
חוות דעת ...

מר אבי בינמו:

סעיף  2כמו שאמר יחיאל הוצאות תכנון ,הכנת תב"ע בני ביתך שושנים
סחלב אירוסים 450 ,אלף שקל,

מר יחיאל אדרי 200 :מתוכם לטובת העניין הזה ,השינוי הוא ב 450-אלף שקל ,תמיכות
להוסיף,
מר אבי בינמו:

מי בעד?  ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? מי נמנע?  2נמנעו,

החלטה -בהוצאות תכנון ,סעיף  ,1732200950תוספת  200אלף שקל על הכנת תב"ע סחלב השושנים
בעד7 -
נגד -אין
נמנע2 -

מר שלומי זינו:

לא קיבלתי את

 ...אני דורש חוות דעת משפטית לא חוקי לעלות

הסתייגויות ללא חוות דעת של הגזבר,
מר אבי בינמו:

הוא ייתן חוות דעת,

מר שלומי זינו:

 ...חברי מועצת העיר ,אני לא יודע מה הוא מדבר ,איזה תב"ע ,איזה
תכנון ,זה לא עומד לפנינו ,אפילו זה לא עומד בפנינו עכשיו זה לא עומד
בפנינו ,בתור גזבר זה לא עומד בפנינו כדי שנוכל לחשוב על מה אנחנו
מצביעים ,שום דבר ממה שקורה לא חוקי ואתה לא מבין,

מר זאב שפיגלר :אבי אני רוצה לנמק למה אני בא ונמנע בהצבעה של בני ביתך היות ואני גר
ב חלק אחד יחד עם בני ביתך אני מנוע מלבוא ולנקוף עמדה ואני מבקש
שבכלל יצוין בצורה מפורשת שאני נמנעתי ולא השתתפתי בכלל,
מר אבי בינמו:

לא השתתפת ,לא נמנעת,

מר זאב שפיגלר :לא השתתפתי בכלל בכל מה שדובר לגבי הסעיף הזה,
מר אבי בינמו:

אלף מקובל עלי ההערה של שפיגלר ,נא לציין בפרוטוקול שהוא לא
מ שתתף בדיון ,הוא לא נמנע ,הוא לא בעד ,הוא לא נגד בנושא התב"ע,
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סעיף 3
מר יחיאל אדרי :תמיכות ,תמיכות סעיף  1765000820בית לב חם ,להעמיד את זה על
רווחה ,להעמיד את זה על  ,140מי בעד?
מר אבי בינמו:

הסתייגת שלישית ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,שלומי מה העמדה שלך?

מר שלומי זינו:

אני הייתי מצביע בעד אבל לא קיבלתי את זה מראש ,אני נמנע,

מר אבי בינמו:

 8בעד אחד נמנע ,אין נגד,

החלטה -סעיף  1765000820תמיכות רווחה ,להעמיד על .₪ 140,000
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -
מר שלומי זינו:

יש חברי מועצה שמקבלים יש חברי מועצה שלא מקבלים,

מר יחיאל אדרי :פעולות תרבות ועד עובדים ,פעולות תרבות ועד עובדים להעמיד את
התקציב על  140אלף שקל ,על  135אלף שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? מי נמנע?

מר שלומי זינו:

אני נמנע ,לא קיבלתי את זה מראש ,רק עכשיו קראתי את זה,

החלטה -סעיף  1766000811פעולות תרבות ועד עובדים להעמיד על .₪ 135,000
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :משכורות סעיף  ,5משכורות סייעות ,גני ילדים חובה ,להוסיף עוד 180
אלף שקל לסייעת שנייה ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? מי נמנע? שלומי זינו נמנע,

החלטה -סעיף  , 1812300710משכורות סייעות גני ילדים חובה  ,להוסיף ₪ 180,000
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר שלומי זינו:

אני עדיין דורש לקבל חוות דעת מגזבר ,חוות דעת מהיועץ המשפטי,
בעניין חוקיות הדיון הזה שלא קיבלתי שום מסמך לפני הישיבה,

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,6השתתפות בקייטנות ,לאחר שעשו התחשבנות בנושא הקייטנות
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כדי להוזיל להורים את ההשתתפות שלהם בקייטנות אני מבקש להעמיד
את זה על תקציב של  910במקום  ,810מי בעד?
מר אבי בינמו:

מי בעד?  8בעד ,מי נגד? שלומי?

מר שלומי זינו:

לא ,אני לא נגד ...

(מדברים ביחד)
החלטה -סעיף  ,1812800870השתתפות בקייטנות להעמיד על ₪ 910,000
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  18410781פעולות נוספות קרן רמון ,סעיף  7להעמיד אותו על
תקציב של  53אלף שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד ,מי נגד?

מר שלומי זינו:

נמנע ,ועדיין מבקש חוות דעת מהגזבר ומהיועץ המשפטי,

החלטה -סעיף  181410781קרן רמון להעמיד על ₪ 53,000
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר אבי בינמו:

תקבל ,תקבל,

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1815700930רכישות ציוד יסודי מגמת מוזיקה ,להעמיד אותו על
תקציב של  106אלף שקל לרכישות ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד ,אחד נמנע למרות שאת הסעיפים האלה אנחנו יכולים בתב"רים
לגייס אותם אבל כל דבר בעתו 8 .בעד 1 ,נמנע,

מר שלומי זינו:

שלומי זינו נמנע ,מבקש לקבל חוות דעת משפטית וחוות דעת מהגזבר ,לא
קיבלתי לפני הישיבה,

החלטה -סעיף  ,1815700930רכישות ציוד יסודי מגמת מוזיקה ,להעמיד אותו על תקציב של  106אלף
שקל
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר אבי בינמו:

סעיף ,9

מר יחיאל אדרי :רכישת ציוד ,סעיף  ,1815700931רכישת ציוד יסודי מגמת תיאטרון100 ,
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אלף שקל ,ציוד בהצטיידות ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד 1 ,נמנע,

מר שלומי זינו:

שלומי זינו נמנע ,לא קיבלתי את המסמכים לפני הישיבה ...

החלטה -סעיף  ,1815700931רכישת ציוד יסודי מגמת תיאטרון 100 ,אלף שקל ,בהצטיידות.
בעד8 -
נגד1 -
נמנע -אין

מר יחיאל אדרי 10 :מלגות לחיילים ,סעיף  181600851להעמיד את הסעיף הזה על  140אלף
שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד 1 ,נמנע,

מר שלומי זינו:

שלומי זינו נמנע ,היחיד,

החלטה -סעיף  181600851מלגות לחיילים להעמיד את הסעיף הזה על  140אלף שקל
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  182400874מתנ"ס נאמני מורשת נשר ,להעמיד את התקציב על 80
אלף שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד 1 ,נמנע,

החלטה -סעיף  1824000874מתנ"ס נאמני מורשת נשר ,להעמיד את התקציב על  80אלף שקל
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,182400875סבסוד חוגים לבעלי מוגבלויות במתנ"ס  50אלף שקל,
מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד ,יש נגד? אין 1 ,נמנע,

מר שלומי זינו:

שלומי זינו נמנע ,אני דורש לקבל חוות דעת משפטית ומהגזבר,

החלטה -סעיף  ,182400875סבסוד חוגים לבעלי מוגבלויות במתנ"ס  50אלף שקל

בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1825000870מתנ"ס מוזיקה ומחול כתום תפוז ,להעמיד אותו על
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 185אלף שקל ייעודי לנושא כתום תפוז ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד,

מר שלומי זינו:

שלומי זינו נמנע ,דורש לקבל חוות דעת מגזבר העירייה ומהיועץ המשפטי
של העירייה ,החומר לא התקבל ,רק עכשיו קיבלתי אותו,

החלטה -סעיף  ,1825000870מתנ"ס מוזיקה ומחול כתום תפוז ,להעמיד אותו על  185אלף שקל ייעודי
לנושא כתום תפוז
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1825000871 ,14חבורת זמר ,להעמיד אותה על  ,₪ 33,500מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד ,שלומי זינו נמנע,

החלטה -סעיף  ,1825000871אקורד חבורת זמר ,להעמיד על ₪ 33,500
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1825000872 ,15הקמת להקות מחול ייצוגיות דנה מרגלית.
להעמיד אותו על  90אלף שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד ,שלומי זינו נמנע,

החלטה -סעיף  ,1825000872 ,15הקמת להקות מחול ייצוגיות דנה מרגלית .להעמיד על  90אלף שקל
בעד8 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1825000873החברים של רני ,להעמיד אותו על  30אלף שקל ,מי
בעד?
מר שלומי זינו:

 ...מיכה צלם את זה ,לא מוצאים את זה ,את ההסתייגויות שלי,

מר אבי בינמו:

בסדר ,נשמע גם את ההסתייגויות של שלומי כתב ,בסדר?

מר יחיאל אדרי :אני עכשיו בחברים של רני ,סעיף  1825000873להעמיד אותו על  30אלף
שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 8בעד 9 ,בעד כולל איגור גורביץ חזר לישיבה שיצא ממנה 9 ,בעד 1 ,נמנע,
שלומי זינו,

החלטה -סעיף  , 1825000873חברים של רני  ,להעמיד אותו על  30אלף שקל
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -
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מר יחיאל אדרי :סעיף  1827000870תרבות תורנית מתנ"ס נשר ,להוסיף  50אלף שקל ,מי
בעד?
מר אבי בינמו:

ל 185-אלף שקל,

מר יחיאל אדרי :יעמוד על ,185
מר אבי בינמו:

 9בעד 1 ,נמנע שלומי זינו ,סעיף ,18

החלטה -סעיף  1827000870תרבות תורנית מתנ"ס נשר ,להוסיף  50אלף שקל
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי ,1828900820 :הקצבות והמלצת וועדות התקצוב,
מר שלומי זינו:

מה זה הקצבות? המלצת וועדת ההקצבות? ממתי יש ...

מר יחיאל אדרי :אנחנו מדברים על תמיכות לנוער העובד ,לצופים ,לבני עקיבא,
מר שלומי זינו:

 ...בוועדת תמיכות,

מר יחיאל אדרי :אנחנו מאשרים את זה בוועדת תמיכות אבל הקצבות זה וועדת תמיכות,
מר אבי בינמו:

וועדת תמיכות אז הקצבות בהמלצת וועדת תמיכות לתנועות נוער,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

בסדר ,רוצים להוסיף ל 160-אלף שקל,

מר יחיאל אדרי 1829900820 :אגודות ספורט,
מר אבי בינמו:

רגע ,לא הצבענו על הסעיף הקודם ,הקבצות והמלצות וועדת תמיכות
לתנועות נוער על סך  160אלף שקל ,מי בעד?  9בעד 2 ,נמנעים שפיגלר
ושלומי ,בסדר,

החלטה ,1828900820 -הקצבות והמלצת וועדות התקצוב להעלות ל ₪ 160,000
בעד9 -
נגד -אין
נמנע2 -

מר יחיאל אדרי :אוקי ,אגודות הספורט,
מר שלומי זינו:

אני רוצה לנמק את ההימנעות שלי,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

סליחה טעות ,אני חוזר על התנועות נוער .כל התנועות נוער נקרא את זה
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מההתחלה ,תן לי רק להגיד לך זה סעיף  18אני ממספר אותם פשוט,
מר יחיאל אדרי :הקבצות ותמיכות לתנועות הנוער סעיף להוסיף  80אלף שקל להעמיד
אותו על  ,160מי בעד?
מר אבי בינמו:

 9בעד ,מי נגד?

מר שלומי זינו:

אני נמנע ואני רוצה לנמק ,אני יכול לנמק כל הזמן ,ברגע שמקיימים
הצבעה ואני נמנע זכותי ,יש לי  5דקות לנמק את ההימנעות שלי ,יש לי 5
דקות שאני נמנע ...יש לי זכות לנמק שאני נמנע,

מר יחיאל אדרי :תנמק בסוף על הכל,
מר שלומי זינו:

ספציפית לעניין הזה ,אני רוצה לנמק בסעיף הזה ולהסביר,

מר יחיאל אדרי :איזה סעיף? של מה? איזה סעיף?
מר שלומי זינו:

של הנוער,

מר יחיאל אדרי :אתה נגד הצופים ונגד תנועות הנוער?
מר שלומי זינו:

אני נגדך ,נגדך ,נגד משיח עמר ונגד אבי בינמו ,אבל עכשיו תן לי לנמק את
ההימנעות שלי,

מר יחיאל אדרי :לא ,זה לא מעניין אותנו אבל,
מר שלומי זינו:

אני לא שואל אותך ,בכל הצבעה שאני נמנע יש לי זכות לתת את הטיעון
ההימנעות שלי .אני בא ואומר דבר כזה ,אני נמנע מותר לי להביע את
הסיבה להימנעות שלי ,אתה חייב לתת לי לנמק ,אתה לא נותן לי לנמק?
אדוני היועץ המשפטי אני מבקש חוות דעת ,ברגע שמקיימים הצבעה על
כל הסתייגות ויש בעד ויש נגד ,אם אחד מהחברים נמנעים האם יש לו
זכות להסביר את ההימנעות שלו? כן או לא?

מר אלכסנדר טנדלר... :
מר שלומי זינו:

יש לי זכות? בקשה ,אתה רוצה לפעול בניגוד לחוות דעתו של היועץ
המשפטי?

מר יחיאל אדרי :תנמק ,יאללה ,נראה אותך ,תדבר בבקשה ,אתה לא רוצה לתת לתנועות
הנוער בני עקיבא ,הצופים,
מר שלומי זינו:

אני לא רוצה לתת לך את הפוליטיקה בגרוש וחצי שאנחנו כבר שכחנו
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ממנה ,אתה ורועי לוי ודינמו וניסים בן לולו ישבתם אתמול אמרתם איך
אנחנו באים עם הישגים ,הפוליטיקה הזאת ...
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אז מה קורה לנו פה ,אני קיבלתי את המסמך הזה עכשיו אני קיבלתי
אותו ,עכשיו עכשיו ולא כפי שהחוק מחייב  10ימים,

מר אבי בינמו:

סליחה ,זה ההסתייגות שלנו לא שלך ,אתה לא שותף אתה גם לא תהיה
שותף,

מר שלומי זינו:

לא רוצה להיות שותף אתך בחיים בכלום ,רק נגד ,נגדך רק ...

מר יחיאל אדרי :רבותי בקהל ,בבקשה,
מר שלומי זינו:

המסמך הזה כפי שטענתי ואני שוב טוען קיבלתי אותו רק עכשיו ולא
קיבלתי אותו  10ימים לפני ומקריאה פשוטה שאני ככה מעלעל בין
השורות בין הצעה להצעה אני רואה שיש פה משהו שהוא בניגוד גמור
לדו"ח של מבקר המדינה ,הדו"ח האחרון של מבקר המדינה בעניין
התמיכות שהבאתי אותו לידיעתך אדוני הגזבר והבאתי אותו לידיעתך
אדוני היועץ המשפטי בכל מה שקשור לתמיכות .הדו"ח נעשה בעיריית
נהריה ובעיריית קריית אונו והחוק אומר על פי מה שכתב מבקר המדינה,
כל מה שקשור לתמיכות צריך להיות בתמיכות ,ומה עשו כאן החברים?

מר אבי בינמו:

הוא אמר בתמיכות,

מר שלומי זינו:

לא ,אל תפריע לי ,אל תפריע לי בקו המחשבה,

מר אבי בינמו:

הוא אמר בתמיכות,

מר שלומי זינו:

לא ,יש פה סעיף תמיכות בשורה  ,1765000820הגדלת אותו ב 50-אלף,
עשית אותו סעיף נפרד .אחר כך אתה מפזר את התרבות התורנית מתנ"ס
נשר עושה אותו סעיף נפרד מגדיל אותו מ 135-אלף שקל ל 185-אלף
שקלים וזה בנוסף לכל הכסף שאתה מפצל את המועצה הדתית ,אחר כך
אתה הולך וממציא סעיף הקצבות בהמלצת וועדת ההקצבות ועכשיו ...
את זה לוועדת התמיכות ,בעצם אתה מוסיף,

מר אבי בינמו:

וועדת ההקצבות זה וועדת התמיכות,
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לוועדת התמיכות כדי לא להגיד במילה אחת שאתה מגדיל את הפול של
ה 100%-שממנו הכדורגל יקבל  ,85%אתה בא ומגדיל בזמן שהקבוצה
יורדת ליגה במקום לבטל להם את ההקצבה לגמרי או לספסד את זה רק
לנוער ולילדים ולא לחברים שלך מהכדורגל שאתה מחויב אליהם ,אתה
בא ומגדיל להם את ההקצבות בכ 670-אלף שקלים ואתה רושם את זה
בכמה שורות ולכן ,אתה מקציב את זה מההקצבה להמלצת וועדת
התמיכות ,אתה שם את זה בסבסוד ילדים ונוער כשחלק גדול מהכדורגל
...

מר אבי בינמו:

וועדת תמיכות מורכבת מאנשי מקצוע ...

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

למה לא לעשות שורה אחת  ...אתה רוצה לקחת לכדורגל10 ,ניסים בן לולו
מיליון שקל לכדורגל ,תגיד לי השתגעת?  10מיליון שקל לכדורגל ,תגיד לי
השתגעת? הקבוצה עלתה ,ירדה ,עלתה ,ירדה 10 ,מיליון שקלים אתה
רוצה לתת שאלת את התושבים מוכנים לשלם את הארנונה בשביל
הכדורגל? במה? שהם יורדים ליגה  ...תתבייש לך ,אתה גונב את התקציב
הזה ,תתבייש לך ,תתבייש ,מה קורה עם הכסף הזה ,איפה ה 300-מיליון,
תתבייש,

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,19אגודת הספורט ,תמיכות ,סעיף  ,1829900820להעמיד את
התקציב על  1מיליון  ,675מי בעד?
מר אבי בינמו:

מי בעד?  8בעד,

מר שלומי זינו:

אף אחד לא ידע כמה יש מהכדורגל לפי ה ... 100%-אתה לא יכול למנות
כלום כי אתה לא יושב שם,

מר אבי בינמו:

אבל אדוני זה מגיע למועצה להצבעה,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

עד עכשיו  5שנים שוקלים ל 5%-מתקציב התמיכות הכי גדול  ...הכדורגל,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1יחיאל נמנע ,שפיגלר נמנע ,שלומי נגד ,הסעיף הבא,
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החלטה -אגודת הספורט ,תמיכות ,סעיף  ,1829900820להעמיד את התקציב על
.₪ 1,675,000
בעד7 -
נגד1-
נמנע2-

מר יחיאל אדרי :הסעיף הבא  ,18299אתה בניגוד עניינים,
(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי 1829900821 :סבסוד ילדים באגודות הספורט למיניהם ,סעיף  182ילדים
ונוער .להעמיד אותו על סעיף של  250אלף שקל ,מי בעד?
מר שלומי זינו:

עוד  250לכדורגל,

מר יחיאל אדרי :יש ספורט של רווחה ,יש ספורט של טניס ,יש
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אמרת טניס ,אין טניס ,עוד  250אלף שקל לכדורגל ,מה הם מחזיקים
אתכם בביצים כולם ,מה קרה? כמה תרומות קיבלת מהם? מה קרה? מה
קרה?

מר זאב שפיגלר :יחיאל אין בעיה ,אפשר לרשום את זה שזה לא מיועד לכדורגל ,לכל שאר
התמיכות ללא כדורגל? כדורגל אתה תומך פה בנפרד,
מר אבי בינמו:

כדורסל יש שמה ילדים שאנחנו נותנים להם תמיכות ישירות,

מר שלומי זינו:

מהתקציב הקיים אתה נותן להם ,אתה רוצה להגיע למימון של  100%של
 2.5מיליון שקל כדי ש 85%-יהיו מעל  2מיליון שקלים ,זה קרוב משפחה
שלך ואתה מחויב אליו ובינמו הוא מפחד לפני הבחירות לא להעביר לו
כסף ובן לולו הוא רוצה את העזרה שלו בפריימריז ,תגידו לי השתגעתם,
תגידו לי השתגעתם מה אתם חושבים שהתושבים מטומטמים,

מר זאב שפיגלר :אפשר להכניס את זה כהחלטה ...
מר אבי בינמו:

סבסוד ילדים ונוער וספורט  250מי בעד?

מר זאב שפיגלר :שזה לא כולל את הכדורגל בנפרד ... ,הכדורגל מתומחר בנפרד אתם
נותנים  500אלף לכדורגל,
מר שלומי זינו:

איזה  2.5 ?500מיליון שקל ,הוא אמר לך ניסים בישיבת ראשי סיעות הוא
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רוצה לסבסד את הכדורגל מראש לעוד  5שנים ב 10 -מיליון שקל,
מר יחיאל אדרי :סעיף  20סבסוד ילדים ונוער ספורט,
מר אבי בינמו:

מי בעד?  ,6 ,4,5 ,3 ,2 ,1יחיאל נמנע 7 ,בעד .מי נגד? מי נמנע?

מר שלומי זינו:

אני נגד,

מר אבי בינמו:

שלומי זינו נגד,

מר שלומי זינו:

נגד השחיתות ,נגד השחיתות בעיריית נשר ...

מר זאב שפיגלר :אני נמנע כיוון שההצבעה הנוכחית כפי שהיא מונחת על השולחן מאפשרת
את העברת כל ה 250-אלף שקלים הנוספים לכדורגל ,אני בעד להעביר את
הכסף לתמיכה בשאר מגמות הספורט ,כדורסל ,כדורעף ,אין בעיה אבל
בווריאציה ,באופן ההגשה ששמתם את זה על השולחן שלנו זה ניתן
למשחק גם לכיוון אחד וזה לא נכון לעשות,
החלטה  1829900821 -סבסוד ילדים באגודות הספורט למיניהם ,ילדים ונוער .להעמיד
אותו על  250אלף שקל
בעד7 -
נגד1-
נמנע1-

מר יחיאל אדרי :סעיף  1844410870מועדון הקשיש עמותה לקשיש ,להעמיד אותו על סך
של  ,750מי בעד?
מר אבי בינמו:

 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד?  1נגד 9 ,בעד,

מר שלומי זינו:

 9בעד ו אני נמנע ואני חוזר על הטיעון שלי שאני לא קיבלתי חוות דעת
מהגזבר ולא קיבלתי את המסמך הזה עד לפתיחת הישיבה ,אדוני  ...חוות
דעת משפטית לאישור התקציב,

החלטה -סעיף  1844410870מועדון הקשיש עמותה לקשיש ,להעמיד אותו על סך של ₪ 750,000
בעד9 -
נגד1-
נמנע-אין

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,1869000782אירועים לעולים ,להעמיד אותו על תקציב של  70אלף
שקל,
מר שלומי זינו:

הייתה עלייה כל כך גדולה בתקציב של  ...עוד כסף?
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החלטה -סעיף  ,1869000782אירועים לעולים ,להעמיד אותו על תקציב של  70אלף שקל
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי ,1869100781 :מועדון קליטה אדמס ,להעמיד אותו על תקציב של  ,170מי
בעד?
מר אבי בינמו:

 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד?

מר שלומי זינו:

אני נמנע ואני רוצה לנמק,

מר אבי בינמו:

סליחה 2 ,נמנעים,

מר שלומי זינו:

אני נמנע ואני רוצה לנמק ,ראשית בהסתייגויות שאני הצגתי מראש
ביקשתי לתקצב את זה בעוד  100אלף שקלים ולא בעוד  70אלף שקלים
זה דבר ראשון .דבר שני אני חוזר על הטענה שהמסמך הזה לא הוצג בפני
 10ימים כמתחייב על פי החוק,

החלטה ,1869100781 -מועדון קליטה אדמס ,להעמיד אותו על תקציב של ₪ 170,000
בעד9 -
נגד -אין
נמנע2 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  1869300875 ,24מוזיאון מורשת הווטרנים ,להעמיד אותו על
תקציב של  30אלף שקל ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

 9בעד ,מי נגד? אין,

מר שלומי זינו:

נמנע,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

נמנע שלומי זינו ,בבקשה ,סליחה אני חוזר סעיף של מוזיאון הווטרנים 8
בעד 2 ,נמנעים ,תודה רבה,

החלטה -סעיף  1869300875 ,24מוזיאון מורשת הווטרנים ,להעמיד אותו על תקציב של  30אלף שקל
בעד9-
נגד אין
נמנע2 -
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מר יחיאל אדרי :אוקי ,עכשיו אני נכנס לסעיפים שמאיפה אנחנו לקחנו את הכסף ,סעיף
 161119110שכר סגן ראש העיר לעמיד אותו על  ,0מי בעד? כולם בעד,
מר שלומי זינו:

אני נמנע ,מאותם טיעונים שטענתי,

החלטה -סעיף  161119110שכר סגן ראש העיר להעמיד אותו על 0
בעד9
נגד אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :אוקי ,סעיף ,1614000781
מר אבי בינמו:

סליחה אני חוזר לסעיף  25סגן ראש עיר 9 ,בעד  1נמנע ,כן בבקשה,

מר יחיאל אדרי :סעיף  1614000781 ,26הוצאות דוברות להעמיד אותו על  ,250מי בעד?
מר אבי בינמו:

מי נגד? מי נמנע?  9בעד,

החלטה 1614000781-הוצאות דוברות להעמיד אותו על ₪ 250,000
בעד9-
נגד אין
נמנע1 -

מר שלומי זינו:

אני נמנע ,לא קיבלתי את ההצעה  ...הנה בפעם ה 17-אני דורש חוות דעת
משפטית של היועץ המשפטי וחוות דעת מהגזבר,

מר יחיאל אדרי :סעיף  ,164100692תשלום על חשבון ריבית ,להעמיד אותו על  200אלף
שקל ,מי בעד?
מר שלומי זינו:

רגע ,רגע ,זה חייב הסבר ,לא הבנתי איך אתה יכול להוריד מהלוואה
שלקחתם  50מיליון שקל איך אתה יכול ...

מר אבי בינמו:

אבל למה אתה אומר דברים לא נכונים?

(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי :סעיף  1712200799סעיף  ...להעמיד אותו על  200אלף שקל ,מי בעד?
מר זאב שפיגלר :לא קיבלנו הסבר לגבי נושא הריבית,
(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

רגע ,מה עם המדורות של ל"ג בעומר? יש פה תושב  ...לא מתייחסים אליו,
רוצים לעשות מדורות של ל"ג בעומר ליד הבית שלו ,מה השתגעתם? למה
עושים לו מדורות ליד הבית ,למה עושים לו מדורות ליד הבית? הוא הגיש
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תלונה למבקר העירייה ולא מתייחסים אליו ,אתה יכול לתת תשובה
לתושב,
מר אבי בינמו:

חוץ מלבטל את יום כיפור אמרת הכל ,אמרת הכל,

מר שלומי זינו:

אתה רוצה לעשות מדורות ליד הבית שלך? למה עושים מדורות ליד הבית
שלו ואף אחד לא מתייחס אליו? למה לא נותנים לו מענה?

דובר:

למי?

מר שלומי זינו:

יש נ ציג תלונות הציבור ,לתושב שיושב שם ,הוא פנה לנציג תלונות הציבור
ולמבקר העירייה אמר לו הוא בפריז עוד יומיים  ...וכל המדורות הולכות
להיות ליד הבית שלו ,ברצינות תייחסו אליו  ...תתייחס אליו ,למה עושים
לו מדורות ליד הבית ,ברצינות אני שואל,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

עוד יומיים ל"ג בעומר ,למה עושים לו מדורות ליד הבית ,אני רציני אני
לא צוחק ,למה אתה לא עונה,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

סליחה רבותי ,אף אחד לא פנה אלי בנושא הזה,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אני פניתי למבקר העירייה מה קורה עם התשובה שלו ,תתייחסו לאנשים
הפשוטים לא רק לכדורגל  ...למה לא עונים לו...

מר מיכה זנו:

המבנה הקיים למלוות זה  543 ... 225אלף שקל ,אנחנו בהיתר אשראי
להלוואה ראשונה הוא על  20מיליון השתמשנו רק ב 3-מיליון בסוף השנה,

(מדברים ביחד)
מר מיכה זנו:

ההיתר אשראי שניתן על ידי משרד ה ...הוא על  20מיליון שקל לשנה,
אחוז ריבית זה רק אחוז נקודה  .57אנחנו השתמשנו רק ב 3-מיליון לסוף
השנה ובוא נגיד שעד סוף השנה זה יהיה  12מיליון שקל .בגדול ,אחוז
נקודה  57על  12מיליון שקל זה כ 180-אלף שקל תוספת .כשעשינו את
התכנון של התקציב לקחנו בהנחה שנממש את כל ה .20-בגלל שלא
מימשנו ,תב"רים לא רצו ,מימשנו רק  3מכל ה 50-מיליון ועד סוף השנה
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אולי זה  13 ,12זה תלוי בפרויקטים .בגלל זה יש את ההפחתה והיא
ריאלית ונעמוד בה,
מר אבי בינמו:

סעיף  27תשלום על חשבון ריבית ,מי בעד?  9בעד 1 ,נמנע .סעיף ,28

החלטה -סעיף  ,164100692תשלום על חשבון ריבית ,להעמיד אותו על  200אלף שקל
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר שלומי זינו:

ריבית ,ריבית ,זה מה שאתה אומר ,קיבלת עירייה עם  300מיליון שקל
בקרנות אתה לוקח הלוואה חצי מיליון  ...איפה הכסף ?...

מר יחיאל אדרי :סעיף 175 ,28
מר שלומי זינו:

איפה הכסף?

מר יחיאל אדרי :די כבר תן לסיים ,סעיף .... 175200 28קצת תרבות דיבור ,סעיף
 1712200759עבודות קבלניות ,להעמיד אותה על  3מיליון  ,600מי בעד?
מר שלומי זינו:

אתם מורידים ...

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

מי בעד סעיף  2 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ?28נמנעים?

מר שלומי זינו:

אני נגד ,אני חושב שצריך  ...את התקציב  ...אתה לא מתמודד עוד פעם
לרשות העירייה ...

מר יחיאל אדרי...17529000 :
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אני רוצה להגיב על הסעיף ,הסעיף הזה יחיאל מדבר על הרעה,
סליחה אתה מפריע לי ,הסעיף הזה מדבר על הרעה מבחינת ניקיון של
הישוב .גם ככה הישוב מבחינת ניקיון לוקה בחסר בלשון המעטה .אני
חושב שלהיפך בנושא של הניקיון בכל רחבי העיר צריכים להוסיף ולא
להפחית,
החלטה 1712200759 -עבודות קבלניות ,להעמיד אותה על  3.6מיליון
בעד8 -
נגד -אין
נמנע2 -
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מר יחיאל אדרי :סעיף  1752000789 ,29טקסים שונים מתנ"ס ,להעמיד אותו על  1מיליון
,100
מר אבי בינמו:

מי בעד?

מר זאב שפיגלר :הסבר רגע ,מה זה אומר במתנ"ס? להוריד  100אלף שקל מהמתנ"ס?
מר יחיאל אדרי :מהטקסים ,כמו שלא עשו את המימונה ,נשאר הכסף,
מר אבי בינמו:

מי בעד?  8בעד ,מי נגד  2נמנעים ,תודה רבה ,שנייה תן לי ,סעיף ,30

החלטה 1752000789 -טקסים שונים מתנ"ס ,להעמיד אותו על 1.1מיליון
בעד8 -
נגד -אין
נמנע2 -

מר יחיאל אדרי 1765000810 :תרומות למוסדות להעמיד אותו על  ,250מי בעד?
מר זאב שפיגלר :מאיזה מוסדות?
מר יחיאל אדרי :תסביר להם,
מר מיכה זנו:

זה תמיכות לנזקקים ברווחה ,קמחא דה פסחא ,של הרווחה  ...ובראש
השנה ובפסח,

מר שלומי זינו:

למה לא מכניסים את זה בוועדת התמיכות?

מר מיכה זנו:

זה דומה לביצוע שהיה בשנה שעברה,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

למה  ...בדו"ח מבקר המדינה שהיה בשנת  2017לא מרכזים את הכל
בוועדת תמיכות? איך אתה יכול להעביר כסף בלי וועדת תמיכות?

מר אבי בינמו:

מי בעד?  ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד?  ,1מי נמנע?

מר שלומי זינו:

נמנע ורוצה לנמק .אדוני יש חוות דעת משפטית בכל סעיף ,כשאני נמנע
אני יכול לנמק ואני רוצה לנמק .יש דו"ח של מבקר המדינה לשנת 2017
לעניין תמיכות בעיריית נהריה ,אי אפשר להעביר שום כסף ...

החלטה-סעיף  1765000810תרומות למוסדות להעמיד אותו על ₪ 250,000
בעד8 -
נגד1 -
נמנע -אין
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אני אסביר לך ,נוהל תמיכות חל על תמיכות לעמותות ,עמותות .במקרה
הזה מדובר בנזקקי רווחה שזה ניצולי שואה ,זה פלוני אלמוני ולא חל
נוהל תמיכות,

מר שלומי זינו:

לפי איזה חוזר מנכ"ל? לפי חוזר מנכ"ל וחוות דעת ...

מר מיכה זנו:

חוזר מ 2016-הוא חל רק על עמותות לא על נזקקים,

מר שלומי זינו:

איפה אתה יכול להעביר כסף לנזקקים  ...אז יש דו"ח של מבקר המדינה
ואני הפניתי אותך אליו בשנת  2017שמדבר גם על קמחא דה פסחא...
באמצעות וועדת התמיכות ואני מזמין אותך ...

מר זאב שפיגלר :מיכה תן לי להבין ,זה אומר שמה שאנחנו מצביעים כרגע זה לקזז
מהתקציב העצום שעיריית נשר שזה  191מיליון שקל להוריד  30אלף
שקלים מהשכבה החלשה ,מהנזקקים ,מהרווחה,
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא ,לקחנו את ההוצאה שהייתה בשנה שעברה ושריינו שמה עוד
כס ף כי לא השתמשו בהכל ולכן הגענו לזה ,שפיגלר ,כדי להגיע להוצאה
של  ... 2.37אז הורדנו ,לא קוזז משם כיוון שאם מגיע להם בפסח  106אלף
זאת אומרת בראש השנה זה צריך להיות אותו סוכם ,עוד שריינו  50אלף
השארנו שם עודף,
(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי :סעיף  1811000110משכורות ושכר עבודה להוריד  75אלף שקל להעמיד
אותו על ,630.927
מר זאב שפיגלר :שנייה ,באיזה משכורות אנחנו פוגעים?
מר אבי בינמו:

מי בעד?  9בעד 1 ,נמנע ,סעיף ,32

החלטה -סעיף  1811000110משכורות ושכר עבודה להוריד  75אלף שקל להעמיד אותו על
₪ 630,927
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  1816000850היום הייתה ישיבה של וועדת המלגות וחולקו כל
המלגות ,השארנו שם עוד ...
מר שלומי זינו:

איפה הפרוטוקול?
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מר יחיאל אדרי :זה עדיין לא חולק פיזית אי אפשר ...
מר שלומי זינו:

אני לא קיבלתי ...

מר יחיאל אדרי :אתה לא צריך אתה לא ...
מר שלומי זינו:

אני חבר בוועדת תמיכות,

מר יחיאל אדרי :זה לא תמיכות זה מלגות,
(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

סעיף ,32

מר ישי איבגי:

אני מבקש שתדגיש שלא קורה מצב שמישהו קיבל גובה של מלגה וזה
יורד לו ...

מר יחיאל אדרי :לא ,ממש לא ,תנו לי רגע להגיב,
מר ישי איבגי:

אבל מה שמקבל במלגה לא נפגע?

מר יחיאל אדרי :תקשיב ,אושרו במסגרת וועדת מלגות כל המלגות לא הורידו שום דבר,
היו שמה גם חריגים ,אושרו החריגים ,אישרנו בתקציב עוד  40אלף שקל
ונשאר עוד  40אלף שקל ולכן נגענו בזה ,נקודה .מי בעד? להעמיד אותו על
 1מיליון ,360
מר אבי בינמו:

מי בעד 1 ,נמנע,

מר שלומי זינו:

נמנע ועדיין מבקש ...

החלטה -סעיף  1816000850מילגות לתלמידים וסטודנטים להעמיד על ₪ 1,360,000
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר אבי בינמו:

אתה תקבל את ההסתייגויות שלך ,סעיף ,33

מר יחיאל אדרי :סעיף  1913100760רכישות  ...להעמיד את התקציב של  8מיליון  ,500מי
בעד?
מר אבי בינמו:

 9בעד ,מי נגד? אין ,נמנע ,סעיף ...

החלטה -סעיף  1913100760רכישות מים להעמיד את התקציב של  8.5מיליון ₪
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -
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מר יחיאל אדרי 1939000431 :חשמל ונכסים אחרים ,לעמיד אותו על  60אלף שקל,
מר זאב שפיגלר :תפרט בבקשה ,על מה זה חשמל ונכסים אחרים?
מר מיכה זנו:

בדקנו את הביצוע של שנה קודמת יש לנו הפחתה וראינו שאפשר להפחית
 60אלף שקל,

מר זאב שפיגלר :של מה? של איזה נכסים?
מר מיכה זנו:

הייתה שנה אחת שהייתה הוצאה חריגה והתקציב הלך לפי הביצועים של
שנים קודמות,

גב' מיכל לבנה:

של נכסי העירייה,

מר זאב שפיגלר :מה מתנ"ס? לקזז ב ...מתנ"ס ,מה?
מר אבי בינמו:

מי בעד?  8בעד ,מי נגד? מי נמנע?  1נמנע 2 ,נמנעים? 1 ,נמנע 9 ,בעד  1נמנע,
אין נגד ,סעיף ,35

החלטה 1939000431 -חשמל ונכסים אחרים ,להעמיד אותו על  60אלף שקל
בעד9 -
נגד -אין
נמנע 1 -

מר יחיאל אדרי :סעיף  1990000310שכר פנסיונרים ,להעמיד אותו על  ,6,820,701מי בעד?
מר זאב שפיגלר :פרט ,פרט,
מר מיכה זנו:

זה הולך לפי ביצוע ,בדקנו את זה  ...בדקנו את ההוצאות של הפנסיונרים,
לקחנו תחזית מעודכנת ואפשר לעמוד,

מר זאב שפיגלר :זאת אומרת שאם אנחנו כאן מורידים כאן  300אלף שקל משכר
הפנסיונרים ...
מר אבי בינמו:

לא ,לא ,מורידים מהסעיף לא מהשכר,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

אוקי מי בעד? סעיף  34חשמל ונכסים אחרים ,מי בעד? סליחה סעיף 35
שכר פנסיונרים מי בעד?  9בעד ,מי נגד אין ,מי נמנע? ,1

החלטה -סעיף  1990000310שכר פנסיונרים ,להעמיד אותו על ₪ 6,820,701
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -
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מר יחיאל אדרי :סעיף ...1990000 ,36
גב' מיכל ליבנה :אני מבקשת ,אי אפשר ,אחר כך רושמים מדברים ביחד ,זו ישיבה נורא
חשובה ,לי אין קייס עם שלומי אצלי הכל על השולחן,
מר יחיאל אדרי :סעיף ,1990003200
מר שלומי זינו:

רגע ,מה אתם מורידים  400אלף מה ...מה עם ה...

מר יחיאל אדרי :לא מגיע  ...להעמיד את הסעיף הזה על  400אלף שקל ,מי בעד?
מר זאב שפיגלר :ממי מורידים? ממי מורידים?
(מדברים ביחד)
מר מיכה זנו:

תראו ,התקציב של שנה שעברה היה  300אלף ,הביצוע בשנת  2017היה
מיליון שקל ,היו שני פורשים כבדים שזה מנהלת בתחום החינוך ,שנה
שעברה מנהל מחלקת החינוך ,מנהלת בית ספר והייתה מורה ותיקה היו
הוצאות מאד גבוהות .עכשיו בדקנו את ההוצאות נכון להיום הם בערך
 120ומשהו אלף שקל ,בכל השנים בממוצע זה עמד על  ,400 ,300החזרנו
את זה בשאיפה שנעמוד בזה,

מר אבי בינמו:

מי בעד?

מר זאב שפיגלר :זה לא הולך לפגוע באף אחד?
מר אבי בינמו:

מי בעד?  ,9מי נגד? אין ,מי נמנע?  ,1סעיף ,37

החלטה -סעיף  ,1990003200פיצויים .יעמוד על ₪ 400,000
בעד9 -
נגד-אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי 1993000780 :הפרשים תקציב רגיל ,להעמיד אותו על  ,376מי בעד?
מר זאב שפיגלר :רגע ,תראה בבקשה,
מר מיכה זנו:

עוד פעם ,בדקנו את הנתוני ביצוע ...

מר זאב שפיגלר :על מה מדובר?
מר מיכה זנו:

אתה נדרש כלפי משרד הפנים לסגור את השנה בסוף מרץ .קורה ולפעמים
באפריל ובמאי אתה מקבל הוצאות שקשורות לשנה קודמת .פתאום
משרד ממשלתי מבצע לך  ...ויש מחזוריות .גם בדקנו את הנתונים נכון
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לעכשיו ,זה היתרון של  ...ראינו שהביצוע ואפשר לעמוד בזה,
מר יחיאל אדרי :אוקי ,אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד,
מר אבי בינמו:

רגע ,מי בעד סעיף  ... ,37שנים קודמות תקציב רגיל ,להעמיד את זה על
 376אלף שקל ,מי בעד?  9בעד ,מי נגד? אין ,מי נמנע? ,1

החלטה 1993000780 -הפרשים תקציב רגיל ,להעמיד אותו על ₪ 376,000
בעד9 -
נגד -אין
נמנע1 -

מר יחיאל אדרי :אוקי ,סך הכל השינויים ,סך הכל השינויים של ההסתייגויות לתקציב של
 ,190.4לא יודע כמה,
מר שלומי זינו:

 ...אני מבקש חוות דעת  ...לא הגיעו אלינו לפני ישיבת ה...

מר יחיאל אדרי :אין בעיה ,סך הכל ההסתייגויות לתקציב של  190413370הוא  2מיליון
 370אלף שקל כאשר השינוי גם הראינו בשינוי  ,2.370זאת אומרת אנחנו
מבקשים ממך אדוני הגזבר כיוון שאנחנו עמדנו במסגרת התקציבית
אנחנו מבקשים לקבל ממך חוות דעת חיובית כדי שנוכל לאשר את
התקציב לשנת  ,2018תודה רבה,
מר שלומי זינו:

לא מה זה בעל פה אני רוצה את זה בכתב ,למה בעל פה?  ...אבל תסביר לי
למה הסתרת ממני את ההסתייגויות האלה ,ממה אתה מפחד? ממה אתה
מפחד?

מר אבי בינמו:

 2דברים ,אחד שמיכה יבדוק את הנושא וייתן לנו חוות דעת .2 ,אנחנו
עושים הפסקה נביא את ההסתייגויות של שלומי ,תודה רבה,

הפסקה
מר אבי בינמו:

כפי שהודעתי לפני כן העברתי לשלומי זינו את מכתב ההסתייגויות שלו,
נוכחים בישיבה חברי המועצה גיאורגי גירשקוביץ ,נעמי כספי ,יחיאל אדרי,
אב י בינמו ,ניסים בן לולו ,איגור גורביץ ,זאב שפיגלר ,ישי איבגי ואדווה
קאופמן ,כן נוכחים היועץ המשפטי של העירייה ,גזבר העירייה ומנכ"ל
העירייה .אבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת  2018המסתכמת בסך של
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 190,413,370הן בהכנסות והן בהוצאות ,לרבות ההסתייגויות שהועלו
בישיבת התקציב ,בצירוף חוות הדעת החיובית של הגזבר להסתייגויות
שהועלו בנוכחות היועץ המשפטי לעיריית נשר .הריני לחלק לכם את חוות
הדעת של הגזבר כולל נספח א' שהוקרא על ידי יחיאל אדרי על  37סעיפים
עם סעיפי התקציב והשינויים שחלו בהם .לכן אני מבקש מי בעד?
מר זאב שפיגלר :רגע ,אני ביקשתי זכות דיבור אפשר לקבל רגע?
מר אבי בינמו:

תן לי לאשר את ההצבעה אחרי זה תדבר,

מר זאב שפיגלר :סליחה אתה מצביע ואני רוצה להגיד לפני ההצבעה ,אפשר לראות רק את
מה שאתה רוצה למסור בבקשה?
מר אבי בינמו:

אני מבקש להצביע ,מי בעד?

מר זאב שפיגלר :רגע סליחה ,ביקשתי זכות דיבור ,אני רוצה לדבר לפני ההצבעה,
מר אבי בינמו:

זה חוות הדעת של הגזבר ,על פי החוק מבחינת החוק אומר שאם  ...אתה
חייב חוות דעת של הגזבר שהתקציב הוא מאוזן ,זהו ,בבקשה דבר,

מר זאב שפיגלר :תראה אבי,
מר אבי בינמו:

יחיאל תמשיך את הישיבה אני יוצא לחמש דקות,

מר זאב שפיגלר :אבי אבל זה קשור גם אליך ,זה בקשר להתנהלות ,אני חושב שזה נכבד
וחשוב שתהיה,
מר אבי בינמו:

אני יוצא לחמש דקות תגיד את הדברים שלך אני אחזור,

מר זאב שפיגלר :אני מבקש שראש העיר יהיה כשאני מדבר ,נורא מצטער ,זה מתייחס
להתנהלות סך הכל שקשורה לראש העיר באופן פרטני לא באופן אישי
אולי אבל באופן פרטני על המכלול ,אני מבקש שהוא יהיה נוכח,
מר יחיאל אדרי :אבל השאלה אם זה קשור ל...
מר זאב שפיגלר :זה קשור לתקציב כל ההתנהלות של התקציב,
מר יחיא אדרי:

בסדר אבל עזוב זה מת מה זה יעזור,

מר זאב שפיגלר :בסדר ,התקציב  ...יעבור לא יעבור ,בכל אופן ההתנהלות היא התנהלות
מאד פסולה,
מר יחיאל אדרי :שמע הבן אדם הזה שהוא לא נמצא ,מעבירים את התקציב בזה זה נגמר,
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בוא נלך הביתה,
מר זאב שפיגלר :יש לי מה להגיד יחיאל,
מר יחיאל אדרי :אז תגיד,
מר זאב שפיגלר :בקצרה ,אני לא מדבר הרבה ,כשיגיע בבקשה ראש העיר יגיע,
מר יחיאל אדרי :אתה רואה שהוא,
מר זאב שפיגלר :אני לא מחרים אף אחד ,כשהוא מדבר אני לא מחרים ויוצא,
מר יחיאל אדרי :אתה רואה שהוא פגוע אז עזוב,
מר זאב שפיגלר :פגוע לא פגוע,
מר שלומי זינו:

ממה הוא פגוע?

מר יחיאל אדרי :לא יודע ,פגע בו בחוץ  ...מה אתה רוצה ממנו? כן שפיגלר בבקשה,
מר זאב שפיגלר :אבי ,אני רוצה ברשותך ,אתה יודע מה אני אספר איזה סיפור ,בוא נלך על
הכיוון של סיפור והסיפור הוא מתייחס לעיר של חכמי חלם .חכמי חלם
היה ראש עיר,
מר אבי בינמו:

אנחנו בישיבת תקציב לא בישיבת ...

מר זאב שפיגלר :תן לי בבקשה .לחכמי חלם היה ראש עיר כמו לכל עיר יש גם לחכמי חלם
ראש עיר .ראש העיר היה אמור לבוא ולהציג לפני כחצי שנה את התקציב
לשנת  ,2018מסיבות ששמורות אתו ראש העיר של חכמי חלם החליט לא
להציג עבר חודש ,עברו חודשיים ,עברו  3חודשים 4 ,חודשים ,עברו 5
חודשים ,כל פעם ראש העיר פנה אל השר של חכמי חלם קיבל אישור
אורכה אבל אתה יודע מה? לכל דבר יש סוף .בסופו של דבר בא השר של
חכמי חלם ואומר לראש העיר ,ראש העיר הנכבד עד כאן ,למה עד כאן? כי
יותר לא ניתן לך אורכה .דע לך,
מר אבי בינמו:

אין בעיה ,אין בעיה עם מה שאתה אומר ,הכל בסדר ,באמת אני כל כך
מעריך אותך ,אני כל כך מכבד אותך,

מר זאב שפיגלר :אני גם מעריך אותך ,אני לא אבוא ,לא הכל רק קשור אליך זה קשור גם
ל ...כחברי מועצה,
מר אבי בינמו:

אני אומר לך בכנות ,אני אומר לך תתמודד ,תתמודד ,יש לך הזדמנות
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להתמודד,
מר זאב שפיגלר :בא השר האריך את התוקף כל פעם לראש העיר ועכשיו אני בא ואומר
בסוף בא השר ואומר לראש העיר ,ראש העיר תקשיב ,אם אתה לא מעביר
את זה ביומיים הקרובים קרי עד סוף החודש דע לך אחד משני הדברים,
סבירות גבוהה מאד שכל חברי המועצה שלך הולכים הביתה ,סבירות
שניה זה שאתה הולך אתם .בא ראש העיר שמח ,מאושר ,בא אל חברי
המועצה ואומר להם ,רבותי עכשיו אני אלמד אתכם וזה קרדיט אבי
שיעור בהליכות הפוליטיקה .דעו לכם שאם לא תעבירו את התקציב
ביומיים הקרובים אין לי בעיה בכלל תלכו הביתה ,תוותרו על הכיסא
החם שלכם ,הנוח ,אתם יודעים מה אפילו כיסא אורתופדי ככה  ...כמו
שצריך ,דעו לכם שיש לכם יומיים עכשיו .בא ראש העיר ואומר בשיחה,
אם לא תאשרו כרגע תלכו הביתה .באו חברי המועצה של חכמי חלם
והציעו ,התחילו לצעוק גוואלד ,עד השנים ,ריבונו של עולם מה חטאנו ,מה
פשענו ,למה שנוותר על הכיסא הנעים ,החם ,הטוב ,אמנם התקציב כל
הזמן אמרנו שהוא פסול ,אמרנו שהוא גרוע ,אמרנו שהוא פוגע בכל
התושבים אבל מה ,אולי הכיסא שלנו יותר טוב .יתרה מכך ,וכאן אני
שותף גם כן אבי כחכמי חלם .בא אותו ראש עיר ואמר לחברי המועצה לא
רק שתוותרו על הכיסא שלכם אם תהיו חכמים ותמשיכו לחמם את
הכיסא אני אתן לכם מתנה ,כל אחד מכם יקבל סוכריה על מקל  400אלף
שקלים ,תעשו בהם כאוות נפשכם לטובת הציבור וזה לא פסול כעקרון.
באו כל חברי המועצה והביאו את המשקל מאזניים ואמרו בוא נשים בצד
אחד את הכיסא החם שלנו ,נוסיף לכיסא הזה גם את ה 400-אלף שקלים
ומצד שני בואו נשים את כל התושבים 24 ,אלף תושבים .כל בר דעת היה
אומר רבותי  24אלף תושבים מצד אחד על כף המאזניים ישר התוצאה
היא ברורה לטובת התושבים ,התושבים שוקלים יותר ,יש כאלה ש20-
קילו ,יש  100קילו ,לא משנה מול כיסא ו 400-אלף שקלים .אבל אתם
יודעים מה? המאזניים מיד נטו לכיוון השני ,לכיוון השני .עכשיו נכון אבי,
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למדנו ... ,למדנו שיעור מאד פורה ומעניין בהליכות הפוליטיקה .למדנו
ממך באמת .אני חושב שסך הכל במקרה הספציפי הזה למרות שמשום
מה בהחלטה בישיבה האחרונה דובר וביקשתי  4פעמים תזמנו את כל
נציגי הסיעות ,תזמנו גם אותי אני רוצה להיות נוכח בכל הנושא של
התקציב ,פניתי  4פעמים ביקשתי תזמנו אותי ,הבטחתם  4פעמים כולל
יחיאל אדרי שתזמנו אותי לישיבה .בפועל ביקשתם שאני אעביר את
הדברים שאני רואה לנכון ובאמת הכנסתם אותם זה בסדר ,אני מודה
לכם אבל האישיו זה שלא ביקשתי רק תכניסו את הדברים ,ביקשתי
לקחת חלק פעיל בהחלטה של התקציב ,לשמוע ,להבין בצורה,
מר אבי בינמו:

אתה לא יכול לבוא אחרי  4.5שנים שלא עשית כלום בעירייה ,לא עשית
כלום במועצת העיר ,אחרי  4.5שנים ,יש לך סיעה אתה חבר סיעה ,למה ...

מר זאב שפיגלר :סליחה ,הסיעה קיבלה החלטה ,הסיעה בשתי ישיבות נפרדות קיבלה
החלטה אבי שאנחנו עומדים,
(מדברים ביחד)
מר זאב שפיגלר :סיעת הליכוד פעמיים בישיבות שקיימה באה ,למעשה זו לא סיעת הליכוד
זה סיעה במועצה החליטה פה אחד שאנחנו עומדים על תקציב של 186
מיליון שקל ,קרי על תקציב  2017לא על  190מיליון,
מר אבי בנימי:

פלוס תיקונים,

(מדברים ביחד)
מר זאב שפיגלר :בפועל מה עשיתם אבי? אמרתם שפיגלר יעמוד על ההחלטה כנראה ויעשה
בעיה בזמן שההחלטה תעלה ומשום מה גלגלתם את זה והגעתם לתקציב
של  190מיליון שקלים ולא  186מיליון שקלים .אבל ההחלטה של הליכוד
עומדת על  186מ יליון שקלים כולל כל התיקונים .גם יחיאל יודע גם אתה
יודע וגם עמיתי כאן יודעים .אז אני חושב שזה מאד פסול ,באמת מאד
חורה לי ,מאד פסול .כל ההרצאה שלי כאן ,כל האמירות שלי כאן היו
מיותרות במידה והייתם משתפים פעולה ,הייתם מזמנים אותי כפי
שביקשתי לישיבה .הייתי מדבר באותו זמן עם חברי לסיעה ולא הייתי
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מגיע לכאן ושתי דקות לפני זה מקבל את הדף של ההחלטות שלכם,
באמת זה לא מכובד ,זה לא מוסיף לאף אחד ואני חושב שחברי לסיעה
צריכים להבין עוד הפעם ניסים ואדון איגור ,כאן מדובר על  186או 190
מיליון,
מר ניסים בן לולו :אמרתי לך אתמול שלאחר שגם שוחחנו בישיבה,
מר זאב שפיגלר :אמרת לי  187פלוס,
מר ניסים בן לולו :אתמול בערב שוחחנו בערב אמרתי לך דברים מסוימים ,גם לאחר שדברנו
עם מיכה שבוע שעבר שיש דברים ואין הרבה ברירות,
מר שלומי זינו:

עוד  670אלף לכדורגל ,זה מה שדאגת ,עוד  10מיליון ל...

מר זאב שפיגלר :אמרת לי  187מיליון שקלים והגענו בסופו של דבר לאותו תקציב של 190
מיליון שקלים .אני חושב שזה פסול ,אני חושב שזה לא מה שסיכמנו ביננו
אבל בסדר,
מר אבי בינמו:

שלומי בבקשה ,יש לך הסתייגויות,

מר זאב שפיגלר :איגור אומר גם כן,
מר איגור גורביץ :גם אני הייתי רוצה להיות יותר פעיל גם אני לא קיבלתי הזדמנות ,אני
מאד מצטער על זה והייתי מכניס הרבה הרבה דברים חדשים אם היו
נותנים לי,
מר שלומי זינו:

טוב ,אדוני ראש העיר,

מר אבי בינמו:

שלומי זינו ,יש לך הסתייגויות לתקציב?

מר שלומי זינו:

אני יש לי לספר לך סיפור על הירח והשמש ו 11-כוכבים .יש לי את הזמן
שלי אני אעבור סעיף סעיף מה ההסתייגויות שלי .אני אתחיל ברישא ואני
אומר ככה .אצה לך הדרך ואתה בתחבולות ,אכן בתחבולות ,אני יכול
לדבר מה שאני רוצה,

מר אבי בינמו:

אתה לא יכול כלום ,הסתייגויות,

(מדברים ביחד)
מר שלומי זינו:

אני אומר מה שיש לי לאמר ,אני אדבר מה שאני רוצה.

מר יחיאל אדרי :דבר הסתייגויות אנחנו נשמע אותך,
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כשאני אעבוד אצלך או שאני  ...אני אגיד את מה שיש לי .אז ככה ,אנחנו
כבר דנים בתקציב הזה באיחור של  6חודשים ,ממש שנייה לפני שהחרב
של הוועדה הקרואה עומד על צווארם של כל חברי מועצת העיר ,ובתחכום
רב ,ממש בתחכום רב אבל לא בתחכום מושלם הצלחת להביא אותנו
להצבעה על תקציב העירייה לשנת  2018בתאריך האחרון שאפשר כביכול
להצביע עליו .אבל לא הצלחת לעשות את זה באופן חוקי ולמרות שאני
טוען שהישיבה הזאתי היא המשך לא חוקי של ישיבה לא חוקית כיוון
שהסעיף  14וסעיף  16לפקודת העיריות מדברים בדיוק באופן ברור ללא
הסתייגויות ובאופן שלא משתמע לשני פנים לעניין שכל הזמנה שכוללת,

מר אבי בינמו:

אני חושב שאתה טועה,

מר שלומי זינו:

אל תפריע לי אדוני ראש העיר ,סעיף  14וסעיף  16לפקודת העיריות
מדברות על פגם בהזמנה לישיבת מועצת עיר כשאחד מהסעיפים אומר
בצורה מפורשת כל הזמנה לישיבת מועצת עיר הכוללת בתוכה ענייני
תקציב תובא לחבר המועצה  10ימים לפני מועד הדיון,

מר אבי בינמו:

קיבלנו חוות דעת מהיועץ המשפטי שאומר שהכל תקין שריר וקיים וזה
הכל ...

מר שלומי זינו:

אני לא קיבלתי חוות דעת משפטית,

מר אבי בינמו:

אתה קיבלת אותה על הישיבה ולפני הישיבה ואחרי הישיבה ובאמצע
הישיבה וגם אם  ...תקבל אותה אותו דבר ,קיבלת אותה ,אתה לא פה
תפריע לנו ,אתה בא וגורר רגליים ועל מה? יש לך פריימריז לך תעשה
אותו ,או שתקריא את ההסתייגויות שלך כמו שאני עשיתי את זה ,נצביע
עליהם ,בזה זה נגמר .אף אחד לא בא ואומר לך אל תקריא ,תקריא
אותם ,חאלס כמה אתה יכול לטחון את אותו דבר כל הזמן ,חאלס ,שמענו
אותך ,היועץ המשפטי אמר את דברו ,יש משרד הפנים תפנה אליו,

מר שלומי זינו:

אתה זה שמבקש לא להפריע לך,

מר אבי בינמו:

כי אתה הפרעת לי ,אני לא מפריע לך ,אני מכבד אותך ,הזמן שלי חשוב,

מר שלומי זינו:

יש לנו עוד ... 4.5
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מר אבי בינמו:

לך יש ,לך יש,

מר שלומי זינו:

אתה יכול לצאת ,אתה יכול לצאת ,אתה לא תפריע לי ,אתה לא תפריע לי,
אני אדבר  ...אני אעלה את ההסתייגויות שלי בזמן שלי ,כל הפרעה
שתהיה אני אעצור ואני אמתין שיסתיימו ההפרעות ,בבקשה .עכשיו ,לא
רק שהישיבה ביום רביעי האחרון זומנה באופן לא חוקי שהרי ההצעה
שצורפה להזמנה שקיבלנו ביום שני האחרון כללה הצעת תקציב מעודכנת
של  1,600,000שקלים ועל סמך זה זומנה ישיבה ביום רביעי ואני פניתי
וטענתי לפגם בהזמנה ביום רביעי שההצעה הזאתי לא יכולה להתקבל
אצלנו ובתוך הזמנה של  48שעות אלא בתוך  10ימים ,אדוני היועץ
המשפטי אתה לא נתת לי חוות דעת...

מר אבי בינמו:

קיבלת חוות דעת ,קיבלת חוות דעת,

מר שלומי זינו:

נתת חוות דעת  ...אתה נותן לי חוות דעת לישיבה הזאת כשאתה לא
מסביר איך אני יכול לשבת בישיבת תקציב כשאני מקבל את המסמך הזה
עם הצעה תקציב  2018כשגזבר העירייה כותב לכבוד חברי מועצת העיר,
בהמשך לדיון שנערך ביום א'  29/4/18בנושא הצעת התקציב 2018
ולהסתייגויות המצורפות בנספח א' שנספח א' מעולם לא קיבלתי אלא
בישיבה הזאתי וגם לא ממך ולא מראש העיר ,רק מחבר מועצת העיר,

מר יחיאל אדרי :זה הסתייגויות שלי ,זה הסתייגויות שלנו אתה לא צד בעניין ,מכשילים
אותך זה הבעיה ,ההסתייגויות שלך  ...אז אתה מדבר עלי ,זה
ההסתייגויות שלי אני לא חייב לתת לך שום דין וחשבון ,אתה נתת לי דין
וחשבון על ההסתייגויות שלך?
מר שלומי זינו:

סיימת?

מר יחיאל אדרי :אתה נתת את ההסתייגויות שלך?
מר זאב שפיגלר ... :זה הסתייגויות שלך של הליכוד ,של הליכוד ושל...
מר יחיאל אדרי :אנחנו פשוט מאד לא מחשיבים אותך,
מר שלומי זינו:

אל תחשיב ,אל תחשיב ,אבל אל תפריע לי כשאני מדבר .אני חוזר וטוען
שהמסמך הזה שהוא ממוען עם תאריך  29/4/2018לכבוד חברי מועצת
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העיר ,הנדון הצעת תקציב  2018ורשום בו זאת אומרת עכשיו הכנת אותו,
עכשיו אתה מוסר לי אותו ועכשיו אני צריך לחשוב אם להצביע עליו או
לא ,וואלק אתם ממציאים את החוק ואת ההיסטוריה מחדש .בהמשך
לדיון שנערך ביום ראשון  29/4/2018בנושא הצעת תקציב 2018
ולהסתייגויות המצורפות בזאת בנספח א' שהועלו להצבעה בישיבת
תקציב הריני לציין כי התקציב המוצע בסך  ₪ 190,413,370לרבות
ההסתייגויות בסך של  ₪ 2,370,000מאוזן וכי הוא בר ביצוע בכפוף לכל
דין בהתחשב בהכנסות ה ...ובהכנסות העירייה בשנים קודמות .עכשיו,
כשמגיעים למסמך כזה בתוך רבע שעה  20דקות אני רוצה לכבד אותך
ולחשוב שבאמת הכנת את המסמך הזה מראש ושהחברה ישבו פה מוצאי
שבת בישיבה ,יושבי ראש הסיעות לא כולל אותי שאני גם יושב ראש
סיעה ,לא קיבלתי שום מסמך לקראת הישיבה הזאת כדי שאני אוכל
לבחון את ההכנסות מול ההוצאות ועל פי החוק אני צריך לקבל את זה 10
ימים לפני זה ,ומכאן אדוני היועץ המשפטי למרות שאתה מסרב בתוקף
לתת חוות דעת משפטית גם לישיבה הזאתי וגם לישיבה ביום רביעי ,אני
דורש ממך חוות דעת משפטית כתובה שמנתחת את כל הדברים האלה ,זה
דבר ראשון .דבר שני ,כיוון שאנחנו כבר נוכחנו לדעת שהרבה ישיבות
מועצת עיר התקיימו באופן לא חוקי ועל אף הטענות המשפטיות ולפעמים
על אף חוות הדעת המשפטיות שאתה נותן אדוני היועץ המשפטי או
שאתה לא נותן הדברים רצים והעגלה רצה למה כי או שחברי מועצת
העירייה הולכים ומגישים עתירה לבית המשפט כדי לתקן את התהליך
לעשות את התהליך בצורה חוקית ואם לא דורסים וגונבים הצבעות ובלי
חוות דעת ומעוותים את המציאות העיקר לצאת לציבור הנה עשינו לכם,
הנה העברנו לכם כשבפועל שום דבר מכל הפופוליזם שהושמע עד עכשיו
בישיבת התקציב הזאת לא יבוצע .יש כאן סיפור של שכונת בני ביתך
שמתייפייפים ומוכרים להם בולשיט שבהצעה של  200אלף שקלים או 250
אלף שקלים של הכנת תב"ע לשכונה הולכים לסדר להם את כל הבעיות
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המשפטיות שיש לכל בעלי הדירות שמה ,חרטה בונה ,אחיזת עיניים
ומכניסים את האנשים לבור יותר עמוק .יש אנשים שלא עשו כלום עד
לרגע זה מרגע שהתכנית הזאת יצאה לפועל והתכנית הזאתי ,התב"ע
הזאתי כבר אושרה ואי אפשר לשנות אותה אלא להכין תב"ע חדשה וגם
הקציבו לזה  3מיליון שקלים .אבל הדבר לא נעשה ביוזמת העירייה או
ביוזמת הדיירים שמכינים בעצמם את התב"ע ,לא יכול לבוא פתרון ואני
מציע וכמו שהצעתי לכל בעלי הנכסים בשכונת  ...שנמצאים בסיטואציה
שאולי עדיף שאולי חלק מבעלי הנכסים לא עשו מעשים שאמורים להכניס
אותם לסיטואציה הזאתי וכנראה שגם להם אין הרבה בעיות .אבל אלה
שבנו מספר יחידות דיור והם בבעיה עם החוק בניגוד למה שהתב"ע
המקורית אישרה יכולים לבוא בטענות רק לעצמם ויכולים לשכור עורכי
דין ואנשי מקצוע שיתעסקו באופן מקצועי עם בהגנה על המצב שהם
נמצאים בו מבחינה פלילית ומבחינת הקניין שלהם ועם מול העירייה או
מי מהעירייה שהכין את התב"ע הזאת .אז לבוא ולמכור להם בשנת
בחירות באחיזת עיניים  250אלף שקל תב"ע זה חרטה בונה .ועוד דבר
לגבי כל ההסתייגויות שהיו כאן ,אני חושב,
מר אבי בינמו:

רצוי לדבר על ההסתייגויות שלך,

מר שלומי זינו:

אני יכול לדבר לדבר,

מר אבי בינמו:

אני לא אשמע את ההסתייגויות שלך,

מר שלומי זינו:

אני אדבר אתה תשמע,

מר אבי בינמו:

לא אדוני ,יש זמן לכל דבר,

מר שלומי זינו:

אתה יכול ללכת ,אני אומר את ההסתייגויות שלי עד  6שעות ,עד  6שעות.
עכשיו יש פה תופעה מדאיגה שצריכה להדאיג לא רק אותנו תושבי נשר,
לא רק אותנו חברי מועצת העיר ,היא צריכה להדאיג את כל מערכת
שלטון החוק .האם העולם התחתון או האם גורמים מעולם הפשיעה
חודרים בצורה כזאת או אחרת למסדרונות העירייה ,ואני לא בא רק אליך
אדוני ראש העיר בטענות ,אתה כבר  4שנים בתור אוהד מושבע של
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הקבוצה מקדם את הקבוצה ומקדם את העברת התקציב מידי שנה באופן
ישיר  2מיליון שקלים באופן עקיף אולי עוד כמה מיליוני שקלים אבל מה,
לך יש תירוץ ,לך יש סיבה ,אתה אוהד הקבוצה .אני יכול להיות העורך דין
שלך לרגע ולהגיד כל השנים דאגת להם ,כל השנים טיפחת אותם ,היית
בא למשחקים ,אני לא עורך דין שלך ואני לא מסכים לסכומים האלה.
אבל מה שיותר מדאיג אותי אתה הולך הביתה ,אולי תיתן את הדין לא
תיתן את הדין על הדברים שעשית אולי תקבל תשבחות על מה שעשית,
מה שהכי מדאיג אותי זה שיושב פה חבר מועצה הוא לא פה ניסים בן לולו
מהליכוד ,חבר מועצה חודשיים 3 ,חודשים ויושב בישיבה של ראשי סיעות
לתקציב ומבקש להגדיל את תקציב הכדורגל לקבוצה שיורדת ליגה
ממיליון וחצי ל 2-מיליון שקלים,
מר אבי בינמו:

למה אתה אומר ,למה אתה מערבב לנו את הפריימריז שלך עכשיו?

מר שלומי זינו:

מבקש לתקצב את הקבוצה ל 5-שנים ב 10-מיליון שקלים כשהתקציב
הזה בצורה נרחבת ובוטה פוגע בכל שכבות האוכלוסייה .הוא פוגע
באוכלוסייה בהיבטים של רווחה ,הוא פוגע באוכלוסייה בהיבטים של
נכים ,הוא פוגע באוכלוסייה בהיבטים של עלייה ,הוא פוגע באיכות
הסביבה .אנחנו העירייה היחידה ואני בדקתי את זה שהסעיף לאיכות
הסביבה בכל ספר התקציב הוא אפס ,אפס ,אפס ,אפס ,אפס ,זאת אומרת
את אף אחד לא מעניינת איכות הסביבה בעיר? זאת אומרת ישבתם כל
ראשי הסיעות ,חיפשתם כל כך סעיפים ,כל כך הרבה סעיפים
פופוליסטיים ,לא חשבתם לתקצב את איכות הסביבה בעיר הכי מזוהמת
בארץ ,בעיר שבה אתמול נכתב ששיעור התחלואה לנשים שחולות בסרטן
הוא הגבוה בארץ ,570 ,לא מצאתם לעשות  50אלף 100 ,אלף 200 ,אלף
עוד בשנה שבה בז"ן משלמת לעירייה עוד  850אלף שקל על ארנונה ,לא
מצאתם לעשות איזה מאזן ולהגיד ,הרי יש כאן אנשים שמתמודדים
בבחירות ואמרו ברדיו ,אמרו במראות כאלה ואחרות ,אנחנו נעביר ונעביר
את התקציב שבהכנסות מבז"ן לטובת הבריאות של התושבים ,לטובת
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איכות הסביבה ,ומה הם עושים היום ,הסעיף של איכות הסביבה אפס,
אפס ,אפס ,אפס ,אפס ,אפס ,אפס ,הנה סעיף  67בספר התקציב אפס,
אפס,
מר איגור גורביץ :דבר אחד אני חייב להסביר ,אצלנו ב ...מתי שהזקנים הגיעו אצלנו
להתכבד קודם שתו קצת וודקה ,אחר כך  ...אצלנו להיפך וזה לא הולך,
מר שלומי זינו:

ולכן אני חושב שגם למי שרצה לצאת עם הצעות פופוליסטיות כאלה
ואחרות כלפי הציבור ולתקשורת ולהגיד בחצי שנה האחרונה עשינו ,לא
עשינו ,אם זה מצד אנשי הקואליציה לשעבר ,אם זה מצד אנשי
האופוזיציה ,חברה היה צריך לחשוב בצורה הרבה יותר רחבה ומפורטת
ולראות לא רק איך באים עם סוכריות או תופינים שלא מועילות בכלום
אלא הם רק אחיזת עיניים אלא איך מייעדים ומניידים את כל הגידול
בארנונה מבז"ן שהוא מעל  800אלף שקלים לטובת שמירת איכות
הסביבה ,לטובת בריאות התושבים ,לטובת טיפול ומחקרים בכל מה
שקורה לגבי התחלואה הגדולה שיש בעיר שלנו כתוצאה מזיהום האוויר.
יתרה מזאת ,הייתה החלטת מועצת עיר ב 7/3/2018-שההצעה הייתה
מפורטת ומסודרת והיא מדברת על הגשת התנגדות לתכנית כלל תעשיות
מגורים,

מר יחיאל אדרי :אסור לך לדבר אתה בניגוד עניינים ,אני מבקש שיצוין בפרוטוקול שלומי
זינו מתווך דירות והוא מדבר על כלל  ...לגבי העניין של כלל וזה אסור לו
לעשות את זה ,עכשיו תמשך,
מר שלומי זינו:

אמנם הצלחת לתפור תיקים לכמה אנשים לי עדיין לא הצלחת וגם לא
תצליח,

מר יחיאל אדרי :אני לא צריך לתפור לך אתה ...
מר שלומי זינו:

אתה  ...משט רתי שהצלחת לתפור תיק ,כן תרשום את זה ,אתה סוכן
משטרתי סמוי אבל גם אם תהיה סוכן משטרתי לא סמוי לא תצליח
לתפור לי תיק,

מר יחיאל אדרי :אתה תשלם מחר בבוקר,
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אין שום בעיה אנחנו ניפגש בבית המשפט ,אין שום בעיה,

מר יחיאל אדרי :לא תשכח מחר,
מר שלומי זינו:

אין שום בעיה ,אבל בתוך סוכן משטרתי סמוי יש לי חדשות בשבילך ,גם
על המשטרה אפשר ,גם במשטרה אפשר להילחם ,גם בך אפשר להילחם
והכוח לא נתון רק אצלך .אתם באים ופשוט מרוקנים את ההחלטה
שאתם הצעתם והצבעתם עליה באופן פופוליסטי פה כשהיו כאן כל
התושבים ,החלטה שדיברה להגיש התנגדות לתכנית כלל מגורים
שמבקשת לבנות מפעל מלט לעוד  25שנים ,תכנית שמבקשת לבנות תחנת
כוח לייצור חשמל באנרגיה שאובה ,אנחנו גם החלטנו על הגשת התנגדות
לפיתוח המחצבה ברמות יצחק ,ועוד ועוד ותקצבנו את הה ...ב 500-אלף
שקלים ומה אתם באים ועושים? הרי ממילא היו כבר  400אלף שקלים
לעבודות קבלניות בלשכת היועץ המשפטי ,פשוט העליתם את זה ב150-
אלף שקלים וקיצצתם את הצעת ההחלטה הזאתי ב 330-אלף שקלים
כשאתה אדוני היועץ המשפטי עוד לא הכנת מפרט ,ביקשנו תצהיר ,חתמנו
על תצהיר ,לא הכנת מפרט ,העבודה לא יצאה לדרך ,אנחנו נכנסים ללופ
של עוד  30יום אחרי  2הארכות שקיבלנו בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
ואני מקווה שלא נגיע עוד הפעם למצב שלא תוגש התנגדות על פי
ההחלטה עם היועצים המתאימים ,הן יועצים משפטיים והן אדריכלים,
מתכנני ערים רלבנטיים שיבחנו את הסוגיה וייצגו את החלטת מועצת
העיר נאמנה .לגבי הסעיפים שבוטלו אני דרשתי ולכן גם לא נמנעתי בסעיף
הזה ,התנגדתי לבטל את התקציב של אגודות הספורט כי בעצם כל
הצביעה של התקציב הזה כתקציב של אגודות הספורט שהיה 1,425,000
אלף שקלים הוא צביעה מלאכותית והוא בסופו של דבר כל כולו 85%
ממנו מגיע למועדון הכדורגל עירוני נשר וזה לא מגיע לכדורסל וזה לא
מגיע לטניס וזה לא מגיע לשחמט ,ואם זה מגיע זה לא מגיע בפרופורציות
הנכונות .ואתם במקום לבטל את זה או במקום להקטין את זה לאור
העובדה שהקבוצה ירדה ליגה אתם הלכתם והעליתם את זה בעוד מיליון
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שקלים לפחות אם לא יותר בציור של אגודות נוער וטיפול בנוער .לגבי
מועדון  ...אמרתי את מה שהיה לי להגיד מבחינת הסתייגויות .לגבי כל
העבודות הקבלניות אני לא מבין איך קיצצו בסעיף ...17122
מר יחיאל אדרי :תן לי רק להבין אתה מדבר על ההסתייגויות שלך?
מר שלומי זינו:

אני מדבר על ההסתייגויות שלי 00759 ,לא מבין איך העבודות בתחום
הניקיון לישוב הסכום הזה ירד ב 100-אלף שקלים במקום להגדיל אותו
בעוד חצי מיליון שקלים ,הרחובות מאד מלוכלכים ולא רק משחיתות.
לגבי כל הסעיפים הקבלנות האחרים שמדברים במגוון סעיפים ,סעיפים
של מאות אלפי שקלים אם לא מיליוני שקלים בעבודות קבלניות שאינן
צבועות אני חושב שזה גרוע מאד לתת לראש עיר שהודיע שהוא לא
יתמודד בבחירות הבאות סעיפים לא צבועים לתוך התקציב הזה ואני
עדיין דורש שכל הסעיפים שהם תמיכות עקיפיות כמו קבלנות מגרש
כדורגל בסעיף  1829900421קבלנות מגרש כדורגל  600אלף שקלים ,כמו
סעיף של פעילות ספורט דרך המתנ"ס של  72אלף שקלים ,כמו סעיף של
מתנ"ס ספורט בית ספרי ,כמו סעיפים של עזרה לנזקקים ותמיכה מצד
אחד ומצד שני חלוקה של קמחא דה פסחא באמצעות משרד הרווחה וכמו
חינוך וספורט ,ספורט ,ספורט ,ספורט ,ספורט הכל מגיע בסוף לכדורגל.
אני טוען שצריך לא רק וועדה קרואה ולא רק וועדת חקירה שתחקור מה
שבאמת קרה ,אני לא סומך על משרד הפנים ואני מתחייב שאני אעשה כל
שביכולתי כדי לחקור כל שקל ושקל לאן הוא הלך גם כשאתה ישבת שמה,
גם כשאתה יושב שמה עכשיו וגם כשראש העירייה ישב ,אתם תגלו לנו
איפה הלך הכסף ,איפה הלכו ה 100-מיליון ,איפה הלכו ה 200-מיליון,
איפה הלכו ה 300-מיליון ,ולמה לקחתם הלוואות של עשרות מיליוני
שקלים ואנחנו לא רואים כלום בשטח ,תודה רבה,

מר יחיאל אדרי :מי בעד התקציב?
מר זאב שפיגלר :רגע ,אתה לא רוצה לקרוא לאבי?
מר יחיאל אדרי :לא ,מי בעד התקציב כפי שקרא אותו ראש העיר? תקציב  2018עומד על
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סך ,190,413,370
(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי :מי בעד תקציב העירייה ?190,414,370 ?2018
(מדברים ביחד)
מר יחיאל אדרי :מי בעד תקציב העירייה העומד על סך  190,413,370כולל ההסתייגויות
שהקראנו ,ההסתייגויות של הליכוד ,צעירי נשר ,ירוקים למען נשר ,נשר
אחת וכולל גיאורגי שהיה נוכח בישיבה ,מי בעד?
מר אבי בינמו:

אני מבקש לאשר את הצעת התקציב לשנת  2018המסתכמת בסך
 190,413,370הן בהכנסות והן בהוצאות לרבות ההסתייגויות שהועלו
בישיבת התקציב על ידי יחיאל ,בצירוף חוות דעת הגזבר ,יחיאל בשם
צעירי נשר ,נשר ,1

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

חוות דעת ניתנה על ידי הגזבר לאחר שהועלו ההסתייגויות ולאחר ,במהלך
הישיבה בנוכחות היועץ המשפטי לעיריית נשר,

(מדברים ביחד)
מר אבי בינמו:

אני מבקש ,חוות הדעת ניתנה על ידי הגזבר במהלך הישיבה לאחר ששמע
את ההסתייגויות ולכן הוא כתב ...בשעה  9:10בערב ולהלן חוות הדעת של
הגזבר ,לחברי המועצה שלום רב ,הנדון הצעת תקציב  ,2018בהמשך לדיון
שנערך ביום א'  29/4בנושא הצעת תקציב  2018ולהסתייגויות המצורפות
בזה בנספח א' שהועלו להצבעה בישיבת התקציב הריני לציין ,כך כותב
הגזבר ,כי התקציב המוצע בסך  190,413,370לרבות ההסתייגויות בסך
 2,370אלפי  ₪מאוזן ,כי התקציב מאוזן וכי מדובר בביצוע בכפוף לכל דין
ובהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים קודמות.
בכבוד רב מיכה זנו גזבר העירייה .העתק לעורך דין אלכס טנדלר .חוות
הדעת הזו ניתנה במעמד היועץ המשפטי של עיריית נשר ,מי בעד? ,3 ,2 ,1
 , 7 ,6 ,5 ,4מי נגד? שלומי זינו ,מי נמנע? זאב שפיגלר ,תודה רבה ,תקציב
עיריית נשר לשנת  2018אושר ,אני מודה לכם מאד.
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החלטה -מאשרים את הצעת התקציב לשנת  2018המסתכמת בסך  190,413,370הן בהכנסות והן
בהוצאות לרבות ההסתייגויות שהועלו בישיבת התקציב בצירוף חוות דעת הגזבר.
בעד7 -
נגד1 -
נמנע1 -

*** נעילת הישיבה ***

____________

__________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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