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 :על סדר היום

 נספח –בקשת חברי מועצה  .1

 :שאילתות .2

 רועי לוי  –בטיחות בגשרים התלויים קק"ל  .א

 רועי לוי  –סקרים  .3

  18פרוטוקול ועדת כספים י"ד/ .4

יתוח ממפעל הפיס בהתאם פתיחת חשבון ייעודי בבנק "דקסיה" להקצבות פ .5

 לחוק יסודות התקציב  50לתיקון 

 רישום פרצלציה  – 632מכ  .6

 הצטרפות העירייה למגישי התוכנית -תב"ע מחצבי אבן .7

  2016וח כספי מבוקר חברה כלכלית לשנת ד .8

 פרוטוקול
 

 , 852 מליאת מועצת העיר מן המניין מס' אני מתכבד לפתוח את ישיבת :מוינב רהםאב

ברג, נברי הועדה הנוכחים אבי בינמו, נעמי כספי, בוריס אייזח .12/2017

נו, יועץ משפטי עו"ד אלכסנדר טנדלר, י גרשקוביץ, ... דן תיכון, מיכה זגיאורג

מבקר העירייה.. בפתח הישיבה... הודעה ראשונה בהתאם להחלטת מועצת 

 אבקש להעביר.. התבקשה חוות דעת .. מבקר העירייה  7/6/2017העיר מיום 

בפתח  .25/6/2017את חוות הדעת לאלכס טנדלר היועץ המשפטי מיום 

בה התבקשה חוות  7/6/2017הישיבה בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 

דעת של היועץ המשפטי לעירייה לחוקיות הצבעה בסעיף עדכון שכר מבקר 

העירייה אבקש להקריא את חוות הדעת של עו"ד אלכס טנדלר יועץ משפטי 

 . 26/6/2017מיום 

 אני מבקש לקבל אותה. דן תיכון:

 הנדון: תשלום מבקר עיריית נשר גלעד הישג. בהמשך לישיבת מועצת העיר אברהם בינמו:

אשר מבקר המדינה מר  7/3 –ב  1הריני להבהיר כדלקמן:   7/6/2017מיום 

כדמי  ₪ 200.000חיים שפירא, כי ישולם למבקר העירייה גלעד הישג סך של 

 -ב 2משכר בכירים.  90% - 85% –ועלה שכרו מכאן ואילך מ פיצוי וכן י

התקבל מכתבו של דיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר   7/6/2017
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במשרד האוצר לפיו אין מניעה כי העיריה תפעל בהתאם להחלטת מבקר 

. עמדת מבקר המדינה ועמדת משרד 3הישג.  גלעדהמדינה בעניינו של מר 

 7/5/2017י מועצת העיר בישיבת מועצת העיר מיום האוצר הובאו בפני חבר

.  4החלטת מבקר המדינה כאמור. בטרם קיבלו החלטתם לאשר ביצוע 

מהווה שינוי החלטה קודמת ותואמת  7/6/2017 –החלטת מועצת העיר מה 

את הוראת מבקר המדינה ואישור משרד האוצר. למען הזהירות, אני ממליץ 

תבוצע כנגד חתימת מקר  7/6/2017 –ה כי ביצוע החלטת מועצת העיר מ

העירייה על מסמך לפיו לא יהיו לו עוד טענות כלשהם כלפי העירייה לאחר 

הצבעה בסעיף עדון שכר ביצוע התשלום כמפורט בהחלטת מבקר המדינה. 

מבקר העירייה אבקש להקריא את חוות הדעת של עו"ד אלכס טנדלר 

ת ובנוסף לאור קבלת אישור יועמ"ש העירייה כדלקמן: בהתאם לחוות הדע

משרד האוצר ומשרד הפנים להחלטת מבקר המדינה וכן חתימה על כתב 

סילוק תביעות הריני להודיעכם על ביצוע ההחלטה בדבר עדכון שכר מבקר 

הודעה שניה, . 7.6.2017העירייה כפי שפורט בישיבת מועצת העיר מיום 

לעניין כהונת חבר הודעה שניה כדלקמן: כהונת חבר המועצה דוד עמר. 

להביא בפניכם את חוות הדעת של היועץ המשפטי  הינניהמועצה דוד עמר 

 לעיריית נשר עו"ד אלכס טנדלר. 

אפשר לקבל את הדברים האלה שבחצי משפט אתה ... היית צריך לשלוח  דן תיכון:

 אותו לפני כן.

ר חברות במועצת נשר הנכון מר דוד עמ עירייתלכבוד מר אבי בינמו ראש  אברהם בינמו:

 –. סימוכין מכתבו של הממונה על המחוז מה 12/7/2017העיר. מיום 

לציין  הריני. במענה לפניית הממונה על המחוז שבסימוכין 12/7/2017

)א( לפקודות העיריות )נוסח חדש(  123. המחוקק קבע בסעיף 1כדלקמן: 

יג הוא תוצאות היעדרותו של חבר מועצה מישיבות מועצתה עיר כאשר הסי

המלצתי בפניך כי ההודעה על  29/6/2017 –. ב 2היעדרות מחמת מחלה. 

תימסר למר דוד עמר באופן שיבטיח קבלת המסמך על ידו ב הפסקת הכהונה 

השיב מר עמר בכתב לפנייתך. לדעתי המועד הקובע הוא  9/7/2017 –
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. 4כאשר מר דוד עמר הודיע בכתב שקיבל הודעתך בעניינו.  29/6/2017

( לפקודת העיריות כהונתו של חבר מועצה נעדר 1)א(ג') 123תאם לס' בה

יום מיום שנשלחה אליו הודעה כל כך. במקרה הנוכחי  30נפסקת בתוך 

. מאחר 29/7 –בהעדר נסיבות חדשות כלשהם כהונתו של מר דוד עמר תפוג ב 

נשר מר דוד עמר הגיע לישיבה אני רק רוצה להוסיף חוות דעת  עירייתוראש 

 וספת שנשלחה ביום אחרי....נ

 אנחנו מבקשים את תחלק את חוות הדעת של היועץ המשפטי. דן תיכון:

 מאחר ולא הוצגו הליכי המסירה...  )לא מובן( אברהם בינמו:

אנחנו מבקשים לקבל בפעם השלישית את זה, תעביר לנו לפני שאנחנו  דן תיכון:

על השולחן אני מתפלא מתקדמים את שתי חוות הדעת האלה, שיהיו מונחות 

 שאתה שולף אותם עכשיו. אני מבקש לפני שאתה פותח שיחלקו לנו את זה. 

אני יכול להגיד שבמקביל .. בנושא הזה ... בבית משפט ואני מניח שביקש  אברהם בינמו:

לבקש צו מניעה נגד ... מועצת העיר, בנושא ... בבית משפט. כמו כן יש ... 

. )לא מובן(לאישור דוד 11/2017 –פים ש...ו מ שנעשתה על ידי אנשים נוס

 עמר אני מבקש ממך שתודיע לפנינו מי זה ב"כ הסיעה, לא מי יו"ר הסיעה.

קודם כל שיגיד לנו באיזה סיעה לפי דעתי .. עם כל הכבוד למר דוד עמר, דוד  דן תיכון:

לפחות זה המכתב שקיבלתי מהממונה על עמר איננו חבר מועצת עיריית נשר. 

 מחוז. ה

 עו"ד אלכס טנדלר: איפה המכתב תן לי לראות אותו.  אני רוצה להעיר לך.

המכתב נכתב לבינמו ירצה ישלוף אותו, לא ירצה לא ישלוף אותו. דוד עמר  דן תיכון:

שה... לאחר שנים שלא ראינו אותו כתב מכתב מביש שהוא בבחינת דייר 

ת. כותב ראש העיר והייתי אומר שסביב המכתב הזה תיפתח חקירה פנימי

לשעבר שהיה הרבה שנים ראש עיר אבל נעלם בשלוש וחצי השנים האחרונות 

הוא זיכה אותנו בביקור מולדת לכמה דקות, אחד  1/1 –אני אציין שהחל מ 

ישיבות. אבל המכתב המקדים הזה דבר והיפוכו, שקרים ובושות אני  9מתוך 

שהרי הוא מהווה  סבור שאת המכתב הזה צריך להעביר לחקירת משטרה

, .. כהונתי 10/7/2017 –דיבור ושטויות ואני אקרא ואצטט. המכתב מכתב ב 
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כחבר מועצת העיר נשר. בראשית דבריי אציין את מורת רוחי מהתנהלות 

עיריית נשר תוך הבעת חוסר כבוד הגובל בזלזול ופניה ... אני דוחה מכל וכל 

ה בסבלנות במשך שלוש את הדברים מפני השמצה האלה. עיריית נשר נהג

וחצי שנים ובמשך שלוש וחצי שנים בהעדרו הוא שימוש כקול שתומך 

בקואליציה מבלי שחייבו אותו לבוא, הוא היה צריך להיות מפוטר מזמן 

ופוטר מזמן על ידי ראש העיר, ואני בטיפשותי הרבה הצעתי לראש העיר 

שלח אותו הביתה, לחזור בו מן המכתב ולקרוא לו להציע לו אזרחות כבוד ול

אבל ברוב חוצפתו ואינני מזלזל ב... בעיריית נשר אומר שרוכשים לו חוסר 

כבר עתה אציין אגב המכתב  3כבוד הגובל בזלזול ופגיעה בשמו הטוב. סעיף 

נכתב לא על ידך ועל ידי היועצים המשפטיים שלך אבל ניתן למשטרה מי 

לא יעלה על הדעת כי  3כתב ומה היה שם מסביב. כבר עתה אציין סעיף 

אקבל הודעה כזאת באמצעות דואר או שליח ללא כל פניה קודמת באמצעות 

שההודעה לקיום ישיבות, ישיבה שיחת טלפון ללא כל הודעה אחרת מה גם 

לא קיבלתי כדין משכך לעיתים נודע לי על הישיבה שהתקיימה רק בדיעבד. 

ודם מדבר ועוסק דוד עמר אזרח מדינת ישראל, החוק שצוטט כאן הוא ק

בנוהל שיש להפיץ מכתבים, לא צריך לרוץ הדוור לא צריך לרוץ ולחפש את 

דוד עמר, לדוד עמר יש כתובת ולשם נשלחו כל המסמכים והחוק איננו מצווה 

על ראש העיר לעשות יותר מזאת ואת זאת הוא עשה. להיפך אני חושב 

את אחת ... מתוך שהסעיף הזה יגרום לכך שיש הטעיה של בית המשפט ש... 

... אני תוהה מה באמת המניעים  6הנחה שאכן החומר הגיע. בסעיף 

שעומדים מאחורי מכתב זה. אפשר לחשוב מה הם המניעים, האיש פשוט לא 

בעירייה והוא אומר מה  מעבודתובא במשך שלוש וחצי שנים, עשה צחוק 

באמת המניעים שעומדים מאחורי מכתב זה, האם מדובר במניעים 

וליטיים, שקר ואני בטוח שאופוזיציה לוחמת כנגדך. איזה שטויות לא רק פ

שלא בא לסייג את עצמו כלוחם חופש, כאיש אופוזיציה דברי הבל ושקר. אל 

 תעיר לי.

 עד כמה שזכור לי הוא הכניס אותך לעירייה בכלל. אברהם בינמו:
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ה אני אשיב לך. אני מודה, אתה תשמע אני אתייחס גם לזה, אם אתה רוצ דן תיכון:

דוד עמר פנה אליי לפני תחילת הישיבה הוא ביקש שאסייע לו, אני החזקתי .. 

לסייע לו במשך תקופה קצרה, לאחר שחזרתי לביתי התייעצתי עם בני 

משפחתי ולאחר ש... החלטתי לחזור בי נוכח הסידורים שהתארכו בעיר 

לו, באתי ואמרתי הזאת על פועלו של דוד עמר בקדנציה. באתי אליו ואמרתי 

לו שאני מצטער אבל אני .... לצערי הוא אמר לי ש... לאחר הבחירות הוא 

ישב בלשכתו הוא ביקש שאבוא ובאתי והוא אמר לי שהוא רוצה להתפטר 

אבל אין צורך לעשות את זה, מאז אני לא מיד אמרתי לו תמתין שבועיים, ... 

ת האופוזיציה לידיעת רואה אותו אולי ראיתי אותו פעמיים, הוא ביקש א

נשר. אל תפריע לי. אנחנו גם נתייחס לכך שאתה מבקש ממה שנקרא דוד 

עמר ראש נשר בתנופה ולא מייצג את נשר בתנופה הוא פוטר, אני לא יודע מה 

הוא עושה כאן אם הוא הגיע צריך להגיע לו תודה רבה תקבל אזרחות כבוד 

אן. אני ממשיך. אני תוהה על פועלך על לך צא מכאן אינך מתאים להיות כ

מה באמת המניעים שעומדים מאחורי מכתב זה, איזה מניעים יש לך מר 

בינימו לפטר את מר דוד עמר שאנחנו לא הבנו שלוש וחצי שנים, אולי אתה 

תסביר לנו את דברי ההבל הזה, האם מדובר במניעים פוליטיים שכן אני ידוע 

ר, מאיפה הוא מאמץ את דברי כאופוזיציה לוחמת כנגדך, על מה הוא מדב

ההבל האלה הרי הוא לא היה כאן אז איזה אופוזיציה תודות לו אתה מחזיק 

מעמד שלוש וחצי שנים. כאמור ידוע בכל הארץ מספרים סיפורים גם אתה 

מספר שיש לך אופוזיציה קשה שבראשה עומד דוד עמר, אבל אנחנו לא ראינו 

 מסמך רשמי. אותו כאן, איך הוא לא מתבייש לשקר, ב

של מדינת ישראל סלח לי אם אתה  רשמיצר לי שאתה לא מתייחס למסמך  אברהם בינמו:

 רואה דבר מאחוריי אני רואה שאתה עושה שימוש בדפים של הכנסת.

 זה לא עניינך ואני מציע לך שתשתוק ותקשיב. אמרתי לך אל תבלבל במוח.  דן תיכון:

 מש בדפים של הכנסת. הערתי לך פעם אחת אל תשת אברהם בינמו:

אני משתמש ב... טיוטה של יו"ר הכנסת ואל תבלבל לי יותר את המוח תרוץ  דן תיכון:

לעיתון עוד פעם. רושם המדובר בעוד תקדים אותו אתה מבצע כדי להעביר 
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לכאורה החלטות כאלה ואחרות לא אתן לזה יד, איזה בושה, איזה שפל 

יפה הוא חי האיש הזה, לשם מה מדרגה, מה אתה אומר על זה מר אדרי, א

גררתם אותו לכאן, תתביישו לכם, תנו לו ללכת שישתחרר מכאן כאזרח כבוד 

 אבל שלא ישלח מכתב רמייה, שסופו במשטרה הלאה. 

מילה אחת אני רוצה להזכיר לך שבאו לפה ... הוא היה אופוזיציה.. והוא  יחיאל אדרי:

 ה תוקף.גרם לזה אני לא יודע, אני לא יודע למה את

אני מבקש שתוציא את האיש הזה מיד, שהוא יסתלק מכאן ולא יופיע יותר.  דן תיכון:

בטרם הוא ידיח אותי זה  10/7 –אני קורא את מכתבו של דוד עמר שנשלח ב 

מצחיק להדיח אותי מיו"ר הועדה ואני אמסור הודעה שמזה הרגע שלמה זינו 

. אין לי 8יע לי לא תצליח. הוא יו"ר הישיבה, הסיעה שלנו. אל תנסה להפר

ספק שכל מילות השבח שעלו במכתבך היום הטעיה, הטעיה כאילו שמי 

שקורא אותם יחשוב שעשית זאת ללא ברירה כאשר ברור לחלוטין כי מהלך 

זה מתוכנן בקפידה על ידי עמיתך לקואליציה. איזה בושה, איזה דיבור של 

גע. לגופו של עניין אני שטויות מפי אדם שרואה עצמו כראש עיר מכהן כר

שמח מאוד להגיע לישיבות המועצה שהתקיימו לאחרונה אבל בשל הבעיות 

הרפואיות נבצר ממני לעניין זה, יכול ואדרש אציג מולך כל מסמך התומך 

במצבי הרפואי אשר מנע ממני להתייצב, יחד עם זאת אני שמח לעדכן אותך 

. כפי שכתבתי בתחילת 10ה. כי מצבי משתפר וכוונתי להגיע לישיבות המועצ

מהם אני סובל, אך אין  הרפואיותמכתבי אין זה המקום לפרט על הבעיות 

המדובר בסוף מדובר באותם בעיות אשר סבלתי מהן עוד בהיות ראש עיר 

מכהן, מכאן ברור לחלוטין כי ... לתפקד כראש עיר אם יכולתי לתפקד כראש 

ר מליאה כאשר מדובר בישיבה עיר עם אותן הבעיות אין בעיה שאתפקד כחב

אחת בחודש לכל היותר. שוב פעם דברי הבל ושקר, ואתה יושב כאן כראש 

העיר ובטח אתה הכתבת את המסמך הזה עם האיש עם הקלון משיח שישב 

ראש העיר הנכבד יש לכבד את רצון הבוחר כמו שאני  11איתך קודם. סעיף 

מדובר בפקודה שלא עלתה  טיפלתי בציבור רוצה אותי אצלו בעירייה גם אם

כאן וברצונך כבר לקפל, פונה אליך שאתה לא מכבד אותו אתה מציל אותו 
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והוא זורק אליך רפש ואתה יוצא להגנתו האם אין בך בושה במקום שתאמר 

שאני זורק את המכתב הזה מעל השולחן, הוא נכתב קרוב לוודאי בלשכתך. 

עץ המשפטי עו"ד טנדלר הרי דווקא לאחר עיון בחוות הדעת של היו 12סעיף 

 30בכתב תוך  היעדרותיששם נכתב ברחל בתך הקטנה כי עליי להסביר את 

ימים משכך יש לראות במכתבי זה כ... וככל שאדרש אפעל לניצול סמכויותיי 

כדין ו... לערכאות משפטיות ... ישיבות העירייה נשר ... שאתה תשלם את 

ונספירציה. לסיכום הוא אומר הכסף הזה מכיסך, מכספך, מכיסך איזה ק

, ומבקש ממך למשוך את מכתבך 28/6/2017אני דוחה את מכתבך מיום 

לאלתר. עכשיו אני מעיר הערות. אני חושב שזה מכתב מזלזל, מביש, הוא 

 בנה את נשר בשנים האחרונות והשם נעלם ומספר לנו סיפורי 

שר אתה עוד ... לא אתה צריך לנשק לו את הרגליים מה שהוא עשה בשביל נ אלי:

תוכל לעשות, מי אתה בכלל שאתה תדבר על דוד עמר, מי אתה בכלל. אתה 

תרכוש כבוד לראש העיר לשעבר, תדבר בכבוד תתבייש לך אתה בגילך אתה 

 לא עשית כלום לנשר, מה עשית לנשר, אתה רק אורח לנשר מי אתה.

 ים עם דרכו של...אני אגיד לך דן באמת גם אם לא הסכמתי הרבה שנ נעמי כספי:

 אבל את מסכימה לתוכן המכתב? דן תיכון:

שניה אחת לפני שאני מתייחסת לתוכן גם אם לא הסכמתי הרבה שנים  נעמי כספי:

לדרכו של מר דוד עמר וגם לא הצבעתי לי כבת המקום ובת העיר כמי 

שנולדה נקרע לי הלב שאני שומעת מילים כמו צריך להעיף אותו מכאן, ורק 

 בודו, מפאת כ

 אף אחד לא אמר. דן תיכון:

 אתה אמרת.  אברהם בינמו:

 יש דרך להגיד.  נעמי כספי: 

הוא איננו חבר כאן, הוא עושה את עצמו שהרי במשך שלוש וחצי שנים את  דן תיכון:

אחוז הופעות, אותו לא ראיתי כאן, ולפתע הוא שולח  100טרח ובאת כמעט 

 מכתב חוצפני ואני בסך הכל, 

 אפשר להתווכח על התוכן. אני מדברת, אני לא מדברת על התוכן.  פי:נעמי כס
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אדוני ראש העיר, ... על פי החלטת הממונה על המחוז, על פי החלטת הממונה  דן תיכון:

, ... חבר המועצה דוד עמר ... לאחר שבחנו את 3/6/2017על המחוז מיום 

ויש לשלוח לחבר  מכתבך,... אני מבקש להבהיר כי עמדתנו הינה בהתאם לדין

. 21/5/2017הודעה על הפסקת כהונתו ו... עניין זה כבר בוצע על ידכם ביום 

מר דוד עמר אינו מקבל את דבר הדואר זה סיבות השמורות עימו אין בה 

להצדיק את ... הפסקת כהונתו לבטח ... את ההודעה על הפסקת  הכשלעצימ

ו של דוד עמר כאמור כהונתו גם למקום מגוריו משכך לאור הפסקת כהונת

לפקודת העיריות יש להודיע למי שבא אחריו ברשימה על מינויו  123בסעיף 

כחבר מועצה וזאת באופן מיידי עם העתק לחתום מטה. עוד אציין כי התקבל 

מר דוד עמר שהודיע על התפטרותו מהרשימה ולכן יש אצלנו מכתבו של 

דם. על החתום זה ... למנות את הבא אחריו ברשימה, להמשך טיפולכם בהק

שלטון מקומי, העתק פאיז חנא הממונה על המחוז, ... משרד הפנים, גב' 

 מיכאלה מנכ"לית העירייה, מר דן תיכון יו"ר סיעת נשר בתנופה.

 מסרת את ההודעה שלך...  אברהם בינמו:

 אתה לא תדבר כי אתה לא תאיים עלינו, ולא תשתתף בקונספירציה.  דן תיכון:

 אתה תאמר מה שיש לך יש גבול לזמן שמוקצב לך. אני קובע.  מו:אברהם בינ

אם אני לא אדבר גם אתה לא תדבר. נוכח המכתבים האלה והבושה  דן תיכון:

שבמכתבו של דוד עמר אני מתבייש שאתה ... שבנה את נשר ואני השתתפתי 

במסע הבחירות שלך .... להגיע למצב שבו ראש עיר כזה לשעבר שולח מכתב 

יב במסגרת קונספירציה ומאשים את ראש העיר הנוכחי שרוצה לגבש מעל

אותו והוא ממלא את מקומו באופוזיציה. יושבים כאן אנשים שכיבדו את 

 המקום הזה במשך מאות פעמים במרוצת השלוש וחצי שנים והם מבזים,

במה אתה מנסה להאשים אותו אדוני, הפוליטיקה שלך באה ממקומות  אברהם בינמו:

 ביותר ואתה כל הזמן... קשים

 )מדברים ביחד(

לגופו של עניין. עכשיו לגופו של עניין לצערי הרב חברי מועצת העיר מי שגרר  :דן תיכון

לכאן, וגררו אותו לכאן בעל כורחו עשה לו שירות טוב, מי שאילץ אותו 
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.... ימסור בוודאי הצהרה לכתוב את המכתב המביש הזה עשה לו שירות טוב, 

לו .. באיזה מקום בהרצליה יודיע לנו שמעתה ואילך הוא יו"ר סיעת שנגרום 

נשר בתנופה והוא מפטר אותי ומפטר את חבר המועצה מר ... כמובן שאלה 

סדרי סרק שמ... את האיש הזה אני רוצה להתייחס ... אדוני אתה ... )לא 

מובן( בהיותך יועץ משפטי כבר אמרתי לך שמתוקף חוות הדעת ... אתה 

ר דבר והיפוכו זאת אומרת בישיבה אתה אומר משהו אחד וכעבור כמה אומ

ימים אתה חוזר מדעתך. אני לא בטוח שלא מופעל עליך לחץ אבל ... ואני לא 

עשיתי כלום כי אני צריך לנשק את גופי חבר המועצה לשעבר דוד עמר את 

ז רגליו ואת קצות אצבעותיו אני מציע לך שלחת חוות דעת לממונה על המחו

וענה לך בדברי הבל, אתה משבש הליכי משפט, אתה מרשיע את כולם 

בפרשיות שאף אחד לא יצא מזה כולל בית משפט שבעקבות חוות הדעת שלך 

נתן החלטה שיתרה תביעה, ואם אתה חושב שחוות הדעת שלך משתנות ... 

לפי דעתי תחת לחץ... אני לא מקבל יותר כחבר מועצה את חוות הדעת שלך, 

ועץ משפטי להזכיר דעתך משתנה כשבשבת רוחות ואינך פועל ברמה אתה י

שמצפים יש לך גם עבר שהוא שנוי במחלוקת. אל תגיד לי אני באתי לכאן 

להגיד את דעתי. אני לא יודע מר אדרי, אתה שים לב אני עוד לא קשרתי 

אותך לפרשה הזאת שהרי אתה בטח לקחת חלק בהתייעצות הזאת בטח, 

מועצה ולפתע אתה חייך היה לראות את דוד עמר מחוץ ל בטח, הרי חלום

 מתנשק איתו מוצי פוצי. אני חוזר ואומר

 אני מבקש ממך לחזור בך. יחיאל אדרי:

לא רק שלא אחזור בי אלא אתה מוזמן מר טנדלר להגיד מיד צו לשון הרע  דן תיכון:

גם ואני אשמח להתמודד איתך על כל חוות הדעת, על כל חוות הדעת שלך ו

אזכיר לך את ... בנהריה של ראש העיר שרוקן בקבוק ויסקי כדי שאתה 

תשנה את חוות הדעת שלך. אין לי אמון ואני חושב שאני חייב למסור את 

ההודעה הזאת בזה הרגע. אתה שבשבת רוחות מפחד במקום שתהיה שומר 

סף. אדוני המבקר, אני מעריך אותך מסר הודעה ... תרשה לי אתה בוודאי 

עת מה שאני עשיתי, לא נישקתי את קצות אצבעות של דוד עמר ו.. אבל שמ
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יש להניח כי אלו דברים אתה בוודאי שמעת ... אני מעריך אותך כאדם 

... אבל נוצר מצב שרוב שכרך היה בהתערבותו של ראש העיר  יאינטליגנט

וראש העיר לקח אותך ממקום למקום, כולל מבקר המדינה, אני לא מקבל 

נהגות הזאת, אני חושב שזו נורמה שצריך לעקור אותה מן השורש את ההת

איך אתה לא מבין שזה משפיע על הדו"ח שלך בין אם תרצה או לא תרצה, זה 

אני אומר לך שאני מלא הערכה אליך אני חושב שאתה מבקר שעולה בכמה 

וכמה דרגות על הרמה הממוצעת, ועוד לא אשכח עוד דבר אחד, לא אשכח 

 חד. ... עוד דבר א

אני מעלה את הנושאים להצבעה , יש שתי שאילתות השאילתה הראשונה,  אברהם בינמו:

  השאילתה

 )מדברים ביחד(

הוא טוען שהוא היה צריך להניח בפנינו חוות דעת לפני כן והוא לא הניח, כל  ישי איבגי:

 מה שקשור לכסף, הוא היה צריך לדבר איתנו לפני כן.

 יהקואליציונהוא היה צריך להניח בפנינו. את ההסכם  גם את ההסכם דן תיכון:

שנחתם יש לנו בעיה, יש כאן חבר מועצה לשעבר שהורשע ונאלץ להתפטר 

והודבק לו קלון, החבר הזה מסתובב בעירייה חותם על הסכמים 

, מייצג את המועצה כאילו שום דבר לא קרה. אדוני ראש העיר קואליציוניים

מאכר, ואתה לא תוציא הוראה שהוא לא יכנס .. הוא לא מאכר, הוא לא 

 לתחומי עיריית נשר.

 מה אתה אומר. אברהם בינמו:

מה שאתה שומע גם אם זה לא מוצא חן בעינך אתה לא תיתן לו להיכנס כי  דן תיכון:

 הוא הורשע בקלון.

 כל תושב נשר רשאי להיכנס לבניין העירייה. אברהם בינמו:

ותו בהתייעצויות אתה עושה צחוק, אתה כהרגלך לא אדם, אתה משתף א דן תיכון:

עושה צחוק בחוות הדעת שאתה מקבל מול פסקי הדין של בית המשפט אני 

 מציב הוכחה.

מספיק להסית את הנושאים. מי בעד, העלית דברים רציניים יש חוות דעת  אברהם בינמו:
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 של היועץ המשפטי וזהו.

לדבר. )לא מובן( בהשוואה אליי אני חוזר אני לא צריך לקבל את אישורך כדי  דן תיכון:

ואומר אדוני המבקר לא היית צריך לתת את ידך לדו"ח שנבחר כדי להדיח 

את מנכ"ל החברה הכלכלית, זה היה מעשה מביש, אתה גם לא דואג לכך 

שהדו"חות של מבקר המדינה הצו שלו בעניין ... יובא ל.. בפני הועדה שלך 

 ועדת הביקורת ומועצת העיר. 

 אתה לא חותם על ועדה שאתה מכנס, שאתה מכנס. אברהם בינמו:

אני לא התחייבתי לשמש חותמת גומי. אתה דואג לעניינים שלך. אתה רצית  דן תיכון:

 ממני סיכוי, מה סגרתם.

לא אתה תיתן לי סיכוי ולא תיתן לי ציונים. אתה לא היתה לך יכולת לחתום  אברהם בינמו:

 על מה שאתה אומר. 

אתה לא הלכת לעירייה העברת בגניבה ניצלת את העובדה שלא הייתי  יכון:דן ת

 והעברת את הדו"חות בגניבה. 

תסיר את הכובע שאני יראה את העיניים שלך, תדבר מול העיניים שלי. אני  אברהם בינמו:

 מבקש ממך. 

 אל תבלבל את המוח עם השטויות שלך. דן תיכון:

 הכנסת לעניינך הפרטיים.אל תשתמש בדפים של  אברהם בינמו:

אל תציץ בניירות שלי. בור ועם הארץ. אין חמור מן  משתמשאיזה דפים אני  דן תיכון:

שנותיי בכנסת וישבתי כיו"ר הועדה  20... זה דו"ח שלא ראיתי במשך 

לביקורת. נאמרו דברים קשים ביותר, צמרת ואנשי העירייה חברו יחדיו 

על החברה הכלכלית. זה נושא שיוצג פה והכינו דו"ח כדי לגרש את הממונה 

עוד כמה דקות על סדר היום. אני אתייחס כמובן שאם נפגעת אני מתנצל אני 

 מעריך אותך אבל עניין הכסף רק מסריח ואני לא מסכים.

תודה רבה דן. זה לא נושא לסדר היום מי רוצה להתייחס להודעות בלבד  יחיאל אדרי:

 בקצרה. 

 )לא מובן( דובר:

אתה חולק על זכותי לומר לך שאסור היה לראש העירייה ללכת ל... לשחד  כון:דן תי
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 אנשים כדי שאתה תקבל תוספת. 

לדברי הערכה יש הערכה הדדית ואמרתי בעבר עשית עבודת קודם כל תודה  :גלעד הישג

קודש כיו"ר ועדת ביקורת, ואני לא מתייחס למה ... בתוך העירייה זה עבודה 

חות הביקורות נדונו בצורה רצינית ומעמיקה, ובזכותך מאוד מעורכת ודו"

אני יו"ר ועדת ביקורת ועל זה תודה. עכשיו מאחר והנושא הוא באמת רגיש, 

ומאחר ומדובר על סיפור שנמשך שנים רבות אני מזכיר לך שבתחילת, לפני 

הנוכחית שוחחנו באתי אליך ואמרתי לך  בקדנציהשהתחלתי בכלל את מהלך 

לטפל בנושא הזה וביקשתי את אישורך ולעדכן אותך, התעדכנת דן בכוונתי 

לפני המהלך בגלל שאני יודע את הרגישות של העניין ונתת את ברכתך. אני 

 מזכיר לך, ....

 . אני לא הצבעתי בעד הפניה. הכסף מגיע לך דן תיכון:

שלא אני רציתי שתגיד דבר אחד, דבר אחד תגיד אני ציפיתי שאתה תגיד  יחיאל אדרי:

ראש העיר משך אותך למבקר העירייה אתה משכת את הנהלת העיר למבקר 

 המדינה אתה דרשת את זה ובזה זה נגמר.

זה עוד יותר גרוע הוא לא מבין בכלל.  אסור להם לסייע לכם כי הם  דן תיכון:

 המבוקרים, החוק אוסר דברים כאלה.

ולא קשור לזה או לזה, והוא לכן ניגשתי למבקר המדינה שהוא אובייקטיבי  גלעד הישג: 

 נתן לי את החלטתו ובגלל זה אנחנו ...

 . הוא גם שיבח את פועלו של בינמו דן תיכון:

רוצה  הדיבור. אניאני מחלק את רשות  הסתיים. רקהדיון הסתיים, הדיון  אברהם בינמו:

 לדעת מי יו"ר האופוזיציה, אתה לא יו"ר, אתה לא יו"ר הסיעה. 

 ויות שלך אנחנו שומעים שלוש וחצי שנים.את השט דן תיכון:

  אני נותן את רשות הדיבור לישי איבגי.  אברהם בינמו:

 רוצה להגיד את מה שיש לי להגיד. תן לי בבקשה לדבר. אני  ישי איבגי:

 )מדברים ביחד(

אני אאלץ, אני שמח שכל הישיבה אתה  שמח שכל הישיבה אתה אומראני  ישי איבגי:

יבות הקודמות האחרונות, אתה אומר אני יעלה את להבדיל מהישאומר 
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הנושאים להצבעה אבל שלא היה לך רוב ברחת בלי להעלות את הנושאים 

להצבעה, זה בן אדם, וכל מי שיושב בקהל זה לא אנשים שמהופנטים ממך 

מסיבות כאלה ואחרות מבינים דבר פשוט ביותר שלך נותנים את שיקול 

ובדן שליטה, רוצה להפוך אדוה ליו"ר הכוח ביד אתה מגיע למצב של א

הסיעה, שפיגלר לא יו"ר הליכוד, זה לא כאן, מפטר את כל המועצה תישאר 

אתה ואת הקואליציה אתה יכול לפטר תישאר אתה, אני אצביע נגד אבל 

תשים לב איך השפת גוף שלך, איך השפת גוף שלך משתנה כאשר אתה 

אנשים שלך ראשית ואחר כך במילוט, נתתי לך עצה כמה פעמים תתייחס ל

לחברי האופוזיציה או לכל דבר גם שאתה ברוב וגם שאתה במיעוט אני אומר 

לך זה יעשה לך טוב מכל הכיוונים. ראשית אני שמח קודם כל שיש לכם 

פעילי הליכוד ששינו את עמדתם מאז הבחירות ועד היום, הם עומדים על זה 

העיר הקודם דוד עמר אני שמח בגאון בכבוד שאסור לפגוע בכבודו של ראש 

. אני אומר אני שמח שיש פעילי הליכוד ששינו שהיום הם משנים את עמדתם

את דעתם ודאגו, דוד אתה מפריע שוב, דוד תכבד, אני אומר אני שמח 

שפעילי הליכוד שינו את עמדתם, חברים אפשר, מבינים על ראש העיר 

סברתי למועצת העיר ואני הקודם אני שמח על זה. לי יש גילוי נאות אני ה

אגיד את זה פה צעירי נשר והסברתי לרשות העיר זה לא סוד כולכם יודעים 

לראש העיר הקודם לדוד עמר אבל אני אגיד לכם שאני ידעתי שבשנים 

האחרונות הוא לא היה היי, היי, אבל עדיין האמנתי ואני מאמין שהבחירה 

יכוח כמה אחוז כוח לעומת יהיה ו 40או  30או  20 –שלי היתה נכונה שב 

אחרונות הוא עדיין היה שווה השנים הטובות שהיה לו לעומת החמש שנים ה

יותר ממה שאנחנו רואים היום במועצת העיר ואני עומד על כך אבל מתי 

הפסקתי לצפות? פה אני חייב לדבר ולשים את האמת החשובה וכהרגלי 

אברהם בינמו הייתי  לשים אותה על השולחן, אני להבדיל מראש העיר מר

הולך לבקר לעיתים את מר דוד עמר והייתי רואה לרוב בן אדם אחד בביתו 

אני חייב להגיד את זה כדי שכולכם לא תראו באור שלילי, הייתי מנסה .. יש 

כאלה שיגידו מה הוא אומר, למה הוא אומר את זה אבל אני חייב לשים את 
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היה בביתו מרבית הזמן שאני  האמת גם אם לאנשים לא נשמע טוב, הבן אדם

הייתי מגיע ואני מעריך שזה היה מרבית הזמן והיה עושה מה שאף אחד מכם 

לא עשה. תשאלו אותי מה זה קשור, אמרתי שהפסקתי לצפות ממנו וזה 

בסדר אנשים רוויים אכזבות וכל מיני דברים והפסקתי לצפות מראש העיר 

שר הבן אדם העביר את הקודם שאני רוכש לו הרבה כבוד דוד עמר כא

המכתב הקודם שלו בעניין של שלומי ז'ינו שמעולם לא היה דובר סיעת נשר 

ותנופה והכל ואני יכול להגיד לכם שבאותו הרגע האמנתי הרבה דברים על 

אבל לא האמנתי שדברים כאלה יכולים לקרות שאני ראיתי  הפוליטיק

יכול להגיד לכם בעיניים ולא שאני שומע אותם מצד שלישי, אבל אני 

שהפוליטיקה ... ברמה אישית שגם זה .. ואנחנו רואים בדיוק את הסיפור 

הזה פה, אין עמוד שדרה וזו הפוליטיקה הישנה שאנחנו מעוניינים ומתעדים 

את עצמנו להחליף אותה זו בדיוק הפוליטיקה הישנה כל יום מישהו מגיע עם 

אבל לא  הקואליציהעם  הצבעות אחרות. איך אמר אחד מחברי המועצה אני

קיבלתי את מה שרציתי אז הצבעתי איתכם אבל עכשיו הדברים מסתדרים 

אז אני אצביע עם הקואליציה זה דבר חמור בפני עצמו וזה הפוליטיקה 

הישנה וצר לי על זה. אני שמח לראות את חוות הדעת של היועץ המשפטי 

בה או שניים היה לך אגב ראש העיר אני מזכיר לך שבייעוץ המשפטי לפני ישי

ייעוץ משפטי שלא לקיים את הישיבה וניתן לדחות אותה ביום יומיים עד 

שתתגבש עמדה של היועץ המשפטי ולא פעלת לפי עצתו, שטוב לך אתה פועל 

על פי עצתו, שלא טוב לך אתה פועל על דעת עצמך זו בריונות זה לא שלטון 

ה אומר לאנשים אני בעד חוק זה בריונות וחשוב שתפנים את זה וטוב שאת

החוק שנוח לך אבל לא שם לב שאנשים לאורך הדרך אתה יכול לשקר להם 

פעם, פעמיים אתה לא יכול לשקר להם כל הזמן ואנשים רואים אותך 

ואנשים שמים לב אליך, וחשוב שתדע ששמת את הכובע של ראש העיר על 

, הם רואים כל ראשך, אז הוא מופנה אליך אנשים רואים כל צעד קטן כגדול

צעד שאתה עושה, הם רואים שאתה משקר את הציבור כל פעם מחדש, פעם 

עם החוק ופעם נגד החוק מה שמתאים לך באותו רגע. מעניין שכמה פעמים 
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מול היועץ המשפטי לממשלה ומפאת כבודו אני אדבר אליך לעירייה  התרענו

כלל בתחילת סליחה ומפאת כבודו אני מדבר אליך ואמרנו וזה קרה בדרך 

הדרך ולקראת הסוף בעניינים של דו"חות כספיים שלא הגיע אלינו במועד על 

פי החוק ויש ישיבות בתחילת הקדנציה שבכלל לא הגיעו או שלא זומנו 

לועדות ולא קיבלנו חוות דעת נוקבת כזאת ממנו, שצריך לקיים, לא צריך 

י שהוא מזמן לא לקיים הוא פשוט לא חווה את דעתו, אני מרגיש באופן איש

יועץ המשפטי של העירייה, אלא יועץ משפטי של ראש העיר בתחושה 

האישית שלי וחבל שזו התדמית שהוא בנה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד 

הציבור היה רשום במכתב ולדבר הזה אני חייב להתייחס שראש העיר 

 דעההקודם היה אופוזיציה לוחמת לראש העיר הקיים, אני לא רוצה לחוות 

על מה ראש העיר הקודם עשה אבל אני חושב שהציבור רואה מי במשך 

שעושה  האופוזיציהשנים נלחם אופוזיציה לוחמת עושה את תפקיד,  4כמעט 

את תפקידה כראוי, הציבור רואה מי עושה את הפעולות האלה, הוא רואה 

אותן, הוא מרגיש אותנו, גם הפעם הוא מרגיש אותנו ואנחנו עושים את 

אכתנו נאמנה, לא באנו להיות חותמת גומי ולא באנו להיות עלה תאנה מל

במועצה הזאת, כולם מרגישים את זה ואנחנו נפעל ככה עד הסוף. אני רוצה 

באמת להגיד באמת שהנושא הזה של הפוליטיקה הישנה היא נבדלה 

במערומיה ואני חושב שכדאי ואני ממליץ לך לשים קץ לדעתי לסחיטה הזאת 

וי בה, לשים לב מה קורה לך כל פעם עולים שתיים יורדים שתיים שאתה מצ

עולה אחד, יורד אחד יכול להיות שמכניסים אותך ללחץ אני לא יודע מה 

קורה מאחורי הקלעים אני רק יכול להעריך פה כמו כל הציבור מה קורה 

אחורי הקלעים האם אתה נותן משהו מקבל משהו לא יודע מה, אנחנו 

ך אבל תשים לב באיזה מצב אתה נמצא אם אתה חושב יכולים להערי

 80מקבל הבטחות של שהציבור יתן לך את האמון עוד פעם לפעמים אתה 

ויותר אחוז גש לבחירות ונבדוק אם הציבור עדיין רוצה אותך אל תיתן למצב 

הפוליטי הזה ללחוץ אותך תשים לב מה קורה, תשים לב מי נמצא פה סביב 

אנשים שיועצים לך, מי האנשים שנמצאים באוזניך שולחן המועצה, מי ה
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ואתה תגיע להחלטה שאתה עושה רע לנשר ואם אתה בטוח בעצמך אתה 

 תחזור לקדנציה נוספת מה שלי לא נראה, ונראה רחוק שתגיע לשם.

 שפיגלר בבקשה אברהם בינמו:

סדר הוא אני רציתי דווקא להתייחס יותר לראש העיר שלצערי הלך אבל זה ב זאב שפיגלר:

מעודכן גם כן, אני חושב שיחיאל גם אתה כסגן ראש העיר צריכים להיות 

נאמנים לדרככם. לא יעלה על הדעת ואני לא בא ומטיל בכם דופי אבל לא 

 יעלה על הדעת שכל פעם יהיו משחקים בצורה כזאת.

ת אתה תפגע בבת שלי, בבן שלי אתה תעשה את זה כל הזמן, אתה רוצה לגע אברהם בינמו:

בכסף של הילדים שלי אני לא אתן לך רוצה לדבר לעניין תדבר לעניין. 

 תתבייש לך.

אבי הגעת ואני בסעיף השני אני אחזור לסעיף הראשון, זה בנוגע לעו"ד   זאב שפיגלר:

טנדלר שאני רואה אותו כשומר הסף מבחינה משפטית של הרשות. עו"ד 

ץ המשפטי או האמירות טנדלר זה לא יעלה על הדעת שההחלטות קרי הייעו

המשפטיות שאתה מעביר אינם נאמנים בצורה כזו או אחרת למשפט. לא 

יעלה על הדעת שחלק מהדברים שלך יהיו ניתנים לפירוש לכאן או לכאן, לא 

יכול להיות שאתה תיתן חוות דעת וכבר בפעם הראשונה תשנה אותה לאחר 

חוק מקנה לו את ספר מכן. יועץ משפטי צריך להיות ניטרלי, יועץ משפטי ה

החוקים ועל פיו הוא צריך לנהוג, זה לא יעלה על הדעת שאני ילחץ אותך 

ותבוא ותיתן חוות דעת אחת, זה לא יעלה על הדעת שמישהו אחר ילחץ אותך 

ותיתן חוות דעת אחרת, החוק לא ניתן לפרשנות, הוא חוק שאומר כן או לא 

ש לכאורה, או כנראה או ובאותו מידה גם לא יעלה על הדעת שאתה תשתמ

נראה על פניו בצורה כזו או אחרת שאתה משאיר את החוות דעת כטפלה 

אתה לא נותן חוות דעת, לכאורה זה תקין, לכאורה זה לא תקין ואפשר לפרש 

את זה לכאן ואפשר לפרש גם לכאן. אני חושב שההתנהלות הזאת ולא משנה 

ו לוחץ אותך אתה צריך מי לוחץ אותך איך לוחץ אותך או אם בכלל מישה

להיות החלטי ללכת עם החוק היבש וללכת עם כל ההחלטות שלך וכל 

הנראות שלך בצורה מוחלטת שנשענת אך ורק על החוק ולא משיקולים זרים 
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אחרים. אבי לגביך או לגבי הנושא של, גלבי כל ההתנהלות של הרשות. אני 

לחיץ, אני לא לא  תמיד שמתי בפניי מטרה בדרך להיות נאמן לדרכי, אני

אלחץ ואני ימשיך באני מאמין שלי, לא יעלה על הדעת אבי שכל פעם בצורה 

כזו או אחרת אתה תרקוד או תהיה לחיץ לכאורה או תהיה סחיט לכאורה 

לי כרגע על הסכם חדש ש... ששבוע הבא יצא החוצה  שהעבירוכולל גם מה 

מהערכים שלך   מחשבתךאבל לא יעלה על הדעת שכל פעם תילחץ, תשנה 

ותלך  ותגמור את ההחלטות שלך עקב סיבה כזו או אחרת, גם אם הדבר הזה 

מונע ממך להיות רוב בקואליציה כזו או אחרת, שבן אדם שנאמן לדרכו לא 

משנה מה המחיר צריך ללכת עם הדרך הזה ולא ללכת ולשנות אותו אבי 

דרך אחרת. אבי בגלל פלוני כזה או אחר או בן אדם מבחוץ, מבפנים או כל 

תהיה ישר לדרכיך תאמין לי במידה והדרך שלך נכונה הציבור יעריך את זה 

ויכבד את זה הרבה יותר מאשר כל פעם תחתום על הסכם כזה או אחר שהוא 

 בגדר סחיטה נטו.

ראשית מאחר ויצאת אני מבקש להעיר שלא יתכן כמו בפעם הראשונה ראש  רועי לוי:

י מתנ"ס מגיעים לפה ו... מילא אבל בטח ובטח לא העיר שעובדי עירייה ועובד

עובדי עירייה. אגב לא משנה מאיזה חברי מועצת עיר מהקואליציה, 

אני לא אמרתי ואיך .. מהאופוזיציה מסיעה כזו או אחרת. אדוני ראש העיר 

אני חושב שמה שאמרת עכשיו זו אמירה סתמית והדרך שבה אתה לא שולט 

עם אחר פעם לאלימות מתפרצת ואז היא גועשת בישיבות המועצה מעוררת פ

אם תדע לעצור את הדברים מהתחלה ואמרתי בתחילת דבריי זה לא משנה 

את מי תוקפים אם זה אותך או מישהו אחר כיו"ר הישיבה עליך לעצור את 

זה. כך אני חושב. אני מבקש להמשיך ולהתייחס פתחת בשלוש הודעות בעצם 

והשניה בנושא של ... ראש העיר לשעבר .. אחד בנושא של מבקר העירייה 

שהיועץ המשפטי אני רוצה לדעת ממבקר העירייה לגבי מה שהודעת. אני 

סבור שמועצת העיר קיבלה החלטה בנושא הזה והיה עלינו ... אבל הבנתי 

ממך שהגעת שהיה איזה שהוא הליך מול מבקר המדינה ואם זה מה שהוחלט 

ן לי התנגדות לעניין הזה. אני רוצה זה בסדר גמור לי באופן אישי אי
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להתייחס לעוד אמירה שאמרת לאחר שהתייחסת לזה לפי סדר כרונולוגי 

לעניין סיעת אדוני ראש העיר זה לא ... ומחליט לגבי אף סיעה מסיעות... 

.. זה סיעה, סיעה אתה יודע בדיוק מי יו"ר הסיעה, אדוני ראש העיר אמר 

זיציה אני מכבד אותך ואני מצפה ממך ראש אתה יודע בדיוק מי יו"ר האופו

העיר שתכבד את הצד שני שכנגד. לגבי עניין חוות הדעת אדוני ראש העיר 

אני, בעניין דוד עמר .. כולל חברי קואליציה שחיבקו אותו במשך שנים כולל 

תקופתו הראשונה במועצה פעם אחר פעם ופתאום נהיו חסידים שלו זה 

נשים הצטרפו לדעתי לדעת סיעתי לחבריי ראשית אני שמח שכל אותם א

שמעלות רבות יש לדוד עמר בעיריית נשר וצר לי שלא ידעתם לראות את זה 

בזמן אמת ועכשיו רק לשם הפוליטיקה שזה נוח במנהג הפוליטי אז אתם 

פתאום מכירים אני יודע בדיוק מה תגידו בעוד שבועיים, שלושה אבל אני לא 

של דוד שיזכה לחיים ארוכים ולבריאות ... מופתע אני גם בטוח שעל אף 

בעזרת השם ברוך השם הוא צלול הוא יודע להבדיל ויודע להבין מי באמת 

הוקיר והעריך אותו ומי היה איתו בכל שלב ושלב ומי לא אבל כנראה כפי 

, פוליטיקה ובאיזה שהיא צורה הוא ה, פוליטיקהשאמר לי מישהו פוליטיק

אבל אדוני ראש העיר יש חוות דעת של ליטית. גם את העניין הזה יכול פו

היועץ המשפטי, של סגן הממונה על המחוז חוות דעת ברורה מאוד שאומרת 

שבהתאם למכתבך שאגב אתה הוצאת אותו לבד, אף אחד לא כפה עליך 

להוציא את המכתב הזה, אף אחד לא אמר לך להוציא אותו אני זוכר שאתה 

מה כאב לך להוציא את המכתב הזה הגעת למועצת העיר וסיפרת לנו כ

ושהלכת לדוד הביתה ודרשת לשלומו והיה כל כך לא נעים להוציא לו את 

המכתב הזה והרגשת מאוד לא בנוח לפטר אותו מהמועצה, הסתבר שזה גם 

לא אמת לפי המכתב שמר דוד הקריא אבל אתה בתאריך אם אני זוכר טוב 

חה הוצאת לדוד עמר מכתב על סלי 21/5הוצאת לדוד עמר מכתב  24/3או  21

הפסקת כהונתו ואני אומר לך ראש העיר אכן אני מבין מדוע עשית זאת הרי 

שאם אנחנו באים  ופותחים פקודת העיריות הלכה למעשה ושהמכתב הזה 

בגדול אין בו בכלל צורך כי הפסקת הכהונה נכנסת אוטומטית אחרי שתי 
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ריך פעלת אדוני ראש העיר ישיבות מועצה. שנתת את המכתב הזה באותו תא

ובדרך כלל אני מקטלג אבל אני הפעם יסנגר עליך פעלת על פי פקודת 

העיריות, פקודת העיריות קובעת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים 

שהמכתב על הפסקת כהונה תשלח בדואר רשום, זכור לי רק לא מזמן 

זכור  שהוצאת מכתב כזה של הפסקת כהונה לי לא 20/12 דצמברבתחילת 

שליח או שלחת לי אותו עם שליח,  0באת אל דוד לבית או מסרת אותו עםש

כן זכור לי ששלחת לי אותו בדואר רשום אבל התייחסת לתאריך כניסתו 

לתוקף ביום ששלחת לי אותו במייל ולא ביום שהוא נשלח בדואר רשום אבל 

ך קיבלתי את העמדה הזאת כי מאחר ופקודת העיריות רשום שהמכתב צרי

להישלח בדואר רשום אם זה מה שרשום אני מקבל ונהגתי על פי לוחות 

הזמנים כפי שנקבעו מאי, שיוצא היועץ המשפטי של עיריית נשר, קסטות, יש 

קסטה אחת שאליה שולחים בדואר רשום ויש קסטה אחת ששולחים את זה 

עם שליח הביתה שלא לומר עם זר פרחים אולי או איזה חוקר פרטי שצריך 

פעיל, חוקר פרטי איפה נשמע כזה דבר שבמשלוח מכתב לחבר מועצת עיר לה

שמענו הרשמי נמצא במועצת העיר אצל מזכירת העירייה, אצל מנכ"לית 

העירייה ואצל ראש העיר צריך להפעיל כנגדו חוקר פרטי כדי להתחקות כיצד 

לתת לו את המכתב. יש קסטות בעיריית נשר לרועי לוי שולחים ככה, ו... 

ולחים ככה אבל לדוד עמר צריך להפעיל חוקר, אבל לדוד עמר צריך להפעיל ש

חוקר פרטי כדי לשלוח לו ולי אין טענה בעניין הזה לראש העיר לשעבר דוד 

עמר למען הסר ספק טענתי הבלעדית כאן היא ליועץ המשפטי של עיריית נשר 

מנפיק שמנפיק באותו עניין לשני אנשים שונים שתי חוות דעת שונות, ש

עכשיו אדוני ראש העיר באותו עניין על אותו אדם שלוש חוות דעת שונות. 

הלחצים שבהם נמצאים שומרי הסף בשלטון המקומי ידועים ומוכרים, 

הלחצים שבהם נמצא היועץ המשפטי של עיריית נשר מר טנדלר גם כן ידוע, 

ל אל הרי רק לפני שלוש החודשים עלה להתראיין אצל רזי ברקאי בגלי צה"

העיתונאים מרדכי גלעד וסיפר שמר טנדלר אומר שהוא אינו יכול לעמוד 

 בלחצים בעיריית נשר, סיפר לאותו עיתונאי שפועלים כנגדו זה היה ברדיו. 
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 לדעתך הוא דיבר שטויות נכון? דן תיכון:

 הוא דיבר שטויות.  איגור גורביץ: 

את העיתונאי את מה שהוא אני רק מצטט אותו איגור, איגור אני מצטט  רועי לוי:

אמר ומה שסיפר לו היועץ המשפטי של עיריית נשר. עכשיו במשך שלושה, 

 עכשיו במשך שלושה חודשים, עכשיו במשך שלושה חודשים.

 )מדברים ביחד(

העיר אני לא אתן כאן לאף אחד מהקהל לאיים על חברים, הו  ראשאדוני  רועי לוי:

לבעלך כך בבית. תוציא אותו עכשיו. אלא יגיד לאף חברת מועצה את תדברי 

אתה תוציא אותו מהישיבה. אתה נותן, אדוני ראש העיר הוא לא ידבר ככה 

אליי, אל אישה, הוא לא ידבר ככה אל חברת מועצה. הוא לא יגיד לה תדברי 

אדוני ראש העיר אני מבקש לחזור לעניין חוות הדעת של היועץ ככה בבית. 

ת. אני סבור שהיועץ המשפטי הלך על חבל דק המשפטי, והפכפכות חוות הדע

מאוד, לאורך שלוש וחצי שנים אחרונות אבל בחודשיים האחרונים הוא 

הצליח ליפול מהחבל שהוא הלך עליו כבר. ידע לעיתים לנווט טוב יותר 

לעיתים פחות אבל הוא הצליח ללכת על חבל דק. אני חושב שבמקרה הזה ... 

"חות של מבקר המדינה, דו"חות קשים מאוד כל הקיצים אני מדבר אחרי דו

של מבקר המדינה, אחרי אין ספור התעלמויות של היועץ המשפטי מבקשות 

לחוות דעת, אחרי אין ספור חוות דעת שסיבכו, גם אותך אדוני ראש העיר, 

גם אותך אדוני ראש, גם אותך סיבכו, שסיבכו את עיריית נשר, שגרמו 

בעיריית נשר ואדוני ראש העיר יודע בדיוק  הוצאות כבדות לקופה הציבורית

על מה אני מדבר, צר לי שבמקום לקטוע את זה ולגלות מנהיגות בעניין הזה, 

אתה נותן להמשך הפארסה הזאת לקרות. אדוני ראש העיר עוד שתי דקות 

אני מסיים. במילה אחת אני רוצה דווקא להתייחס ישירות לדוד עמר שקשה 

יו מבלי להשפיל את עיניי וזה הכבוד שאני רוכש לו לי מאוד אפילו לדבר אל

הוא עשה כנס  7לאורך שנים. ההיסטוריה שלי בין דוד מתחילה שהייתי בן 

בחירות ראשון שלו בבן דור אצל ההורים שלי שהוא התמודד לרשות העיר, 

אז אני אומר שלי באופן אישי זה מאוד קשה. אבל אני אומר לאורך תקופה 
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י אני אומר לצערי נעדרת מישיבות המועצה ואני יודע ש... מאוד ארוכה לצער

לא פעם, אבל אני סבור שאם כן היית מגיע כפי שבקדנציה הזאת בשנים 

האלו אני בירכתי על כך שדן תיכון נמצא לצידנו ומנווט אותנו לדברים וגורם 

לנו להשיג דברים ומראה לנו את הדרך בהרבה דברים וסברתי ואני זוכר גם 

אני זוכר את יחות שלנו בהתחלה שאתה יכול לעשות את זה. את הש

ההתייעצויות ואתה זוכר לפני ואחרי וכל הזמן, אין חכם כבעל ניסיון תמיד 

אומרים ואני תמיד אוהב ללמוד מאנשים עם ניסיון תמיד פתוח, ותמיד 

מקשיב, אבל זה שלא היית פה גרם לנו לקשיים דוד בלתי רגילים, בלתי 

העניין של רוב, מיעוט, קואליציה, אופוזיציה אני לא צריך ללמד רגילים בכל 

כדי להבין עד כמה חסרונה של יד  השנה, בלית בפוליטיק 50שנה,  40אותך 

אנחנו מה עוד לחברי קואליציה.  היכול להיות מהותי בטח לחברי אופוזיצי

דוד אופוזיציה נכון לראש העיר אבל מעולם כפי שאמרת לנו אנחנו לא 

וזיציה אבל לצערנו ואתה יודע את זה נקלענו למצב של ראש עיר שלצערי אופ

לעניות דעתי ולדעת תושבים רבים לא מתפקד, במשך שנים שאמרת אני 

לומד ... כדי לפתח את העיר הזאת ואני לא אשכח את החלומות שלך ודברים 

שאמרת אם זה אתה, אם זה ... לכל יועץ, אם זה השקעות בחינוך, הכספים 

אלו, בתוך שנה וחצי כל הכספים האלה עליהם עמלת כל כך קשה כל השנים ה

חודשים ראש העיר לקח  9, 8פשוט התנדפו, הגענו למצב של לפני בערך 

הלוואה על חשבון קרנות המים אני לא אשכח פעם שאלתי אותך דוד למה 

אנחנו צריכים כל כך הרבה כסף לקרנות המים וכל פעם אגב אמרת לי אנחנו 

רפים מים כלפי מעלה כדי להוריד אותם למטה ואני שומר את הכסף הזה גו

כדי שמקורות יעבירו את הצינור לראש העיר כדי שנוכל להוריד את המים 

לבתים בגרביטציה ולחסוך כסף, היה לך חזון אפילו במים היה לך חזון. אני 

אומר  יכול להגיד איני מתבייש אני לא מתבייש, אני לא מתבייש למסור, אני

 לך שעל ליבי מלב ואני לא רוצה שתקשיב לי אני בכוונה מדבר לדוד.

 למדת לכבד שתי מילים ואתה מטיף לכולם.אתה ממונה על הסגנון גרמת  דן תיכון:

לדוד באופן ישיר במשך השנים האלה דוד היה לנו מאוד קשה, לעיתים  רועי לוי:
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ע את הדברים שראינו הצלחנו יותר באופוזיציה לעיתים פחות לעצור ולמנו

שהם הפוכים, לפעמים חשוב לנו, לפעמים פחות, בסופו של דבר איך אומרים 

רק הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו אני חושב שעשינו את מירב המאמצים אני 

פגעה בנו קשות, פגעה בנו רבות וזה בסדר אני מבין  שהיעדרותךאומר לך דוד 

הזה שקורה עכשיו אם זה בית  אבל באמת מלב אל לב אני אומר כל התהליך

משפט ועתירה כזו או אחרת, אם זה ... מהבית אם זה כדי להחזיר אותך, אם 

זה העזיבו אותך ו... אם כי צריכים להביא אותך, אם זה שאתה נמצא הרבה 

זמן ... זה בסדר וזה חשוב. אתה מנסה להביא אותי כאילו אני ילכלכך עליו 

דיוק עושה את ההיפך. אתה כאילו מנסה אבל אתה עדיין לא מבין שאני ב

לעשות איזה טריז, ודוד אני ממליץ להיות מה שנקרא כאחד שמכיר אותך 

ומעריך אותך ומוקיר את פועלך עד היום ומדבר בכל יום כל פעם שיש שיחה 

אין מצב שפועלך לא עולה בעיר הזאת, אני יוזם את השיחות האלה עם 

ני מבקש ממך לחסוך מאיתנו מחברי תושבים ואנחנו מדברים על העבר. א

המועצה את העניין הזה מחברי האופוזיציה וכל הסאגה הזאת וכל העניין 

הזה כי לא נשאר לנו עוד הרבה, נשאר לנו דוד עוד שנה ושלושה חודשים 

נשאר לנו אבל דוד זה שנה ושלושה חודשים קריטיים לעיר ברמות בלתי 

מסחר ראש העיר הולך להפוך  מתוארות. כל השטחים שאתה שמרת לצורכי

אותה למגורים, המחצבה פתחו אותה מחדש בחרסית, בועדת מורדות כרמל, 

דוד אין כספים, דוד כספים, בבתי כסף אנחנו עולים שוב ושוב על ליקויים, 

ראש העיר לא מצליח לנהל את העיר, לא מתפקד, העיר לא מתפקדת כל מה 

רק מתאר לעצמי מה יקרה שנה שעמלת עליו כל השנים הולך ודועך, אני 

ושלושה חודשים אם נהייה חלשים שראש העיר עכשיו אומר לעצמו אני צריך 

לפזר את הכל, צריך לפזר את הכל כדי ל... ובזה אני אסיים הוא לקח רק כדי 

לחדד את הנקודה ובזה אני אסיים שהוא נטל ראש העיר הלוואה גם עליה 

באה, הוא לקח והכניס לקדנציה הוא ביקש לפרוע לא עכשיו בקדנציה ה

 הבאה למה בוא נבזבז את כל הכסף שנשמר. 

 רועי תודה רבה. תודה רבה.  אברהם בינמו:
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 דוד שתחסוך מאיתנו את הסאגה הזאת. רועי לוי:

תודה רבה.  אומר ראש העיר דוד עמר לרועי לוי שההתייחסות שלו לא  אברהם בינמו:

י מאוד מודה לך, אני מאוד מכבד אותך במקום. רבותיי אני עובר, דוד עמר אנ

אני רוצה להגיד לך שהייתי בעשרות ביקורים אצל דוד עמר כולל בחגים, אני 

 מאחל לו בריאות שלמה. 

 אבל כותב דוד עמר שלא היית אצלו. רועי לוי:

אני מאחל לדוד עמר בריאות שלמה. עלו כאן דברים לא פשוטים וגם דברים  אברהם בינמו:

הזמן להתייחס לכולם, יחד עם זאת למעלה משעה במחצה  קשים שלא זה

לקחתם את זכות הדיבור התעסקתם בנושא אחד בלבד, לא היתה לכם זכות, 

רועי אני לא מוכן שתפריע, אני לא מפריע לך אל תפריע לישיבת המועצה. 

בערך שעה למחצה בדרך לא דרך אתם נוקטים בגישה של להפריע לישיבה של 

מטרת ...... אי לכך אני עובר לשלב הבא, אני עובר לשלב מה מועצת העיר, 

 הבא לבקשות שהוגשו, לגבי בקשות שהועברו לישיבה שלא מן המניין. 

אני ממליץ שתצא בהודעה כזו או אחרת במידה שכפי שקיבלתי כאן נחתם  זאב שפיגלר:

 הסכם כזה או אחר, כלומר החוק מחייב אותך.

. רועי לוי וחבריו ישי איבגי, דן תיכון וזאב שפיגלר לא נחתם שום הסכם אברהם בינמו:

ביקשו זימון ישיבה שלא מן המניין, בנושא החברה הכלכלית אני מבקש 

 בקשה.

 עפ"י נספח  -לישיבה שלא מן המנין  בקשת חברי מועצה: 1נושא 

הרינו מתכבדים לפנות  9... סעיף  העיריותעל פי הסמכות שניתנה לפקודת  רועי לוי:

 –ולבקש ישיבת מליאה שלא מן המניין ... הבקשה הזאת נשלחה ב אליך 

הישיבה הזאת היתה אמורה להתכנס  12/7/2017 –אנחנו היום ב  7/6/2017

היא מתכנסת היום כמעט פחות מחודש אחרי  15/6/2017תוך שבוע קרי 

בניגוד לפקודת העיריות כאשר ראש העיר שוב אינו ממלא אחר פקודת 

' בישיבה שהעלינו זה בנושא החברה הכלכלית בנשרים, העיריות. נושא א

פעילות בניגוד לחוק החברות, ובניגוד להחלטות עיריית המועצה, האסיפה 

הכללית של יו"ר ההנהלה וראש העירייה אבי בינמו, הפוגם באינטרסים של 
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החברה והציבור. זה נושא ההצעה שעליו אנחנו מבקשים לקיים את הדיון 

 ומרת תיתן את זכות הדיבור למי שאתה רוצה. ואני מבקש זאת א

 תגיד אתה יו"ר הדירקטוריון, שאלו אותך שאלה לא מפריעים. דן תיכון:

ככה קודם כל כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית אני יושב עם אבי באותו  ישי איבגי:

שולחן ראש העיר שהוא יו"ר הדירקטוריון נכון לעכשיו, אנחנו בעצם 

תו מתפקידו כיו"ר הדירקטוריון מסיבה מאוד פשוטה, מבקשים להדיח או

היו פה כי היה סיפרתי את זה בישיבה הקודמת אבל אני לא יודע כמה אנשים 

פה התלהטות של הרוחות אבל חשוב לי להזכיר את זה. ראש העיר הקודם 

שנמצא פה אני מקווה שהוא יוכל לאשר לנו את זה כי הנתונים שאני מתבסס 

ראש  92לנו לא הייתי באותה תקופה, ונאמר שבשנת  ציגיםשמעליהם זה מה 

לחברה הכלכלית. מאז  ₪ 1.400.000 –העיר הקודם הנפיק שטרי הון על סך כ 

ראש העיר הקודם ביצע כמה קדנציות ולא ביקש את הכסף מהחברה 

 הכלכלית עד אשר ראש העיר.

 מה זה שטרי הון לא הבנתי. דן תיכון:

שטרות שבעבורם בעצם יש כסף לחברה הכלכלית ואם יבקש  שטרי הון זה ישי איבגי:

 אותם לפי מה שמסובר ואני מקווה שזה נכון ואם לא ירצה ישאיר אותם. 

זה סוג מסוים של הון עצמי שמוזרם על ידי העירייה כדי לאפשר לחברה  דן תיכון:

הכלכלית להתקיים. ברגע שאתה קורא לכסף הזה בחזרה ויכול להיות 

הון נאמר שאפשר לגבות את הכסף בתוך שנתיים  בחזרה אתה  שבתנאי שטר

 הורס את החברה הכלכלית. 

זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר. מה שקורה זה שבחברה הכלכלית הגיעו  ישי איבגי:

למסקנה שלא היתה על דעתי שראש העיר הוביל אותה שצריך למשוך פתאום 

, כולם 92ם נקטו בשנת את שטרי ההון, צריך למשוך את שטרי ההון שבעצ

יגידו מה שאני אומר זה ברור לי, גם הקואליציה וגם אופוזיציה וגם הציבור 

יגיד אותו דבר חברים אין כסף בקופה וראש העיר ינסה לקחת מכל מקום. 

אין ספק בכלל מה החובות שהשאיר ראש  92מה זה אומר? תחשבו משנת 

בזבז את הכל והשאיר רק  העיר הקודם מר דוד עמר, אבל ראש העיר הנוכחי
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קרנות של מים וביוב ולכן לא היתה לו ברירה אלא למשוך את הכספים. 

משטרי ההון האלה שזה היה  ₪אלף  800, 900ראשית הוא ביקש למשוך 

המום כשלעצמו מסיבה מאוד פשוטה. מי שזוכר מנכ"ל החברה הכלכלית 

ר צו הגנה שחושף קיבל צו חושף שחיתויות, צו הגנה של חושף שחיתויות לאח

שחיתויות דבר שלדעתי הוא חסר תקדים או שממש כמעט ולא קיים, או 

בעצם הוא חשף פרשת שחיתות ככה רשום בצו שראש העיר בעצם רוצה 

למנות אנשים לחברה הכלכלית והוא כמנכ"ל החברה הכלכלית טוען שלא 

את האנשים האלה והוא התריע על זה בתחילה הוא קיבל צו זמני צריך 

ולאחר מכן הוא קיבל צו קבוע, מישהו ניסה לתקן אותי בישיבה הקודמת 

שזה צו זמני, צו קבוע נקודה עם חותמת, דהיינו הטענה שלו היתה צודקת 

ראש העיר כשל בתפקידו יחד עם שומרי הסף לדעתי שהיו בתוך החברה 

הכלכלית לפחות. לאחר מכן דורש, לאחר מכן דורש ראש העיר לממש עוד 

של הכספים מדוע אני מספר לכם את זה? כאשר מנכ"ל החברה משיכה 

הכלכלית בצו הגנה שחושף שחיתויות הוא בעצם לא יכול להיות מפוטר, הוא 

 לא יכול להיות מפוטר. 

 )מדברים ביחד(

אני רוצה להמשיך אחרי כמה זמן ראש העיר מבקש בעצם למשוך יתרה של     ישי איבגי:

קן את החברה הכלכלית. אבל אז שאלתי , ובעצם לרו₪ומשהו אלף  400

שאלה פשוטה כמה כסף יש לחברה הכלכלית בעת המשיכה, במזומן, בקופה 

, על מה, על כסף 500ומבקשים למשוך כמעט  ₪אלף  196ואז הרו"ח אומר לי 

עתידי. אני רוצה לחזור רגע שניה, חשוב לי מאוד להבהיר שהדרך היחידה 

מדינה שאומר יצאת צדיק, יצאת צדיק לפטר מי שקיבל צו הגנה ממבקר ה

הדרך היחידה שיש לראש העיר לפטר אותו לא הדירקטוריון זה בעצם 

להמית את החברה הכלכלית ולפי דעתי רק לכאן הוא חותר להמית את 

 החברה הכלכלית. איך אני רואה את זה? 

שהיה  איך נתת לאיש האופוזיציה לעזור? אני פונה אלייך את שמעת את מה דן תיכון:

 כתוב במכתב.
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שמעתי ואמרתי אפשר להתווכח על תוכן העניינים, אני דיברתי על הדרך ולא  נעמי כספי:

 על התוכן.

 איזה תוכן אפשר לדבר הוא היה שם. דן תיכון:

אתה לא יכול להתעלם מהאיש, מהעובדה שהוא שאתה אומר נגרר לפה, נגרר  נעמי כספי:

 40האחרון הוא היה סלב של העיר  לפה אוקיי, הגיע לכאן בשארית כבודו

 דוד.שנה ואני דיברתי עם 

 יש חוק במדינת ישראל אני הצבעתי בעדו אבל ... דן תיכון:

חברים אני רוצה חברים להמשיך ולספר לכם שאז מגיע ראש העיר שיודע  ישי איבגי:

שכמעט הנושא הכי חם, הכי חם יכול להעיד לעניות דעתי בחברה הכלכלית 

של החוזה של הספייס, כל העיר חיכתה לחוזה שהוא שונה הוא הנושא 

מהמחירים שהוצעו היום, לא אתמול, היום בספייס ובעצם יודע שהעיר רוצה 

לראות משהו אחר בספייס. ואז אנחנו מדברים על הספייס ועל החוזה של 

הספייס ואף אחד לא מספר לנו שבחודש ראשון השנה חתם ראש העיר בניגוד 

ו רשום שצריך להביא כל הסכם שידרש עם הספייס, צריך לפרוטוקול שב

, הוא חותם בחודש ראשון, חותם עד הדירקטוריוןלהעביר אותו לישיבת 

 דצמבר.

 )לא מובן( :אלימלך מסעוד 

ראש העיר בעצם הגיע למצב שהוא חותם ללא חברי הדירקטוריון כאשר  :יישי איבג

שיגובש לחברי רשום לו בפרוטוקול שהוא צריך להביא כל הסכם 

הדירקטוריון בנושא הספייס. הוא הגיע למצב שהוא חותם על חוזה עד סוף 

, היום ואתמול ולפני חודש אתם הולכים לספייס ואתם שואלים 2019שנת 

מה המחיר שמגיע לי, מה המחיר שמגיע למשפחה שלי זה המחיר שירוץ עד 

ר הדירקטוריון אם זה לא חוסר אחריות שבגינו צריך להגיד ליו" 2019סוף 

תפנה את מקומך תן לאנשים שיודעים לעשות את העבודה עבור התושבים, 

מה זה עבור התושבים, למה בעצם התושבים צריכים לקבל הנחה יותר 

על הספייס הזה הם  ₪מיליון  70ראויה, מסיבה מאוד פשוטה הם שילמו כבר 

בעלי המניות  זה מצוין זה אומר שהם 60אלה בדיוק שהגיעו גם אם הגיעו  80
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של הספייס הזה, הם הראשונים לא החברה שמנהלת ולא שום דבר, ואם 

אם כל אחד ישאל  ₪אתם שואלים אותי שאלה אז רגע מה נממן בעוד מיליון 

את עצמו ברחוב, תושב ישאל תושב אחר לאן אתם מעדיפים שהכסף ילך, 

קח אפילו לאן שהכסף הולך היום שאתם גם לא מבינים לאן הוא הולך או שני

מיליון אם צריך אני לא בטוח שצריך אני לא ישבתי על הדו"חות הכספיים 

 80שלהם אבל אם צריך לקחת מיליון ולממן את התושבים שכבר השקיעו 

מיליון אז מה יקרה, אני חושב שמרבית התושבים יגידו תשקיע שם את 

כיכר  המיליון, עדיף מאשר להשקיע אותו באיזה כיכר מפוקפק לא בטיחותי,

של אלון, אלון, תמר,  סמטהמפוקפק שעכשיו הפך להיות לא בטיחותי ואיזה 

שהיום אנחנו יושבים בועדת תחבורה ואנחנו מעלים נושא מול המהנדס 

 שהכיכר שבנו לא בטיחותית לכו תראו כמה זה.

 אמרת למשיח שצריך להוציא לו צו הרחקה. דן תיכון:

הזאת בחברה הכלכלית עם ניסיון להעמיד מה שאני אומר שאוזלת היד  ישי איבגי:

לדעתי את החברה הכלכלית בכדי לפטר את מנכ"ל העירייה, מנכ"ל החברה 

הכלכלית, לפטר את מנכ"ל החברה הכלכלית, מנכ"ל החברה, אמרתי מנכ"ל 

העירייה זה לא קשור. מה שאני אומר שמנכ"ל החברה הכלכלית קבע מבקר 

, ובעבור זה שהוא חשף את השחיתות המדינה שהוא עשה את מלאכתו נאמנה

ניסו לפטר אותו ולכן ניתן לו צו ההגנה. אני חושב שראש עיר שמוביל דרך 

שבדרך הזו הוא מנסה להעמיד את החברה הכלכלית ועושה חוזים בניגוד 

לעמדת התושבים שאותם הוא אמור לייצג צריך לשים את המפתחות לתת 

ני לא מסכים עם השיטה הזאת למישהו אחר לנהל את החברה הכלכלית, א

שכבר היום אני שומע שאנשים אחרים מנסים לנהל את החברה הכלכלית, עד 

שמישהו לא מקבל מינוי שהוא מוסכם במקרה הזה על כל חברי מועצת העיר, 

ולאחר מכן על כל חברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית אין לו סיכוי ואין לו 

הדירקטוריון שבה לא היה לראש רשות להתעסק, ואז מגיעה הישיבה של 

יחיאל אמרת על היום  אפרופוהעיר קוורום יומיים לפני כן הוא מזמין אותנו 

הולדת של אשתי, יומיים לפני כן שולחים לנו זימון אני יכול בצורה יחידנית 
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לא להגיע כי יש לי תכנונים כבר לפני כן, יכול לא להגיע עוד חבר והתקנון של 

מהם אינם מצויים  3/4 –חברים ו  6ר שאם יש כיום החברה הכלכלית אומ

לא ניתן לקיים את הישיבת דירקטוריון היא צריכה  4.5ולא היו  4.5דהיינו 

להידחות גם לנו מגיע זמן סביר כדי להיערך ואני מאמין שכולם יסכימו. מה 

עושה ראש העיר? משחיל בועדה את היועץ המשפטי של הועדה של 

ה הכלכלית נשרים ובעצם אומר לו אל תתעסק הדירקטוריון של החבר

בפוליטיקה תתעסק בחוות דעת, וממי הוא מבקש לתת חוות דעת? שוב 

מהיועץ ה משפטי של העירייה שאין לו קשר לחברה הכלכלית. אני שואל 

. הציון שלך בחברה שאלה פשוטה אם ראש העיר עושה לי ... אז אני מבין

י הם מבקשים להדיח אותך אם לא מחברי המועצה .. כ 5הכלכלית באמת 

הבנת אז אני לא נותן לך ציון. אני עוד פעם זה לא עניין של הצלחה זה עניין 

של מה העיר צריכה. פה מגיע היועץ המשפטי של העירייה שאין לו כל סמכות 

ונותן חוות דעת שנותן חוות דעת להמשיך את הישיבה. ואני שואל נניח 

ו להתערב אז בשביל מה אנחנו משלמים לכל שראש העיר רוצה ל.. ומותר ל

הרוחות, הרי חסר כסף למה אנחנו משלמים כסף ליועץ משפטי של החברה 

הכלכלית, אם היועץ המשפטי של עיריית נשר הוא מספיק טוב כדי לחוות 

ליועץ  משפטי של החברה הכלכלית ולא לתת לו  השלטרדעה, אז קוראים את 

אחת ל... וגם שהיא מתכנסת אנחנו מגלים לחוות דעת. הרי החברה מתכנסת 

ואז  לאצטדיוןשאנחנו מרימים את היד לציוד משרדי להתאחדות לכדורגל 

אני שואל הציוד הגיע ואז הממונה אומר כן הציוד הגיע, אז אנחנו מצביעים 

בדיעבד ומכשילים אותנו כי אנחנו לא יכולים להיות בכל מקום ואתם 

בכדי מה אולי בכדי שאנחנו ניכשל, אולי  ןהדירקטוריומכשילים את חברי 

בכדי שיגידו שהחברה לא מתפקדת וכל פעם יפטרו את מנכ"ל החברה 

הכלכלית, מספיק עם הדבר הזה ראש העיר שים את המפתחות. אני מסיים 

בעוד משפט שים את המפתחות תן למישהו אחר לנהל את החברה הכלכלית 

 תעשה טוב לעצמך ובטוח שתעשה טוב לעיר.

אבי אני יקצר ואני תמיד מקצר אני אגע בשני נושאים אחד אני חושב שכל  זאב שפיגלר:
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ההתנהלות של העברת הדברים בדיעבד לאחר שהם נעשים היא פסולה 

מעיקרה. זה לא מתייחס רק לנושא של הספייס זה מתייחס לכל דבר ודבר, 

כל דבר , אם זה הסכמי שכירות ובאצטדיוןאם זה לעבודות שיפוצים שנעשו 

כזה, כלומר הנוהל הזה שאני בא סוגר עסקה חותם ורק לאחר מכן אני בא 

כחותמת גומי בואו תגידו אוקיי אמן תחתמו  ןהדירקטוריוומציג את זה בפני 

סגרתי את זה מאוחר מידי. זה פסול. דבר שני הוצאת הכסף או נקרא להם 

שיטת רגל של , זה סך הכל מטרה אחת לגרום לפ92שטרי החוב שניתנו בשנת 

החברה הכלכלית, כי ללא הכסף הזה החברה לא יכולה לתפקד, מה היא 

תעשה ישנם נכסים היא תבוא ותתחיל למכור את הנכסים של העיר וגם זה 

בצורה כזו או אחרת פשיטת רגל כי הנכסים האלה משרתים את הציבור בין 

חברה השאר, לכן אני חושב שזה חמור ביותר לבוא ולהוציא את ההון שה

ועד היום אף אחד לא ראה לנכון לקחת את זה  92הכלכלית קיבלה בשנת 

לא תוכל להתקיים. בחזרה. כולם הבינו שללא הכסף הזה החברה הכלכלית 

אני חושב אבי שההחלטה הזאת היא החלטה פסולה, אני מבקש ממך באמת 

לקחת אותה אחורה להחזיר חזרה ולדאוג שמחיקת ההלוואה של הסכום 

הנ"ל תגרום לפשיטת רגל, בוא נבוא ונריץ את החברה הכלכלית, בוא נשפר 

 אחורה.אותה, בוא נזרים לה עוד כספים כדי שתתקדם ולא ניקח אותה 

הדרישה לבטל ראש עיר שמכהן כיו"ר הדירקטוריון היא בדרך כלל מתחילה  דן תיכון:

... אבל היא חייבת להיות מבוססת שעה שהיא מושמעת צריך לבוא ולומר 

למה אנחנו דורשים לפטר את ראש העיר מהתפקיד. יוצא ... שראש העיר 

יני אנשים שנבחר ניסה לעשות בחברה הכלכלית כדי שלא מסתבר מכל מ

המנכ"ל לא שיתף פעולה ואז הוחלט לפטר את המנכ"ל, איך מחסלים את 

המנכ"ל מ....)לא מובן( ומכינים דו"ח שהוא כתב אשמה נגד המנכ"ל שלא 

מתפקד ולכן הוא צריך ללכת הביתה. אבל המנכ"ל מתעקש ואומר זו קנוניה 

ום דבר עושים קנוניות כדי להעיף אנשים שאומרים אתה לא בסדר ואין ש

מאחורי זה וה... אז הלכו והכינו בכירי העירייה דו"ח שמרשיע את המנכ"ל 

של החברה בעשרות סעיפים על חוסר תפקוד וגזבר העירייה הקודם 
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שהעסיקו אותו לצורך העניין. הלך ראש המנכ"ל ומדד את זה במכשיר 

המדידה וביקש צו הגנה ולאחר שקיבל צו הגנה ממבקר העירייה זה אחד 

רים הקשים ביותר אבל צריך לקרוא את צו ההגנה, זה מסמך שאין חריף הדב

שנה. המבקר  20כמי שעקב אחר מבקר המדינה במשך  מבחינתיממנו לפחות 

של בכירי העירייה כולל ראש  אהשוובהאשמות  קהמפוקפחותך את הדו"ח 

העיר ויוצא בהאשמות כבדות משקל ואומר אני לא אתן יד לקונספירציה 

עכשיו מה מחליט לעשות ראש העיר? ... ביא לחיסולו של המנכ"ל. כזאת שת

מרוקן מתוכנה עם הכסף שיש לעירייה .... של נשר לחברה הכלכלית נדמה לי 

שזו ... נכון שיגידו לי שהיו ... אבל ברור שאתה לוקח ... מהיום למחר את 

 הכסף החברה מתמוטטת ובכך לבטל את החרפה של הצו שניתן על ידי מבקר

המדינה נגד ראש העיר, זה המשמעות של שטרי ההון שקוראים להם הביתה 

ומה עושים עם הכסף הזה מעבירים אותו למחרת לקבוצת הכדורגל, יכול 

להיות שמצבה הכספי של ... עיריית נשר וצריך לסייע לה אבל אנחנו יודעים 

אז מה ראה מישהו למוטט את החברה הכלכלית רוצים  ₪מיליון  200 –ש 

לבטל את חרפת הצו המיוחד שאי אפשר, צו קשה ביותר מנגח אחת לאחת 

את אשר עשו, אחרי הבכירים של עיריית נשר. יש עוד כמה החלטות הזויות 

שהדירקטוריון מקבל אותם. אגב אני לא יודע מה זה הדירקטוריון, כתוב 

 שאני מיניתי איזה דירקטור ... עו"ד ולכן אין .... אני לא רוצה לספר 

 זה לא על השולחן דן. יחיאל אדרי:

 אני לא אספר את מעשיו אבל אין בושה יותר גדולה.  דן תיכון:

 אם יש לך עניין אישי נגדו. אברהם בינמו:

הוא בן אדם נחמד, אבל .... נציג של נשר אין לי שום דבר הוא בן אדם נחמד.  דן תיכון:

י בפעם הבאה. אבל בתנופה, ... נשר בתנופה חבל שהוא לא עשה את זה אול

לבוא ולומר שאלה ... שאסור למנות אותו לשם ניגוד עניינים, אך ורק בשל 

ניגוד עניינים אבל שבינמו ילביש אותו עליי כנציג נשר בתנופה את זה לא 

אבין. היו שם כל מיני החלטות אבל ... ששותפו על ידי החברה לציוד 

ת מ... גם הוא מינה להתאחדות לכדורגל, הם העשירים ביותר בארץ באמ
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 אותך ...

 לא רק אבי. נעמי כספי:

אז אחרי שבן דור קונים שולחנות וציוד להתאחדות לכדורגל כדי שהיא  דן תיכון:

שבוודאי גם לא משלם לעיר שכירות. יש יועץ  באצטדיון סיבתךתכניס 

משפטי אומר במפורש שחבריו של בינמו, קיבלו הטבות שלא כדין והוא קורא 

ת הכסף בחזרה, אבל בעיריית נשר שהיא גוף חשוב ציבורי אף אחד להשיב א

לא קיים דיון בדו"ח המבקר ומה שקרא צו ... בקטעים שבו נאמר שכל עורכי 

הדין שהם עורכי דין פרטיים לשעבר של בינמו שקיבלו כסף ללא רשות וכך 

כתוב במפורש. אני יודע שקשה לך אתה תשמע אתה לא תאהב את זה ואני 

 את האוכל של האנשים שלך ואני לא רוצה לרדת לרמה המבישה שלך. לוקח

 אני מבקש תפסיק אם לא תפסיק אני יעלה את זה להצבעה.  :אברהם בינמו

)לא מובן( עוד מעט תשמעי את חברי רועי מדבר על ...יש שם יוסי קטן שהפך  דן תיכון:

"ס ובא לכאן )לא מובן( בא לכאן ולמתנלהיות יוסי גדול, והפך להיות ... 

ומאיים עליי כל הזמן. נדמה לי שנתנו לו להבין חלק מה.. למישהו אחר והוא 

הוא בא כדי לתת לתושבי  עשה עסקה טובה. תשמעו ספייס זה מפעל אדיר

נשר שירות מיוחד, אבל זה הפך להיות עסק מצליח גובה כספים מתושבי נשר 

ם שנחתם עם הספייס יש מצווה אחת להפיל את ההסכ ןלדירקטוריו.... אבל 

שמאריכים לו על הצורה שבה חישבו את ההוצאות של הספייס, שום דבר לא 

היה בסדר ונתן כל מיני הטבות, ושמעתי מיחיאל כל העסק של הספייס... 

אתם באים ומקבלים את ההסכם הזה מחוץ לדירקטוריון, הדירקטוריון לא 

יועץ משפטי חדש והוא משפטי חדש...בא  ץקיים, )לא מובן( לא היה ... יוע

אני לא  ההפוליטיקאומר לישי אל תכניס אותי לנושאים פוליטיים אני מעל 

אמרתי אני כן אמרתי, היה קוורום, לא היה קוורום, יש לו מליץ יושר, היועץ 

יועצים משפטיים אחד ששכרו אותו מבחוץ ואחד שהוא נציג  2המשפטי צריך 

ייני החברה הכלכלית זה לא עינייך העירייה שהמבקר אומר לו אל תיכנס לענ

מספיק עשית כבר. עכשיו אני מבקש ממך משהו החברה הכלכלית ... אני 

מודה לך מאוד על זה שאתה נותן לי ציונים. שב ותשמע אני שמח שנתת לי, 
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אני מקווה שאני נותן לך ציון .. ומשתף אותך הרבה יותר אני לא יודע מה 

 ן שלו הוא אתה עושה כאן. אני אחזור לעניי

 אני מבקש ממך לסיים. אברהם בינמו:

... אנחנו לא יודעים אבל כנראה שראש העיר דאג לו, בצדק שהוא דאג לו  דן תיכון:

אבל מה מקבל .... יש חברת מלט ... הסכם עם החברה הכלכלית על פרסומות 

בשטח האצטדיון זה נורא ואיום, יושבת חברת ... ברמלה חותמת על חוזה 

מעבירים את זה לחברה הכלכלית, חותם ראש העיר מכניס שינויים פרסום, 

בסעיפים האלה בכתב ידו, משנה את החוזה מהותית, ומוסיף את ראשי 

התיבות שלו ומכריח את המנכ"ל להצטרף לראשי התיבות ושניהם חותמים 

על ההסכם הזה בלי חותמת, בלי שום דבר, שני הצדדים לא נפגשים במעמד 

ביחד על החוזה. וזה מדבר על כספים שכביכול תפקיד  אחד כדי לחתום

חברת המלט שהוא עובד בה הם בתוך החברה הכלכלית והכסף הזה יהיה 

שייך לאגודת הכדורגל של נשר. אתה תשיב לי בשביל זה אתה יושב כאן, 

אתה תתפטר ואחר כך תשיב לי. זאת אומרת יש לנו חוזה מסודר, מזויף 

תמת של חברת המלט ואין חותמת של החברה שהחתימה שלו מ... אין חו

הכלכלית וכל אחד חתם בנפרד וראש העיר המומחה לענייני ניסוח הוא 

מכניס שינויים לסעיפים בכתב ידו, כל זה בכלל לא בא לאישור החברה 

הכלכלית אז אם זה לא זיוף חוזה, זיוף חוזה מה הוא והוא נותן לי ציון אני 

 .0מבין 

 רבה אני מבקש להעלות להצבעה.תודה  אברהם בינמו:

מבלי להאריך אני מבקש ממך. אבי לא צריך לחזור כל פעם על אותו עניין.  רועי לוי:

ברשותך אדוני ראש העיר, ברשות החברים וראש העיר אני רוצה לפתוח 

מהסוף ואני אגיד שהבטחות צריך לקיים, אדוני ראש העיר ... על הספייס 

 50צריך לעשות הנחות בספייס לתושבי נשר  בנשר גאולת הכותרת ... אמרת

, מגיע רגע ₪מיליון  80אחוז זה נבנה מכספי הציבור  80אחוז,  60אחוז, 

, אני זוכר שהנושא 2014האמת אני זוכר שדיברנו על זה, בתחילת הקדנציה 

הזה עלה כאן במועצת העיר יש על זה פרוטוקול ואמרת אין לי מה לעשות 
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. אמרתי לך ראש העיר אתה צודק. 2017הספייס עד אני כבול עם החוזה של 

חתמנו, עיריית נשר חתמה, מי שלא חתם על החוזה עם הספייס אבל בוא 

אולי תוכל לממש את ההחלטה שלך אך לא דובים ולא יער  2017 –נמתין ל 

שום דבר לא קרה, אותם מחירים, אותו דבר, לא שינת שום דבר לא עשית 

בל זה הסוף התייחסתי לנושא של הבטחת בחירות. שום דבר, וכך זה נראה, א

נושא של החברה הכלכלית והבקשה להכניס אותך  עכשיו אדוני ראש העיר

כיו"ר הדירקטוריון כיו"ר הדירקטוריון בחברה הכלכלית אני סבור שתעשה 

טוב רק איתך. אני חושב שזה יעשה לך מצוין אם אתה תפנה את מקומך 

לך  יסייער החברה אני חושב שאתה תעזור וזה כיו"ר החברה הכלכלית, כיו"

אם אתה לא תהיה יו"ר החברה הכלכלית. אני קיבלתי, ראיתי מכתב שלך 

שמופנה לממונה על המחוז, קיבלתי אותו מהמחוז אתה כבר טוען שהתפטרת 

או מישהו שיחליף אותך  התפטרותךמהחברה הכלכלית, או מסרת הודעה על 

ת שזאת אומרת שהקדמנו את המאוחר ויכול בחברה הכלכלית אז יכול להיו

להיות שאתה עשית כבר את העבודה בשבילנו, ואנחנו עדיין דבקים בזה שזה 

אדוני ראש העיר מדוע אני אומר את זה פעילויות יעבור כהחלטת מועצה. 

שונות בחברה הכלכלית עולה מהם ריח וחברי דן תיכון ציין את זה עולה 

וון פלילי, אני באופן אישי יהיה לי צר מאוד מהם ריח שעשוי להיות בעל ג

ואני יודע שאתה חושב אחרת יהיה לי צר מאוד אם ככה תגמור את הקדנציה 

שלך ותגיע באיזה שהיא צורה לחדר החקירות בגלל דברים כאלה, ותאלץ 

שאני מסתכל על שורת האירועים שקרו לסיים את הקדנציה בגלל זה. 

שלטי החוצות הנושא שלחברי דן אמר  בחברה הכלכלית אם זה בנושא של

שלט באצטדיון מתחילתו ועד סופו אם זה המסמך, אם זה הכספים שהיו 

אמורים לעבור מכיס לכיס, ואם זה הנושא שלאחר ששולמו ותוך כדי דיונים 

עם חברת כלל שמבקשים לעשות שינוי תב"ע, ביקשת מהם להעביר כספים 

לשנות להם תב"ע מתעשייה  לכאורה ולכאורה זה היה עוד טריגר כדי

למגורים. הנושא של גולד בפרסום, התוכן הזה שמוצג, התוכן הזה שמוצג 

שלט הפרסום והתוכן הזה שמוצג בגב של המוקד העירוני הוצב שם ללא 
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מכרז, בלי הסכם, בלי חוזה כדת וכדין, כל המסמך הזה, כל ההצבה הזו עולה 

יר ואתה יודע שאתה נמצא ממנה ריח קשה מאוד, מה עוד שאדוני ראש הע

כאן בניגוד עניינים מול גולד בפרסום ומיותרת ואם יהיה צורך ארחיב בעניין. 

שלט פרסום גבוה לעסק ... כך קוראים לזה באתר של העירייה ... כך קוראים 

לנשר. כך זה קוראים לזה .... בשלט של הפרסום. מה עוד שעם גולד בפרסום 

ל זה אותו דבר עם חוצות זהב ועם החברה יש שם ניגוד עניינים חזרתי ע

שהיתה לפניהם הוסיפו להם שלטים מי אישר, אין היתרי בניה, נותנים להם 

כך לבנות, סתם בלי שום דבר בלי החלטה של דירקטוריון הכל , הכל, הכל 

תחת מעטפת של ניגוד עניינים. אדוני ראש העיר עלו לאורך הזמן שהמנכ"ל 

הליכים מול מבקר המדינה לקבל את צו ההגנה של החברה הכלכלית היה ב

האם מכתבו של מבקר המדינה לצו ההגנה שניתן האם הוא שם על ניסיון 

כדי שיבטל את התלונה שלו  רטרואקטיביכביכול לשחד אותו ולהציע לו שכר 

אצל מבקר המדינה, ראינו שם את הנושא של פיינטד וראינו ובאת לפה 

 ₪ 2ואמרת לנו אנחנו לוקחים פיינטד שקל או  וסיפרת לנו על אתה על פיינטד

אני לא זוכר כמה על מ"ר והאשמת את מנכ"ל החברה הכלכלית  ₪ 3או 

והטח בו האשמות קשות, קשות מאוד, ודוד עמר אמרת לו .. ואני זכור לי 

אני לא יודע אם לפני ואני מעריך שלפני לפי ... שלך אתה  2008 –שלפחות מ 

בחברה הכלכלית, מי שחתם על  הדירקטוריוןו"ר היית הרי ממלא מקום י

החוזה עם פיינטד שאתה מנכ"ל החברה הכלכלית אתה אומר שזה אתה, 

אתה חתמת, אתה ידעת עליו, אתה ראית את ההכנסות היית דירקטור שלו 

שנה איפה היית כל הזמן הזה? ואז אתה בא ואומר הוא כשל בתפקידו  15

גובה מפיינטד מחיר שהמצאת אותו  מנכ"ל החברה הכלכלית למה כי הוא

כפי שאתה ממציא תמיד נתונים שהתברר אפילו כלא נכון, ואז אנחנו מגיעים 

והכל רשום במסמך הזה שהוציא מבקר המדינה על  הקדנציהמתחילת 

הזה לא  האצטדיוןהרי  באצטדיוןהנושא של ... וכל הנושא של השיפוצים 

לא הפסיקו לשפץ ולהשקיע בו  הפסיקו מהיום שנכנסת לתפקידך כראש העיר

מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, זה הגיע למיליוני שקלים. גם בעתיד 
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אתה תמשיך ותשקיע שם מיליוני שקלים. שאני מסתכל על ועדת התמיכות 

שהיא תומכת אמנם בקבוצת הכדורגל והיא כותבת שם תמיכה למעט תמיכה 

מכניסים  אנחנומה שיפוצים מה שווי השימוש? כ באצטדיוןלשווי שימוש 

לשם ואחרי כל זה משיתים את זה על החברה הכלכלית למה בוא נהרוס 

 לרסקאותה, אדוני לפעול נגד האינטרס של החברה הכלכלית זה לפעול כדי 

את החברה הזאת, זה מנוגד גם לחוק החברות. אדוני ראש העיר בהמשך של 

של שיפוץ המשרדים השיפוצים הסבירו כאן את הנושא של ההתאחדות, 

, ₪עבור ההתאחדות לכדורגל הרי אתה סיפרת לנו שזה עלה מעל מיליון 

משרדים באצטדיון שאנחנו מקבלים  3 –עיריית נשר השקיעה ב  ₪מיליון 

לחודש, מי התעניין? מי בדק אני מקווה שיש חברי מועצה  ₪ 3000עליהם 

אני לא מדבר על  שיפוץ עיריית נשר שילמה ₪שבדקו, ופתחו ושאלו מיליון 

לחודש  ₪ 3000הבינוי על חשבון העירייה, ציוד, הצטיידות, שיפוץ מבנים, 

מחוץ  3 –חנויות אתה הגדלת להם ל  2הוא אישר רק  ןבדירקטוריוכאשר 

לחוזה, מחוץ להחלטת הדירקטוריון. אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר 

ה, אלימות פיזית, אלימות קשה מאוד שננקטת כלפי המנכ"ל שקיבל צו הגנ

ניקוב צמיגים של המכונית שלו ושל המכונית של הסגן שלו, סחיטות, מנסים 

לסחוט אותם. אדוני ראש העיר לכאורה עולה חשד שאתה משתף פעולה עם 

זה, אדוני ראש העיר מניתי רק בקצה המזלג מה הסיבה שאני חושב שראוי 

ירקטוריון החברה לו היית אתה אפילו מבציע בעד ההדחה שלך כיו"ר הד

הכלכלית. אדוני ראש העיר עשה לעצמך טוב משוך את עצמך משם, אני חושב 

 שזה עלול לסבך אותך.

הצעת החלטה של אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה של האופוזיציה.  אברהם בינמו:

 היא כדלקמן. תמשיך, תמשיך.  האופוזיציה

ו יתפטר מתפקידו כיו"ר ההנהלה. הצעת ההחלטה ראש העירייה אבי בינמ זאב שפיגלר:

שתיים מועצת העיר באסיפה פנימית ממליצה למנות את חיים נחמיאס 

 כנציג ציבור במקום נציג הציבור .... נושא ... 50531441מספר ת"ז 

הצעה נגדית אחד אנחנו  תלהבלעויש הצעה שהעלה שפיגלר אני מבקש  בינמו: אברהם
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ויו של מר אופיר אבוחסירה מנהל הולכים להדחה, שתיים מאשרים את מינ

כדירקטור החברה הכלכלית במקומו של  034985663מחלקת הרווחה ת"ז 

מר משה לאופר העתיד לפרוש בקרוב. שתיים מאשרים למנות כחברת 

מי בעד ההצעה של שפיגלר?  24906877הדירקטוריון את גב' מירב אדטו ת"ז 

, 1,2,3,4,5,6,7ה של ראש העיר? . מי בעד הצע1,2,3,4,5,6,7מי נגד?  1,2,3,4,5

 אין נמנעים תודה רבה עוברים לסעיף הבא. 1,2,3,4,5מי נגד? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לא מובן( לא מבין איך יראה העתיד שלנו, אנחנו דיברנו כאן שעות לא  דן תיכון:

קיבלנו התייחסות אחת אבל זה מנהגו של האיש ואין לנו אלא להצטער על 

המובן מאליו שהוא צריך ללכת הביתה מהחברה שראש העיר לא הבין את 

 הכלכלית להתפטר ממנה אנחנו לא נרד מזה... 

 נושא בחירות חלוקת חבורת בחירות.  יחיאל אדרי:

אני חושב שאתה יודע יותר מאיתנו את הנושא הזה, אותי תחתים אותנו ...  דן תיכון:

זלים בך זו מה זה החוברת הזאת, מדוע היא נולדה, מדוע מזל יאובייקטיב

הרי תעלומת בחירות אשכרה וכאילו אתה לא עשית כלום ובסופו של דבר לא 

 תרוץ איתו ביחד בבחירות הקרובות.

אני יכול להעלות את הנושא. כמו שכולכם ראיתם ברשתות המדיה   ישי איבגי:

ובמקומות אחרים זה היה שיח בעיר במשך זמן רב, ראש העיר החליט 

ראש העירייה אבי בינמו יתפטר מתפקידו כיו"ר ההנהלה. שתיים  - הצעת החלטה
מועצת העיר באסיפה פנימית ממליצה למנות את חיים נחמיאס מספר ת"ז 

 כנציג ציבור 50531441
 5 -בעד
 7-נגד

 אין -נמנע
פיר מאשרים את מינויו של מר או -)ראש העיר( הצעת החלטה נגדית

כדירקטור החברה הכלכלית  034985663אבוחסירה מנהל מחלקת הרווחה ת"ז 
במקומו של מר משה לאופר העתיד לפרוש בקרוב. שתיים מאשרים למנות כחברת 

 24906877הדירקטוריון את גב' מירב אדטו ת"ז 
 7 -בעד
 5-נגד

 אין-נמנע
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ובן ללא אישור המועצה חוברת כאשר בחוברת נשר להוציא על דעת עצמו כמ

נראית אחרת, לדעתי ולדעת תושבים רבים. בחוברת הזו מוזכרים שלל 

נושאים שראש העיר בחר אותם בקפידה רק שמחצית מהדברים פה לפחות 

שלו אבל תמונה יפה יכולה  הבחירותהם לא קיימים גם לא היו בקמפיין 

מי שאלה האם אין זכויות וחברי לעשות את ההבדל ואני שואל את עצ

הקואליציה צריכים לענות על זה, האם אין זכויות לחברי הקואליציה, 

שנים? האם אין זכויות לממלא מקום ראש  4למועצת העיר בנשר כמעט 

העיר, מחזיק תיק החינוך אפשר להתווכח על כמה זכויות יש לכל אחד, אבל 

, האם עובדי העירייה לא הלאופוזיציהאם יש זכויות, האם אין זכויות 

צריכים לבוא לידי ביטוי בחוברת הזו? האם השכר שלהם העגום ואני שם 

שתי קווים מתחת לשכר העגום לא צריך לבוא בחוברת הזו? האם זה לא 

צריך להיכנס לתכנית העבודה גם אם ראש העיר לא הספיק לעשות במרכאות 

ר, ולפעמים טוב שכך לא כפולות ומכופלות את כל מה שהוא ציפה לעשות לעי

ראוי שיסביר לעובדי העירייה בחוברת ויגיד חברים אני מתכוון השנה הזאת 

במחצית השנה הזו לתת את הדעת על עובדי העירייה ולטפל בדברים 

שכואבים להם, שלכל אחד זה יכול להיות הטיול הבא לחו"ל שלו, אבל אצלם 

ום, יום זה חוברת שעולה זה הלחם והחלב, והם צריכים לחיות מהכסף הזה י

אבל בואו נגיד את האמת החוברת הזו לא נראית  160, 180יש שמועות של 

שהיא עולה מעט כסף, היא עולה המון כסף. מה שאני אומר החוברת הזאת 

אין ספק שהיא חוברת מאוד, מאוד משוקעת אבל כפי שראש העיר נוהג 

ק כמו ... של ראש העיר תמיד בחיצוניות אבל בפנים אין לה שום תוכן, בדיו

וההבטחות שלו אבל מעשים אין. אני שואל שאלה האם לא היה ראוי 

בחוברת הזו לציין את גיאורגי? האם לא היה ראוי לציין את בוריס? האם 

לבוריס לא מגיע איזה זכות אחת בחוברת? לא מגיע רגע שניה, לא עשית 

וגיאורגי אומר כלום? אני לוקח את הדברים שלי אם הוא לא עשה כלום 

שהוא לא עשה כלום אז הם מעידים על עצמם שהם לא עשו כלום לראש 

 העיר הם בעצם אומרים שהם חברי מועצה מיותרים. 
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 אני לא אמרתי את זה. אברהם בינמו:

נעמי כספי סגנית ראש העיר אני לא מחלק לה ציון אבל עובדתית היא סגנית  ישי איבגי:

 ת.ראש העיר היא לא מופיע בחובר

 היא מופיעה. :יחיאל אדרי

אה מצאת את זה כבר. אתה יודע מה אתה מזכיר לי יום אחד היה איזה רב,  ישי איבגי:

רגע אבי לא יעצור אותי, רגע, שניה, דן תיכון הלך, דן תיכון אתה יכול ללכת 

זה יתקבל אבל אני רוצה להגיד משהו לראש העיר מדברי התורה, יש איזה 

ל הזמן כל שבת על אהבת לרעך כמוך כל פרשה אהבת רב אחד שהיה דורש כ

לרעך כמוך יום אחד הגיע אליי איזה אברך ואמר לו תקשיב על פרשה אחת 

הוא  בלקאתה לא יכול לד... על אהבת לרעך כמוך איזה פרשה קראנו פרשת 

אומר לו שם תבוא מקלל את עם ישראל אי אפשר, אי אפשר למצוא שם 

רבה הכי פשוט למצוא ואהבת את רעך כמוך אהבת לרעך כמוך אמר לו ה

זה ראשי תיבות של ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר לו איך  קבפרשת בלם, בל

זה עם כ' ופה זה עם ק', הוא אמר מה ואהבת זה עם ו' פה זה עם ב', וכמוך 

זה משנה איך אתה אוהב את החבר עם ב' עם ו', עם ק' העיקר שתאהב אותו. 

מה דברים טובים אתה אומר שלא אני מוותר לוקח את אז אני רציתי להגיד כ

המילים שלי ומשיב אותם חזרה. אני מגיע לנעמי, נעמי סגנית ראש העיר מה 

שיחיאל אמר היא כתובה, אז הוא בטח מצא את זה ברמז כמו באהבת לרעך 

כמוך אבל אני רציתי לראות את נעמי לפחות אם לא אותי אז את נעמי 

סגנית ראש העיר אבל לא ראיתי. אותי לא רואים, אני לראות בגדול כי היא 

אחר כך המשכתי ונברתי בחוברת לא קיים מבחינת ראש העיר אני לא קיים. 

ואמרתי אני אמצא את ממלא מקום ראש העיר מחזיק תיק החינוך שאני 

אגיד את האמת אם יש זכות אחת לבוריס שהוא אומר שאין אז שתי זכויות 

י לא אגיד שם, והוא לא מופיע בחוברת אולי מצאת יש לפחות ליחיאל ואנ

אותו גם ברמז אבל לא ראיתי, אותי לא קראתי מספיק לא מופיע, אבל 

בישיבה קודמת הם הקדימו את המאוחר ואמרו יהיה חוברת לממלא ראש 

 אתה אמרת את זה.העיר בנפרד. 
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 אני לא אמרתי. אברהם בינמו:

ה עוד חוברת. אני מקווה, אני מקווה שלפחות אתה אמרת תמתינו אולי תהי ישי איבגי:

שם הוא יוכנס אבל אם אפשר בגודל של המספרים, אין לנו זכויות אבל, אני 

 תיכף מסיים. 

 ישי כל ההצעה שלכם מנוגדת לדיון, מנוגדת לחוק בכלל. אברהם בינמו:

ד לא שנה, אמרת אצל דו 25אבי זה הצעה שלנו אז תכבד, עשית את זה במשך  ישי איבגי:

יהיו עושים ככה התפארת בזה אז תתפאר עד הסוף ותן לנו לסיים. אני אומר 

ממלא ראש העיר מחזיק תיק החינוך עשה איזה דבר או שניים והוא לא 

מופיע בחוברת, ואני אומר לא בשבילו אני אומר בשביל העיר כי אם יש פה 

תן את לעצמך דברים שלא עשית ו תנכסדברים שקשורים לדברים מהותי אל 

הכבוד למי שמגיע לו, ותשים את זה על השולחן. ואז אני מגיע לאיגור שהוא 

נרדם תוך כדי שהוא מדבר אבל עדיין אין זכות אחת בבליטה, הוא אל עשה 

משהו בבליטה, איזה משהו לעולים בכל השנים שהוא נמצא פה, שלא לדבר 

ה אז על השקרים שיש בחוברת של רמי לוי, תמונה של מה שנפתח השנ

להטעות את הציבור שמו את רמי לוי, בקדנציה סליחה אין קשר. שפיגלר 

שהיה יו"ר ועד ההורים עשה איזה משהו לא מופיע, יו"ר האופוזיציה לא 

מופיע, יו"ר הכנסת לשעבר דן תיכון לא מופיע, ראש העיר מימש את זה הוא 

על הכל.  . אדוני אתה תשיב0אבל אתה לא מסכים שכולנו  0לא כמוך כולנו 

אדוה הנציגה שלנו בצעירי נשר, הכוכב העולה לא מופיעה, משיח שהיה לא 

מופיע, מירית שהיתה אצלנו לא מופיעה, אף אחד לא מופיע אין עוד מלבדו, 

היית צריך לכתוב בחוברת ואז שיפתחו שיבינו שזה אתה, אבל את הסוף אני 

את ראש העיר, שומר לתחילת הישיבה. את מי שמת ואת האדרת כל השנים 

ראש העיר שהיה פה שהשאיר לך קופת מזומנים שעוד לא הספקת להבין איך 

הקופה נראית בגללך, לא רשמת מילה עליו, מילה, מילה לא הזכרת אותו, 

סיסמאות זה עובדות זה אי אפשר להתווכח מדוע? כי חשבת רק על עצמך 

נתון ונתתי לך מה הבעיה שלך ומתחילת הישיבה אתה מונע מרגע באותו רגע. 

עצה שאתה ברוב ושאתה במיעוט תתנהג אותו דבר, שאתה בריב, אתה יודע 
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שאתה ביחסים פחות טובים ויותר טובים עם האנשים שלך תתנהג אותו 

חצי מהם נמצא בתוך האצטדיון  160,180שאמרת שזה  ₪אלף  40דבר, 

רייה אני שואל אותך שאלה ככה עיכדורגל בגלל מאבקי כוח כאלה ואחרים. 

מתנהלת? אם תענה לי שכן או אם תענה לי שלא האמת זה לא מעניין אותי, 

אבל מי שנמצא בציבור בבית שלו אולי ישן עכשיו רוצה להאמין שאתה מנתב 

 את ההגה הרבה יותר טוב ממה שזה וזה נראה עגום, זה נראה עגום. סיימתי.

 קטגוריהולנו בעינך באותה כי כנראה כ 0אבי זה לא השאלה אם מישהו עשה  זאב שפיגלר:

ואנחנו לא ראויים להיכנס בצורה כזו או אחרת לחוברת. השאלה היא הפוכה 

בו ברגע שבן אדם מוציא חוברת ובחוברת רק הוא מקבל, ומאדיר את שמו 

גם זה לא פסול, איפה זה פסול? שמשלם המיסים בא ומממן את החוברת 

, 40ם את האפשרות לזרוק שהציבור של התושבים בא ומוציא כסף ונותן לה

עבור פרסומת בחירות נטו, זה לא יעלה על הדעת. אני חושב  ₪אלף  50

שההתנהלות בחוברת הזאת היא ממש לא ראויה. יתרה מכך אתה מנשל לך 

טעיתי מה אתם רוצים  ₪אלף  50... מה שעשית ואתה אומר בוא נוציא עוד 

ומת לחבריי לא עשית מסע פרסומת כרגע לעצמי עכשיו נעשה מסע פרס

אלף  100 –, אבי ביחד זה כ ₪אלף  50הכנסתי אותם מהתחלה בוא נוציא עוד 

. בתחילת הישיבה דיברנו בועדת התחבורה על זה שיש בעיות לציבור. ₪

חניות אמרת שפיגלר בוא נעשה רגע עצירה בוא נראה על מה אנחנו מוציאים 

אז אבי להוציא את הכסף האם החניה חשובה או משהו אחר חשוב יותר. 

יותר חשוב  ₪אלף  100חוברות ואחת בדרך בעלות של  2חוברת פרטית, 

מפתרון חניה שגורם לסכסוך שכנים, שגורם לעוגמת נפש ומריבות האם זה 

הדרך שלנו לקחת את הכסף של הציבור ולהוציא אותו על מה שטוב לנו 

לראות מה באופן פרטני, אז התשובה אבי היא לא. ממש לא, אנחנו צריכים 

טוב לציבור, הכסף שאתה משחק איתו הוא לא כספך, הוא גם כספי הוא 

כספם של הציבור שיש לחשוב פעמיים לפני שמוציאים אותו, אם לא 

הדפסתם את החוברת, אם עדיין לא הדפסתם את החוברת אני מאוד ממליץ 

לך עצרו, אל תוציאו כסף נוסף. אל תוציאו כסף נוסף. אתה רוצה לעשות 
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סומת אפשר לעשות את אות הפרסומת דרך הפייסבוק שאתם פעילים פר

למה אתם לא עושים את זה, אם אני מאוד, יתרה מזאת זה לא עולה כסף. 

מדבר על העניין, אם אני מדבר לעניין ואני מקבל את זה כמחמאה מבחינתך 

אתה יודע שכנראה יש איזה שהוא טיב טעם במה שאני אומר אולי בקטנה 

זה שנית, אבל אתה יודע מה אני מרגיש שאני מדבר על אוזניים תשקלו את 

ערלות, הצהרות אתה יכול להגיד, אתה צודק אולי יש מה לחשוב על זה אבל 

בפועל אתם לא חושבים על כלום, אתם עושים מה שטוב לכם באופן פרטני, 

אתם שכחתם שאתם מייצגים את הציבור, אתם באים ומשחקים עם הכסף 

 10שהוא צריך לתת את הדעת, אתם צריכים לתת את הדעת של הציבור, 

פעמים לפני שמוציאים כסף כזה או אחר למטרה כזו או אחרת, זה מה 

שדרשתם בועדת תחבורה אז יש פתגם שאומר נאה דורש נאה מקיים, תקיים 

 את מה שדרשת בדיוק בתחילת הישיבה של ועדת תחבורה. 

שלי... בוריס אייזבנרג, סגנתי נעמי כספי, ממלא  אני רוצה להודות לחברים אברהם בינמו:

מקומי יחיאל אדרי, ורועי לוי,, גזבר העירייה מיכה ז'נו, היועץ המשפטי 

 וגם כמובן לחברי המשמר האזרחי שבאמת פעילים וכל הכבוד להם. טנדלר... 

 ולחברי האופוזיציה שמנסים ולמנוע בזבוז כספים של הציבור. זאב שפיגלר:

אני רק רוצה לציין ... מספר דקות חבר המועצה דן תיכון וחבר המועצה דוד  מו:אברהם בינ

 עמר. 

 אדוני ראש העיר אני,  רועי לוי:

)לא מובן( שאתה עשית לינק'צ' בין התמיכה של האנשים בי ולבין התמיכה  אברהם בינמו:

שלי בכדורגל... עשית ... התחייבות שלטונית שלא היתה ולא נבראה אני זוכר 

את זה היטב לא בישיבה האחרונה, ישיבה אחת לפני כן, כן ... קבוצת 

הכדורגל ניסת לקבל התחייבות שלטונית, התחייבות שלטונית שאומרת שימו 

 עליו אזיקים, רע מאוד לחשוב ככה, אני אומר לך רע מאוד לחשוב ככה.

בישיבה  על זה נאמר הפוסל במומו פוסל ואומר לך למה זה לא מה שאמרתי רועי לוי:

לא הקשבת והלכת עם התחושות בטן שלך עם הפחדים שלך והפכת אותם, 

 אני אומר לך מה אמרתי.
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אני אדם ישר, אני אדם הגון, אני יכון לעשות טעויות, אני יכול לעשות  אברהם בינמו:

 שגיאות אבל ...

אני אחזור על מה שאמרתי כי אתה התייחסת לזה, מה שאמרתי לך באותה  רועי לוי:

שיבה שקבוצת הכדורגל הודיעה שאין תומכים בראש העיר פוליטית זה מה י

שהם אמרו ולא אני אמרתי, בנוהל תמיכות רשום שהעמותה שלפני כן, ... 

אסור לה להזדהות פוליטית לא אני אמרתי את זה ככה כתוב, לכן אמרתי צר 

לי מאוד שהעמותה הזאת על אף שתמיכתה ידועה והם אומרים אותה 

, והם אומרים את זה בכל שיחה, עוד מעט נגיע לחוברות ונספר בפומבי

שאנשי העמותה גם לקחו את החוברות לאצטדיון ומפיצים אותם במתנ"סים 

ומחלקים אותם עושים פוליטיקה, אמרתי שחבל מאוד שהם מכניסים את 

עצמם למקום הזה. שאתה אומר לי, אבי שאתה אומר לי אתה אמרת משהו 

ני מוכן לחזור על מה שאמרתי, ואני חוזר על מה שאמרתי ולא אמרתי אותו א

 .שהבנתימתוך מה  ותראה מה שאתה הבנת

הוא אומר בדיוק אני כן רוצה  אותךוצה לראות לא ראברהם בינמו: בן אדם אומר אני 

 לראות אותך.

 זה האנשים שסובבים אותך בול, זה מה שאתה רגיל לראות סביבך.  :ישי איבגי

ם שרצית להיפגש לא אמרתי לך לא, מעולם שעשיתי מהלך אין מצב מעול רועי לוי:

שלא שאלת אותי ולא אמרתי לך מה הולך להיות, מעולם לא באתי ואמרתי 

.... אני אופוזיציה ואני יכול להגיד לך שאופוזיציה.  מצד ימין שלך יושב  לך

הבן אדם שיכול להעיד שזה לא היה אחרי שבועיים, ומי שרצה להיכנס 

אליציה של דוד עמר אם כבר אתה מדבר זה אתה וצביקה גוב ארי ומשיח לקו

עמר ברגע האחרון עצר אותך והנה עד היום אם תרצה אני אוציא את המכתב 

של יחיאל שהוא כתב לך על זה שרצית להיכנס אחרי ישיבת חברי מועצה, 

אחרי הגב שלהם לקואליציה עם דוד עמר, אז למי אתה מספר סיפורים הרי 

פה מכתבים אתה רוצה אני אוציא גם את המכתב של יחיאל. לא רוצה  יש

שום דבר אתה מוציא שקרים מהפה. אתה אומר שהוא רוצה להכניס אותך 

לכלא אני אומר מה שאמרתי שהפוסל במומו פוסל, אחרי זה אתה מדבר על 
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הבחירות מסתבר שאתה משקר, תדבר אמרת פעם אחת, פעם אחת תגיד 

בר אמת. אני אתייחס לחוברת שגם החוברת הזאת אתה אמת, פעם אחת תד

לא מפסיק לשקר. אני אגיד לך למה אתה לא מפסיק לשקר כי החוברת הזאת 

זה אחת החבורות הכי חשובות שאמורות לצאת לתושבי נשר, אבל החוברת 

לצאת לפי כללים מסוימים ולערים מסוימים יש חוק שמסביר הזאת אמורה 

לצאת קוראים לחוק הזה חוק חופש המידע,  איך החוברת הזאת צריכה

שאומר מה צריך להיות בחוברת הזאת ולא  5ובחוק חופש המידע יש סעיף 

עמודים  41בחוברת אני לא רוצה להיכנס לשקרים,  דפדפתימה יש בה. אני 

עמודים של תמונות,  41עמודים של תמונות בחוברת אחת,  41של תמונות, 

אבל שיהיה מידע לציבור, מה הציבור צריך  עמודים 100הלוואי שיהיה גם 

לראות את אינגה מסתכלת בטלסקופ, איזה ילד אני לא יודע מאיזה מדינה 

מפילנד רץ עם תיק לבית ספר איזה מן דבר זה, מביאים תמונות מחוץ לארץ 

תגידו מישהו כאן מסוגל להזדהות עם התמונות האלה, מישהו כאן רואה את 

ת בנשר בתלבושת הזאת, מישהו מכיר את האישה הילדים רצים ככה ברחובו

הזאת, מישהו מכיר את הילד הזה, מישהו מכיר את הדברים האלה, אדוני 

ראש העיר אתה רוצה להעביר משפטים יש דרך להעביר משפטים, החוברת 

הזאת לא להעביר משפטים זו חוברת שעל פי חוק חופש המידע, חוברת 

פים היחידים שיש מידע לציבור או הד 2שאמורה להעביר מידע לציבור, 

שלושה דפים זה הטלפונים שיש פה, זה הטלפונים שיש פה של מחלקות 

בתקציב העירייה, אדוני תקציב העירייה שמופיע כאן על העירייה ותמצית. 

פני שני העמודים זה המידע היחיד שיש לציבור, כל המידע שיש פה גם שיש 

כל המידע הזה  40, או 30, או 20, 18ט אותו בקטנה כל המידע הזה מוצע בפונ

שנמצא פה נמצא בחתיכות קטנות שמוצמד להם תמונה גדולה, כל המידע 

הזה שנמצא פה רובו שיקרי, ומסולף, אין בו אמת, אתה רושם כאן שהצטרפו 

לעיר בקדנציה שלך רמי לוי, בנק לאומי, בנק מרכנתיל, איך לא התביישת 

שנה למפעל נשר אתה מציין את מפעל  90לשים את מפעל נשר מאחוריך יש 

נשר כאירוע שקרה בקדנציה שלך, אבל הוא מופיע כאן, החוברת הזאת 
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התמונות בפונט  41אדוני אתה יודע מה זה אומר התמונות האלה מסולפת. 

שיש פה רק דבר אחד שאין לך מה לכתוב כי אם היה לך מה לכתוב  18,20,30

ועכשיו אני צריך לתת  12ודים בפונט של עמ 100היית אומר יש לי חוברת של 

כדי שיכנס כמה  11עמודים בפונט  20אותה לציבור אז אני יעשה חוברת של 

שיותר תמונות שעשיתי כדי שאני אוכל להציג אותם לציבור אבל אין כלום 

הבל הבלים ריק, משפט תגיד לי אתה שם את עצמך יחד עם ד"ר ... 

ך.... ואז אבי בינמו באיזה משפט ...ש במשפטים אין ... אתה שם משפט של

כאילו אתה המצאת אותו ועכשיו בואו נצטט אותו, בואו נצטט אותו תושבי 

איך אתה לא נשר תצטטו אותי במה שאני אמרתי ליד כל האנשים דוד ... 

מתבייש, רשמת נשר בונה רציף שממנו יכולים תושב ותושבת ... א. בינמו. 

עצמך במקום, תמונות של ילדים מככבות שים את עצמך במקום, שים את 

כאן בעיתון משתמשים בילדים כדי להגיד הנה תראו עשינו להם בר מצווה כי 

אין להם כסף איך אתה לא מתבייש, אני רואה חוברת כזאת זה בושה, זה 

חוברת שהיא בושה, זה חוברת שהיא בושה, זה חוברת שהיא בושה, זה 

בושה שהיא בכלל התפרסמה שפרסמת חוברת שהיא בושה, זה חוברת שהיא 

אותה. מה יפה בחוברת הזאת? מסתבר שהתחילו לחלק אותה סליחה אני 

 אלך לפני החלוקה, 

 דקות. 22 –אני מבקש שתסיים אתה למעלה מ  אברהם בינמו:

דקות התחלת לספר לי על מה  10דקות, אתה  5אדוני ראש העיר אני בדיוק  רועי לוי:

, אם אמרת מה אתה מצפה שאני לא אגיב 2009נת או בש 2011אמרתי בשנת 

לך. אני אגיד על החוברת הזאת זה הצעה לסדר שלנו בישיבה שאנחנו יזמנו 

אני מבקש אני אשתדל לקצר ולהיות ענייני לאורך כל הדרך. אדוני ראש העיר 

יש החלטת מועצת עיר שועדת, יש החלטת מועצת עיר שעיריית נשר את 

ך אתר האינטרנט של העירייה, לכאורה בחוברת הפרסומים שלה תעשה דר

הזו אתה עברת על החלטת מועצת העיר והתחלת ליישם אותה. יש החלטה 

של ועדת שלושה למיתוג עיר על ידי חברה שנקראת ירקוני אתה השתמשת 

בכסף למיתוג עיר שהוכרז עליו בועדת שלושה בשביל להוציא חוברת 
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וג עיר אתה צודק, זה חוברת שיכולה שנקראת מידע לציבור, זה חבורת למית

להיות מיתוג עיר זה לא חוברת מידע לציבור כפי שטענת בדברים שלך אלא 

החוברת הזאת היא מיתוג עיר חוברת פרסום. התייחס לדבר הזה מבקר 

, הוא מדבר בדיוק על החוברות האלה, הוא מדבר איך 2014המדינה בשנת 

וק על מה אסור ומה לא אסור אבל בדיוק זה צריך להיראות, הוא מדבר בדי

כנראה דילגתם על זה לא קראתם את זה לא הבנתם מה צריך והלכת ורצת 

עלו החוברות האלה  ₪אלף  200עד  180 –והדפסת לפי המידע שיש בידיי כ 

כל ההפקה וכל מה שמסביב, ומה שמדהים שהם לא חולקו לכל תושבי נשר. 

יים הפסקת לחלק אותם, ומסתבר אני הרי כולנו יודעים שבגלל עניינים פוליט

מקבל תמונות מהאצטדיון סליחה שהחוברות האלה עומדות שם בערימות 

באצטדיון ומסתבר שבעלי הקבוצת כדורגל ממשיכים לעשות את ההפצה של 

החוברות האלה במתנ"סים ומחלקים אותם במתנ"סים זאת אומרת לא רק 

על ידי העירייה לוקחת שהחוברת הזאת היא חוברת פרסום עמותה שנתמכת 

אני עומד אחרי דבריי בניגוד את החוברות האלה ומחלקת אותם במתנ"סים. 

אליך אינני חושש מגורמים כאלה ואחרים. אני חושב שהם נכונים והם חולקו 

והכל מתועד והכל שריר וקיים ואם צריך נוכיח את זה, נוכיח את הדבר הזה. 

סיים, מדובר כאן על החלטה על אדוני ראש העיר מדובר כאן ובזה אני מ

ביצוע של החלטה בניגוד להחלטות מועצת העיר בנושא פרסום, אדוני ראש 

העיר מדובר כאן בחוברת שהיא חורגת מחוק חופש המידע שעל פיו אמורה 

להתפרסם חוברת. מדובר כאן בחוברת שכספים עבורה, שהכספים עבורה 

יתוג ואתה יודע מירקוני הודגשו מתקציב לא לה אדוני הגזבר דובר על מ

שהוחלט על מיתוג עיר והכסף היה אמור להיות למיתוג עיר, ולא חוברת 

תמונות  41דו"ח מידע לתושב כפי שנאמר, ומדובר על חוברת שיש בה 

רק בגלל שאדוני אין לך מה להציג אתה מציג  40 –ו  20, 25בפונטים בגודל 

נשר אבל הם של תושבי תמונות בפרונטים מילא התמונות היו של תושבי 

 פינלנד.

 אני מאוד מודה לרועי. רועי לוי:
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הצעת החלטה השבת כספי הציבור לקופת העירייה על ידי ראש העיר באופן  זאב שפיגלר:

 אישי.

. אני נמנעים אין ,1,2,3,4,5,6,7, מי נגד? 1,2,3,4מי בעד ההצעה של שפיגלר?  אברהם בינמו:

 ר בשאילתות ולא בדיונים.של רועי לוי. מדוב לשאילתהעובר 

 

 

 

 

 

 

אני רוצה להזכיר לך שאתה מזכיר לי שאת התשובה לשאילתות צריך להגיש  רועי לוי:

 בכתב.

אז אני מציע שנדחה את זה לשבוע הבא ואני יעביר בכתב. לא העברתי בכתב  אברהם בינמו:

אני יכול  בנושא של בטיחות הגשרים התלויים.  השאילתהלכן אני אקרא את 

 להקריא אותה. 

הזאת היתה אמורה להגיע  השאילתה 28/3/2017הזו מתאריך  שאילתה רועי לוי:

ישיבות לישיבת מועצת העיר ומאחר ולא הגיע, לפי פקודת  2מקסימום אחרי 

 שאילתההזאת כהצעה לסדר.  השאילתההעיריות היית אמור לפתוח עם 

 שלא נדונה פעמיים היא מיידית הופכת להצעה לסדר.

 יש תשובה מסודרת לזה. הם בינמו:אבר

 

 רועי לוי –שאילתא בטיחות בגשרים התלויים קק"ל 

לכבוד ראש העירייה אבי בינמו בדואר אלקטרוני שלחתי שלום רב הנדון  רועי לוי:

יצאה הודעה מעיריית נשר  27/2/2017טיפול בגשרים התלויים. ביום 

דות תחזוקה. אבקש לתקשורת כי הגשרים התלויים נסגרו למעבר עבור עבו

לדעת מתי יפתחו הגשרים למעבר, איזה סוג עבודות בוצעו, מי ביצע את 

העבודות, האם נוהל מכרז לביצוע העבודות, מה עלות העבודות שבוצעו, מי 

 יר באופן אישי.השבת כספי הציבור לקופת העירייה על ידי ראש הע- הצעת החלטה

 4 -בעד

 7-נגד

 אין-נמנע
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פיקח על העבודות והאם קיים דו"ח פיקוח, מי יועץ הבטיחות שהכין את 

ו למעבר והיום הדו"ח על התחזוקה הנדרשת, במידה והגשרים כבר נפתח

אנחנו יודעים שכן אבקש לדעת מי הגורם שנתן אישור לפתיחתם. כמו כן 

 אבקש למסור את הדו"ח לחברי המועצה.

עריית נשר פועל על פי מנהל תקין ובראש ובראשונה בנושאי בטיחות ובטחון  אברהם בינמו:

התושבים בראש סדר העדיפויות. הגשרים התלויים בפארק קק"ל הוקמו 

. מתוך 2004על פי תכנון שבוצע באמצעות משרד פז הנדסה בשנת  2005בשנת 

, חברה זו הינה 22.6.17חוות דעתו של אלי גולדברג, חברת פס הנדסה מיום 

מהנדסים וטכנאים. החברה מתמחה בתכנון מבנים  35 –ותיקה ומונה כ 

משולבים כבלי פלדה ובין היתר תכננה ומתכננת גשרים תלויים להולכי רגל 

שלושה אתרים נוספים בארץ. עיריית נשר מצויה בהתקשרות עם חברת פז ב

הנדסה אשר מבצעת בדיקה דו שבועית בגשרים ובודקת באופן שוטף את 

מצב השלד בכל גשר לאור השימוש בהם. דוחות הבדיקה והמלצות לביצוע 

מועברים לרבות הנחיות לסגירת גשרים במידה ונדרש. בנוסף מבוצעות 

ת חצי שנתית. בדיקות אלו של הגשרים המבוצעות בתדירות בדיקת שקיעו

גבוהה אינן מחויבות בתקינה קיימת ועיריית נשר מבצעת אותן מתוך תחושת 

אחריות בהתאם לחוות דעת מקצועיות של מהנדס העיר. במידה ונדרת 

סגירת הגשרים לצורך תיקון ליקויים, הגשר או גשרים לפי חוות דעת נסגרים 

ישור המהנדס הבודק. עלויות התיקון משתנות בהתאם לנדרש עד לתיקון וא

בפועל. זה התשובה המסודרת. אני חייב להגיד לך רועי יש באמת  ומבוצע

ממש בקצרה יש כאן מאוד כבלים ואלפי שרשורים ומאות אלפי ברגים שכל 

הזמן צריך לתחזק אותם,... אולי אלפי אני יכול להגיד לך שכל פעם התהליך 

בהדרגה גם כאשר אנחנו מקבלים.. אנחנו בודקים את זה יש לנו הזה נעשה 

אחריות גדולה מאוד כלפי המקום הזה, יש גישה למקום הזה גישה בלתי 

 מסויגת כאשר התשובה שנתתי אני רוצה להסתפק בה.

אני שמח על תשובתך רק שלא ענית אם היה נוהל מכרז, כמה עלה, כמה  רועי לוי:

ית נשר הגשר הזה. אנחנו משלמים, קק"ל הוצאות, כמה עולה לעירי
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משלמים. אתה לא עונה על התשובה. אבי אתה לא עונה על התשובות. אתה 

לא עונה תשובות על השאלות. סליחה אתה צריך לענות על השאלות. אתה 

צריך לענות על השאלות. אבי אתה לא עונה על השאלות. מה שאתה אומר 

 על מה שבא לי.אני לא יענה על השאילתות אני יענה 

 שאלות זה הצעה לסדר. 15שאלות,  15אחת אתה עושה  משאילתה אברהם בינמו:

שורות זה תשובה  20העבודות זה לא תשובה של שאני שואל אותך מה עלות  רועי לוי:

אלף, זה השאלות, מי ביצע את העבודות  400אלף,  15אלף,  122של מספר, 

את העבודות מה הבעיה להגיד, מה  אתה צריך כל כך הרבה זה, תגיד מי ביצע

הבעיה לענות, מה הבעיה להגיד מי ביצע את העבודות, מה הבעיה להגיד 

איזה סוג עבודות בוצע, לא הבנתי מה הבעיה שלך להגיד מה צריך להסתיר 

את זה, מה אתה צריך להסתיר את זה, מה אתה צריך להסתיר את זה, 

 השאילתהאתה לא עונה על סליחה את צריך להסתיר את זה. אתה מסלף, 

ששואלים אותך. מי הקבלן שביצע, אני חייב לשאול שאלה מה הבעיה שלך 

לענות על זה, למה אתה מפחד לענות על זה, למה אתה מפחד לענות על זה? 

 על מה אתה מפחד לענות על זה?  מה אתה מפחד להגיד מי הקבלן.

 לא יודע. אברהם בינמו:

ונים לך על השאילתות שפעם הבאה יכתבו לך את אז תגיד לעו"ד שע רועי לוי:

התשובות כמו שצריך, לא יכול להיות שאתה מגיע לישיבה ואין לך תשובה 

דואגת ללמד אותך ולא רק אותנו,  השאילתהלהגיד, אתה לא יודע מי הקבלן, 

שידעו כל חברי מועצת העיר כמה זה עולה להם, מי הקבלן וכו' וכו'. זה 

 ,שאילתה

 יש לך בעיה לענות? ישי איבגי:

 הבאה. לשאילתהאין לי בעיה. אין תשובות לכל מה שאתה רוצה. תעבור  אברהם בינמו:

 רועי לוי –סקרים  -שאילתא 

לכבוד ראש העירייה, מר אבי בינמו. הנדון  שאילתהשלחנו  28/2/2017 –ב  רועי לוי:

ינו שאילתות בנושא סקרים. בימים האחרונים פנו אליי מספר תושבים וצי

, בסקר נשאלו שאלות העירייהבפניי שהתקשרו אליהם בנושא הסקר מטעם 
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בנוגע לאיכות החיים בעיר, גני ילדים, צהרונים, בתי ספר, יוקר המחיה, שכר 

דירה ומחירי דירות,.. פשיעה האם נשר העיר נחשבת ... לאיזה עיר היו רוצים 

ת סקרים אלה, שהיא תהיה, הייתי רוצה לדעת האם עיריית נשר אכן מממנ

כפי שטוענים, מי קיבל את ההחלטה לבצע את הסקרים? מי החברה 

שמבצעת את הסקרים, האם נערך מכרז לבחירת חברה שתבצע את הסקרים, 

לאיזה צורך העירייה מבצעת סקרים? מי עתיד לראות את תוצאות הסקרים 

זומנו? מי נתן לחברה את והפירוט? האם פרטי התושבים שהתקשרו אליהם 

 פרטי התושבים? 

את המשפט האחרון שלך סקרים נעשים בדרך כלל בצורה ... העירייה לא  אברהם בינמו:

צריכה לספק חברת סקרים.... אני אתן תשובה ואני שוב פעם אומר ... בשנת 

אחד הדברים שמעניינים שיש בחוברת יש  החוברתכאשר קראתי את  1989

אם ימצא בחצר ביתו ... שייך שאלה של מה .. שואלת חבר מועצה מה קורה 

לעירייה ולא שייך לו אז אל תגיד לי קראתי או לא קראתי את החוברת. יכול 

 להיות שמאז השתנו הרבה דברים. אני יכול להשיב לך.

 . 6 שאילתהבערך על כל  6נשאלות בכנסת?   בשאילתהכמה שאלות  רועי לוי:

ושבים במהלך השנים האחרונות על מנת לדעת ולזהות את הרצון של הת אברהם בינמו:

הבאות. לפני כשנתיים גם שהייתייי   וגם שלא הייתי, לפני  30, 20במשך 

כשנתיים נושא סקר לשביעות רצון על ידי חברה למתנ"סים שאז בסקר היה 

 79 –אחוז או יותר שבעי רצון מן העיר נשר. בפעם האחרונה הסתבר ש  84

במהלך  למתנ"סיםהחברה  ,למתנ"סיםאחוז מרוצים, אמרתי החברה 

אחוזים מתושבי נשר הם שבעי רצון בעיקר בזכות  79 –האחרון הסתבר ש 

הדברים הבאים: נשר היא עיר טובה למשפחות הצעירות, בזכות איכות 

החיים, בזכות איכות החינוך, בזכות עלות הצהרונים, בזכות הבניה החדשה, 

זכות התושבים, ובזכות והנגישות, בזכות איכות הסביבה, ב המקויםבזכות 

 התשובה.ההקשבה וביצועי העירייה. זה 

אדוני ראש העיר זה סקר של החברה למתנ"סים מה שאמרת, אדוני ראש  רועי לוי:

העיר האם הסקר הוא הסקר של חברה למתנ"סים אני מודיע לך אדוני ראש 
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העיר אמרת קודם אם הוצאת כסף ואנחנו נגיע לזה עבור סקר וגם שיקרת 

אני אומר לך זה לא יעבור ככה בשקט תזכור מה אמרתי.  לשאילתהבה בתשו

ברורה האם עיריית נשר  שאילתהשמתי את הדברים על השולחן, היתה 

שילמה על הסקר או לא שילמה על הסקר זה הכל. אני מבקש את שתי 

התשובות בכתב. אני מבקש את שתי התשובות בכתב. לפי פקודת העיריות 

 ם בכתב.אני צריך לקבל אות

 בסדר נביא לך. יחיאל אדרי:

אמרת שאתה מצלם ונותן לי את התשובות אתה לא יכול להמשיך לשקר כל  רועי לוי:

הזמן אתה אמרת אני מצלם ונותן לך את התשובות למה אתה אומר מה 

 אתה עושה. 

 18פרוטוקול ועדת כספים י"ד/

החומר הזה, נושא ועדת  מבקש להעלות פרוטוקול ועדת כספים קיבלתם את יחיאל אדרי:

הכספים כפי שאמרתי בנושא בטיחות. אני מבקש נושא פרוטוקול ועדת 

ולו רובו לנושא של בטיחות ותקציב. אני מבקש לנושא כספים מתייחס כ

מליאה רשאית. ההצעה שלי היא ככה  2297התב"רים להוסיף את תב"ר 

..  2308ר שדרוג מערך אשפה, תב" 2318תב"ר מכל התב"רים יש את תב"ר 

 2317הנגשת מוסדות חינוך במשרד החינוך, תב"ר  2319ברחוב החרוב, תב"ר 

כיתות מעון יום  2כיתות,  6תכנון עירוני במוסדות חינוך מדובר על רבין 

 300 –שיפוץ מוסדות חינוך שם אני רוצה לתקן מ  2274באזור הזה גם, תב"ר 

ר, תב"ר זה ש.. לפתיחת סימון כבישים ותמרו 2238מהקרנות. תב"ר  500 –ל 

בזמנו אנחנו כתבנו שם העברה זה טעות אנחנו  2297שנת הלימודים, תב"ר 

מבקשים לרשום הלוואה מקרנות הרשות ... אני מבקש לאשר את התב"רים 

האלה אנחנו באמצע חודש יולי, אנחנו בבעיה חייבים יש לנו כבר, כל 

בקש מכם לא להעמיק המערכת פשוט עומדת מרוסקת לא יכולה לפעול אני מ

 בדיון על זה בוא נקבל החלטה ונעבור לסעיף הבא.

יחיאל התב"רים חשובים מי כמוני יודע שנושא החינוך האוזן שלי בכל אופן  זאב שפיגלר:

מאוד קשובה אבל יש בעיה, יש בעיה אחד מר משיח עמר שהיה חבר בועדת 
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המועצה  ניכם שעל פי אישורכספים בה התראתי והחזרתי והתראתי בפ

בתחילת דרכה שחור על גבי לבן כתוב שמשיח עמר נציג הועדה בועדת כספים 

ממלא מקומו מחליפו מר זאב שפיגלר אנוכי, ביקשתי כדי למנוע ולהגיע 

למצב הנוכחי, תזמינו אותי לועדה אמרתם לא אדון שפיגלר לא נזמין אותך 

כחותי יתרה למרות שהתראתי לפני כן הועדה התכנסה ללא הזמנתי, ללא נו

 מכך לא היה גם קוורום לועדה כיוון שמספר נציגים שהגיע.

תן לי להמשיך נוהל הועדה, נוהל אם מזמינים אין בעיה תעשה את זה אחרי  יחיאל אדרי:

 זה כמה שאתה רוצה.

סליחה מה אני יאשר משהו שהוא בניגוד לחוק, אני יאשר כינוס והחלטה  זאב שפיגלר:

לחוק זה לא דעתי סליחה. סליחה אני גם התראתי שהמועצה קיבלה בניגוד 

לכם בכתב אבי גם כי יש לכם רוב לדעתי, כתבתי שחור על גבי לבן הועדה 

החליטה מה שהחליטה בניגוד לנוהל בניגוד לפורום אתם תחליטו מה שאתם 

רוצים כאן יש לכם את הפורום החוקי הדרוש לחוק אבל זה לא יסתיים כאן. 

רוצה תעשה את זה תקין, ההחלטה שתתקבל היא זה לא יסתיים, אתה 

תגרור אחריה בצורה כזו או אחרת פניה לערכאות חבל כי אני האחרון 

שרוצה לפגוע בעיר, אני אחרון שרוצה לפגוע בחינוך, אני אחרון שרוצה לפגוע 

החוק אומר להגנתי אני לא אסטה מהחוק מי בהתנהלות תקינה של העיר. 

בגדול בגלל זה יש בדיקות, בגלל זה היה מבקר שסוטה מהחוק בקטנה סוטה 

המדינה בגלל זה יש חקירות בצורה כזו או אחרת, רבותיי אף אחד לא יגרור 

אולי לסטות מהחוק, החוק התראתי בעבר ואמרתי בתחילת הדרך גם בנושא 

של עו"ד טנלדר לא יעזור לאף אחד דבר תעבדו על פי החוק אני אתמוך 

 וך.תעבדו כנגד החוק לא אתמ

 תודה רבה לשפיגלר.  יחיאל אדרי:

אני רוצה שתסביר לי מה  2317אני רוצה לשאול שאלה. רשמת שיש תב"ר  ישי איבגי:

 השינוי שאתה רוצה לעשות שם.

כיתות ויש כבר את משרד החינוך יש  6זה שריינו כסף לעניין של לתכנן  2317 יחיאל אדרי:

וד דבר אחד כיוון שהיינו בזמנו אור ירוק, צריך לתכנן את זה במקביל נולד ע
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כיתות גן של מעונות יום  2גנים ועוד  3 –צריכים לעשות ברחוב דוכפית את ה 

אמרנו שם אי אפשר לעשות היו אצלנו תושבים אמרנו נעשה את זה מאחורי 

כיתות  2הגנים של דוכיפת יש שם שטח צריך להוסיף שם תכנון לעניין של 

 בלבד.  תכנון ₪אלף  250יום שזה עוד 

או רק מהקרנות  250זאת אומרת שזה לא יגמר בסכום שרשום פה אלא עוד  ישי איבגי:

 .250לוקח עוד 

 אני מאמין שיגמר בסכום הזה. יחיאל אדרי:

 500התב"ר היה  300? אתה ביקשת עוד 800 –מאיפה היה שאר הכסף ל  ישי איבגי:

 אתה רוצה לעשות שינוי מה השינוי. 300ורשום עוד 

 . 250ומעונות  450כיתות שזה  6 –זה מורכב מ  :מיכה

 וזה יהיה פחות מהתב"ר שדרשתם. 800ולא  700זאת אומרת שזה  יחיאל אדרי:

 .800 –יש עוד דברים בסוף נגיע ל  מיכה:

משרד החינוך ברגע שאתה נכנס כבר לבניה נותן לך את האישור הכסף הזה  יחיאל אדרי:

 חוזר אחר כך אלינו. 

 איפה בניין ישורון איפה רואים אותו פה? ישי איבגי:

 זה לא תכנון זה שיפוץ מסודות חינוך. 2274אלף.  200למה ביקשתי עוד  2274 יחיאל אדרי:

 זה אתה מדבר על המבנה הזמני? איפה המבנה? ישי איבגי:

רגע חכה שנקבל הרשאה, נקבל אישור, צריך להרוס את זה. אתה צריך קודם  יחיאל אדרי:

 . כל להרוס

 אתה תישאר עכשיו והיזמים בהפסקת ביניים יהיו שם אם נהרוס ... ישי איבגי:

הנוהל הוא חד משמעי, נוהל משרד החינוך אומר אתה מבקש בקשה להעברה  יחיאל אדרי:

של בית ספר אתה מודיע שבית ספר הזה .... אתה מוציא את ההריסה 

 במקביל מבקש בקשה לתכנון ולבניה של בית ספר. 

 מתי ידעתם על ההריסה? יבגי:ישי א

 לפני שנה. יחיאל אדרי:

 אני ישבתי פה עם גלילות וגבעון היה לכם סקר סיכון. ישי איבגי:

 אבל צריך להוציא את הילדים מצאנו מבנה לפני שבועיים.  יחיאל אדרי:
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אני שואל שאלה רק להיתר ידעתם שאתם צריכים להרוס קודם נכון לא  ישי איבגי:

 מהיום למחר נכון? איפה התכנון זה מבנה חדש?תכננת את זה 

 קודם כל אתה צריך להרוס כדי לקבל את הכסף אתה חייב להרוס.  יחיאל אדרי:

אני אומר לך לפרוטוקול וגם לך ראש העיר ופגשתי אותך פה במסיבה שהיתה  ישי איבגי:

ביום העצמאות אני אומר לך אם אתה מחזיר את ישורון לאותו מקום גם 

י לא בטוח על ההיתכנות שלו אבל אתה הורס את בית הספר אתה ככה אנ

 גומר את בית הספר, תשמע מה שאני אומר לך.

 הגזבר יכול להסביר.  2297שפיגלר, אמרת על לפני שאני אתייחס למה שאמר  רועי לוי:

התב"ר הזה אושר באוגוסט בשם שלו היה חסר את המילה הלוואה פשוט  :זנו מיכה

בשם שלו היה חסר  24/7/2016 –אושר ב  2297שלו. תב"ר  מעדכנים את השם

 המילה הלוואה פשוט אנחנו מחליפים את השם שלו.

 מיליון. 50מיליון או  20זה  רועי לוי:

 . 20, זה 50אין  :זנו מיכה

טוב ככה אני בנושא הזה אני מבקש להוסיף לדבריו של חברי שפיגלר, בנושא   רועי לוי:

התקיימה ישיבת מועצת  18/10/2015בתאריך ם.  התכנסות של ועדת כספי

והמועצה החליטה להתקין תקנות בעניין סדרי עבודה של ועדות  815העיר 

בעיריית נשר, והקביעה של המועצה היתה זימון ישיבות יעשה באמצעות 

שליח כל החומרים הרלבנטיים לישיבה ימסרו באמצעות שליח, ישיבת ועדה 

ועדה לא תיפתח אלא אם שתי שליש מחבריה לא תיפתח אני חוזר ישיבת 

אנחנו אומרים ישיבת ועדה לא תיפתח בעצם נמצאים בפתיחת הישיבה. 

אנחנו מתכוונים לקוורום החוקי לכינוס ישיבת מועצה. לצערי ישיבת ועדת 

כאשר המשתתפים היחידים שהינם חברי  13/6 –התכנסה ב  18כספים יד' / 

, וממלא מקום שלו מר יחיאל אדרי. ועדה זה ראש העיר מר אבי בינמו

איגור גורוביץ כולם היו חברי ועדה שגם היועץ המשפטי עו"ד מסעוד... 

 19/6 –טנלדר נעדר מהישיבה לכן לאחר שקיבלתי ישיבת מועצת עיר חומר ב 

לישיבת מועצת עיר קיבלתי את פרוטוקול של ועדת כספים והופתעתי לראות 

שכתוב בפקודת העיריות באופן מיידי  בכלל שיש פרוטוקול, אבל אז כפי
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פניתי ליועץ המשפטי של עיריית נשר ואמרתי לו אדוני היועץ המשפטי יש 

לעניין קוורום אני חוזר קוורום זה הרכב חוקי לפתיחת  815החלטה מישיבה 

חברים ו   5מהועדה יהוו קוורום מאחר ובועדה יש  2/3ישיבה המועצה קבעה 

 2הועדה עולה כי בפרוטוקול מהפרוטוקול שנכחו רק חברי  4 –מדובר ב  2/3 -

ענה לי היועץ חברי ועדה אין קוורום ולכן הישיבה של הועדה הוא לא חוקי. 

יומיים אחרי  21/6אני מצטט אותו ענה לי היועץ המשפטי בתאריך המשפטי 

ששלחתי אליו את המכתב או יום אחרי ששלחתי לו את המכתב ככל 

ה הינך מסתמך בוטלה ו / או שונתה אכן ישיבת שהחלטת מועצת העיר עלי

החוקיים והיא בטלה. צריך לדאוג  םבקריטריוניועדת הכספים אינה עומדת 

כי רכז הישיבות אכן יפעל על פי החוק כולל החלטות מועצת העיר באשר 

לתקינות הועדות ומספר החברים הנחוץ לצורך חוקיות הישיבה. זו היתה 

טי. ציפיתי חוות דעת כזו אגב הועברה לכבוד חוות דעתו של היועץ המשפ

ראש העיר ולמנכ"לית העירייה שהיא גם רכזת ישיבות המועצה. ציפיתי 

שהיועץ המשפטי מתוקף תפקידו יוודא גם של... אלא מיישמים את חוות 

 הדעת שלו.

 עו"ד אלכס טנדלר: ממש טעות.

לי היועץ המשפטי אני לאחר שראיתי שלא, הקראתי עד עכשיו את מה שכתב  רועי לוי:

בעודי באיזה  12:21יכול להראות את המייל שהוא כתב לי, אני רואה בשעה 

מועצת העיר החליטה הוא רושם לי העו"ד אלכסנדר טנדלר כי שהוא מקום, 

על הרכב  825ישיבה מס'  18/5/2016מועצת העיר החליטה בישיבה מיום 

לא הופתעתי מהמכתב  אחוז. האמת 40לפחות,  2/5ועדות המועצה בשיעור 

של טנדלר אני יודע שנוח לי הוא מנפיק חוות דעת כזו שלא נוח לו הוא מנפיק 

חוות דעת אחרת אבל אמרתי אולי הוא טעה, אולי הוא לא שם לב, אולי הוא 

לא שם לב למה שכתבתי, שפתיחת ישיבה וזימון ישיבה, אולי יש לו איזה, 

את ההזמנה שטנדלר דיבר עליה  קורה שבן אדם טועה אז הלכתי ופתחתי גם

. ומה אומר לי ישיבה 825וגם פרוטוקול ישיבה  825וגם את ההזמנה לישיבה 

 המינימליששם מועצת העיר תיקנה כמות חברי המועצה  825של פרוטוקול 
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לזימון עם ישיבות מועצה להבדיל מקוורום... מה עוד יותר הפתיע אותי 

פילו לא היתה על זימון הישיבה, לא אדוני ראש העיר שהפניה שלי לטנדלר א

טענתי לרגע שזימנת אותה לא כדין אני חושב שראש העיר זימן אותה כדין 

לפי החוק ואין לי ספק בכלל לגבי זימון הישיבה. הטענה שלי היתה לגבי 

הקוורום לפתיחת הישיבה לכן סברתי שבטרם אפנה הלאה אני יאיר את 

רייה, ולהביא לידיעתו את ההבדל בין תשומת ליבו של היועץ המשפטי של העי

קוורום לבין פתיחה, לבין זימון של ישיבה שהרי גם בפקודת העיריות 

בתוספת השניה יודעת להבדיל הפקודה בין זימון לבין עניין חוקי לישיבת 

ועדה. ישיבת הועדה היתה לאחר ולא שונתה חוות דעתו של עו"ד טנדלר, לא 

 ישיבת ועדת כספים ואף ישיבה הקוורום שונה הקוורום החוקי לפתיחה של

 4משמע  3/4מחברי כל ועדה שלא תהיה. לכן  3/4החוקי נכון להיום הוא 

חברי מועצה. ישיבת ועדת הכספים כפי שכתב היועץ  2חברי מועצה והיו 

המשפטי של העירייה נפתחה באופן לא חוקי, ונוהלה באופן לא חוקי ולא 

ל הנושאים שעלו על הפרוטוקול שלה, אגב ניתן בכלל להצביע על מה שעלה ע

גם לא הובאו עד לרגע זה, לא הובאו בהערת אגב אדוני ראש העיר עד רגע זה 

לא הובא לסדר יום אדוני ראש העיר עד רגע זה לא הובאה לסדר יום הצעה 

לדון ולאשר תב"רים כאלה או אחרים, אלא הצעה לאשר פרוטוקול יש הבדל 

ן אישור של תב"רים, זה שני דברים שונים זה מעוגן בין אישור פרוטוקול לבי

בחוזר מנכ"ל כיצד מאשרים תב"רים ותב"רים אמורים להיות מאחר ותב"ר 

נקרא גם על פי פקודת העיריות תקציב בלתי רגיל, תב"ר אמור לבוא בנושא 

לסדר יום נפרד ולא בפרוטוקול, גם זה הדבר המהותי והפשוט ביותר גם זה 

ברי מועצת העיר לכן אדוני אני חוזר ובזה אני מסכם, כפי לא הובא בפני ח

יכולים להוות קוורום חוקי על פי חוות דעתו של היועץ  3/4 815שישיבה 

המשפטי לצערי טעה טעות מפורשת היועץ המשפטי וחשב שזימון ישיבה 

משמעו קוורום יש הבדל ולכן אני מבקש מהיועץ המשפטי וראש העיר 

מסדר היום ולכנס תוך יומיים את ישיבת ועדת  להוריד את הנושא הזה

כספים באופן חוקי, לתת הזדמנות לכולם לשאול שאלות כי יש המון שאלות 
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לגבי התב"רים האלה, המון שאלות שאני מבקש לקבל פשוט תשובות 

מהגזבר, איזה בתי ספר, מה התכנון אומר וכו' וכו', ולתת לנו את הזכות שיש 

ועדת כספים בכל נושא ונושא ולקבל את התשובות לנו כחברי מועצה לדון ב

 הענייניות לכל נושא ונושא.

 5.5על סך  2297עדכון תב"ר  18אני מבקש לאשר פרוטוקול ועדת כספים יד/ אברהם בינמו:

עדכון  13/6/17אני חוזר אישור פרוטוקול ועדת כספים יד מיום   ₪מיליון 

מקרנות הרשות  ₪אלף  500התוואה של  ₪מיליון  6.5בסך של  2274ר תב"

עבור עבודות קבלניות. תב"ר אני רוצה לחזור ולהגיד מה עוד היה בועדת 

, על סך 2274, 2317, 2319, 2308, 2318כספים אנחנו מבקשים לאשר תב"ר 

לעשות תיקון, להשלים  2297אני מבקש לאשר את תב"ר  2238, ₪מיליון  6.5

ות פיתוח כלליות לביטחון על את התב"ר הלוואת ... מקרנות הרשות לעבוד

אין  1,2,3,4,5מי נגד?  1,2,3,4,5,6,7. מי בעד? ₪אלף  205מיליון  17סך 

 , נמנעים אין. 4, נגד 6נגד. אני חוזר ואומר בעד הצעת ראש העיר  4נמנעים. 

מבקשים להעלות הצעה חלופית. אדוני ראש העיר מבקשים להעלות הצעה  רועי לוי:

 שלנו. חלופית. הצעה חלופית

 לא היו נמנעים. 4ההצבעה היא נגד היו  אברהם בינמו:

הצעה חלופית שלנו כי ועדת כספים תתכנס באופן חוקי ידונו כלל התב"רים  רועי לוי:

לפי הצרכים על פי מה שאנחנו רואים, יש צורך להגדיל את התקציבים 

 למוסדות החינוך, לשיפוצים בקיץ, יש המון ליקויים לכן אנחנו מבקשים

שתהיה ועדת כספים שבה ידון ונשמע גם מהגזבר וגם מהמהנדס את הצורך 

 ולפי זה נאשר ואם יש צורך אף להגדיל את התב"ר.

 מי בעד ההצעה של רועי לוי. אברהם בינמו:

יש עוד מילה שהוא מנסה לבוא וליישר קו עם כל חברי המועצה ולתת להם  זאב שפיגלר:

אתם רוצים בתמיכה מהאופוזיציה את ההזדמנות לקבל את אותה החלטה ש

 ובאופן חוקי.

 נגד.   7. 1,2,3,4,5,6,7מי נגד?  1,2,3,4מי בעד ההצעה של רועי לוי?  אברהם בינמו:
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פתיחת חשבון ייעודי בבנק "דקסיה" להקצבות פיתוח ממפעל הפיס 

 לחוק יסודות התקציב 50בהתאם לתיקון 

שבון ייעודי בבנק דקסיה להקצבות פיתוח ממפעל הפיס נושא רביעי פתיחת חאברהם בינמו: 

לחוק יסודות התקציב. על מנת לקבל הרשאות ותקציבי  50בהתאם לתיקון 

בחוק יסודות התקציב לפתוח חשבון  50מפעל הפיס אנו נדרשים על פי תיקון 

ייעודי וזאת למען המשך פיתוח בינוי ופרויקטים לטובת תושבי העיר. הצעת 

מאשרים פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה להקצבות פיתוח החלטה שלנו 

 לחוק יסודות התקציב. מי בעד?  50ממפעל הפיס בהתאם לתיקון 

אדוני ראש העיר אנחנו רוצים להתייחס אני מבקש להתייחס לנושא, אני  רועי לוי:

מבקש להתייחס לנושא. אדוני ראש העיר אתה לא ממשיך אני מבקש 

מבקש לקבל פירוט מהגזבר במה מדובר, אני מבקש להתייחס לנושא, אני 

להתייחס לנושא, אתה לא מסביר במה מדובר אני רוצה להתייחס לנושא 

, אדוני אני ₪מיליון  3.5שעכשיו העלית, זה נושא כבד משקל, מדובר על 

מבקש ממך, יש סדר יום אנחנו מבקשים להתייחס לסדר היום, אנחנו 

ום, אנחנו מבקשים להתייחס לסדר היום, מבקשים אדוני להתייחס לסדר הי

 אדוני ראש העיר אנחנו מבקשים להתייחס לנושא, לבנק דקסיה. 

  )צעקות לא מובן( אברהם בינמו:

עדכון תב"ר )נספח(.  13/6/17פרוטוקול ועדת כספים יד מיום מאשרים הצעת החלטה: 
מקרנות הרשות עבור עבודות  ₪אלף  500של  גדלהה ₪מיליון  6.5בסך של  2274

קבלניות. תב"ר אני רוצה לחזור ולהגיד מה עוד היה בועדת כספים אנחנו מבקשים 
 . 2297תב"ר תיקון אני מבקש לאשר  2238 ,2274, 2317, 2319, 2308, 2318שר תב"ר לא

 7-בעד
 4-נגד

 אין-נמנע
 

נגדית ועדת כספים תתכנס באופן חוקי ידונו כלל התב"רים לפי  -הצעת החלטה 
הצרכים על פי מה שאנחנו רואים, יש צורך להגדיל את התקציבים למוסדות החינוך, 

המון ליקויים לכן אנחנו מבקשים שתהיה ועדת כספים שבה ידון לשיפוצים בקיץ, יש 
ונשמע גם מהגזבר וגם מהמהנדס את הצורך ולפי זה נאשר ואם יש צורך אף להגדיל 

 את התב"ר
 4 -בעד
 7-נגד

 אין-נמנע
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 מצ"ב נספח -רישום פרצלציה – 632מכ 

 

 

 

 

 

 מצ"ב נספח -הצטרפות העירייה למגישי התוכנית -תב"ע מחצבי אבן

 

 

 

 

 

 

 להישיבת מליאת המועצה ננע

 

       ___________              ___________ 

 אבי בינמו       מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 מרכזת ישיבות המועצה

מאשרים פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה להקצבות פיתוח ממפעל  -הצעת החלטה 
 יסודות התקציב לחוק 50הפיס בהתאם לתיקון 

 7 -בעד
 אין-נגד

 4-נמנע
 

, מגרש 11231מאשרים פרצלציה לצרכי רישום בגוש  -הצעת החלטה
. לרבות חתימה על שטר מכר ללא 632, לפי תוכנית מאושרת מכ 2001

 11231בגוש  6תמורה בגין אישור שניתן בעבר, על השבת חלקה ארעית 
.  לידי המדינה )רמ"י(

 7 -בעד
 אין-נגד

 4 -נמנע
 

מאשרים הצטרפות עיריית נשר למגישי תב"ע "מחצבי  -הצעת החלטה
 אבן".

 7 -בעד
 אין-נגד

 אין -נמנע
 


