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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' 866- 6/2018
התקיימה בתאריך  ,27.6.2018יד' בתמוז ,התשע"ח
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר ,עיריית נשר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר ניסים בן לולו ,חבר ועדה
נעדרו:
מר דן תיכון ,חבר מועצת העיר
מוזמנים:
רו"ח מיכה זנו ,גזבר העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
גב' מיכל ליבנה ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועמ"ש
מר אשל ארמוני -נציג משרד הפנים
הרב הראשי לנשר ,יצחק הלוי
הרב פרץ
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סדר יום:
 .1הצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות הר הכרמל.
 .2פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד.13/
 .3הסכם התקשרות עם המתנ"ס -חוו"ד יועמ"ש העירייה.
 .4תקנון חברה הכלכלית.
 .5ועדת הקצאות י"ד .4
 .6עדכון חוק עזר שמירת הסדר והניקיון.
 .7אישור הסכם עם רמ"י – מחצבה  4.5לגביית כספי הפיתוח בסך של  .₪ 49,960,228הסכם
וחוות דעת משפטית.
 .8פרוטוקול ועדת כספים י"ד  -22לרבות נספחים – .עדכון רשימת תב"רים .מצ"ב מכתב ראש
העיר -נספח ד'.
 .9דיון בעניין עדכון שכר היועמ"ש בחוזה אישי עפ"י  85%שכר בכירים ,רשות רמה .4
 .10הצעה לסדר :בקשה להנצחת שמו של ד"ר שניאור זלמן צייטלין -אדווה קאופמן .מצ"ב נספח
ה'.
 .11הצעה לסדר :ועדת קליטה -איגור גורביץ -מצ"ב נספח ו'
 .12דיון חוזר בהחלטת מועצת העיר מיום  14.2.2018בנושא בית ספר דתי בנשר – .מצ"ב נספח ז'
 .13המשך דיון בהחלטת מועצת העיר מיום  7.3.2018לעניין יצוג משפטי להגשת התנגדות תמ"א
 14ב' ותת"ל  42א' -מצ"ב נספח ח'

פרוטוקול
הצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות הר הכרמל

אבי בינמו:

טוב רבותי אני מבקש שקט ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן
המניין מספר  866-6/2018נוכחים ,כבוד הרב ,הרב הראשי לנשר הרב יצחק
לוי .אבי בינמו חבר המועצה ,יחיאל אדרי ,סגן ראש העיר .בוריס אייזנברג,
ניסים בן לולו ,גאורגי גרשקוביץ ,אדווה קאופמן ,ישי איבגי ,רועי לוי ,שלומי
זינו ,זאב שפיגלר ,איגור גורביץ חבר המועצה ,חברי המועצה נוכחים גזבר
העירייה מר מיכה ז'נו ,היועץ המשפטי של העירייה אלכס טנדלר ,מבקר
העירייה גלעד הישג ,מנכל העירייה גברת מיכל ליבנה .אורחים מכובדים
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הנושא הראשון שנדון בו ואחר כך אנחנו נתייחס לכל השאר האנשים
המכובדים שהגיעו הוא נושא שהועלה בישיבה הקודמת כדי לשים אותו
בראש סדר העדיפויות והנושא של הצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות הר
הכרמל ,אני מתנצל בפני מר אשל ואני מתנצל גם בפני חברי המועצה ,על
הדיון הקודם אני מבקש שמר אשל יציג את עמדתו הנושא הזה ,הוא נושא
הראשון (מדברים יחד) הנושא הזה הוא נושא הראשון
רועי לוי:

אבי אבי,

אבי בינמו:

רועי רועי,

רועי לוי:

אנחנו לא צריכים ,אני לא רוצה להכניס את ה ...בתוך המחלקות שלנו,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

שנשמע את הרב,

אביי:

הרב יכול להגיד את דבריו בנושא הזה,

רועי לוי:

ונוכל להביא את הנושא

אבי בינמו:

סליחה אדוני,

רועי לוי:

ולשמוע,

אבי בינמו:

רועי,

רועי לוי:

לסדר היום בהתחלה

אבי בינמו:

תכבד אותי

רועי לוי:

לא מכבד אותך מאוד,

אבי בינמו:

מר אשל הגיע מתל אביב פעם קודמת,

רועי לוי:

אבי,

אבי בינמו:

שנייה,

רועי לוי:

בסדר,

אבי בינמו:

שנייה,

רועי לוי:

אני לא רוצה להמשיך כדי ש...

אבי בינמו:

אז אל תמשיך אל תמשיך,

רועי לוי:

רגע,

אבי בינמו:

אל תמשיך,

רועי לוי:

...עושים פוליטיקה
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אבי בינמו:

אל תמשיך,

רועי לוי:

אני אמרתי את שלי תעשה מה שאתה רוצה.

אבי בינמו:

אוקי.

ש.ר27.06.2018 .

יחיאל אדרי :אני מבקש,
אבי בינמו:

אני מבקש לדון בנושא,

יחיאל אדרי :אז תדון בנושא הזה ראשון,
אבי בינמו:

שנייה .אבל תדבר על זה אחר כך,

יחיאל אדרי :לא אפשר לדון על זה ,זה אני חייב להגיד עכשיו,
שלומי זינו:

צריך לתת רשות דיבור לכל אחד

יחיאל אדרי :אין בעיה ל...
אבי בינמו:

אין רשות דיבור,

יחיאל אדרי :אבל זה חייב להגיד בפתיחה
אבי בינמו:

הוא יש לו הצעה לתיקון...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אשל בבקשה רבותי ,אשל יגיד,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אבי אתה לא יכול להגיד שאתה מתחיל עם נושא ויש  7דקות,

אבי בינמו:

רבותי,

ישי איבגי:

יש לנו מה להגיד על הנושאים האלה

אבי בינמו:

אז שייקח שישה

ישי איבגי:

זה סתם יעמיס על אנשים,

אבי בינמו:

סליחה אדוני הנכבד זה ישיבה רצינית אנשים זה חשוב להם אנשים ימתינו

ישי איבגי:

לא,

אבי בינמו:

קודם כל נדבר מה שאשל ארמוני לכם יש מה להגיד ,אני יודע מה התגובה של
רועי או של אחרים ,כפי שהוא סיפר לי אותה .תאפשרו לאשל

ישי איבגי:

אתה רואה שלא אומרים לך משהו רע ,אולי תזרום עם המועצה,

אבי בינמו:

נו רבותי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש ,בקשה,
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רועי לוי:

אפשר הצעה לשנות את סדר היום?

אבי בינמו:

רבותי כבר שינינו את סדר היום,

רועי לוי:

אפשר לעשות שינוי בסדר היום?

אבי בינמו:

כבר שינינו את סדר היום

רועי לוי:

להביא ..

ש.ר27.06.2018 .

יחיאל אדרי :אני מבקש,
אבי בינמו:

לא אני מבקש ממך רועי אתה עושה עכשיו  ...זה לא מתאים

רועי לוי:

להיפך אני לא..

אבי בינמו:

תן למר אשל להגיד את דבריו,

רועי לוי:

אני אמרתי את שלי,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

אתה רוצה לכבד

יחיאל אדרי :אני לא מבין אותך עוד  3דקות...
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תיקון פרוטוקול יש משבו שהוא חייב להגיד קודם זה על פי חוק,
שלומי זינו:

תיקון פרוטוקול על פי חוק זה הנושא הראשון

יחיאל אדרי :ראשון ברור,
שלומי זינו:

אבל אנחנו הסכמנו...

אבי בינמו:

אבל הוא קיבל את...

יחיאל אדרי :אבל אבי אני יכול ללכת אחרי שפתחת את הישיבה
אבי בינמו:

אני אישרתי את זה אחר כך מה הבעיה

יחיאל אדרי :מה הלחץ
שלומי זינו:

חברה הוא  ...מקום ראשון

אבי בינמו:

נעלה אותו,

שלומי זינו:

הוא עולה למקום שני.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

סליחה סליחה ישי ,רבותי,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אדוני ראש העיר,
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אבי בינמו:

רבותי רבותי

שלומי זינו:

אתה יכול ל...

ש.ר27.06.2018 .

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בוא נסכם הסדר דיוני,

אבי בינמו:

סליחה שלומי,

שלומי זינו:

עכשיו אשל

אבי בינמו:

עכשיו אשל הוא יפתח את השיחה כפי שאתם רוצים

יחיאל אדרי :סליחה זה לא פתיחת פרוטוקול,
אבי בינמו:

בקשה,

יחיאל אדרי :זה לא פתיחת פרוטוקול,
אבי בינמו:

סליחה,

יחיאל אדרי :הוא לא יכול לפתוח פרוטוקול,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תכבד את ההסכמה של האנשים,

רועי לוי:

הסכמה של מי

(מדברים יחד)
אדווה קאופמן :זה ללכת ראש בקיר שתדע לך,
רועי לוי:

בדיוק,

יחיאל אדרי :לא פופוליזים
שלומי זינו:

ממקום  13למקום  2אז במקום לחכות  3שעות יחכו רבע שעה

(מדברים יחד)
מיכל ליבנה:

שלומי תכבד את הרב שנמצא פה ו...

שלומי זינו:

על תעשי עלי פופוליזים

רועי לוי:

סליחה אנחנו מכבדים גם את כל התושבים שכאן גם את כבוד הרב וגם את
כבוד המועצה ,כבוד הרב כבודו מונח במקומו אבל גם כבודנו מונח במקומו

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי ,מר אשל אני מבקש ממך להציג את הנושא בבקשה,

אשל ארמוני :טוב ערב טוב לכולם ,אני משתדל לתת סקירה נאותה ככל האפשר (מדברים
יחד) של חברי המועצה ,בעצם באתי להציג בשם משרד הפנים א נושא
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האשכולות היום היה יום חגיגי כי אישרו למעשה  5אשכולות אחרים5 ,
אשכולות אחרים אם נשר היו מצביעים על האשכול בפעם הקודמת אז גם
האשכול הזה של הר כרמל היה מתאפשר ,למה אשכולות מה זה אשכולות
בכלל למה צריך את זה ,הרעיון היה של משרד הפנים היה לייצר מצב
שרשויות שונות יכולות לעשות לתת שירותים באופן משותף לאחד פתרונות
לאחד שירותים ,לאחד רשויות הלא יש התנגדות מאוד גדולה אף רשות לא
רוצה להתאחד עם רשות אחרת ולכן העניין הזה של איחוד רשויות הוא
תמיד מעורר קונוטציות לא טובות מצד שני לאחד פעילויות על ידי זה שיוצא
מכרז אחד למשל לפינוי אשפה או מכרז אחד שמתעסק בדברים אחרים
שקשורים לאיכות סביבה כמו פינוי פסולת בניין או שירותי וטרינריה או
לחילופין נושאים שקשורים לחינוך או הסעות או טיפול בגיל הרך או בילדים
בסיכון וכולי וכולי אני יכול של כמה וכמה רשויות להתאחד סביב מכרז
אחד ,זה רעיון טוב ,כי א' זה חוסך את עלויות של כתיבת המכרז ,ב' בדרך
כלל יש יותר ויותר רשויות אז ניתן להשיג ומכוח תנאים יותר טובים ממי
שמבצע את המכרז ,לפעמים יש שירות במקום מסוים ורשות יכולה להיעזר
בשירות הזה ולכן החמשת שכונות שכבר עובדים ועוד  6השכונות החדשים
שבתוכם יש כ 100רשויות נכנסו לתוך העניין הזה מה עוד שמשרדי הממשלה
מוציאים היום קולות קוראים שמיועדים אך ורק לאשכולות ובכל זאת,
הערה הזאת לגבי תאגיד מים והטראומה שיש בהמון רשויות .אני הייתי
מנכל עיריית כפר סבא ואני זוכר איזה טראומה זאת הייתה שכפו עלי ו הר
כגיגית בעניין הזה ,של תאגידי המים שהיו צריכים להיכנס עם בלי שיקבעו
לנו ולעשות כל דבר ביחד ולכן משרד הפנים עשה פה דבר חגם ולמעשה כל
התארגנות הזאת כל הכניסה היא וולונטרית ,אם תחליטו לאשר טוב אם לא
תחליטו גם טוב ,אתם לא חייבים,
אלכס טנדלר :לא כי קול קורא אתם עכשיו מחייבים את העיריות להיכנס
אשל ארמוני :לא אז אני אומר יש,
אלכס טנדלר :לא אבל הוא אומר שכל הת ...יש עכשיו משרדי ממשלה מוציאים את הקול
קורא
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אשל ארמוני :תן לי רגע ל ,אני אומר רוב הקולות הקוראים שיוצאים יצאו לרשויות אבל
כן חלק מהקולות הקוראים בתוך הרצון לעודד את הנושא הזה של
האשכולות כי זאת ה(מנטליות) יהיו אך ורק לאשכולות ,עדיין אני חוזר
לעניין הולוונטרי ,א' ההצטרפות לאשכול הינה וולנטרית והיא צריכה
להיתמך על ידי החלטה של המועצה ,אבל גם היציאה מאשכול ,נגיד שנכנסנו
באשכול ואחרי שנתיים לא נראה לכם שהעסק הזה בכלל כדאי אז אפשר
לצאת מאשכול אין שום חובה להישאר בתוך האשכול ,לא חייבים להצטרף
לכל הפעילויות של האשכול אפשר להחליט שיש פעילויות מסוימות נגיד
בתחום הסביבה שמתאימים לכם ולעומת זאת לא יודע מה מיתוג התיירות
אין לכם רצון להצטרף בהתחלה אפשר להצטרף יותר מאוחר יש פה איזשהי
מתכונת שבסך הכול וולונטרית ,איך האשכול מתנהל לכל ש...
יחיאל אדרי :אתה לא מבטל את משכל ככה? אין קונפליקט בין משכל לבין זה?
דובר:

למה משכל?

אשל ארמוני :קודם כל משכל עובד בכלל רשויות כולל ברשויות הגדולות משכל יהיה
לפעמים גם לוקחת תקורה לא קטנה ,אני זוכר שלקחו  9אחוז אפשר לעשות
דברים בלי צורך במשכל ויש לכם גם את משכל כאופציה למה שעושים עם
משכל ,עם משכל אי אפשר לעשות כל דבר ,אני יכול לקחת רשימה מאוד
ארוכה של פעילויות שנעשות באשכולות שמשכל לא מתעסקת בכלל ,עם
הדברים האלה .בכל מקרה האשכול הזה נקרא אשכול הר כרמל יש בו 5
רשויות ,רשות אחד יוקנעם,
רועי לוי:

אשל לא הבנתי מה ה ...שאלה?

אשל ארמוני :אמרתי ש ,נרחיב את ארגז הכים של הרשות ,יש לכם את הדברים שאתם
יכולים לעשות כוועד יש דברים שאתם יכולים לעשות עם משקל אם אתם
רוצים ,ויש לכם גם את היכולת לעשות דברים ללא משקל במסגרת האשכול,
זה בסך הכול עוד כלי,
אלכס טנדלר :מראש אתה מ...
אשל ארמוני :שנייה ,חברים אל תקטעו אותי אני רוצה בסך הכול,
רועי לוי:

לא חס וחלילה להיפך רק תחדד מה שהסברת,
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אשל ארמוני :אוקי אני רוצה לסיים ואז אני אענה על כל השאלות כמיטב יכולתי ,האשכול
הזה הספציפי הזה הוא נקרא אשכול הר כרמל יש האשכולות האחרים שכבר
פועלים זה גליל מזרחי מערבי ואת הקרן ה ...ובנגב שני אשכולות ו5
האשכולות שאושרו היום זה גליל ועמקים כנרת ועמקים קריות אשכול
השרון וסורק דרומי ,האשכול הזה והמשולש עיוש וחוף כרמל זה האשכולות
היחידים שלא אושרו אבל אני אופטימי לגבי אשכול הזה חמשת הישובים ...
זה יוקנעם נשר טבעון דלית אל כרמל ועוספייא אלה החמישה ואולי גם
כעבייא
דובר:

ורמת ישי,

אשל ארמוני :רמת ישי לא ,אז רמת ישי הייתה אופציה,
רועי לוי:

רמת ישי וטבעון,

אשל ארמוני :טבעון לא ,טבעון בפנים ,רמת ישי לא וכעבייא עדיין לא אישרו במליאה
שלהם ואולי טירת הכרמל שלא רשומה דיברתי עם אריה טל לפני כמה ימים
הוא מעוניין אני מאמין שיש סיכוי טוב שהוא יצטרף בכל אופן בלי כעבייא
יכול להיות שיש אשכול בלי נשר אין אשכול ,אני אמרתי להם שבלי נשר
מבחינתי אי אפשר להקים את האשכול הזה ,נשר זה ה ,רשות ה,
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :כל הארבע שאמרתי,
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :יוקנעם טבעון עוספייא,
רועי לוי:

דליית אל כרמל,

אשל ארמוני :ודליית אל כרמל,
שלומי זינו:

מה הדחיפות של (מדברים יחד) והאם יש עמדה של השלטון המקומי בנושא?

אשל ארמוני :תראה קודם כל אתה יכול לראות שכמעט כל האשכולות שחברים בהם
ישובים ,זה אשכול קטן ורוב האשכולות במספר הממוצע הוא בערך עשרה
ישוב ים וגם יותר שמועצה אזורית היא חלק מהאשכול זאת אומרת שהרבה
מאוד מהישובים כבר בפנים ,אני יודע השלטון המקומי חיים וביבס מסתכל
על הפעילות הזאת גם באופן חשדני אני דיברתי איתו אז ...
שלומי זינו:

זה אוטומית
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אשל ארמוני :הוא אומר תשמע יכול להיות שזה בדרך לאיחוד ישובים ,אנחנו חושבים
שזה לא טוב אני דעתי שונה ,אני אמרתי לו בשיחתנו אמרתי לו דווקא יש פה
פתרון שהוא יגרום לזה שלא יהיה צורך באיחוד ישובים כי אתה מאחד את
הפעילויות למצוא צורך להיכנס של איחוד ישובים יש פה מסגרת וולונטרית
יש פה מסגרת של יכולת כניסה ויציאה מהבחינה הזאת יש פה הרבה מאוד
גמישות באופן אישי אני אומנם מייצג את משרד הפנים אבל אני חושב שזה
רעיון טוב אני לא הייתי ממליץ אם הייתי חושב שזה רעיון לא טוב ,נשאלה
פה שאלה נוספת,
שלומי זינו:

דחיפות,

אשל ארמוני :דחיפות כן ,תראה מה זה דחיפות אנחנו זה חבל שלא אישרנו פעם הקודמת
כי זה פרוצדורה מי שמכיר את משרדי הממשלה צריך להעביר את זה קודם
כל אחרי שכולם מסכימים לאישור צו הקמה זה בעצם החלטת ממשלה
שצריך לאשר אותה גם שר האוצר וגם שר הפנים ,מטבע הדברים הפרוצדורה
הזאת מתארכת הייתה הזדמנות לעלות על העגלה אבל גם עכשיו אנחנו כבר
בתנופה כבר בגלים של העניין הזה אז להערכתי אם נעשה את זה עכשיו אז
נוכל להמשיך בפעילות נוכל להתחיל לגלגל את הדברים ,האם אפשר לעשות
את זה תוך חצי שנה יכול להיות שכן אני לא אומר שלא ,אבל אני חושב
שאני לא יודע מה יהיה בעוד חצי שנה אם אתם לא תאשרו אני מניח שיקימו
את האשכול בכל זאת ,יכול להיות שיאחדו אותו עם חוף הכרמל לא יודע אין
לי מושג ,כרגע זה על השולחן זה הזדמנות טובה ,אני מאוד י ...ללכת לזה,
הניהול של זה נעשה על ידי דירקטוריון בעצם מועצת אשכול שמונה נציג מכל
יישוב חצי מהנציגים הם צריכים להיות נבחרי ציבור זאת אומרת ,כל
הסיפור הזה של האשכול זה מנכל ומזכירה אין פה איזה עובר מטורף,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אני קורא כאן את הטבלה ואני רואה אחד שכל רשות צריכה להשתתף בתפעול
או בעצם היותה חברה באשכול לצורך העניין נשר כאן נעמדת תשלום של
כ 100,000שקלים אם לא שגיתי כלומר זה לא תשלום השקעה וזה בא לייעד
תשלום עבור שכר אולי עבור מקום עבור דברים נוספים מעבר לזה ,בנוסף
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לכאן סעיף נוסף שאומר חוץ מהתשלום הזה הרשות תיתן תשלום נוסף
בהתאם לפרויקט כזה או אחר,
אשל ארמוני :לא מדינה,
זאב שפיגלר :סליחה?
אשל ארמוני :קודם כל אתה מקבל מענק של,
זאב שפיגלר :אני ראיתי את המענק אני מסתכל מה אני נותן
אשל ארמוני :ואחר כך,
זאב שפיגלר :את המענק ראיתי ,אני שואל מה באופן שותף אני נותן כל הזמן מעבר ,כרגע יש
לנו חברה שמנהל את כל צרכי העיר ואנחנו עובדים איתה בצורה נאמנה
בצורה טובה ,בצורה יעילה ללא בעיות,
אשל ארמוני :חברה כלכלית
זאב שפיגלר :נכון ,עושה את העבודה שלה .אנחנו צריכים להעמיס על העיר עוד תוספת של
עלות כספית ודבר אחרון זרעת בין השאר רבותי אין בעיה זה לא חתונה
קתולית אני קראתי שזה לא נכון זה כן חתונה קטולית אני נכנס עכשיו,
אשל ארמוני :איפה קראת את זה?
זאב שפיגלר :ישנם שתי סעיפים ,אחד כדי שאני אפרוש אני זקוק לאישור של שר הפנים .שר
הפנים לא יאשר אני נשאר .שר הפנים עושה את השיקול כמו שאמרת אתה
אם נשר פורשת כל האשכול מתפרק למה שהוא ייתן לי לפרוש?
אשל ארמוני :לא זה אישור ,אני שאלתי את זה גם ,זה אישור טכני בלבד,
זאב שפיגלר :זה לא אישור טכני,
בוריס אייזנברג :איזה טכני,
זאב שפיגלר :כי השר (מדברים יחד) השר נותן את הגושפנקה אם לצאת מהפרויקט או
להישאר בפרויקט יתרה מכך יש סעיף מוקדם מכך שאומר מר ראש העיר או
עיריית נשר במידה ואתם רוצים לפרוש ,אתם תבואו תיכנסו עם כל המועצה
וששני שליש מחברי המועצה יבואו ויגידו אוקי אנחנו מאשרים שפרשו רק
אחרי זה ניגש לשר הפנים ,כלומר ישנם כאן שני שלבים ,למה ששני שליש,
בוא תענה לי תשובה אתה נמצא מיוקנעם אתה נמצא מטבעון ,למה שתיתן
לי אתה לפרוש אני לא עובר את המשוחה הראשונה עוד לפני שאני מגיע לשר,
כי אם אני פורש כולכם פורשים,
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אשל ארמוני :לא אתה טועה,
יחיאל אדרי :אני רוצה להוסיף עוד נקודה אשל,
אבי בינמו:

רק רגע,

יחיאל אדרי :אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת,
בוריס אייזינברג :ומה שאתה אומר שזה לא איחוד (מדברים יחד) זה התחלה של איחוד
הרישיון?
יחיאל אדרי :אשל אני רוצה לשאול אותך שאלה,
אשל ארמוני :כן,
יחיאל אדרי :אנחנו נמצאים ב,
אשל ארמוני :אני רוצה לענות ל,
יחיאל אדרי :ביחד תענה לכולנו מבחינתי
אשל ארמוני :אין בעיה,
יחיאל אדרי :אנחנו נמצאים כרגע לפני בחירות כל הארץ וכל הרשויות.
אשל ארמוני :כן,
יחיאל אדרי :אתה בא אלינו ארבע וחצי חודשים לפני בחירות ואומר לנו רבותי אנחנו
רוצים משרד הפנים דוחק כבר חלק אישרו חלק לא אישרו הנציגים הם
חמישים אחוז מחברי מועצת העיר ,הם צריכים להחליט ,אתה הולך להקים
מועצה של ארבע חודשים למה כיוון שאלה שמחליטים פה לא ,סביר להניח
שלא כולם יהיו פה לקדנציה הבאה,
דובר:

אני אהיה פה אל תדאג,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני אומר שזה לא נכון לעשות את זה במרתון ובלחץ  4חודשים לפני .זה לא
נראה טוב,
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :אני אענה על הדברים ,קודם כל על הדברים שזאב אמר,
זאב שפיגלר :ועוד דוגמא אחת ,תענה לי ברשותך יש לנו את וועדת מורדות בכרמל אחד
הדברים שהרשות באה וקיבלה פה אחד למעשה זה היה פרישה מוועדת
מורדות הכרמל ,הגענו לשם התחלנו לבנות ערים וגבהות תוכניות הקמנו
וועדה שאני הייתי היושב ראש שלה עשינו סקר חקר ,בניין שמה בניין פנינו
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לכל העולם ופתאום השר מה אומר השר ,רבותי תמשיכו לבנות מגדלים
תמשיכו לעשות סקר תמשיכו להקים וועדות ,אתם לא מורשים ,מה פשוט
ביותר אז מה אתה רוצה להכניס אותנו לאותו סנריום מה?
אשל ארמוני :תן לי לענות לך,
שלומי זינו:

ברשותך לפני שאתה עונה ,משהו אחרון,

אשל ארמוני :כן?
שלומי זינו:

אני חושב כל הדיון הזה אם הוא פורמאלי כדי להביע את העמדה של
המועצה זה יכול להימשך שעות וזה מיותר כי אני חושב שכולם די מגובשים
בזה שהם לא כל כך מבינים ,אני לא מדבר בשם כולם אבל (לא ברור) שהם
לא מבינים מה הצורך בזה ,יש חשדנות עוד מעט בחירות באמת ואנחנו
במועצה שיש איתה הרבה בעיות ,אני חושב שצריכים לגשת למועצה להצבעה
ולהתקדם הלאה לנושא הבא ,כאילו מי בעד מי נגד לא נראה לי שאתה צריך
לשנות את הדעה של מישהו מהאנשים שיושבים פה ולכן הדיון יכול להתארך
כמה שיתארך לדעתי זה מיותר.

דוברת:

נכון,

שלומי זינו:

ועם כל הכבוד,

אשל ארמוני :תראו זה ,ההחלטה היא בסופו של דבר שלכם .העיתוי הוא באמת עיתוי
שלומי זינו:

לא נראה טוב,

אשל ארמוני :העיתוי הזה הוא כתוצאה מאיזשהו היגררות של זמן וכולה
שלומי זינו:

אחרי הבחירות בהסכם הקואליציוני זה נראה לי יותר

אשל ארמוני :לא בסדר אוקי עכשיו דברים שאתם העליתם שמגבירים את החשדנות וכולה
אני חושב שלגבי נושא של השני שליש הכוונה היא לא אם אתה יכול לצאת
אלה שני שליש אם רוצים להוציא אותך ולגבי נושא של שר הפנים ,אני אומר
לך אני שאלתי את השאלה הזו שזה בסך הכול עניין טכני אבל אתם כמובן
כל אחד עם הניסיון שלו ודברים שאתה אומר זה בכלל איזה מזימה העניין
הוא שרוב הרשויות או בעצם כמעט כל הרשויות שנכנסו לאשכולות ,ואני
מדבר פה על מאות רשויות הם עשו את זה בעצם בשבועות אחרונים
בחודשים אחרונים והנושא אושר אתמול ,זאת אומרת מבחינת העיתוי מה
שב עייתי היה לכל ,לחצי מדינת ישראל הוא גם בעייתי פה ,אבל בהחלט עניין
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לגיטימי אני חושב שכדאי לכם להצטרף לזה אני חושב שאם נשר לא הייתה
חיונית דרך אגב לאשכול כולו אז יכול להיות שבאמת היה אפשר לוותר עליה,
הוויתור של נשר הוא וויתור על האשכול כולו דרך אגב ,לא שזה צריך
להשפיע על ההחלטה אתם חברי מועצת נשר אתם לא חברי מועצת יוקנעם
אבל אני שם גם את זה על השולחן אני חושב שלרוב העובדה שיש פה סיכוי
לחסוך כסף כפי שקרה ברשויות האחרות ואני מדבר על מיליונים בכל מיני
מכרזים שהיו ממש מיליונים .אתה יכול גם להעביר אכיפה ולעשות אכיפה,
לא דרך הרשות אלה דרך האשכול מכיוון שבסך הכול לא מדובר במשרות
רבות ,זה או שמקימים עוד דבר בעיני זאת הזדמנות לעשות דבר טוב אבל
אם תחליטו שלא אז,
יחיאל אדרי :אי אפשר להחליט לדחות את זה (מדברים יחד) זה גם החלטה?
(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :אני רוצה לשאול עוד כמה דברים טכניים כמו שאתה אומר ,מה שאני
הבנתי וקראתי כל עירייה מפרישה כסף לפי הגודל,
אשל ארמוני :כן,
בוריס אייזנברג :אבל לא קראתי אם אני מפריש יותר ,יש לי גם יותר כוח?
אשל ארמוני :לא,
בוריס אייזנברג :לא ,זה גם לא נכון למה לא נכון כי אני מפריש יותר כסף למה,
אשל ארמוני :יש את ה,
בוריס אייזנברג :לא קשור
אשל ארמוני :עוד  5,000שקל יותר מיוקנעם אז אתה תישקלל
בוריס אייזנברג :לא יודע ,אם אני
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אני מפריש פי שתיים מעוספייא מקריית טבעון,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני מציע לעלות את הנושא להצבעה אדוני ראש העיר

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :עוד שאלה אחת אחרונה אני לא מבין איך מזכירה ויושב ראש יכולים
שניים לנהל את המכרזים כל כך גדולים,
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מאה אחוז תודה רבה,

בוריס אייזנברג :לא מבין,
אבי בינמו:

ישי בבקשה,

ישי איבגי:

ראשית ערב טוב קודם כל אני שמח שבאת אם הגעת כבר אז אני אשאל כמה
שאלות שגם אם יהיה החלטה אחרי הבחירות וגם אם לפני אני רוצה לדעת
(מדברים יחד) נשר בהגדרה שלה נכון שאנחנו רק יודעים מוגדרת כרשות
איתנה ,יש הרבה תהליכים בירוקרטים שנשר לא מחויבת להם במכרזים בכל
מיני דברים כתוצאה מהגדרה הזו ,הרשויות שנמצאים שאני לפחות מסתכל
אני לא חושב שאף אחד מהם מוגדרת כרשות איתנה ,איך זה משפיע
בתהליכים של מכרזים משותפים ,תברים כל מיני דברים שאנחנו בעצם
צריכים לעשות ,הייתי שמח לדעת איך זה בא לידי ביטוי דבר נוסף מהרשויות
שא ני רואה פה אני מעריך שנשר היא הגדולה ביותר ,אולי אני טועה אבל
בטוח שהאיתנה ביותר ,והייתי רוצה לדעת האם אנחנו ,אני מבין שאתה
אומר אם נשר לא תיכנס כל השאר לא יהיה להם אשכול כי נשר בעצם צריכה
לסחוב אותם על הגב ,רגע ,כמה שאלות אני אשמח שתענה לי אחר כך אני
פשו ט הקשבתי לך על כל הדברים ,חלק מהשאלות התייתרו הייתי שמח
לדעת מי יוזם את הנושא הזה זאת אומרת אתה באת מטעם משרד הפנים,
מי יזם את הרעיון ואיך הוא נולד ומה עומד מאחורי זה ,אוקי כי כשאתה
אומר לי ,סליחה שאני אומר לך את זה באופן ישיר כשאתה פותח ואתה
אומר לי תשמ ע אנחנו לא רוצים לאחד רשויות ,אני דווקא מסתכל אולי כן
רוצים לאחד רשויות לא בגלל שאתה אומר את זה ,ואני מסתכל הפוך אלה
אני אומר שאני צריך להיות זעיר בעיר שלי ,ואני צריך לשמר את מה שקורה
בעיר שלנו ,אמרת שיש מכרזים משותפים הייתי רוצה לדעת האם אני מחויב
במכ רזים מסוימים .אוקי האם יש מכרז נגיד של אשפה שמי שנכנס לאשכול
הזה כולם חייבים מכרז אחד ,תן לי דוגמא אמרת לי קודם שיש עניין של
קול קורא וכל מיני דברים מסוימים שלא נוכל להשתמש אם לא נהיה
באשכול זאת אומרת שלא נהיה מוגדרים ,תן לי דוגמאות כאלה ,שגם זה
יהיה שיקול אצל אנשים האם אנחנו לוקחים בחשבון להיכנס כן או לא?

זאב שפיגלר :אני כבר אומר לך מבחינת החוק
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רגע וכשהוא...

זאב שפיגלר :בניגוד לחוק ולכל דבר כזה,
ישי איבגי:

אהה שפיגלר הגיע בנאדם,

זאב שפיגלר :להצהיר דבר כזה
ישי איבגי:

הגיע בנאדם פעם ראשונה אני אומר

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

שנייה תנו לי רק לסיים ,אני פשוט רשמתי תוך כדי ובסוף שפיגלר אמר את
העניין של הכניסה אני אשמח לשמוע ממך מה זה עולה לנו ומה אנחנו
מקבלים בתמורה ,זאת אומרת מבחינת עלויות כדי שיהיה לי את כל
השיקולים גם אם זה לא יקרה היום זה יקרה בעוד ארבעה וחצי חודשים או
לא משנה כמה זמן ,שיהיה לנו את כל השיקולים כדי להחליט את מה שהכי
טוב,

אשל ארמוני :הסיפור של האשכולות התחיל ,הראשון שעשה את האשכולות היה בוחבוט,
הוא עשה את האשכול הראשון בשנת ,2009
שלומי זינו:

יושב ראש השלטון המקומי?

אשל ארמוני :כן ,שלטון המקומי ,הוא עשה זה נקרא אשכול גליל מערבי .ב  2012משרד
הפנים עשה קול קורא להקמת  5אשכולות ומי שניגש לזה היו אשכול ,אין לי
את השמות של כל הישובים ,אשכול גליל מזרחי ,מערבי ובית ה ...סליחה
מזרחי בית הכרם ואשכול נגב מזרחי ואשכול נגב מערבי ,קול קורא הזה
נמשך במשך שנתיים ב 2014התחילו האשכולות האלה לפעול בסך הכול
בהצלחה והתחילו להראות באמת את החיסכון הכספי בחלק מהמכרזים וגם
את ההתמודדות הרבה פעמים יש מכרזים שהם עדיף לעשות אותם אולי
מחוץ לרשות בוודאי שתהליך הכתיבה של האשכול וכול ההיא נעשה באופן
מקצועי ,ב 2016הכניסו את כל הנושא הזה בחקיקה ,חקיקה זה לא איזה
יוזמה פרטית וב 2017יצאו בקול קורא לאשכולות חדישים ואתם בעצם
ניגשתם זה לא שאני בא אליכם,
זאב שפיגלר :מי ניגש?
אשל ארמוני :מי ניגש?
ישי איבגי:

מי פנה?
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יחיאל אדרי :ראש העיר
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :זה טו פס הבקשה בעצם שאתם חלק ממנו שייגש אם אתם רוצים להצטרף
זה לא  ...במקרה,
ישי איבגי:

לא בסדר אני לא חלילה אומר,

אשל ארמוני :זה תשובה לשאלה פרספקטיבה ההיסטורית ,ש,
אבי בינמו:

אשל בראשותך

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

מה לגבי רשות איתנה איפה זה תופס אותנו כמו הש...

אשל ארמוני :תראה
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אין הבדל בינינו לבין יוקנעם,
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :ללא אישור של משרד הפנים זה משהו קשור בעצם לאופן שבו אתה מתנהל,
המכרז עצמו אני לא ,לא יודע איזה הבדל יש בין רשות איתנה לרשות לא
איתנה ואיך היא מוצ ...את המכרז ,המכרז זה אותו מכרז ,עכשיו אתה
משתמש במכרז הזה ,מה זה בעצם מכר ...איך המכרז הזה נופל עלך קודם
כל אתה לא חייב להשתתף בשום מכרז אתה יכול להחליט שאתה עושה את
ה ...אצלך ,אבל אם ניגשים למכרז ,של פינוי אשפה של רשויות יש להניח שמי
ייגש למכרז כזה יוכל להציע מחיר הרבה יותר זול ,מאשר אם הוא ניגש
לרשות אחת ,יש להניח זה מה שקרה גם,
יחיאל אדרי :וזה לא הורג את הקבלנים הקטנים? שלדבר כזה של רשויות חמישה רשויות
צריך לבוא קבלן גדול,
אשל ארמוני :תראה זה יכול
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :אני רק רוצה להוסיף משהו ברכש והתקשרויות אין
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :יש לי פה רשימה מהימים אחרונים של קולות קוראים שהם כולם ביקשו
שהם כרגע פתוחים קול קורא לתמיכה והקמה
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(מדברים יחד)
אשל ארמוני :הדברים האלה הם,
ישי איבגי:

אני רואה שהכול קשור לאיכות הסביבה,

אשל ארמוני :כן ,זה מאיכות הסביבה הם שלחו לי את זה,
ישי איבגי:

אוקי,

אשל ארמוני :הם פתוחים לכל רשות איכות הסביבה ,זה אני אומר לציין,
(מדברים יחד)
אשל ארמוני :אמר לי בצורה מפורשת שיש מספר קולות קוראים שהם הוציאו אך ורק
לאשכולות כנראה שמותר (מדברים יחד) אז זה היה  ...איכות הסביבה ,אבל
ר ק כדי לסבר את האוזן לתת לכם כמה דוגמאות ובזה אני אסיים לדברים
שנעשו על ידי רשויות במסגרת האשכולות סוגים של פעילויות שנעשו,
בתחום הרווחה למשל ,מרכזים  ...תעסוקתיים ובלתי מעסקיים ,שירות
למבוגרים עם מוגבלויות שירות אזורי לנערות בסיכון ,מרכז הכוון וסיוע
תע סוקתי לאנשים עם מגבוליות ,תוכנית ליצירת תוכנית תעסוקה עם אנשים
עם מוגבלויות ,תחום הביטחון מרכז ...פורום קב"טים כל מיני הדרכות של
היערכות לחירום ,יש פה דברים שאתה כרשות לבד אתה יכול לעשות,
איכות סביבה דיברנו גם נושאים של התייעלות אנרגטית זה הקמת החנות
להפרדת פסולת זה לא משהו שאתה תעשה לבד,
ישי איבגי:

כמה זה יעלה לנו?

אשל ארמוני :אז אמרתי ,קודם כל י שכסף לא מועט דרך אגב שאתה מקבל ,חצי מיליון
שקל
יחיאל אדרי :זה להקמה?
אשל ארמוני :מענק שנתי ,ובו בים  500,000ל  1,000,000שקל ,ועוד מענק הקמה חד פעמי
של  500,000שקל הצטיידות ,עכשיו לגבי התשלום של החברות באשכול
הסכומים שאנחנו שו מעים פה זה לא הסכום המחייב ,יש איזשהו מפתח
שהוא מודד מומלץ על ידי משרד הפנים ,בסופו של דבר זה האשכול שקובע
איך וכיצד משלמים זה לא משרד הפנים ובעתם כל הניהול של האשכול
בסופו של דבר נעשה על ידי חברי המועצה ,או בדרך כלל שמים שם מנכל או
גזבר חלק מהרשויות ככה וחלק מהרשויות ככה ,זהו זה הסיפור אם אתם,
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אשל אני תכף אעלה את זה להצבעה

אשל ארמוני :כן,
אבי בינמו:

אלה אם יש חברים ,בקשה,

רועי לוי:

כן,

אבי בינמו:

אחרי רועי אני אעלה את זה להצבעה ברשותכם,

רועי לוי:

שמע ,אני באופן עקרוני אני חושב שהרעיון הזה הוא דווקא טוב .לייצר איזה
איחוד של רשויות עם עוצמה שהיא תבוא ל(קבלנים) ובכלל מול מכרזים
ובטח ובטח אם אתה טוען עם ניסיון שמוציאים קולות קוראים רק
ואשכולות זה משנה את כל התמונה ,אני מאוד מאוד תמהה לשיקול שלכם,
לייצר את האיחוד הזה של הרשויות,

אשל ארמוני :הספציפית,
רועי לוי:

הספציפית נראה לי שלקחתם הרבה רשויות חלשות רשויות מהמגזר הלא
(לא ברור) שאני מכיר אותם שהם כמעט כולם רשויות שנזכרות בתקציבי
איזון ואני לא רואה מעבר לשנתיים שמשרד הפנים נותן שם כספים להקמה,
איך הם ממשיכות לשלם גם מה הסנקציה שמה אם הם לא משלמים את
החלק שלהם בסופו של דבר מה שיקה זה ייפול עלינו כרשות הגדולה ביותר
בתאגיד אגב זה מה שקרה לנו בנושא של רכסים עם וועד מורדות כרמל ,יש
לנו ניסיון ל ...לכן כל ההרכב כמעט בלתי אפשרי אני לא רואה איזה עוצמה
יש לנו יחד עם (לא ברור) לייצר פרויקט התייעלות אנרגטית כמה כסף יש
להם להזרים את זה כי לנו לפני שמחליטים לשנות סדרי עדיפויות יש לנו
כסף ל...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

ותייצרו רשויות מרמות סוציו אקונומיות פחות או יותר זהות או לפחות
שיהיה עוד מישהו בעוצמה שלנו ,אותי זה מטריד מאוד,

יחיאל אדרי :רועי אני הבנתי שכעבייא לא במשחק,
רועי לוי:

הדבר השני ,זה

יחיאל אדרי :רועי ,אני הבנתי שכעבייא לא במשחק,
רועי לוי:

הוא כן במשחק

יחיאל אדרי :הוא אומר שלא,
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אשל ארמוני :לא היא כרגע לא,
רועי לוי:

כרגע לא במשחק

(מדברים יחד)
רועי לוי:

טבעון יוקנעם במשחק

אשל ארמוני :טבעון היא רשות חדשה
רועי לוי:

כמו שיש פטור בעצם ממכרזים משותפים גם כאן אנחנו מקבלים את הפטור
הזה? פטורים של משרד הפנים?

(מדברים יחד)
אשל ארמוני :אתה מדבר על פטור זאת אומרת ברגע שיש מכרז משותף ואחר כך אתה
צריך לגשת למכרז אתה יכול לקחת את המכרז כן התשובה היא כן,
רועי לוי:

כן זה יושב על אותו רעיון?

אשל ארמוני :כן,
רועי לוי:

אוקי,

אשל ארמוני :אבל רגע אני כן רוצה לענות לך ,תראה כל ה ...בתוך האשכולות צריך להגיד
את זה ביושר יש גם איזשהו רעיון לייצר אינטגרציה בין רשויות יותר חזקות
ליותר חלשות בין אשכול שיש פה רק (מדברים יחד) אין אשכול כזה .כל
האשכולות הם אשכולות שיש בהם תמהיל והייתי אומר אפילו שבאופן יחסי
האשכול הזה יש בו תמהיל יותר גדול של רשויות חזקות כי כשאתה מסתכל
על אשכולות אחרים יש שמה,
רועי לוי:

איזה רשויות חזקות יש לה חוץ מנשר ואולי

(מדברים יחד)
רועי לוי:

טבעון מקבלת מענק איזון,

ישי איבגי:

לא מקבלת מ...

רועי לוי:

מענק איזון,

אבי בינמו:

ברשותך אשל,

שלומי זינו:

הצבעה,

אבי בינמו:

בואו רבותי ,אני

רועי לוי:

סליחה אני שאלתי שאלה אם אתה לא רוצה...

שלומי זינו:

אבל אמרת שההרכב לא בסדר אז מה זה משנה עכשיו ש...
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(מדברים יחד)
אשל ארמוני :לטעמי יש בתוך האשכול הזה מסה קריטית של ישובים חזקים ,אני חושב
שהישובים הדרוזים ופה ,אם אתה עושה למשל ,אם אתה הולך על התחום
על הקטע של תיירות כן ,ואתה מנסה למתג את האשכול הזה כאשכול שיש
בו מה להציע לאנשים שבאים מ (לא ברור) והם עוצרים גם ב ,הם עושים
איזה פעילות בכרמל ואחר כך הם יורדים לפה ואז הולכים לים ואתה עושה
לוקח תקציב אחד וממקד את זה ,לדעתי זה יכול להביא ברכה אפילו לנשר
אבל אין ספק ש,
רועי לוי:

איך אתה עושה הזרמת תקציב עם פרויקט (מדברים יחד) לצורך העניין מה
שאמרת?

אשל ארמוני :אתה הולך למכרז אתה מקבל ,מכרז גדול אתה מקבל מחיר יותר טוב ,אתה
לוקח את המכרז הזה אליך ולדעתי אתה עושה איתו מה שאתה רוצה כן ,אז
המחיר הוא יותר זול הניהול שלך ,לדעתי גם התמיכה הזו של משרד הפנים
מאפשר לך לעשות עוד דברים ,אתה מקבל את הכסף הזה בחלוקה בעצם
לתוך האשכול לעשות כל מיני פרויקטים אתה מקבל אותם כצופר אני חושב
ששווה לנסות את זה זה דעתי,
אבי בינמו:

אני ברשותך רוצה לומר מספר מילים ,ואני אעלה את זה להצבעה.

נעמי כספי:

אני רוצה להגיד מילה אחת,

אבי בינמו:

אז תגידי בבקשה,

נעמי כספי:

אדון מר אשל,

אשל ארמוני :לא מר אשל,
נעמי כספי:

אשל ,אהה אוקי ,אני לא הייתי פה כשהתחלת לדבר אבל מעניין אותי לדעת
מה הרציונל של משרד הפנים של הדבר הזה שנקרא אשכול ,מה יוצא לכם
מזה?

אשל ארמוני :אני חושב ,אני לא עובד משרד הפנים (מדברים יחד) אני חושב שמשרד הפנים
הוא שישובים קטנים ,אפילו נשר ישוב שיש בו כוח מכוח פחות טוב מאשר
שבאים כמה ישובים ביחד במכרזים גדולים ,מכרזים שמתנהלים באופן
מאוד מקצועי על ידי גוף שהוא כמו חברה כלכלית והוא מנהל את המכרזים
האלה ,מצליח לייצר שירותים ברמה יותר טובה ,ויש פה גם איזשהו עניין כן
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של יצירת זיקה בין ישובים שונים שנמצאים בחיכוך טריטוריאלי שני
הדברים האלה בעיקר הם דברים שיצרו את הרעיון הזה של אשכולות איחוד
ש ...ולא איחוד רשויות ,ובסך הכול  ...קצת לשמוע איזה פרספקטיבה בסופו
של דבר אי אפשר לדעת כמו שצריך לשקול יותר פרספקטיבה גם את העניין
של תאגידי מים וביוב שדרך אגב בחלק מהמקומות מרוצים מזה כן ,ואני לא
מדבר רק על הישובים החלשים,
אבי בינמו:

ברשותך אשל

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני שמח על הרעיון של משרד הפנים ,אנחנו חלק ממדינת ישראל ,אני גם
שמח שהרשויות הדרוזיות דלייה ועוספייא הסמכות לנו ימצאו איתנו שמחתי
גם לשמוע מפי חברי שאנחנו שווים לרשות איתנה וחזקה

ישי איבגי:

ואני חוזר מאוד,

אבי בינמו:

חזקה מאוד דרך אגב ,וגם כתוצאה מכך תוביל את הדברים זה שזה נעשה
בתקופה הזו זה בסדר יש צפיפות שלטונית נכנסו שחקנים חדשים ראש עיר
חדש מן הסתם יעסקו בנושא הזה ,אני מתייחס גם למכתב של מנכל משרד
הפנים שצורף לזימון ואני שמח שבאת והצגת את הדברים נשאלת על
השאלות ,יש כאן שאלות מאוד מעניינות ,לפי דעתי במענה גם לחברי אנחנו
נמצאים בחברות במספר תאגידים ,רשות נחל הקישון ריכוז נחל הקישון
איגוד ערים לדיור ועוד כהנה וכהנה האיגוד היחידי ש ...עשתה מדינה
שגידלה אותו היה איגוד ערים לכיבוי אש ,זה למעשה הדבר טוב מאוד וכל
התאגידים האלה הן לתאגידים לדיור ,יש מנכל ויש מזכירה ויש עובדים ויש
מהנדסים ויש חשמלאי ויש ויש ויש ויש יכול מאוד להיות שסוג כזה של
אשכול יכול לבחור לו התמחות יכול לבחור לו את התמתחות של ההייטק
אני לא רוצה להתעסק רק באשפה יכול ללכת לכיוון מסוים ובמקומות
מסוימים אכן זה הצליח ,אני רואה בנושא הזה דווקא מנוע צמיחה ואני
בתפיסת העולם שלי אישית כן ,חושב שבדרך הזו אתה יכול ללכת לצדק
חל וקתי כפי שמדינת ישראל מובילה אותו כדי שרשויות חזקות יוכלו לתמוך
ולסייע ברשויות חלשות אני גם מאמין שאשכול שכזה יחד עם יוקנעם שהיא
רשות מצוינת כן ,ורשות חזקה מאוד אבל כל הרשויות שסביבנו כמו דליה
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ועוספייא ,כל הרשויות מסביבנו כולם מקבלות מענקי איזון כולל קריית ים
קריית ביאליק קריית מוצקין עכו טבעון רמת ישי כל הרמות האלה ,אנחנו
היחידים פה בצפון שברוך ה' נמצאים בסיטואציה טובה ויש לנו הזדמנות
להוביל את המהלך ,לא להיות מובילים בתוך המהלך הזה אבל זה תלוי
כמובן בהחלטה של מועצת העיר ,אני מניח שזה מוסיף כמובן לחיסכון
באיכות השירות ומציאת כוח גדול מול שחקנים רבים ,בעיקר מול המגזר
העסקי ,אין לי ספק שגם המענקים האלה שמוצעים בשלב הראשון אחר כך
אנחנו נצטרך לדעת איך להתמודד עם הדברים האלה ,אבל אין ספק שיהיו
קולות קוראים אני אומר את זה לידידי שפיגלר שיהיו מיועדים רק
לאשכולות כאשר המדינה מכוונת למקום מסוים מן הסתם היא תכוון כדי
שזה גם יצליח ויכול להיות שזה יצליח ,מה עוד סביב הנושא הזה זה צמצום
הפערים סך הכול מדברים כאן על צמצום פערים ,אני אומר בתפיסת עולם
שלי כאשר אני צריך לדאוג גם לעיר נשר ומצד שני גם לאזרח מדינת ישראל
שצריך לדאוג לה ,ולכן אני תומך בעמדת המשרד באשכולות אין בה
תקציבים המיועדים בסיוע בעלויות ההנהלה והן בתקציבים לעלויות הסיוע
פיקוח שירותים ופרויקטים כפי שמפורט בנוהלי תקציב משרד ה ...היו פה
כמה דברים מאוד מעניינים ששמענו אותם ,אולי שמעתי אותם לראשונה לא
הפכתי מ ספיק בנושא הזה כל הנושא הזה של ה ...למבוגרים כפי שנעשה
במקומות מסוימים שהיום הולך ויגדל ילך ויתרחב בסך הכול הגילאים בין
 60ל( 90מדברים יחד) משמעותית ואקוטית שאנחנו נצטרך לתת לה
התייחסות ,ולכן אני יעלה את זה להצעה שמעתי את דעת האנשים
יחיאל אדרי :יש הצעה חלופית
אבי בינמו:

אין הצעה חלופית  ...רוצה הצעה חלופית תביא לי אותה

יחיאל אדרי :מה?
אבי בינמו:

רוצה הצעה חלופית תביא לי אותה כ...

יחיאל אדרי :לדחות את זה עד אחרי הבחירות,
אבי בינמו:

ההצעה ככה ,רבותי ,מאשרים הקמת אשכול רשויות מקומיות בין (מדברים
יחד) לחוק איגודי ערים התשט"ו  1955פרק א'  1אשכול רשויות מקומיות,
יחד עם רשויות המקומיות השותפות לבקשה לאשכול הר הכרמל יוקנעם
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עלית ,קריית טבעון ,דלית אל כרמל( ...לא ברור) ונשר ,מי בעד? .מי נגד?.
אחד שתים שלושה ארבע חמישה שישה שבעה נגד .מי נמנע? אחד שתים
שלושה ארבע .ב סדר אז אחד בעד ,שבעה נגד .וארבעה נמנעים .בכל זאת
ההצעה עברה,
דובר:

איך אבל?

אבי בינמו:

סתם אני צוחק( .מדברים יחד) אשל אני מאוד מודה לך .הכול יהיה בסדר
בדיוק,

(מדברים יחד)
אשל ארמוני :שיהיה לכם בהצלחה,
שלומי זינו:

תודה רבה לך.

(מדברים יחד)
החלטה :מאשרים הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים ,התשט"ו ( ,1955פרק א1
אשכול רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה לאשכול הר הכרמל – יקנעם
עלית ,קרית טבעון ,דאלית אל כרמל ,עוספיה וכעבייה טבש חג'אג'רה.
בעד1 -
נגד7 -
נמנע4 -

אבי בינמו:

כן מר זינו,

שלומי זינו:

ערב טוב לכולם ,אני מבקש להעלות את ההצעה שלי לתיקון הפרוטוקול
ישיבת מועצת עיר מספר  865על פי סעיף  53לפקודת העיריות בהצעה שלי
ציינתי שעד כה לא התקבלה ההקלטה ישיבת מועצת עיר שבנדון,

דובר:

מה?

שלומי זינו:

ההקלטה של הישיבה ,הפרוטוקול שקיבלתי שקיבלנו כולנו ,מונה פחות מ25
עמודים ועל פי השידור החי בפייסבוק זה  40דקות ...של דיבור שהיה פה
ב 16/5היה אמור להיות איזה  100/150עמודים אז אני טוען שהפרוטוקול
הזה ,הושמטו ממנו מילים וזה בשפה עדינה ,ואני מבקש להעביר אלינו
בהקדם את ההקלטה ,וכפי שהייתה החלטה במועצת העיר לא פעם שכל
ישיבות מועצת העיר יתמללו כמו שזה ,ללא עריכות וללא סימונים ,עוד
דבר שציינתי לא ברור למה אחרי חודש ימים אני פונה למזכירה של ראש
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העיר אחת המזכירות ולמנכלית העירייה לבקש את ההקלטה ואז הם
אומרות לי שהם לא קיבלו מחברת תמלול את ההקלטה וייקח כמה ימים
לקבל את ההקלטה ,בעידן הטכנולוגי שאנחנו נמצאים אי אפשר ל ,תירוצים
כאלה אני קורא להם גם בשפה עדינה לא יכולים להחזיק מים ואני מבקש
לקבל מידית את ההקלטה ואני מבקש לא לאשר את הפרוטוקול עד שאנחנו
רואים את ההקלטה מול התמלול של הפרוטוקול ,זה בעניין של...
אבי בינמו:

רגע אני רוצה להשיב לך על הנושא הזה,

ישי איבגי:

איזה פרוטוקול?

שלומי זינו:

פרוטוקול של הישיבה של החלק הראשון של הישיבה הקודמת,

אבי בינמו:

אני רוצה להשיב...

שלומי זינו:

 865שהיא ננהלה שלא כדין אגב בעניין הזה,

אבי בינמו:

סליחה אתה (לא ברור)?

שלומי זינו:

שנייה אני מסיים ,אגב בעניין הזה אני רוצה לציין שפניתי מספר פעמים
לממונה על המחוז בעניין הישיבה שהתקיימה ואני מוחא על שתי נושאים
שנדונו הנושא של אישור מחיקת חובות ,ונדונו אני מדגיש צריך לרשום
בפרוטוקול נדונו במירכאות כן ,אישור מחיקת (חובות) בהמלצת וועדת
הנחות והצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות ואישור פרוטוקול ועדת
כספים י'  21הם לא נדונו נמנעה ממני זכות הדיבור ,נמנעה ממני זכות
ההצבעה וכל זה אנחנו נראה בפרוטוקול איך שנקבל את ההקלטה ואני גם
מבקש בהתאם להצעה לתיקון הפרוטוקול ,לא להוציא לפועל שום החלטה
במיוחד כשמדובר בעניינים כספים עד שלא יאושר הפרוטוקול במלואו
ובהסתמך על הפרוטוקול הזה אני מציע לך גם אדוני ראש העיר הצעת ייעול,
תעלה הערב אחרי שנדון על הנושא הזה של בית ספר ,ביחד ובאמת נמצא
פתרון סוף סוף לסוגיה הזאת תעלה את שתי הנושאים נעשה דיון קצר ,נעשה
הצבעה ואז נמנע מכל מיני הליכים לא נעימים שיגרמו להחזרת הנושאים
לשולחן באמצעים האלה ואחרים ,ועוד דבר ,לפני שיגמר לי הזמן אוויר ,יש
נושא שאני חושב שהוא לא פחות חשוב מהבית ספר ביחד שהצלחת לאשר
את ההקדמה של הנושא הזה מנושא  13לנושא השני ואני חושב שצריך
מעכשיו להחליט שזה יהיה הנושא הבא זה אישור הגשת הנימוקים,

"חבר" – הקלטה ותמלול

06504

26

ש.ר27.06.2018 .

אבי בינמו:

אני מבקש ממך,

שלומי זינו:

שנייה אני מסיים,

אבי בינמו:

דיברת על פרוטוקול,

שלומי זינו:

אישור הגשת הנימוקים להתנגדות של תוכנית

אבי בינמו:

על תערבב

שלומי זינו:

תן לי לסיים משפט אחרון

אבי בינמו:

משפט אחרון,

שלומי זינו:

מפט אחרון ,אישור ביצוע החלטת מועצת עיר מה 7/3/18ככתבה וכלשונה
וגם אם צריך איזשהו,

אבי בינמו:

תכף נגיע לזה תדבר על זה,

שלומי זינו:

וגם אם צריך ,נושא  13אנחנו בחיים לא נגיע אליו ,אני מבקש שהוא יהיה
מייד אחרי הנושא של בית ספר וביחד,

אבי בינמו:

אתה ביקשת לדבר על תיקון הפרוטוקול

שלומי זינו:

אני בזמן שלי יש לי  5דקות,

אבי בינמו:

אבל זה כבר  7דקות,

שלומי זינו:

ציטטתי לך את ה,

אבי בינמו:

עבר  7דקות,

שלומי זינו:

יש לי  5דקות ,בוא תכבד את המעמד ,בוא תכבד את הישיבה ותן לי לסיים
את מה שאני רוצה למור,

אבי בינמו:

בבקשה,

שלומי זינו:

אני בא ואומר יש דיון יש לי  5דקות אם תפריעו לי אז יהיה יותר מ 5דקות,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש דיון ב 4/7שזה שבוע הבא בוועדת המשנה להתנגדויות זה הזמן שלי כבר
דיברנו( ,מדברים יחד) תמשיך להפריע לי אז הזמן ימשך,

אבי בינמו:

אוקי,

שלומי זינו:

אני עכשיו מסיים ,יש דיון ב 4/7/18בהתנגדויות מאות התנגדויות שהגישו
תושבים נגד תוכנית כלל תעשיות מגורים תוכנית שהולכת לשנות את פני
העיר ואנחנו חייבים לאשר את הנושא הבא בתור אחרי אישור הקצאת
המבנה שזה גם החלטת מועצת עיר שהועברה כבר בפברואר ב 2018על פי
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הצעה שלי ולא התקיימה אנחנו חייבים לאשר את הדבר הזה היום ,ולגמור
את השגה הזאת ,אנחנו מבינים שאתה רוצה לקדם את התוכית הזו בכוח
אבל מה לעשות יש חוק אדוני ראש העיר ,והצעת החלטה מ 7/3/18קובעת כי
עיריית נשר ההתנגדות של עיריית נשר תוצג באמצעות יועצים משפטים
חיצוניים ויש כבר אישור של וועדת השלושה ויש חוות דעת של היועץ
המשפטי שזה צריך לבוא לאישור ,אנה הקדם את הנושא הזה לנושא הבא
בתור אחרי בית ספר ביחד ,תודה רבה.
אבי בינמו:

אני רק אשיב לך רק לנושא ,לא לכל השאר אני לא אשיב אתה ביקש להעיר
לגבי תיקון פרוטוקול אז קודם כל חבר מועצה מבקש לתקן פרוטוקול וצריך
להגיש את הבקשה שלו בכתב למרכזת הישיבות כולל התיקונים פעם אחת.
פעם שנייה כפי ש,

שלומי זינו:

אז לגבי זה אני מציין לפרוטוקול שהבקשה הוגשה בכתב,

אבי בינמו:

אתה מפריע לי,

שלומי זינו:

אל תכניס דברים ש,

אבי בינמו:

אתה מפריע לי

שלומי זינו:

הבקשה הוגשה בכתב,

אבי בינמו:

אני אומר....

שלומי זינו:

מדבריך יוצא שהבקשה לא הוגשה בכתב ,הבקשה הוגשה בכתב חתומה

אבי בינמו:

אני אומר את דברי אתה תואמר...

שלומי זינו:

(לא ברור)

אב:

אתה אמרת את דבריך,

שלומי זינו:

יש פה דברים לפרוטוקול שהם מאוד חשובים הבקשה הוגשה בכתב,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי זינו:

למנכלית העירייה ליום ראשון היא חתומה,

אבי בינמו:

אתה מפריע לי אני חוזר עוד פעם תיקון פרוטוקול צריך להיות מוגש בכתב
למרכזת הישיבות המועצה כולל הנושאים ,פעם אחת ,פעם שנייה כן ,ורק אר
כך  ....פעם שנייה כל הפרוטוקולים הם מוגשים למועצת העיר התמלול
והדיסק כמו שהוא לעולם,

שלומי זינו:

תביא את ההקלטה,
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סליחה תן לי לסיים ,תן לי לסיים בבקשה ,לעולם לא נוגעים בהם גם אם
יהיה כתוב שם שגיאה בשמו של אדם כזה או אחר ,הבנו את המסר יכול
מאוד להיות שכאשר אתה תשמע את ישיבת המועצה הקודמת כאשר אנחנו
נקבל את התמלול אתה תבין שאי אפשר להבין כאשר מדברים  20אנשים בו
זמנית,

שלומי זינו:

אבל כן אפשר להבין את ה....

אבי בינמו:

ולכן,

שלומי זינו:

שקיימת,

אבי בינמו:

ולכן ,ולכן ולכן ולכן,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בקשה תתייחס לפי הוראה  53לפקודת העיריות אם אתה לא מסכים לתיקון
המוצע תעלה את זה להצבעה,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד...

שלומי זינו:

זה מה שמחייב אותך החוק ואתה לא עושה טובה,

אבי בינמו:

אתה תפנה כמו שאמרת,

שלומי זינו:

אני לא פונה יש יועץ משפטי ,האם האם...

אבי בינמו:

תן לי לסיים .אתה לא מנהל את הישיבה .סליחה? ,נתתי לך את זכות הדיבור
תאפשר לי להשיב לך.

שלומי זינו:

בסדר,

אבי בינמו:

תאפשר לי להשיב לך,

בוריס אייזינברג :מה אתה עוד לא הבנת שהוא מנהל את הישיבה?
אבי בינמו:

לא לא,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני,

שלומי זינו:

ואם אתה לא מסכים אז תעלה את זה להצבעה בבקשה,

אבי בינמו:

אני לא אעלה את זה להצבעה,

שלומי זינו:

מה זה אתה לא תעלה את זה להצבעה?

אבי בינמו:

אדוני אתה מפריע לי,

שלומי זינו:

אנחנו לא לוקחים...
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אבי בינמו:

אתה מפריע לי,

שלומי זינו:

סעיף ,53

אבי בינמו:

אתה מפריע לי,

שלומי זינו:

סעיף  53אתה אומר שאני מפריע לך?

אבי בינמו:

אתה מפריע לי,

שלומי זינו:

ואחרי זה...

אבי בינמו:

אתה מפריע לי אתה לא נותן לי לסיים את הדברים שלי,

שלומי זינו:

אז למה אתה לא מעלה את זה להצבעה?

אבי בינמו:

אבל לא...

שלומי זינו:

לפי סעיף  53אתה חייב לעלות את זה להצבעה

אבי בינמו:

אדוני,

שלומי זינו:

אתה גם לא יכול להתחיל את הישיבה מבלי שהדבר הזה נדון,

אבי בינמו:

שלומי,

שלומי זינו:

אז ביקשת ממני לכבד את האדון שהיה פה שהגיע כבר פעמים,

אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך על זה,

שלומי זינו:

כי כיבדתי ואני מכבד אותך ומכבד את כל התושבים מבחינה פרקטית ברגע
שאתה לא מסכים לתיקון הפרוטוקול ויש השגה לפרוטוקול יש פה יועץ
משפטי מר טנדלר שיכול לחוות את דעתו,

אבי בינמו:

אהה סליחה אדוני,

שלומי זינו:

שנייה,

אבי בינמו:

אתה לא מנהל את הישיבה

שלומי זינו:

אני גם ביקשתי...

אבי בינמו:

אתה מפריע לי לניהול הישיבה,

שלומי זינו:

איך אני מפריע?

אבי בינמו:

אני מדבר אתה לא יכול להיכנס לדברי,

שלומי זינו:

איך אני מפריע?

אבי בינמו:

אתה מדבר כבר עשר דקות,

שלומי זינו:

נכנסתי להגיד...

אבי בינמו:

תן לי לענות לך.
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שלומי זינו:

בקשה,

אבי בינמו:

תאפשר לי לענות,

שלומי זינו:

אחר כך אתה לא מעלה,

אבי בינמו:

תרשה לי לענות לך,

שלומי זינו:

אתה רוצה לפעול בניגוד לחוק,

אבי בינמו:

אתה פועל בניגוד לחוק,

שלומי זינו:

איך אני פועל בניגוד לחוק?

אבי בינמו:

אני ברשותך,

שלומי זינו:

אתה אמרת שאני פועל בניגוד לחוק,

אבי בינמו:

סליחה?

שלומי זינו:

איך אני פועל בניגוד לחוק?

אבי בינמו:

אתה זורק מילים מיותרות ,אז באמת חבל על הזה ,ישיבה הקודמת
התאפיינה ברצף של הפרעות כמעט של  40דקות,

שלומי זינו:

אם אתה הולך להקריא את המכתב שלך אז אני מקריא גם את כל המכתב
שלי גם ,יש פה סוגיה פשוטה,

אבי בינמו:

אתה מפריע,

שלומי זינו:

אתה מעלה את זה לדיון להצבעה,

אבי בינמו:

אתה מפריע,

שלומי זינו:

כן או לא?

אבי בינמו:

אתה מפריע,

שלומי זינו:

בבקשה תתקדם,

אבי בינמו:

אתה מפריע,

שלומי זינו:

יש ל...

אבי בינמו:

אל תגיד לי מה לעשות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הישיבה הקודמת,

שלומי זינו:

ולגבי הערות....

אבי בינמו:

הישיבה הקודמת התאפיינה מלמעלה מ 45 ,40דקות של הפרעות שיטתיות
שלא אפשרו לחבר מועצה זה או אחר לדון בנושא ,מועצת העיר לא חבריה
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קיבלה החלטות ב 3נושאים מתוך  10או  12שהיו ,נושא אחד נושא של הנחה
בארנונה של  5אחוז למשרתים בין בילוים נושא שני היה נושא של מחיקת
חובות של אדון וצנעת הפרט ביקשנו מאנשים לצאת הכול נעשה על פי חוק
והנושא השלישי היה נושא של ועדת כספים שדן כמובן בהיבטים והסדרים
של בטיחות לכל הדברים האלה היה רוב מוחלט ,בכל הנושאים האלה.
הנושאים האלו לא (לא ברור) אתה יכול לפנות גם כפי שאמרת גם לממונה
גם למשטרה וגם לאן שאתה באמת חושב ,אמרת את דברי הקשבנו להם
קשב רב אני שמח שאתה ער להם ואתה מעלה אותם ואני יכול גם להגיד
לזכותך

גם לנושא שלנו היה נושא שאתה פעלת רבות עבורו בנושא

המילואים גם דן תיכון העלה את זה ,אז את הקרדיט אתה יכול לקחת,
שלומי זינו:

אני לא מחפש קרדיט אדוני ראש העיר אני מודה לך אני מבקש לפעול על פי,

אבי בינמו:

עוברים לסעיף הבא,

שלומי זינו:

לא אתה לא יכול לעבור לסעיף הבא,

אבי בינמו:

עוברים לסעיף הבא,

שלומי זינו:

אל תנסה לעשות ויכוח,

אבי בינמו:

אתה מפריע פעם אחת,

שלומי זינו:

אני מבקש ממך

אבי בינמו:

אתה מפריע פעם שנייה,

שלומי זינו:

אדוני ראש העיר אני מבקש ממך,

אבי בינמו:

אני קורא לך לסדר פעם שלישית,

שלומי זינו:

איך אתה קורא אותי לסדר אני מבקש ממך לפעול על פי החוק,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי זינו:

סעיף  ,53לפקודת העיריות,

אבי בינמו:

אתה צריך לשלוח ...מכתב

שלומי זינו:

מה זה אני שלחתי מכתב,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי זינו:

אני שלחתי מכתב .אדוני היועץ המשפטי,

אבי בינמו:

טוב,

שלומי זינו:

אני מבקש חוות דעת,
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הפסקה של  5דקות .

(הפסקה)
אבי בינמו:

גאורגי אני מבקש להמשיך בסדר היום ,יחיאל אדרי

שלומי זינו:

אבי אבי,

אבי בינמו:

מר יחיאל אדרי ביקש,

שלומי זינו:

אדוני אדוני

אבי בינמו:

מר יחיאל אדרי ביקש לומר את דברו,

שלומי זינו:

שנייה אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אתה מפריע לי

שלומי זינו:

אני מבקש...

אבי בינמו:

אני איתך לא נגדך

שלומי זינו:

בוא נעלה את זה להצבעה בבקשה

אבי בינמו:

רגע תן לבנאדם להגיד אתה לא היחידי ...

שלומי זינו:

אנחנו באמצע דיון בהצעה שלי,

אבי בינמו:

סליחה

שלומי זינו:

אתה לא יכול לעבור נושא

אבי בינמו:

אין הצעה שלך הצעה שלך לא קיימת,

שלומי זינו:

יש לי הצעה לתיקון הפרוטוקול,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אמרתי לך תגיש את הבקשה בצורה מסודרת הנושא הזה

שלומי זינו:

ביקשתי אותה הגשתי אותה

אבי בינמו:

הנושא הזה הסתיים,

שלומי זינו:

אני מבקש ממך

אבי בינמו:

אל תפריע למהלך הישיבה

שלומי זינו:

אני לא מפריע למהלך הישיבה,

אבי בינמו:

אתה מפריע למהלך הישיבה

שלומי זינו:

אני מבקש ממך,

אבי בינמו:

אתה מפריע למהלך הישיבה

שלומי זינו:

אני מבקש ממך

אבי בינמו:

שלומי זינו חבר המועצה
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שלומי זינו:

נא לא להתנהג בבריונות

אבי בינמו:

אתה מפריע למהלך הישיבה,

שלומי זינו:

אני מבקש,

אבי בינמו:

אתה מפריע למהלך הישיבה

שלומי זינו:

אני מבקש ממך,

אבי בינמו:

אתה מפריע למהלך הישיבה

שלומי זינו:

אני מבקש ממך,

אבי בינמו:

קיבלת תשובה אמרת את ההצעה שלך

שלומי זינו:

לא קיבלתי ,יש חוק ש...

אבי בינמו:

אתה לא פרשן של החוק,

שלומי זינו:

אתה גם לא פרשן של החוק,

אבי בינמו:

נכון ,אני ראש עיר,

שלומי זינו:

אז יש פה יועץ משפטי,

אבי בינמו:

אני ראש עיר,

שלומי זינו:

יש פה יועץ משפטי,

אבי בינמו:

טוב,

שלומי זינו:

אני רוצה לקבל חוות דעת

אבי בינמו:

רבותי אנחנו עוברים לסעיף השני ,כן בקשה,

שלומי זינו:

אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית,

אבי בינמו:

בבקשה

שלומי זינו:

מראש העיר,

אבי בינמו:

כן יחיאל בבקשה

יחיאל אדרי :טוב,
שלומי זינו:

אדוני היועץ המשפטי אני מבקש...

אבי בינמו:

סליחה?

שלומי זינו:

אני מבקש

אבי בינמו:

סליחה יחיאל מדבר עכשיו

שלומי זינו:

אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית,

אבי בינמו:

סליחה יחיאל מדבר עכשיו,
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שלומי זינו:

רגע אתה מסרב לקיים הוראות החוק?

אבי בינמו:

סליחה יחיאל מדבר עכשיו,

שלומי זינו:

אתה מסרב לקיים את סעיף חמישים ו...

אבי בינמו:

סליחה יחיאל מדבר עכשיו אני מבקש ממך לא להפריע,

שלומי זינו:

אני שואל שאלה,

אבי בינמו:

כן יחיאל בקשה,

ש.ר27.06.2018 .

יחיאל אדרי :טוב רבותי .אפשר? אני מבקש לעלות את סעיף  28אדוני טנדלר הצעה לסדר
היום תובא לפני המועצה בפני חברי המועצה המגיש אותה (לא ברור) מטעמו
הייתה התנגדות לדון בהצעה ישמעו דברי המציאה ודברי המתנגד אחד,
להצעה בהמשך זמן ,במשך זמן שאינו עולה על  10דקות לכל אחד ,היו יותר
ממציא אחד או יותר ממתנגד אחד רשאים אמיצים המתנגדים לפי העניין
לחלק את הזמן לאמור ביניהם בתחום ההתנגדות רשאית המועצה להחליט
אחד מאלה שלא לכלול את הנושא בסדר היום להוסיף נושא לסדר היום או
לקיים דיון באותה ישיבה לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה
אחרת להביא את ההצעה לדיון בוועדת המועצה ,למה אני מעלה את הדבר
הזה? אני אסביר .אנחנו קיבלנו זימון לישיבת מועצה ובאחד הסעיפים היה
שמה דיון חוזר בהחלטת מועצת העיר מ 14לפברואר  2018בדיון בית ספר
דתי בנשר מצב נספח ז' ,אני לוקח את החלטת מועצת העיר ,וזה העלה אותה
בזמנו שלומי זינו נכון? אנחנו אישרנו אותה ברוב ,אנחנו צריכים לדעתי
לעשות תיקון כיוון שזה לא נכון ,אנחנו הצעת החלטה עיריית נשר מחליטה
על פתיחת רישום גנים וגני חובה וגם חבצלת בנשר ,כך שתינתן אפשרות לכל
הורים המעוניינים ברישום ילדיהם וגם להמשיך או לבחור בין גן חבצלת
לרחוב המתמיד לגן יובל ברחוב ה(חרוב) בעיר נשר יפתח עוד פעם בית ספר
בתנועה ככה כתוב ממלכתי דתי ,ושהעירייה תנס...אני מקריא את זה מפה,
שלומי זינו:

כן אבל זה דיון שהתחיל בעמוד  80ונגמר בעמוד  93וראש העיר,

יחיאל אדרי 98 :יוצא החלטה,
שלומי זינו:

 98כן,

יחיאל אדרי :יוצא החלטה,
שלומי זינו:

הנה פרוטוקול,
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יחיאל אדרי :אבל הנה ההחלטה ,עזוב את הפרוטוקול כרגע ,כתוב ,תן לי רגע לסיים
בבקשה ,וכתוב כאן בית ספר בתנועה ממלכתי דתי ושהעירייה ימצא המבנה
המתאים לבית ספר זה ,אני שמח שזינו אז העלה את זה ,רק הבעיה היא
שהכניסו את זה כלא נכון ואני ביקשתי לעלות לסדר היום נושא ב 18ב10
למאי של הקצאת בית ספר מקום לבית ספר לישורון לביחד כשאני מדבר על
הקצאת בית ספר לביחד אני מדבר על בית ספר של לא דתי אלה על פי מרכז
חינוך עצמאי ללימודי תורה בבתי ספר בית יעקב בארץ ישראל .אנחנו
מדברים על בית ספר שהוא לא ממלכתי דתי אלה בית ספר שהוא מרכז
חינוכי עצמאי.
שלומי זינו:

אפשר לקרוא את ההצעה?

יחיאל אדרי :כן כן .ולכן לכן אני מבקש כיוון שהרב לא נמצא פה אז אני מבקש א' מועצת
העיר תקבל החלטה לדון בסעיף הזה ולעשות את התיקון כי למעשה בפועל
יש החלטה
אבי בינמו:

מתי לדון?

יחיאל אדרי :מה? אחרי הסעיף השני כיוון שהרב לא נמצא פה ,נכבד שהרב יגיע אני מבקש
שזה יגיע איך שהרב יגיע ניכנס לנושא של בית ספר ביחד נקבל החלטה
בצורה מסודרת,
אבי בינמו:

שזה יהיה סעיף שלישי

יחיאל אדרי :שיהיה סעיף שלישי ,כן .עד שהרב יגיע בדיוק ויש...
אבי בינמו:

אם היועץ המשפטי ו...

שלומי זינו:

אם היועץ המשפטי נותן חוות דעת בכל עניין אחר ,אני מבקש שלא תינתן
חוות דעת לפני שאתה עונה לחוות דעת לגבי סעיף ,53

יחיאל אדרי :זינו בוא נפתור את זה ,תראה כמה אנשים יש ]פה בוא נגמור את זה,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

חברה כל הערות מהצד אני מבקש זה לא אח הגדול,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש ,תודה .אדוני הנכבד אתה העלית הצעה לסעיף  3אני מתנגד לזה
אבל יש רוב ל...

יחיאל אדרי :מי בעד ההצעה?
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ישי איבגי:

איפה ההצעה ראית אותה

שלומי זינו:

אני את ההצעה שלך לא ראיתי ,אני גם ביקשתי הצעה מתוקנת ב 24ליוני וגם
לא הובא לסדר היום למרות שהיועץ הממונה למחוז קבע לך שאתה מחויב
לעלות  2הצעות לסדר יום לפחות של חבר קואליציה וחבר אופוזיציה מתוך
 19הצעות לסדר שהעלתי ואתה מחויב לעלות ,אבל...

אבי בינמו:

אם אתה רוצה לעלות כל דיני העיריות לשולחן

שלומי זינו:

כן צריך להתנהל על פי חוק זה לא הבסטה שלך צריך להתנהל על פי חוק,
זה לא הבסטה שלך זה שאתה עובר על החוק...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

למה סעיף עכשיו למה סעיף הבא?

יחיאל אדרי :כי הרב לא נמצא פה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

עד שיבוא בסדר,

יחיאל אדרי :בואו נמשיך אבל אני מבקש להקפיץ את זה לסעיף ,3
שלומי זינו:

אבל יש לך  ...עד שיבוא,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אבי אני חושב שבואו נתחיל לדון בזה הרב יבוא ויגיד את דבריו,

שלומי זינו:

ויצטרף

יחיאל אדרי :סעיף  28אני מבקש,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש א' על פי חוק על מנת לקדם את הנושא הזה קדימה אנחנו חייבים
להצביע על זה זה א' כדי שזה יהיה נכון ומתוקן בצורה מסודרת .לכן אני
מבקש,
אבי בינמו:

לקדם את זה לסעיף ,3

יחיאל אדרי :לקדם את זה לסעיף  ,3עד אז יגיע הרב ונמשיך בדיון הזה עד הסוף,
שלומי זינו:

לא אבל זה דיון ארוך מה תייבש את ה ...עכשיו שעה,

יחיאל אדרי :אבל אנחנו מחכים לרב,
שלומי זינו:

אבל הרב יצטרף אנחנו לא נצביע לפני שהרב יצטרף,
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שלומי זינו יש לי שאלה אליך בתור ראש העיר הבא של נשר ,לפחות תראה
לשיח אתה יודע כזה שמכבד את האנשים,

שלומי זינו:

אנחנו בישיבת מועצה

נעמי כספי:

שנמצאים פה באמת ,תכבד את האנשים תן לקיים שייח,

יחיאל אדרי :הנושא הזה נתחיל עם ה...
שלומי זינו:

רוצים לייבש את האנשים,

יחיאל אדרי :לא לא לא ,כמה זמן זה,
שלומי זינו:

עד שתתחיל ועד שכל אחד ידבר,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי בהתאם לבקשה של יחיאל אדרי לעלות את זה לסעיף  3מי בעד?

שלומי זינו:

יש לי הצעה נגדית,

אבי בינמו:

מי בעד?

שלומי זינו:

יש לי הצעה נגדית,

אבי בינמו:

מי בעד?

שלומי זינו:

יש לי הצעה נגדית,

אבי בינמו:

אחד שתים שלושה,

יחיאל אדרי :לסעיף אני...
שלומי זינו:

ההצעה הנגדית שלי זה לעלות את זה לסעיף ,2

יחיאל אדרי :אין לי בעיה אבל הרב תכבדו את הרב אין לי בעיה,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

מי בעד...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

הצעה נגדית לעלות את זה עכשיו לדון

יחיאל אדרי :אין לי בעיה,
שלומי זינו:

הרב יבוא נחכה...

יחיאל אדרי :אין לי בעיה,
ישי איבגי:

וגם אם הרב יבוא בנושא השלישי....

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

מי בעד,
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אבי בינמו:

אדוני מי שמעלה להצבעה זה רק אני

שלומי זינו:

אתה העלת ל...

אבי בינמו:

מי שמעלה להצבעה זה רק אני,

שלומי זינו:

הנה הנה אתה משנה את החוק תמשיך תמשיך,

אבי בינמו:

זה רק אני מעלה להצבעה ,רק אני מעלה להצבעות

שלומי זינו:

כן,

אבי בינמו:

ואם יש לך הצעה נגדית נקשיב לה,

שלומי זינו:

העברתי אותה,

אבי בינמו:

אבל אתה לא ,אתה יכול להעביר אותה במסדרון להעביר אותה.

שלומי זינו:

תמחק את זה מהפרוטוקול.

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בואו נתקדם,

אבי בינמו:

יש הצעה להעביר את זה לסעיף  3כאשר הרב לא כאן .מי בעד ההצעה הזו?

יחיאל אדרי :אין לי בעיה אבי שזה יהיה עכשיו מה אכפת לי אבל הרב עוד לא הגיע
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב רבותי אנחנו נדון ,סליחה ,אנחנו נדון בנושא בית ספר דתי או בהצעות
שהועלו הן על ידי יחיאל והן על ידי שלומי למרות שהם ...לכל חברי מועצה,

בוריס אייזינברג :רגע אפשר במילים פשוטות במה מדובר?
אבי בינמו:

בקשה יחיאל,

מיכל ליבנה:

אז יש הסכמה לעלות סעיף  12לסעיף הנוכחי כן?

אבי בינמו:

כן .יש הסכמה פה אחד לעלות את סעיף  12לסעיף ?2

שלומי זינו:

אבל אל תשנה את זה בסדר ..

אבי בינמו:

כן או לא?

דובר:

כן,

אבי בינמו:

אז גמרנו ,בואו נגיד פה אחד.

החלטה -להעלות סעיף  12לסעיף  2בסדר היום
בעד -פה אחד.

דיון חוזר בהחלטת מועצת העיר מיום  14.2.2018בנושא בית ספר דתי בנשר.
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יחיאל אדרי :אני אקריא ,אני הגשתי בקשה לסעיף בסדר היום  10למאי הנדון בקשה
להוסיף נושא סדר היום בישיבת מועצת העיר העברתי אותה לראש העיר
העברתי אותה לעירייה ,אני גם אציג אותה בפני חברים שירצו ואני גם
אקריא אותה,
אבי בינמו:

לכן אין הצעה שלך תוקף כלשהו ,תמשיך

יחיאל אדרי :למה לא?
אבי בינמו:

אין לה תוקף,

יחיאל אדרי :יש פה חותמת שקיבל,
רועי לוי:

הצעה לסדר?

יחיאל אדרי :מה?
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :סליחה זה לא הצעה לסדר היום,
שלומי זינו:

אז זה הצעה נגדית להצעה שיש ל,

יחיאל אדרי :לא זה לא הצעה לסדר היום ,אני מקריא את הנושא ,מה אתה רוצה ממני,
שלומי זינו:

אבל הוא אומר לך שזה לא רלוונטי

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

שלומי למה אתה מנסה כל הזמן לארגן פה את סדר הישיבה? תן ל...

שלומי זינו:

חברה שום לצאת מהישיבה שום כלום,

נעמי כספי:

תן לאנשים,

שלומי זינו:

אחרי ה 4חודשים אנחנו ניפגש פה והוא יגיד זה לא היה חוקי זה לא היה
נכון,

יחיאל אדרי :מי יגיד?
שלומי זינו:

ראש העיר,

יחיאל אדרי :איזה אבל הוא לא יהיה
שלומי זינו:

אבל לא יהיה לכם מבנה...

יחיאל אדרי :רגע אחי תירגע תן לי להגיד...
שלומי זינו:

בקשה,

יחיאל אדרי :תודה .טוב רבותי ,העיר נשר מערכת החינוך מהטובות בארץ ,מערכת עם
הישגים מצוינת ועם הצטיינות בנשר החינוך תמיד היה מקום ראשון מעל כל
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מחלוקת שכן ברור לכל המעורבים שעתיד החינוך ילדינו הם אהבה להצלחת
היישוב כל הורה בנשר ידע ויודע כי מערכת החינוך בנשר תעשה הכול על מנת
לתת לילדינו תנאים סביבתיים והטבות שיש  .....וכלה באתר לימודים ראוי
בטוח ומאובזר ,בשנת הלימודים האחרונה נפל דבר ונסגר בית ספר יסודי
ממלכתי דתי היחידי בנשר ששימש את האוכלוסייה הדתית בנשר מצד שני
פועל בית ספר דתי השייך לרשת חינוך ביחד שנותן מענה למשפחות רבות
וזאת ללא מבנה ראוי יש לשנות את המצב תלמידים הלומדים במבנים
מראים ובמצב שגוי ולא ראוי ויש בו כדי ל ...תלמידים  ...ולא לתת להם
סביבה ראויה כפי שכל תלמיד אחר בנשר מקבל זכאי לו הוסיף ואומר כי
במהלך השנים עברו שפנו אלי הורים שילדיהם לומדים ברשת חינוך ביחד
וביקשו להקצות מבנה ראוי לילידיהם כיוון שבישוב באותה עט היה בית
ספר ממלכתי דתי ישורון הם נענו בשלילה היום המצב השתנה בית ספר
ישורון נסגר וחבל ,ולכן אנו מחויבים לתת פתרון לילדים המעוניינים ללמוד
בבית ספר דתי ,אני מבקש לא להפריע לי (מדברים יחד) בית ספר דתי ,אני
מבקש לא להפריע לי תודה ,את הסביבה הלימודית הטובה ביותר שיש
ברשותנו וב ...קיים מבנה גדול בעל ייעוד חינוכי ששימש בעבר כבית ספר
תורה ודת ממלכתי דתי הוא המתנס בשם נסיבות שונות המבנה אינו פעיל
רוב שעות היום ובכלל בשבוע ולמעשה לא מנוצל בבדיקה שביצעתי עם קבט
משרד החינוך והעירייה מנהל השפע המבנה עומד כמעט בכל תנאי בכל תנאי
משרד החינוך וקיום של מוסד לימודים לפי כך מוגשת לפי כך אני לא אקריא
את הגשת ההצעה ,לפי כך אני ...אחרי שעשיתי בדיקה כי בזמנו בית ספר
ישורון היה אמור לעלות למעלה ישבנו ישי ואנוכי הבאנו חברה מהבית ספר
וועדי הורים עלינו למעלה עשינו סיור במקביל הבאתי את הקבט של משרד
החינוך קבט של העירייה את מנהל השפע עשינו בדיקה של עליות של כמה זה
יכול לעלות ובכלל עשה את הבדיקה מדובר שמה זה היה על שער בכניסה
כדי שלא יוכלו לצאת לכביש וכולה ,היה איזה קיר אחד עם זכוכיות כאלה
שמודבקים עליו ואמרנו אין בעיה ,אפשר לעשות לו טיח הכיתות היו מוכנות
ולא הייתה בעיה ,אני חושב שאנחנו כעירייה יכולים היום להקצות את
המבנה הזה סביר להניח שידברו על וועדת הקצאות ,אז אני רוצה לתקן
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שאנחנו כעיריית נשר חברי מועצת העיר רשאים לעשות זאת ללא הקצאה
ואני אקריא,
שלומי זינו:

יש איזה חוות דעת משפטית?

יחיאל אדרי :אני אקריא חוות דעת ,תשאל את היועץ המשפטי,
שלומי זינו:

מאיפה אתה מקריא?

יחיאל אדרי :אני ,זה פקודת העיריות,
שלומי זינו:

אהה ,סעיף...

יחיאל אדרי :סעיף  188פקודת העיריות ,עשייה במקרקעין תיקונים עירייה לא תהיה
רשאית ל מכור מקרקעין אנחנו לא מוכרים להחליפן או למשכן אלה על פי
החלטת מועצה ברוב חבריה או באישור השר או מישהו מוסמך לכך עירייה
רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות במקרקעין שימו לב על מה אני אומר,
שאין בו משום שכירות ,אולם ההשכרה במקרקעין לתקופה עולה על  5שנים
והשכרת נכס של חוק הגנת הדייר לנוסח משולב חל על שכירותו ,טעונות
החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן א' אנחנו על פי סעיף  188רשאים
להשכיר  5פלוס  5שנים או להקצות  5פלוס  5שנים ללא וועדת הקצאה,
אפשר מחר בבוקר לעשות את זה ,אני גם יודע לצחוק זה הפקודה צריך
אישור שר לעניין הזה וברגע שיש אישור שר לעניין הזה אין בעיה ולכן אני
אגיד גם את הצעת החלטה שלי ,בסופו של דבר,
שלומי זינו:

אהה טוב,

יחיאל אדרי :ובלי קשר עוד משפט אחד לפני שאתה ממשיך .מר זינו אני יודע שאדון זינו
ואני לא רוצה לקחת שום קרדיט היה במהלך הזה גם הגיש בקשה לטובת
ה עניין הזה ,אני גם מבקש רבותי אני לא נפגשתי עם אף אחד מההורים
ויעידו פה ההורים שנמצאים פה ולא אמרתי להם ולא הבטחתי להם ולא
עשיתי שום דבר ,אני מבקש להתייחס לזה כאל ילדים שלנו בבית ספר לא
פוליטיקה אין קרדיט לאף אחד
שלומי זינו:

הצבענו פה אחד,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

שלומי תתאפק דקה,
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יחיאל אדרי :הקרדיט היחידה זה של תלמידי בית ספר ביחד יהיה להם מבנה אין בעיה
שהם יכולים להיכנס לשמה מחר בבוקר,
שלומי זינו:

ככה קודם כל היוזמה והרעיון באמת מבורך וצריך להוציא את זה לפועל
כמה שיותר מהר וכבר  4חודשים אנחנו מחכים שזה יצא לפועל ,ועצם
החלטה במועצת העיר אני הלכתי וקראתי ולא הבנתי למה ראש העירייה
בסופו של דבר כן הכניס את הנושא לדיון שרוצה  13אבל בחר לצטט רק
עמוד אחד מתוך כל הדיון שהיה שמה אז כדי לסבר את האוזן וכדי להוציא
פתרון קונקרטי לא משהו שתלוי בשר ולא משהו שראש העיר יבוא ויגיד לנו
עוד הפעם אי אפשר יש חוות דעת משפטית שהוא רוצה או לא רוצה .אני
רוצה לשפר את ההצעה אני בא ואומר שנצביע לה פה אחד ,אני גם חושב
מהיכרותי את השטח ומהיכרותי את הצרכים והתלונות שמגיעים אלי
ומהרצון שלי באופן אישי להעניק לבן שלי חינוך מסורתי דתי ממלכתי או
חרדי עוד הפעם אין אופציות יש רק מסגרת אחת כרגע בגלל סגירת בית ספר
ישורון שעד היום אנחנו לא מבינים למה זה נסגר ולמה זה לא נמצא אבל
בואו ניכנס לזה כרגע בצורה פרקטית אני גם חושב שמבחינה מיקום של
מבנה הכי מתאים הוא המבנה של המתנס ובן דוב אבל אחד גדול כשראיתי
את הפרוטוקול של וועדת הקצאות ואת כל טבלת השימושים שיש בנכס
הזה ,אז אני לא אומר שזה בלתי אפשרי אבל אם אנחנו רוצים מבנה לבית
ספר שמחר בבוקר יבואו לשם טרקטורים יתחילו לעבוד וישפצו והכול זה
לא הפתרון הנכס הזה מושכר לסוכנות היהודית ל 49שנים יש מחלוקות
קשו ת עם המתנס לך עכשיו תתחיל לריב עם העורך דין שלהם לך עכשיו
תתחיל להביא את הסעיף דרך אגב הצעה גאונית ה 188אבל אם לא היה לנו
פתרון אחר ,אבל יש פתרון יותר פרקטי יש פה נכסים למשל מה שקוראים
לזה המפתן (מדברים יחד) או מבנים אחרים שעל פי טבלת ההקצאות שאגב
לגבי הע ניין של וועדת הקצאות אני לא מבין מה רצה ראש העיר להביא את
כל הנושאים האלה לדיון במועצה ישיבה אחת אחרונה לפני שאנחנו מגיעים
לישיבת ההזדהות יש פה נושאים כבדי משקל כמו הנושא של אשכול רשויות
כמו הנושא של הקצאות של עשרות נכסים של בתי כנסת לא מאוגדים ולא
קשור ים בעמותה עכשיו יצטרכו להתאגד בעמותות כולם כדי לקבל אישור

"חבר" – הקלטה ותמלול

06504

43

ש.ר27.06.2018 .

לשימוש במבנה של הבית הכנסת שהם עושים בו שימוש עשרות שנים ,לא
מבין למי הצעת דרך לא מבין למי ממשים פה הבטחות אני כרגע חושב
שלמרות עלויות של השיפוץ הגבוהות ולמרות הכול ברמה הפרקטית לשים
רגל עכשיו שיהיה איפה ללמוד להציע או את המבנה הזה של המפתן או
מבנה אחר שבטבלה של ההקצאות אגב אני מודיע מראש שאני הלך להתנגד
לכל הנושא הזה ואני מבקש לדחות את זה לאחרי הבחירות ,יש לי הצעה
שאומרת בואו נאשר את המבנה הזה בואו נירתם כולנו ונעזור גם להוציא...
יחיאל אדרי :באיזה מבנה?
שלומי זינו:

מבנה של המפתן,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :לגבי עניין יש שמה מועדון נוער יש שמה גם את הוטרנים ויש שמה גם את
הנושא של  ...רווחה מדצים ,אני אמרתי לכם ואני הקראתי ועשינו בדיקה
נעשתה בדיקה גם עם תכנוני גם עם מהנדסים והכול ,הכניסה תהיה מופרדת
לבית ספר הכניסה תהיה מופרדת למועדון פייס למועדון ש ...הכניסה תהיה
נפרדת...
שלומי זינו:

אמרת תנו לרב ואתה מדבר

יחיאל אדרי :אני אמרתי שאני מחכה שיגיע ראש העיר,
(מדברים יחד)
איגור גורביץ :אני גם חושב שאי אפשר לקבל את ההחלטה להעביר את הבית ספר למקום
הזה בלי שאנחנו נפתור את הבעיה של מועדון ....
(מדברים יחד)
הרב יצחק:

כל אחד ואחד לפי כבודו מעלתו חברי העירייה כל אחד מי שנמצא פה זה
הישיבה הראשונה אני חושב שאני נמצא פה פעם ראשונה שאני נמצא באולם
הזה,

דובר:

ברוך הבא,

הרב יצחק:

ברוכים הנמצאים ,בעזרת ה' אני רוצה להגיד ברשותכם המטרה שלי הייתה
רק גם לברך את כל החברים פה יושבים שיקבלו החלטות נכונות בעזרת ה',
ברשותכם אני אגיד רק מילה אחת ממה שכותב רבנו חיים בן עטר שהיום זה
הילולה שלו היום זה הילולה של אור החיים הקדוש יהיה רצון שזכותו תגן
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עד ראש העיר ועד כל החברים שנמצאים פה שיקבלו החלטות נכונות בעזרת
ה',
כולם ביחד:

אמן.

הרב יצחק:

כותב על הפרשה שלנו כתוב מה טובו אוהליך יעקב מש ...ישראל ...מי אמר
את המשפט הזה רבותי ,אתם יודעים מי אמר את זה בלעם הרשע ,בלעם
הרשע הוא רצה לעקור את עם ישראל איך יוצרים לו כאלה ברכות יפות מה
טובו אוהליך יעקב ואחר כך הוא עוד אומר שלל ברכות ,הגמרא אומרת
מהברכות שלו אתה מבין מהי המטרה שלו ,הוא רצה לקלל אבל הקב"ה שם
לו מלאך בפה הוא שינה לו את כל הדיבורים שלו אז במקום קללות יצא לו
ברכות ,ומה הוא רצה להתחיל לעקור את אוהליך ואת משכנותיך ,אומר אור
החיי ם הקדוש אלה מקומות שבתי כנסיות ובתי מדרשות מלמדים תורה.
אנחנו עוסקים פה היום רבותי ראיתי שיש רשימה ארוכה של נושאים ,אבל
אני חושב תסכימו איתי שחינוך ילדי ישראל זה הדבר הראשון במעלה,
לצערנו היה בית ספר דתי שנסגר בית ספר ישורון לצערנו הרב,

דובר:

הוא יפתח,

הרב יצחק:

בעזרת ה' .והיום ברוך ה' ,ויש כבר בית ספר עם ילדים שכל יום הולכים
ולומדים תורה ואוי ואבוי לנו אם חלילה וחס המקום ייסגר בגלל חוסר
מקום בגלל חוסר מבנה ,אני מתחנן אליכם,

אבי בינמו:

עוד שבועיים בעזרת ה' יהיה כאן בית ספר ממלכתי דתי,

הרב יצחק:

בסדר,

אבי בינמו:

כדין,

הרב יצחק:

גם שנה שעברה אמרת את זה .אבל עכשיו בינתיים עברה שנה שלמה שהיינו
בלי בית ספר ,מחילה אדוני ראש העיר ,ומה נהייה

(מדברים יחד)
הרב יצחק:

היום יש ילדים שהולכים לבית ספר ואין להם בית ספר המקום הזה הוא לא
ראוי ולכן אני מתחנן אליכם אני נמצא פה למעלה מ...

שלומי זינו:

חס וחלילה לא צריך להתחנן,

הרב יצחק:

נמצא שנה בעיר מעולם לא באתי לפה לבקש לא בשבילי לא בשביל דבר אישי
לא בשביל דבר של חברים שלי לא בשביל הבית שלי לא בשביל כלום ,אני
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מתחנן בפניכם באמת מעומק ליבי שתרחמו על הילדים שלנו שחס ושלום
לא נגיע למצב שעיר שלמה עיר  ...בישראל עיר נשר שהיא כל כך עיר חשובה
יש בה ברוך ה' משקיעים בה מיליונים ,על כל דבר אם זה כדורגל אם זה זינון
אם זה כל מחלוקות העירייה ברוך ה' מתפקדות טוב ,למה חינוך דתי אנחנו
הילדים שלנו צריכים ללכת מחוץ לעיר ברוך ה' אנחנו משתדלים מתאמצים
וגם העירייה עוזרת לנו בזה אבל יש ילדים שהם רוצים חינוך תורני ובגלל
התנאים של הבית ספר שמו אותם בחינוך לא דתי .הם רוצים ללמד אותם
תורה רוצים ללמד אותם יהדות רוצים ללמד אותם מורשת ישראל ,למה
אנחנו צריכים חס ושלום להגיע למצב שבקדנציה שלך אדוני ראש העיר יש
לך עוד כמה חודשים אתה יודע איזה שכר יהיה לך בשמים כשאתה תגיע
אחרי  120יגידו לך (מדברים יחד) דורות דורות של יהודים שומרי שבת מניחי
תפילין מתפללים זה בזכותך בזכות כל מי שיתמוך בהצעה הזו אני מבקש
באמת מקרב לב מכל אחד ,תחשבו אני באמת לא מבין לא בעירייה ולא
בפוליטיקה אבל זה המקצוע שלכם וחזקה עליכם שבעזרת ה' שאתם רוצים
תדעו תינוקות של בית רבן כתוב בתהילים לשון רכה תישבור גרם אומר צרור
אמור מה זה תשבור גרם ,ראשי תיבות תינוקות של בית רבן גזרות רעות
מבטלים ,אנחנו לא יכולים לדעת ,אנחנו נמצאים פה מוקפים באויבים
רבותי לא יכולים לדעת מה הם זוממים עלינו מה הם רוצים חס ושלום כל
מיני צרות ואותה טובה שכל אחד פה ישתדל להיות יצירתי לחשוב איך
לסייע בבית ספר החשוב הזה באמת שהרב פרץ אני יודע כמה השקיע ,היו
טעויות שנעשו במשך הדרך אנחנו לא באים לדון פה אף אחד אבל השקיעו
פה הרבה ויש פה הורים שמחכים לשמוע מצפים לשמוע כמה גזרות רעות זה
יכול לבטל ,הפסוק אומר מפי עוללים ויונקים אסעד את העוז אותם
העוללים אותם היונקים הם בזכותם קיבלנו את התורה הקדושה בזכותם יש
לנו את עם ישראל ,אני באמת מבקש מכולם ואני מעריך את כל הרצון הכן
והכוו נות הטובות ,אבל שיבואו לידי מעשה עוד חודשיים מתחילים את שנת
הלימודים ,שבעזרת ה' יהיה לנון פתרון טוב ובא לציון גואל ובעזרת ה'
הברכה תלווה את כולם את כל מי שיתמוך בהחלטה תלווה בכל אשר תפנה
אני מברך אותכם מקרב ליבי כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו ה' יגשים כל
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משאלו ת ליבכם לטובה ,תזכו לבריאות איתנו ...תזכו לראות נחת מכל (לא
ברור) הקב"ה כתוב מהקדמני ואשלם (לא ברור) דואג לבנים שלי ואני לא
שילמתי לו שיהיה להם בנים שירווה מהם נחת .אין ספק שמי שדואג לבנים
של אחרים אז הוא הראשון שהוא זוכה שהבנים שלו הוא יראה מהם נחת
יהי ו בריאים יהיו מחונכים יהיו טובים לא הולכים ב (לא ברור) אמן ואמן,
כולם ביחד:

אמן,

זאב שפיגלר :רק מילה קטנה ,כבוד הרב ברשותך,
הרב יצחק:

כן,

זאב שפיגלר :אני באמת שמח שהגעת אבל אני רק רוצה מילה קטנה לתקן אני חושב
שהברכה צריכה לפקוד את כולם גם אלו שמצביעים בעד וגם אלו שמצביעים
נגד ,כלומר אתה הנציג של כולנו גם אם נצביע בעד גם אם נגד כולנו שווים,
המון תודה לך,
בוריס אייזנברג :כבוד רב אתה צריך לקחת בחשבון שעכשיו באותו מקום נמצאים עוד
ילדים זאת אומרת אתה צריך גם לרשום על  ...לא דתים אבל שלא...
שלומי זינו:

הוא אומר שהוא לא מתעסק בפוליטיקה מה אתה מכניס לתוך פוליטיקה,

בוריס אייזנברג :לא פוליטיקה הוא בא לבקש,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אל תכניסו אותו לדיון ....

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :שלומי שלומי אני לא מכניס ....חס וחלילה...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני רוצה להסביר על העניין של הו...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ההצעה שלי

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

חברה כשאני מתכונן לישיבת מועצת עיר אני משתדל לקרוא את כל החומר
שאני מקבל לישיבה הזאת חברה זה כל החומר שקיבלנו ,זה כל החומר
שקיבלנו בלי שום ...זה כל החומר שקיבלנו וחודש שלם שבוע אחרי שבוע
שנייה אני לא ...אני מדבר ואני רוצה שתבינו את הרציונל של מה שאנחנו
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עושים פה ,כל שבוע הישיבה הזאת נדחתה כבר  4פעמים עד שהגענו לישיבה
הזאת ,אם אתם תתעסקו בהפרעות אנחנו לא נצא מפה עם החלטה ,ולכן
הצעת ההחלטה שלי הצעת ההחלטה שלי...
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ההצעת החלטה שלי( ....מדברים יחד) ואתה תראה שרוב חברי מועצת עיר
וגם יחיאל אדרי שאנחנו לא חשובים כחברים כולנו מאחלים ביחד פה אחד
שיהיה (מדברים יחד) השורה התחתונה היא אני ההצעה המקורית שלי
הייתה ב 14/6באמת כפי שמר אדרי הציע לעשות את זה ,זה המקום הכי
מתאים ב ...שמה בבית ספר וזה הכי פחות כסף להשקיע כדי להכניס אותם
אבל אני אומר לכם יש פה יועץ משפטי שהיום לא מדבר והלוואי והיה מדבר
אם היועץ המשפטי היה מראה ונותן חוות דעת שאפשרי מחר בבוקר לתת
להם את המפתחות אני בעד ,אבל אני אומר לכם ברגע שיש טעון אישור שר
טעון אישור שר זה אומר עוד שנה וחצי במקרה הטוב גם אם אריה דרעי ...

רועי לוי:

שנייה מה שאומר אישור טעון שר ,בא השר ואמר בעצם מה זה טעון אישור
שר ,הוא אמר השר אני מוכן לאשר ,איך הוא מאשר הוא הוציא נוהל השר,

שלומי זינו:

כן,

רועי לוי:

ואתה צריך כדי שה שר יאשר אתה צריך לעמוד בנוהל ואז ...זה לא אישור
טעון שר אתה נותן לשר ...

שלומי זינו:

לא אני מסביר...

רועי לוי:

ואז הוא אומר( ...מדברים יחד) הנושא של שר זה אומר נוהל,

שלומי זינו:

ויש...

רועי לוי:

בשביל זה השר עשה נוהל,

שלומי זינו:

יש כל כך הרבה מחסומים לפני שאנחנו מגיעים לאישור שר כי הבניין הזה
הוא מושכר בחוזה ככירה לסוכנות היהודית ל 49שנים יש פתרון...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אלטרנטיבה זה למצוא אחד מהמבנים מתוך הרשימה הזאת ויש פה הרבה
מאוד מבנים כרגע המבנה היחיד....

(מדברים יחד)
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שנייה אני אקריא את ההצעת החלטה שלי ותצביעו בעד או נגד אי אפשר
לנהל דיון,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

רגע אני מקריא את ההצעה ואחרי זה דברו כמה שאתם רוצים ככה זה
בדיונים,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

עיריית נשר (מדברים יחד) מבנה ה( ...מדברים יחד) דרך הטכניון או לחלופין
עירי ית נשר ועוד הפעם זה הצעה שמכלילה את שתיהם שיבדקו מה אפשר
אם יש פתרון משפטי והיועץ המשפטי ייתן חוות דעת שאפשר לעשות את זה
אז זה בסדר עדיפות ראשון לחלופין במידה ולא תהיה חוות דעת משפטית
שמאפשרת קבלת המבנה באופן מיידי עיריית נשר תקצה באופן מידי ללא
קשר בוועדת ההקצאות את מבנה המכללה הטכנולוגי ברחוב (לא ברור) 19
בגוש (מדברים יחד) כמבנה לשימוש עבור בית ספר ביחד ( ....מדברים יחד)
והכול לא יאוחר  14ימים מיום אישור ההחלטה .בנוסף עיריית נשר תפעל,
תקשיבו להצעה עד הסוף ,בנוסף עיריית נשר תפעל בהקדם להקצאה תקציב
(מדברים יחד) על פי אומדן שיעשה בידי אנשי המקצוע והחינוך (מדברים
יחד) וחינוך העצמאי לצורך שיפוצים והקמת המבנה לצורכי בתי הספר עד
ולא יאוחר מיום  1/7/18ועל פי דרישות משרד החינוך ותקני הבטיחות
השונות ,השונים .במסגרת אישור התבר תהיה כ 500,000שקלים שיגעים
מסעיף התמיכות לספורט ,זהו .זה הצעת החלטה,

יחיאל אדרי :אני רוצה לתקן ל...
אבי בינמו:

רגע סליחה סליחה אל ...יש כאן  2נציגים ש...

יחיאל אדרי :אין בעיה,
אבי בינמו:

אז בבקשה תכבד,

יחיאל אדרי :לא רציתי רק נקודה אחת...
אבי בינמו:

חברה הדיון הזה יש לו את הזמן שלו,

חן (תושבת):

אני אגיד כמה מילים ברשותך ראש העיר סגן ראש העיר חברי המועצה
תודה רבה שאנחנו יכולים להיות כאן ולומר את הדברים שלנו ,תראו אנחנו
לא ,אני לא רוצה להשוות את הילדים שלנו לשום דבר אחר שקורה באזור
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הזה ,בשורה התחתונה לנו לילדים שלנו אני ממש מבקשת שתסתכלו לי
ב אמת בלבן של העינים לילדים שלנו אין איפה ללמוד בראשון לספטמבר
בשני לספטמבר בשנה הבאה ,אין ,אנחנו לא יכולים לחכות לא לשיפוצים לא
להקצאות לא שכירויות לא לכל מה שאתם מבינים ואנחנו ממש ממש לא
יודעים ,אנחנו צריכים מבנה מיידי לאכלס אותו לשים בו כיתות שולחנות
כיסאות,
שלומי זינו:

תביאי הצעה,

חן (תושבת):

רגע שנייה,

חן (תושבת):

אתה חבר מועצה אתה תביא הצעה,

שלומי זינו:

זה מה שמצאתי,

(מדברים יחד)
חן (תושבת):

אני אומרת לך את האמת אני רוצה להיות פה לעשות פה להגיד לך את
האמת גילוי נאות ,הילדים שלי לא עולים לכיתה א' המעבר שלי הוא לא שלי,

(מדברים יחד)
חן (תושבת):

אנחנו חייבים לדאוג פה לדורות ,אני לא יודעת יהיה בית ספר ממלכתי דתי
לא יהיה( ,מדברים יחד) זה בסדר כרגע,

שלומי זינו:

זה לא רלוונטי צריך פתרון...

חן (תושבת):

זה לא מעניין אותי,

(מדברים יחד)
חן (תושבת) :אני רוצה להג יד כמה מילים כי באמת חלקנו חלק מההורים אני מדברת
לכולם סליחה שאני מפנה את זה לשלומי כיוון שהוא פה נמצא על ידי,
(מדברים יחד)
חן (תושבת) :חלקנו פה יודעים לעשות פוליטיקה מאוד יפה ,אנחנו לא באנו לעשות
פוליטיקה זה לא בפרק הזה באמת לא בפרק הזה באמת .היום אנחנו באנו
לדאוג לילדים שלנו ולעתיד הילדים שלנו אנחנו מבקשים הרב ישב פה עם
דמעות אנחנו...
אלי:

הם שכחו את זה כבר,

חן:

לא הם לא שכחו,

יחיאל אדרי :אלי אלי,
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אני כולי תקווה שבאמת באמת לא שכחו אנחנו מבקשים שיהיה לילדים שלנו
איך להגיע...

אבי בינמו:

יהיה בית ספר ממלכתי דתי...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

למה לא לתת להם מבנה...

(מדברים יחד)
אלי:

אני חושב שמגיע לילדים הרכים שלנו שיש להם נפש מאוד מאוד רכה כרגע
בשלב הזה שיהיה להם פתרון ,למבנה כמו שצריך הם לא...

(מדברים יחד)
אלי:

תנו את הכבוד למי שיושב פה להורים שבאו והשקיעו מזמנם ותנו לילדים
שלנו את מה שהם צריכים לא ייתכן שאחרי שנה (מדברים יחד) את הקירות
ולא נבין איפה אנחנו עומדים ,נוזלים מים מהקירות בחורף זה נראה כמו בית
שימוש,

(מדברים יחד)
חן:

אם הילדים האלה לא יקבלו מבנה ראוי כמו שיש לילדים שלך שלך ושלך עם
מעבדת מדע ים עם מעבדת מחשבים עם חצר עם מרחב למידה עם מרחב
ללמד למורים הילדים האלה לא יכולים ללמוד בנשר אני יכולה להגיד לך...

אבי בינמו:

יהיה כאן בית ספר ממלכתי דתי,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רבותי אני מבקש ראש העיר גם אמר לי בתחילת הישיבה הוא לא הכי טוב
(מדברים יחד) ואנחנו פה רק צורחים אף אחד פה לא שומע את השני ובסופו
של יום המבוגר האחראי זה אתה...
שלומי זינו:

זה נתפס,

יחיאל אדרי :אין בעיה ,אני מבקש בואו נכבד את המעמד ובואו נעשה את זה בצורה
מכובדת זה אחד .שתיים אני רוצה להביע תיקון קטן לעניין הזה לנושא של
המבנה עצמו וכל מה שנאמר ,זינו אני איתך אנחנו לא אחד נגד השני היום
נכון?
שלומי זינו:

אמרתי פה אחד,
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יחיאל אדרי :סבבה ,אני בא ואני אומר אין דבר כזה שמדברים ,אני נמצא בעירייה הזאת
 38שנה אין החלטת מועצת העיר להעביר לסוכנות את העניין של כל המבנה
הזה יש החלטה אחת את המבנה בגלל שהם שיפצו למטה את (לא ברור) עשו
את זה דרך הקהילה ולא דרך הסוכנות ,עשו את זה את המבנה למעלה
שמדברים על שירות למשפחה שזה הרווחה אם הם יכולים להיות בפנים ,אז
בית ספר יכול להיות בפנים ושלא יספרו לך סיפורים,
שלומי זינו:

אני מסכים איתך בקטע של וועדת ההקצאות...

יחיאל אדרי :וגם לגבי הויטרנים לא יגעו בויטרנים...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

חברה לסגור את הפרוטוקול.

(הפסקת הישיבה)
שלומי זינו:

פתחתם? טוב ההצעה שלי,

אבי בינמו:

רק שנייה אנחנו ממשיכים את הישיבה,

שלומי זינו:

עיריית נשר תקצה את מבנה המתנס בשכונת בן דור בית ספר תורה ועבודה
לשעבר ברחוב דרך הטכניון ואת מגרש הקט רגל הסמוך לו שעומדים  ...מזה
שנים ולא שום פעילות למבנה לשימוש עבור בית ספר ביחד ובית ספר ממד ...
לחלופין עיריית (מדברים יחד) כמבנה לשימוש עבור בית ספר ביחד ובית ספר
ממד ואם יוקם והכול לא יאוחר מ 14ימים ,מיום אישור ההחלטה ,בנוסף
עיריית נשר תפעל באופן מיידי להקצאת תקציב מילואים על פי אומדן
שיעשה בידי אנשי המקצוע מהחינוך הממלכתי דתי ואו החינוך העצמאי בית
ספר ביחד ,לצורך שיפוצים והתאמת המבנה וצרכי בתי הספר ו או בי הספר
עד ולא יאוחר מיום  1/7/18ועל פי דרישות משרד החינוך ותקני הבטיחות
השונים המסגרת אישור התבר תהיה כ 500,000שקלים שהם יגיעו מסעיף
התמיכות ...

יחיאל אדרי :יש לי הצעה נגדית,
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אוקי ככה ,הנושא הזה של בית ספר ממלכתי דתי בעיר הוא בית ספר שנותן
מענה פחות או יותר לציבור הדתי זה נושא מאוד כאוב עבורי  48ילדים
שלמדו בבית ספר ישורון היום נמצאים במסגרות של בתי ספר חילונים
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משמעם  48ילדים שיכלו כמו שהרב אמר לגדול על החינוך הדתי וביניהם גם
שתי הילדים שלי בעצם לא במערכת החינוך אני אומר חד וחלק אני אעשה
כל מה שצריך כדי שזה לא יקרה שוב ולא רק פה ולא רק בגלל בחירות של כל
אחד סליחה על הביטוי מנסה לשים את הכתר על הראש בשביל להגיד אני
ואני ,אני יכול להגיד לכם שמי שיודע גם בתוך בי הספר ביחד שם לב לדבר
הזה כשבאנו בשקט כבר לפני שנה ולא היום כדי לסייע במקום הזה כשאף
אחד לא ידע בכלל שהצענו את הסיוע אבל ההורים של ביחד יודעים את זה,
אני יכול להגיד לכם משהו ואני מבקש שאף אחד לא יקטע אתי תקשיבו
למישהו עם ניסיון אני ויחיאל היה לנו שייח עמוק ויחיאל יאשר את כל מה
שאני אגיד סביב המבנה של המתנס יחיאל יודע וגם האנשים שהיו בוועד והם
נמצאים פה היום של ישורון של מי היה הרעיון בכלל הגה את הרעיון של
להביא בית ספר ממלכתי לא משנה דתי או לא דתי בכלל את הרעיון של
לשים במתנס,
יחיאל אדרי :את ישורון,
ישי איבגי:

את ישורון לעלות למתנס יחיאל יודע בדיוק ואנשים יודעים ואין לי בעיה
אמרתי לכם שכל אחד ישים את הכתר על הראש .אני חושב בראש ובראשונה
אני אחלק את זה לשניים בראש ובראשונה על ילדים שכבר עברו מישורון
לבית הספר ביחד וחלילה שלא ייסגר בית הספר ויצטרכו עוד הפעם להגיע
לעבור עוד פעם בית ספר ,עליהם אני חושב בראש ובראשונה כי הטראומה
שהילדים האלה עברו לי אף אחד לא יכול לספר מה זה הטראומה הזו תכף
אני אגיע לילדים הקבועים ,שהילד שלי הגיע אני אספר לכם ביום הראשון
לבית הספר רמות יצחק א' מי שלא ראה ילד שהוא בדרך כלל הכי מוחצן
והכי חברתי והכול ,קופא במקום כשהוא רואה בית ספר חדש שזה סביבה
שהוא לא מכיר ,אני לא רוצה לחשוב מה זה ילדים שיעשו את זה פעמים
ואם הם לקראת כיתה ו' אז יכול להיות שבסוף שנה הם יצטרכו לעשות את
זה עוד פעם בבית ספר החדש אז אני לא אתן לזה שזה יקרה לילדים האלה
כי אני חושב שזה נכון ואני חושב שזה חינוכי ,אני אומר פה להורים
שנמצאים פה אוקי ,אל תמהרו לחייך לא משנה מה ההחלטה של בית הספר
תשמעו מה אני אומר לכם ,אני יצאתי מחויך מיחיאל והייתה איתי ורד,
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איפה ורד? אנחנו יצאנו מחויכים כי ראש העיר נתן את המנדט וזה בסדר אני
לא מאשים היום אף אחד אני כבר אחרי ,ראש העיר נתן את המנדט לנהל
את הישיבה ואת כל הפעילות סביב ישורון ולחצנו ידיים ויחיאל יאשר את כל
מה שאני אומר לכם סביב המתנס .ויצאנו לחופש הגדול שכולם ישמעו את
זה ,יצאנו לופש הגדול בידיעה שבראשון לחודש לא יודע אם זה היה בראשון
או בשני לא זוכר ...אנחנו מגיעים לבית ספר המתנס באמצע החופש הגדול
שכבר אין לך מה לעשות אתה לא יכול לשבות זה ממלכתי זה לא בית ספר
פרטי .אין לך מה לעשות אמרו לנו חברים קומה אחת היא לא תישאר למטה
כמו ההסדר שהיה עם גבעון,
יחיאל אדרי :רגע זה לא יחיאל אמר אבל,
ישי איבגי:

לא אמרתי יחיאל,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אני מ דבר עכשיו על רעיון ,הורים שרוצים רק חינוך דתי ,ומי שחילוני אולי
לא יבין את זה ,אמרו הילד שלי בחצר יפגוש א הילד החילוני וביום שישי בוא
יגיד לו תבוא למסיבה שלי כי הוא הכיר אותו בבית הספר אבל הוא לא יכול
לבוא למסיבה שלו כי הוא בנאדם דתי ואתם צריכים להבין שמול הסוגיה
הזו נדרשנו אט אט ורד תספר לכם ילדים ירדו נשארנו  35הורים בבית ספר,
אני לא הסכמתי שהילדים שלי יהיו עם  4 ,3ילדים בכיתה כי בסוף אתה
צריך לנתב חברה וסביבה לילד ולכן אני מבין את מה שאתם אומרים ,כשאין
ברירה והיום אין ברירה בעיר ,אין ברירה כי זה החינוך היחידי שיש צריך
לתת מענה .אבל אני רוצה שתזכרו כל הורים שביחד ביקשו להסתכל לכם
בעיניים כשאני אמרתי לכם אם יש בית ספר וזה לא משנה עכשיו אם זה בית
ספר הזה או אחר ,איזשהו בית ספר שהוא לא ממלכתי ואין אחריות
לעירייה לתחזק אותו אפילו עם  50ילדים ,או ארבעים ומשהו כשזה בית ספר
פרטי בנאדם יכול לקום וזה זכותו להגיד חברים אני מעמיד את השלטר...
(מדברים יחד) רגע שנייה ,אני מצוטט את מה שאמרת ,אם בית ספר הוא
פרטי כמו שאמרת אם הרב לא יקבל עכשיו מבנה ,ולא רק לך הוא אמר את
זה ,אז יש את  ...סביב ההמשכיות של הבית ספר מה שבממלכתי יפתחו לך
אותו עם  40עם  50וידענו משנים כאלה בישורון אז אני אומר אז חשבנו על
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היום ולכן אנחנו לא נשאיר אותכם לבד במערכה הזאת ,אנחנו נילחם כדי
שיהיה את המענה לכן ההצעה,
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

רגע שנייה אני אומר דבר אחד שאני חושב שיעשה סדר לכולנו פה ,אולי אתם
מרגישים את הלחץ ואת המתח שיש באווירה זה לאו דווקא בגללכם ,יש פה
נושאים על סדר היום שהם טעונים ראש העיר יודע את זה ממלא מקומו
כולם יודעים את זה ,כולם יודעים שיש פה נושאים טעונים ,אני העצה שלי
שאני חושב שהיא עצה שעשה כל קודם כל טוב כי אני לא חושב שיש נושא
יותר חשוב מהעניין הזה היום ,בשביל שלא נהיה מוגבלים בזמן ואנשים פה
לא יהיו לחוצים כדי לחתום ואני מזכיר לכם אנחנו לחצנו יד והלכנו לשאול
שיש בית ספר וקמנו עם בית ספר סגור והילדים שלי ברמות יצחק א' לא
שאני מצטער על זה אבל זה בסדר ,אני חושב צריך לקחת את הנושא הזה
עכשיו להוריד את שאר הנושאים מסדר היום עם ראש העיר רוצה ,להגיע
למצב עד שיעלה עשן לבן ,סביב הדבר הזה כולם יחליטו על הדבר הזה עם
חוות דעת של היועץ המשפטי כדי שהנושא הזה ייסגר עד הסוף ולא נצא
לדרך שיגידו לכם  ....כולם פוליטיקאים רצים אחרי הבחירות ,בדיוק סגור
עם החלטה ונגמר הסיפור ,וכל הנושאים זה מה שאני מציע( ,מדברים יחד)
חוות דעת של היועץ שאומר מה שאמרו לחן ( ...מדברים יחד) זה העצה שלי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך שהעצה שלך לא מקובלת עלי,

שלומי זינו:

בוא תגיד לנו מה הבעיה אבי עכשיו כולם נהיה בשקט נפתח את הלב תזכיר
לנו מה הבעיה ,כולם מנסים להבין כולם מנסים לשכנע אותם תסביר לנו
מהלב שלך מה הבעיה למה אתה לא רוצה...

(מדברים יחד)
איגור גורביץ :אני מאוד מבקש,
שלומי זינו:

תתן לו לדבר,

איגור גורביץ :אני מבין את הצרכים של הציבור שנמצאים כאן ,אין שום בעיה מצידי כן,
אבל אם אנחנו בכל זאת נגיע להחלטה שנכניס את הבית ספר ממלכתי דתי
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למועדון בן דור אז זכויות של מועדון וטרנים חייבים להיות שמורות כן,
ולהכניס אותם הפתרון למועדון ב ...להחלטה של
שלומי זינו:

של הבית ספר שזה לא יפגע,

איגור גורביץ :כן,
שלומי זינו:

בכפוף לזכויות של הוטרנים שנמצאים שם ,בסדר לא באים לפגוע באף אחד
אתה צודק.

איגור גורביץ :השקיעו פה מועדון...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מעריך שתוך שבועיים יהיה בית ספר ממלכתי דתי

רועי לוי:

באיזה מקום?

אבי בינמו:

כאשר יש לזה ניבוי מוחלט ממשרד החינוך בכל התלמידים שיהיה מערכת
שאני כראש עיר יכול לקבל אחריות ,מתוך דאגה לילדים רק מתוך דאגה
לילדים,

שלומי זינו:

אל תפריעו,

אבי בינמו:

אין לי התעסקות עם פופולריות אני חושב שבחדר הזה כרגע אני הכי לא
פופולרי

שלומי זינו:

אני יותר ממך,

אבי בינמו:

שנייה,

דובר:

אל תפריע,

אבי בינמו:

אבל אני נותן כאן את ההתחייבות שלי שמתוך מספר ימים יתחיל הרישום
כאשר אני מעריך שביחד עם ההסכמה שלכם אני חשבתי גם לנכון לזמן ליום
ראשון או יום שני בערב את  4,5חברי הסיעה אנשי הסייעות כדי שבאמת
יהיה לנו דיון אמיתי ולא איזה דיון של פופולריות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו הקשבנו קשב רב ,להורים והכול באמת בא מתוך כאב ומתוך זה אני
יודע...הרב ...לא יעברו לידי ככה אבל גם הדברים שאני אגיד לא יעברו ככה
קשה לי היה לראות אותו בבכיו בכל מילה שהוא אמר היה בסלע ,יחד עם
זאת אני כראש עיר עוד  4חודשים עד ה30לאוקטובר יעשה את האחריות
המוטלת עלי ויהיה כאן בית ספר ממלכתי דתי בעיר נשר כאשר יש לו את כל
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הגיבי כל התקציבים כל המורים כל המערכת החינוך מהשר בנט עד אחרון
האנשים,
שלומי זינו:

יפה מאוד,

אבי בינמו:

לא רוצים לקבל את זה בבקשה ,אבל כדי שישי באמת לא יחזור לשנה
קודמת ויגיד הבטיחו ואמרו והבטיחו ואמרו כן ,אני לא רוצה...

ישי איבגי:

מה?

אבי בינמו:

סליחה אני לא אישית פונה אליך ,כן ,אני לוקח את כל האחריות עם מה
שקרה ויש לי כאב עצום שהגבר (לא ברור) אבוחצירה לא כאן ,אני משלם את
המחיר אני אבי בינמו משלם את המחיר ברמה האישית כן ,אבל המחויבות
שלי כלפי הילדים אני ליוויתי את ישורון הרבה מאוד שנים לא מצא חן בעיני
מה שהולך שמה לא יכול להיות שמבחני המצב שלנו יהיו אחרונים במדינת
ישראל אני לא יכולתי לתת לזה יד לא הייתי מוכן לתת לזה יד ,זה בית ספר
שיכולת להפוך אותו לפנינה מדעית וטורנית לכן אני בא ואומר אם אנחנו
רוצים ללכת עם החלטה מושכלת שנותנת מענה  ...אני מציע שיום ראשון או
יום שני בערב ישבו ישי איבגי שלומי זינו יחיאל אדרי ניסים בן לולו ואני ,זה
כמעט כל ראשי הסיעות ונחתוך את העניין ,מה שנחתוך באותו מקום זה מה
שיהיה עכ שיו אל תיכנסו ,רגע ,סליחה רגע ,תגידו להם אנחנו נשב ,תגידו
אתם נציגי ההורים תגידו למי שאתם רוצים ,אנחנו נשב וניתן פתרונות גם
בנושא של וועדת הקצאות גם בנושא של משרד החינוך גם בנושא של עמיגור
ניתן פתרונות להכול כל הדברים האלה ותוך שבועים יהיה ראשון,

שלומי זינו:

ומה עם בית ספר ב?...

אבי בינמו:

אמרתי אנחנו נקיים את הדיון במקום ,אני לא אקיים עוד דיון ועוד דיון
והחלטות שאתם מעלים כאן,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לי לסיים,

שלומי זינו:

תנו לו לסיים,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כל ההחלטות שאתם מילים כאן כולל להביא את זה לסדר היום לדעתי ,אני
אומר את דעתי ,הם לא חוקיות

אתם לא יכולים לעבור את וועדות
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הקצאות להגיד יאללה ככה זה לא עובד ככה זה לזרות חול לאנשים בעיניים
זה יכול להגיד לך רועי לוי זה יכול להגיד לך היועץ המשפטי זה אתה יכול
להגיד אני לא אזרוק חול לאנשים בעיניים אני רוצה לתת פתרון כן יכול
להיות שהוא מקובל או לא מקובל אבל בסופו של יום אתם תדעו ממנו אתם
תהיו שותפים לו ואני אומר לכם רוב הדברים כמעט ברורים ,רוב הדברים,
ואני שקט,
יחיאל אדרי :אתה מדבר על בית ספר...
אבי בינמו:

אני מדבר על בית ספר ממלכתי דתי ,רגע רגע

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רגע רגע,

שלומי זינו:

רגע רגע

אבי בינמו:

אני לא סיימתי,

שלומי זינו:

אי אפשר כל רגע להתפרץ,

יחיאל אדרי :אתה מדבר על בית ספר ממלכתי דתי ,מה עם  ...ביחד,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני לא סיימתי,

יחיאל אדרי :עד עכשיו אמרת על מימד מקובל אבל יש לך גם בית ספר ביחד ...
אבי בינמו:

אני לא סיימתי אדוני הנכבד,

יחיאל אדרי :אוקי,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה ,אני רוצה לחזור על מספר דברים רק תתנו לי לסיים ,על פי החלטת
המועצה בעניין הזה ישיבת מועצה  862הוחלט כי עיריית נשר מחליטה
פתיחת רישום ילדים בגן חובה בגן חבצלת בנשר ככה שתינתן אפשרות לכל
ההורים המעוניינים ברישום ילדיהם וגם להמשיך ול ...בגן חבצלת רחוב
המתמיד לגן יובל ברחוב החרוב ,בעיר נשר יפתח בית ספר ממלכתי דתי
ושהעירייה תמצא את המבנה המתאים לבית הספר הזה ,כאמור בעניין
הצורך למבנה ללא תמורה יש צורך והמלצת וועדת ההקצאות לאחר אישור
נוהל ההקצאות ולכן אמרנו זה שאם מביאים את זה ראשון וחושבים
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שלעקוף את הכול והחלטה זה לא עובד ככה ,היינו צריכים לדון בהקצאות
ואז להביא את הנושא הזה,
שלומי זינו:

ואז...

אבי בינמו:

סליחה רגע ,וועדת הקצאות לאחר נוהל אישור הקצאות והפרוגרמה כדין
הליך ,לא זה לא שנה זה יומים אם רוצים זה יומים כשלא רוצים זה לא
קורה,

שלומי זינו:

אישור השר אישור משרד הפנים,

אבי בינמו:

לא צריך אישור השר אישור משרד הפנים אתם עכשיו נכנסים כאן דברים,
אתה צריך להכין כאן השר את הכול  ...הכול בסדר הוא חותם לך...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הליך הפרוגרמה נעשה על ידינו במשך שנה עשו על זה חומר רציני הועבר
אליכם רציני,

שלומי זינו:

אכן,

אבי בינמו:

תודה רבה ,לאחר אישור ל ....ניתן לצאת  ...על פי צורכי העיר בהווה
ובעתיד .כאשר אתה נותן הקצאה אתה לא נותן פה הקצאה לעוד שבוע ,אתה
נותן את ההקצאה לעוד עשר שנים אתה לא נותן אותה ...לא אבל אתה חושב
על העיר מה יהיה בעוד עשר שנים ,אז לפחות אני חשבתי ככה יבוא ראש
עיר אחריו או שימשיך או שישנה חלק מהדברים ,אבל חלק מהדברים זה
כבר תהליך תכנוני בינו וכיוצא בזה,

שלומי זינו:

אפשר להשכיר להם מתנס מבנה בינתים ?...

אבי בינמו:

עכשיו לעניין של ביחד קיימת התקדמות בין הנהלה של ביחד לבין עיריית
נשר היועצת המשפטית והיועץ המשפטי של העירייה ,בגין התראות הנוגעות
לעבירות בנייה שבוצעו ללא אישור במבנה שלנו ,כשאני אחראי על כך ואני
נושא בדין פלילי לא הוא נושא בדין פלילי לא הרב נותן (מדברים יחד) אל
תענה לי בבקשה אני נושא בדין פלילי (מדברים יחד) בהתראות האלה ישנם
אזהרות ובאתי עם כל הלב שלי לעזור לאנשים האלה

חן:

האנשים האלה זה הילדים שלך,

אבי בינמו:

אבל אני מסביר לך מה קרה בתהליך כאן,

(מדברים יחד)
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אדוני ,אסף תהיה רגוע יהיה בית ספר ממלכתי דתי,

אסף:

עם כל הכבוד מי ירשם לבית ספר ממלכתי דתי סגרתם אותו לפני שנה

אבי בינמו:

הכול יהיה בסדר,

אסף:

איזה משפחות יגיעו,

אבי בינמו:

אל תדאג

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בהתראות אלה ישנם אזהרות בעניין המשך חוזה השכירות ו או הקצאה ו
או הפסקת ההתקשרות במסגרת שיקולי הוועדה המקצועית כלומר תאשר
מחר להקצות ל ...מה יעשה היועץ המשפטי מה יעשה הגזבר מה תעשה
המנכלית  ....מה חשבתם זה יגיע לוועדה וזה יעבור ככה ,אז יקום מחר חבר
מועצה כזה או אחר יגיד אדוני עשית עבירה פלילית ישלח מכתב לממונה על
המחזו או לממונה ליחא או ממונה לא יודע למי ,ומה יצא מזה? זה לא עובד
ככה.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה אדוני הנכבד ,כאשר לא נעשית עבירה פלילית לי יותר קל לסייע לך
כאשר נעשית עבירה פלילית אני מוגבל אני מסביר את ההגבלה אבל יחד עם
זאת אני רוצה להגיד את האמת שלי רק את האמת שלי ,עזוב רגע את כל
הדברים האלה יהיה פה בית ספר ממלכתי דתי שיחליטו כאן מה שיחליטו זה
מה שיהיה כאן בית ספר ממלכתי דתי ,תן לי לסיים עניין ההקצאות ..

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

עניין הקצאות במבנים וקרקעות מבוצע ברשויות מקומיות ובעיריית נשר
בהחלטת וועדה מקצועית שהוקמה לכך על פי הנוהל ועל פי דין באופן
שיוויוני היום תקים וועדת ההקצאות שבוע הבא סתם דוגמא היא תפרסם
את הפרסום ואז (לא ברור) אני יכול להגיד לכם שגם בשנים קודמות יש כאן
עשרות גופים שיושבים במבנים מבלי להגיש לוועדת הקצאות ויכול להיות
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שיום אחד אנחנו נצטרך לסלק את כולם זה אנשים שלנו אנחנו לא מסלקים
אנחנו פונים אליהם חזור בשלוש יגישו את הבקשה כדי שיהיה רישום שיהיה
סדר כדי שלנו תהיה אחריות כדי שמי שיבקר אותנו יכול לבדוק את הנושא
הזה ,שנייה עוד לא סיימתי ,יחד עם זאת אין ספק שראיתי כאן שתי הצעות
לסדר יום גם של שלומי וגם של יחיאל הצעות שחשובות איך שלעצמם
לדעתי העלה שלהם בסדר יום לא הייתה במקום לא הייתה נכונה זו דעתי
אני אומר את דעתי
שלומי זינו:

תביא חוות דעת משפטית,

אבי בינמו:

אני אמרתי את דעתי לא חוות דעת,

שלומי זינו:

אהה,

אבי בינמו:

אבל אני יכול להגיד לכם שכאשר נעשתה אלינו פנייה אנחנו ענינו ככה
עבירות בנייה והפרת חוזה מהותי בנכס מושכר נכתב לרב כך וכך לא רוצה
לנקוב בשם כרגע ,כן ,הנה מכתב עולה כי  ...ה(עמותה) ביחד העבירה את
בעלות על בית ספר לידי מרכז החינוך העצמאי וזאת מבלי לקבל אישור
מעיריית נשר ,מה אתה רוצה שאני אהיה עבריין? לא .אז תגן עלי.

שלומי זינו:

אז בוא נמצא פתרונות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לכן המ כתב הזה שאני מראה לכם זה סדרה של דברים כן שאנחנו עשינו
באמת בדרך כזו או אחרת לפעמים גם להעלים עין לפעמים לחפש דרך עד
שבסופו של דבר אני חטפתי מכת אש לא פשוטה בנושא הזה אז אני מוכן
הרבה פעמים להקריב את הגוף שלי ואת הנשמה שלי אבל עכשיו אני מקריב
את הגוף שלי ו את הנשמה שלי כדי שיהיה לכם בית ספר הכי טוב הוא יהיה
ממלכתי דתי לא יהיה בית ספר אחר ,אני סיימתי את הדברים שלי,

(מדברים יחד)
(הפסקה)
אבי בינמו:

רבותי אני מבקש לסיים את הדיון בנושא הזה,

יחיאל אדרי :אני רוצה להתייחס,
אבי בינמו:

אז תדבר,

שלומי זינו:

אני גם רוצה לדבר על הנושא הזה,
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קדימה רועי בקשה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רועי אתה רוצה לדבר?
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רועי אתה רוצה לדבר?
רועי לוי:

ברור

יחיאל אדרי :בקשה,
רועי לוי:

אני מבקש חברים להתייחס ברשותך הרב גם כן אני מבקש להתייחס לכל מה
שנאמר כ אן באופן כללי גם למה ששי חברי אמר .נזרקות הרבה הצעות
לאוויר ואני חש שבאמת יש רצון טוב של כולם כולל כולם כן לבוא לעזור
ולסייע ,מי שחושב אחרת זה לא נכון ,הדברים שאמר ראש העיר חלק
מהדברים שהוא אמר אני חושב שהם קשים מאוד ... ,להתייחס אליהם
אנחנו לא יכולים לא שר את זה ככה באוויר ,זה דברים נוקבים מאוד שאנחנו
כחברי מועצה גם כן צרכים להתייחס אליהם ובואו נקבל החלטה ,הרב חשוב
שתדע שלפני שבאת באמת התקיים כאן דיון של  3שעות ,וזה נשמע באמת
שכולם רוצים (לא ברור) כי בסופו של דבר כל אחד מדבר מהמקום שכואב לו,
ובסופו של דב ר אומרים ובצדק הם באים אלינו משרתי הציבור ואומרים לנו
לא מעניין אותם הבירוקרטיה לא מעניין אותנו איפה לא מעניין אותנו כמה
ומתי אותנו מעניין פתרון לילדים שלנו ,וכאבא לילדים אני מבין אותם ברור
שזה מה שהם רוצים את הפתרון ואנחנו כולנו מתחברים לכאב ולרצון אבל
לא יתכן שאנחנו נקבל כאן היום החלטה והרב מכיר את עמדתי בעניין הזה
שבסופו של דבר ההחלטה הזו לא תיישם ותגרום רק למפח נפש יותר גדול
ולדעתי לדעתי מהניסיון שישי דיבר עליו קודם על ישורון שאנשים תולים
תקוות שווא וזה מתפוצץ להם ברגע האחרון שבוע שבועיים לפני שנת
הלימודים מה שהם עושים הם פשוט מתפזרים כי כל אחד רוצה לדאוג לילד
האישי שלו אז אחד דואג לילד האישי שלו עם עוד כמה שכנים ומסדרים
איזה מונית לבית ספר של הרב בנווה שאנן ואחרים מסדרים מונית לרכסים
ומתאגדים כמה הורים ביחד ואחרים שולחים לבית ספר כבר חילוני ואחרים
כל אחד מתחיל לדאוג לעצמו ולביתו
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מאוחדים וטוב שככה איך כתבה מישהי זה משפחה גדולה ביחד אבל ברגע
האמת כל אחד בסוף דואג לילד הפרטי שלו ולכן החלטה שאנחנו נקבל ואני
אמרתי מראש אני מוכן להצביע כל החלטה ,כל מי שיביא אותה ולא משנה
אנחנו נצביע בעד אבל בסופו של דבר יש הליכים בירוקרטים שצריכים לעבור
אותם ,תמוהה בעיני שנתקעים במדיניות של שלוש שעות ועדיין לא שמענו
שום חוות דעת לגבי הצעות שעולה אחת של יחיאל ואחת של שלומי ,לא
קיבלנו חוות דעת עם היועץ המשפטי האם אנחנו באמת יכולים לבוא ולתת
מחר בבוקר את מתנס ו ....ואני רגע בכוונה לא מתייחס לנושאים שהועלו
כמו הנוער וכמו הוטרנים לא שזה לא חשוב אני אומר ברמה עקרונית האם
אנחנו יכולים לעשות את זה מחר בבוקר ... ,אני רוצה לספר להורים ולמי
שלא יודע ומי שלא שמע אותי עד עכשיו שאני הלכתי וביררתי שלומי הציע
את זה קודם אני ראיתי בדיוק את אותם דברים שהוא הציע לי ,היום יש
הליך ההליך הנוהל הקצאת מבנים של משרד הפנים זה לא מה שהיה בעבר
לפני שנת  2011זה בטח ובטח לא לפני שנת  2001אגב שתדעו כל מבנה
בעיריית נשר שניתן גם בלי נוהל הקצאה לפני שנת  2001רואים את זה כאילו
הוא הוקצה משרד הפנים רושם את זה בחוות דעת שלו ,עכשיו כשאנחנו
באים ופותחים את מפת הבעלויות של מתנס בן דב רשום שם שבשנת 1992
כאשר עיריית נשר חתמה חוזה שאושר כאן במועצת העיר עם הסוכנות
היהודית וזה שהסוכנות היהודית יכנסו לעבוד בעצם יכנסו וייקחו אחריות
על מתנס נשר עיריית נשר באותו הסכם נתנה לסוכנות היהודית מספר מבנים
ובשנת  92אחד המבנים שהעירייה נתנה לסוכנות היהודית זה מבנה המבנה
של מתנס בן דור,
יחיאל אדרי :במתנס התכוונת?
רועי לוי:

המבנה של מתנס בן דור העירייה נתנה את המבנה עצמו ל 49שנים פלוס 49
שנים לסוכנו ת היהודית לכן קודם כל כרגע המבנה הזה מבחינת בעלויות שלו
הוא שייך בחכירה לסוכנות היהודית עכשיו כדי שאנחנו בכלל נוכל להקצות
וללכת אחרי מה שכולם שמעתם ואומרים יש סדר במשרד הפנים ,משרד
הפנים לפני שלוש שנים או ארבע שנים אמר אין הקצאה לשום דבר כולל גן
משחקים ,אם אני רוצה להקים היום גן משחקים אני צריך פרוגרמה לגני
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משחקים אני רוצה ספורט לעשות משהו צריך פרוגרמה לספורט צריך לייצר
פרוגרמות ועיריית נשר עשתה עבודה שאני קראתי אותה בערך ....עשו עבודה
יפה מאוד וניפו באופן פרוגרמתי את כל העיר מבנה אחר מבנה,
אבי בינמו:

היום מחמאות קיבלנו היום מעיר איתנה לפרוגרמה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

ועשו פה,

יחיאל אדרי :בסוף יתמודד תיזהר,
רועי לוי:

לבריאות שיתמודד שיהיה בריא קודם כל ואז יחליט אם הוא מתמודד או לא
מתמודד ,יותר חשוב מהכול .והעירייה יצאה להליך של פרוגרמה בלי
פרוגרמה לא נ יתן בכלל להקצות גם אם אנחנו נאשר וגם אם הכול יגיע
למשרד הפנים הוא יגיד יש לכם פרוגרמה אין לכם פרוגרמה קודם כל זה
נפסל למה כי יש להם ציקניס אז קודם כל הביאו לנו את זה היום לפה
לאישור של פרוגרמה כללית לא קשור לביחד חברה זה שאמרו נקדם נושא
לא נקדם נושא אני אומר לכם זה הכול ,אני מבין את זה וזה בסדר אבל זה
הכול לא קשור לבית ספר ביחד העירייה חייבת לעשות הליך שהוא מתחייב
על פי חוק ולכן ההליך הראשון הוא אישור בכלל של הפרוגרמה בעיר ובכלל
באופן כללי ההליך השני...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

הדבר השני (מדברים יחד) זה הנושא של נוהל הקצאות ,משרד הפנים אם אין
נוהל הקצאות מאושר בעירייה ,משרד הפנים לא מאפשר לך להקצות שום
מבנה בלי שיש לך נוהל הקצאות לכן הובא לנו היום ,לא היום בישיבה לפני
חודש או חודשים לא יודע מתי הייתה צריכה להתקיים הישיבה הזו ,הובא
אלינו הנוהל לא משנה מה היה בישיבה הובא לנו את זה היום לאישור רק
לאחר שאנחנו מאשרים את שני ההליכים האלה אפשר בכלל להתחיל
להתקדם להקצאות לעמותות כל עמותה ותוציאו רגע את ביחד אני בכוונה
רוצה לתת דוגמא פשוטה לצורך העניין עיריית נשר יש לה מבנה שהיא רוצה
היא החליטה שבאותו מבנה היא רוצה

לשקם עמותה שהיא למען

הסקייטבורדים במדינת ישראל ,עיריית נשר יש הליך צריכה לפרסם בציבור
בעיתון יומי לכל הציבור צריכה לפרסם שיש פה מבנה שהיא רוצה להקצות
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אותו לטובת עמותות סקייטבורד במדינת ישראל ,ועכשיו אחרי שזה יתפרס
בעיתון כל עמותה במדינה עם ישראל יכולה להגיש את ההצעה שלה מתכנסת
אותה וועדת הקצאות ואותה וועדת הקצאות צריכה להחליט בתור וועדת
הקצאות מי לפי קריטריונים ברורים איזה מותר של משה של דוד של הרצל,
ואז היא בוחרת רק לאחר שוועדת ההקצאות מחליטה למי לתת את אותה
הקצאה אותה החלטה מגיעה למועצת העיר ,לאחר שזה מגיע למועצת העיר
ומועצת העיר מאשרת כל החומר הזה מועבר למשרד הפנים לבחינה שלו,
הכול ,במשרד הפנים זה לוקח זמן ,מי שמספר לכם שזה לוקח שבוע
שבועיים חודש אני אומר לכם הוא כבר (לא ברור) אני עובד בנושא הזה יום
יום ויש דוחות ביקורת שאי אפשר להיכנס לקרוא אותם לא רק בעיריית
נשר גם בגבעת שמואל וגם באשקלון וגם בנתניה דוחות ביקורת שאני כתבתי
על נושאים של הקצאת מבנה זה לוקח זמן למשרד הפנים אני בחיים לא
ראיתי החלטה שהגיע למשרד הפנים ולא חזר עם איזה  ...מעירייה לא
נתקלתי בכזה דבר ,עד כאן ,חברים ההליך החוקי איך מקצים מבנה בצורה
חוקית כל סיפור אחר הנה אני אומר יביא יחיאל הצעה נצביע כולנו בעד,
יביא שלומי הצעה נצביע כולנו בעד ,בפועל מה שיקרה זה שנגיע לתאריך שזה
פתיחת שנת הלימודים ואין בית ספר,
אבי בינמו:

לא זה אם לא תרצה שיהיה בית ספר לא יהיה בית ספר,

רועי לוי:

לא אמרנו ( ....מדברים יחד)

אבי בינמו:

אה סליחה,

רועי לוי:

אמרתי שביחד כרגע ההצעה של ששלומי ויחיאל מתייחסת לביחד

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רועי אתה מכוון לא נכון,
רועי לוי:

לא יודע מה אתה מכוון יחיאל עם כל הכבוד לך אתה אמרת דברים אני לא
רוצה לעשות מזה דיון שלהגיד לך מה אמרת אז אני שותק כאן ואני אומר
את עמדתי ואתה אמרת את עמדתך ראית שלא התערבתי לך בעמדה שלך זו
העמדה מי שמכיר חוקים ומכיר נהלים ויודע איך רשויות מקומיות פועלות,
יכול גם מבקר העירייה אפשר להיכנס ל ...יכול לאשר את כל מה שאמרתי
שרק ככה ניתן לעשות הקצאה חוקית אין שום אופציה אחרת אם רוצים לפי
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חוק ,אפשר לעשות שלא לפי חוק ,אבל שלא לפי חוק נגמר גם לא לפי חוק
לכן גם מה שאני הצעתי ועדיין מציע עדיין חושב שזה הדבר הנכון אני יכול
להגיד שאני באופן אישי פניתי לעומרי וולף מהסוכנות היהודית בגלל שזה
שייך לסוכנות היהודית ושאלתי את עמרי דבר אחד תגיד לי אם יבואו
עמותה כלשהי בכוונה לא אמרתי ביחד ,רציתי לשמוע מה עמדה עקרונית,
עמותה כלשהי ותבקש מכם מבנה שאין צורך העניין יש הסכמה של החברה
למתנסים יש הסכמה של המתנס המקומי יגידו לכם תשמע אנחנו לצורך
העניין בשלוש ארבע שנים הקרובות חמש לא משנה מה אנחנו לא רואים את
עצמנו פועלים שם ועושים משהו ,אתם יכולים לאשר את זה לשכירות לעשות
הסכם כי ההסכם הוא עוד הפעם בין הסוכנות לין אותה עמותה ,אתם
תסכימו? הוא אמר כזה דבר ,אם אין התנגדות לחברה למתנסים ואין
דירקטוריון למתנס המקומי ומעבירים לנו את זה ,מה שאני צריך זה בקשה
מאותה עמותה אותה גוף שיפנו אלינו את הבקשה הוא אומר זה גם לא
החלטה שלי אני מעביר את זה למחלקת הנכסים בסוכנות היהודית הוא
אומר אני לא רואה סיבה שמחלקת הנכסים בסוכנות היהודית לא יסכימו
להליך של השכרה
אבי בינמו:

בחייך אתה חושב שראש עיר יתייחס להוא ולהוא אם יש...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

תן לי בקשה אני מציע הצעה פרקטית,

שלומי זינו:

פרקטית,

רועי לוי:

ואחר כל נצביע כל אחד מה שהוא רוצה כל הצעה שתעלה היום אני מצביע
בעד

(מדברים יחד)
רועי לוי:

לכן במידה וישכירו את המבנה והסוכנות ,אומר אני לא רואה שום סיבה
שלא ישכירו את המבנה וביחד במידה ותוכלו להיכנס לשם במקביל אנחנו
נוכל להיות ...בלי לחץ בלי שאתם תהיו בלחץ ואני מבין את הלחץ ...שאתם
רוצים פתרון לילדים שלכם .אפשר יהיה בלי לחץ לבוא ולמצוא פתרון עתידי
לבית ספר ביחד לקיים את הדיונים באופן רגוע שאנחנו יודעים שיש לילדים
איפה להיות ,אולי להיכנס תחת ממלכתי דתי אולי לא,
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(מדברים יחד)
רועי לוי:

אולי להקצות מבנה אולי לא ,כל פתרון שיכול להיות יכול להיות טוב ,תלוי
עם ההידברות עם ההורים והרב לבין נבחרי הציבור זה מה שאני רואה
שהדבר היחיד יכול לייצר פתרון לביחד כל מי שמנסה

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני לא אמרתי שזה סותר שום דבר ,אמרתי רק דבר אחד שללכת לתהליך
הקצאה במועצת עיר בהחלטת מועצה ללא וועדת הקצאות זה החלטה
שלדעתי היא בלתי חוקית ואני מבקש בסוף דברי את החוות דעת של היועץ
המשפטי של העירייה את החוות דעת שלו ,האם מועצת עיר היום יכולה
לקבל החלטה חוקית ולהגיד רק מועצת העיר בלי וועדת הקצאות בלי כלום
אנחנו ממחר,

אבי בינמו:

אתה יודע את התשובה מה אתה שואל?

רועי לוי:

אני רוצה חוות דעת שלו ממחר

אבי בינמו:

מה אתה...

רועי לוי:

מקצין את המבנה מתנס ב...

אבי בינמו:

מושכים את הזמן כבר  4שעות על אותו נושא,

רועי לוי:

אבי בקשה,

אבי בינמו:

אבל אתה יודע מה התשובה של היועץ המשפטי,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מבקש מהיועץ המשפטי רק דבר אחד תן לנו חוות דעת שבמידה ואנחנו
היום כאן במועצת העיר מקצים את מתנס בן דוב כמו שהוא לעמותה ביחד
או כל עמותה שהיא לא משנה מה החל ממחר בבוקר הם יכולים להיכנס
ולהשתמש במבנה הזה זה מה שאני מבקש,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

תן לרב לדבר,

יחיאל אדרי :אל תפריע לי,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :המבנה בלילך שנתנו אותו לשחמט ללא הקצאה הצופים ללא הקצאה
(מדברים יחד)
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רבותי לסגור את הפרוטוקול הפסקה .את הבית לצים הזה תעשו במקום
אחר לא פה.

(הפסקה)
אבי בינמו:

הדיון הזה נמשך כבר למעלה מ 3שעות הוא חושב הוא ענייני הוא עקרוני
מאחר ויש כאן עוד שניים או שלושה נושאים מאוד אקוטיים למהלך שבוע
הבא כמו פתיחת גני ילדים וועדת ה ...וכיוצא בזה .אני מבקש לעלות את
ההצעה שלי בנושא שדנו בו להביא את זה ביום שני לוועדה ,והוועדה תיתן
את ההמלצה שלה ביום רביעי לישיבת מועצה ,זהו זה בזה סיימנו את הנושא
הזה,

רועי לוי:

אבל יש הצעות ש...

אבי בינמו:

אבל אני מעלה הצעה אם כולם מסכימים עם ההצעה הזו בואו נ ...את
ההצעות האחרות חבל ,יום שני אנחנו מקיימים דיון בשבע בערב נקבל
חלטה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני אומר לך אני בעד אבל אני מפחד מאוד
רועי לוי:

אני הכול בעד,

יחיאל אדרי :אני יודע שאתה מצביע הכול בעד אני בא ואני אומר,
אבי בינמו:

רבותי לא פותחים דיון ,אתם פותחים דיון,

יחיאל אדרי :אני לא פותח דיון אני בא ואומר לי אין בעיה אתה רוצה נשב ביום שני
אבי בינמו:

יום שני  7בערב מתקיימת ישיבה בלשכה שלי עם ראשי הסייעות אדוני
הנכבד אני מקבל את ההחלטות ירצו או לא ירצו יצביעו נגד מה לעשות זה
הכול זה דמוקרטיה.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני חוזר ואומר הדיון הזה בנושא הזה הסתיים,

חן:

סליחה שאני עושה פוליטיקה אבל המתמודדים לרשות העיר צריכים להבין
שאם אנחנו יוצאים מפה היום בלי החלטה יש לזה השלכות מאוד חמורות
באמת מבחינת הבחירה שלנו מי שרוצה לקחת את זה לתשומת ליבו שייקח
את זה מי שלא רוצה לקחת את זה לתשומת ליבו שלא ייקח את זה,

רועי לוי:

חן חן אל תלכי לשם,
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חן:

בוודאי שכן ,בוודאי שכן,

רועי לוי:

חן כולם באים לכם כאן עם ידיים נקיות ואת זורקת דברים אז

חן:

לא לא רועי זה לא עובד ככה,

רועי לוי:

חן אני בעד,

אבי בינמו:

רבותי אני מבקש

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב רבותי,

שלומי זינו:

יש לי רעיון,

אבי בינמו:

די עם הרעיונות,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רועי רבותי בואו אנחנו אמרנו מה שאנחנו עושים היום בנושא ביחד זה לא
פוליטיקה אז בואו לא נערב נבחרים חן זה לא היה במקום זה לא משנה אני
בא ואומר אם אנחנו לא נצא פה עם החלטה שהיא שותף לה הרב פרץ ...אם
לא תהיה פה החלטה שלא שותף לה גם ראש העיר אנחנו יכולים להחליט פה
גם כל מה שאנחנו רוצים ולא ייווצר ואני מודיע לכם גם לא יהיה בית ספר
אני בא ואומר אני בעד דבר אחד
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני בעד ואני מציע שתהיה ישיבה ,רבותי ואנחנו נעמוד בזה,
אבי בינמו:

יום שני,

יחיאל אדרי :יום שני ישיבה כבר יצא זימון ליום רביעי הבא ,שאנחנו נצא ביום שני עם
הסכמה מוחלטות איך אנחנו פועלים לגבי בית ספר ממד ובית ספר ביחד,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אדוני הנכבד אל תפריע לי

שלומי זינו:

טוב

אבי בינמו:

יום שני בערב מתקיים בלשכה שלי ישיבה של ראשי הסיעות,

שלומי זינו:

אני לא יכול להגיע,

אבי בינמו:

אז תשלח את שפיגלר .... ,עם היועץ המשפטי ועד אז יהיה לנו הזדמנות תכף
אני אתן גם לרב פרץ להגיד את דבריו יהיה לנו הזדמנות לדון גם בנושא של
וועדת הקצאות והפרוגרמה בעוד  5דקות אפשר לגמור את זה ב 3דקות ,כן,

"חבר" – הקלטה ותמלול

06504

69

ש.ר27.06.2018 .

נקבל החלטה על הנושא הזה יש לנו את הנושא של בטיחות בגני ילדים אלה
שני הדברים כרגע החשובים לכן אני בא ואומר  ....אתם לא בעד ההצעה הזו
אני רוצה להבין? מי בעד ההצעה הזו?
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

הצעת החלטה בכפוף לחוות דעת עד יום שני,

אבי בינמו:

רבותי רבותי בואו ,עכשיו באמת לקחת מברשת והתחלתם לצבוע את כל
הקיר אתה יודע את החוות דעת שלו אתה יודע אתה היטב,

שלומי זינו:

אולי נשאל אותו ,הוא לא אומר אותה.

(מדברים יחד)
רועי לוי:

יחיאל אומר שחוות דעת שלו שונה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :סליחה לגבי שכירות רועי ,תן לי לסיים (מדברים יחד) רועי לגבי שכירות,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :לא סליחה דיברתם ,רבותי,
יחיאל אדרי :למה אתה חושב שאתה יכול להשתיק אותי?
זאב שפיגלר :סליחה סליחה,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :במה השתנה במה נזכיר מה שנקבל היום ליום רביעי? יום רביעי כל הקבוצה
הזאת לא תהיה כאן ובלחץ ש...
אבי בינמו:

אבל יש לך וועדת הקצאות,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :לגבי הקצאות רועי מה שאמרת חלק מהדברים זה נכון ,אבל אנחנו צריכים
להוביל את זה איך אנחנו פותרים את הבעיה מחר,
רועי לוי:

להשכרה,

יחיאל אדרי :למחר?
רועי לוי:

להשכרה,

יחיאל אדרי :להשכרה צריך ככה ואני אומר יועץ המשפטי תן לי רגע ,סליחה ,יש כאן את
היועץ המשפטי אני חושב שאנחנו צריכים ללכת על בסיס של הערכת שמאי
לצאת למכרז...
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(לא ברור) שלך,

יחיאל אדרי :תן לי לסיים בבקשה ,זה שלי עם כל הכבוד ,הערכת שמאי (מדברים יחד) אני
אפקיע אותו לצורכי ציבור .אם צריך.
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש ,הכול בכפוף לחוק יאללה בסדר,
שלומי זינו:

בכפוף לחוות דעת משפטית ש...

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :הנה ייתן לך היועץ המשפטי עכשיו אמירה ,רגע אחד נו? יועץ המשפטי ייתן
אמירה אפילו אנחנו הולכים יוצאים להערכת שמאי ,מכרז להפעלת בית
ספר את הנושא של תורה ודת אחרי שיש מכרז וועדת מכרזים מקבלת יש
שמאי הערכת שמאי מבחינת שכירות אנחנו יכולים לעשות את זה אדוני
טנדלר?
אלכס טנדלר :יכולים לעשות,
יחיאל אדרי :תודה רבה.
(מדברים יחד)
אלכס טנדלר :לאיזה מסלול היא רוצה את ההתקשרות הזאת זאת אומרת השכירות
הקצאה...
יחיאל אדרי :שכירות שכירות
אלכס טנדלר :ובהתאם לזכויות והמבנה שאתם רוצים שיכנס,
יחיאל אדרי :תודה רבה,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

ושל מי הזכויות?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כבוד הרב בקשה,

הרב פרץ:

אני מתנצל שאני מ ...במקום גדולים אני לא מבין הרבה בחוקים אבל כן
עשיתי בירור ויש לי כמה מוסדות שאני יודע איך זה מתנהל ,אני חושב
שהוויכוח בין יחיאל לרועי הוא לא ויכוח פשוט עניין של בירור שניהם
אומרים וזה מה שאני הצעתי בלי קשר לפה כשפגשתי את הרב אמרתי אני
יודע העניין של לעשות וועדת הקצאות עד שזה יוקם ועד שזה יעבוד ספק
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אם נצליח להגיע לשנת הלימודים מהדבר הזה לכן אנחנו צריכים ללכת על
מהלך אולי תרשו לי לפני שאני מדבר מה המהלך אני רוצה טיפה לספר
היסטוריה לפני כל הציבור אני לא איש עסקים לא אין לי אפשר לבדוק את
זה בטאבו ובנכסים שלי יש לי מוסדות שז ....בגלל שרציתי לקחת משכנתא
חוץ מזה אין לי שום דבר בעולם חוץ מדאגה לחינוך ילדי ישראל ולעזור
לאנשים אין לי,
(מחיאת כפיים)
הרב פרץ:

באתי לנשר לא בגלל שחיפשתי תעסוקה בחיים באתי לנשר בגלל שהיה רצון
מאוד גדול של הורים ,אנחנו פתחנו בית ספר בנווה שאנן היה דרישה מאוד
גדולה בנשר זה הסיבה שהגעתי לפה ,אני מושקע בנשר בעיר נשר ,קרוב ל10
מיליון שקל מי שלא יודע ,מכסף שאני אספתי דלת מדלת בחוץ לארץ בארץ
ובעולם ,כ די לעזור לחנך ולתת מענה לחינוך שאני חושב שברוך ה' יש
הצלחות אדירות במבנה של הקו של ביחד משמה התחלנו ושם אנחנו
נמצאים אין לי שום אינטרס אישי אין לי שום דבר מזה כולם יודעים מזה
וזה הסיבה שאני נמצא פה היום אני גם טס עוד כמה שעות שוב מאותה
סיבה לפגוש מישהו בשביל להביא את המוסדות אין לי שום דבר מהעניין
הזה .עכשיו אני אתייחס למה שעולה פה אני חושב שאין פה ויכוח וועדה
שאם באמת זה שייך לסוכנות היהודית אז לא יעזור שאנחנו נשכיר את זה
מהעירייה אנחנו צריכים להשכיר את זה מהסוכנות היהודית ,אם ההסכם
הוא תקף כלפי העירייה אז נשכיר את זה מהעירייה ,אפשר להוציא את זה
להוציא פרוטוקול שאם במידה וזה של הסוכנות אז אנחנו העירייה תמליץ
לסוכנות היהודית לתת לנו השכרה במידה וזה שייך ועל פי חוק אפשר ללתת
את זה דרך העירייה אז העירייה תוציא מכרז לשכירות בינתיים יכנס ל ...בה
ובד להקים את הוועדה להקצאות ולבקש הקצאה ,והתהליך הרגיל
הסטנדרטי של ההקצאה עוד הפעם אם המבנה של הסוכנות היהודית אז אי
אפשר לבקש הקצאה על זה אם זה לא אז לבקש על זה הקצאה אם המבנה
לא ...שייך לסוכנות היהודית אז צריך לבקש הקצאה על המבנה מה...
(מדברים יחד)

שלומי זינו:

שייך לסוכנות היהודית .המפתן שייך לעירייה ואין לו שום הקצאה,
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יפה ,אז אפשר ללכת ו 3 ...אופציות ויבוא  ...לא לעבור על החוק ,עכשיו אני
רוצה קצת מחילה להסביר את עצמי אני הבנתי שאני אומר את האמת אני
ידיד נפש של ראש העיר ואני מעריך אותו מאוד ובאמת אנחנו הלכנו יד ביד
כל השנים ,נוצר מצב שלא משנה מה הייתה הסיבה ערב שנת הלימודים לא
היה איפה ללמד את הילדים וזה הסיבה שנבנה משהו ובזה בפני כל הציבור
הוא הודיע בזה בצורה חד משמעית ואתם יכולים להקליט אותי ביום שיהיה
לנו מבנה אנחנו אני אדאג אישית להרוס את חריגת בנייה שעשיתי ...את
האמת חשבתי שזה עניין של שבוע שבועיים והשקעתי שם הרבה כסף כי
הובטח לי לקבל מבנה אס אני עשיתי את זה בדרך ...כמו שאדם עושה משהו
הוא בונה סוכה אז בניתי סוכה  ...בינתיים זה נמשך כבר שנה וזה מה שקרה
וזה הסיבה היחידה אני לא מנסה לעבור על החוק ולא  ...זה דבר אחד .דבר
שני והוא העיקר בהקצאה שאנחנו מבקשים עכשיו והשכירות שאנחנו
מבקשים כרגע על פי בקשה

של ראש העיר בשנים הקודמות ובקשה

שלהורים כדי לייצב את המקום אנחנו עברנו על רשת שהיא מדינית שהיא
יותר גדולה ויותר חזקה והעברנו את זה ...ככה שעתה הבקשה של המכרז לא
תשוב בכלל ל ...לא קשור בכלל זה קשור ביחד אבל החוקים מבחינת החוק
המכרז או הקצאת ה ...חינוך העצמאי ככה שאין בכלל קשר בין הדברים זה
בגן במקום אחד וזה במקום שני ,זה מה שאני חושב שהפתרון הפשוט זה
לעלות את השלוש אפשרויות ואני חושב שמי שיזכה היום לתת יד לדבר הזה
אני אומר יש לפעמים בנאדם בהרמת אצבע הוא זוכה לקנות את עולמו
ולעשות זהו זה מה שאני אומר,
זאב שפיגלר :עולם של (לא ברור) של כולם גם מי שהתעניין וגם מי שלא ,שכולם יזכו
לברכה,
הרב פרץ:

בטוח

(מדברים יחד)
הרב פרץ:

אני חושב שראש העיר הוא חסיד גדול של רבי דוד ואני רוצה לספר אני
ראיתי פעם אחת בחיים שרבי דוד בוכה פעם אחת בחיים אני לא יודע אם
מישהו ראה את רבי דוד בוכה אני ראיתי אותו בוכה ,כשסילקו את הילדים
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בקדנציה הקודמת ורבי דוד התחיל לבכות פעם ראשונה בחיים פעם אחרונה
שראיתי אותו ...הוא אומר,
יחיאל אדרי :אבל לא הזכרת הרב פרץ מי עזר לך לקבל את המבנה אחר כך...
(מדברים יחד)
הרב פרץ:

אני באתי להגיד שרבי דוד זה בנפשו הדבר שהבית ספר הזה ימשיך ויפעל
הפירות והתוצאות שיש זה נותן ,אני רוצה שנספר נשיא הטכניון פרו]סור לוי
הגיע אצלנו בית ספר הוא הוריד דמעה הוא כתב מכתב מרגש עד דמעות הוא
כתב במכתב הלוואי שנראה במדינת ישראל עוד כמה בתי ספר כאלה,
שמשלב בתוכו דתים וחילונים בלי  ...בנועם הליכות הוא ממש התרגש וזה
מה שברוך ה' עשינו במש ...בשביל זה אני פה ,אני מבקש מראש העיר
בבקשה תיתן לאופציה הזאת לשלוש האופציות האלה לענות בפרוטוקול

אבי בינמו:

יכולים לעלות מאה אופציות את האופציה אני אכתוב את ההחלטה,

הרב פרץ:

ברור,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני הצעתי הצעה מאוד פשוטה כדי שנדון בה לאור מה שנאמר הן על ידי ה...
אנשים נתכנס ביום שני ,עד אז אולי נדלג על סעיף ...נאשר את וועדת
ההק צאות בכלל שיהיה לנו משהו ,שהדברים יהיו חוקיים עם כל הכבוד
שאני לא למדתי משפטים את הדברים הפשוטים האלה כל ברדק מבין
שאתה לא יכול לעשות שום מהלך ולעקוף מהלך ולא היה צריך כאן הרבה
שאלות ודיונים מצאתי את זה מקודם שמעתי קשב רב אמרתי לכם ואני
חוזר ואומר אני אומר את זה לפני כל הקהל הזה אני אומר לכם שתוך
שבועיים יפתח פה ממלכתי דתי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי אמרתי יום שני נדון בזה יש כאן נציגים שלכם ,אני גם נציג שלכם כן,
יהיה ביום שני יהיה דיון אבל קודם כל שיהיה וועדת הקצאות זה מה
שהצעתי,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אני רוצה להגיד שתי דברים ,אני רוצה להגיד ככה בזמן הזה שעבר שפיגלר
בבית חולים כרמל עושים לפחות  3ניתוחים אפנדיציט ושני ניתוחי בקע
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בזמן הזה שעבר כאן אני חושבת שאדם שדיבר באופן הכי הגיוני ולפי דעתי
הרב פרץ היית צריך לבוא לפה ב 8וחצי זה אתה ואם כולם מבינים את
ההצעה של הרב נראה לי שכולם יכולים להסכים לה,
שלומי זינו:

הרב לא חבר מועצה,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

מה שאני אומרת

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

הנה הרעת לי שלומי,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

בואו נאמץ את העצה שהוא העלה

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

ברוח האווי רה ואנשים שומרי הדת והמסורת שנמצאים כאן אומרים דברי
חוכמה בנחת נשמעים נכון הקשבנו לו בשקט ובנחת העלה הצעה מאוד הגיוני
בואו נאמץ אותה נגמור את כל השגה הזאת ואת כל הברברת,

(מדברים יחד)
דוברת:

חשוב לי להגיד משהו אני ...אני מדברת בשם כל ההורים ,אני לא רוצה בית
ספר ממלכתי דתי יהיה מבורך אני רוצה את ביחד בנשר אתה יכול לתת לי
פתרון לביחד בנשר אני רוצה לדעת שעוד שבועיים אני רוצה לרשום את הבן
שלי יש לי לאן?

אבי בינמו:

התשובה היא לא,

דוברת:

אז אתה לא רוצה את בית ספר ביחד בנשר?

אבי בינמו:

שאלת שאלה קיבל תשובה .יהיה בית ספר ממלכתי בנשר תודה רבה הפסקה

שלומי זינו:

תעלה להצבעה

(הפסקה)
אבי בינמו:

לאור הסכמת החברים לקדם את הנושא של ההקצאות ,ואישור תברים כן,
אני מעלה להצבעה שביום שני ב 7בערב יתקיים פגישה בלשכתי עם ראשי
הסיעות המשך דיון בנושא של ממלכתי דתי ביחד .זהו .מקובל עליכם?

רועי לוי:

אני זה מקובל עלי עם תוספת אחת שהעירייה אינה מתנגדת להשכרה של רק
לא מתנגדת להשכרה של מתנס בן דוב או רק
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אבי בינמו:

אני יכול לדבר רק על הריכוז שלנו אני יכול לדבר

רועי לוי:

עזוב לא מתנגדים ,אני לא מתנגד אפשר?

אבי בינמו:

אין לי בעיה.

רועי לוי:

תעלה את זה להצבעה,

אבי בינמו:

בסדר ,מי בעד?

ש.ר27.06.2018 .

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תשע .מתנגד?

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אני לא יכול להיות בעד משהו שלא ריאלי,
אבי בינמו:

תשע בעד ,עשר בעד,

שלומי זינו:

לא לא לא

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תודה רבה עוברים לנושא הבא וועדת הקצאות,

החלטה -ביום שני ב 7בערב תתקיים פגישה בלשכתי עם ראשי הסיעות המשך דיון בנושא של
ממלכתי דתי ביחד.

בעד9 -
נגד -אין
נמנע2 -

פרוטוקול ועדת הקצאות י"ד 4
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

נושא  5ועדת הקצאות יד'  4הועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה
(מדברים יחד) בעיריית נשר לצורך כך כפי שמצוין בפרוטוקול שנשלח
אליכם בוצע הליך סקר לצורך גיבוש פרוגרמה למבנה ציבור הפרוגרמה
נותנת מידע למבנה ציבור הקיימים כיום על פי  .....וכן על הצורך של עיריית
נשר (מדברים יחד) בעוד  10שנים ובעוד  15שנה הפרוגרמה הינה כלי לתכנון
ובינוי בעיר נשר הנדרש לשנים הבאות וכן לצורך ......הצעת החלטה מאשרים
פרוטוקול ועדת הקצאות יד'  4לרבות נספחים פרוגרמה ונוהל הקצאות .מי
בעד? אחד שתים שלוש ...שבע שמונה תשע .מי נגד? מי נמנע? יופי ברוך ה'
עברנו עוד נושא חשוב .מה היה הנושא הבא?
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החלטה  -מאשרים פרוטוקול ועדת הקצאות יד'  4לרבות נספחים פרוגרמה ונוהל הקצאות.
בעד9-
נגד-אין
נמנע-אין

פרוטוקול ועדת כספים י"ד  – 22לרבות נספחים

ישי איבגי:

אמרת תברים,

אבי בינמו:

כן תברים ציק צק ,איפה זה?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

עדכון ישי בת תברים ובנוסף הוספנו בעכבות בקשתו של מבקר המדינה
בנושא כבישים  75לכן אני מבקש לאשר פרוטוקול ועדת כספים יד' 22בצירוף
נספחים מאשרים תיקון תבר מספר  2336שיפוץ גני ילדים בסכום של
 400,000שח ובנוסף מאשרים תבר מספר  2337שדרוג כביש  75בהתאם
לנספח המצורף מי בעד? שבע שמונה תשע ...אחד עשרה ...בעד .ואחד נמנע.
אין מתנגדים,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

איגור מה אתה מצביע נגד או נמנע?

איגור גורביץ :נגד.
אבי בינמו:

אהה איגור נגד אז אין נמנעים.

(מדברים יחד)
החלטה -מאשרים פרוטוקול ועדת כספים יד  22בצירוף נספחים .וכן מאשרים תיקון תב"ר מס' 2336
שיפוץ גני הילדים ,לסכום של  .₪ 400,000בנוסף ,מאשרים תב"ר מס'  2337שדרוג כביש  75בהתאם
לנספח המצורף.
בעד11 -
נגד1-
נמנע -אין

אבי בינמו:

מי בעד להאריך את הישיבה בשאר הנושאים? אחד שתים שלוש ארבע חמש
שש שבע,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי נגד? אחד שתים שלוש ,מי נמנע 5 .נגד .ממשיכים את הישיבה,

(מדברים יחד)
החלטה -הארכת הישיבה מעבר ל 4 -שעות
בעד7 -
נגד5-
נמנע -אין
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בפרוטוקול הזה אתם רוצים לשלוח אותנו עוד הפעם ,יש הצעת החלטה
פשוטה בהתאם להחלטת מועצת עיר

אבי בינמו:

אל תפתח עדיין אנחנו לא בדיון עדיין אנחנו לא בדיון,

שלומי זינו:

אתה רוצה להמשיך או לא שאני...

(הפסקה)

המשך דיון בהחלטת מועצת העיר מיום  7.3.2018לעניין יצוג משפטי להגשת
התנגדות תמ"א  14ב' ותת"ל  42א'
שלומי זינו:

אנחנו דנים בנושא  13המשך דיון בהחלטת מועצת עיר מיום  7/3/18לעניין
ייצוג משפטי להגשת התנגדות ויש פה (לא ברור) תמא  14תתל  42א' אני
מתקן את הנושא להגשת התנגדות לתוכנית כלל מגורים מספר תוכנית,

אבי בינמו:

בינוי,

שלומי זינו:

מספר תוכנית

אבי בינמו:

לא משנה מספר תוכנית

שלומי זינו:

מה שהוגשה התנגדות בהתאם לעירייה בהתאם להחלטת מועצת עיר מיום
 7/3/18ההתנגדות הוגשה על ידי עורך דין טנדלר באמצעות תצהירים של
יחיאל אדרי ושלומי זינו עיריית נשר מאשרת התקשרות עם עורך דין ,איך
קוראים לו? וינברגר בהתאם להצעה שלו בפרוטוקול וועדת השלושה מה16/5
את החלטת הוועדה ,עיריית נשר מציעה לאשר את ההתקשרות עם עורך דין
וינברגר שיספק את הנימוקים להתנגדות עיריית נשר לתוכנית כלל מגורים
עד ולא יאוחר מיום  2/7/18מי בעד?

אבי בינמו:

מי בעד? אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע .מי נגד? שתיים.
הסכם התקשרות עם המתנס בואו נגמור את הנושאים הלכנו לפי מה שרצית
בבקשה.

החלטה -עיריית נשר מציעה לאשר את ההתקשרות עם עורך דין וינברגר שיספק את הנימוקים
להתנגדות עיריית נשר לתוכנית כלל מגורים עד ולא יאוחר מיום 2/7/18
בעד9-
נגד2-
נמנע -אין
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עדכון חוק עזר שמירת הסדר והניקיון
אבי בינמו:

נושא  6עדכון חוק עזר שמירה על סדר וניקיון הצעת החלטה מאשרים ביטול
סעיף  81עד  89לחוק העזר לנשר שמירת הסדר והניקיון תשנע  1991מי בעד?
אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע,

שלומי זינו:

אני נמנע

אבי בינמו:

 7בעד 8 .בעד  3נמנעים אין נגד.

(מדברים יחד)
החלטה -מאשרים ביטול סע'  81-89לחוק העזר לנשר שמירת הסדר והניקיון תשנ"א 1991
בעד8-
נגד-אין
נמנע3-

הסכם התקשרות עם המתנ"ס – חוו"ד יועמ"ש העירייה
אבי בינמו:

נושא  3הסכם התקשרות עם המתנס חוות דעת יועץ המשפטי של העירייה
מאשרים הצעת החלטה מאשרים תשלום ...ועד לחתימת...

(מדברים יחד)
דוברת:

הרעיון הוא שהתקציב הבלתי ייעודי ימשיך על פי תקציב מאושר בעיריית
נשר ועל פי ההסכם הקיים ולא דרך אחרת,

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :המתנס למעלה משנה ,לא מצליחים להגיע לזה שלא חותמים איתו הסכם
אנחנו מזרימים כבר למעלה משנה כספים למתנס ללא שיתוף פעולה וללא...
עמק השווה בין שתי (לא ברור) שיאפשר לנו להזרים תקציב באופן סדיר מה
שאתם רוצם כרגע להמשיך את ה( ...מדברים יחד) להמשיך הלאה ולגרור
את זה עוד תוספת של חצי שנה עד דצמבר ולהמשיך להזרים כסף אני חושב
שזה לא נכון זה שגוי שהמתנס יתעורר יבין שאנחנו סוגרים את הברז ישב
כאן עם עורך דין טנדלר ויגיעו להסכם וש ...כספים מה קרה מה ההתלהבות
שלכם לשחרר עוד כסף למה
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אוקי מי בעד ההצעה של ראש העיר? אחד שתים שלוש ארבע חמש,

(מדברים יחד)
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אנחנו מאריכים את ההסכם עד ה 30בדצמבר (מדברים יחד) שתים נגד אחד
נמנע,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

 9בעד  4נגד,

(מדברים יחד)
החלטה -מאשרים תשלום תקציב בלתי ייעודי למתנס נשר בהתאם להסכם הקיים ועל פי תקציב
העירייה המאושר ועד לחתימה על הסכם חדש עד 30.12.2018
בעד9-
נגד3-
נמנע-אין

פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד13/
אבי בינמו:

פרוטוקול ועדת תמיכות יד  13אני מבקש לאשר מתן תמיכות לשנת 2018
בהתאם לוועדת תמיכות יד  13מי בעד?

שלומי זינו:

רגע אני רוצה לדבר על זה ,עמותת אחרי מה הסיפור שלהם?

אבי בינמו:

הם לא הגישו בקשה,

שלומי זינו:

כן אבל ,איך הם קיבלו?

אבי בינמו:

קיבלו דרך המתנס,

שלומי זינו:

איך פותרים בסוגיה הזאת שיקבלו תמיכה ברמה שלא אחר כך זה כולה

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רבותי אפשר
זאב שפיגלר :בשביל עוד חודשים שלוש...
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מבקש גם כן להתייחס לנושא של וועדת תמיכות נתחיל מהסוף מהנושא
של (דת) יש כאן עמותה שנקראת חסד חיים ואני דיברתי על העמותה הזו גם
בשנה שעברה,

יחיאל אדרי :אני אצא החוצה
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אנחנו דיברנו על הנושא של חסד חיים שנה שעברה ואני זוכר שאתה אמרת

(מדברים יחד)
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גם שם אני הייתי עד באופן אישי לפעילויות יפות מאוד של הנושאים לבני
נוער אחר הצהרים שאני באופן אישי מאוד אהבתי את זה ואני חושב שיש
שם צורך גם כן בתקצוב יותר גבוהה כרגע זה עומד על  32,000אם נוכל להגיד
לגזבר כמה הם ביקשו?

(מדברים יחד)
רועי לוי:

להגדיל להם 50,000

שלומי זינו:

מה  50,000ב50,000

רועי לוי:

הם ביקשו בסך הכול 70,000

שלומי זינו:

אהה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תעלה להם ל70,000

רועי לוי:

אם יש הסכמה,

שלומי זינו:

כן,

אבי בינמו:

לעלות עד  70בסדר אנחנו לא יכולים לדון בזה במסגרת הוועדה עכשיו,

רועי לוי:

אני אומר מה ההצעה של...

אבי בינמו:

בסדר,

רועי לוי:

מה ההצעה שלי שעליה אני יכול להצביע בעד ,לגבי תנועות הנוער אנחנו
אישרנו תוספת לתקציב של דירות הנוער לצופים של  70,000תושב ,יש כאן
בעיה לתקציב של תנועת הנוער שבני עקיבא פוטרו מהתקציב,

מיכל ליבנה:

הם לא הגישו,

רועי לוי:

תקשיב רגע אני חייב להגיד משהו לגזבר אני לא רוצה לפנות אליכם כי את
יודעת שאני לא אוהב לפנות אבל אני אגיד את זה מחוץ לפרוטוקול בעדינות
שאפשר יש הרבה עמותות והיה לנו את זה שנה שעברה גם עם (לא ברור)
אותך ,שלפעמים מתפספס מהר ההגשה

מיכל ליבנה:

אנחנו הסקנו מסקנות ...אני הבנתי מה אתה אומר אנחנו הסקנו מסקנות
והודענו לכל מי שקיבל שנה קודמת,

רועי לוי:

עכשיו בני עקיבא פועלים כאן בנשר זה לא שהם לא פועלים בנשר

מיכל ליבנה:

רועי,

רועי לוי:

אבל לא יכול להיות שאנחנו לא  ...את העמותה הזאת
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הודענו כשאנחנו יצאנו עם פרסום הודענו לכל העמותות שקיבלו שנה
שעברה כהפקת לקחים במה שהיה על אותו מקרה שהצגת ובכל זאת הם לא
הגישו.

רועי לוי:

אז אנ י חושב שאנחנו לא יכולים להשאיר את זה בלי כסף לבני עקיבא .צריך
לחשוב על ביצוע פתרון כיוון שלקחו...

שלומי זינו:

אבל מה כמה יש לו?

רועי לוי:

רגע .את המבנה לקחו להם את המבנה גם כן אין להם תקציב,

אבי בינמו:

למי לקחו?

רועי לוי:

בני עקיבא,

אבי בינמו:

הם לא פעילים?

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אבי סגרו להם לגמרי עשו שם גן,

רועי לוי:

לא תקציב...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מוכן גם כן באופן אישי לפנות אליהם לבני עקיבא ולבדוק מה הסיבה
שלא הגישו בקשה כי הם כן פועלים כאן ואנחנו גם כן...

יחיאל אדרי :אז תבדוק אם כן,
רועי לוי:

היינו פעילות שלהם הערב ,לכן אני ממליץ לאשר גם לבני עקיבא תקציב
תמיכות ,אז עכשיו הצופי,

אבי בינמו:

אתה לא יכול לדון בזה במסגרת וועדת התמיכות שלא התקיימה אתה יכול
לבוא להגיד את מה שאני ממליץ,

רועי לוי:

לא יכול להיות ,לא יכול להיות שאנחנו מועצת העיר החליטה על מסגרת
תקציב של  160,000אבל היא לא משתמשת ב 160היא נותנת לצופים רק 70
ורשום לי כאן הבקשה של הצופים אושרה במלואה ,ברור שאושרה במלואה,
כי הם לא ידעו שיש להם אופציה לבקש  160אם היו יודעים שיש להם
אופציה לבקש  160אני בטוח שהם היו מבקשים  150לכן יש כאן צורך
להגדיל גם לצופים ולמצוא את הדרך אם צריך להיכנס את הוועדה ל....

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אתה יכול במסגרת ה 160רועי,
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להיכנס לכן...

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :וועדת התמיכות ,שנייה רועי
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אז אני מבקש את הנושא של הצופים להגדיל להם לסך כל התקציב

(מדברים יחד)
רועי לוי:

הנושא של הקשישים אני שמח שהצלחנו דרך התקציב להגדיל את הסעיף של
העמותה למען הקשיש ל 750,000אבל בתקציב שהקשת לנו מיכה יש את
הביצוע של  2016לעמותה למען קשיש ואני ראיתי שמה שבביצוע אנחנו נתנו
פחות ממה שהקצבנו ואני,

שלומי זינו:

תוהה במרכאות איך זה יכול להיות שאתה נותן פחות

רועי לוי:

איך זה יכול להיות שבאה מועצת העיר מאשרת סכום

שלומי זינו:

מי לקח את הכסף?

רועי לוי:

והעירייה מחליטה על דעת עצמה כדעת יחיד ,לא להעביר לבית הקשיש את
הכסף שאנחנו אישרנו לו,

שלומי זינו:

מי מחליט...

רועי לוי:

אני לא ראיתי כזה דבר שזה קורה באף עמותה בעיר בין הקשיש עיריית נשר
אישרה שנה שעברה סכום אבל העירייה ל...

אבי בינמו:

אישרה ל ...וועדת הכספים כמה כסף נשאר בסוף השנה ואז מחליטים מה
לעשות,

שלומי זינו:

לא אבל אם אתה מאשר את התמיכה מראש אתה תחליט אחר כך מי...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מה אתה צועק למה אתה צועק?

רועי לוי:

זה לתמיכה ,לכן אני מבקש כשאנחנו מאשרים  750,000גם להעביר 750,000
ולא לאשר לנו עודפים על חשבון הקשישים,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

בנושא תחום הספורט אני ניסיתי להבין גם ממך ,מה הסיפור הזה של ש...
שימוש ש ...במכשיר כפי שאתה רוש ,יש תקציב לעירייה בתקציב יש סעיף
למשל שאצטדיון כדורגל או אולם ספורט של כדורסל או (לא ברור) עיף של
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כסף מיליון שקל אם אני זוכר טוב שעולה לעירייה להחזיק את האצטדיון,
הרי אם האצטדיון היה סגור נעול לא היה  ....מרגע שאנחנו פותחים את
האצטדיון ומישהו משתמש בו זה עולה לנו כסף לכן כשזה עולה לנו כסף
אנחנו צריכים להעביר את הכסף הזה לצורה מסוימת כפי שקובע מבקר
המדינה הוא אומר להכניס את שווי השימוש כחלק מהתמיכות ולא כחלק
מסעיף תקציבי של הוצאות של העירייה ומה שקורה פה זה נשמע כאילו ואני
שומע גם אומרים הולכים לציבור ....אנחנו מקבלים העברה ישירה ,200,000
 4,000,000 2,000,000 300,000לא משנה מה ,והציבור וגם אנחנו חברי
המועצה לא יודעים באמת בכמה אנחנו תומכים בעמותות אין לנו מושג במה
אנחנו תומכים בעמותות לא יודעים זה הפך להיות איזושהי קופסא שחורה
לכן פעם ראשונה ויפה עשית שהבאת את זה פה אני זוכר שאני הצעתי בשנה
שעברה שאם רוצים לתת את אחד האולמות או האצטדיונים לעמותה כלשהי
בעיר היה לנו עכשיו דיון של  4שעות בנושא של העמותה ביחד .ולהם אנחנו
באים ואומרים אתם רוצים מבנה תלכו לנוהל הקצאות יש לכם נוהל דרך
הנוהל הקצאה אנחנו מעבירים לכם מבנה 4 ,שעות אנחנו על אותו דבר אי
אפשר להעביר את כולם אי אפשר להעביר להם שום דבר בלי שאנחנו מקצים
להם את המבנה שלהם של הבית ספר
אבי בינמו:

לא על זה היה הדיון ,הדיון היה יותר מהותי,

רועי לוי:

אבל,

אבי בינמו:

סליחה,

רועי לוי:

אבל ,זה היה הדיון אם לא שמת לב ,אבל מה מסתבר שלאחרים אנחנו
בינתיי ם נתחבר ליחיאל ויחיאל אמר את זה יש כאלה שנמצאים במבנים לא
רק שהם נמצאים שם בלי הקצאה גם אנחנו משלמים עבורם את כל
ההוצאות שזה כמו שאנחנו רואים דרך העירייה ועוד הוצאות דרך החברה
הכלכלית שאנחנו לא רואים בה תקציב ...אנחנו לא יודעים לומר,
והתקציבים האלה לא עוברים דרך העירייה ,אני הצעתי שנה שעברה לאבי
ואמרתי לו תשמע החלטת לתת אצטדיון לעמותת צעירים למען הכדורגל
בקשה תעשה להם נוהל הקצאה שם האצטדיון תעריך להם את האצטדיון
בנוהל הקצאה ותן להם את האפשרות גם באצטדיון לייצר לעצמם הכנסות,
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מה זה לייצר לעמם הכנסות למכור ארטיקים למכור גלידות להשכיר אם
אפשר,
דובר:

לא צריך את זה,

רועי לוי:

להשכיר אם אפשר לעשות לייצר לעצמם את ההכנסות שהם יכולים ל....

דובר:

יש פה אנטנות סלולריות שעושות כסף אנטנות שמחזיקות את האצטדיון,

רועי לוי:

להזכיר לצורך העניין ,יש רובי שפירא כזה ,הלכו הסכימו

(מדברים יחד)
רועי לוי:

לכן אם אנחנו הולכים על נוהל הקצאות חשוב שנוהל הקצאות יהיה אחיד
לכולם,

שלומי זינו:

וגם התקציב יעבור בוועדת תמיכות לא?

רועי לוי:

ברור ברור,

שלומי זינו:

אז ממתי עושים את זה?

רועי לוי:

אז אני אומר או שהתקציב עובר דרך וועדת תמיכות

שלומי זינו:

או?

רועי לוי:

או שאתה מחליט לתת למישהו,

שלומי זינו:

זה לא ...

רועי לוי:

או אולם...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

תעשה עליו דוך אבל אל תלך בסיבוב על הכול,

שלומי זינו:

דיברנו על זה כבר,

רועי לוי:

גם תיתן ללא תמורה וגם תשלם את ההוצאות,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מסכים עם מה שאמר רועי כי מה שהוא אומר זה נכון כשהלכנו
להסתובב בשטח ,מה אתה נותן לנו  20,000שקל זה כל הדאווין שלכם זה מה
שאמרנו לנו אבל זה לא נכון כי זה  20,000וזה המבנה וזה החשמל
(מדברים יחד)
רועי לוי:

ואז יש גם את התקציבים של כל העמותות שאני הלכתי ופתחתי את הדוחות
הכספים של כל העמותות ומה שאני רואה שם מסתבר שמה שאנחנו
מעבירים ממי שעשה אני לא יודע מי עשה אבל מישהו עשה בצורה נכונה
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בקדנציה הקודמת למשל בכדורסל הוא העביר  88,000שקלים למלגות לבני
נוער איחוד ,לקח את הכסף וחילק אותם
יחיאל אדרי :זה לא בקדנציה שעברה זה בקדנציה הזו,
רועי לוי:

בקדנציה,

מיכל ליבנה:

אמרת בקדנציה ,זה בשנה שעברה.

רועי לוי:

בתקציב שעבר בוועדת התמיכות שעברו ועשו שמה ייחודיות עבור בני הנוער
אבל כשאני רואה בכדורגל לא עשה את אותו דבר יש כאן המלצה ל
 1,400,000ושקל לא הולך עבור הנוער של נשר (מדברים יחד) איך אנחנו
יודעים.

(מדברים יחד)
רועי לוי:

איך אנחנו יודעים שהכסף הזה לא יהיה על הילדים של נשר?

שלומי זינו:

איך?

רועי לוי:

אני אספר לכם( ,לא ברור) כדורגל פרסמה דוח כספי של העמותה שלנו של
נשר ,ומה מסתבר שם שההכנסות מחוגי ספורט זה אומר שכל הצעירים,

שלומי זינו:

מיליון מאה

רועי לוי:

לא מיליון מאה ,מיליון שקלים הכנסה ,כשאנחנו מסתכלים על הוצאה
בנטרול (לא ברור) אם אנחנו  ....אלה הוצאות תפעוליות ,הוצאות תפעוליות
שמה עומדות על תלוי איך סופרים את זה בין  600ל 800אלף שקלים זה
אומר שבפועל יש רווח

שלומי זינו:

מהנוער,

רועי לוי:

מקבוצות הנוער של  ...200,000יגידו לי  200,000זה גם ...יש בכל זאת
מזכירה פרסום נגיד שזה הולך לתמורה זה יוצא איוון מכניסים מיליון יוצא
מיליון ,אני הולך על זה שזה יוצא איוון איפה הבעיה שלי? הבעיה שלי
ששקל מתוך הכספים האלה לא הולך לתושב ....שקל מהכספים האלה לא
הולך לילדים ...

שלומי זינו:

ש....

רועי לוי:

שקל מהכספים האלה לא מגיע לשום מקום ,עכשיו אני יודע ,עם כל שפיגלר
ההתנגדות שלך שאנחנו מתנגדים למתנס וזה הכול טוב כשרצו לסבסד את
הצהרונים לצורך העניין הלכנו ונתנו כסף והצהרונים סובסדו כולל היום
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כשרוצים לסבסד חוג (לא ברור) לצורך העניין פתחתנו סבסוד תקציבי
סבסדנו את (מדברים יחד) כשבאו לנו ואמרו לנו תסבסדו את הכדורגל כי
ילדים יסתובבו ברחובות ואת הכדורסל כי הילדים יסתובבו ברחובות את
הקליעה כי ילדים יסתובבו ברחובות אף אחד לא סיפר לא לך ולי לי שהכסף
שאנחנו מעבירים שקל ממנו לא הולך אליהם אלה לילדים ואני מציע,
יחיאל אדרי :אתה טועה,
רועי לוי:

ואני מציע,

יחיאל אדרי :אתה טועה בגדול,
רועי לוי:

אני מציע,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מציע שזה לא יכול להיות שחוג כל פעם מעלים אותו ואני שומע
בכדורסל,

שלומי זינו:

 400שקל

רועי לוי:

הכדורגל ,לא עולה  350ועל זה משלמים תלבושות והסעות,

שלומי זינו:

נו אז 400

רועי לוי:

ובאים לנו הורים שגם שאין להם אבל לא רק הורים שקשה להם הורים 2
ילדים בחוג עם הסעות עם הכול זה אלף אלף מאתים שקל בחודש ,אין חוג
בנשר כל נשר כולל דן מרגלית וכולם אומרים דן מרגלית יקר דן מרגלית יקר,
אין לנו חוג בנשר יותר יקר מהכדורגל והכדורסל אבל מה מסתבר זה גם שתי
החוגים שאנחנו מעבירים להם את הכסף וההורים לא רואים כלום ,לכן לא
יכול להיות ואני אומר לכל חברי המועצה שאם אנחנו החלטנו להעביר
 1,400,000והיה לי שיחות גם עם ראש העיר על זה אמרתי לו החלטת
 1,400,000זה הקדנציה אחרונה שלך זה התקופה אחרונה שלך לא רוצה
ללכת נגדך רוצה גם שתלך בכיף והוא ביקש גם ללכת בתחושה בכיף ,אמרתי
לו זה המסגרת אני הולך איתך על המסגרת אבל לא יכול להיות שאנחנו
בכסף הזה לא נסבסד את החוגים ואם בכדור סל אנחנו מפרישים 40
אחוזים כמלגות ישירות לילדים מנשר,

יחיאל אדרי 35 :אחוז,
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 40אחוז כמלגות ישירות לתושבי לנוער של נשר גם פה בכדורגל אני דורש
אנחנו נעביר  40אחוז מהכסף מלגה ישירה להורים שכשאני עושה את
החשבון חוג כדורגל אמור לעלות לתושבי נשר בין  150אני מדבר רק על
תושבי נשר

שלומי זינו:

 50שקלים,

רועי לוי:

בין  150ל 200שקלים ואני גם לא רוצה שזה יהיה  50שלומי,

שלומי זינו:

,50

רועי לוי:

אני רוצה שאנשים יעריכו ב 50אנשים גם לא מעריכים,

שלומי זינו:

למה?

רועי לוי:

אני ככה חושב ,בין  150בנאדם משלם הוא גם מעריך את הכסף שהוא
משלם וגם א התמורה שהוא מקבל לא יכול להיות ,אני עוד הפעם ,אני
מתנגד לה במסגרת התקציב הזו ,הנה אני אומר ,אבל אני מוכן ללכת כאן
כברת דרך עם ראש העיר ,לבוא ולהגיד זו המסגרת אבל  40אחוז מהכסף
הזה כפי שהולך בכדורסל אני דורש שיכנס כאן אותו משפט שכותב
 1,400,000מתוכם (מדברים יחד) רגע ,לבני נוער שחקני כדורגל  40אחוז ,על
זה אני מוכן ללכת ואני חושב שזה הוגן ,מעבר לזה ,מעבר לזה יש לי בעיה
קשה כאן ואמרתי גם ל ...לצערי אתם לא מכירים את זה ,ונעמי מכירה את
זה מאוד טוב ,כי היא גרה ,זה בדרך כלל מאוד מחובר לתושבי הגבעה נושא
של הפועל נשר קנייה  26,000שקל הם בקושי מחזיקים את עצמם ,יש לנו
שם שתי אלופים אולימפיים ויש לנו שם בחור צעיר ב ...שלקח עכשיו מקום
שלישי ומדליה ואנחנו חייבים להגדיל להם את הכסף כי שמה אנחנו לא
נותנים להם לא חשמל לא מבנה ולא שום דבר ,חייבים להגדיל להם,

יחיאל אדרי :יש להם מבנה שם,
רועי לוי:

מה

יחיאל אדרי :חשמל...
שלומי זינו:

מה עם השחמט?

רועי לוי:

ואנחנו ,אני מבקש גם שם ,לתת להם להגדיל להם את התמיכה ,ובנוסף
לבוא מתוך הכסף הזה שהקצו בתקציב ה 250,000שקלים לנוער ,שאנחנו,
אני מוכן לקחת את זה על עצמי ליזום פניה לכל בני נוער שמתאמנים שם,
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אבל לא רק שם ,ולהגיד להם חברה יש מלגות בואו תיקחו כי זה משהו
שאנחנו יכולים לעשות אותו יפייפה בנשר הם קוצרים לנו הישגים ,חברה זה
ספורט כזה לא פופולארי אז אנחנו פחות מכירים אותו ,אבל אנחנו יכולים
לעשות ממנו ספורט אולימפי בנשר כמו שבעכו ה(...סיף) היה הכי יפה או
בטבעון הכדור מים (לא ברור) או כדור עף בקריית אתא אנחנו יכולים למתג
אצלנו את הקליעה אפשר למתג גם את ה ...לכן זה ההרצאה שלי לגבי כל
הפרוטוקול של ישיבת וועדת הכספים ,וועדת התמיכות סליחה .במידה
והסתייגויות האלה יכנסו אנחנו נצביע בעד ,במידה וההסתייגויות האלה לא
יכנסו אנחנו נצביע נגד,
זאב שפיגלר :שאלה קטנה כאן מיכה ,האמת היא שהוא חזר על עצמו כאן  4פעמים,
אנטנות סלולריות ,אני לא ראיתי בשום מקום את ההכנסה והערכה גסה שלי
לפי מיטב ידיעתי זה סדר גודל של הכנסה של חצי מיליון שקל בשנה,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :לפחות חצי מיליון שקל בשנה,
מיכה ז'נו:

....אני לא זוכר את הסכום המדויק

יחיאל אדרי560,000 :
מיכה ז'נו:

אולי קצת פחות

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

לא רק זה אני מצטרף לזה מה שאתה אומר שפנו אלי כמה אנשים וביקשו
שנעבור להם בהסעה את המנות לבתים אין להם רכבים ,איך לא הבאתי
להם גם ,אני גם ממליץ להגדיל להם רשום פה  87,000שקלים צריך לדעתי
להגדיל את זה תראה מבחינה תקציב יש לך  36ועוד  87כאילו  120אז עוד
 120,000שקלים  107,000יש לך מסגרת ...140

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבל בית חם אומר שהוא שם מהכיס שלו סדר גודל של  25,000שקל כדי
לסגור סך הכול את החודש ולתת לאנשים בכללית את המנה...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן ישי?

ישי איבגי:

אפשר שלומי לקבל את הפרוטוקול?
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שלומי זינו:

איזה פרוטוקול?

ישי איבגי:

פרוטוקול ועדת תמיכות  ...מפרוטוקול וועדת הקצאות ,ככה ,אפשר להגיד

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

דבר אחד באמת שנשכח וחשוב שנשכח וחשוב לעלות אותו חבד שעושים
הרבה פעילויות בעיר ,וכולם באמת אני אומר נשכח

שלומי זינו:

למה זה  ...עוד לא מופיע?

ישי איבגי:

מופיע ,אבל הם ביקשו  50,000שקלים,

שלומי זינו:

כמה קיבלו?

ישי איבגי:

הם קבלו 21,400

שלומי זינו:

תעלה להם ל,60

ישי איבגי:

שלומי אמר  60אני ל,600

נעמי כספי:

אני אומרת מיליון וחצי למה א,

ישי איבגי:

יפה הנה,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

טוב חברים תהיו רציניים ,ההצעה שלי זה לעלות להם ל 40,000שקלים,
בגלל הפעילויות שהם עושים פה אני חושב ש...

שלומי זינו:

למה לא (לא ברור) בואנה הוא לפני רגע אומר לך לצופים שלא ביקשו הוא
רוצה להוסיף להם עוד  70פי שתיים לתקציב ועכשיו (מדברים יחד) אתה לא
רוצה ...חבל שאתה לא רוצה לתת עוד מה שהוא ביקש...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בואו נגיע להסכמה,

ישי איבגי:

הפרעתי לך כשאתה אמרת את ה ?...לא נכון ,עכשיו תורי נכון ,אני חושב
ש 40,000שקלים אני אומר זה צריך לעבור בהדרגה לכל עמותה40,000 ,
שקלים אני חושב שהם ...עזרה לכל אחד אם לא מאתנו באופן אישי אז
למשפחות הקרובות או למכרים או לשכנים פגשנו אותם גם שם ואני חושב
שיהיה ראוי  40,000שקלים,

יחיאל אדרי :אבל אפשר לעשות ,תראה ,הבעיה היא שה ...כרגע בפרוטוקול ... ,כל מה
שאנחנו יודעים כרגע בפרוטוקול זה צריך לחזור חזרה לוועדת תמיכות,
(מדברים יחד)
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יחיאל אדרי :אני בא ואני אומר כל התוספות האלה שמדברים עליהם,
אבי בינמו:

רועי אם אתה רוצה לכבד אותי כל הדברים שהעלית אני מוכן להביא אותם
אבל תן לי את ה...

ישי איבגי:

ומה אחר כך?

אבי בינמו:

מה זה מה אחר כך?

רועי לוי:

תסגור את זה עכשיו

אבי בינמו:

אי אפשר ,אי אפשר לסגור את זה עכשיו,

רועי לוי:

אז הם יצאו רגע,

אבי בינמו:

כן?

רועי לוי:

הם יצאו רגע יקבלו החלטה ויחזרו עם החלטה חדשה,

אבי בינמו:

בנושא של ה 5אחוז של הכדורגל?

רועי לוי:

לא של הכול,

אבי בינמו:

לא יכול אין לך תקציב לזה,

רועי לוי:

כל ה,

אבי בינמו:

אין לך תקציב לזה,

יחיאל אדרי :למה אבל זה בתוך התקציב התמיכות ,הצופים בתוך הנוער מה לא?
(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :מה השתנה לפני חודש אני יכול להבין? הרי לפני חודש ישבנו עם כל
התמיכות כל אחד בא עם רשימה מה השתנה מה? פתאום מישהו אחר לו
לא נתת לי כן נתת לי ,מה השתנה רועי? לפני חודש לא דיברו איתך?
רועי לוי:

דיברו איתי כי הג..

ניסים בן לולו :אז תגיד לו תחכה עוד חצי שנה,
רועי לוי:

למה שאני אגיד לו ככה?

ניסים בן לולו :ככה ,כי מה לעשות
רועי לוי:

אני חושב שריך לתת ....

(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :לצופים נתנו  150מה הבעיה,
רועי לוי:

הוועדה יכולה לקבל החלטות זה בסדר ,ואני יכול ב...
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ניסים בן לולו :אבל אני לא חושב שזה נכון לבוא כל יומיים לשנות כי מישהו אמר לי כי
מישהו דיבר איתי,
רועי לוי:

אני לא יודע מה...

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

בעיני זה נשמע לא טוב,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :פעילות נוער אין לך בעיה כי זה נכנס לתוך מסגרת הם עושים...
(מדברים יחד)
רועי לוי:

איך שהם הגישו את זה שזה הולך כל ה 250,000שקל לכדורגל זה בה...

יחיאל אדרי :לא לכדורגל,
רועי לוי:

רק לכדורגל,

יחיאל אדרי :לא לא לא,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה לא זוכר מה אתה אומר

ניסים בן לולו :מה אני לא זוכר ישבנו מוצאי שבת ואתה העלת  250,000לנוער,
רועי לוי:

ל?

ניסים בן לולו :נכון,
יחיאל אדרי :סבסוד נוער,
ניסים בן לולו :נוער,
יחיאל אדרי :לא לכדורגל,
ניסים בן לולו :לא לכדורגל ,אני לא אמרתי כדורגל אמרתי נוער,
רועי לוי:

ה רשום פה?

ניסים בן לולו :מה רשום פה? בקשה ש...
רועי לוי:

ש 250,000שקל

ניסים בן לולו :אין לי בעיה אז קח את  250תעשה אותם לנוער לכל ה...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  2018יד'  13כן מי בעד?

מיכל ליבנה:

לא לא רגע תקריא את הצעת החלטה בבקשה
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הצעת מאשרים מתן תמיכות לשנת  2018בהתאם לפרוטוקול ועדת תמיכות
יד' 13

מיכל ליבנה:

עכשיו יותר טוב תודה,

אבי בינמו:

כן מי בעד? אחד שתים שלוש ארבע חמש שש ...מי נגד?

רועי לוי:

חמש למה שש? חמש.

אבי בינמו:

אהה אולי ספרתי זה,

יחיאל אדרי :את גיאורגי ספרת פעמים,
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

הלאה אבי נושא הבא,

אבי בינמו:

שנייה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

לא יש הצעה חלופית,

אבי בינמו:

אין הצעה חלופית,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :מה התיקונים אני עד עכשיו לא הבנתי אתם סתם מבלבלים אותי,
שלומי זינו:

הייתה הצבעה ל...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

שיכריז על התוצאה של ההצבעה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :התיקון היחידי שיש שם זה ה 250נכון??
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מבקש חברי ועדת תמיכות שנמצאים כאן,

אבי בינמו:

אני מבקש מחברי ועדת תמיכות לצאת החוצה ולדון ב ...בקשה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הנושא יחזור לוועדה זה מה שאתה אומר?

שלומי זינו:

יחזור לוועדה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

יחזור לוועדה הוועדה...

אבי בינמו:

ה ...לא עברה הנושא יעבור לוועדה הדיון בנושא הזה יסתיים תודה רבה,
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יחיאל אדרי :רגע ולמתי הדיון יחזור,
יום שני,

שלומי זינו:

יחיאל אדרי :איזה יום שני איזה נעלים
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אבל זה לא קשור לרוב דובר שהם עולים עכשיו לוועדה מתי נשב על זה ביחד
עוד הפעם,
רועי לוי:

ואז מה יחיאל איזה ( ...לא ברור) הצעה לסדר,

יחיאל אדרי :איזה הצעה לסדר?
רועי לוי:

תהיה הצעה חדשה של הוועדה

יחיאל אדרי :לא הם עושים תיקון,
רועי לוי:

איזה תיקון צריכים להביא לך הצעה,

יחיאל אדרי :הם מש ...למעלה יעשו תיקון,
רועי לוי:

יום רביעי הבא,

יחיאל אדרי :מה זה יום רביעי הבא?
רועי לוי:

יום רביעי הבא יהיה ישיבת מועצה,

יחיאל אדרי :לא אז אני יש לי גם מה להגיד לגיד הרבה על התמיכות,
רועי לוי:

בסדר אז תגיד,

יחיאל אדרי :בקשה בטח שאני אגיד,
שלומי זינו:

הסתיים הדיון,

יחיאל אדרי :לא כי אני רואה ש....
שלומי זינו:

הוא סיים את הדיון,

החלטה -מאשרים מתן תמיכות לשנת  2018בהתאם לפרוטוקול ועדת תמיכות יד' 13
בעד5 -
נגד6-
נמנע-אין

אישור הסכם עם רמ"י – מחצבה  4.5לגביית כספים הפיתוח בסך של  ₪ 49,960,228הסכם
וחוות דעת משפטית
אבי בינמו:

הדיון הסתיים בנושא הזה אני עובר לסעיף אישור הסכם עם רמי מחצבה 4
וחצי לגביית כספי פיתוח בסך של 49,960,268
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב מי בעד לאשר את חתימת ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אחד שתים שלוש ...שבע שמונה תשע ,מי נגד? שתיים ,אני חוזר מאשרים?

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

שתיים נגד אחד נמנע,

אבי בינמו:

אני רוצה לחזור להחלטה ,סליחה רגע תן לי לחזור על ההחלטה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מאשרים חתימה על הסכם עם רשות מקרקעי ישראל בנושא שיווק מגרשים
המצורף בנספח הסכם עם ר...

(מדברים יחד)
החלטה -מאשרים חתימה על הסכם עם רשות מקרקעי ישראל בנושא שיווק מגרשים -המצורף
בנספח
בעד9-
נגד2-
נמנע1-

תקנון החברה הכלכלית
אבי בינמו:

טוב יש לנו עוד נושא תקנון החברה הכלכלית למשרד הפנים זה דבר מאוד
פשוט

דובר:

אני עברתי על התקנון זה תקנון סטנדרטי,

אבי בינמו:

אני מבקש לאשר נאשר ,תקנון (מדברים יחד) לחברה הכלכלית לנשר מצורף
לנספח ,תמתיני נעמי ,כולם בעד כמה יש כן?

נעמי כספי:

פה אחד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

 .12בעד.

(מדברים יחד)
החלטה -מאשרים תקנון נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ המצורף בנספח
בעד -פה אחד.
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אבי בינמו:

אני מבקש לאשר  25אחוז מכספי התמיכות לכל הגופים שהיו שנה שעברה,

רועי לוי:

אני בעד,

אבי בינמו:

יופי ,הנה ברוך ה' (מדברים יחד) מאשרים? מקדמה של  25אחוז מכספי
התמיכות לגופים שצומצמו משנה הקודמת? זה בסדר נכון?

מיכל ליבנה :רגע צריך להגיד רגע שנייה שהוועדה המקצועית גם חשבה על זה והיא
מסכימה נכון?
אבי בינמו:

בסדר ,מאשרים אוקי,

זאב שפיגלר :זה אפשרי
מיכל ליבנה :כן לפי חוזה מנכל
אבי בינמו:

אוקי אחד שתים שלוש...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

פה אחד כולם  12בעד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

יש הצעה לסדר שהעלתה אדווה קאופמן בנושא של דוקטור צייטלין ,אני בעד
אני רק אומר זה צריך לעבור דרך וועדת שמות מה....

(מדברים יחד)
מיכל ליבנה :בהתאם לחוזה מנכל בנושא התמיכות סעיף  13.9מקדמת תשלום לאור
ההמלצה שלנו כוועדה מקצועית המועצה מאשרת ועקב הנסיבות המיוחדות
מקדמה על סך  25אחוז מסך התמיכה שקיבל כל מוסד ציבורי שהגיש בקשה
שלומי זינו:

רגע איזה המלצה לא הבנתי שניה,

אבי בינמו:

תן לה לסיים,

מיכל ליבנה :כבר בשנה הקודמת זהו,
אבי בינמו:

תודה רבה כולם הצביעו בעד פה אחד,

ישי איבגי:

זינו זה עובר מהתקציב של השנה אלה שהגישו שנה שעברה,

החלטה -על פי חוזר מנכ"ל סעיף  ,13.9לאור המלצת הועדה המקצועית ,מאשרים בנסיבות מיוחדות
להחליט על תשלום מקדמת תשלום למוסד ציבור אשר קיבל תמיכה בשתי שנות תקציב הקודמות
ואשר הגיש בקשה לתמיכה בשנת הכספים נושאת התמיכה ובלבד שגובה התשלום במסגרת המקדמה
לא יעלה על  25אחוזים מסך כל התמיכה שקיבל המוסד הציבורי בשנה הקודמת
בעד -פה אחד.
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הצעה לסדר :בקשה להנצחת שמו של ד"ר שניאור זלמן צייטלין -אדווה קאופמן
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב רבותי יש דיון בנושא היועץ המשפטי של עיריית נשר,

מיכל ליבנה :רגע צייטלין מה יצא?
(מדברים יחד)
החלטה-במידה ואושר בועדת שמות  ,יאושר
בעד-פה אחד

הצעה לסדר :ועדת קליטה -איגור גורביץ
אבי בינמו:

יש הצעה לסדר של איגור גורביץ שכל פעולות קליטה יבוצעו אך ורק לאישור
וועדת קליטה ו ...קליטת עליה,

שלומי זינו:

מי יושב ראש וועדת....

אבי בינמו:

הוא איגור

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בעד,

אבי בינמו:

 11בעד ,אני נמנע,

שלומי זינו:

אתה נמנע

(מדברים יחד)
החלטה -כל פעולות הקליטה יבוצעו אך ורק לאחר אישור ועדת קליטה ויו"ר קליטת עליה
בעד11-
נגד-אין
נמנע1-

רועי לוי:

נושא אחרון שכר היועמ"ש,

דיון בעניין עדכון שכר היועמ"ש בחוזה אישי עפ"י  85%שכר בכירים ,רשות רמה .4
אבי בינמו:

שנייה רבותי עוד כמה דקות אנחנו בסעיף שדן בנושא של מר טנדלר

שלומי זינו:

אני חושב שצריך להביא את זה לדיון רציני

(מדברים יחד)
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תעביר את זה לעוד שבוע שבועיים שלוש ,לא לדון ככה שאנחנו עייפים כבר
זה נושא מאוד מורכב  ,אנחנו בשנת בחירות,

אבי בינמו:

אבל תן לי רק להגיד מילה

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אנחנו נסכים לדחות את זה,

אבי בינמו:

שנייה אתה ,בוא בדיוק בוא שים את זה בפניו אנחנו נבקש ממנו לצאת
החוצה

ישי איבגי:

מי זוכר איפה היה הדיון רודם?

שלומי זינו:

אכלתי אותה אני היחיד שהוא שמע מה שיש לי להגיד קודם

ישי איבגי :מי זוכר איפה היה הדיון הקודם על השכר של ה..
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

יש פנייה של היועץ המשפטי של עיריית נשר לעלות את שכרו הרקע אפילו,
תנו לי רבותי סיימנו איתו דו שיח על כל מיני  ...כאשר אני החלטתי
שוועדה בראשות מיכל ,הגזבר ומיטל ממשאבי אנוש תמציא לי את
המסקנות של דוח שנייה תנו לי שנייה שיגישו את המסקנות שלהם נדמה לי
עד ה 7לחודש בנוסף אנחנו צריכים לקבל ש לנו חוות דעת בנושא ובנוסף,

שלומי זינו:

מה חוות דעת ב...

אבי בינמו:

שנייה ,תן לי שנייה תן לי שנייה,

שלומי זינו:

אתה לא מביא חוות דעת...

אבי בינמו:

תן לי שנייה,

נעמי כספי:

שלומי די,

אדווה קאופמן :רגע סבלנות,
אבי בינמו:

אתה באמת ,אתה לא לקחת היום משהו ,די לא נעים,

שלומי זינו:

אם תגיד לי מה אתה לוקח ,אני מבטיח להגיד לך מה אני לא לוקח,

אבי בינמו:

אנחנו חייבים לקבל אישור גם של האוצר לנושא הזה דעת ה ..הגזבר אם
כבר כבר לסיים את הנושא הזה ,דעת הגזבר שניתן במידה ו ,לדון בזה ואני
יכול לקבל את ההצעה של ה ..שלומי שזה נושא אקוטי ומהותי ,אבל בכל
זאת אנחנו חייבים לתת לו תשובה לנשוא הזה,

ניסים בן לולו :בנושא האקוטי הזה או מעלים או לא מעלים
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(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבל אני רוצה לראות את החוות דעת ואיך מציע לא לדון בזה בכלל...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הנושא הזה היה על סדר היום,

שלומי זינו:

לא תוריד את זה מסדר היום,

אבי בינמו:

לא,

שלומי זינו:

תביא את הוועדה ו...

אבי בינמו:

אני לא מוריד,

שלומי זינו:

ועכשיו,

אבי בינמו:

אתה יכול לבוא ולהציע הצעת החלטה שכל ה...

שלומי זינו:

כן הצעת החלטה שלי ...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רגע תן לשפיגלר לדבר,

זאב שפיגלר :אני רוצה לתקן אותך זה לא אלפיים ולא ארבעת אלפים ,הוא רוצה
רטרואקטיבי לאחור כמו שעשה אותו דבר בהרכב העירייה
אבי בינמו:

רטרואקטיבי הוא לא לדיון בכלל לא לדיון,

זאב שפיגלר :סליחה אתה אומר שזה לדיון
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי אנחנו מתעסקים באלו שיש להם כוח וחוששים מזה שיתבעו אותנו ,יש לך
את עובדי העירייה כאן את ה 50עובדי עירייה שמבקשים את הפנסיה
התקציבית שלהם מרוויחים שכר מינימום,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תוריד את זה מסדר היום

אבי בינמו:

אי אפשר,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני לא רוצה להיות נגד אני רוצה ש...

אבי בינמו:

תהיה מה שאתה רוצה...

שלומי זינו:

שראש העיר י...

אבי בינמו:

תן לי לסיים,
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זאב שפיגלר :אתה תעשה...
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :גם לעובד הפשוט,
שלומי זינו:

כן,

זאב שפיגלר :וגם לעובד שמאיים עליך בתביעה משפטית אל תהיו שפנים ,אל תהיו שפנים,
שלומי זינו:

העורכת דין...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

למה אתה הולך רחוק העורכת דין בלשכה המשפטית לא מגיעה ל 7,000שקל
מה אתה מדבר

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רגע רגע אני רוצה להגיד משהו בבקשה,
אבי בינמו:

הנושא שהועלה ל( ...מדברים יחד) הוא הבקשות של לעלות את שכרו מרגע
זה,

שלומי זינו:

ואז...

אבי בינמו:

שנייה רגע.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הרטרואקטיבי לא תלוי בך ולא תלוי בי,

שלומי זינו:

אז שילך לבית משפט,

אבי בינמו:

אבל אני מעלה את הנושא ,במקביל הוועדה יושבת,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ישיבה שלמה הוא יושב לא מדבר לא מגיעה לו משכורת בכלל עזוב אותך.

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תוריד את זה שלא יהיה השפלה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אתה יכול להוריד מסדר היום

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אנחנו רוצים את החוות דעת והמסקנה,

יחיאל אדרי :לא לא אני גם יש לי הצעה עם כל הכבוד,
(מדברים יחד)
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יחיאל אדרי :רגע אחד,
שלומי זינו:

אתם מלקקים לו עכשיו ליועץ המשפטי,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אמרת שמינית וועדה שתביא את ההמלצות שלה

אבי בינמו:

שלומי אתה מפריע,

שלומי זינו:

אני כן אפריע כי זה פסול ,זה פסול לעשות את זה .זה  85אחוז שכר בכירים
והוא לא מדבר מילה,

יחיאל אדרי :אני מבקש,
(מדברים יחד)
נעמי כספי:

מה זה מהבוקר,

אבי בינמו:

יש כאן הצעה אחת ויש פה הצעה שנייה הצעה אחת זה לאפשר הלאה
שמהיום ,תקן אותי מיכה כל של  5אחוז.

מיכה ז'נו:

כן,

אבי בינמו:

והצעה שנייה שאומרת לא לדון בזה.

יחיאל אדרי :לא לא לא סליחה אני מבקש (מדברים יחד) צריך לעשות הפרדה ,רבותי
שייתן חוות דעת לפחות שיעמוד במילה שלו,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :וגם אין ישיבות עזבו באמת ,רבותי אני מבקש ככה לגבי העניין של היועץ
המשפטי א' אנחנו מדברים על משהו עתידי ואם מגיע לו על פי החוק ועל פי
הזמן אני מבקש שייתנו לו מה שקשור לפועל
שלומי זינו:

העלה זה לא עניין של חוק,

יחיאל אדרי :אני מבקש ממך לא לה פריע לי יותר בסדר ,מה שקשור לעניין של אחורה ו...
וועדה ,שהוועדה תחליט אם תחליט וטוב לו אז סבבה אם תחליט ולא טוב
לו אז( ...מדברים יחד) אבל באותה נשימה אני אומר אני מבקש ממועצת עיר
ומראש העיר שהגברת עורכת דין מעיין לא תיתן שום חוות דעת יותר
בעירייה,
שלומי זינו:

יפה ,אני בעד

יחיאל אדרי :לא יעלה על הדעת
שלומי זינו:

אני בעד,
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יחיאל אדרי :שהיא תעשה את הדברים האלה כשיש יועץ משפטי כשהוא כותב ואומר שזה
לא דעתו הוא מוציא מכתבים כאלה אני מבקש שהיא לא תיתן יותר חוות
דעת,
שלומי זינו:

ויש לי הצעה נוספת

יחיאל אדרי :ואני מציע...
שלומי זינו:

תעלה את המשכורת של קרין שהיא בקושי מרוויחה  ₪ 6,000עורכת דין,

יחיאל אדרי :ואני מציע,
אבי בינמו:

מה התחילה מערכת בחירות מה קרה?

שלומי זינו:

לא תעלה להצעה תעלה לה את השכר עורכת דין מרוויחה  5,000שקל

יחיאל אדרי :אתה מוכן לתת לי לסיים?
שלומי זינו:

וההוא מרוויח...

יחיאל אדרי :אתה מוכן לתת לי לסיים?
שלומי זינו:

מה?

יחיאל אדרי :לכן אני מבקש,
אבי בינמו:

יש נושא לדיון,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אז אני בא ואומר בלי קשר לזה אני גם אומר את זה ,כי זה תוכנן לעשות את
זה בתחילת הישיבה ואני שמח שתושבים לא נמצאים פה ואז אני יכול לעצמי
להגיד את זה,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש לשמור לי על זכות הדיבור,
אבי בינמו:

רועי תמתין עוד  2דקות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תחליטו מה שאתם רוצים,

יחיאל אדרי :אני מבקש לסיים,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי זה ,סליחה ,מיכה אנחנו רוצים לסיים את הישיבה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי,
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יחיאל אדרי :אנחנו מדברים על משהו קדימה אמרתי על משהו אחורה,
שלומי זינו:

אתה מוכן לעלות את זה להצבעה אדוני ראש העיר?

יחיאל אדרי :מה שהיה מאחור זה כרגע נמצא בבדיקה ,על מה שאומרים קדימה אם מגיע
לו על פי הזמנים וגם על פי הרשות
אבי בינמו:

אבל מועצת צריכה לאשר,

יחיאל אדרי :אין בעיה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מיכה מיכה אתה רוצה לנהל את הדיונים? (מדברים יחד) אני מבקש לאשר
או לא לאשר את העלה של ה 5אחוז

שלומי זינו:

מה ההצעה שלך לאשר או לא לאשר?

אבי בינמו:

אני ,לי אין הצעה,

שלומי זינו:

לא אתה חייב לאשר ואז נגיד בעד או נגד,

אבי בינמו:

רבותי לאשר ב 5אחוז את שכרו של היועץ המשפטי .מי בעד? ומי נגד?

שלומי זינו:

יפה,

אבי בינמו:

בעד אחד שתים שלוש ארבע חמש ...נגד? אחד שתים נמנעים? שלושה.
ארבע .וגם אני נמנע.

(מדברים יחד)
החלטה -עדכון שכר יועמ"ש בחוזה אישי על פי  85%שכר בכירים ,רשות רמה 4
בעד5-
נגד2-
נמנע5-

*** נעילת הישיבה ***

____________

_________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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