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 פרוטוקול

 

 - 18ליאת מועצת העיר מן העניין מספר אני מבקש לפתוח את ישיבת מ מר אברהם בינמו:

, כאשר אני מבקש, קודם כל ... ברשותכם כל אחד יברך, גם נזכיר 837, 2016

ריס את הנוכחים. הנוכחים אבי בינמו ראש העיר, יחיאל אדרי, נעמי כספי, בו

אייזנברג, גאורגי גרשקוביץ', איגור גורביץ', רועי לוי, ישי איבגי. כמו כן 

משתתפים מיכל לבנה, מיכה זנו, אלכס טנדלר, ניב רוסו ואורחים נכבדים. 

 אני מבקש,

 שולחים רפואה שלמה לדוד עמר. הוא דיבר איתי, הוא אמר לי שהוא לא ... דובר:

 בקש, איפה עוד יין תירוש? כולם יברכו. אני ממר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 כמובן,מר אברהם בינמו: 

 דקות. 2אחרי שתי ישיבות הישיבה תגמר אחרי  דובר:

זה יין תירוש. אני כמובן מבקש שכל יושב ראש סיעה יברך וניתן את זכות מר אברהם בינמו: 

 הבכורה לרועי לוי, בבקשה. 

 אני מעביר לישי. מר רועי לוי: 

 מעביר לישי. רבותי, נא להיות בשקט. תן לנו דבר תורה.בינמו: מר אברהם 

או קיי, טוב. ככה. קודם כל חברים, נתחיל בברכה בדברים שהתבקשתי  מר ישי איבגי: 

להגיד. שתהיה שנה טובה, פורחת, משגשגת לעיר שלנו, לתושבים שלנו, 

ה לנבחרי הציבור שלנו. אני בטוח שבעזרת השם השנה הזאתי תהיה בטוח

יותר מקודמתה וכל אחד בתחום שלו שיצליח, בעזרת השם, וזה יהיה עבור 

התושבים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שגם לשמו אנחנו יושבים פה 

כל ישיבה. כתוב רעיון קטן בתפילות שאנחנו נקרא בראש השנה ויום 

 הכיפורים. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. 

 ם או מתים.חיימר יחיאל אדרי: 

 יפה. מר ישי איבגי: 

 חיים ומתים.מר יחיאל אדרי: 
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לא, ספרי חיים ומתים לא או. אז שואלים המפרשים, ספרי חיים זה דבר  מר ישי איבגי: 

ברור. מדוע? כי אם אתה רוצה לראות בן אדם מה הוא עשה, וזה גם נוגע לנו, 

 ואם צריך לתת את הפיקנטיות קצת זה נוגע לנו,

 אקטואליות.ליבנה:  מיכל 'גב

כן, אקטואליות. מה נעשה? בודקים ספרי חיים, זה הגיוני. אבל ספרי מתים?  מר ישי איבגי: 

מוחה אז נגעו בזה -בן אדם הלך. אז אני חושב שכשהיינו בהשכלה של הרב בר

. אומרים ספרי מתים זה מה הבן אדם הכולמהכיוון השני אבל זה הסביר את 

ומרים כל פעם, כשבן אדם בעצם מגיע ראש השנה, השאיר אחריו. עכשיו, א

פותחים גם את הספרים של אנשים חיים שזה לגיטימי, כל יום בודקים, איך 

אומרים מאזן רווח והפסד, דו"חות כספיים אפרופו, וכמובן הבן אדם 

שנפטר, הקדוש ברוך הוא הוא רוצה לשפוט את האדם לכף זכות, או קיי? 

שאומרים, האדם הוא בן אדם שיכול להיות מונע  הוא לא כמונו, נכון? כמו

על בסיס רגשות והכול, הקדוש ברוך הוא לא ככה הוא פועל. הוא אומר אלה 

ילדי, גם אם הוא עשה טוב גם אם הוא עשה רע, אני רוצה לבדוק, ברוך השם, 

אם הבן אדם אפשר לשפוט אותו לכף זכות. איך הוא עושה את זה? הוא 

ת ואומר, המת השאיר אחריו שני ילדים שיש להם פותח את הספר של המ

דרך ארץ ויש להם מצוות והם עושים דברים לטובת הזולת, בוא נעלה אותו. 

הוא השאיר משהו חיובי. לא היינו יכולים לשפוט אותו כשהוא היה חי אבל 

מה שרואים עכשיו, שהוא יצא משהו טוב מתוכו. אם ככה מעלים אותו ולכן 

מתים לפניך היום נפתחים, ואם אנחנו לא טובים רשום רשום ספרי חיים ו

בחסדי אבות ראשונים, אנחנו ... זאת אומרת אם אנחנו כבר לא זכאים אז 

 על בסיס הסגולות ש ההורים שזה תמיד טוב, הוא ישפוט אותנו.

 יפה מאוד, חזק וברור. חזק וברור. איגור, תברך. לשנה טובה.מר אברהם בינמו: 

אני לא יודע להגיד יפה, לא למדתי תנ"ך בבית הספר אבל אני מברך את ץ: מר איגור גורובי

 כולם, כן? ומאחל לכולם חיים טובים, כן? בהצלחה, עד כמה שזה אפשר.

 תודה רבה. יברך כבודו?מר אברהם בינמו: 

 ... כבודו יברך. דובר:

הברכה בשם  א' באמת ישי תודה על דברי התורה שאתה נותן לנו. גם עלמר אברהם בינמו: 

 הסיעה שלך. תודה לך גם על,
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 ממשיך דרכו אביב. דובר:

כן. גם לאיגור. אנחנו עכשיו בתקופה של סליחות. אומרים אל תאחר מר אברהם בינמו: 

בטרם ימים פונים. ואני אומר לכם במלוא האחריות ובמלוא הכנות. אם 

א פגעתי באיש, אני מבקש סליחה. ויש לי הרבה סליחות לבקש, אני ל

מתבייש להגיד את זה. אני מאמין בתורה ומאמין בקדוש ברוך הוא ואין לי 

אפילו ספקות. באשר יש לי ספק אומרים עשה לך רב, קנה לך חבר ו... בנוסף, 

אני שואל הרבה פעמים שאלות, לעתים אני מקבל תשובות, אבל מסתבר 

 לאט לאט שכמעט או ברוב או לכל השאלות יש תשובות בתורה, בגמרא,

שנה אולי להבין אותה.  40במשנה ובתלמוד. ואני אתן לכם הערה, לקח לי 

שנה בהרצאה של פרופסור טאלר בטכניון. אמר פרופסור  40-הייתי לפני כ

טאלר, אל תזכור מה שאתה יכול לרשום. יש לך פתק. פגשת בן אדם, ניהלת 

מר שיחה, דו שיחה, אמרת, תרשום. בנוסף הוא הוסיף בהרצאה שלו, הוא א

לסטודנטים, אל תמציאו את מה שיש בספריה. קודם כל לכו לספריה, אחרי 

חצירא בנהריה אז הרב דימסי  נתן לי חידוש -זה, כשהלכתי לרבי דוד אבו

נוסף, לא היכרתי אותו, שאומר עשה לך רב וקנה לך חבר והסתלק מה .... 

יף ומה זה קנה לך? קנה זה הציפורן שעימה אתה רושם, איך אומרים שנ

שאט. זה ... אתה רושם לך נקודה והנקודה הזאת אתה ... אה, אני יכול 

באמת להיות גאה במה שנעשה כאן בשנים האחרונות. עוד עם קודמי 

וקודמיי, וחברי מועצת העיר הקודמים. אני מאוד מעריך, אני רוצה לאחל 

שתהיה לכם שנה טובה, שנה של בריאות. אה, לכם, לבני המשפחות שלכם, 

אחד יראה טוב בדרכו, יפגוש רק בטוב, כתוב בפרקי אבות הווה מקדים  שכל

שלום לכל אדם. כל אדם. אתה צריך להיות ראשון. אתה לא צריך לחכות 

שמישהו יגיד לך שלום. ובאמת אנחנו נמצאים אה, אנחנו נמצאים, אה, 

לפעמים כאן בויכוחים חוצבי להבות, לעתים קשים. אבל כולנו בחרנו 

זה. אני גאה שאני במקצוע הזה. אני גאה להיות פוליטיקאי, אני במקצוע ה

גאה להיות נבחר ציבור. גם אתם צריכים להיות גאים בכך. יש לנו כאן צוות 

מקצועי לדעתי מצוין ואני מברך אותו גם כן בשנה בריאה ופורייה. ואסיים 

 ואומר, כאשר אתה נמצא בתפקיד כזה אז אתה הולך כמעט כל יום לאזכרה,

וכמעט כל יום לא עלינו להלוויה. וברוך השם הולכים לבריתות ולחתונות. 
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אין ספק שהדברים האלה עושים משהו לאדם. זה לא שאתה ולך בתקופה 

כזו או אחרת. כאשר, חלילה וחס, בן אדם צעיר, זה עוד יותר מקשה. אלא 

מה הוא האדם? ממה השם שלו בכלל? מהאדמה. לכן החיים שלנו הם כצל 

ף ואנחנו צריכים לעשות אותם טוב עבור המשפחות שלנו, עבור הילדים חלו

שלנו ועבור העם שלנו. יש לנו מדינה טובה. יש לנו מדינה חזקה. יש מערכת 

דמוקרטית לתפארת. אני גאה במה שאני רואה שמתפתח במדינה. יש אין 

ספק מקומות שצריך לשפר אבל כאשר אני עובר הן במשרדי הממשלה, כאשר 

י קורא עיתונים, כאשר אני רואה איך מדינת ישראל עומדת ביחס למזרח אנ

התיכון, והיום זה הזמן. אצל המוסלמים יש דיפלומטיית הרמדאן. מה זה 

דיפלומטיית הרמדאן? שבחודש הרמדאן מברכים אחד את השני. אז מסתבר 

 שהאויבים הכי גדולים, נניח כמו אירן וקטר, מרימים טלפון אחד לשני לברך

אותו. מה שאנחנו יודעים כבר אלפי שנים, הם עכשיו עושים את זה. לנו ברור 

שצריך ללכת ולבקש סליחה מבן אדם לחברו ובעזרת השם אני מאחל לעם 

ישראל שיהיה לנו דיפלומטיית ראש השנה ויום כיפור. זה הדבר היחידי 

ובאמת צריך לבקש סליחה אבל לבקש סליחה זה לא להגיד משהו בפרהסיה 

בלבד, אלא צריך להרים טלפונים, צריך לגשת לאנשים. אם במחילה פגענו 

במישהו, מכאן אני מאחל לכם באמת שנה הכי טובה לכל חברי המועצה. כל 

בעלי התפקידים. אני מאחל בריאות שלמה ורפואה שלמה לדוד עמר שהיה 

בבוקר בבית חולים. אני מאחל בריאות שלמה לגיסו של משיח עמר  3עד 

מוחה הבן -ל אירוע קשה מאוד. אני מתפלל לבריאותו של הרב דניאל ברשקיב

של הרב מרדכי. אני מאחל מזל טוב להולדת הנכדה של איגור גורביץ', אני 

מאחל, אם לא איחלתי ברמה הציבורית, אני מאחל מזל טוב לרועי לוי 

 להולדת בנו ואני מאחל,

 הוא נקרא יחיאל. דובר:

 או קיי. מה? אה,מר אברהם בינמו: 

 מה, יחיאל על שם?  נעמי כספי:  'גב

 הילד. דובר:

 הילד, כן. נעמי כספי:  'גב

 בחייו. דובר:
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שנה בהקשר  20ולכן אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שעלה בעיני לפני מר אברהם בינמו: 

הפוליטי. כתוב באחד המקומות הצטרף חבר המועצה זאב שפיגלר. כתוב 

עוף. אבל, יש לזה המשך. אומר הקדוש ברוך באחד המקומות כנשר יגביה 

הוא, אני יכול להרים כל אדם. ובאותה מידה אני יכול להוריד. אנחנו ... בני 

אדם, תפקידנו לעשות כשליחי ציבור טוב לציבור, טוב לעיר שלנו, ולדעתי יש 

 לנו עיר מצוינת ובאמת אני מאחל שנה טובה ובריאה לכולנו. תודה רבה.

אבי, אני רק רוצה להגיד עוד משהו. אמרת מקודם, זה משהו, איזה סיפור   מר ישי איבגי:

קטן שאני יכול להוסיף על זה. אמרת מקודם שבתורה כמעט הכול רשום, 

בתלמוד ובגמרא. אז יום אחד בא איזה תלמיד חכם לאיזה אב ואמר לו 

תשמע, אתה דורש כל שבת ואהבת לרעך כמוך מתוך הפרשה. אבל לא הכול 

בתורה והשבת זה הייתה פרשת בלאק. הוא אמר לו, אין ואהבת לרעך  רשום

כמוך. שם שכרו את בלעם כנגד כלב ... בלאק, ובלגן שלם וכולם נגד עם 

ישראל ובלגן והוא אומר לו שם רק מלחמות, אין ואהבת לרעך כמוך. אז הרב 

אמר לו, זו השבת שהכי פשוט לדרוש עליה ואהבת לרעך כמוך. תלוי איך 

ה אומר את זה. הוא אומר לו, פרשת בלאק זה ראשי תיבות ואהבת לרעך את

כמוך. מסתכל עליו ואומר לו איך, ואהבת זה עם "ו" וזה עם "ב" וכמוך עם 

"כ" וזה עם "ק". אז הוא אומר לו מה זה משנה איך אתה אוהב את החבר? 

 עם "ו" ועם "ק" ועם "ב". זה לא משנה, העיקר שתאהב אותו. 

 יופי, תודה רבה. אני מבקש לעבור לסדר היום. אה, כן. כן. בינמו:  מר אברהם

 יש תפוחים, יש דבש. נעמי כספי:  'גב

שנה טובה, איחולי בריאות לנשיא המדינה, לראש הממשלה, לעם ישראל, מר אברהם בינמו: 

טחון, לתושבי נשר, בריאות שלמה לנשיא הקודם, הנשיא לשעבר ילכוחות הב

ה לשנים טובות יותר. אני מאחל לכם ולבני משפחותיכם, שמעון פרס, שיזכ

לתושבי נשר שנה טובה ופורייה. לחיים. אני ברשותכם מבקש לעבור לסדר 

היום כאשר על הסעיף הראשון יש שתי שאילתות. שאילתה של דן תיכון, אז 

מאחר ודן תיכון, כן, כן. אני יודע על ההודעות. השאילתה של דן תיכון אני 

בור לישיבה הבאה. אני מבקש בכל זאת להגיד מספר הודעות. מבקש שתע

תעודת פרס ניהול תקין היא בזכותכם. בזכות מועצת העיר נשר. בזכות עובדי 

הגזברות, בזכות עובדי העירייה, בזכות ממלא מקומי. ... בהסכם איתי, נעמי 
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ובזכות מיכה ז'אנו ועובדי משרדו. זה מגיע לכל עובדי המשרד, מגיע לכם 

תודה לכל אחד ואחד מכם. הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה. כולנו 

 20-שותפים במערכת ... שכולנו רוצים בטובתה של העיר נשר. זו השנה ה

ברציפות שנשר מקבלת את הפרס על ניהול כספי אחראי ותקין שהוענק לנו 

על ידי שר הפנים, חבר הכנסת הרב אריה דרעי. מכאן אני מבקש להודות לשר 

ריה דרעי, למנכ"לית משרד הפנים אולנה אוזמן בכור, ולסגן הממונה על א

המחוז תפעז חאנה ולממונה על המחוז יוסף מישלב. ותודה לכולכם הנוכחים 

ולעובדי העירייה לתרומתכם על הזכייה בפרס הנכבד. אני מבקש לציין 

. איך אמר לי 4שברוך השם כל תושבי דוכיפת ותושבי נחשון קיבלו טופס 

 רועי, זה החובה שלך. אז אנחנו השתדלנו לבצע את חובתנו כמוטל עלינו,

 ... משלם לכם משכורת. מר רועי לוי: 

נכון. הנושא השלישי, כפי שאתם רואים, נעסוק כאן, נעשים קידוחים מר אברהם בינמו: 

בנשר. אני מקווה שיתגלה נפט או גז. מאחר ואני ... עם האנשים שקודחים 

מטר, זה מה ש, על מנת לראות  35הם קודחים עד לעומק של  בלילה, 1בשעה 

איזה סוג של אדמה או כמה אפשר להעמיס עליה וכיצד לבנות את החיזוקים 

אז עיריית נשר, כפי שאתם רואים, יצאה להסדרה של הצומת  של הכביש.

 בדרך בר יהודה דרך, צומת משה בר יהודה. 

 וקודחים לך באחת בלילה.  אתה יודע כמה אנשים מתקשרים אליך דובר:

 חופרים, חופרים. דובר:

 קודחים. דובר:

קודחים. אתה יודע, וכל פעם מסתכל מה הם מוציאים. אתה יודע, מכל מר אברהם בינמו: 

 ... מכל עומק הם מוציאים משהו.

 בסוף הם יגיעו שם לגופות של ילדים מ, דובר:

אני יכול לספר שאני קיבלתי אכן מכתב  לא, שמה אין. אז אני יכול לספר,מר אברהם בינמו: 

בנדון והשבנו כפי שהשבנו. אנחנו, חלילה וחס, שומרים כפי שנתבקש וכפי 

שצריך. כמו כן אנחנו ממשיכים בתכנון העבודות ובביצוען בצמתים בר 

יהודה ישורון. כלומר, מעבר החצייה מול האשכולות פיס ובר יהודה 

אלה שמהווה סיכון בטיחותי. המלאכה שהחשיבות שלו היא בפניה שמ
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מדובר בעבודות הסדרה למען בטיחות הנושאים והולכי הרגל והן מבוצעות 

 על ידי חברת נוף בהתאמה לעבודת המטרונית. בהתאם לבקשה,

 למה לא מחכים למטרונית? מר רועי לוי: 

 שנייה, שנייה, אני אענה. רק אני מסיים את ההודעות. בהתאם לבקשתמר אברהם בינמו: 

חברי סיעת יש עתיד, אני מבקש להודיע, תקן אותי אם אני טועה, כי חברת 

המועצה אדווה קאופמן תחליף את חברת המועצה הפורשת ... עירית 

קרובניאק בוועדות היומיות שבמועצת העיר כפי שהייתה בהם חברת 

 המועצה. כן. 

 אם כבר,רק דבר אחד קטן. צמתים, למה לא מחכים למטרונית?  מר רועי לוי: 

אני אסביר. התהליך של המטרונית, הערכה זהירה, ייקח בין שנתיים מר אברהם בינמו: 

לשלוש שנים. יש דברים שאני לא הייתי מוכן להמשיך להשלים איתם, בעיקר 

בשני מקומות מרכזיים. מעבר החצייה מהאשכולות פיס שרוב האנשים 

זה. אמרו כיכר  שנה כבר מדברים על 15שחוצים בו הם קשישים שבאמת, 

אמרו זה אמרו זה, בסוף אחרי בדיקה נוספת התקבל אישור לרמזור כאשר 

אלף שקל, ככה זה ...  100-נדמה שהיקף העלות של כל הרמזור הזה הוא כ

והיציאה שמאלה מהמלאכה, מאזור התעשייה שיוצאים מול זה, זה רולטה 

יו. אני מקבל גם רוסית ואני חושב שמחובתנו כחברי מועצה לבוא ולהגיד עכש

את ההערה שלך בנושא הזה. אנחנו בדיונים מאוד קדחתניים עם חברת יפה 

נוף. אנחנו למדנו מהשגיאות שנעשו בחיפה. נעשו לא מעט שגיאות. לעומת 

זאת המטרונית בפעילות שלה עשתה עבודה טובה מאוד, למשל בקריית 

בשלבי תכנון.  אתא, כי שמה כבר למדו את השגיאות שקרו בחיפה. עכשיו זה

מיליון שקל ובעקבות דרישות שלנו ובקשות שלנו  60-הפרויקט התחיל בכ

ולהערכתי זה  ₪מיליון  160, 150-והסתייגויות שלנו הוא כבר היום קרוב ל

אף יגדל ונקבל את תמיכת השר. זה מתוקצב, ברוך השם. כן, אני מבקש 

 לעבור לסעיף הבא. 

ם אפשר להוסיף. קודם כל אני רוצה לברך את כולם עם עוד דבר קטן אמר בוריס אייזנברג: 

השנה טובה ודבר שני, משהו קטן על הקידוחים. כשאנחנו, הקידוחים 

שדיברנו. כשהאמריקאים ידעו שהם מתכננים עכשיו פרויקט שלא עושים 
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קידוחים, הם היו המומים. איך זה עושים איזושהי עבודה לא חשוב, קטנה 

 גדולה,

  איפה? דובר:

 בכל מקום. ולא עושים קידוחים כדי לבדוק את המקום. בוריס אייזנברג:  מר

 מי היה המום? לא הבנתי. דובר:

 ... שמתכננים אצלנו את העבודה,מר בוריס אייזנברג: 

 איפה? פה בנשר? דובר:

לא, לא. ב, במכון איפה שאני עובד. הם היו המומים שבישראל בדרך מר בוריס אייזנברג: 

 ם את הקידוחים לפני שבונים. כלל לא בודקי

 .הכולהם יודעים  דובר:

, יחיאל 6טוב, רבותי. הסעיף הבא. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות י"א מר אברהם בינמו: 

אדרי מודיע על אי השתתפותו בסעיף זה ולו מחשש קל או גדול לניגוד 

 עניינים. 

 יש את המכתב, דובר:

ריא, תביא לי, אני אקריא את המכתב. אני לא כן, כן. בסדר. אני מקמר אברהם בינמו: 

 משתתף אז מה אני צריך להקריא. 

 מה זה? דובר:

 את המכתב של יחיאל.מר אברהם בינמו: 

 לא, שיהיה ברור כי הוא לא רוצה, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 כי מה? דובר:

 כי הוא לא רוצה לדון ולהשתתף ב, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 זכותו, דובר:

 אז אתה מציע שאני אקריא?ם בינמו: מר אברה

 כן, כן. בסעיף אחד. ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 אבל הוא אומר שהוא לא משתתף, מה? הוא לא משתתף, זהו. דובר:

 הוא הציג גם מסמך והוא, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 נו, תקריא. יאללה. דובר:

. הנדון 21.9.2016ר, לכבוד אלכסנדר טנדלר, יועץ משפטי, עיריית נשמר אברהם בינמו: 

עמותת חסד ואמת. נודע לי שעמותת חסד ואמת הגישה בקשה לתמיכה 
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מעיריית נשר במסגרת ועדת התמיכות לקבלת תמיכות על פעולות שהיא 

מבצעת בשנים האחרונות בעיר נשר. כיוון שבעמותה הנ"ל חברים גם קרובי 

בהחלטות משפחה שלי, אבקש לא להיות שותף לא בעקיפין ולא במישרין 

הניתנות על ידי הוועדה. שיקולי הדעת בנושא הזה לא יהיו בגלל היותי ממלא 

מקום וסגן ראש עיר. אוסיף ואומר, אומר יחיאל אדרי, מבקש אני בגלל 

הקרבה של מקימי העמותה אלי ... אני ... ומתנגד בכל תוקף להעביר אליהם 

 רף,... עיריית נשר. בכבוד רב, יחיאל אדרי. אני מבקש לצ

 למי הוא מתנגד להעביר? מר רועי לוי: 

 הוא מתנגד. הוא לא רוצה להשתתף אז אם הוא לא משתתף אז,מר אברהם בינמו: 

 לא, מה הוא אומר? שהוא מתנגד ל, מר רועי לוי: 

 הוא אומר שהוא מתנגד,מר אברהם בינמו: 

 למי? מר רועי לוי: 

 לעמותה.מר אברהם בינמו: 

 ותה?לאיזה עמ מר רועי לוי: 

 חסד ואמת. תיכף אנחנו נדבר על זה.מר אברהם בינמו: 

 טוב, או קיי. מר רועי לוי: 

אני מבקש לצרף את המכתב, אני מבקש, אני מבקש לצרף את המכתב מר אברהם בינמו: 

לפרוטוקול. תודה רבה. רבותי, כן. על סדר היום אישור ועדת תמיכות מיום 

 . בבקשה.4.9ראשון 

 בירו לנו חברי הוועדה מה היה,שיס מר רועי לוי: 

אני, אני אתן הסבר. התבחינים אושרו במועצת העיר, יש את חוזר מנכ"ל נו: 'ח מיכה ז"רו

. פורסמה, העירייה פרסמה להגיש את הבקשות, 2006משרד הפנים של 

העמותות הגישו את הבקשות. נבדקו תנאי הסף של כל העמותות בהתאם 

ועדה בכל תחום לחלוקה בהתאם לתבחינים. יש את ההמלצה של הו

לתבחינים ולמגבלות שיכלנו לבצע. בכל סעיף יש את התקציב השנתי, את 

החלוקה במזומנים לכל עמותה, את הסכום המומלץ לאישור המועצה ובנוסף 

לזה שווי יחויב כמו שהיה בשנים קודמות כי יש כמה שיטות לחייב שווי. 

זה העלות הנוספת של חשמל אנחנו ממשיכים איך שהיה בשנים קודמות ש

 ומים. מוצג הפרוטוקול וההנחות. 
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 כן. התייחסות, רבותי.מר אברהם בינמו: 

 טוב, אני רוצה להתייחס. מר ישי איבגי: 

 קודם ישי, אחר כך שפיגלר.מר אברהם בינמו: 

אני קראתי את הפרוטוקול. יש לי כמה דברים, גם, קודם כל יש הרבה דברים  מר ישי איבגי: 

ים, זאת אומרת, בוועדת תמיכות שמעבירים כספים לגופים שבאמת טוב

עוזרים, גופים של צעירים. אני חושב שאפשר להתווכח על הסדרי עדיפויות 

כמה ואיך ולמה אבל ככלל יש הרבה דברים טובים. אבל יש לי כמה דברים 

 שממש צרמו לי.

מר טנדלר, זה מפריע באמצע  סליחה רגע, סליחה רגע. יש לי כאן, סליחה.מר אברהם בינמו: 

 ישיבה. מדבר חבר המועצה. כן. 

יש כמה דברים שממש צורמים. רשמו שבתחום הספורט, זאת אומרת בסעיף  מר ישי איבגי: 

רשמו על פי הבקשות שאושרו על ידי הקבוצות, נקלטו מספר נהנים 

משתתפים  70-30)משתתפים ואוהדים( והוצג תחשיב שביצע שקלול של 

עיר. אני חושב שאת הדבר הזה היה כדאי בכלל לא לרשום תושבי ה

מלכתחילה כי זה דבר, סליחה שאני אומר לך, טיפשי. זאת אומרת, אם אבי 

וזה בסדר ואם חברי המועצה, חברי הוועדה, רוצים לתמוך בגוף כזה או 

אחר, במקרה זה כדורגל, צריך לשים את זה על השולחן. לא צריך להתבייש, 

בר'ה, אני בעד, אני שם את זה על השולחן. לא צריך לתרץ את צריך להגיד ח

כי באותה מידה אני יכול להגיד לך שבנושא הדת תקצבו, לדוגמה,  70-30זה 

סתם אני נותן דוגמה דבר שעלה לי בראש, או קיי? שלא ייתפס ככלל, חב"ד. 

וכל השאר את  380אם אני לוקח אותם התקציב שלהם היה צריך להיות 

יבה מאוד פשוטה. בחגים מתפללים אצלם אנשים, אתה לוקח השאר מס

אז זה, וזה הכלל שיתפוס גם אצלם, אז  70-30אותם כעמותה שזה אם זה 

מתפללים אצלם, הם בודקים מזוזות לאנשים, מריצים אנשים על העניין של 

דברים. תכלול את הכול בפנים, אני חושב  1,001מצוות, בודקים תפילין. -הבר

לא נכון לרשום את זה כי זה לא נראה טוב. היה צריך להגיד חבר'ה, שזה היה 

מיליון שקל. מה אתם רוצים? טוב, טוב, לא טוב. זה  10אני בעד לתת, סתם, 

מה אני רוצה לעשות. יש לי רוב, תודה רבה, מי בעד מי נגד, נגמר. לא צריך 

הובא פה. לתרץ את זה בתושבים וזה כי זה נראה לא טוב. לגבי מענק עליה ש
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דיברנו על זה פעם שעברה. הייתה התנגדות ואני רוצה להגיד משהו ברמה 

האישית. אין לי משהו נגד הכדורגל, או קיי? גם אני מעת לעת, לא מרבה אבל 

צופה בנושא הכדורגל. אני בעד ספורט, ואני חושב שכשעמותה, אנחנו כנראה 

ים לתמוך. אנחנו לא התבלבלנו, כוועדת תמיכות כשמה כן היא, אנחנו אמור

אמורים לסבסד, אנחנו לא אמורים לממן את הכול. אנחנו לא אמורים להיות 

הבעלים. אם אנחנו הבעלים אז זה צריך לעבוד, אבי, אני חושב בעניין הזה 

 2-מיליון שקל ו 2לשני הכיוונים. אם החלטנו לתת, סתם לצורך העניין, 

אם נמכר שחקן, פתאום גילו  אחוז מהתקציב שלהם, מה קורה 95מיליון זה 

אחוז  95מיליון, לעירייה שזה חוזה איתם שחוזר לנו גם  6איזה שחקן ששווה 

אחוז לפי, זה משהו שצריך לבחון את זה. אני אומר, תמיד, זאת  90או 

אומרת הרוב מחליט לאן סדרי העדיפויות הולכים. אפשר להחליט שאנחנו 

כיווני. זה צריך -שזה יהיה רק חד נותנים. אבל אי אפשר גם כשהרוב מחליט

 כיווני.-להיות דו

 שאלה מצוינת.מר אברהם בינמו: 

מכר שחקן, אבי, אתה מבין בכדורגל הרבה יבאמת אני אומר. כאילו, מחר י מר ישי איבגי: 

מיליון שקל, זה כל התקציב שאנחנו נותנים במשך שנתיים.  4-יותר ממני, ב

מיליון שקל אתה אומר  2נניח שבאמת  העירייה תקבל מזה משהו? אז נניח,

תשמע, אם אנחנו לא נותנים הם יורדים. בסדר, זה התפיסה, בסדר, אתה 

מקדם את זה. אבל אם הם כבר מרוויחים משהו שהם לא צפו ממנו, אתה לא 

 יכול לצפות שאתה תמכור שחקן, מגיע לעירייה לקבל משהו מזה?

 ך היא טובה גם.המסר שלך ברור, השאלה שלמר אברהם בינמו: 

או קיי. זה בנושא הזה. אה, ראיתי פה קבלה, כסף של עמותות, אם אני זוכר  מר ישי איבגי: 

, 12חלקי  6, 6כפול  12חלקי  1נכון בחציון הראשון אנחנו נתנו על בסיס של 

. אני יודע שיש גופים אחרים שכן 2015-חצי מהתקציב על בסיס מה שהיה ב

פיעים פה בכלל, אז גם אם היום לא רוצים לתת קיבלו תקציבים. הם לא מו

להם מסיבות כאלה ואחרות שאיני מבין מדוע, אבל אני יודע שהם קיבלו חצי 

בחציון הראשון, או קיי? אני שואל שאלה פשוטה. למה הם לא מופיעים 

בדו"ח? חבר'ה, התקבל חצי, בשביל שהדו"ח יהיה שקוף לכולם. לא כולם 

 'ה, זוכרים את הכול, אז חבר
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 הם צריכים להחזיר את הכסף. דובר:

 אם הם צריכים להחזיר אז על אחת כמה וכמה, צריך להיות רשום בסוף, מר ישי איבגי: 

 להחזיר אבל לא לתת, דובר:

 לא, לא אמרתי לתת. אני אומר אם החליטו לא לתת, מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 רגע, רגע, שנייה.  מר ישי איבגי: 

 אומרת אבל שצריך להחזיר. התקנה דובר:

 חברים, מר ישי איבגי: 

 תקנות זה לכולם. דובר:

 אני לא אומר לתת או לא לתת. אני אומר קודם כל הדו"ח, הדו"ח, מר ישי איבגי: 

 תיכף נענה על הכול.מיכל ליבנה:  'גב

או קיי, בסדר, חברים, שנייה. אני אומר מה שבטוח זה שהדו"ח, אני לא  מר ישי איבגי: 

אומר להחזיר או לא להחזיר. אני אומר הדו"ח צריך להיות שקוף למי 

אלף שקל על  30קיבל  Xשקורא אותו. זאת אומרת, אני צריך להבין שגוף 

, אולי זה מותר על פי החוק, כי לא ידענו אם ייגשו טפסים, לא 2015בסיס 

ובע. ייגשו טפסים, כל מיני דברים כאלה. היום הוא לא קיבל את זה. מדוע? כ

לא משנה מה ההסבר, ואני צריך להבין את זה בדו"ח. ברגע שזה רשום ככה 

ובן אדם לא זוכר או לא היה שותף לישיבה הקודמת, הוא מבחינתו זה מוצר 

מוגמר, לא היה כסף מלבד הדבר הזה. אז זה משהו שגם צריך לתת את זה. 

ן או לא, או והשאלה שלי, האם בסיפור הזה הולך להיות לנו ועדת חריגים, כ

 שזה מוצר מוגמר עד סוף שנה סיימנו.

 תודה.מר אברהם בינמו: 

 זה מבחינתי ההערות שלי. מר ישי איבגי: 

 שפיגלר.מר אברהם בינמו: 

 מיכה, אנחנו מאשרים כאן, מתבקשים לאשר, מר זאב שפיגלר: 

 מומלץ. דובר:

מוש. גם זה כולל שווי ללא שווי שי 62,125ראש העיר מציע את זה בהצעה מר זאב שפיגלר: 

 שימוש?

 עד מאה,נו: 'ח מיכה ז"רו
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 כמה התוספת מעברה? מר זאב שפיגלר:

 אלף בממוצע של שנים קודמות. זה חשמל ומים. 100נו:  'ח מיכה ז"רו

 אלף שקל לכל ה, כלומר לסכום הזה, 100 מר זאב שפיגלר: 

 לשנה.נו:  'ח מיכה ז"רו

 שקלים? אלף 100להוסיף עוד  מר זאב שפיגלר: 

 ְלמה? על מי? מר רועי לוי: 

 שווי שימוש.נו: 'ח מיכה ז"רו

 במה? מר רועי לוי: 

 בספורט. שווי שימוש.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף שקל. 100עוד  מר זאב שפיגלר:

 מים וחשמל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 גם הכדורגל וגם הכדורסל וגם השחייה? מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 ועי, ככה זה היה בשנים קודמות.רמר אברהם בינמו: 

 לא, אני שואל. גם האצטדיון, גם החטיבה, מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו: 

 וגם ה, וגם ה, מר רועי לוי: 

שווי שימוש זה עלות תוספתית. אם הם משתמשים ומפעילים את החשמל נו: 'ח מיכה ז"רו

כי זה נכס  בזמן שהם משתמשים השימוש הספציפי, לא עלות כוללת של,

 עירוני, השימוש הספציפי.

 למה, ואין שימוש בנכס? אתה גובה רק על חשמל ומים? מר רועי לוי: 

 שהם משתמשים ספציפית, ככה זה היה בשנים קודמות.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה אמור להיות, לא מה שהיה בשנים קודמות. מה אתה אמור לגבות? מר רועי לוי: 

בפועל עד סוף השנה נלקח אומדן שהוא ממוצע של שנים קודמות  מה שיהיהנו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף שקל. 100וזה מה ש, עד 

 כלומר, מה שאתה מ... זה,מר זאב שפיגלר: 

אלף שקל  100אז העלות של כל שלושת המקומות האלה, עוד פעם, שים לב  מר רועי לוי: 

 בשנה.

 כן. תוספתית, כן. זה היה הממוצע.נו: 'ח מיכה ז"רו
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 אלף שקל לשנה. 200מיכה, ישבנו לפני שבוע, לא הראית לי  ועי לוי: מר ר

 רגע, שפיגלר עכשיו.מר אברהם בינמו: 

 זה אחזקה כוללת,נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

 רגע, מיכה, מיכה. מר אברהם בינמו: 

זה אומר ש... לתקציב שאנחנו מעבירים על פי דבריך הולך לעמוד ולא מר זאב שפיגלר: 

 אלף שקל. 100, הוספתי עוד 2,225,000-בור את הלע

 בתחום הספורט, אתה מתכוון.  דובר:

אחוז  30כן, כן. אני עובר כאן על החלוקה של התחשיבים אחוז אוהדים, מר זאב שפיגלר: 

משתתפים, ואני שואל ואני כאן מתחבר למה שאמר חברי ישי. איך אתם 

משחק כדורגל. בוא נקצין.  אחוז? אנחנו מדברים על 70-קובעים מי זה ה

שמגיע אוהד אחד תושב נשר ואלף אוהדים תושבים של, אוהדים של הקבוצה 

השנייה. בגלל שאלף תושבים מכפר לא יודע איזה כאן באזור, אני צריך לתת 

אחוז. זה מה שאתה אומר, אני מקצין את זה. מה שאתה  70להם משקל של 

אחוז  30ר האוהדים שמגיעים, אחוז התקציב עובר לפי מספ 70אומר, אתה 

לפי מספר המשתתפים שהם תושבי נשר. זה המשקל שאתה נותן. אני חושב 

 שזה מאוד מאוד עצוב,

 אנחנו נענה בסוף כנראה שלא ניסחנו טוב.מיכל ליבנה:  'גב

זה מה שאתם כותבים. אני עובר כאן לנושא הכדורגל. כשאתה רושם כאן מר זאב שפיגלר: 

ן, זה כולל גם הסכומים שהועברו לפני, זה אומר שאם הוא מיליו 1.635-את ה

 ?1.635-אלף מה 600אלף שקל אנחנו מפחיתים  600כדורגל  100קיבל 

 נכון.נו: 'ח מיכה ז"רו

אלף שקל עידוד לעליה לליגה הלאומית. זה לא מופיע  250או קיי. נושא של מר זאב שפיגלר: 

 ,2.2-התקציב של הלנו בתקציב. זה אומר שאתה רוצה להגדיל את 

 לא, לא מגדיל. זו המלצה. מר אברהם בינמו:

 בסדר, אבל אתה מציע.מר זאב שפיגלר: 

 הוא לא מגדיל את התקציב. מר אברהם בינמו:

 למה לא הוא מגדיל.מר זאב שפיגלר: 

 הוא לא מגדיל לך את התקציב.מר אברהם בינמו: 
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. 12מיליון שקל.  2.1-רוט כאן מלא לסליחה, יש לך פירוט, אבי. יש לך פימר זאב שפיגלר: 

 אלף שקל. 250אתה מגדיל את התקציב בעוד  250אם אתה מוסיף עוד 

 אבל הוא לא מוסיף. מר אברהם בינמו: 

אלף  250זה אתם מביאים את זה לאישור. אם זה יאושר אתה תוסיף עוד  מר זאב שפיגלר: 

 שקל לתקציב.

 ציב כל עוד זה לא נדון בוועדת כספים ולא, הוא לא יכול להוסיף לתקמר אברהם בינמו: 

 או קיי.מר זאב שפיגלר: 

אם זה לא נדון בוועדת הכספים, אנחנו ממליצים. אנחנו רוצים את דעת מר אברהם בינמו: 

 מועצת העיר לסיפור.

 יעבור, -כלומר, אתם מציעים להגדיל. אם זה יעבור מר זאב שפיגלר: 

 כן.מר אברהם בינמו: 

 אלף שקל. 250להגדיל את התקציב לתמיכות בעוד ר: מר זאב שפיגל

 כן, כן. מר אברהם בינמו: 

הלאה. מועדון שחמט. אתה רושם כאן שהפעילות במסגרת ממומנת על ידי מר זאב שפיגלר: 

עמותת מועדון שחמט חיפה. האנשים שבאים ומשתמשים בשירותים של 

 ר זה?השחמט ומנצלים את החוג הפורה הזה, הם משלמים כסף עבו

 כן. מר אברהם בינמו:

או קיי. למה ומה, כיוון שהם משלמים כסף אנחנו צריכים להתעלם ולהגיד מר זאב שפיגלר: 

תמשיכו לשלם, זה בסדר, זה לא לתמוך בקבוצה? הלוא היא נותנת שירותים 

לתושבי העיר נשר. התושבי העיר משלמים כסף עבור משחקי השחמט, עבור 

כמו כדורסל, כמו כל שאר הדברים. במה הם שונים? החוג הזה. כמו כדורגל, 

הם שונים כי חיפה באה ומריצה את החוג הזה? למה? המאמן שאנחנו 

 מביאים לכדורגל, מאמן חיצוני, זה לא שונה גם כן? למה באנו והחרגנו?

 אני אתן לך הסבר. אני אתן לך הסבר. לשחמט אני אתן לך.מר אברהם בינמו: 

 אלף שקל לשנה, לפני זה שנה שעברה? 80. מה התקציב מבחינת מופתמר זאב שפיגלר: 

 .70 דובר:

 ?70סליחה? מר זאב שפיגלר: 

 .50נו: 'ח מיכה ז"רו

 ?50מר זאב שפיגלר: 
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 . או קיי, אני מסתכל כאן על התקציב של תנועות הנוער.50נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן.מר אברהם בינמו: 

אלף שקלים. אתה נותן  80שאתם מבקשים זה  אתה רושם סך הכול תקציבמר זאב שפיגלר: 

 אלף שקל נוספים? 15-אלף שקל. מה עם ה 65-כאן פירוט ל

 ללא שווי שימוש. נו: 'ח מיכה ז"רו

, אבל בכל המקומות אתה כותב ללא שווי 15כלומר, שווי שימוש עוד  מר זאב שפיגלר:

 שימוש,

 הוא לקח לפי האומדן של שנים קודמות.מר אברהם בינמו: 

 אלף שווי שימוש? הוא אמר זה בשוליים. 15אלף  80-מה, אבי, מ מר ישי איבגי: 

 אז אולי היה צריך להציג את זה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 סליחה? מר זאב שפיגלר:

 מה? מר ישי איבגי: 

 אלף זה ללא שווי שימוש.  80נו: 'ח מיכה ז"רו

 א של הצופים,אלף שקל רק לנוש 15כלומר יש לנו כאן עוד מר זאב שפיגלר: 

, אם אני זוכר, 30אני אגיד לך איפה זה היה, לדעתי. בבני עקיבא היה להם  מר ישי איבגי: 

 . תבדוק רגע את זה.15ולא 

 אנחנו תיכף נבדוק. כן שפיגלר. מר אברהם בינמו:

 אלף. 15נו: 'ח מיכה ז"רו

 בטוח?  מר ישי איבגי: 

 כן, כן, בטוח.מר אברהם בינמו: 

 ולפני כן? מר ישי איבגי: 

 אלף. 15נו: 'ח מיכה ז"רו

 שנה שעברה לבני עקיבא. 15היה מר אברהם בינמו: 

 .15נו: 'ח מיכה ז"רו

 זהו לגבי ה, :מר זאב שפיגלר

 כן, נוספים? כי אני מבקש להשיב.  מר אברהם בינמו: 

 אני. מר רועי לוי: 

 כן, רועי. מר אברהם בינמו: 

 אתה רוצה קודם להשיב? מר רועי לוי: 
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 לא. אני אקשיב ואני אסכם גם. מר אברהם בינמו: 

או קיי. בגלל האווירה הטובה שהתחלנו נשתדל לעשות את זה באווירה טובה  מר רועי לוי: 

אבל אני אגיד את מה שאני חושב שראוי להגיד בעניין הזה של התמיכות. רק 

 אני מבקש הבהרה לפני כן, מה הם סעיפי התקציב שמהם לקחת כי נראה לי

מיליון, כדי  2שיש כאן איזושהי בעיה, שיש, זאת אומרת, לפי הסעיף היה 

 לספורט בלבד? 2,125,000שאני אבין, 

 ללא שווי.נו: 'ח מיכה ז"רו

 רגע. אני מדבר על תקציב העירייה. זאת אומרת,  מר רועי לוי: 

 אלף, 100, הופחת 2.325בחוברת היה נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,2.325רגע,  מר רועי לוי: 

 . 2.325נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר רועי לוי: 

 ,2.225אלף, עשו שינוי. זה  100הופחת נו: 'ח מיכה ז"רו

 מתי עשו שינויים? מר רועי לוי: 

 באותה ישיבה שאושר התקציב. נו: 'ח מיכה ז"רו

 אה, או קיי. מר רועי לוי: 

 עשו שינויים.נו: 'ח מיכה ז"רו

 כמה? 2רגע,  מר רועי לוי: 

 .2.225נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,2.225 מר רועי לוי: 

 אלף. 100-ו דובר:

 ולא, 2,225,000. או קיי. אז זאת אומרת התקציב לחלוקה הוא 225 מר רועי לוי: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 .2,125,000 מר רועי לוי: 

 .2.225-פלוס שווי שזה מגיע ל 2.125כן, זה נו: 'ח מיכה ז"רו

 800קיי, סבבה. עכשיו, בתחום הרווחה אתה אומר היה תקציב  הבנתי, או מר רועי לוי: 

אלף היה סעיף  800אלף לתחום הרווחה. זה  800אלף, אבל זה לא היה 

 ספציפי בית הקשיש.

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו
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זה לא היה תחום רווחה, זה היה בית הקשיש. רק בית הקשיש יכלו להגיש  מר רועי לוי: 

 לסעיף של בית הקשיש.

 כן.נו: 'מיכה ז ח"רו

אז שהוא מגיש יחיד, כאילו הייתה איזו עמותה שלא יכלה להגיש על בסיס  מר רועי לוי: 

זה. אז ברור לך שאיל"ן זה לא חינוך ותרבות שהכנסת אותם לפה. איל"ן זה 

 רווחה. 

גם ככה הם לא עומדים בקריטריונים. שאל את כל השאלות, תקבל תשובה. נו: 'ח מיכה ז"רו

 .הכול תרכז את

אלף שקלים אז קודם כל ראוי להדגיש, טוב עוד  800לכן כשמדובר כאן על  מר רועי לוי: 

אלף תמיכה, אתה  90מעט אני אגיע לזה. חינוך ותרבות, איזה סעיף זה היה 

 יודע? אתה זוכר?

 .1.828נו: 'ח מיכה ז"רו

תנועות נוער גם  אלף תמיכה בתקציב מובנה? או קיי. 90 הכולשזה היה סך  מר רועי לוי: 

 אלף? 80כן זה היה סעיף בנפרד, 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 או שהוא הגיע עם משהו אחר? מר רועי לוי: 

 סעיף בנפרד.נו: 'ח מיכה ז"רו

אלף. זאת אומרת כל אלה כל אחד היה לפי סעיף תקציבי  400או קיי. ודת  מר רועי לוי: 

 נפרד, 

 נכון.נו: 'ח מיכה ז"רו

 רק כדי שאני אבין, או קיי. תודה.  מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו: 

אז ככה, ברשותך, אני אתחיל רק אחרי שהבהרתי כדי שאני אבין מה קורה.  מר רועי לוי: 

ראשית, ראיתי שנצמדתם לנושא של השנה שעברה. אני לא מבין למה צריך 

ם עלו להיצמד, בטח ובטח כשיש שינוי, אם אנחנו מדברים על הכדורגל, אז ה

ליגה ויש שינוי ולא צריך להיצמד. גם הכדורסל עלו ליגה אז גם קצת קשה 

להיצמד. ההצמדות הזאתי ולהגיד על כל דבר חישבתי לפי שנה שעברה היא 

לא נכונה וזה בעיקר, אני מדבר כאן בתחום הספורט אבל אחר כך אני אגע 

בעבר היה  בזה, אני אעבור לפי הסעיפים, בעיקר בנושא גובה השימוש. אם
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שקלים בלבד, על כל המגרשים וכל האולמות, לשנה, הרי  100שימוש של 

ברור גם לך וגם לי וגם לכל בר דעת וגם לראש העיר שזה לא השימוש 

אלף שקל זה לא השימוש האמיתי. אני זוכר את הויכוח שהיה  100האמיתי. 

שהוא  כאן בזמנו בקדנציה הקודמת ולא היית עם מוטי שהיה הגזבר לפניך

הביא איזשהו תחשיב שעושים בוינגייט לפי כמה עולה להשכיר את מגרש 

הכדורגל לאימון בוינגייט ולפי זה ואני זוכר את התרעומת של כולם כולל של 

ראש העיר על התחשיב הזה לאורך תקופה ארוכה. רק בשבוע שעבר, ביום 

 רביעי, נפגשנו לחשיפת מסמכים, להעתקת מסמכים, ואחד מהסעיפים

שביקשתי לראות זה את הנושא של ההוצאות, אך ורק בנטרול של ההוצאות 

של העירייה, של החברה הכלכלית בתוך האצטדיון ואם זכור לי טוב, תקן 

אלף  500או  400שנים הגענו למשהו כמו  3אותי אם אני טועה, זה היה על פני 

 שקל, אם אני זוכר טוב ויכול להיות,

 א השווי שימוש.אבל זה לנו: 'ח מיכה ז"רו

 אה, מיכה, מיכה. אני ארצה להשיב. בבקשה.מר אברהם בינמו: 

 בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אני מבקש.מר אברהם בינמו: 

עכשיו, אני מבין שבאים ומנטרלים ואומרים אבל אני בא ומסתכל רק על  מר רועי לוי: 

השימוש בלבד, אבל אין כאן רק שימוש בלבד. יש כאן שימוש במשרדים 

ובחדרי ההלבשה של האצטדיון, יש תחזוקה שוטפת של הדשא, יש כאן 

לוחות פרסום, יש כאן, למה אני מדגיש את זה? כי בעבר פנה אלי אחד מבעלי 

הקבוצה, ואגב אם שנייה אני אעצור, בקשר למה שישי אמר על מכירות של 

שחקנים, אני חושב שמן הראוי שלעירייה וזה לא משנה מי אבל יהיה נציג 

בעמותה הזאתי כפי שהיה גם בעמותה של אייל ברקוביץ'. אני חושב שזה 

נכון, בטח ובטח כשהעירייה תומכת בסכומים כאלה, אגב האצטדיון. ברור 

שכשיש נציג מהעירייה הוא בא לייצג את האינטרסים של העירייה. זה חובתו 

 ולכן חשוב שהוא יהיה שם גם בעמותה. אנחנו יודעים שהם עושים שימוש

ואני לא נכנס עכשיו אם זה נכון או לא נכון. בכוונה אני לא רוצה  הכולב

להיכנס לוויכוח הזה ספציפית אבל כשבא אלי אותו בעלים של הקבוצה 

 1.8מיליון או  1.6ואמר לי תשמע, אנחנו צריכים תמיכה ומה זה, זה רק 
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צטדיון מיליון בזמנו הוא דיבר, אז אני אמרתי לו ומה עם האצטדיון? לא, לא

אנחנו לא, זה לא נחשב. למה זה לא נחשב? מה, זה לא עולה לעירייה כסף? זה 

קיון שלו, התחזוקה שלו, האחזקה ילא עולה לתושבים כסף האצטדיון? הנ

 שלו. 

 שמירה. דובר:

שמירה עליו. המצלמות שהתקינו שם. מה, זה לא עולה לעירייה כסף? אני  מר רועי לוי: 

י אתה יודע מה, אתה צודק. כן, זה באמת עולה. אז אמרתי לו. והוא אמר ל

אמרתי לו אז קודם כל בוא נתחיל מזה שזה רק תמיכה ישירה בהעברה של 

קאש. יש לכם כאן עוד הרבה מאוד כסף שאתם מקבלים. עכשיו, אני אבקש 

ממך, אם תוכל, שנפגש ונעשה את זה ביחד, לכמת את זה לכסף. ולו בכדי 

התמיכה יבינו שגם האצטדיון הוא לא בא כמובן  שאותם אלה שמקבלים את

מאליו והעירייה ותושבי העיר עולה להם כסף גם האצטדיון שמשתמשים בו. 

על אחת כמה וכמה שרק הם משתמשים בו. אף אחד לא יכול להיכנס 

 לאצטדיון. כשקבוצות רוצות לבוא ולהתאמן שמה,

 ... שמירה שם.מר אברהם בינמו: 

וצות רוצות להתאמן שמה הן צריכות להתקשר או לאמי או לשלומי כשקב מר רועי לוי: 

שהם הבעלים של הקבוצת כדורגל, של העמותה, המנהלים של העמותה 

ולבקש מהם לשחק. אז לא יכול להיות שגם ניתן וגם זה. עכשיו, אגב פעם 

היה לנו שיחה על זה, אפשר גם ללכת בכלל לכיוון אחר, של הקצאה. וגם 

יא אומרת לי אפשר להביא את זה לפה ולעשות להם הקצאה בשיחה הזאת ה

אם מועצת העיר תחליט להקצות את האצטדיון לעמותה, אגב, כמו שמועצת 

העיר סוברנית להקצות בית כנסת לעמותה, ואתה יודע את זה, וכל מבנה 

אחר בעיר, היא יכולה להקצות, אבל כשהיא תקצה, אגב להם זה לא מתאים. 

לא מתאים. למה? כי כשאנחנו נעשה את ההקצאה הם אני כבר שאלתי. 

. את הדשא, את החשמל, את האצטדיון. הם יצטרכו, הכוליצטרכו לשלם את 

אז לא מתאים. לא יכול להיות שייהנו מכל העולמות. אני אומר, המינימום 

 שאם אנחנו כבר נותנים שגם יעריכו את מה שנותנים.

 ם התשובה שלי אתה תבין,המסר הועבר ותיכף ג מר אברהם בינמו: 
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עכשיו, לכן אני מעריך כשאתה מדבר על שווי שימוש לספורט, אגב, דיברתי  מר רועי לוי: 

על הכדורגל, אני אדבר אותו דבר על הכדורסל. הם מקבלים את האולם רק 

שהם מקבלים את זה פחות. נכון, אפשר להשכיר, מרימים טלפון אנשים 

מות עבודה ומשכירים זה קצת שונה, אבל לשולמית לוי וכשיש, באים ממקו

אותו דבר. גם הם צריכים להבין כמה כסף עולה לנו לתחזק שם את האולם. 

זה לא חינם. ולכן כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו מקדישים עבור הכדורגל 

אלף ועבור הפועל  464מיליון הבקשה ועבור הפועל גבעת נשר כדורסל  1.635

ש שאין כאן את העלות האמיתית שזה עולה למשלם אלף, חשוב להדגי 26... 

המיסים כי כל פעם שעולים על המגרש להתאמן או לשחק הדשא נפגע 

, כמובן שלא בנינו אצטדיון הכולומישהו צריך לשלם על זה. כל, יש בלאי, יש 

שאר פיל לבן. ברור שאנחנו רוצים בו שימוש אבל שנדע מה יכדי שהוא י

. עכשיו, הסתכלתי על החלוקה שלכם כפי השימוש ומה גובה השימוש

שהמלצתם בוועדה וראיתי שהבקשות נקלטו, כמה משתתפים וכמה אוהדים. 

 אתה יכול להגיד לי כמה משתתפים וכמה אוהדים,

 אני אענה, אני אענה.מר אברהם בינמו: 

 וכמה אוהדים יש, מר רועי לוי: 

 אני אענה על השאלות.מר אברהם בינמו: 

 אבל אתה לא בוועדה. מר רועי לוי: 

 אני אענה על השאלות.מר אברהם בינמו: 

 אתה לא בוועדה. מר רועי לוי: 

 אני אענה על השאלות.מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מר רועי לוי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מר רועי לוי: 

 אתה עושה את זה נכון, אתה עושה את זה ברוח טובה,מר אברהם בינמו: 

אני, עד כמה שידוע לי שאני שאלתי בפעם האחרונה, היה נשמע לי מספר  עי לוי: מר רו

גבוה אבל הלוואי, ואני הולך לפי המספר הזה, אמרו לי שבכל עמותת צעירים 

משתתפים. ילדים. אני לא יודע אם זה נכון אבל  400למען הכדורגל בנשר יש 

משתתפים האלה  400-אני לוקח תמיד את המספר הזה. כשאני מחלק את ה
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שקלים לילד. עכשיו, אני בעד. אני לא נגד.  4,087מיליון אני מקבל  1.635-ב

שקלים,  250אבל מה גם עשיתי חשבון? בדקתי כמה כל ילד משלם. אמרו לי 

אני לא יודע אם זה נכון ואני עוד פעם לוקח את הנתון הזה כנתון נכון, 

משלמים הילדים עוד  וכשאני מכפיל את הנתון הזה יוצא לי שבשנה הם

מיליון שקלים. אז אני שואל את ועדת התמיכות. כשאנחנו באים לתמוך בגוף 

שבעצם משלם את עצמו, על מה הילדים האלה צריכים לתת עוד כסף? ראש 

 1.635העיר, אני פונה אליך. למה הם צריכים בכלל לשלם? אם אנחנו נותנים 

א צריכים לשלם. אנחנו מיליון לקבוצות הנוער והילדים, אבל בעצם ל

 635מבטלים את התשלום. זה אחד כנגד אחד. להיפך, עוד נשאר עודף של 

אלף שקלים. אבל מאי, הרי כולנו יודעים שהכסף הזה לא הולך לילדים של 

 נשר. 

 לא, אני לא מקבל את הדעה שלך, העמדה שלך,מר אברהם בינמו: 

 בסדר, תגיד אחר כך את התשובות. מר רועי לוי: 

 בסדר, אבל אתה כבר מאריך בנושא הזה.ר אברהם בינמו: מ

 אני לא מאריך. מר רועי לוי: 

 אתה מאריך.מר אברהם בינמו: 

 אז אני אקצר.  מר רועי לוי: 

 אתה אומר דברים רציניים,מר אברהם בינמו: 

 אז אני אקצר. מר רועי לוי: 

 לוקחים אותך במלוא,מר אברהם בינמו: 

 אקצר.אז אני  מר רועי לוי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו: 

הכסף הזה הולך, ואני אומר לכם גם משיחות שניהלתי עם הבעלים של  מר רועי לוי: 

הקבוצה, לקבוצת הבוגרים ועוד הפעם, זה גם בסדר. והילדים מחזיקים את 

עצמם בתשלום שהם משלמים וזה גם בסדר שישלמו. כל אחד, עוד פעם, לפי 

עיניו. אבל כשבאים ובודקים את העניין הזה של  סדרי עדיפויותיו לפי ראות

אחוז האלה, אין משתתפים תושבי  30-אחוז ואני הארכתי כאן בגלל ה 30-ה

העיר. המשתתפים הם כולם מחוץ לעיר. אגב, גם בכדורסל זה אותו דבר. 

אותו מצב גם בכדורסל. אז יבואו ויספרו לי את העניין המקצועי שזה בסדר 
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ה להסכים שלא היה הרבה שנים נוער בנשר ולא גידלו ואני יכול גם עם ז

 שחקנים לבוגרים. אני לא נכנס לעניין המקצועי, אני מדבר כספית בלבד.

 ראית דו"חות של ה...?מר איגור גורוביץ: 

 לגבי? מר רועי לוי: 

 דו"חות, כן. כספיים, מי משלם עבור החוג, כן?מר איגור גורוביץ: 

 משלמים. כולם משלמים.כל הילדים  מר רועי לוי: 

 כולם משלמים, כן.מר אברהם בינמו: 

 כולם משלמים. אין פטור, מר רועי לוי: 

 רועי, רועי,מר אברהם בינמו: 

 ... כתובת שלהם, כן?מר איגור גורוביץ: 

 כן, יש כתובות מסודרות.מר אברהם בינמו: 

ילדים מנשר, לא  400לא, עזוב. מה אמרתי בכוונה איגור, אמרו לי שיש  מר רועי לוי: 

 הלכתי בדקתי,

 אני אענה לך, אני אענה לך.מר אברהם בינמו: 

 ילדים זה יפה מאוד לקבוצה עירונית, 400אבל אני אומר לך,  מר רועי לוי: 

 אני אענה לך.מר אברהם בינמו: 

 בסדר גודל של נשר.  מר רועי לוי: 

 תודה.מר אברהם בינמו: 

 זה יפה מאוד. מר רועי לוי: 

 רועי, בוא תסיים.אברהם בינמו: מר 

אין בכלל מה לדבר. והשקלול השני זה אוהדים. אני כאן אקבל ואני לא  מר רועי לוי: 

אעריך את הדעה שלך ושל ידידי שפיגלר לגבי כמות האוהדים. אני יודע 

שהיא משתנה מאוד. אני לא בטוח שזה הקריטריון הנכון ביותר לבחון 

בא בכלל הקריטריון הזה. הרי מועצת העיר תמיכה. אני לא יודע מאיפה 

כשהיא ישבה ועבדה על התבחינים שעל פיהם הייתם אמורים, שהם בעצם 

התבחינים שמנחים את הוועדה, מועצת העיר לא דיברה על תבחין של קהל. 

אני לא יודע איך התבחין הזה בכלל נכנס לכם לתוך סדר היום. מאיפה 

. מועצת העיר אמרה אנחנו 30-ה , של70-הבאתם את התבחין הזה של ה

על מה שמשרד הפנים, ויושב היועץ המשפטי בוועדה הזאת  as isמצביעים 
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אחוז  70שהוא המליץ לנו על מה להצביע ופתאום הוא מכניס קריטריון חדש. 

 אחוז אוהדים. 70אוהדים. מועצת העיר לא ... על 

 אוהדים זה משתתפים.מר אברהם בינמו: 

 משתתפים. דובר:

אחוז אוהדים. אוהדים זה בעצם כאילו אם  70-ו 30לא. המשתתפים בחוג  ר רועי לוי: מ

אני מקביל את זה אני יכול להגיד נהנים מאותו עניין. הנהנים מאותו עניין. 

אני יכול למצוא עוד הרבה דברים בעיר שיש בהם יותר נהנים אבל זה לכל 

ו' וכו'. לכן עצם זה דבר בתחומו ויפה שחולק לתחום ספורט, תחום דת וכ

שבכלל הוועדה דיברה על הקריטריון הזה, אני לא אדבר מה היה המנדט 

שלה ואני חוזר ואומר, אני רואה שהיועץ המשפטי יושב שם בוועדה והוא 

 מדבר על קריטריון שבכלל איננו קיים.

 רועי, אתה אומר כל פעם שתגיד קצר,מר אברהם בינמו: 

 צר. תחום הרווחה,קצר, ביקשת ק מר רועי לוי: 

 יש רבנים שאומרים אני מקצר, שעה וחצי אני מסיים. מר ישי איבגי: 

תחום הרווחה, יצאת לפני כן לשירותים, אני אמרתי לגזבר שלא נכון לקרוא  מר רועי לוי: 

לזה תחום הרווחה. למה? כי בסעיף התקציבי רשום תמיכה לבית הקשיש. 

לכת. עכשיו, למה אני אומר את זה? כבר בסעיף התמיכה מוגדרת לאן היא הו

כי אז ראיתי בחינוך ותרבות איל"ן. איל"ן לא שייך, עם כל הכבוד, לחינוך 

ותרבות. איל"ן שייך לרווחה. עכשיו, יכול להיות שזה עשה איזושהי הטיה, 

אלף  200זה אני נותן כלהבא, מה שנקרא. אבל מה כן שחשוב להדגיש? ירד 

-. שנה שעברה זה היה מיליון שקלים, ירד לשקל בסעיף הזה משנה שעברה

. לפני חודשיים בערך התכנסנו בלשכתו של ראש העיר, בוועדת כספים 800

וועדת הכספים החליטה להחזיר את התקציב למיליון שקלים. החליטה, 

הצביעה. היה שמה לדעתי אפילו הצביעו, הצביעה פה אחד ועדת הכספים 

ם אותו למיליון שקלים. למה אני רואה ואמרה מגדילים את התקציב, מחזירי

 אלף, אדוני ראש העיר? 800כאן 

 אני אשיב לך.מר אברהם בינמו: 

 אלף. 800רשום כאן  מר רועי לוי: 

 אני אשיב לך.מר אברהם בינמו: 
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ראיתי גם את סגנך, את משיח, יוצא בעיתון ואמר, אני החזרתי את התקציב  מר רועי לוי: 

הקשיש. לא. עכשיו, רשום מומלץ לבחון הגדלה  שהיה שנה שעברה, של בית

אלף שעל זה בעצם מדברים, בהתאם לעדכון התקציב או קיטון ביחס  200-ב

לתמיכה בשנה שעברה. על מה אתם ממליצים בעצם, אני שואל את הוועדה? 

 מועצת, ועדת הכספים,

 הוועדה המליצה,מר אברהם בינמו: 

 ר החליטה.לא, אבל ועדת הכספים כב מר רועי לוי: 

ועדת התמיכות המליצה דבר מפורש שיש בו נקודה נוספת. כדי שהתקציב מר אברהם בינמו: 

צריך להביא עדכון תקציב. נכון ש, סליחה, נכון שהנושא  ₪יעלה למיליון 

הזה של העמותה למען הקשיש נדון בוועדת הכספים והוגשה, לכן מה שאנחנו 

 נביא את זה לעדכון.  נעשה, מן הסתם בעקבות כמה הערות אנחנו

 או קיי. מר רועי לוי: 

 רגע, אבל, מר ישי איבגי: 

 שנייה, תן לו לסיים. תן לו לסיים.מר אברהם בינמו: 

למה להוריד דווקא מהרווחה? תוריד מהכדורגל, אחר כך נאשר וניתן מר זאב שפיגלר: 

ף אל 200לכדורגל. הרווחה לא פחות חשוב מהכדורגל. אם ירצו להוסיף עוד 

 שקל להגדיל את התקציב יתנו לכדורגל.

 בסדר. מר אברהם בינמו: 

 דווקא לרווחה?מר זאב שפיגלר: 

 כן. רועי.מר אברהם בינמו: 

ואז אני מגיע לחינוך ותרבות. איל"ן אין פעילות בישוב, לא מומלץ לאשר. אני  מר רועי לוי: 

מה סא. הוא יספר לנו כיכאן מצפה מראש העיר שדווקא יעמוד על הכ

אנקדוטות מאיל"ן שהוא ביקר שם, מה עוד שאני מבין שאיל"ן כן עושים 

פעילות בישוב אבל המשרדים שלה לא יושבים בישוב אבל הם כן עושים כאן 

פעילויות או לפחות יש תושבי נשר שמגיעים למרכזי איל"ן ומשתמשים בהם 

אינו  ומין הראוי שאנחנו נמצא את הדרך לתקצב אותם, מה עוד שאם זכרוני

מטעה אותי, בישיבת, בישיבת מועצת העיר שבה אושרו התבחינים עלה גם 

 הנושא הזה של עמותות שפועלות בישוב אך אינן יושבות בישוב.

 לא חייבות לשבת.מר אברהם בינמו: 
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 והם לא חייבות לשבת בישוב. זה מופיע בתבחינים. מר רועי לוי: 

 בהחלט.מר אברהם בינמו: 

מה הפעילות בישוב? מה זה פעילות בישוב? אין תושבים מנשר? למה אני אז  מר רועי לוי: 

... 

 אני אתן לך תשובה.מר אברהם בינמו: 

 אין תושבי נשר שמשתמשים באיל"ן? מר רועי לוי: 

 אני ...מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מועדון השחמט. אני לא אוסיף, מר רועי לוי: 

 תודה.מר אברהם בינמו: 

אני אקח את מה שאמר חברי זאב. שחמט זה ספורט לכל דבר. אני בכלל לא  מר רועי לוי: 

הייתי מכניס אותו לתחום של חינוך ותרבות כי אם כך כל נושא של חינוך 

ותרבות יכול, של כדורגל זה גם חלק מחינוך ותרבות ואני חושב ששתי 

הדברים קצת מעורבבים. שחמט זה ספורט לכל דבר וראוי להעביר את זה 

עביר את הנושא בכלל של שחמט לתמיכות של הספורט ולתקצב את ולה

השחמט כבר אני מדבר על ההחלטה הקרובה שלנו, אני לא יודע כמה הם 

הגישו, אולי תוכל לדבר את אוזני כמה ביקשו לשחמט, אבל לאשר את זה 

במסגרת הספורט ולא במסגרת חינוך ותרבות כי שחמט זה ספורט היום. אין 

 ספורט לכל דבר. מה לעשות. זה

 רועי לוי, תודה רבה לך.מר אברהם בינמו: 

 נעמ"ת, רגע.  מר רועי לוי: 

 נעמ"ת, מה איתם?מר אברהם בינמו: 

 נעמ"ת, מה הם ביקשו? אבי? מר רועי לוי: 

 מה?מר אברהם בינמו: 

 מה נעמ"ת ביקשו? מר רועי לוי: 

 תקציב?מר אברהם בינמו: 

 ? לא, בסדר, אבל מה מר רועי לוי: 

 לפעילות.מר אברהם בינמו: 

אני אומר גם למה. כי רשום פה, הוועדה אומרת לנו, מקבלים מבנה, בנוסף  מר רועי לוי: 

ניתנה מלגה להורים, לא מומלץ לאשר. נעמ"ת זה לא רק מעונות. נעמ"ת 
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פועלים ומיכל המנכ"לית יודעת, נעמ"ת פועלים במגוון תחומים, לכן אני 

ם הם ביקשו להכניס לתוך נשר יעוץ הורי, האם שואל מה הם ביקשו. הא

ביקשו להכניס יעוץ בין בני זוג? האם הם ביקשו להכניס, הם עוסקים 

בזכויות של נשים עובדות? הם עוסקים המון בנושא של פיטורים של נשים 

הוריות, יש המון נגיעות שנעמ"ת נוגעים בהם וכאן -בהריון. זאת אומרת, חד

נראה לי בגלל זה שאלתי מה הם ביקשו ולאיזה נראה לי שיש איזשהו, 

 תחומים, פספוס כי אנחנו מתייחסים כאן לנעמ"ת כמעון יום. 

 רועי,מר אברהם בינמו: 

 השאלה אם הם ביקשו את זה כמעון יום, מר רועי לוי: 

 ... שנקשיב לך, אתה כבר,מר אברהם בינמו: 

 אני לוקח את זמנו של חברי. מר רועי לוי: 

 אתה, זמנם של כולם.בינמו: מר אברהם 

 אני אומר לך דברים שאני חושב ש, אם תרשום אחד, מר רועי לוי: 

 רשמתי. מר אברהם בינמו: 

רוטרי אני לא נכנס, אני לא מכיר, לא יודע את הפעילות שלהם. אמיתי. אז  מר רועי לוי: 

אלף  80אני לא נכנס לזה. לגבי מופת, הייתי שמח שתספר על מה הם ביקשו 

 שקלים.

 אלף. 80על מה הם מקבלים  דובר:

התקציב של תנועות  הכולעל מה הם מקבלים. ואני מגיע לתנועות הנוער שסך  מר רועי לוי: 

אלף לצופים. יש לפי מה שראש העיר  50אלף שקלים מתוכם  80הנוער הוא 

 50חניכים על  400חניכים בצופים גם כן. נכון? אז  400אמר פעם קודמת, 

מיליון שקלים, חשוב  1.635מתאמנים כדורגל  400ם לעומת אלף שקלי

 להדגיש ולחדד שזה ההבדל. 

 ואם צריך אוהדים לצופים? מר ישי איבגי: 

מי שיודע, ראש העיר גם בקדנציה הקודמת כל הזמן צעק וצעק בתחום של  מר רועי לוי: 

ציב, שנים, אותו תק 3הצופים שחייב להגדיל את התקציב, ואדוני ראש העיר, 

אלף שקלים בלבד. ואחרון בנושא הדת ובזה אני  50לא השתנה שום דבר. 

מסיים, בנושא של הדת. אני שמח שהשנה נכנס כולל ... שלא היה שנה 

שעברה שהם הצליחו השנה להיכנס לתוך הנושא של התמיכות. אני לא מבין 
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את החוות דעת של היועץ המשפטי. היות ולא כוננה מועצה דתית נכון 

שיבה זו ועדת תמיכות ממליצה לבחון במקום המועצה הדתית תבחין לי

שום בפרק זה. משך השימוש יהנהנים בתבחין ההיקף הכספי אינם ברי י

הנאה שונה בין הגופים. שמע, אני קורא הרבה פסקי דין, הרבה חוות דעת. 

 לא הצלחתי להבין. אם תוכל להסביר,

 זו הגדולה של אלכס.מר אברהם בינמו: 

 אבל רק תסביר כדי שאני אדע מה רצית להגיד פה. בבקשה. אלכס, רועי לוי: מר 

 סליחה, סליחה, רועי, רועי.מר אברהם בינמו: 

 תן לו להסביר מה, מר רועי לוי: 

 דקות, 40דקות,  40רועי, נתת כאן הרצאה של מר אברהם בינמו: 

 תן לו להשיב. מר רועי לוי: 

 ואני אחלק את זכות הדיבור. אני אשיב לשאלותמר אברהם בינמו: 

 או קיי, בסדר. מר רועי לוי: 

 אז בבקשה,מר אברהם בינמו: 

 אין בעיה. עכשיו, אז אם תוכל להסביר את מה שאלכס כתב. מר רועי לוי: 

 אני אסביר את כל מה שנשאל.מר אברהם בינמו: 

 אגב, שנייה. אם תצליח להסביר, מר רועי לוי: 

 ח להסביר גם את מה שהוא אמר.אני אצלימר אברהם בינמו: 

 יפה. מר רועי לוי: 

 מאחר יש לי מספיק שעות,מר אברהם בינמו: 

 עכשיו, בלי שום, עכשיו גם מה הקשר של המועצה הדתית, המועצה הדתית, מר רועי לוי: 

 אבל תנו לי,מר אברהם בינמו: 

 לא, אני אומר, מר רועי לוי: 

 ונים,אתה אומר דברים לא נכמר אברהם בינמו: 

 למה המועצה הדתית לא, מר רועי לוי: 

 תרשה לי לענות לפי הסדר ולא במקטעים. אז בבקשה,מר אברהם בינמו: 

 אז עכשיו אני עובר על הדברים, מר רועי לוי: 

 יש לכם איזה חבר מועצה שצריך להגיע?מר אברהם בינמו: 

 בית מדרש, בית מדרש, מר רועי לוי: 
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 ציני אבי, זה לא קשור,זה עניין ר מר ישי איבגי: 

גם אם היה ... לבד אתה אומר את הדברים שלך. אני לא צריך להגיד לך. בית  מר רועי לוי: 

מדרש גבוה לתורה והלכה. אני ארצה, קיבלתי מכתב מראש העיר בשעה 

חמש שהמסמכים ... בפני לראות אז מה הקריטריונים. אני באמת מעניין 

, הם מחולקים שם לאברכים לכמה 870-אלף שקלים מ 224אותי לדעת איך 

אברכים וכמה מהם מנשר. אני לא נגד. אני רוצה לדעת כמה מהם מנשר 

ובכמה אברכים מדובר. חשוב לי מאוד לדעת. כמה הם מקבלים לעומת הילד 

מהצופים ואם תוכל לענות, ראש העיר, מה אברכים יש. ובזה אני מסיים. 

לק על פי שיקול דעת מועצת העיר תחו 18,700אחוז מסך  5היתרה בשיעור 

לשיקול דעת חסד חיים ואמת לא הוצגה פעילות בדו"חות הכספיים, בית 

דקות להתייחס.  3-יוסף להבה לא מכיר, לא יכול להתייחס לזה. אני רוצה ב

שנים בערך הייתי בשבעה ברחוב קרן היסוד. לא אזכיר את השם  4לפני 

של בחור מקסים, משפחה,  מטעם צנעת הפרט, מטעם צנעת הפרט, אבל

עולים חדשים, עולים ותיקים מחבר המועצות. אחת ... ביחד. הגענו לנחם. 

לא היה להם מושג מכלום ובאה העמותה הזו חסד חיים ואמת שאחד, 

המייסד שלה, למד איתי בשכבה, והם עשו שם שבעה, הביאו סידורים, דאגו 

ה המצב הכי רגיש של בן לאוכל, דאגו למניין. באמת, לעילא ועילא. אבל ז

אדם, שלא נדע אף אחד מאיתנו, שנזכה לחיים ארוכים אנחנו וכולנו ובני 

ביתנו, אבל כשמגיעים למצב הזה הם שמה עומדים לצד כולם. אז מעבר 

לפעילות שאני באופן אישי מכיר אותה והיא מקסימה, ואני מכיר גם את 

ראיתי אותו המון  היושב ראש של העמותה כי הוא למד איתי. אומנם לא

שנים אבל הוא למד איתי ואני בתור ילד מהבית ספר היסודי, בחור מדהים. 

אבל זה לא קשור. רשום לא  הכולדרור קוראים לו, אגב, והוא איש צבא ו

 הוצגה פעילות בדו"חות הכספיים.

 אני אשיב לך, אני אשיב לך.מר אברהם בינמו: 

פט הזה, ורצתי, הוצאתי את התבחינים שאנחנו אני יודע. וקראתי את המש מר רועי לוי: 

אישרנו במועצת העיר, ולא ראיתי איפה כתוב פעילות בדו"חות כספיים. 

רשום שצריך להגיש דו"חות כספיים אבל לא רשום פעילות. עכשיו, אני מבין 

שיש לעמותה, רשום שהבעיה היחידה זה דו"חות, פעילות בדו"חות כספיים, 
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לה, כל שאר הדברים יש לה. זאת אומרת יש לה אני מבין שהעמותה יש 

אישור ניהול תקין. עכשיו אתה לא יכול לקבל אישור ניהול תקין אם לא 

הגשת דו"חות כספיים, אבי, מי כמוך יודע. הייתה לך עמותה. לכן הסעיף 

הזה אני חושב שצריך לרדת מפה. אין לי מושג מה גובה התמיכה שהם ביקשו 

ני שאנחנו מאשרים שייצא אולי ראש העיר עם חברי אבל אני חושב שרגע לפ

 הוועדה שלו רגע להתייעצות,

 אני לא יוצא להתייעצות.מר אברהם בינמו: 

 אני אמרתי, מר רועי לוי: 

 אני אשיב, אל תציע לי הצעות.מר אברהם בינמו: 

 תעשה מה שאתה רוצה.  מר רועי לוי: 

 אז בוא, תסיים.מר אברהם בינמו: 

דיון מהיר, תחליטו איך מחלקים עוד הפעם את כל הכספים של הדת ושגם   מר רועי לוי:

 חסד חיים ואמת ייהנו מהכסף הזה כי זה למען תושבי נשר. 

 טוב, אני ברשותכם,מר אברהם בינמו: 

 אדוני ראש העיר, תודה רבה. מר רועי לוי: 

 תודה רבה לך.מר אברהם בינמו: 

 תודה לך שהקשבת לי, מר רועי לוי: 

 אני בנחת ... רציניים.אברהם בינמו:  מר

משפט אחרון. אני אמרתי לך תודה, תן לי ל.... אני רק חוזר ואומר שוועדת  מר רועי לוי: 

התמיכות, כל הנושא הזה, אני חושב שזה סדרי עדיפויות לא של הוועדה. זה 

מייצג סדרי עדיפויות של ראש העיר וחבל מאוד שסדרי העדיפויות שלך הם 

בסופו של דבר נותנים כל כך מעט לחינוך וכל כך הרבה למקומות כאלה ש

 אחרים. אני חושב שבאופן יחסי ניתן להגדיל גם במקומות אחרים.

 בתור סיסמה מה שאמרת זה טוב. בתור אמת אין לזה אחיזה במציאות.מר אברהם בינמו: 

 או קיי.  מר רועי לוי: 

 סליחה, מר אברהם בינמו: 

 זה עיקרי, אבלמר זאב שפיגלר: 

 סליחה,מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(
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, אני אתן לך. 1אני רק מבקש שנייה אחת לפני שאתה אומר. בסעיף מר אברהם בינמו: 

 אני, 1בסעיף 

 תראה איך אתה ישר עושה ... בישיבה.מר זאב שפיגלר: 

 לא, רגע, אתה ממשיך להפריע.מר אברהם בינמו: 

 תלוי ב, הכולה מה אמרתי לך? זמר זאב שפיגלר: 

תלוי בראש העיר. אני רק חוזר שמה שכתוב כאן  הכול, נכון, 1בסעיף מר אברהם בינמו: 

תחולק על פי שיקול  18,700אחוז בסך  5בפרוטוקול תמיכות, היתרה בשיעור 

דעת מועצת העיר בהחלטת ועדת תמיכות. זאת אומרת, הנושא הזה יחזור 

 ועדת התמיכות. כן, בבקשה שפיגל.ול

 אני התייחסתי בוועדת תמיכות,ר זאב שפיגלר: מ

 אני אגיד עוד מעט את דעתי.מר אברהם בינמו: 

אבי, הנושא של התמיכות חשוב לכולנו. אנחנו בעד התמיכות. אני חושב מר זאב שפיגלר: 

שכאן נמצא עורך דין טנדלר, אני מתייחס לכל המכתב, לכל מה שהוצאתם 

מכם לא הואיל בטובו לחתום על  לנו כטיוטה, ולו משום מה שאף אחד

המסמך. כלומר, נתתם לנו מכתב, ... שנתייחס אליו. ראש העיר מצהיר קבל 

עם ועדה כל פעם, שהוא לא יתייחס לשום מכתב שהוא לא חתום. איך אתם 

רוצים, והתייחסנו מתוך כבוד להתייחס למסמך שהוא לא חתום. אני רואה 

ת למטה חתומים מיכה, ראש בכל שאר המסמכים שראש העיר הציג באמ

 העיר וכולי. למה המכתב הזה לא חתום?

טוב, זאב. תודה רבה, אני מבקש להשיב. אכן, כפי שצוין, ראש העיר ... מר אברהם בינמו: 

מדיניות העירייה בהתאם לתקציב מאושר. למעשה התקציב הוא הביטוי 

ההשקעה  למדיניות. חשבתי לנכון שההשקעה שעיריית נשר עושה בחינוך זו

הכי גבוהה במדינת ישראל לתלמיד. על כך יש סימוכין מקצועיים. אין ספק 

לקחו בחשבון ואני יכול ישנאמרו כאן דברים טובים. טובים מאוד אפילו. י

להגיד לך שהגישה שמנחה אותנו להגיע למקצוענות בכל תחום. זה לא קל. זה 

שה מכובדים מאוד. לא קל. יש לנו אצטדיון מטופח, יפה. יש לנו חדרי הלב

לעילא ולעילא וכל  הכולעוד מעט יהיה קופות מסודרות מאוד, דשא מתוחזק. 

חודש או חודשיים העירייה אכן משקיעה על מנת שנהיה הכי מקצועיים. 

ברמה האירופית, למרות שאנחנו עיר קטנה. לפחות הגישה צריכה להיות. אני 
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כולם בחשבון לגבי שווי  אומר לכם, נאמרו כאן דברים רציניים. לקחתי את

שימוש, הגיעה העת באמת לעשות אבחנה. נוספת בעניין הזה. יחד עם זאת, 

אני רוצה לציין כאן את מיכה לזכות. מה מיכה עשה? מיכה הלך ועבד לפי 

הספר. שנים לא עבדו כך לפי הספר. היה נייר מוועדות תמיכות קודמות, 

צביעים מי בעד מי נגד, לראש בסדר, נתרום ... מ הכולהגישו לך דף אחד. 

איש. אחד נגד וכך זה נגמר. בא מיכה ואמר רבותי, אנחנו  12העיר היה בערך 

נעבוד על פי הספר. לפי הספר. גם בתוך הספר הזה שמענו גם הערות שאכן 

צריכות להיבדק, אם זה בנושא פעילות כספית, דו"ח כספי, אם זה הנושא של 

רשות מקומית כאשר היא משקיעה בספריה, תחזוקה שלנו כך או אחרת. הרי 

היא לא מצפה שיהיו לה הכנסות מהספרייה. היא לא מצפה. אולי לשלם 

עבור החלפת ספרים כך וכך. רשות מקומית כאשר יש לה אצטדיון היא לא 

חושבת שזה מרכז רווח. רשות מקומית כאשר מקצה מקום לפעילות של 

א לא מצפה שזה יהיה עמדת שחמט שאני מזמין את הבאתו לעיר נשר, הי

 רווח. 

 אז למה לקאנטרי לא מתייחסים? מר ישי איבגי: 

למרות שיש עמותות שהם מאוד ... אני בכלל לא אוהב את הביטוי אבל מר אברהם בינמו: 

כך קבע המחוקק, הרי עמותה היא מלכ"ר. מוסד ללא כוונות רווח. אני לא 

ליונים ומיליארדים, אז הם אוהב את הביטוי הזה. יש עמותות שיש להם מי

לא, אין להם אולי רווח אבל המנהלים שמה מרוויחים המון ועל זה כמובן 

יצאה צעקה גדולה מאוד במדינת ישראל בשנים האחרונות. אני אתייחס לכל 

הדברים. הדבר הכי חשוב לי, כראש עיר, הכי חשוב לי, זה כל מה שקשור 

פעמים. אני אפעל  10לחזור על זה לתורה. אתה יכול לצוטט אותי, אני יכול 

להגדיל את התקציב של התורה של תלמידי חכמים כמה שיותר. כך אני 

חושב, כך אני אנהג. מועצת העיר תחליט. נדבר על זה בתקציב ותגיד את 

אשר על לבך. נשאלה כאן שאלה מצוינת. האם תלמידי הישיבות, תלמידי 

האם, יש כאן עמותה  החכמה, כולם מנשר, חלקם מנשר. האם מבחוץ,

שפועלת עשרות בשנים שמי שפרש עליה את חסותו הוא הרב בגדול הרב ... 

שאמר אני רוצה שיהיה כאן תלמידי חכמים. צריכים ... יחסים, חלקם באים 

מחיפה, מיעוטם מגיעים מנשר, אבל הם יושבים ולומדים תורה. וכשאדם 
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ההשוואה עם הצופים. לומד תורה מבוקר עד ערב, אתה לא יכול לעשות את 

זה כל כלכלתו. זה כל פרנסתו. כשאתה רוצה לתמוך בתורה אתה צריך לדעת 

שיש לזה מחיר. ואני אומר לך שאני שמח לתת עבור התורה ואני בטוח שגם 

אחרים נוספים ... עיריית נשר היא עיר איתנה. היא עיר משגשגת. התמיכה 

ורע. אין לה כמעט אח ורע.  שלנו בבתי הכנסיות בעיר נשר אין לה כמעט אח

נכון שיש לשפץ בית כנסת בגבעת נשר, יש לשפץ ... לבנות בית כנסת חדש 

אבל ברוך השם בתי הכנסת מאוד מאוד מסודרים. אני אגיד לך מה מפריע 

לי. שיש לי בית כנסת אחד היפים בישראל ב... רחוב ... בית כנסת אשכנזי, 

 , בשבת אין מניין.ואין מניין. אין מניין. לא ביום חול

אלף שקל לפעילויות תרבות שקבענו  100-אבי, אז בשביל זה צריך לתת את ה מר ישי איבגי: 

 בבתי כנסת בדיוק מהסיבה שאמרנו אותה בתקציב.

 שנייה איבגי, אני, אמרתי לכם. באמת, אמרתם כאן דברים רציניים.מר אברהם בינמו: 

 אבל אתה לא נותן את זה. מר ישי איבגי: 

אמרתם דברים רציניים ואני מתייחס אליהם כמובן כי חלק מההערות מר אברהם בינמו: 

שלכם הן הערות שאנחנו נעשה בהם שימוש לטובת העיר נשר. יכול להיות 

שגם בהתאם למה שאמרתם יהיו דברים מסוימים שישתנו כך או אחרת. אני 

מון. פעמיים רוצה להגיד משהו לגבי איל"ן. אני נוהג לבקר שם המון. לא ה

שלוש בשנה. ויש שם מנשר. אבל אני הלכתי בגישה שונה קצת ואמרתי להם, 

אולי במקום שניתן לכם תרומה או תמיכה בוא נראה מה אתם עושים. ואז 

הם אמרו לי מה הם עושים. זה מה שהם עושים. אז אם עד היום עיריית נשר 

תנות מסין. היא ידעה לקנות מתנות מסין עיריית נשר לא תקנה בתקופתי מ

תקנה מתנות רק מישראל וככל שאפשר מאיל"ן. במקום להביא עוד פעם 

קומקום ועוד פעם דיסקונקי או אני לא יודע, רדיו טייפ או דברים כאלה 

שבאים במקום, הלכנו לאיל"ן, בחנו את הדברים וברוך השם, גם הכלים 

ים, האנשים שעיריית נשר נניח קערות וכיוצא בזה, נרכשים שם. הם מאושר

שם מאושרים, חלקם עושים את הציורים בפה, חלקם ברגל. זה מקום 

שבאמת מדינת ישראל צריכה להתברך בו. זה אחד המקומות הכי ... איזה 

השקעה ניתנת שם על ידי המדינה ויכול להיות שבאמת בהתאם להערה רק 

 5י או פ 4שתבינו שגם התמיכה שהתבקשה היקף הקניות שלנו עולה עליה פי 
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ואני ממליץ לכל מקום. עכשיו, לא רק שאני ממליץ, אני גם מודיע  10או פי 

בכל מקום איפה המתנה נרכשה כדי שגם אחרים ילכו לרכוש שם. בעזרת 

השם שיהפכו למפעל גדול. אז אני אומר, זה קודש. אני יכול להגיד לכם מה 

זוזה בכניסה קרה לי בביקור האחרון. נכנסתי ואמרתי לא יכול להיות שאין מ

ואין מזוזות בחדרים. שאלתי למה? אמרו לי הרב שלנו ... אמרתי מי זה הרב 

הזה? בעוד שבוע אני אביא לכם מזוזות. לא עבר חודש, אנחנו הבאנו את 

המזוזות, הקלף והם הביאו את הבית. הם עושים את הבית. תבינו דבר 

המזוזות מחב"ד.  חדרים. לכן רכשנו, אם אינני טועה, את 30, 20פשוט. זה 

אם אינני טועה כי אני לא עוסק בזה. כן, אני לא עוסק בזה. לכן אני אומר, 

כשאתה בא למקום מאהבה, סופו להתקיים. הדבר יתקיים. ההערה שלכם 

היא במקום, אני רואה אותה כהארה ב"א". הנושא של איל"ן. אבל רק רציתי 

רוצה ככה לציין, שנה להגיד לכם, בכל זאת עשינו הרבה. דבר נוסף שאני 

שעברה נאמנו בכדורסל. לתת תמיכה יותר גבוהה כאשר הרעיון היה שחלק 

מהתמיכה יגיע לילדים שקשה להם. הגענו למסקנה שהדרך הזו אינה נכונה. 

 זה לא רשות,

 למה מה היה שנה שעברה? כמה הם קיבלו? מר רועי לוי: 

, כפי שאנחנו יודעים היום לעשות גם אלף שקל. ואמרתי רבותי 600איזה מר אברהם בינמו: 

בכדורגל וגם בתחומים אחרים, רוצה מישהו להשתתף בחוג? יש לנו תקציב 

מסודר. הקריטריון ברור. לעמותות כאלה ואחרות אני לא  הכוללזה ברווחה, 

בטוח שהם ינהגו כמונו כי אנחנו מבוקרים ברמה קבועה. אם זה על ידי 

 ר העירייה וכיוצא בזה.מועצת העיר, אם זה על ידי מבק

 אתה רוצה להגיד שכל הכסף בעצם הולך לבוגרים והשארת, מר רועי לוי: 

 לא, עוד לא עניתי לכדורגל.מר אברהם בינמו: 

 לא, לא. לכדורסל. מר רועי לוי: 

 אה?מר אברהם בינמו: 

 לכדורסל. אמרת ש... מר רועי לוי: 

עיקר לנוער, לנערים. יש עשרות הכדורסל, הכסף לכדורסל הולך במר אברהם בינמו: 

קבוצות, שמשחקות בליגות. אתה צריך לנסוע, אתה צריך שופטים, אתה 

צריך זה. הכסף הזה מיועד לכל הקבוצות. יש חוק לכדורסל או בית ספר 



 21.9.2016ד.נ.                            08937

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

36 

לכדורסל ששם אנחנו נתקלים בהמון פניות של אנשים שאומרים זה יקר לנו. 

הלך כדי לסייע לאותם אנשים. בחנו את הנושא הזה. שנה שעברה הלכנו למ

העברנו תקציב מוגדל יותר לעמותה וראינו או שמענו או הבנו שזה לא הדרך 

הנכונה והדרך המקצועית והפקנו לקחים כי את נושא ההנחה תיתן העירייה 

 ולא תיתן העמותה ולא מישהו אחר.

 למה? כי היא לא נותנת? מר רועי לוי: 

א נותנת. אנחנו פשוט מבוקרים ומקצועיים ויש לנו לא, לא אמרתי למר אברהם בינמו: 

 ועדות כאן שיודעות לעשות את זה. בנושא של העמותה,

 תחת איזה תקציב אבי? מר ישי איבגי: 

 לקשיש.מר אברהם בינמו: 

 תחת איזה תקציב, אבי? מר ישי איבגי: 

 אני אענה לך תיכף.מר אברהם בינמו: 

 זה.לא, תחת איזה תקציב ה מר רועי לוי: 

 כשאתה אומר אני עוזר להם, תחת רווחה? מר ישי איבגי: 

 לא. קודם כל תחת רווחה יש אבל דבר נוסף שאני רוצה להגיד,מר אברהם בינמו: 

 כאילו יש סעיף מה, ברווחה? מר רועי לוי: 

יש, אנחנו ברווחה מסייעים להמון ילדים, אני לא רוצה כרגע להרחיב מר אברהם בינמו: 

 וצים שאני ארחיב,למרות שאתם ר

 )מדברים יחד(

 זה לא שאלה טובה? מר ישי איבגי: 

רגע. רגע. אז אני אומר, הערה חשובה מאוד שאמרתם, זה באמת יש צורך מר אברהם בינמו: 

לעבד מחדש את בית, שווי השימוש בכל התחומים. אני חושב שהגיעה העת. 

הלך ממש לפי אני רק אומר עוד פעם, אני מוריד את הכובע בפני מיכה ש

הספר. הוא הקשה עלינו, הוא הקשה על כל המערכת. אני יכול להגיד לכם, 

אני יכול להגיד לכם כאחד שמלווה את קבוצת הכדורגל מרגע של הקמתה, 

אני גאה בהליך שמתקיים שם. אני גאה במיתוג של העיר נשר. אני גאה בכך 

רים, קבוצת נוער, שיש הרבה מאוד ילדים מנשר. יש קבוצת ילדים, קבוצת נע

אחוז מהאוהדים באים מבחוץ. מה  70קבוצת בוגרים. אני שמח שאפילו 

אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהעיר שלנו תפרח. כדי שהיא תפרח, כשבן אדם 
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מגיע לכאן אז הוא אוכל סנדוויץ', הוא אולי ממלא דלק. אולי יקנה דירה. 

ד לכם מהניסיון האישי אתה נחשף להמון המון המון דברים. אני יכול להגי

שלי, כאשר אני הקמתי את אתר ההנצחה אולי מן הגדולים בישראל בעפולה, 

אלף איש נחשפים  30אלף איש. כאשר  30בשנה הייתי מביא לטקסים 

למערכת העירונית, לקניונים, לתנועה, לתחבורה, אחר כך הם אומרים 

י שיודע שמה וואלה, אחלה עיר, אני אשאר לגור כאן, אני אקנה כאן ומ

שקורה בעפולה זה משהו דמיוני. והנה, לא טעיתי במיקום של המקום הזה. 

מטר הליכה  500זאת הייתה הדרישה שלנו. היום הרכבת נמצאת במרחק של 

 80-מהאתר והוא יכול לשמש את כולם. השטח שאנחנו יושבים עליו הוא כ

רחוק. נכון, ברור דונם, היום אני כבר לא מנהל את זה. אני יכול רק לתמוך מ

לכל שבראשון לציון אוהבים כדוריד. למה, יש שתי קבוצות כדוריד. 

ההשקעה בהן היא מטורפת. אני רוצה להגיד לכם שקבוצת הבוגרים שלנו 

מיליון. השנה מן הסתם תהיה להם הכנסה גם  1.635-נכון שהיא מתוקצבת ב

ה להם גם ותהיה להם הכנסה גם מכרטיסים ותהי ₪מהטוטו של כמיליון 

אני יכול להגיד עם אחריות מלאה את המגרש משכירה  הכנסה מספונסרים. 

רק החברה הכלכלית כאשר המגרש יחזור לפעילותו אני מקווה תוך שבועיים 

שלושה, יש אלינו עשרות פניות. יש דברים טבעיים שקורים בזמן ש... של 

להגיד לך  מגרש אחד ואנחנו משחקים בעפולה או בקריית אתא. אני יכול

אלף שקל. זה אחרי  26שהפועל ... שפירא משחקת היום בסמי עופר, משלמת 

אלף שקל.  16, 15הנחות מאוד גדולות. אנחנו משלמים בעפולה בסביבות 

אנחנו רק צריכים להבין דבר אחד. שיש לנו מגרש אחד תקין, המגרש 

חת הסינטטי הוא לא מוכשר לאף משחק, הוא מוכשר רק לאימונים, זו א

הבעיות. אני מקווה, בעזרת השם, כמו שאני יודע נתמוך בתורה ונקים בתי 

כנסת אני אקים עוד אצטדיון. זה יהיה בתקופה שלי משום שזו אחת 

התכניות העתודה. אמר רועי, הנושא של נציג בעמותה, גם הנושא הזה כמובן 

 יישקל. 

 שמה? מר רועי לוי: 

ורגל. אנחנו נבדוק את זה. אמרתי לך, ההערות נציג בעמותה של הכדמר אברהם בינמו: 

 שנאמרו,
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 מה לגבי מכירת שחקנים, אבי? מר ישי איבגי: 

 אה, מכירת שחקנים אני לא מתעסק, אני לא סוכן שחקנים ולא,מר אברהם בינמו: 

 דווקא הנהנת בראש, זה היה נראה שהבנת מה אני אומר. מר ישי איבגי: 

כרגע אני חושב שאני רוצה להודות לחברי  הכולענות על אני לא רוצה למר אברהם בינמו: 

ועדת התמיכות ואני מבקש להעלות את פרוטוקול ועדת התמיכות להצבעה. 

 מי בעד,

 רק שנייה. חוץ מהרשימה כאן אף אחד לא הגיש בקשה לתמיכה יותר?מר זאב שפיגלר: 

 מי בעד,מר אברהם בינמו: 

 .יש את הארוחה לחג לקשישמר זאב שפיגלר: 

מי בעד, מי בעד, סליחה, שפיגלר. אנחנו נענה אחר כך. מי בעד פרוטוקול מר אברהם בינמו: 

, ההצבעה עברה. אין נמנעים. 3, 2, 1. מי נגד? 5, 4, 3, 2, 1ועדת תמיכות? 

 תודה רבה. אני רוצה לעשות הפסקה של שתי דקות,

 

 

 

 

 

 לא ענית לי לגבי זה. מר זאב שפיגלר: 

 . על מה?הכולאני אענה לך על מר אברהם בינמו: 

 לגבי העמותה שמחלקת מזון לקשישים כל הזמן.מר זאב שפיגלר: 

 הם לא הגישו בקשה.מר אברהם בינמו: 

 מה?מר זאב שפיגלר: 

אדוני, אתה רוצה לסחוט ממפעל הפיס? קנה כרטיס. הם לא הגישו מר אברהם בינמו: 

כספי, תרשמו, נושא בקשה. אני לא ראיתי בקשה שלהם. טוב, אישור נעמי 

 שני,

 אמרת הפסקה.מיכל ליבנה:  'גב

 אה, אמרתי הפסקה. מר אברהם בינמו: 

 )ההקלטה הופסקה(

 .  6 מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד -צעת החלטהה
 תוחזר לוועדת התמיכות.  18,700אחוז בסך  5בסע' דת, היתרה בשיעור 

 5 -בעד
 3-נגד

 אין -נמנע
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אני רוצה לציין ש, ... לישיבה קודם לכן, ... כל הישיבה היה פה ... ועזב מר אברהם בינמו: 

 את הישיבה. יחיאל אדרי חזר. 

 )מדברים יחד(

 ול להתחיל, אני יש לי מה להגיד. תתחיל.לא, אין לי בעיה. אתה יכ דובר:

אני מבקש, ... המועצה ... הפסקה זה גאורגי גרשקוביץ, בוריס אייזנברג, מר אברהם בינמו: 

נעמי כספי, יחיאל אדרי, אבי בינמו, זאב שפיגלר, איגור גורביץ', רועי לוי 

יח וישי איבגי. אני מבקש ליידע בצער רב וביגון על פטירתו של גיסו של מש

עמר, ... ברוך דיין אמת. מועצת העיר נשר שולחת תנחומים לאחותו, רונית 

 עמר. 

 לאשתו. דוברת:

 לאחות של הנפטר. דובר:

 האחות של הנפטר.מר אברהם בינמו: 

 אה. דוברת:

נושא רביעי, אישור נעמי כספי כיו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה. מר אברהם בינמו: 

ת ראש העיר הגברת נעמי כספי כיו"ר הוועדה הצעת ההחלטה, לאשר את סגני

 לקידום מעמד האישה. כן. התייחסויות.

 קודם כל, באמת שאנחנו אישרנו את זה בזמנו אבל היה הערה לפרוטוקול.מר יחיאל אדרי: 

היה הערה בפרוטוקול כי אנחנו הבענו את דעתנו ולא הסכמתם לקבל. מר זאב שפיגלר: 

 .עכשיו אתם לא ... אז זה בסדר

 בבקשה.מר אברהם בינמו: 

קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שאני בהחלט חושב שנעמי כספי היא מר זאב שפיגלר: 

אישה ראויה, תורמת וכולי. אבל עם זאת, ישנם שני סייגים. אחד, במשך כל 

התקופה האחרונה כל נושא של קידום מעמד האישה בוצע על ידי העברת ... 

מך וגם מכל האחראים שבאו ועבדו בתחום הזה. ליועצת ראש העיר. גם מטע

העבודה בוצעה כהלכה, בצורה מיטבית, בצורה הכי טובה שאפשר ואני שואל 

כרגע שאלה ראשונה. האם יש שינוי סטטוס מבחינה תפקודית, כלומר אנחנו 

מבינים שכרגע התפקוד לקוי ואנחנו באים ורוצים ל... כדי שהמערכת תעבוד 

ניים, אני מאוד מצר, אתה יודע אבי שבמספר ישיבות בצורה טובה יותר. ש

בהסכם הקואליציוני בינינו מעמד האישה היה במוסכם של הליכוד. במשך 
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התקופה האחרונה הליכוד היה בפנים, היה בחוץ, חזר, התנדנד, בכל מקרה 

לא יצאה שום הצהרה מבחינת מעמד ההסכם הקואליציוני. נכון להיום 

 בר ודבר. ההסכם תקף עדיין לכל ד

 רגע, אתה בקואליציה,מר אברהם בינמו: 

מה זה משנה. זה של הליכוד, סליחה. אני לא אבל יש לי את יושב ראש מר זאב שפיגלר: 

 הסיעה. 

רק אתה עושה, אתה לא עושה הפרדה, סליחה, אתה לא עושה הפרדה. מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו לא באים ואומרים שנעמי כספי הולכת להחליף את,

 זה לא משנה, סליחה, אבל מעמד האישה של הליכוד.זאב שפיגלר:  מר

 סליחה,מר יחיאל אדרי: 

 לא, סליחה.מר זאב שפיגלר: 

היא יועצת ראש העיר ואין קשר בין התפקיד שאנחנו מדברים לנעמי ובין מר יחיאל אדרי: 

 התפקיד ש,

 )מדברים יחד(

 ם בשביל להבין.למה התפקיד הזה לא היה עד היום? סת מר ישי איבגי: 

 שפיגלר לא הסכים. נעמי כספי:  'גב

 שפיגלר אמר שהמועמד צריך להיות גבר. היא לא יכולה להיות גבר.מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא הסכים. נעמי כספי:  'גב

 למה, ניסו למנות אותך גם לפני כן? מר ישי איבגי: 

 כן, הוא לא הסכים. נעמי כספי:  'גב

אני רוצה, זה תפקיד שבהסכם הקואליציוני הוא בידי הליכוד, סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 עכשיו אני רוצה שזה יעבור למשיח.

 )מדברים יחד(

 גם משיח לא בקואליציה,מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, משיח כנראה שכן כיוון ש,מר זאב שפיגלר: 

תי ואמר לי לא, לא, הוא לא, ומשיח, אני יכולה להרגיע אותך. הוא בירך או נעמי כספי:  'גב

 שהוא חושב שאני מתאימה והוא אמר לי דרך צלחה. 

אז סליחה, כל עוד אין סטטוס אחר החוזה שנחתם תקף. אף אחד לא בא מר זאב שפיגלר: 

 והציג,
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 שפיגלר, אז אתה צריך עכשיו להצביע, נעמי כספי:  'גב

 ,בסדר, אבל את לא יכולה להצביע כשיש לך הסכם קואליציונימר זאב שפיגלר: 

 שפיגלר, אתה בקואליציה?מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, מה זה שייך? ההסכם קיים?מר זאב שפיגלר: 

 איזה הסכם?מר יחיאל אדרי: 

 לא, נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 אתה בקואליציה כשאתה רוצה ובאופוזיציה, נעמי כספי:  'גב

 אם ההסכם קיים אז גם ... סגן ראש עיר.  דובר:

 נכון. נאמי:

 ההסכם,ר זאב שפיגלר: מ

 אמצע קדנציה עברה. דובר:

 ההסכם תקף לכל דבר כל עוד הוא לא בוטל.מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

שפיגלר, זה הדבר הכי מוגזם ששמעתי. אנחנו מקבלים אותך בשמחה  נעמי כספי:  'גב

 ובאהבה לקואליציה, בוא. אני אוריד את המועמדות שלי,

 נעמי,נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 תחזור להיות מה שעשית. נעמי כספי:  'גב

 נעמי, אני אשמח אם תורידי,מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 סליחה, אני מקבל את הצעתה של נעמי.מר זאב שפיגלר: 

 לא, אני יוצאת. נעמי כספי:  'גב

 לא, את לא יוצאת.מר יחיאל אדרי: 

 נעמי, אני, לא. אתם מפריעים לי. אני בעקרון,מר זאב שפיגלר: 

 ... דירקטור בחברה הכלכלית. יצאתי, מה. מר ישי איבגי: 

נעמי, אני חייב להגיד לך שאני מקבל את הצעתך. אני לא מבקש כרגע מר זאב שפיגלר: 

להבדיל מהעבר את התפקיד לי מכיוון שאני הודעתי בצורה רשמית הן 

ה למעלה לוועדה, הן במכתב רשמי לראש העיר, שאני מחוץ לקואליציה מז

כשנה וחצי, פלוס מינוס, למעלה משנה וחצי באופן רשמי על פי הנוהל 
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במסגרת החוק. מאידך, ראש העיר לא קיבל הודעה מסניף הליכוד על יציאה 

רשמית מהקואליציה. ההסכם של הליכוד, לא שלי, תקף לכל דבר. בהסכם 

ליכוד, הקואליציוני התפקיד הזה בא ומשוריין לליכוד, והיה ויושב ראש ה

סניף הליכוד, יחליט אחרת, יעביר את זה במועצה, יבקש להפר את ההסכם, 

 את הסעיף הזה, ונתפלפל כאן. כרגע ההסכם תקף.

אני רוצה, אני רוצה לתקן. ברשותכם. יצא מכתב שחתום עליו גם משיח מר יחיאל אדרי: 

 עמר וגם מר שפיגלר,

 מר שפיגלר לא חתום עליו.מר זאב שפיגלר: 

וכתוב במכתב הזה שאתם פרשתם מהקואליציה. ברגע שפרשתם אל אדרי: מר יחי

מהקואליציה כל הסכם שהיה עד אז הוא לא תקף. מת בגלל שאתם לא 

בקואליציה. אני יכול להגיד את זה ואני אומר את זה קבל עם ועדה. משיח 

 עמר לא בקואליציה ... אני הפרעתי לך?

 ודאי שהפרעת.לא. הפרעת לי קודם, בומר זאב שפיגלר: 

 תיקנתי את עצמי מהר.מר יחיאל אדרי: 

 או קיי, אז אני גם כן מתקן את עצמי.מר זאב שפיגלר: 

תודה. אני רוצה שנעשה הפרדה. תפקיד יושב ראש מעמד האישה וקידום מר יחיאל אדרי: 

האישה זה לא קשור ליועצת ראש העיר. יועצת ראש העיר זה בחוק, היא 

 ני מעמד האישה, יועצת ראש העיר לעניי

 זה עם שכר, זה עם שעות עבודה, נעמי כספי:  'גב

זה לא שנעמי הולכת היום להיכנס לתפקיד שאנחנו מאשרים אותה פה מר יחיאל אדרי: 

 ויפה בללי הולכת הביתה. ממש לא נכון.

 אתה יכול להגיד לי איך הסינרגיה אמורה לעבוד ביניהם? מר ישי איבגי: 

 ה?מה זמר יחיאל אדרי: 

מי אמור לעשות מה? אני לא, אני אגיד לך את האמת. אני לא מבין לא בזה  מר ישי איבגי: 

 ולא בזה.

 התקציב הולך להשתנות.מר זאב שפיגלר: 

הוועדה, הוועדה, עד היום ראש העיר היה מקבל מהיועצת שלו כל מיני מר יחיאל אדרי: 

 תכניות ...

 נכון, לא דנים, נעמי כספי:  'גב
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 יחד()מדברים 

 אבי, למה יש מידע שאתה לא רוצה לחשוף אותו בפנינו? מר ישי איבגי: 

 לא, לא,מר אברהם בינמו: 

 אסור לי לדעת איך היא והיועצת תעבוד? מר ישי איבגי: 

... לא ראינו, לא שמענו. כל התקציב הולך לעבוד ל, מהיועצת לתפקיד מר זאב שפיגלר: 

 ר את התפקיד הזה.מעמד האישה, אנחנו יודעים ... וליית

 חבר'ה,מר אברהם בינמו: 

 אף אחד לא ביקש ממך להצביע בעד,מר יחיאל אדרי: 

 בסדר, אני לא אצביע גם בעד.מר זאב שפיגלר: 

 לקחנו את זה בחשבון.מר יחיאל אדרי: 

 בסדר, אני רק,מר זאב שפיגלר: 

 לכן אני בא ואני אומר,מר יחיאל אדרי: 

 ר? הרוב קובע.איך יחיאל אמ מר ישי איבגי: 

אני בא ואני אומר, צריך לעשות הפרדה. מעמד האישה זה תפקיד של יפה מר יחיאל אדרי: 

בללי כבודו במקומו, תפקיד של הוועדה זה כבודה במקומה. אבל הראייה 

שגם שאמרנו יועצת לקידום מעמד האישה אמרנו גם שאנחנו צריכים להקים 

י קשר. לכן אני אומר, אנחנו ועדה כזאתי. יושבת ראש. אמרנו את זה בל

בזמנו העלנו את זה, אז גם דוד אמר הוא בעד לנעמי. היה רעשים ולא יכולנו 

לשמוע את זה נכון בפרוטוקול ולכן זה עלה מחדש ואני חושב שאנחנו צריכים 

להצביע בעד העניין הזה. צריכים לברך את נעמי, אישה שנייה, היא הראשונה 

 אבל השנייה במועצת העיר.

 בירכנו.מר זאב שפיגלר: 

אדווה בעזרת השם גם תבוא וגם תעזור לנעמי כמו שדובר בזמנו עם איך מר יחיאל אדרי: 

קוראים לה, יעבדו ביחד עם יפה בללי, יעבדו ביחד עם עוד נשים אחרות ואני 

חושב שאנחנו צריכים לכבד את זה ואני מעלה את זה להצבעה ואני מבקש 

ת ראש העיר, כיושבת ראש ועדה למעמד קידום לאשר את נעמי כספי, סגני

 האישה, מי בעד?
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רגע, רק אני רוצה לפני ההצבעה, לא, לא. אני רוצה לחדד, פשוט אני קצת מר זאב שפיגלר: 

עם הליכוד  םמבולבל. אתה יצאת בהצהרה שכל ההסכמים הקואליציוניי

 בטלים ומבוטלים.

 ... בטל.מר יחיאל אדרי: 

 ני לא אמרתי,לא, אמר זאב שפיגלר: 

 תבטל,מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

ברגע שהוצאת מכתב ואמרתם סיעת הליכוד, יושב ראש סיעת הליכוד מר יחיאל אדרי: 

הוציא מכתב כזה ואמר, חד משמעית, שאנחנו פרשנו מהקואליציה, כל עוד 

הוא לא חזר לקואליציה אני לא יכול לקבל את ההסכמים ... ולכן אני לא 

 ה אנחנו נכנסים לזה. אז אני מעלה את זה להצבעה. יש הצעה נגדית?יודע למ

 אני ההצעה הנגדית היא להשאיר את הסטטוס הקיים.מר זאב שפיגלר: 

 או קיי.מר יחיאל אדרי: 

 אני חושב שהמערכת עובדת יפה מאוד,מר זאב שפיגלר: 

 אין קשר בין המערכות שעובדות. מר יחיאל אדרי: 

 ה,סליחמר זאב שפיגלר: 

 אין קשר,מר יחיאל אדרי: 

 ,מיטביתהעבודה מבוצעת בצורה מר זאב שפיגלר: 

 אין קשר,מר יחיאל אדרי: 

 היועצת לקידום לראש העיר זוכה לשבחים.מר זאב שפיגלר: 

 אף אחד לא אמר שהיא לא עושה עבודה טובה. אף אחד,מר יחיאל אדרי: 

 ד שהעבודה היא,... תפקידה ופועלה, לא ולו לרגע אחמר זאב שפיגלר: 

 מה הקשר?מר יחיאל אדרי: 

 לא מבוצעת כראוי.מר זאב שפיגלר: 

אבל זה לא קשור. אני אומר, אף אחד לא סותר את התפקיד שלה ואת מר יחיאל אדרי: 

העבודה היפה שלה. סליחה רגע. אני מבקש להעלות להצבעה, נעמי כספי 

 יושבת ראש,

 אני רוצה גם להתייחס. מר רועי לוי: 

 אה, שאלת מי שרוצה.יחיאל אדרי: מר 
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 לא, לא שאלת, אמרת אני מעלה להצבעה. מר רועי לוי: 

 אה, כבר העליתי את זה קודם, עכשיו נזכרת?מר יחיאל אדרי: 

אני רק רוצה, לגבי מה ששפיגלר אמר, רק לחדד את הנושא הזה של ההסכם  מר רועי לוי: 

וטל ההסכם, לכן אנחנו הקואליציוני, זאת אומרת מה שאתה אומר, בעצם ב

 יכולים ...?

 אין הסכם קואליציוני,מר יחיאל אדרי: 

 בבקשה, מר רועי לוי: 

 הם הוציאו מכתב,מר יחיאל אדרי: 

 בסדר גמור. מר רועי לוי: 

אנחנו מכבדים את המכתב שלהם. אין הסכם קואליציוני עם הליכוד. מי מר יחיאל אדרי: 

 בעד הצעת ראש העיר,

 לא, לא, לא. ההצעה היא כדלקמן. : מר אברהם בינמו

 תקריא אותה.מר יחיאל אדרי: 

ההצעה היא כדלקמן. מאשרים את סגנית ראש העיר הגברת נעמי כספי מר אברהם בינמו: 

כיושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה במקומו של זאב שפיגלר. מי 

 . מי נגד? 5, 4, 3, 2, 1בעד? 

 סליחה,מר זאב שפיגלר: 

 מי נגד?בינמו: מר אברהם 

 אני חושב, רגע,מר זאב שפיגלר: 

 מי נגד?מר אברהם בינמו: 

 סליחה, זה פסול. אתה לא יכול,מר זאב שפיגלר: 

 מי נגד?מר אברהם בינמו: 

סליחה, אבי, אתה מעלה הצעה פסולה. אף אחד לא אמר שמר שפיגלר יהיה מר זאב שפיגלר: 

ש שתחזור בך ותעלה את בוועדה. איך אתה יכול להעלות הצעה, אני מבק

 ההצבעה שרשומה,

 אתה תעלה את ההצבעה, מר אברהם בינמו:

 )מדברים יחד(
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אנחנו מאשרים את סגנית ראש העיר, הגברת נעמי כספי, כיושב ראש מר אברהם בינמו: 

הוועדה לקידום מעמד האישה במקומו של זאב שפיגלר או במקומו של כל 

 . מי נגד? שלושה. ההצעה עברה.6, 5, 4, 3, 2, 1נציג מהליכוד. מי בעד? 

ההצעה ... סליחה, סליחה. הצעה נגדית. הצעה נגדית אומרת, סליחה, אני מר זאב שפיגלר: 

 ביקשתי לפני זה עוד את ההצעה הנגדית.

 שנייה, הצעה נגדית. בבקשה.מר אברהם בינמו: 

בה פשוטה ההצעה הנגדית אומרת שההצעה שהתקבלה היא לא חוקית מסימר זאב שפיגלר: 

 מאוד,

 מה ההצעה?מר אברהם בינמו: 

סליחה. אני אומר. לפסול את ההצעה הראשונית כי היא לא חוקית. למה? מר זאב שפיגלר: 

כי מר שפיגלר או כל נציג אחר מהליכוד לא נבחר באופן רשמי שאתה יכול 

 .הכוללבוא ולהגיד שזה במקומו, זה 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו: 

 אבל אתה רצית, : נעמי כספי 'גב

. הצעת ראש 6, 5, 4, 3, 2, 1. מי נגד? 3, 2, 1מי בעד ההצעה של שפיגלר? מר אברהם בינמו: 

 העיר עברה, תודה רבה. עוברים לסעיף הבא, אני הולך לטפל ב,

 מזל טוב נעמי.מר יחיאל אדרי: 

 בשעה טובה נעמי כספי.מר אברהם בינמו: 

 

 

 

 

 

 

 

 בא, שאני אדע?מה הנושא המר יחיאל אדרי: 

 דיווח על פתיחת שנת הלימודים תשע"ז. נעמי כספי:  'גב

 דיווח על פתיחת שנת הלימודים. טוב. מר יחיאל אדרי: 

 אתה מצביע לזרוק את יפה בללי? אתה, איגור?מר זאב שפיגלר: 

מאשרים את סגנית ראש העיר הגברת נעמי כספי כיו"ר הוועדה  -הצעת החלטה
במקומו של זאב שפיגלר או במקומו של כל נציג  האישהלקידום מעמד 

 .מהליכוד
 6 -בעד
 3-נגד

 אין -נמנע
 פסילת הצעת ראש העיר.  -הצעה נגדית

 3-בעד
 6-נגד

 אין-נמנע
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 למה לזרוק אותה? למה אתה מוביל את זה לשם?מר יחיאל אדרי: 

 לזרוק?מר איגור גורוביץ: 

 מה פתאום? מי חשב על הדברים האלה?חיאל אדרי: מר י

 שפיגלר, אתה, נעמי כספי:  'גב

 למה לעשות את זה?מר יחיאל אדרי: 

 אתה מדבר כל כך, נעמי כספי:  'גב

 אני כל כך שמעתי את הפידבק החיובי על יפה בללי מאיגור שזה ...מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 א רוצה לזרוק את יפה בללי. שכח מזה.שפיגלר, אף אחד למר יחיאל אדרי: 

 טוב.מר זאב שפיגלר: 

יפה בללי עושה את העבודה שלה, תודה רבה, מצוין. עזוב אותך מיפה, למה מר יחיאל אדרי: 

 אתה מחבר אותה?

 מפעילים שיקול דעת. חברים, לא דוקרים חבר,מר זאב שפיגלר: 

 3חבר. שכחת מה הצבעת לפני  אבל לא דוקרים, אתה צודק. לא דוקריםמר יחיאל אדרי: 

 חודשים.

 סליחה, אני מצביע ... אותו דבר.מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

אני לפני שאני מצביע לחבר שהוא חבר שלי בסניף ואיתי חבר במועצה אני מר זאב שפיגלר: 

פעמים ואומר לו את דעתי ואומר לו מה אני  3פונה אליו בפרצוף, בא אליו 

 וקר אף אחד בגב.מצביע. אני לא ד

 ראיתי מה הצבעת כש,מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 ופה לא הולכים לפגוע ביפה בללי. שכח מזה. תשכח מזה. מר יחיאל אדרי: 

 זו גם אמירה. בסדר. מר ישי איבגי: 

ברור, מה זה? מה זה? למה מה? זה התפקיד שלה, יועצת לקידום מעמד מר יחיאל אדרי: 

ראש הוועדה. מה הקשר? מה הקשר בכלל? למה צריך האישה וזאת יושבת 

 להוביל את זה כאילו רוצים לפגוע?

 יחיאל, קיבלנו תפקיד כבר מה ביקשתם ומה דרשתם, עזוב, לא נכנס לזה.מר זאב שפיגלר: 

 עזוב,מר אברהם בינמו: 
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 נו באמת די כבר שפיגלר,מר יחיאל אדרי: 

 ום הוועדה, זה היה,הרי ברור שאתם בזמנו מיניתם אותה במק דובר:

 ממש לא נכון,מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 הצעתם שאני אהיה, נכון. זה ההצעה, זה בהסכם הקואליציוני.מר זאב שפיגלר: 

 אבל אתה לא בקואליציה, שפיגלר. נעמי כספי:  'גב

 סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 בקואליציה. בוא לקואליציה וקח את התפקיד. בוא תהיה חבר נעמי כספי:  'גב

 תבינו,מר יחיאל אדרי: 

 איזה מין דבר מוזר אתה אומר. נעמי כספי:  'גב

 נעמי. אני אבהיר את הנקודה הזאת ואנחנו, מר יחיאל אדרי: 

 אני לא הבנתי אגב מי שלח מכתב ואמרת ששלחו מכתב ש... דובר:

 אמרתי ...מר יחיאל אדרי: 

 אוד. אני שלחתי לפני שנה,אני לא שלחתי. זה מוזר לי ממר זאב שפיגלר: 

 יושב ראש סיעת הליכוד, ... קואליציה. מה אתה רוצה?מר יחיאל אדרי: 

 אה, יחיאל. לא להתייחס לדברים האלה. מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

ן צריך להגיב לעניין. הנושא על פתחיהם. הוא רוצה לקיים איתנו דיומר אברהם בינמו: 

 בנושא בקואליציה, נשמח לטפל בזה.

 א, ממש לא. תודה, אני מודה לך אבל ממש לא.למר זאב שפיגלר: 

אני מבקש לאפשר ליחיאל לעבור לסעיף החמישי, דיווח על פתיחת שנת מר אברהם בינמו: 

 הלימודים, בבקשה יחיאל.

נפתחה בצורה  טוב. אני רוצה למסור כי שנת הלימודים בראשון לספטמברמר יחיאל אדרי: 

הטובה ביותר למרות שהיה לנו חשש גדול על נושא של בית ספר גבעון 

וגלילות, החיבור ביניהם. אני רוצה בהזדמנות זאתי, אדוני ראש העיר, 

להודות לכל מי שעבד במערכת הזאתי ועבד קשה מאוד. החיבור שלקחנו בית 

בות זה וחיזוק ספר גבעון והעלינו אותו לגלילות וגבעון נכנס לשיפוץ בעק

 מבנים, עשינו הפרדה בין שתי בתי הספר,

 הפרדה, לא חיבור. מר רועי לוי: 
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לא, ברור הפרדה. אני יודע, זה שהעלינו אותם. אני קורא לזה ג"ג, גבעון מר יחיאל אדרי: 

 גלילות, אבל בשורה התחתונה זה,

 יש את המנהלת ש, מר רועי לוי: 

ה לחוד, אב בית לחוד, שומר לחוד, תלבושת לחוד, מנהלת לחוד, מזכירמר יחיאל אדרי: 

קומה לחוד. חוץ מהספרייה שהם ביחד בחצרות שגם יש הפרדה עם צלצולים 

וכל זה, גם עברנו את זה ועברנו את זה בשלום. נכנסו לנו שתי מנהלות 

חדשות, אחת במקום אנה ברזני מבית ספר בית יהושע נכנסה מנהלת בשם 

חק א' ובאותה הזדמנות אנחנו רוצים להודות גם לוטם. בית ספר רמות יצ

לאנה ברזני על השירות שהיא עשתה פה כל השנים וגם לגברת הרצליה סיטון 

שפרשה לגמלאות, בית ספר רמות יצחק א'. באותה הזדמנות אנחנו נברך גם 

את דוקטור חיה ... שסיימה את התפקיד שלה ומונתה כממלאת מקום סיגל 

נוך. גנים, בכל הגנים נפתחו בזמן, לא היה בעיות. כמו דביר כמנהלת ... החי

שאמרתי, בבתי הספר החשש שלנו הגדול זה היה בגלילות, עברנו שמה עם 

הפיקוח, עם ראש העיר. באותו יום של הפתיחה עברנו בכל הגנים, בכל בתי 

הספר, בכל החטיבות. אני, אני בהזדמנות זאתי אדוני ראש העיר אני רוצה 

מחלקת החינוך מחלקת התחזוקה והתברואה, למנהלי בתי  להודות לכל

הספר, השרתים ולהנהלה שנתנו כתף לעניין הזה שהכול עבר בצורה חלקה. 

להגיד שלא היו תקלות בכלל, אפס תקלות, זה לא נכון יהיה להגיד את זה 

אבל זה תקלות שפתרנו אותם באותו יום, היינו צריכים  לבדוק את נושא 

שים את זה. זה לא פשוט, זה פשוט להעביר בית ספר עם ההסעות, איך עו

ואני רוצה להגיד לכם שזה היה  הכולההסעות שלו, עם התלבושת שלו ועם 

תענוג לעבור שם. הגנים ברחוב, כל החבר'ה שנכנסו ברחוב דוכיפת עכשיו ... 

התקבלו בזרועות פתוחות. כולם נמצאים במערכת החינוך. ישנם כמה 

שלהם פשוט גדולים וביקשו לא להעביר אותם השנה או משפחות שהילדים 

באמצע השנה, אם זה כיתה ו' אז שיסיים שם ויעבור אלינו לחטיבות. רוב 

הילדים של כיתות א' למעשה אפשר להגיד נכון להרגע כולם, למעט ילד אחד, 

כיתות א'. אני שמח  4כולם נרשמו אצלנו ונמצאים בבית ספר רבין, יש שמה 

כיתות  6-מנות אני רוצה להגיד שמשרד החינוך אישר תכנית לובאותה הזד

נוספות לבית ספר רבין. ראש העיר מנסה לקדם גם את ... באזור הזה שזה 
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יהיה ב... אחד. מה אני אגיד לכם, איך בא אלי, ישבתי עם כמה הורים ואמרו 

החיים שלנו תותים. אז אני שמח שהחיים שלנו תותים בעניין הזה ובאותה 

מנות אני רוצה להודות לכולם שהיו טלפונים גם של חברי מועצה, על הזד

, ברוך השם הכולבעיה זו או אחרת, על תקלה זו או אחרת. השתלטנו על 

עובד כמו שצריך. יש מקום לשיפורים ואיך אמרת, אני תלוי בראש  הכול

העיר. אתה רוצה להיות במקום שני? אז אנחנו במקום שני בשאיפות להיות 

 ם,במקו

... אני מבקש להתייחס. אני מבקש להתייחס גם. אני חושב שמערכת מר אברהם בינמו: 

החינוך בנשר מזה שנים רבות היא בין הטובות בישראל. בין המצוינות, בין 

המושקעות. התוצאה באה לידי ביטוי גם בערכים, גם בגיוס לצה"ל וגם 

הודות לכל בציונים וגם בפרסים שבית הספר מקבל. לכן אני מבקש ל

העוסקים במלאכה, פתיחת שנת לימודים מוצלחת, למחלקת החינוך, למשה 

לאופר, ... ולאנשי המחלקה ולעובדי העירייה. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת 

למנהלות, מנהלת קריית חינוך הגברת סיגל דביר, לאה אופיר מנהלת חטיבה 

ורג'מן בן לולו עליונה, למנהל עמי בן אהרון חטיבה ב', למנהלת גלי ת

מחטיבה א'. כמו כן למנהלות היסודי חלי ... יסודי רבין, שונטל ... גבעון, 

מירב ... גלילות, פנינה אבו חצירא בית ספר ישורון, ליהיא גרוס אביטל רמות 

יצחק א', לוטם קירמאייר בית יהושוע. תודה מיוחדת שלוחה למורים על 

, לגננות, עוזרות גננות, לסייעות. שליחותם בהוראת החינוך, ערכים למצוינות

 תודה לממלא מקומי יחיאל אדרי ולחברי במועצת העיר. 

בסדר, אני רוצה רק להעיר משהו בונה. אני לא מתייחס לגבי קרטועים מר זאב שפיגלר: 

כאלה או אחרים. אני מתייחס לשני דברים שאני חושב שצריכים לתת להם 

לא נמצא פתרון למורה מחליפה  מענה. אחד, אנחנו מתחילת השנה עדיין

 9יחידות. ישנה כיתה שלמה שלא לומדת בתיכון מתמטיקה  5במתמטיקה 

 שעות שבועיות. 

 איפה זה?מר אברהם בינמו: 

יחידות, המורה עברה ניתוח, הכיתה הזו  5בתיכון מקיף נשר. רמה מר זאב שפיגלר: 

תעשה את כיתות שבועיות במתמטיקה.  9מתחילת שנת הלימודים מפסידה 

, אבי, הועבר 2שעות. זה בנושא מתמטיקה.  30החיבור תראה שגם כבר מעל 
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בנוגע למדרגות  11.1.2016-אליך גם המכתב של מועצת התלמידים מה

והעברתי לך אותו גם בישיבה כאן. כל מהלך המדרגות אשר פתוח לגשם 

 ואנשים מועדים,

 איפה, איפה?מר אברהם בינמו: 

 בתיכון מקיף נשר, ואתה אמרת שאתה תוציא, זה גםמר זאב שפיגלר: 

 איזה מהלך מדרגות?מר אברהם בינמו: 

 יש לך מהלך מדרגות פנימי שהוא כולו חשוף בצד לגשם שנכנס.מר זאב שפיגלר: 

 בין האולם תרבות לבית ספר. בין האולם ספורט. מר רועי לוי: 

 בתוך הבית ספר.מר זאב שפיגלר: 

 מוסך, המדרגות של המוסך.איפה שהיה ה מר רועי לוי: 

לא המוסך, זה מחוץ לבית ספר. אני מדבר על המדרגות הפנימיות, יש לך מר זאב שפיגלר: 

 את המדרגות הפנימיות,

 מה רע בזה שזה חשוף?מר אברהם בינמו: 

 המדרגות חלקות.מר זאב שפיגלר: 

 אה.מר אברהם בינמו: 

ת. נופלים. ועד מועצת התלמידים אנשים, כשזה רטוב, מועדים. לא אחמר זאב שפיגלר: 

הוציאה מכתב וביקשה לטפל. אני העליתי את זה במועצת העיר. העברתי לך 

העתק באותו רגע ואמרת שזה יטופל במיידי. נופלים שמה על ימין ועל 

 שמאל. האם אנחנו מחכים עד שמישהו יבוא וישבור את הרגל זה יהיה עצוב. 

 הערה.אני מודה לך על המר אברהם בינמו: 

 תודה.מר זאב שפיגלר: 

 אני מבקש לעבור לסעיף הבא,מר אברהם בינמו: 

 אני, רגע.  מר ישי איבגי: 

 אה.מר אברהם בינמו: 

אה, קודם כל רציתי לדעת כמה דברים שיחיאל נגע בהם, יש לנו הזדמנות  מר ישי איבגי: 

לשאול את זה במועצת העיר ואני אשמח לקבל עליהם תשובות. או קיי. 

ציתי לדעת קודם כל, יחיאל נגע על קצה המזלג בנושא גבעון. אני רוצה ר

לדעת קודם כל אם התחילו העבודות. אם כן, מה הצפי לסיום? מתי חוזרים 

לכיתות? יש לנו איזה מחויבות כלפי ההורים של ועדת החינוך שהייתי שותף 
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אתה לה והמועצה בכלל. לא נגעת פתיחת שנת הלימודים, אני לא יודע מה 

מגדיר יחיאל פתיחת שנת הלימודים אבל יש כיתות ברמות יצחק א', ג' 

כיתות ובסוף, אחרי יומיים שלושה,  3-שאוחדו שם. באו לבית ספר, הגיעו ל

 יחיאל תתקן אותי, אתה יותר בקיא ממני בטוח,

 זה לא כיתות ג', זה כיתות א'. דובר:

ת? ג'? כיתות א'. אוחדו לשתי כיתות כיתות א', סליחה. מה אמרתי? כיתו מר ישי איבגי: 

כיתות דבר שנשמע לי הזוי.  3-כאשר יומיים הם היו, יום הם היו מפוצלים ל

כשאתה אומר לילד פתאום באמצע היום ההורים טוענים, אלא אם כל יחיאל 

שים אור על העניין הזה, טוענים, באו אמרו להם חבר'ה, עוברים, אתם 

ילדים הפכה להיות  20חצי, כיתה שהייתה עכשיו אתה לפה אתה לפה, חצי 

פלוס כאשר הילד לא יודע אם החבר הכי טוב שלו נמצא איתו  30ילדים,  30

בכיתה, כן, לא. מה ההשכלות של הדברים האלה. הייתי שמח, יחיאל, שתגיד 

זה, אתה יודע, הוא אומר וההוא אומר. אני רוצה לשמוע איך זה  הכולכי 

ישורון, גילוי נאות, שני הילדים שלי לומדים מהצד של העירייה. לגבי 

בישורון. אני חרד לגבי הבית ספר הזה. מי שלא יודע, זה בית ספר דתי יחידי 

ילדים  112בעיר. כשאני הבאתי את ירדן שהיום הוא בכיתה ד' לכיתה א' היו 

במעמד הכניסה  56-מ 112ילדים.  56שקודם לכן כשהוא היה בגן היו רק 

 70ום אנחנו מדברים, אם אני זוכר נכון יחיאל, על בערך לבית הספר. הי

 ילדים. הבית ספר במגמת ירידה.

 איזה בית ספר?מר אברהם בינמו: 

ישורון, ישורון. אמרתי אבי, גילוי נאות, ששני הילדים שלי לומדים שם. גילוי  מר ישי איבגי: 

 נאות,

 פגשנו אותם.מר אברהם בינמו: 

 ת,גילוי נאו מר ישי איבגי: 

 גילוי נאות, פגשנו אותם.מר אברהם בינמו: 

גילוי נאות נוסף, אבי בינמו הצטלם עם הבת שלי בכיתה א' שהיא במרכז  מר ישי איבגי: 

 התמונה מחייכת והעלה את זה לעיתון.

 אני העליתי את זה?מר אברהם בינמו: 
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כת. ואני אומר, לא, סתם. אני רק אומר, רק שתדעו, זה הבת שלי שם שמחיי מר ישי איבגי: 

 אני חרד לבית ספר הזה.

האמת שהוא חיפש את הכי יפה שם, הוא מצא בת. אחרי שהוא צילם אמרתי  דובר:

 לו תשמע, זה הבת של,

היא אמרה לי כולם אמרו לי כל הזמן תחייכי ותעמוד באמצע. לא הבנתי  מר ישי איבגי: 

חשוב מאוד קודם  למה. סתם. בקיצור, אז אני אומר, אז אני אומר, עבורי זה

כל כבוגר הבית ספר הזה. זה בית ספר דתי יחידי. כל בית ספר הוא חשוב 

ילדים ואני מרגיש, אני אגיד בעדינות,  70-אבל כבית ספר דתי יחיד שמגיע ל

לא שאנחנו לא עושים די, אולי בעיני, בהשוואה לבית הספר רמות יצחק א' 

אנחנו עושים הרבה אבל אני או ב' או גלילות או לא משנה מה זה ייראה ש

אקביל את זה לתחום שאבי מבין בו. כדורגל. שוער לא נחשב טוב אם יש לו 

 כל כך הרבה שחקני הגנה,

 שהוא לא סופג גול.מר אברהם בינמו: 

שלא מגיעים בכלל לשער בשביל לבחון אותו אם הוא שוער טוב. בית ספר,  מר ישי איבגי: 

טוב אם הקבוצה תתקוף אותך גלים גלים ימדד יבהשוואה לכדורגל, השוער 

אחוז גולים. זה שוער טוב.  100והשוער יציל כדורים שהיו אמורים להיות 

במקרה הזה הבית ספר הזה דרוש לעזרה מסיבית, אני אומר ברמה קשה 

מאוד. אני אומר, המספרים מדברים בעד עצמם. יש ירידה שם רצינית 

 ספר כמעט מגיע ל, שנים, הבית 4ביותר. אנחנו מדברים על 

 תגיד לי, כמה, כשאתה למדת כמה תלמידים היו? מר גאורגי גרשקוביץ: 

לא, היה יותר, היה מאה ומשהו אבל זה לא חוכמה. זה לא חוכמה כי עוד  מר ישי איבגי: 

 היום, 36פעם אני אומר, הייתה, לדעתי, אני בן 

 ישי, ישי. אני רוצה רק בנקודה הזאת,מר אברהם בינמו: 

 תן לי לסיים את הרעיון, אני אגיד משהו על הסיפור הזה.יאו קיי. בוא, ת ר ישי איבגי: מ

אני אעזור לך. באמת הנושא הזה של בית ספר ישורון ממלכתי דתי הוא מר אברהם בינמו: 

מאוד חשוב לנו. קיימנו עשרות שיחות, יש לנו מחשבה מה לעשות. איך 

רט ואני לא יכול לדבר על זה. אני לעשות. בהרבה מאד ... חלק זה צנעת הפ

אומר לך בכנות. אני אשמח שאתה ורועי תבואו לפגישה, רק בנושא הזה של 

 ישורון.
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 אני ומי? מר ישי איבגי: 

 אתה ורועי.מר אברהם בינמו: 

 אה, לא, מר ישי איבגי: 

ת לא מזמין לבד, כן. תבואו אלי לשיחה, ממש, אנחנו הולכים ממש לקבלמר אברהם בינמו: 

החלטות. לפני קבלת החלטות אני רוצה לשמוע עוד דעות. גם שלך וגם של 

רועי וגם של הורים, כן? כי אנחנו ממש עכשיו אנחנו מבינים לאן הבית הספר 

הזה הלך, אנחנו מבינים מה חלק מהסיבות גם ואנחנו רוצים להציע פתרונות 

ע שאני רוצה שיסייעו בהשקעה כספית כמובן, ואני אומר, זה לא המקום כרג

 לברר אותם.

 או קיי. מר ישי איבגי: 

אני באמת, אני מבקש מכם. תעשה מאמץ, עזוב רגע את הפוליטיקה. זה מר אברהם בינמו: 

נושא חשוב. יש לנו מחשבה מאוד רצינית כיצד להצעיד את הבית ספר הזה 

 קדימה וזה אפשרי. קיימנו שיחות עם ה... בממלכתי דתי, הם ... חלק. קיימנו

איתם מספר שיחות, קיימנו שיחות עם גורמי הוראה שנמצאים. אני הייתי 

מעורב בכל השיחות האלה. יחיאל היה מעורב. אבל אני אמרתי אני לוקח את 

הבית ספר הזה אישית, ממש אישית. באמת, משהו שם לא הלך. יש כלים, יש 

את דרך, משה לאופר כבר יודע חלק מהיישומים ואני רוצה להגיד לך רק 

משפט המפתח שאני אומר גם היום למנהלות בית ספר. ... אני עוזר ל, עוזר 

 למשיח בנושא הקבורה. חבר'ה, עוזר למשיח בנושא הקבורה.

 למה, שמה זה לא כאילו ברור? דובר:

 תן לי להגיד. נשאלת השאלה, מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

מכיר את העמדה שלי, את הדעה שלי.  ואני רוצה להגיד לך, יחיאל כברמר אברהם בינמו: 

כאשר מבקשים מאיתנו מקלות תופים אז אני אומר רבותי, אין יותר מקלות 

תופים ואין יותר, אני מבקש שתבקשו רק ... לא אני אגיד את זה בלשון 

אחרת שיחיאל גם כבר מכיר את העמדה שלי. כל פעם באים אלי אומרים לי 

קיר בבית כנסת, אני אומר אף אחד עוד  אנחנו רוצים לשפץ איזה דלת איזה

לא ביקש ממני שהוא רוצה תלמיד חכם. על אותו משקל הבהרתי שאני מוכן 

להשקיע בהוראה כמה שרוצים. אני לא צריך להשקיע בכלים. לא אני 
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מומחה, אלא שהטובים ביותר שיבואו לכאן יגידו כמה הם צריכים. אם צריך 

. אי אפשר שבית ספר אחד יתעסק מוזיקה, אם צריך מדע, אם צריך זה

במאה דברים. זה כל בר דעת יודע ומבין ואני אומר לכם באחריות. חשוב לי 

שתהיו שותפים לנושא הזה. זה נושא קריטי לישוב, לעתיד של הישוב. זה 

נושא קריטי ולכן אני מבקש ממיכל, אנא רשמי בפניך, נמצא יום בשבוע 

כאן דברים גם שנוגעים באמת בצנעת  הבא, נעשה איזה אתחול של פגישה. יש

 הפרט. חשוב לי, לי מאוד חשוב בית הספר הזה. אני אומר לך.

 או קיי. מר ישי איבגי: 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו: 

או קיי. לגבי, הדבר האחרון, יחיאל אחר כך אני אשמח קודם כל שתשיב על  מר ישי איבגי: 

כיתות,  6אלות מה לענות. לגבי גבעון שנדע גם איפה זה עומד ואם ישאלו ש

וואלה אני שמח, בתחילת הדרך הבנו שיהיו חסרים, שיהיו חסרות כיתות. 

היה לנו קשה אולי להסביר את עצמנו אם לא הסכימו איתנו אבל אם בסופו 

של דבר זה קורה אנחנו מברכים על זה. זה צריך להיות. ראינו את זה. זה 

ה של דירות יצטרכו עוד כיתות לימוד היה ברור  לנו שכשיבנו מפלצות כאל

 ועל זה אני מברך. זהו.

טוב, אני אענה בקצרה על הכול. אכן בבית ספר רמות יצחק א' היו צריכים מר יחיאל אדרי: 

ילדים, הכול היה  70ילדים בכיתה, היו  34כיתות א'. התקן אומר  3להיפתח 

ילדים  70של  בסדר והיינו רגועים. משרד החינוך קיבל הודעה על רישום

ואמרנו יוצאים לדרך. אכן, חולקו הילדים לקבוצות, מבחינת כיתות, הכול 

ילדים פשוט הוסיפו. בישוב. לא  4היה פיקס. ביום שנחתו הילדים בבית ספר 

שהעבירו אותם בית ספר, ... את הישוב. משרד החינוך הסתכל, שאל את 

ילדים.  66מצבת שיש המנהלת אם זה יתמצה בילדים שהגיעו בפועל, הגענו ל

היה עוד ילד אחד שנרשם באותו יום, שהגיע, היה צריך להיות בכלל ברמות 

יצחק ב' אז הם ביקשו א' כי הסבתא שם. אמרנו סבבה, כמה שיותר לדחוף 

לשמה כדי להרוויח את הכיתות האלה. בא הפיקוח ו... אדוני, משרד החינוך 

 34כול לדבר איתכם על הם מסתכלים על התקן. מהכיתה השלישית אני י

. זאת אומרת, אנחנו לא בחריגה 34ויש  33ילדים לכיתה. למרות שעכשיו זה 

בעניין הזה. היה דיבור עם ההורים על זה, לדעתי, ואמרנו את זה, אמרתי את 
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זה גם לפיקוח, גם למנהלת שהיא חדשה, אמרתי זה לא מכובד שבאתם 

ם שולחים ילדים לשלוש ועשיתם את החלוקה הזאת בצורה כזאתי. ההורי

 כיתות חוזרים עם שתיים, זה לא בסדר. 

 סתם שאלה, יחיאל. לא ידעתם שזה, מר ישי איבגי: 

 לא. מר יחיאל אדרי: 

 מה, ניתנו הודעה ישירות למנהלת בלי לעבור, מר רועי לוי: 

 לא, הוא אומר הביצוע, עשו את זה בביצוע בלי ליידע אותו. מר ישי איבגי: 

 היה, הכוללא, לא, ממש לא. ממש לא. כי זה אדרי: מר יחיאל 

 לא, עשו להם אבל הכנה לכיתות א', הם באו, ראו מורה, מר רועי לוי: 

 ... הוא לא ידע, בבית ספר אמרו להם זהו, שתיים, מר ישי איבגי: 

 מי אמרה? מי נתן להם הוראה? מה, לא דרך מנהל מחלקת החינוך? מר רועי לוי: 

 לא, לא, ממש לא. זה תקן.  מר יחיאל אדרי:

 אני מקווה שתפרתם שמה, מר ישי איבגי: 

בקיצור, אני עשיתי את הרעש שלי מול המחוז, עשינו את הבלגנים, הזמנו מר יחיאל אדרי: 

את ההורים, ישבנו מול ההורים, הסברנו להם את העניין של התקן, המנהלת 

שות את זה בצורה והפיקוח התנצלו שהם עשו את זה כי בהדברות יכלו לע

יותר מכובדת וזה היה קורה. היום הם לומדים בשתי כיתות, חסרים שני 

ילדים כדי לפתוח את הכיתה השלישית. היום בדיעבד הם אומרים אנחנו לא 

רוצים שתפתחו כיתה שלישית, אל תביאו עוד ילדים. כי אני מנסה להביא 

כיתה של כיתה א' ילדים ב 38ממקום אחר, חשבתי, מבית יהושע כי יש לי 

 ואמרתי נעביר לשמה, נשלם מוניות, אין לי בעיה של הסעה שם.

 ילדים, 38גם בית יהושע זה גדול.  דובר:

 לא, זה כיתה ראשונה, זה בעייתי. אתה לא יכול. ניסינו, הפכנו עולמות.מר יחיאל אדרי: 

 עזוב את התקן. זה בעיה של, דובר:

 עות.ש 17אבל שמה קיבלו מר יחיאל אדרי: 

 עם מורה אחת? מר ישי איבגי: 

 פיצול,מר יחיאל אדרי: 

 מורה אחת? 38 מר ישי איבגי: 
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שעות פיצול. זה חצי מהזמן הם ביחד. זה לגבי זה, לגבי ישורון במשפט.  17מר יחיאל אדרי: 

 ישורון התמלא בזמנו, במשפט אחד, זה שתדעו על מה. 

 הוא אמר נפגש, בוא נתקדם. דובר:

חוץ מזה נפגש, זה לא קשור. אבל במשפט אחד ישורון. חבר'ה, ישורון הגיע רי: מר יחיאל אד

ילדים שמה שעשו, כל מי שאפשר היה דחפו לשמה, ואז המצב  110-ו 104-ל

ילדים  68אקונומי היה על הרצפה. היום המצב הוא קצת שונה ועדיף -הסוציו

 בבית ספר טובים,

 תה מכיר, עדיף את זה. אם אתה מכיר, סבבה.אני לא מכיר את זה. אם א מר ישי איבגי: 

ואל תשכח שמי שהקונגרס הגבוה ביותר וזה אני ופנינה עשינו איזשהו מר יחיאל אדרי: 

תרגיל סימולציה ופניתי לרב פרץ, אמרתי לו זה לא בסדר מה שאתם עושים 

ילדים  35שהם עשו מלחמת על ישורון, התקשרו להורים. בית ספר של 

 בכיתה. 

 אלימות, הבנות שלכם יהיו, לא יקבלו אותם לעבוד, איבגי:  מר ישי

 רשום. יש לי את זה מוקלט. הכולרשום.  הכולכן. מר יחיאל אדרי: 

 התקשרו אליהם מהבית ספר ואמרו כאילו הורים על הבנות שלהם, מר רועי לוי: 

 אה, רועי. רועי. מר יחיאל אדרי: 

 זאת.הם יהיו פושטקיות, ברמה ה מר ישי איבגי: 

 רועי,מר יחיאל אדרי: 

לא, בית ספר אחר, לא משנה. נציגים שאיתנו, שם של בית ספר אחר,  מר ישי איבגי: 

התקשרו ואמרו אל תרשמו לישורון, יש שם בנות, את הבנות שלכם הם יצאו 

 . יחיאל שמע,הכולפושטקיות ו

 יש לי את זה מוקלט.מר יחיאל אדרי: 

 הוריד יצא. מר ישי איבגי: 

 מוקלט.יחיאל אדרי: מר 

 הוריד יצא. מר ישי איבגי: 

אני הרמתי טלפון לרב פרץ ואמרתי לו ברחל בתו הקטנה. אם ימשיכו ככה מר יחיאל אדרי: 

והם לא יקבלו אישור, אין להם אישורים הרי בינתיים לבית ספר. אם הם לא 

 בעיה. יקבלו השנה רישיון אני אדרוש ... ואני אלחם עם כל ההורים ... אין לי

 תדאג שלא יקבלו רישיון.מר בוריס אייזנברג: 
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 טוב, נעבור ל,מר אברהם בינמו: 

אני ברשותך רק, הערה לגבי הנושא הזה גם כן. אני שמח על הדיווח שלך  מר רועי לוי: 

שהפתיחת שנה עברה בצורה טובה ובטוחה ולא פחות חשוב, אז אם תוכל 

 ספר של המחוננים.להתייחס לנושא הזה שעלה של ההסעות לבתי 

אני ברשותכם מבקש ללכת ולתת ליחיאל להמשיך כיוון שיש לי אירוע. מר אברהם בינמו: 

 בכל זאת אני רוצה רק להגיד שמספר,

 ... מר ישי איבגי: 

בלילה זה לא.  12, 11-לא, אני שמע, זה אירוע של משפחה רחוק. להגיע במר אברהם בינמו: 

בשבועיים האחרונים והיום לבקר בשני לא מכובד. אה, היה לי הזדמנות 

איגודי ערים שאנחנו שותפים בהם. רשות ניקוז נחל הקישון ואיגוד ערים ל... 

אני יכול להעיד מקרוב והן מיתר ה... אלה שני איגודים הכי ראויים והכי 

מצוינים, שבאמת ראויים לפרס ישראל, לדעתי. פשוט ניקוז נחל הקישון 

שקל בחפירה. לא מדובר רק באזור הזה אלא מיליון  300-מושקע שם כ

לאורך כל הנחל, וכבר דגים משכשכים במים וציפורים מקננות שם בקני 

 הסוף והיה לי חשוב לציין את זה ולשתף אתכם.

 בקישון? דובר:

 כן.מר אברהם בינמו: 

 דווקא יש כתבות שקוטלות אותם מתחת לכל ביקורת.מר זאב שפיגלר: 

 ני,אז אמר אברהם בינמו: 

 לאן הלך לטמיון כל הכספים.מר זאב שפיגלר: 

אני יכול להגיד, אני יכול להגיד לידידי זאב שפיגלר שהם באמת, קשה מר אברהם בינמו: 

שנה לא נעשה  30להתמודד עם אחד, שניים ששולחים חיצי ביקורת כאשר 

כלום ובא דווקא השר גלעד ארדן כשהיה השר לאיכות הסביבה והחליט יחד 

הממשלה לעשות מזה פרויקט לאומי. אז קודם כל כשעושים יתכן  עם ראש

ועושים גם טעויות. אני יכול להגיד לך עם אחריות מלאה, אני מבקר שם 

באופן קבוע באזור, במקום. גם בישיבות וגם באתר, ואני מציע לכם בכלל 

הזדמנות לבקר לאורך הציר של נחל הקישון. השקעה מדהימה. נכון, הייתה 

ם חברה קנדית שהביאה מחפר, ... מחפר כזו. הייתה בעיה איתם בעיה ע

ועכשיו מתקיימים כמובן מהלכים משפטיים בעקבות הוצאתם מהפרויקט, 
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אבל יחד עם זאת אמר צ'רצ'יל, מה אמר צ'רצ'יל? אמר אתה צריך לנצח עם 

 מספר כישלונות כדי להגיע להצלחה. 

 .blood, sweat and tears נעמי כספי:  'גב

כן. אז אני אומר לכם שזה הצלחה כבירה. איגוד ערים לביוב ראוי לכל ר אברהם בינמו: מ

שבח כי כמות השפכים שהוא צריך לטהר ולהחזיר אותם למשק בחזרה היא 

אדירה, היא הולכת וגדלה והמערכת שם היא מערכת מתוקתקת. אתה נכנס 

אנשי איגוד למקום כאילו אתה נכנס לבית מרקחת ועל כך ראויים לשבח כל 

ערים לביוב וכל אנשי רשות ניקוז נחל הקישון. אני מתנצל על שאני מסיים 

את, שאני לא משתתף בהמשך הישיבה. יחיאל אדרי ימשיך וינהל אותה 

ותודה רבה לכם, באמת, גם על ההקשבה, גם על אורך הרוח, גם על הדברים 

 שנאמרו כאן, ברכות לנעמי כספי, תודה רבה יחיאל.

 .2015, רבעון רביעי שנת 2015דו"ח רבעוני לשנת  דוברת:

 יחיאל, לא התייחסת להצעות. מר רועי לוי: 

 מה?מר יחיאל אדרי: 

 לא התייחסת להצעות. היא עברה נושא.  מר רועי לוי: 

טוב, אנחנו נמשיך. לגבי ... של ההסעות, אם אתה רוצה תשובה אני אגיד מר יחיאל אדרי: 

דרך למציאת פתרון נוסף אבל בקשר לנושא של את הדברים ולמרות שאני ב

ההסעות של הילדים המחוננים אין לנו בעיה. המחוננים עד עכשיו היו 

לומדים בבוקר גם יום בשבוע במכללת אורנים. אנחנו כעירייה ... המחוננים 

מקבלים את ההחזר, אין בעיה עם זה ומה שעשו משרד החינוך החליט 

למוד בבוקר, רק אחר הצהריים. ואז החבר'ה שמצטיינים לא יכולים ללכת ול

של המצוינים לומדים אחרי הצהריים והחבר'ה של ה... חלקם בבוקר חלקם 

-אחרי הצהריים מחוננים. על פי החוק המחוננים אנחנו צריכים להשתתף ב

אחוז מעלות ההסעה שלהם ועם זה אין לנו בעיה. איפה הבעיה נוצרה? עם  50

מרנו אנחנו ניקח ונחבר את המצוינים ואת המצוינים. מה שעשינו, א

המחוננים ונזמין אוטובוס לעניין הזה. כמה שזה יעלה, נחלק את מה שאנחנו 

צריכים לתת למחוננים על פי חוק ומה שצריך לתת למצוינים זה יוזיל את זה 

שקל  300למצוינים את העניין הזה. ההפרש בין המצוינים למחוננים זה 

. לשנה, 924, המצוינים משלמים 650חוננים משלמים בשנה. זאת אומרת, המ
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רבותי. לא לחודש, לשנה. אנחנו, בגלל שעשינו את זה במרכז, העלות של 

שקל לאדם. באו המצוינים ואמרו, מה אתם רוצים לקדם  924ההסעה יצאה 

מצוינות ואתם לא עוזרים לנו, אתם נותנים רק למחוננים. אני אמרתי שאני 

ה לתת לכם עכשיו תשובה, אני לא רוצה להתחייב במסגרת חושב, אני לא רוצ

הזאתי כיוון שיש לי ועדת מלגות, אני רוצה להעלות את זה בוועדת מלגות. 

שאם בוועדת מלגות נבוא ונחשוב שהמצוינים והמחוננים שהולכים ומשלמים 

שקל לחודש, לשנה, עבור הדבר הזה, לימודים, ומצד שני  2,000ההורים עוד 

עוד את ההסעות, אני רוצה לבדוק עם החבר'ה של ועדת המלגות משלמים 

שקל האלה נוכל לתת  400-ה 300-ולהוביל את זה שוועדת המלגות את ה

כמלגה. אז אמרו לא, תתחייב עכשיו. אמרתי אני לא יכול להפוך את הוועדת 

המלגות לחותמת גומי. אני לא עושה את זה. אני אבוא ואני אחליט עכשיו כן, 

אתן לכם את זה כן, ואז כשיגיע הוועדה שנשב הוועדה תבוא ותגיד לי אני 

מה, אני חותמת גומי שלך? אתה כבר נתת להם תשובה. ולכן אמרתי להם 

רבותי, אתם לא משלמים את ההסעות האלה לעירייה במזומן, אל ... עוד 

 ומשהו שקל, אני אשב בוועדה, 100חודש זה 

 שאין להם? רווחה וכאלה?מה קורה עם כאלה  מר רועי לוי: 

 מה אין להם?מר יחיאל אדרי: 

 שאין להם כסף שלהם. מר רועי לוי: 

 לא נתקלנו בבעיה של מישהו שאין לו לשלם את זה.מר יחיאל אדרי: 

 זה מכל הבתי ספר בעיר? מר רועי לוי: 

ם כל הבתי ספר. אין עניין כזה. להיפך, הם באו אלי בהתחלה אמרו החיימר יחיאל אדרי: 

שלנו תותים. אנחנו עם ילדים טובים, עם ילדים מצטיינים, עם ילדים סבבה. 

 650לא נתקלתי בבעיה של מישהו שאמר שאין לו כסף. הבעיה אומר למה הם 

 ואז, 924ואני 

 כששנה שעברה זה לא היה ככה. מר רועי לוי: 

לק לכמות. זה לא, כי הם למדו בבוקר ואז מה עשינו? האוטובוס הוא מתחמר יחיאל אדרי: 

ילדים באוטובוס אחד. עכשיו, ברגע שזה היה מיניבוס  24לא הרי מיניבוס. 

וזה מתחלק לכולם אז החלוקה זה מוריד לכולם על אותו סכום ואז אין 

 בעיה.
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 למה העירייה לא משתתפת? מר רועי לוי: 

 העירייה משתתפת.מר יחיאל אדרי: 

 כמה? מר רועי לוי: 

 שקל לילד. 370-במר יחיאל אדרי: 

 לשנה? מר רועי לוי: 

 כן.מר יחיאל אדרי: 

 למה אי אפשר להגדיל את ההשתתפות של העירייה? מר רועי לוי: 

 כי זה לא בסמכותנו. זה כסף שאתה מקבל ממשרד החינוך.מר יחיאל אדרי: 

 אפשר להוסיף אבל. מר רועי לוי: 

 אז אני אמרתי,מר יחיאל אדרי: 

 ייה.מתקציב העיר מר רועי לוי: 

למה אני צריך לעשות את זה ככה? אני אשתמש במלגה שהם משלמים, מר יחיאל אדרי: 

כסף שמשלמים, הרי זה כמו אוניברסיטה. זה אורנים. אני אשתמש בזה לזה 

 אבל אני לא מוכן הייתי לצאת בהצהרה,

 מתי תתכנס הוועדה בעניין הזה? מר רועי לוי: 

 ו צריכים להתחיל לרוץ על המלגות הבאות. אוטוטו, אוטוטו. אנחנמר יחיאל אדרי: 

 או קיי. מר רועי לוי: 

ולכן אני מוביל את זה לשמה. אני לא רוצה להפוך את הוועדה לחותמת מר יחיאל אדרי: 

גומי. הרי יכולתי לבוא ולהבטיח להם ואז מה היו אומרים לי בוועדה? אז 

מרתי רבותי, מה, אתה סגרת את זה אז מה עכשיו אתה מעלה את זה? לכן א

 שקל האלה, ברגע שיהיה לי אני ... 100-אתם תשלמו חודש, חודשיים את ה

 או קיי. מר רועי לוי: 

 טוב, זה לגבי הסעות. נעבור עכשיו לעניין של סעיף, דו"ח רבעוני למיכה.מר יחיאל אדרי: 

 או קיי.נו: 'ח מיכה ז"רו

כה יציג את הדו"ח, אנחנו נשמע אני רק רוצה לעשות סדר בעניין הזה. מימר יחיאל אדרי: 

אותו. אם יש שאלות למישהו לעניין של הדו"ח, סיימנו את השאלות עוברים 

 לנושא הבא, אין הצבעות.

 יש דיון, כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 רק דיון.מר יחיאל אדרי: 
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 דיון, או קיי. המאזן מסתכם ל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

מיליון,  47.2. ההתחייבויות השוטפות ₪מיליון  214.2-ל המאזן מסתכםנו: 'ח מיכה ז"רו

. בתקציב 7.2, עודף נצבר של 40.044, ההתחייבויות השוטפות 166.9השקעות 

. יש לנו גידול בתקבולי ₪אלפי  59-הרגיל סיימנו בעודף של מיליון שקל ו

מיליון שקל מבתי זיקוק. עצמיות אחרות יש לנו קיטון ביחס  12ארנונה של 

כי לא מימשנו את הנושא של היטל שמירה. בשכר  ₪אלפי  623ציב של לתק

 4.3מיליון. תקציב הרגיל הבלתי רגיל יש לנו עודף זמני של  59.6הביצוע הוא 

 אחוז, 93, בגבייה אחוזי גבייה עם ₪מיליון 

 , כן?15אתה עכשיו על  מר רועי לוי: 

, עיגלתי. מורכב ₪מיליון  158.7נות היתרות בקר הכול. סך 15כן, כן, על נו: 'ח מיכה ז"רו

, קרנות אחרות 56.7, קרן ביוב 56.97, קרן מים 5.1מקרן היטל השבחה של 

 . אני רוצה לציין שמשרד הפנים עשה ביורת,38.4, תיעול וניקוז 39.8

 לא, לא, לא. רגע שנייה. מר רועי לוי: 

 רגע.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אחרות ו, 39אמרת  מר רועי לוי: 

 אחרות, מתוך זה, 39.8נו: 'מיכה ז ח"רו

 ,38מתוך זה  מר רועי לוי: 

תיעול וניקוז. אני רוצה לציין שמשרד הפנים ערך ביקורת לדו"ח  38.4נו: 'ח מיכה ז"רו

 2015-המוצג פה, אישר אותו, נתן חוות דעת חלקה ובהתאם לנתונים שהיו ב

אומרת, זה, זה חלק מהקריטריונים לפרס ניהול תקין. ניתן הפרס. זאת 

 בישיבה באה.

 מה עם הדו"ח הסקור? מר רועי לוי: 

הדו"ח הסקור יגיע, הוא לא היה בוועדת הכספים, הוא כבר מוכן. אני יכול נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. הוא כבר, 2.1להגיד לך שהוא בעודף של 

 ... אנחנו כבר ספטמבר, סוף ספטמבר. מר רועי לוי: 

 ,לא, הדו"חנו: 'ח מיכה ז"רו

 רק עכשיו אבל? מר רועי לוי: 
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הדו"ח הסקור ליוני הסתיים. משרד הפנים בא ובדק אותו בסוף אוגוסט נו: 'ח מיכה ז"רו

 .2.1והוא יגיע בהמשך, הסתיים בעודף של 

 יש שאלות נוספות?מר יחיאל אדרי: 

 זה הנתונים. זה דו"ח מבוקר,נו: 'ח מיכה ז"רו

 ד.אני אתייחס לשניהם ביח מר רועי לוי: 

 בדיוק, גם אני. מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 נדון נושא נושא. נו: 'ח מיכה ז"רו

 בואו נגמור עם זה, הרי זה רק לדיון,מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

תודה רבה לגזבר. אנחנו רוצים להודות למחלקת הגזברות על העבודה מר יחיאל אדרי: 

 י עובר לסעיף,בדו"ח הרבעוני. אנ 2015היפה והטובה בשנת 

 רגע, דיון. אמרת דיון. מר רועי לוי: 

 עכשיו. 16לא, אתה מדבר על  מר יחיאל אדרי: 

 . אני,15לא, על  מר רועי לוי: 

 ,16-אתה רוצה שב מר ישי איבגי: 

 או שאני אדבר על זה לחוד ועל זה לחוד? 16-רוצה שאני אדבר על שניהם ב מר רועי לוי: 

 דיפים לדבר ככה.אנחנו מע מר ישי איבגי: 

 מה שנוח לך. מר רועי לוי: 

 מה זה משנה, היינו מסיימים את זה יותר, מר ישי איבגי: 

 ,16-אתה לא חייב. אם אתה במר יחיאל אדרי: 

 על שניהם. 16-אני אדבר ב מר ישי איבגי: 

 אבל אני חייב פה מבחינת דיון כל אחד בנפרד.מר יחיאל אדרי: 

 על שניהם, אני אדבר. 16-נחנו נדבר באו קיי. א מר ישי איבגי: 

תמצית המאזן, יש לך סך  1, אני רואה בטופס 15אז ככה. לגבי הדו"ח של  מר רועי לוי: 

 166-מיליון ל 205-באותה תקופה מ 15-ל 14-השקעות, יש לך ירידה מ הכול

מיליון. כאשר מרבית הפער הזה, הדלתא, אני רואה אותו, הוא מגיע 

לקרן לעבודות פיתוח. בעצם רק כדי לחדד, אני מבין מהשקעות מיועדות 

 15לרבעון אחרון של  14, בין סוף בעצם רבעון אחרון של 12שבאלפיים, בין 
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בוצעו עבודות והועברו כספים מהקרן לעבודות פיתוח, תגיד לי רק אם אני 

 מיליון שקל? 40-טועה, בסכום של כ

 סדר.לא, לא מדויק. בוא אני אעשה נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון האלה? 40-תעשה לי סדר. איפה ה מר רועי לוי: 

רגע, רגע. יש לך שני סעיפים שמרכיבים את יתרת המזומנים בבנק. סעיף נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,46.750הראשון זה נכסים נזילים, קופה ובנקים, 

 נכון. מר רועי לוי: 

 .163.081והשקעות נו: 'ח מיכה ז"רו

 נכון. מר רועי לוי: 

זה מה שמרכיב את היתרות בבנקים. היתרות בבנקים משתנות כתוצאה נו: 'ח מיכה ז"רו

מהפעילות בתקציב הרגיל, מהפעילות בתקציב הבלתי רגיל ומהפעילות 

 בקרנות.

 או קיי. מר רועי לוי: 

הדו"חות האלה פלוס השינוי בין היתרות של הזכאים  3החיבור של נו: 'ח מיכה ז"רו

עצם דו"ח תזרים מזומנים בחברה רגילה. אי אפשר והחייבים במאזן, זה ב

 להסביר את השינוי במזומנים בין הקרנות לזה. זה חלק,

 לא ביקשתי את המזומנים, ביקשתי את הקרנות. מר רועי לוי: 

 כן, בקרנות מה שאתה יכול לראות,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. 40אני רואה ירידה של  מר רועי לוי: 

 ,185ייתה לך יתרה של הנו: 'ח מיכה ז"רו

 .202לא, של  מר רועי לוי: 

 לא, לא. תהפוך את הדף הבא. קרנות בנפרד זה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 קרן עבודות פיתוח ועודפים מתקציב רגיל? על זה אתה מדבר? מר רועי לוי: 

 .158-לעומת ה 185-. אתה רואה את ה10מתוך  3עמוד נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר רועי לוי: 

 זאת היתרה בקרנות, זה השינויים. כל השאר זה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. 27השינוי פה ... בעצם  מר רועי לוי: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 נכון? מר רועי לוי: 
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 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

מיליון שקל.  27זאת אומרת בוצעו עבודות בתקופת הזמן הזאת בסכום של  מר רועי לוי: 

 נכון?

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

או קיי. אם כך אני ארצה גם כן להבין דבר נוסף. העודף לראשית השנה בעצם  מר רועי לוי: 

 בשנה שלפני כן, נכון? 10מיליון שקל לעומת  6בדו"ח אני רואה היה 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

אז תסביר לי מה זה העודף הזה בתקופת הדו"ח? זאת אומרת, בכל שנת  מר רועי לוי: 

 מה שאני מבין נצבר עודף של מיליון שקלים. לפי 2015

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון שקלים. 2אבל עכשיו  אמרת שהיה  מר רועי לוי: 

 ,2נו: 'ח מיכה ז"רו

 בסקור. מר רועי לוי: 

 בסקור זה לסוף יוני. אם צברת פה מיליון,נו: 'ח מיכה ז"רו

 לא, הבדיקה היא בסוף יוני. מר רועי לוי: 

 איך?נו: 'ז ח מיכה"רו

 .15אבל היא על, היא על כל שנת הכספים  מר רועי לוי: 

 לא, סקור הוא דו"ח ינואר יוני.נו: 'ח מיכה ז"רו

 2015אז אני לא, אז לא הסברתי את עצמי נכון. את הדו"ח, את הדו"ח לשנת  מר רועי לוי: 

 שמאושר על ידי משרד הפנים,

 או קיי,נו: 'ח מיכה ז"רו

 י קורא לזה דו"ח סקור.אנ מר רועי לוי: 

 דו"ח מבוקר, לא. זה דו"ח מבוקר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מבוקר, סליחה. מר רועי לוי: 

 סקור זה,נו: 'ח מיכה ז"רו

או קיי, סליחה על המינוח. אני התכוונתי לדו"ח המבוקר. והדו"ח המבוקר  מר רועי לוי: 

 בעצם אמור להראות לי את המספר הזה?

 שקל, 3,000כן. אתה רואה, יש הבדל של כן, נו: 'ח מיכה ז"רו

 בסדר, בסדר. בסדר. מר רועי לוי: 
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 אפילו התוצאה במבוקר יצאה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אתה יכול להמשיך. מר רועי לוי: 

 תודה רבה. מר יחיאל אדרי:

 אני בשני בבקשה. מר ישי איבגי: 

 אה, מה זה,מר זאב שפיגלר: 

 יח אני שואל שאלה או רועי שואל שאלה, ש...רק אני מבקש, אם ננמר יחיאל אדרי: 

 אין בעיה. מר רועי לוי: 

 סבבה.מר יחיאל אדרי: 

אלף שקל חדש  900יש כאן שטרות הון ואתה בא ואתה כותב שנפדו מר זאב שפיגלר: 

 משטרות ההון. מה זה?

 חברה כלכלית. דובר:

 ו, ₪אלפי  900החברה הכלכלית הייתה חייבת נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. 1.4 ישי איבגי: מר 

 . 900מיליון, לא נו: 'ח מיכה ז"רו

 איפה זה רשום? דובר:

 מיליון, 1.4נתנו לה נו: 'ח מיכה ז"רו

 מתי? מתי?מר זאב שפיגלר: 

 שנה, לא יודע כמה. 75לפני  מר ישי איבגי: 

 אלף. 900והשנה, והשנה היא אמורה הייתה להחזיר נו: 'ח מיכה ז"רו

 ה?למ מר רועי לוי: 

תקצבנו את זה וזה חלק מההלוואה שהעירייה נתנה, כמו שהעירייה נתנה נו: 'ח מיכה ז"רו

 את ההלוואה, ההלוואה הזאתי צריכה לחזור.

 לפני כמה שנים ...  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 כשהקימו אותה נתנו כסף להקמה. עכשיו הם מושכים את הכסף בחזרה. דובר:

 ימים עם עודף של מיליון שקל.ואז מסי מר ישי איבגי: 

 לא, בדו"ח הזה, ... רבע מהסכום. זה דו"ח רבעוני, נלקח,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף. מה זה? 941אתה רושם חובות לעירייה מר זאב שפיגלר: 

 איפה?נו: 'ח מיכה ז"רו
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 חוב לעיריית נשר. סעיף, חייבים ביתרות חובה לעיריית נשר.מר זאב שפיגלר: 

 אתה מסתכל בדו"ח אחר.ו: נ'ח מיכה ז"רו

 בדו"ח של נשרים אתה. דוברת:

 או קיי.מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 הכנסות. הכנסות שלא התקבלו, מה הסיפור עם זה שזה קפץ?מר זאב שפיגלר: 

 איזה הכנסות?נו: 'ח מיכה ז"רו

אתה רושם בדו"ח שלגבי הנכסים. הכנסות שלא התקבלו, מתוקצבות מר זאב שפיגלר: 

 טרם התקבלו.ש

 איזה מהם?נו: 'ח מיכה ז"רו

 בדו"ח השני אני מסתכל.מר זאב שפיגלר: 

 תגיד לי איזה עמוד איזה מספר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 .2עמוד  מר זאב שפיגלר:

 איזה מספר?נו: 'ח מיכה ז"רו

 בהתחלה למעלה.  מר זאב שפיגלר:

 ?237הכנסות מתוקצבות נו: 'ח מיכה ז"רו

 עכשיו.  2.093מול  2015-ב 237-ה מר זאב שפיגלר:

 .461אלף מול מה?  273נו: 'ח מיכה ז"רו

. יש קפיצה 2.093מול  237. 2.093-למרץ זה קפץ ל 31-אבל אתה רושם במר זאב שפיגלר: 

 .2.093-ל 237מכספים שלא התקבלו. קפיצה מאוד מהותית בין 

 ה לי? ? אתה מסתכל בדו"ח אחר. תראה לי? תרא2000איפה נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,237מר זאב שפיגלר: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

 .2016-לא משנה, אני משווה את זה כרגע למר זאב שפיגלר: 

 אה, אתה מסתכל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אני מסתכל ביחד. אני שואל מה הקפיצה? למה הקפיצה הזו?מר זאב שפיגלר: 

ענה לך. בוא, בוא נעשה ... אתה קופץ לי כשאני אגיע לדו"ח הזה אז אני אנו: 'ח מיכה ז"רו

 לדו"ח השני.
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 אנחנו מדברים על שניהם. זה קשור אחד לשני.מר זאב שפיגלר: 

 אני אתן לך הסבר כללי, רגע. אני אתן לך הסבר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 ?10למה הקפיצה הזאתי פתאום פי מר זאב שפיגלר: 

 בוא, בוא, אני אשאל שאלה אחרת. מר יחיאל אדרי: 

 אני אתן לך,נו: 'ח מיכה ז"רו

יש  2015רגע מיכה, מיכה. אני על מנת למצות את הדיון כמו שדיברנו  מר יחיאל אדרי:

 שאלות?

 כן.מר זאב שפיגלר: 

 כשנגיע לשם, אין בעיה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אני מדבר על שניהם ביחד. מר ישי איבגי: 

רק ואז אני אשאל את השאלה השנייה או קיי. אתה יכול להסביר לי כרגע  מר זאב שפיגלר:

 ?237-, מה זה ה237-אותו דבר על ה

רעיונית אתה רושם את ההכנסות בשיטת המזומנים המתוקנת מתושבים נו: 'ח מיכה ז"רו

על בסיס מזומן וממשרדים ממשלתיים על בסיס מצטבר. קורה שאתה מקבל 

תה ממשרד החינוך את הכסף, למשל, של מרץ אתה מקבל באפריל אז א

רושם הכנסה מתוקצבת שטרם התקבלה כי זה משרד ממשלתי. למשל תמיד 

ביוני הסכום הזה גבוה כי משרד החינוך נותן לך הבראה ואז הסכום הזה 

גבוה. זה תלוי. יש לזה התפלגות. זה הכנסות למשרדים ממשלתיים ששייכים 

 לתקופה, הם יתקבלו בתקופה שלאחר התאריך. זה ההסבר. 

אחוז, מה זה הסעיף  128-אנחנו עוד בארנונה. אתה יכול להסביר את ה: מר זאב שפיגלר

, סטייה מהתקציב 12.450. תקציב 4הזה? אנחנו עוד בארנונה, עמוד מספר 

 אחוז. למה? 128

 איזה? אתה מסתכל על הדו"ח, בוא נעשה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 וחים אלי. סליחה.סליחה, עוד הפעם קפצתי, סליחה, סליחה. שניהם פתמר זאב שפיגלר: 

 ?2016מה זה ... מר יחיאל אדרי: 

 ... אחד ליד השני, מר זאב שפיגלר: 

תדבר על מה שאתה רוצה כמוני. אני  2016-אז שפיגלר, תדבר עליהם ב מר ישי איבגי: 

 מחכה. ואז אנחנו סוגרים את הסיפור.
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, אני עובר 2015 4עון טוב, תודה רבה. דו"ח, התבצע דיון על דו"ח רבעוני רבמר יחיאל אדרי: 

 לסעיף הבא. 

 , בבקשה מיכה, תציג אותו.2016 1לתקופת רבעון  2016דו"ח רבעוני 

, ההשקעות 60.5. הרכוש השותף ₪מיליון  222.1-או קיי. המאזן מסתכם לנו: 'ח מיכה ז"רו

, דומה מאוד לסוף השנה 158.036, הקרנות 51.2, התחייבויות שוטפות 151.6

. אנחנו יוצאים מהעודף שהסתיים בשנה 9.3. העודף הנצבר 158.699שזה היה 

שהיה  2.1-. מוסיפים את ה1-פלוס ה 6אם אתם זוכרים זה היה  7.1-קודמת ב

מיליון. יש גידול  2.153. העודף בתקציב הרגיל זה 9.3-ברבעון ומגיעים ל

בתקבולי ארנונה ביחס לתקציב, תמיד החלק היחסי ברבעון הראשון הוא 

 נונה.גבוה באר

 כי משלמים לשנה. מר ישי איבגי: 

, זה נמוך לעומת התקציב היחסי כי את האגרה משלמים 14.52כן. שכר נו: 'ח מיכה ז"רו

ביוני ואז זה מאזן את עצמו. תקציב בלתי רגיל יש עודף מצטבר זמני של 

. למה זה 885. אחוז הגבייה עומד על ₪אלפי  2כמעט אנחנו מאוזנים שמה. 

יוב של מרץ הוא כולל את אפריל ואנחנו גובים אז בגלל זה נמוך? כי הח

מיליון שקל. הפירוט  158-האחוז הזה פה מתקן את עצמו. בקרנות אנחנו ב

 ,58.3, ביוב 56מיליון, קרן מים  4זה קרן היטל השבחה 

 אין שינוי כמעט,מר יחיאל אדרי: 

. זה 33.9עול וניקוז מתוך זה אין, בקרנות אין כמעט. קרנות אחרות ... תינו: 'ח מיכה ז"רו

 הדו"ח.

 אפשר לשאול? מר ישי איבגי: 

 תודה רבה. מי רוצה להתייחס?מר יחיאל אדרי: 

אני רוצה להתייחס. קודם כל, יש איזה תקציב שאני רואה אותו כל הזמן  מר ישי איבגי: 

רכוש שוטף. מה  הכולעולה ולדעתי הוא משפיע על הטוטאל בסוף, סך 

 ר הזה? למה, איך הוא עולה כל הזמן? מה יש שמה?הסיפור של הדב

 המדד,מר יחיאל אדרי: 

 200לא, באמת אני רוצה להבין את זה. אני יכול לרשום שיש לי רכוש שווה  מר ישי איבגי: 

 מיליון? ואז לסיים בסבבה כאילו.

 יש לך שני סעיפים שמרכיבים את היתרות בבנקים, כמו שאמרתי לך.נו: 'ח מיכה ז"רו
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 או קיי. ישי איבגי:  מר

 קופה ובנקים והשקעות.נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר ישי איבגי: 

לפעמים יש תנועה. כשאתה מסתכל על הסעיפים אתה צריך להסתכל על נו: 'ח מיכה ז"רו

 שניהם ביחד כדי לקבל פרופורציה. 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

תי בהתחלה. שינוי בבנקים זה וזה, ועוד פעם אני חוזר על מה שאמרנו: 'ח מיכה ז"רו

התוצאה של התקציב הרגיל, הבלתי רגיל והקרנות. זה ההסבר. זה מה 

 שאמרתי בהתחלה.

 אבל מה זה אומר רכוש שוטף? מר ישי איבגי: 

 רכוש שוטף זה הכסף שיש לך בבנקים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר ישי איבגי: 

 כסף נזיל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר ישי איבגי: 

והחייבים שחייבים לך כסף שזה משרדים ממשלתיים שלא שילמו את זה נו: 'ח מיכה ז"רו

מיליון שקל  2למועד הדו"ח. אני אתן לך דוגמה, משרד החינוך צריך להעביר 

 במרץ,

 כסף בפוטנציאל זה נקרא. מר ישי איבגי: 

משלם לך את זה  מיליון שקל, הוא 2כן. כן. אתה מקבל דו"ח שהוא חייב לך נו: 'ח מיכה ז"רו

 באפריל.

 או קיי. מר ישי איבגי: 

 אז מבחינה מאזנית זה נחשב כאילו רכוש שוטף. זה נכס נזיל שאתה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 וכשתקבל אותו איפה הוא יופיע? מר ישי איבגי: 

הוא יעבור לבנק. הוא יעבור מפה לבנקים אז בגלל זה צריך להסתכל על נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,הכול

 הבנתי, י איבגי: מר יש

 כמכלול.נו: 'ח מיכה ז"רו

 הבנתי. או קיי, עכשיו יש לי כמה שאלות. זה גם, יחיאל? מר ישי איבגי: 

 ן.כ מר יחיאל אדרי:
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רבעון  2016אני רוצה כמה שאלות לשאול. קודם כל בתוך התקציב הזה של  מר ישי איבגי: 

ל היולדות, בתי ראשון יש גם את העניין של מה שאושר בתקציב, העניין ש

כנסת, חיילים, משחקיה, כל הדברים האלה שדובר עליהם פה במועצת העיר 

שאושרו. הכסף הזה תלוי ועומד ואני אשמח לשמוע על זה ממך, יחיאל, אתה 

ולענות סבבה, אם אתה רוצה לענות אחד אחד על  הכולרוצה לרשום בסוף 

יש כוונה לתת את  מה שאתה רוצה. אנחנו רוצים לדעת איפה זה עומד והאם

זה. ברור שאף אחד פה לא לוקח, זאת אומרת, מאיתנו את הכסף לכיס. 

מדובר פה בכסף שמגיע לתושבים כמו כל החלטת מועצת עיר והם לא 

מקבלים אותו. רציתי לשמוע ממיכה הסבר על הקרנות כי בעצם אם אני 

, או קיי? מנטרל את המים, ביוב, תיעול אז נשאר לנו כמעט לא נשאר לנו כסף

אני רוצה להבין את ההשפעה, מה מותר לנו לגעת במים, תיעול וביוב ומה 

בעצם אסור לנו לגעת. אני אשמח לשמוע את זה ממך. אני רוצה לדעת מה 

 מצב ההלוואה שזה כבר אוטוטו זה קשור לעניינים שלנו, עניינים כספיים.

 זה לא בינואר.מר יחיאל אדרי: 

 ופיע בדו"ח. אני רוצה לדעת סתם,לא, לא מ מר ישי איבגי: 

 תתייחס רק לינואר.מר יחיאל אדרי: 

 לא, אין לי בעיה, אני רק רוצה לדעת סתם, מר ישי איבגי: 

 יש דברים שאני אוכל לענות לך, יש דברים שלא.מר יחיאל אדרי: 

, או קיי, בסדר. אם לא אז לא. ודבר אחד הייתה לי שיחה לפני כמה חודשים מר ישי איבגי: 

חודשיים שלושה, לא זוכר. עם מיכה, ישבתי איתו על איזה נושאים כספיים 

במשרד. הוא הסביר לי משהו על תב"רים שאני אגיד לך את האמת, יצאתי 

קצת מבולבל, באמת אני אומר, יצאתי קצת מבולבל. הוא אומר, ותקן אותי 

ה טעות רק מיכה אם לא הבנתי נכון אז תתקן אותי ישר כי אולי אני גם עוש

שאני אומר את זה, אבל הוא אומר נגיד אנחנו יכולים להחליט פה ברוב על 

, כל מיני תב"רים ואז בעצם נגיד אני אומר העירייה Y, תב"ר Xתב"ר 

השתגעה ויום אחד רוצה להוריד את השלטר לבצע את הכול, טכנית יכול 

סך להיות שאין לה את הכסף בכלל לבצע את הכול. זאת אומרת תחבר את 

התב"רים, אין לה כסף ל, זאת אומרת, לבצע את הכול. אז השאלה הנשאלת, 
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על בסיס מה בעצם אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה? אם כאילו אין כיסוי, 

 אנחנו מחליטים שנבצע,

 אני אענה לך פשוט.מר יחיאל אדרי: 

 זה אני אשמח לדעת. מר ישי איבגי: 

לכל גזבר יש לו את דרך העבודה שלו ואת שיטת זה אני אענה לך פשוט. מר יחיאל אדרי: 

העבודה שלו. יש גזבר שבא ואומר ופה אני רוצה שבאמת תקשיבו לי. גזבר 

מיליון לעשות את העניין הזה  20מיליון פלוס  10בא ואומר, מאשרים תב"ר 

. מאשרים תב"ר. יש גזבר שמה עושה? לוקח את הכסף בפיתוח ושותל 4.5של 

 10מיליון, אוטומטית ירד  20ז אם בפיתוח יש לנו היום אותו במקום הזה וא

 . עד לפה ברור?10נשאר 

 מה, בקרן? מר רועי לוי: 

 בקרן. הוא לקח את ההתחייבות, רגע, תנו לי רגע.מר יחיאל אדרי: 

 בואו נשמע. מר ישי איבגי: 

 הוא לקח את ההתחייבות ושתל אותה במקום שלה. מר יחיאל אדרי: 

 חייב. דובר:

 היום.יחיאל אדרי: מר 

 מה זה היום? דובר:

 חכה, אל תפריע לי.מר יחיאל אדרי: 

 זה הכללים שלך. דובר:

 אל תפריע לי.מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

, מוטי עבד בשיטה אחרת. מוטי יש לו את הפול 2016מה שנעשה עד תקציב מר יחיאל אדרי: 

 של התקציב, של הקרנות ו,

 וא היה מתקצב.כשהוא היה צריך ה דובר:

 כשהיה צריך כבר לצאת לעבודה היה ... שם בפנים.מר יחיאל אדרי: 

 נכון. דובר:

 ואז אתה ראית,מר יחיאל אדרי: 

 זה לא שיטה נכונה.מר זאב שפיגלר: 
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מיליון שקל יש לנו בתקציב, עודפים. ... דוד עמר, ואני לא  240ואז ראית מר יחיאל אדרי: 

 מזלזל בו, להיפך רבותי,

 כאילו אתה טוען שגם שם אם היו ... כל הפרויקטים ביחד שמים, ישי איבגי:  מר

 זה לא נכון אבל, כל ... מר רועי לוי: 

לא, לא, לא, לא, לא. תנו לי בבקשה, כדי שתבין. ואז אתה בא ויוצר מר יחיאל אדרי: 

למעשה שמצד אחד יש לך חישובי תב"רים בביצוע עבודות מסוימות, מצד 

מצא רק בקרן ולא לקחת אותו ושתלת אותו בפנים, ואז אתה בא שני הכסף נ

 מיליון ולמעשה בתב"ר עצמו כסף אין. 240ואומר רגע אחד, בקרן יש לי 

 אין. מר ישי איבגי: 

מה עשה מיכה כשהוא נכנס לעבודה? עובד בשיטה אחרת. אומר אתם מר יחיאל אדרי: 

ון שקל מהעירייה, אני אישרתם תב"ר של מיליון שקל מתקציב הקרנות, מילי

 קודם כל לקחתי, אין לי את הכסף הזה. הוא לקח אותם, שתל אותם במקום.

 סליחה ... מר ישי איבגי: 

 עד עכשיו אני אומר,מר יחיאל אדרי: 

 סליחה שאני אומר לך, אז לי הוא הציג את מה שאתה טוען שמוטי עשה. מר ישי איבגי: 

 חבר'ה,מר יחיאל אדרי: 

 כל מקרה לגופו, רגע, רגע.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון שקל, 40לי הוא הציג, ...  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 כל מקרה לגופו.נו: 'ח מיכה ז"רו

 רגע אחד. תן לי בבקשה,מר יחיאל אדרי: 

 זה שיקול דעת.נו: 'ח מיכה ז"רו

ם כל רבותי, תנו לי בבקשה. השיטה של מוטי הייתה התב"ר הזה קודמר יחיאל אדרי: 

אישרנו אותו. היום זה לא מה שהיה פעם מבחינת אישור מכיוון ש... כשאתה 

 מאשר תב"ר אתה לא צריך את האישור של משרד הפנים.

 משרד הפנים, נכון. מר ישי איבגי: 

אתה יכול לאשר פה ... בזה זה נגמר, פותח תב"ר וזהו זה. פעם היית מבקש מר יחיאל אדרי: 

עשו? תכניות עתידיות, אישרו תב"רים. עבר אישור ממשרד הפנים. מה 

 למשרד הפנים,
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 מי עשה? דובר:

אנחנו, העירייה, חלק מהקודמת וחלק מהישנה וחלק מהחדשה. והכסף מר יחיאל אדרי: 

 הזה פשוט מאוד לא נשתל,

 הוא לא נצבע. מר ישי איבגי: 

א ואמר לא הוא לא נשתל במערכות, הוא נשאר בקופה הגדולה. מיכה במר יחיאל אדרי: 

? תקציב מהעירייה היה בתב"ר 4.5ככה אני עובד. אתם רוצים לעשות 

מיליון צריך לצאת מתקציב שוטף או מקרן, אני לא יודע,  10שפתחתם אותו 

 ... אני רוצה שהתקציב יהיה סגור.

 צבוע לזה. מר ישי איבגי: 

 צבוע לזה. ואז מה קורה?מר יחיאל אדרי: 

 .ככל שניתןנו: 'ח מיכה ז"רו

 ככל שניתן.מר יחיאל אדרי: 

 ככל שניתן. לא תמיד אתה,נו: 'ח מיכה ז"רו

ככל שניתן, למה אתה גם יכול לבוא ולהגיד שעבודה כזאתי יכולה להיגמר מר יחיאל אדרי: 

בשנה וחצי, יש לי שנת תקציב עכשיו ויש לי עודף שימשיך למשוך את זה. 

חנו גם ראינו שמצד אחד, הוא עובד בשיטה אחרת, ... בשיטה אחרת. לכן אנ

מצד אחד יש לך הרבה כסף בקרנות, מצד שני יש לך התחייבות בקרנות, 

לקרנות האלה ולתקציב השוטף ולכן זה נראה ככה. זה נראה מתעתע, נראה 

מתעתע אבל בשורה התחתונה שיקול של הגזבר ושל הנהלת העיר, ברגע 

התב"ר אושר והוא שאנחנו באים נניח ואנחנו אומרים צא לפרויקט הזה ש

יכול לבוא הגזבר ולהגיד רבותי, אני יכול לצאת אבל יש לי לכסף הזה רק 

מיליון שקל השנה. תעשו את זה בהדרגה, שבשנה הבאה אני צריך, אמור 

לקבל עוד כספים מהיטל השבחה וכל זה ואני אעשה השלמות לעניין הזה. זה 

 ?הסיפור של התב"רים. זה אחד. שתיים. יש עוד שאלות

כן, בנושא הזה, לי, עוד פעם אני אומר, מה שאני הבנתי ממיכה בדיוק את  מר ישי איבגי: 

 העמדה שאתה טוען שהיא של מוטי. זה אומר, שאלתי אותו שאלה,

לא, אני לא אומר שזה מוטי עושה ככה והוא עשה ככה. כל אחד יש לו מר יחיאל אדרי: 

 שיטת עבודה שלו.

 ז אני אומר, השאלה שלי הייתה,רגע, לא, א מר ישי איבגי: 
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 שיקול דעת לפי התב"רים.מר גלעד הישג: 

רגע, שנייה. השאלה שלי הייתה, אברום, אם עכשיו רוצים לבצע את כל  מר ישי איבגי: 

הפעולות בעצם שהעירייה החליטה עליהם כתב"ר, הרי מה אתה אומר? הרי 

, תב"ר. יכול להיות Y, תב"ר. Xבעצם אני יכול לעשות עכשיו, מה צריך בעיר? 

 שבכלל אין לי כסף במצטבר?

 תזרימית הוא המפקד.מר גלעד הישג: 

 לא, אז מה הוא אומר לי? שאלתי אותו שאלה מפורשת, מר ישי איבגי: 

 אתה לא יכול לפתוח תב"ר, דובר:

 רגע, רגע רגע, שנייה. שאלתי אותו שאלה מפורשת,  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

רגע, שנייה מיכה. שאלתי אותו שאלה מפורשת. אם נגיד העירייה, כמו  : מר ישי איבגי

במכה אחת  הכולשאמרתי ליחיאל עכשיו, היא השתגעה, היא רוצה לבצע את 

 במכה אחת. הכולאולי מחר לא יודע מה יקרה, ייפול פה טיל, רוצה לבצע את 

 זה נכון בכל זה,  נו: 'ח מיכה ז"רו

ר בשביל לגמור את כל הפרויקטים שעליהם הוחלט במסגרת כמה כסף חס מר ישי איבגי: 

 תב"ר?

 בוא אני אענה לך. נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון שאותם אני מושך כהלוואה. 40הוא אמר לי חסר בערך  מר ישי איבגי: 

 אני אענה לך. תסתכל רגע, נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה השאלה? דובר:

 אני רוצה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 נשמע לי מצחיק שיכול להיות תכנית בלי הכסף הצבוע, כמו שיש, מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

יש לך את התקציב הכולל של  10מתוך  6בוא אני אסביר לך. בעמוד נו: 'ח מיכה ז"רו

 התב"רים,

 במה? 10מתוך  6באיזה?  מר ישי איבגי: 

 בדו"ח של הרבעון הראשון.נו: 'ח מיכה ז"רו

 או קיי. מר ישי איבגי: 
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. כביכול הפער 108. בוצע בהוצאות ₪מיליון  168סך התקציב של התב"רים, נו: 'ח מיכה ז"ור

תקצוב שיש לך לבצע יש לך פעולות שאתה תבצע מיליון,  60-אבל ב 60הוא 

תקבל מיליון ממשרד החינוך. כאילו לבוא ולהגיד זה הפער שחסר זה לא. 

זה הרכבים. חלק תקציבית זה המסגרת התקציבית, זה מה שבוצע, ויש ל

מהדברים תבצע תקבל ממשרד החינוך, חלק ממשרד השיכון, חלק תמשוך 

 מהקרנות. עכשיו, עוד דבר,

 ... הוא רב שנתי.מר גלעד הישג: 

 כן, הוא רב שנתי. עכשיו, כשאתה פותח,נו: 'ח מיכה ז"רו

 לא, אני מסכים, אני דיברתי על שנה. מר ישי איבגי: 

פרויקט, אף חברה לא מבצעת את כל הפעולות שהיא רוצה  אבל אתה אףמר גלעד הישג: 

 לבצע,

 כן, אבל הבנתי שמשמעותית אין כסף לבצע את כל הפרויקטים במכה אחת. מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 לא, גם אם זה שנה, עזוב את התקציב השוטף, רק את התב"רים. מר ישי איבגי: 

 א נמשך,אבל התב"ר יכול להיות בעוד שנה. הו דובר:

אני מסכים איתך, אני רק אומר עוד פעם. זה נשמע לי הזוי שאני קובע איתך  מר ישי איבגי: 

כיתות.  10איזה תכנית עבודה, הרי התב"ר הוא תכנית עבודה. לפתוח, נגיד, 

 בסדר? 

 אבל,נו: 'ח מיכה ז"רו

לבנות  עוד פעם אני אומר. אז מה שאתה אומר בעצם, שתמיד אתה יכול מר ישי איבגי: 

 שנים, 10תב"ר ולהגיד תשמע, גם אם זה יגמר בעוד 

 לא, לא, נו: 'ח מיכה ז"רו

אתה יודע שאנחנו פותחים תב"רים הרבה פעמים על מיליון שקל וזה נגמר  מר גלעד הישג: 

 ?20-אחר כך ב

 בואו אני אתן לכם דוגמה, מר יחיאל אדרי: 

 אתה מתחיל תב"ר, מר גלעד הישג: 

מיליון. התחילו  40רגע. אני אתן לכם דוגמה. ספייס ... תב"ר נפתח על  מר יחיאל אדרי: 

. 50-להתקדם עם עבודה, עברה שנה, ראו שהאומדן הזה לא מתאים הגדילו ל

. אנחנו, אנחנו פה 80-שנים והגענו בסוף ל 4-. זה הרי נבנה ב60-לאט לאט ל



 21.9.2016ד.נ.                            08937

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

77 

אותה. זאת שנים אנחנו פה עשינו את ההגדלה האחרונה, לאפס  3אחרי ש... 

 אומרת, לגמור עם זה. מה שאני אומר לך, אין מצב, גם אם אתה רוצה,

 כן. מר ישי איבגי: 

אתה לא יכול היום, מחר בבוקר לבוא ולקבל החלטה במליאה או בהנהלה,  מר יחיאל אדרי: 

 כל התב"רים, כל ...

 שאתה אומר. אתה יכול לפתוח תב"ר על כל מי שמדבר איתך ברחוב לפי מה מר ישי איבגי: 

 לא, לא, לא. המשמעות של תב"ר, מר יחיאל אדרי: 

 אני מבצע אותו. נראה מתי יהיה לי כסף, מר ישי איבגי: 

 שנתית לעירייה, נקודה. הלאה.-המשמעות של תב"ר זה תכנית עבודה רב מר יחיאל אדרי: 

 לי זה נשמע מצחיק. מר ישי איבגי: 

 עוד שאלות? בבקשה.מר יחיאל אדרי: 

 אני, אני. זאב שפיגלר: מר 

 בבקשה.מר יחיאל אדרי: 

אני קצת הלכתי לאיבוד, אני מסתכל. בוא נלך מהסוף ונראה או שניקח את מר זאב שפיגלר: 

. באת ואמרת שרכוש שוטף זה כסף 10מתוך  2בעמוד מספר  60-ההתחלה. ה

 כביכול שקיים בבנק.

 .כסף וחייבים מתוקצבים שלא שילמו לךנו: 'ח מיכה ז"רו

 או קיי. שהוא כאילו,מר זאב שפיגלר: 

 רוב הכסף זה בבנק.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. 60-למרץ נמצאים ב 31-או קיי. כלומר אנחנו במר זאב שפיגלר: 

 נכון.נו: 'ח מיכה ז"רו

לגבי תקבולים, תשלומים, הוצאות  5או קיי. אני עובר כרגע לעמוד מספר מר זאב שפיגלר: 

ו קיי? אני רואה שגם בתגמולים שנקבעו לתחילת השנה ואני רואה, א הכולו

 במרץ? 31-ולאחר מכן לסוף תקופה, סוף תקופה זה מתייחס ל

 אה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כשאני עושה את ההכנסות מול ההוצאות אני,מר זאב שפיגלר: 

. תגיד לי באיזה סעיף אתה 5באיזה, באיזה סעיף? רגע, אתה בעמוד נו: 'ח מיכה ז"רו

 .מסתכל
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-יש לך תגמולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה, שאתה עומד שמה במר זאב שפיגלר: 

ולאחר מכן תגמולים לסוף התקופה, דהיינו לדו"ח הזה שאתה עומד  4.382

 שם כאילו באפס.

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

כלומר, ההכנסות מול ההוצאות אפס. אני שואל עוד הפעם, אז איך אנחנו מר זאב שפיגלר: 

 60מיליון, ועכשיו אנחנו עומדים על  47וף שנה שעברה עמדנו כביכול על מס

מיליון אם ההכנסות וההוצאות במשך כל התקופה הזאת זה אפס? לא 

 קיבלנו כסף ולא שום דבר.

 אני חוזר להסבר שאמרתי ואני חוזר עליו פעם שלישית,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אתה מצפה,מר זאב שפיגלר: 

 רת, רגע, רגע. אני אסביר לך,יתנו: 'ח מיכה ז"רו

 מיכה, אמרת,מר זאב שפיגלר: 

יתרת, רגע. אני אסביר לך. יתרת המזומנים בבנק של עירייה, של חברה, נו: 'ח מיכה ז"רו

היא לא מושפעת מפעילות אחת. למשל, אם היא בחברה רכישת רכוש קבוע, 

פה יש תב"ר והיא מושפעת מהתוצאות בתקציב הרגיל, היא מושפעת 

התשואות על ההשקעות, היא מושפעת בשינויים שבקרנות, היא לא מ

 מושפעת רק מזה. אי אפשר לחבר את זה עם זה.

 אבל זה הכנסות מול הוצאות.מר זאב שפיגלר: 

 לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כל התקופה, מר זאב שפיגלר:

 התחלת,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כל ההכנסות מול ההוצאות,מר זאב שפיגלר: 

 התחלת את השנה באפס,נו: 'זח מיכה "רו

 אין לי הכנסה נוספת שתצדיק עוד כסף.מר זאב שפיגלר: 

התחלת את השנה באפס שקלים בבנק, סיימת בארבעה שקלים. הארבעה נו: 'ח מיכה ז"רו

שקלים זה לא רק מפה. זה גם מתקציב רגיל, זה גם מפעילויות אחרות. זה 

שקלים ואתה הגדלת  10 גם משינויים בהתחייבויות. אם הספקים שלך זה

ואז המזומנים עלו. זה דו"ח תזרים  5אז גלגלת עליהם חוב של  15-אותם ל
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מזומנים. בעירייה אין דו"ח תזרים מזומנים. אם היה דו"ח תזרים מזומנים 

 היית מבין את זה פשוט אבל אי אפשר לחבר בין הדברים.

הם קשורים אולי מההכנסות מיליון שקלים  13מה שאתה אומר, שכאילו מר זאב שפיגלר: 

 מהתב"רים או מכל פעילות אחרת?

עוד פעם. כשאתה מסתכל על הסעיפים האלה במזומנים זה שני סעיפים נו: 'ח מיכה ז"רו

שצריך לחבר אותם כי המזומנים, חלק מושקע בתיק השקעות וחלק 

 57-בחשבונות בנק השוטפים. כשאתה מסתכל על המזומנים, תחבר את ה

ואז אתה מסתכל על זה נכון. כי אם היה לך  163-וה 46עומת ל 157-ואת ה

 70בעו"ש והעברת מהשקעות לעו"ש ויש לך  50-בהשקעות ו 50שקלים,  100

 בהשקעות אז אי אפשר להשוות את זה.  30-בעו"ש ו

 .2015כן, אבל בעו"ש הוא יופיע לי ביתרה גם בשנת מר זאב שפיגלר: 

 ת שניהם ביחד.אבל צריך לחבר אנו: 'ח מיכה ז"רו

 ואז זה מגיע לאיזון?מר זאב שפיגלר: 

 בוא תחבר את הסכומים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 כמה זה? מאה,מר זאב שפיגלר: 

, 163פלוס  46.7לעומת  215, 157.9-נגיד, ויש לך את ה 57.9-יש לך את הנו: 'ח מיכה ז"רו

ה ראית . זה עלה. למה? כי את215-מיליון ל 209. ההפרש במזומנים בין 209

מיליון וזה  2שבדו"ח תב"רים יש ירידה אבל בתקציב הרגיל יש עודף של 

חיבור של כל הדברים. אין לנו דו"ח תזרים מזומנים, אתה לא יכול לראות 

 את זה. 

 12.45. הנחות בארנונה, 4או קיי. שאלתי לגבי הארנונה, וזה עמוד מספר מר זאב שפיגלר: 

ענק לכיסוי גרעון מצטבר בנושא של שבאותו עמוד אתה גם בא ומכניס מ

 .12.450הארנונה, 

זה סעיף מובנה של משרד הפנים, אין שמה זה, השורה הזו היא ריקה. מענק נו: 'ח מיכה ז"רו

מיליון שקל. תמיד  7, בוצע 12.4מובנה זה שורה ריקה. תקציב ההנחות זה 

נתיות ברבעון הראשון הנחות ארנונה הן גבוהות כי רוב מקבלי ההנחות הש

 סוגרים את החשבון עד סוף השנה ואתה רואה את ההנחות.

 כלומר, אתה אומר שבגלל שזה תחילת השנה,מר זאב שפיגלר: 

 אני,נו: 'ח מיכה ז"רו
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 אם יתנו לי את כל ההנחות עכשיו,מר זאב שפיגלר: 

 רוב ההנחות ניתנות ברבעון הראשון, כן. נו: 'ח מיכה ז"רו

 מראש, כמובן. של מי שמשלםמר יחיאל אדרי: 

 נקודה משהו. 12-כן. לסוף השנה אתה ראית ששנה שעברה הסתיימה בנו: 'ח מיכה ז"רו

או קיי. והמענק לכיסוי גרעון מצטבר זה רק מבחינה רישומית כרגע, לאזן מר זאב שפיגלר: 

 את זה?

 איזה מספר?נו: 'ח מיכה ז"רו

 באותו עמוד באמצע.מר זאב שפיגלר: 

 זה שורה ריקה. לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 היא לא ריקה. אצלך היא ריקה, אצלי היא לא ריקה.מר זאב שפיגלר: 

 אז לא, אולי הצילום שלך לא טוב. היא ריקה, אין לנו מענק. היא ריקה. נו: 'ח מיכה ז"רו

, אותו דבר. הכנסות 2-יש לנו, הייתה לי עוד שאלה אחת. כן, עם המר זאב שפיגלר: 

 מתוקצבות שטרם התקבלו, 

 , נכון?1דף מר יחיאל אדרי: 

 .2.093-לדצמבר. זה קפץ ל 31-מה 237, כן. שזה היה 1בדף מר זאב שפיגלר: 

כנראה זה אחד המשרדים הממשלתיים, אם אני לא טועה זה משרד נו: 'ח מיכה ז"רו

החינוך. תמיד בסוף השנה הוא משלם עד סוף דצמבר, זה מה שאני חושב 

 אבל אפשר לבדוק את זה. 

 כלומר זה נובע מכספים של משרד החינוך?ב שפיגלר: מר זא

 כנראה. נו: 'ח מיכה ז"רו

 או קיי, תודה רבה לשפיגלר. רועי, שאלה קצרה.מר יחיאל אדרי: 

 בהתחייבויות ועודפים, ספקים וזכאים, הוצאות מתוקצבות שטרם, מר רועי לוי: 

 עמוד, עמוד. אה, או קיי. נו: 'ח מיכה ז"רו

וצאות מתוקצבות שטרם שולמו. אני רואה גידול בשנת בעצם מ, רבעון ה מר רועי לוי: 

 96כשהיה  2016מיליון, עד הרבעון הראשון של  28שעומד על  2014אחרון של 

 מיליון, זה בעצם,

 .33זה לעומת  נו: 'ח מיכה ז"רו

 תראה 15ואז אתה הולך, תעבור לדו"ח של  33אבל אם אני, עוד פעם, לעומת  מר רועי לוי: 

 יורדת שנה אחת אחורה. 28את זה שזה 
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 אה, או קיי. נו: 'ח מיכה ז"רו

 או קיי? אני מסתכל על זה על רצף של שנתיים בעצם. מר רועי לוי: 

 או קיי. נו: 'ח מיכה ז"רו

 עכשיו, זה מה? זה דחיית תשלומים? מר רועי לוי: 

כשיו עובד בתב"ר לא, ככל שאתה עולה בנפח של הפעילות, אם אתה ע נו: 'ח מיכה ז"רו

, ככל 30מחצבה ועושה פעילות ועולה בנפח ואתה משלם לספקים שוטף 

 שאתה עולה בנפח של,

 כמה אתה משלם היום? מר רועי לוי: 

 מה?נו: 'ח מיכה ז"רו

 שוטף כמה? מר רועי לוי: 

 .30נו: 'ח מיכה ז"רו

 ?30היום שוטף  מר רועי לוי: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 חוק. דובר:

 ?60לא עלית לשוטף  עי לוי: מר רו

 וככל שאתה עולה בנפח, אם המחזור, 30לא, לא. שוטף נו: 'ח מיכה ז"רו

 הבנתי, לא צריך יותר. מר רועי לוי: 

 אם הנפח עולה אז ההתחייבויות,נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

ן אותי . וכאן זה מעניי10מתוך  8ברשותך, אני אחזור לנושא אחר בעמוד  מר רועי לוי: 

לשאול אותך. יש כאן כמה נתונים שמאוד סקרנו אותי בתור הממונה על 

אלף  16גביית הארנונה גם כן אשמח אם תוכל לענות עליהם. יש גידול של 

, מאיפה זה, 16מטר במבני מגורים. עד כמה שזכור לי, ברבעון הראשון של 

 אלף האלה? 16-אפילו בדוכיפת עדיין לא נכנסו. מאיפה נולד ה

 מדידות. מדידות שעשו באזור תעשיה וכל,מר יחיאל אדרי: 

 לא, מגורים. מר רועי לוי: 

לא יודע להגיד לך. זה מורכב מאלפי נכסים שאני לא, מה אתה מסתכל? בין נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,860-ה

 אני מסתכל, מר רועי לוי: 
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 רגע, רגע. אני אגיד לך. תראה, בגדול,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אני מסתכל על שנה אחת אחורה,  מר רועי לוי:

במשרד הפנים זה נקרא דו"ח  6אני אסביר לך. תראה, בדרך כלל טופס נו: 'ח מיכה ז"רו

ארנונה וחיוב ראשוני. זה השומה שאתה מוציא בתחילת השנה. זו השומה 

. לא משנים את זה במהלך השנה. זאת 16וזאתי השומה לינואר  2015לינואר 

, אם היו נכסים חדשים הם נוספו 15לטו במהלך אומרת, כל הנכסים שנק

 לפה. 

 או קיי. מר רועי לוי: 

 חלק זה עדכון מדידות,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה מה שאמרתי, אבל.  מר רועי לוי: 

 אלף, 16וזה לא כל כך הרבה. זה בניין אחד של הדוכיפת זה נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף מטר. 16התווספו  מר רועי לוי: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף מטר? 16מאיפה התווספו  מר רועי לוי: 

. זה פער שנתי, זה לא 2016לינואר  2015אני אומר לך. זה הפער בין ינואר נו: 'ח מיכה ז"רו

 פער רבעוני. אין לי פה את ה,

 יראו אותו בדו"ח הזה. 2015זה אומר, הוא אומר שאם התאכלס בניין בסוף  מר ישי איבגי: 

 כן.: נו'ח מיכה ז"רו

 16התאכלס, ויש שם  15בסדר, אז מה שהוא אומר לי שאיזשהו בניין בשנת  מר רועי לוי: 

 אלף מטר.

 נכון. בניין אחד,נו: 'ח מיכה ז"רו

 הוא אומר בניין של הדוכיפת, מר ישי איבגי: 

 .16בניין אחד של הדוכיפת של נו: 'ח מיכה ז"רו

 .15-אבל אף בניין לא התאכלס ב מר רועי לוי: 

 כן, אבל אני אומר לך,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף מטר? 16-לכן אני אומר, מאיפה נובע התוספת של ה מר רועי לוי: 

 אפשר לבדוק את זה אבל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה מטראז' בעצם של המדידות החדשות? מר רועי לוי: 

 זה,נו: 'ח מיכה ז"רו
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 ידשתם אותם?אגב, מה קורה עם כל המדידות שנעצרו? ח מר רועי לוי: 

לא. יש הליך של משכ"ל. הקבלן הוא, יש בעיה עם הקבלן שהוא לא עומד נו: 'ח מיכה ז"רו

 בקצב של התכנית עבודה שהוא התחייב ויוצא ... חדש.

 הוא בכלל מבצע משהו בעיר? הוא ביצע משהו, מר רועי לוי: 

 הוא גרוע, בוא נגיד ש, הוא לא מספק.נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

 נעמי פשוט רוצה ללכת,מר יחיאל אדרי: 

 להתראות. מר ישי איבגי: 

 בי. נעמי כספי:  'גב

 אני מקזז עוד יד. מר ישי איבגי: 

 מטר גם כן בשנת, 8,000משרדים, שירותים ומסחר. יש תוספת של  מר רועי לוי: 

 .זה גם מדידות חדשות, נכסים חדשים. כן. אין לי פה את הפירוטנו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף? 14בתעשייה  מר רועי לוי: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מטר? גם זה המדידות החדשות? מר רועי לוי: 

 גם וגם.נו: 'ח מיכה ז"רו

 את כל האזור התעשייה אתה כבר סיימת למדוד? מר רועי לוי: 

 .הכוללא מר יחיאל אדרי: 

 חלק ניכר ממנו, לא יודע, חלק גדול. חלק גדול.נו: 'ח מיכה ז"רו

 טוב. מר רועי לוי: 

 וחשוב. מר יחיאל אדרי:

יש כאן איזשהו סוואב כזה שיכול להיות שזה טעות בדו"ח. תשים לב בין  מר רועי לוי: 

רשום שקרקע תפוסה היא  15קרקע תפוסה לדונם לבין חניונים. בדו"ח של 

 53 15-שקלים וחניונים רשום ב 54רשום  16-שקלים, כאן רשום ב 30

 אני חושב שזה עלול לעוות את הדו"ח בצורה ניכרת.. 30וחניונים 

 הדו"ח זה דו"ח ארנונה בחיוב ראשוני. אין לו משמעות כספית. זה דו"ח ש,נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

 בוא תמקד אותי ל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 , קרקע תפוסה לדונם,2015תסתכל  מר רועי לוי: 
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 כן?נו: 'ח מיכה ז"רו

 שקלים?  30י. רשום לך תעריף יופ מר רועי לוי: 

 ? כן.2015נו: 'ח מיכה ז"רו

 . 16-כן? תעבור עכשיו ל מר רועי לוי: 

 ה, או קיי. בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 שקלים? 54רשום  16-אתה רואה שב מר רועי לוי: 

 כן, כן. יכול להיות שזה הפוך.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אחוז. 40-כרת על סך החיוב. כמעט בעכשיו, זה משפיע עליך בצורה ני מר רועי לוי: 

 לא, רגע, רגע,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה משמעותי. מר רועי לוי: 

 תראה, החיוב,נו: 'ח מיכה ז"רו

 יש לך כאן הבדל משמעותי. 650שקל על  30אלף מטר לעומת  618שקל על  54 מר רועי לוי: 

י הסעיפים האלה ביחד זה מחיר לדונם. זה מחיר לדונם. זאת אומרת שננו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון, זה מחיר לדונם. 9שקל. זה מחיר לדונם. זה  9,000שזה 

 מיליון. 9 מר ישי איבגי: 

 זה מחיר ל, יכול להיות שיש פה טעות, צריך לבדוק.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון, 90זה  מר רועי לוי: 

 זה אומר ש, מר ישי איבגי: 

 מיליון. זה באלפים.  8 מר רועי לוי: 

 , כן.8נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,8נו אז זה לא, זה  מר רועי לוי: 

 טוב.נו: 'ח מיכה ז"רו

 יש כאן אז הבדל משמעותי. זה לא בסדר. מר רועי לוי: 

 יכול להיות שכן לתקן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אבל זה לא, מר רועי לוי: 

 בסדר,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מר?אז בוא רגע נתקן. הבנת מה אני או מר רועי לוי: 

 .54-ל 24שמתי לב, זה  מר יחיאל אדרי:

 רגע, אבל,נו: 'ח מיכה ז"רו
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 המחיר, מר רועי לוי: 

 רגע, רגע.נו: 'ח מיכה ז"רו

 )מדברים יחד(

 מיכה, אני מבקש שתבדוק את זה. יכול להיות שיש פה טעות.מר יחיאל אדרי: 

 זה כאן, אני אתן לך את זה בכסף. מר רועי לוי: 

 מיליון. 90מר יחיאל אדרי: 

 לא, רגע,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיליון. 90מה פתאום  מר רועי לוי: 

 .70 מר ישי איבגי: 

מיליון לעומת אם אני לוקח את אותו נתון על  33.385זה  54כפול  18,248זה  מר רועי לוי: 

 30כפול  248דונמים, למרות שגם יש לך שינוי גדול בדונמים, אם תשים לב. 

 מיליון שקל בדו"ח.  15ן. יש לך כאן הבדל של מיליו 18שקלים, זה 

 זה לא, לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 בהכנסה.  מר רועי לוי: 

 רגע, רגע. זה לא. בוא תסתכל, נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיכה, תפריד.מר יחיאל אדרי: 

 נבדוק את זה. נו: 'ח מיכה ז"רו

 אתה מדבר שמה, זה משפיע על התקציב?מר יחיאל אדרי: 

 לא.נו: 'ח מיכה ז"רו

 ברור.  מר רועי לוי: 

 לא.נו: 'ח מיכה ז"רו

 בטח, זה הכנסות מארנונה. מר רועי לוי: 

 לא, לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה הכנסות לקבל. מר רועי לוי: 

 לא. זה דו"ח ארנונה וחיוב ראשוני. זה השוברים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 בסדר, אבל אתה, מר רועי לוי: 

 . רגע, רגענו: 'ח מיכה ז"רו

 , זה צפי הכנסה. 80-אתה לוקח את ה מר רועי לוי: 

 לא.נו: 'ח מיכה ז"רו



 21.9.2016ד.נ.                            08937

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

86 

 איך אתה יודע לבנות את ההכנסה שלך מארנונה בתקציב? מר רועי לוי: 

רגע, רגע. בוא נעשה סדר. תראה. הכנסות ארנונה בדו"ח הכספי זה על בסיס נו: 'ח מיכה ז"רו

 מזומן, כסף שאתה,

 דו"ח כספי.ואתה ...  מר רועי לוי: 

 כשאתה בונה את התקציב אתה בונה אותו,נו: 'ח מיכה ז"רו

 לפי זה. מר רועי לוי: 

 אתה לוקח את השומה, מפחית את ההנחות, אחוזי גביה ומוסיף פיגורים.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיכה,מר יחיאל אדרי: 

 יכול להיות שיש פה עוד, לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 ש,מיכה, אני מבקמר יחיאל אדרי: 

 רגע. מר רועי לוי: 

 תעשה בדיקה בעניין הזה. מר יחיאל אדרי: 

 בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

עכשיו לא רק זה. עכשיו שים לב, שיש כאן עוד הבדל מטורף ואני אגיד לך מה  מר רועי לוי: 

דונם זה, אתה יודע, זה  30דונם פחות,  30דונם, סליחה.  40הוא. יש לך כאן 

שזה גם כן עוד הכנסה  2016-ל 2015-, שיורד לך ממשהו ניכר, זה לא סתם

 שלא נכנסת לך כאן שזה הכנסה גבוהה.

 זה לא, זה לפעמים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף, 30אלף דונם,  30אלף דונם,  30אלף, סליחה, זה  30זה  מר רועי לוי: 

 איך היא לא נכנסת,נו: 'ח מיכה ז"רו

מיליון שקל. אחי, איך אתה אומר לי  1.620על  שקל, מדובר 54כפול  3, 2, 1 מר רועי לוי: 

אתה מדבר  2016דונם. בתחילת  650אתה מדבר איתי על  2015איך? בסוף 

 דונם פחות. 30-דונם. מדובר ב 618איתי על 

 יכול להיות,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף דונם פחות. 30 מר רועי לוי: 

 כמויות. יכול להיות שפה התעריף התבלבל, לא הנו: 'ח מיכה ז"רו

 אבל גם הכמויות. מר רועי לוי: 

 לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אלף, 30יש לך כאן  מר רועי לוי: 
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מטר נכס ואז  20-מטר ו 100כשאתה עושה סקר נכסים לפעמים לנכס היה נו: 'ח מיכה ז"רו

 אתה,

 לא, מיכה. אחי, תקשיב שנייה. אני מבין מה אתה אומר. מר רועי לוי: 

 ה לא הבנת.אתנו: 'ח מיכה ז"רו

אלף דונם זה כמות מטורפת שהיא לא, היא לא פועל  30אבל אני מבין טוב.  מר רועי לוי: 

מוסכים אז אתה בכל  10יוצא של איזה נכס בקטנה, אחי, או אם תמדוד 

 דונם לקצץ. 3, 2אחד תוכל 

 מיכה, אני מבקש,מר יחיאל אדרי: 

 אלף דונם. 30 מר רועי לוי: 

את הנושא הזה, אולי שמה התבלבלו במספרים או אני לא יודע מה  תבדוקמר יחיאל אדרי: 

 תן לנו,יות

 כעקרון,נו: 'ח מיכה ז"רו

 תיתן לנו אפילו תשובה בשבוע הבא,מר יחיאל אדרי: 

 בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 בעניין הזה ספציפית כדי שאנחנו נוכל לראות אם זה טעות,מר יחיאל אדרי: 

 ה לא משפיע על התוצאה,בכל אופן זנו: 'ח מיכה ז"רו

 או קיי, בסדר.מר יחיאל אדרי: 

 לא, איך זה יכול להיות? תסביר? מר רועי לוי: 

 על התוצאה של הדו"ח הכספי זה לא משפיע.נו: 'ח מיכה ז"רו

של הדו"ח הכספי, כי ההכנסה שלך היא על בסיס מזומן. עכשיו, אתה בונה  מר רועי לוי: 

 תקציב, אתה בונה תקציב,

 אני לא בונה לפי זה,נו: 'מיכה זח "רו

 רועי, רועי, רועי.מר יחיאל אדרי: 

אני בונה בצורה אחרת. זה אינפורמציה, לא לפי זה. אני מקבל את הנתונים נו: 'ח מיכה ז"רו

 בצורה אחרת ואני יכול,

 לא, אבל, מר ישי איבגי: 

יס מה שאתה אמור אתה לא בונה אותם, אתה בונה על בסיס מזומן או על בס מר רועי לוי: 

 לקבל?
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לא, לא על בסיס הדו"ח הזה. אני מקבל אותו מפורט באקסלים עם ... נו: 'ח מיכה ז"רו

 הצלבות. אני לא בונה לפי זה.

 .הכולאבל זה הבסיס של  דובר

אני יודע את כל המדידות, סליחה. בדו"ח של  2015מה אתה אמרת לי? בסוף  מר רועי לוי: 

, זאת אומרת יש לך כאן 2015-ת שביצעתי כבר בנכנס לי כל המדידו 2016

איזשהו הבדל ניכר במדידות. אגב, שהוא לא מקבל ביטוי בסוף בכסף. בואו 

נשים לב גם לזה. הוא לא מקבל ביטוי בכסף בסופו של דבר אבל יש כאן 

הבדל אדיר שיכול להיות שאגב, זה לרעתנו, זאת אומרת שהעירייה אמורה 

 מיליון שקל, 15, אני מדבר איתך על לקבל שם עוד הרבה מאוד

 לעבודה. מר ישי איבגי: 

 אולי יש פה טעות בהקלדה באקסל. נבדוק את זה. בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אני מבקש, מיכה, תבדוק את זה. מר יחיאל אדרי: 

עכשיו, אותו דבר אני רוצה גם להתייחס לנושא של החניונים. שים לב,  מר רועי לוי: 

שקלים, כביכול. אמנם זה  53אחת חניונים אתה מחייב לפי פעמיים. פעם 

 שקלים. 30שקלים ופעם אחת לפי  53דו"ח ו, ו, ו, 

 וזהו. 30-ל 54-המספרים התהפכו פה בין הנו: 'ח מיכה ז"רו

 הלו, תירגע. הלו, תפסיק. דובר:

 שיהיה שנה מתוקה.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

תעריף מקסימום. יש תעריפי מקסימום ומינימום. אנחנו  אתה מסתכל עלנו: 'ח מיכה ז"רו

 עובדים על השקלול. התעריף מקסימום הוא לא לחיוב.

בסדר, אבל איך זה יכול להיות שהתעריף מקסימום שלך משתנה. קודם כל,  מר רועי לוי: 

 אין לך תעריף מינימום. מה זה תעריף מינימום?

 תסתכל,נו: 'ח מיכה ז"רו

 ין לך, יש רק תעריף אחד.א מר רועי לוי: 

 אני רוצה רגע להסביר, רגע. יחיאל, אני רוצה להסביר, עוד פעם.נו: 'ח מיכה ז"רו

 בבקשה. מר רועי לוי: 

 הדו"ח הזה כולל תעריף מקסימום ומינימום.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה זה תעריף מינימום? מר רועי לוי: 
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 35יף מקסימום ומינימום. במגורים זה משרד הפנים הגדיר לכל סיווג תערנו: 'ח מיכה ז"רו

מינימום, כמו שאנחנו משלמים, אתה רואה? יש תעריף מקסימום. עכשיו, 

אתה מדבר איתי רק על תעריפי מקסימום ומינימום. לך לתעריף המשוקלל 

 . זאת אומרת אם אני,14.30? זה 14.30בשנה הנוכחית. אתה רואה שזה 

 איפה? מר רועי לוי: 

 הנה, תלך כמה שורות,ו: נ'ח מיכה ז"רו

 כן. מר רועי לוי: 

 זה אומר שהדו"ח הזה מבחינה כוללת אין לו,נו: 'ח מיכה ז"רו

 ,15-ב 13-ו 30לא, אז עוד הפעם אתה אומר לי  מר רועי לוי: 

 תלך,נו: 'ח מיכה ז"רו

 .16-ב 14.30-ו מר רועי לוי: 

 ,14.30זה תעריף משוקלל בשנה הנוכחית.  14.30נו: 'ח מיכה ז"רו

 אבל הפוך. מר ישי איבגי: 

 אבל התעריף שלנו הוא תעריף אחיד. מר רועי לוי: 

 לא. התעריף שלנו,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה תעריף מקסימום שחוייב. זה לא תעריף, מר רועי לוי: 

 תעריפי מקסימום זה תעריפי מקסימום של משרד הפנים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 ?אז למה רשום שחויב מר רועי לוי: 

 ככה קוראים לזה במשרד הפנים. יש תעריף,נו: 'ח מיכה ז"רו

 שחויב? מר רועי לוי: 

 ככה קוראים לזה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 לא, שים לב למינוח המילולי, מר רועי לוי: 

 בסדר.נו: 'ח מיכה ז"רו

 חויב זה משהו שחויב. מר רועי לוי: 

 תעריף מקסימום זה תעריף מקסימום,נו: 'ח מיכה ז"רו

 שחויב. ואצלנו אין, אצלנו יש תעריף אחיד. רועי לוי:  מר

 רועי, אני חושב שיש תעריף מינימום ומקסימום,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אין אצלנו בנשר, מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(
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סליחה רגע, סליחה. ברשותך. אני אגיד לך למה זה טוב מה שאתה אומר. זה  מר רועי לוי: 

ה מגורים כשיש לנו שם שתי רמות של, שני רמות טוב כשאתה מסתכל על מבנ

 80מטרים ויש לנו עוד רמה של מעל  80של ארנונה. יש לנו רמה אחת של עד 

 מטרים,

 נכון. דובר:

זה נכון התעריף מינימום ומקסימום. אבל בחניונים אין לנו את זה. בחניונים  מר רועי לוי: 

 יש לנו תעריף אחד בצו הארנונה.

סליחה. אני מבקש, בוא, תראה. מעלה פה רועי שני נושאים שאולי הם לא : מר יחיאל אדרי

משפיעים על העניין של התקציב ושל הדו"ח עצמו אבל אני מבקש, תעשה 

 בדיקה לעניין הזה,

 אני אעשה בדיקה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 ואם צריך לתקן נתקן ופשוט רק נביא את זה בעירייה באיזשהו שלב, אבלמר יחיאל אדרי: 

 זה גם נראה לי, תעריף מינימום תעריף מקסימום,

הסבר אחרון. משפט אחד. תעריף מינימום ומקסימום זה לפי משרד הפנים. נו: 'ח מיכה ז"רו

זה הטווחים של משרד הפנים. הדו"ח הזה שמסכם את השומה השנתית כולל 

שקלים בדו"ח של  14תעריף משוקלל שחויב לקרקע במפעל עתיר שטח של 

 . זאת אומרת,30-ו 30שקלים. בדו"ח הקודם  14הראשון גם הרבעון 

 אתה רוצה להגיד לי שהחיוב, מר רועי לוי: 

רגע, רגע. אני רוצה להגיד דבר אחד. שהחיוב לשני הסעיפים האלה בדו"ח נו: 'ח מיכה ז"רו

 הזה ובדו"ח הזה הוא יהיה ללא שינוי.

 35של משרד הפנים למגורים הוא אתה רוצה להגיד לי שתעריף המקסימום  מר רועי לוי: 

 שקלים?

בתעריף המקסימום, יש פה טעות בהגדרה, אבל בתעריף המשוקלל אין נו: 'ח מיכה ז"רו

 הבדל, ואז,

 תקשיב לי רגע מה שאלתי אותך. אני שואל את מה שאתה אמרת.  מר רועי לוי: 

 זו טעות,נו: 'ח מיכה ז"רו

 שקלים? 35משרד הפנים הוא  אתה אומר תעריף המקסימום של מר רועי לוי: 

 זה מה שכתוב פה. זה לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מיכה, מר יחיאל אדרי:
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 זה לא משפיע על החיוב.נו: 'ח מיכה ז"רו

 שקלים? 35לא משנה. אבל הוא  מר רועי לוי: 

אני מבקש, אתם מדברים רבע שעה ואני לא מבין מה אתם רוצים ממני. מר יחיאל אדרי: 

האם מה שהעלה רועי יכול להיות שיש פה טעות של סופר,  אני שאלתי שאלה.

 טעות שכתבו.

 יכול להיות. דובר:

 רק בנתון אינפורמטיבי,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה שאני בא ואומר,מר יחיאל אדרי: 

 זה לא משפיע על החיוב.נו: 'ח מיכה ז"רו

הזה מבחינת מה שאני בא ואני אומר, אני שואל, האם זה קשור לרבעון מר יחיאל אדרי: 

 הדו"ח, מבחינת,

 לא משפיע על התוצאה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 לא משפיע, אז אני מבקש ככה.מר יחיאל אדרי: 

 לא, בטח שזה משפיע. בטוח שזה משפיע עליך. מר רועי לוי: 

 על התוצאה הכספית של,נו: 'ח מיכה ז"רו

 הכול. על סך זה משפיע, אני אתן לך דוגמה על מה זה השפיע, למשל מר רועי לוי: 

 המטראז' זה השפיע.

 לא. הדו"ח הכספי שמציג עודף הוא בנוי מ,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה זה קשור עכשיו, מר רועי לוי: 

 רועי, זה נתון אינפורמציה של החיוב. הוא לא משפיע על התוצאה הכספית.נו: 'ח מיכה ז"רו

 בסופו של דבר? 2015-אתה יכול להגיד לי כמה קרקע תפוסה חייבת ב מר רועי לוי: 

 זה,נו: 'ח מיכה ז"רו

 .2015תראה בדו"ח של מר יחיאל אדרי: 

 אתה יכול להגיד לי, מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 ... כמה קרקע תפוסה? מר רועי לוי: 

 זה עוד פעם אני אומר. נבדוק את זה, נביא את זה לישיבה הבאה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 רועי, תן לו,מר יחיאל אדרי: 

 או קיי, תבדוק. סבבה, בסדר, נגמר.  ר רועי לוי: מ
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אני מבקש בלי קשר לזה, אני מבקש תבדוק את זה לעומק, תביא את מר יחיאל אדרי: 

הנושא לידיעה לחברי המועצה, כי פה העליתם נושאים שאני מבולבל. 

 ,2016שיגעתם אותי כבר. או קיי. לגבי דו"ח ראשון 

 היה דיון. מר ישי איבגי: 

היה דיון. נעבור בבקשה ל... החברה הכלכלית לנשר בע"מ, דו"חות כספיים חיאל אדרי: מר י

 .2015לדצמבר  31-ל

 למה הגזבר והמנכ"ל לא נמצאים פה? זה פעם חמישית אולי על אותו נושא. מר רועי לוי: 

הגזבר והמנכ"ל מסכנים זה פעם רביעית חוץ מהיום שהלכו ובאו, הלכו מר יחיאל אדרי: 

 הלכו ובאו ולא ... זה לא, זה דיון, ובאו,

 תן להם שעות נוספות. מר ישי איבגי: 

 הלאה. רבותי, יש הערות לגבי הדו"ח הזה?מר יחיאל אדרי: 

 לא. דובר:

 תודה רבה.מר יחיאל אדרי: 

אני, סליחה ברשותך, לגבי הקומפוסט. אני מנוע מלהשתתף אז אני יוצא  מר רועי לוי: 

 החוצה מהישיבה. 

 עכשיו רגע,יאל אדרי: מר יח

 רק ל,מר זאב שפיגלר: 

 , הדו"ח נשרים,סליחה רגע. אתה חניך תורן עכשיו. הדו"חמר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

אני עוד פעם שואל, מבחינה מינהלית, מבחינה חוקית. והיה והעירייה מר זאב שפיגלר: 

ורך דין שנה כסף לחברה מסוימת, האם למעשה זה אליך, ע 30העבירה לפני 

שנה שכסף  20שנה,  30טנדלר, האם אין חוב שנקרא חוב אבוד? האם אחרי 

שנה אם  30הועבר לחברה זה לא נחשב כחוב אבוד? אין דבר כזה? גם אחרי 

 אני העברתי כסף ואני יכול לקחת,

 גם אם אנחנו רוצים אסור לנו לוותר עלזה. חוק.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אסור לוותר? סתם שאלה, למה מר ישי איבגי: 

 למה שתוותר על חוב?נו: 'ח מיכה ז"רו

 לא, אני שואל שאלה.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(
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 אם החברה הכלכלית הייתה בגירעונות ולא היה,מר יחיאל אדרי: 

 לא היינו,נו: 'ח מיכה ז"רו

אז לא היינו לוקחים את זה השנה. מחכים. ראו שיש יתרה, למה למשוך מר יחיאל אדרי: 

את זה אם אפשר לגבות את זה מעכשיו? ולכן ... אין עניין של חוב אבוד, בטח 

לא ב... ובטח לא באיזה ... שגם העירייה וגם החברה הכלכלית עובדים. 

 הדיון, יש עוד שאלות לגבי החברה הכלכלית?

כן, אני רוצה, אני רק אמרתי משהו בדיון שהיה לנו בתוך החברה הכלכלית,  מר ישי איבגי: 

 שאני חושב שהוא,

 דבר פה.מר יחיאל אדרי: 

כן, אז אני אומר את זה פה לפרוטוקול. זה לא קיבל ביטוי, אני חושב שכמו  מר ישי איבגי: 

שבכל חברה כאשר הדירקטוריון יושב על דו"ח כספי כל ההיבטים שהשפיעו 

על החברה באותה שנת דו"ח אמורים לבוא לידי ביטוי ובדו"ח הספציפי לא 

ילו בהסבר כל הנושא, אמרתי את זה לאבי ואני אומר את זה גם פה בא אפ

במועצה, לא בא כל ההסבר של העניין של מבקר המדינה עם יוני. שום דבר 

 היה, הכוללא בא שם. כלום. 

 איך זה קשור לדו"ח כספי?מר יחיאל אדרי: 

הוא אמר לי,  אני אומר, רגע, רגע, שנייה יחיאל. עם מי שאני התייעצתי מר ישי איבגי: 

, דברים הכולכשמדובר בדו"ח כספי של תאגיד, לא משנה עוד פעם, חברה ו

שהם משמעותיים שקרו באותה שנה במלל באים בדו"ח גם. לא רק במספר. 

באים בדו"ח ולא צוין שום דבר כלום וזה דבר לא פשוט ואנשים מבינים על 

 מה מדובר.

ו לא פה כולנו בחברה הכלכלית, אני לא יכול או קיי. מה שאני מבין, אנחנמר יחיאל אדרי: 

 להגיד,

 לא, אני אמרתי שחשוב לי להגיד. מר ישי איבגי: 

 או קיי, יש לך עוד שאלה?מר יחיאל אדרי: 

, מה ששאלתי לפני זה. עיריית נשר חייבים 6שאלות. עמוד  2כן, עוד מר זאב שפיגלר: 

 , 272,800ועבודות בביצוע  941,056

 עיריית נשר חייבת? מר יחיאל אדרי:

 עיריית נשר.מר זאב שפיגלר: 
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 או שהחברה הכלכלית?מר יחיאל אדרי: 

 אתה רואה למה הם צריכים להחזיר את ה...נו: 'ח מיכה ז"רו

עיריית נשר חייבת, הפוך. עיריית נשר חייבת, ... צריכים להחזיר. מה מר זאב שפיגלר: 

עכשיו תחזיר חזרה את  שעיריית נשר לקחה מהחברה הכלכלית שעיריית נשר

 , אם אני מבין נכון.941-ה

 לא, אבל זה,מר יחיאל אדרי: 

 מדובר על זה,מיכל ליבנה:  'גב

 על איזה סעיף אתה מסתכל? נו: 'ח מיכה ז"רו

 למטה. 6אני מדבר בעמוד מר זאב שפיגלר: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 כתוב חייבים. עיריית נשר, חייבת.מר זאב שפיגלר: 

 זה מחלק את, יבגי: מר ישי א

 הסכום הזה ירד ובעצם יהווה את ההחזר, זה לא,נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה אומר שזה מתקזז כרגע,מר זאב שפיגלר: 

 כן.נו: 'ח מיכה ז"רו

 ? מה זה?272,828או קיי. ועבודות בביצוע מר זאב שפיגלר: 

 אתה צריך להסביר, אני לא הרואה חשבון שלהם. נו: 'ח מיכה ז"רו

 איזה עבודות הם מבצעים.אל אדרי: מר יחי

 ,272כן, מה זה מר זאב שפיגלר: 

 ... בישיבה,מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 לא אישרת את הדו"ח הזה?מר יחיאל אדרי: 

 לא.מר זאב שפיגלר: 

 לא דנתם עליו?מר יחיאל אדרי: 

 לא.מר זאב שפיגלר: 

 כן, כן, היה דיון.מיכל ליבנה:  'גב

 דקות, כשהגעתי זה כבר היה הצבעה. 5-הדו"ח הזה אני איחרתי ב מר זאב שפיגלר:

 אני מציע, פרטים נוספים בנושא הדו"ח, מר יחיאל אדרי: 

 היה דיון רק על זה.מיכל ליבנה:  'גב
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 תציגו אותו ו, בחברה הכלכלית,מר יחיאל אדרי: 

. אני אומר דקות וזה כבר אושר 4דקות כי אני הגעתי אחרי  2לקח לכם  מר זאב שפיגלר: 

 את האמת.

אנחנו  .2015בדצמבר  31, 2015דיון בנושא של דו"ח נשרים לשנת היה מר יחיאל אדרי: 

. אני מבקש, תציג את זה, אדון איגור, אני מבקש ממך לקומפוסטעוברים 

 למלא את מקומי לכמה דקות. 

 אחוז בהון המניות, אין לנו, 5בגדול לנו יש נו: 'ח מיכה ז"רו

 ... חברי מועצת עיר,רי: מר יחיאל אד

 אין לנו השפעה שמה בקומפוסט, אין פעילות. אני הייתי נוכח,נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה קורה שם? ספר לנו, מה, מה החלק שלנו, מה העניין שלנו שם? מר ישי איבגי: 

אחוז מהון המניות. הייתי נוכח באישור של הדו"ח המבוקר. ממה  5לנו יש נו: 'ח מיכה ז"רו

הכנסות בדו"ח הכספי. היה להם פיצוי  0ראיתי שמה אין פעילות, שאני 

אלפי  183מיליון. הם יצאו בגרעון של  1.1מהמינהל על הפקעת קרקע שם של 

₪ . 

 לנו יש חלק בכיסוי של גרעון כזה? מר ישי איבגי: 

 הכללי כי הם, הכוללא, אבל יש להם עודף נצבר בסך נו: 'ח מיכה ז"רו

 הם אמורים לעשות אבל, מה הם עושים שם? מה מר ישי איבגי: 

 במקור?נו: 'ח מיכה ז"רו

 כן. מר ישי איבגי: 

ברגע שזה יעבוד, זה קליטת אשפה. כשאתה קולט את האשפה, היום יש לך נו: 'ח מיכה ז"רו

את הנושא של ההטמנה, אתה צריך להטמין את כל האשפה ולפי מה 

 שהסבירו לי,

 ים, הם,אם לא מטמינמר איגור גורוביץ: 

 הם לא מטמינים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אז למה הם ... עובדים מולם היום? מר ישי איבגי: 

 אין לנו התקשרות איתם.נו: 'ח מיכה ז"רו

 אז למה אנחנו איתם בכלל? אנחנו לא יכולים לצאת מזה? מר ישי איבגי: 

 אחוז מהון המניות. 5יש לנו נו: 'ח מיכה ז"רו

 למה, מי החליט? מר ישי איבגי: 
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 זה היסטורי.נו: 'ח מיכה ז"רו

אבל אתה אומר לי היום, נגיד אולי פעם הם עשו את זה. היום אתה אומר אין  מר ישי איבגי: 

 לי ממשק איתם.

 אין אבל הם עושים, הם מתקדמים,נו: 'ח מיכה ז"רו

 אחוז בחברה שהיא עובדת? 5אני רוצה להיות איתך שותף בעוד  מר ישי איבגי: 

 תראה, היום אתה עושה את הפינוי אשפה שלך לעברון.נו: 'ז ח מיכה"רו

 כן. מר ישי איבגי: 

אם יהיה קומפוסט אתה תעשה בקומפוסט. קומפוסט אמור, כאילו, זה נו: 'ח מיכה ז"רו

כמה רשויות שמאוחדות ולתפעל את זה בצורה שהפינוי אשפה יהיה יותר זול 

יצוי מהביטוח והם מנסים ממה שקורה בעברון. הייתה שמה שריפה, קיבלו פ

לתפעל את זה. כרגע אין שם פעילות, זה הדו"ח המבוקר. יותר מזה אני לא 

 יודע כלום כי,

 עד כמה שאני זוכר הוא היה בכלל בתאריך הסגירה,מר איגור גורוביץ: 

 כן. יותר מזה אני לא יודע כלום.נו: 'ח מיכה ז"רו

 עם תאגיד אחר?סתם שאלה. היום אנחנו עובדים  מר ישי איבגי: 

 עברון.מר איגור גורוביץ: 

 עברון. זה כאילו מקביל? מר ישי איבגי: 

 כן. זה ליד נהריה. נו: 'ח מיכה ז"רו

 אז אנחנו לא יכולים להגיד חבר'ה, יש לנו ספק חדש נקרא לזה, נעבור ונגמר. מר ישי איבגי: 

 מה?נו: 'ח מיכה ז"רו

 לעבור ונגמר. מר ישי איבגי: 

 אנחנו ... כבר לפני שנתיים.רוביץ: מר איגור גו

 יש לך עוד מניות. יש לך עוד מניות שמה.נו: 'ח מיכה ז"רו

 מה תעשה איתם? אתה אומר לי שהם מפסידות כרגע. מר ישי איבגי: 

 בסדר. אבל אין לך מה לעשות איתם.נו: 'ח מיכה ז"רו

 א יעלה לנו בסוף,אי אפשר למכור אותם? אי אפשר לוותר עליהם? שזה ל מר ישי איבגי: 

 מי יקנה דבר כזה?מר איגור גורוביץ: 

 אולי יעלה לנו בסוף יותר. מר ישי איבגי: 

 אבל מי יקנה את זה? מי?מר איגור גורוביץ: 
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 לא יודע, שימכרו. מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 אחוז אתה,  5נו: 'ח מיכה ז"רו

 זה כונס נכסים, לא יכולים,מר איגור גורוביץ: 

 זה לא בר ביצוע. אתה לא יכול לעשות שום דבר עם זה.ריס אייזנברג: מר בו

 אין מה למכור שם. בשביל לכסות את החובות, זה הכול.מר איגור גורוביץ: 

החברה פשוט מאפיה ש, אנחנו ראינו את ה, הייתי עם אבי פעם אחת מר בוריס אייזנברג: 

. זה היה רואה בחברה בהתחלה וזה היה נורא. זה היה איזשהו, לא, לא

חשבון, עשה איזשהו משהו בכלל עד כדי שהוא המליץ למשטרה שם בתוך כל 

 המסמכים שלו. 

יש לי שאלה. החברה הזאתי כרגע לפי הדו"ח היא בפלוס, יש רווח. יש לנו מר זאב שפיגלר: 

 אחוז מסוים, אנחנו מקבלים כסף מהם?

ש הכרזה על דיבידנד אבל ברגע אתה יכול לקבל רק אם יש דיבידנד וינו: 'ח מיכה ז"רו

שהמפעל צריך להקים את עצמו ולהפעיל את עצמו מהביטוח שהביטוח לא 

כיסה את הכול, זה לא נראה באופן שיהיה דיבידנד. ככה אני מבין את זה. 

 אבל אני לא חבר דירקטוריון שם.

 איגור, תסגור את הישיבה.מר בוריס אייזנברג: 

 ישיבה ננעלה.איגור, תגיד ה מר ישי איבגי: 

 הישיבה ננעלה. מר איגור גורוביץ: 

 

_______________                                                                           ______________ 

 מיכל ליבנה             אבי בינמו       

 מנכ"ל העירייה         ראש העיר       

 המועצה מרכזת ישיבות              

 

 

 *** הישיבה*** נעילת 

 


