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 עיריית נשר

 מן המניין מליאת מועצת העיר ישיבת

 860 -  20/2017מס' 

 ח"התשע , שבתב 'א, 17.1.2018התקיימה בתאריך 

 

  :נוכחים

 , ראש העירבינמו מר אברהם

 יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש העירמר 

 גב' נעמי כספי, סגנית ראש העיר

 גאורגי גרשקוביץ, חבר מועצהמר 

 ר מועצהמר ישי איבגי, חב

 , חברת מועצהוה קאופמןוגב' אד

 , חבר מועצהרועי לוימר 

 זינו, חבר מועצה שלומימר 

 מר איגור גורוביץ, חבר מועצה

 , חבר מועצהדן תיכוןמר 

 מר ניסים בן לולו, חבר מועצה

 -נעדרו

 בוריס אייזנברג, חבר מועצה

 זאב שפיגלר, חבר מועצה

 גלעד הישג, מבקר העירייה

 ועמ"שעו"ד טנדלר, י

 מוזמנים:

 גזבר העירייה, רו"ח מיכה ז'נו

 מנכ"ל העירייה, גב' מיכל ליבנה

 , עוזר ראש העיראמין צ'יקובסקי

 סגנית היועץ המשפטי, מעיין פולקעו"ד 
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 סדר יום:על 

 איומים על יועמ"ש עיריית נשר,  עו"ד  אלכסנדר טנדלר (1

 שינוים והתאמות בהרכב ועדות חובה ורשות (2

 ייעת שנייה בגני ילדיםתוספת ס (3

 אכיפה סלקטיבית בארנונה (4

 2018תקציב עיריית נשר  (5

 רישיונות עסק לאולמות והיכלים בניהול המתנ"ס (6

 תוכניות מצטיינים במכללת אורנים (7

 ס"זימון חברי מועצה לאירועים של העירייה והמתנ (8

 העברות כספיות למתנ"ס נשר (9

 פי העירייה והמתנ"סתעמולת בחירות אסורה מכס (10

 נגישות בבתי הכנסת (11

 נוהל עבודה בוועדות העירייה (12

 מסירת הזמנות לישיבות המועצה (13

 צילום ושידור ישיבות המועצה (14
 
 

 פרוטוקול

 

 860-20/2017ישיבה מליאה מועצת העיר שלא מן המניין מספר  19:30השעה  אבי בינמו:

ם רווקום חוקי הישיבה תידחה עד לוקוורמאחר ואין  17/1/18 19:30השעה 

תודה. ערב טוב אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר שלא  .מלא

נושאים. אהה  14כאשר על סדר היום, הועלו  860-20/2017מן המניין מספר 

גאורגי  ,נעמי כספי ,יחיאל אדרי ,נוכחים כן, קודם כל הנוכחים, אבי בינמו

  ,איגור גורביץ ,רועי לוי, דן תיכון ,ישי איבגין, מגרשקוביץ, אדווה קאופ

חברי המועצה בוריס אייזנברג חבר המועצה  זאב  .ניסים בן לולו הנוכחים

זבר אהה מנכל העירייה מיכל ליבנה, ג שפיגלר גם ב... נוכח שלומי זינו

 טי, על סדר היום,פנו מעיין פולק יועץ המשז'העירייה מיכה 
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עוד הפעם מפנה את תשומת ליבך שמספר בכירים לא  אדוני ראש העיר דן תיכון:

נוכחים כאן ולאט לאט מצטרפים יותר אנשים שמחרימים את ישיבות 

 המועצה,

 תרשה לי להיכנס לסדר יום אני הקשבתי קשב רב לדברים שלך, אבי בינמו:

 גם בפעם הקודמת הקשבת אני לא רואה  שחל שיפור, דן תיכון:

מאוד אתה תכף תראה אותו קודם כל אני רוצה להגיד חל שיפור גדול  אבי בינמו:

ש...חברי המועצה עדכנו שעון כדי שתדעו למה השעה וזמן הדיבור כדי שלא 

 תגידו,

 אתה מאפס אותו על כל אחד שמתחיל לדבר? שלומי זינו:

 דבר נוסף, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כשנגיע למצלמה נדבר על המצלמה, אבי בינמו:

 חברי המועצה אני חשבתי שעדכנת,ב דן תיכון:

דן אתה באמת מחברי המועצה ומאנשים המכובדים ברשותך תן לפתוח את  אבי בינמו:

סדר היום הנושא יגיע תוכל להגיד אותו אני חשבתי לנכון גם לאור הנושאים 

תקיימה ביקשתי ואני מבקש באופן השישנם וגם לאור הישיבה האחרונה ש

הצבעה ראשונה להחלטה בדיון ראשון כדיון ועלות לסדר יום כדי חריג 

 כולל הנספחים, 20ראשון בנושא של פרוטוקול של וועדת כספים יד'

 הוא לא הביא את זה.... רועי לוי:

 סליחה, אני מביע את זה להצבעה  אתם תחליטו... אבי בינמו:

 מה אתה מביע להצבעה אנחנו בישיבה )מדברים יחד(   שלומי זינו:

 רגע אדוני הנכבד,תי אבי בינמו:

 אני רגוע מאוד, שלומי זינו:

 יש סדר יום תגיד את דעתך, אבי בינמו:

 ,הבריונותלא לא לא אין להגיד דעתך הבריונות... תפסיק עם  שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 ריונות,נגמרה הב שלומי זינו:

 אני מבקש, אבי בינמו:

 לסדר יום באופן מסודר,אתה יכול לבקש עד מחר, תביא את זה  שלומי זינו:
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 זה יהיה באופן מסודר אני מבקש להקדים את האופן המסודר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

תביא סדר יום שהוזמנה ישיבה, תלמד גם את הפסק דין שיש לך גם את  רועי לוי:

 החוק,

 אדוני הנכבד מה שיותר חשוב לפעמים, אבי בינמו:

 כי הגיע הזמן שתדע, רועי לוי:

 בצדק לעניין של התושבים... בינמו:אבי 

 הגיע הזמן שתכיר את החוק, רועי לוי:

 אל תגיד לי מה דעתי ומה לא דעתי, אבי בינמו:

 הגיע הזמן שתכיר את החוק. רועי לוי:

 טוב, אבי בינמו:

 תדע תלמד, רועי לוי:

 שמעתי את דעתך, אבי בינמו:

 תקרא את נושא... רועי לוי:

 אל תפריע, אבי בינמו:

 תדע מה לעשות, ועי לוי:ר

 אל תפריע למהלך הישיבה, אבי בינמו:

 תתכונן לישיבה, רועי לוי:

 אל תפריע למהלך הישיבה, אבי בינמו:

 תבוא כמו שצריך, רועי לוי:

 אם היה אכפת לך היית גם )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 לישיבה יש נושא תעלה את הנושא לסדר היום, רועי לוי:

 א יעלה לסדר היום,הנוש אבי בינמו:

 אז זה הכול תתחיל לעלות נושאים לסדר היום, רועי לוי:

 טוב רבותי הסעיף הראשון אבי בינמו:

 תעשה מה שאמרו לך בית משפט, רועי לוי:

 הסעיף ה, אבי בינמו:

 לא מה שאתה.... רועי לוי:

 איומים על יועמ"ש עיריית נשר,  עו"ד  אלכסנדר טנדלר 1סעיף 
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 יף הראשון, את הבריונות של  קריית ים אל תביא לנשר,הסע אבי בינמו:

 אתה טוען שבקרית ים יש בריונים?  ישי איבגי:

 תפסיק, אבי בינמו:

 יש בריונים? ישי איבגי:

 תפסיק. אבי בינמו:

 אתה טוען שבקריית ים יש בריונים, ישי איבגי:

 בואו ננסה לקיים את הדיון הזה בצורה מסו... אבי בינמו:

 יחד(  )מדברים 

 אני חוזר בי, אבי בינמו:

 הולך וחוזר. הולך וחוזר. שלומי זינו:

 אוקי על פי ההצעה הראשונה שלכם העלתם.. אבי בינמו:

 לא אפשר להגיד משהו? ישי איבגי:

 לא לא סליחה סליחה אדוני, אבי בינמו:

 אני מבקש את זכות הדיבור, ישי איבגי:

 בתוך סדר היום אתה תדבר, אבי בינמו:

 תגיד את סדר היום, י איבגי:יש

 בתוך סדר היום אתה תדבר, אבי בינמו:

 הנה בקשה תגיד את סדר היום אני רוצה להגיד משהו, :איבגי שיי

הסעיף הראשון, מה שלא תדבר משתייך על הסעיף הראשון. אתה יכול לדבר  אבי בינמו:

 על הירח מצידי  הסעיף הראשון,

 על זה רציתי לדבר. ישי איבגי:

 איומים על היועץ המשפטי, בינמו: אבי

 למה הוא לא נמצא כאן? שלומי זינו:

 איומים, אבי בינמו:

 איומו עליו שלא יבוא? שלומי זינו:

 איומים על היועץ המשפטי לעיריית נשר, אבי בינמו:

 למה הוא לא נמצא כאן למה היועץ המשפטי לא נמצא כאן? שלומי זינו:

 , עו"ד  אלכסנדר טנדלר אבי בינמו:

 כן, שלומי זינו:
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 מי שרוצה את זכות הדיבור בבקשה. אבי בינמו:

 למה הוא לא נמצא כאן? שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 מהנדס העיר יהיה כאן כאשר נצטרך אותו, בנושאים שיש על... אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הוא בעבודה שלו, אבי בינמו:

 בות מועצת העיר.העבודה שלו זה להיות נוכח בישי דן תיכון:

 רבותי אתם רוצים להצביע על הנושא, אבי בינמו:

 תפגע באנשים אם תפגע יפגעו בך. דן תיכון:

 חס וחלילה. אני מבקש לדון על הנושא כן, אבי בינמו:

 אפשר? ישי איבגי:

 כן. אבי בינמו:

אדוני ראש העיר אני קודם כל אמרת שאתה רוצה )מדברים יחד(  את סדר  ישי איבגי:

 יום,ה

 עם מי תבדוק את האיומים עליו עם מי? שלומי זינו:

 הוא אמר שהוא רוצה להגיד על סדר יום, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 מקובל להוריד את זה מסדר היום, רועי לוי:

 להעביר את זה לישיבה הבאה, שלומי זינו:

 להעביר את זה לישיבה הבאה כשהוא יהיה נוכח שיוכל לענות, רועי לוי:

 תעשה את זה בהצבעה, שלומי זינו:

 אבל למה הוא לא בא לא ענית? דן תיכון:

הוא לא בא והוא נותן חוות דעת... למה הוא לא בא אפשר לקבל תשובה למה  שלומי זינו:

 הוא לא מגיע? הוא לא חייב להיות בישיבות מועצת העיר?

 אתה תשאל אותו והוא יענה לך,  אבי בינמו:

 ל אותך,אני שוא שלומי זינו:

 אתה תשאל אותו והוא יענה לך,  אבי בינמו:

הוא לא עונה הוא לא נותן חוות דעת איך הוא יענה לזה שהוא בא או לא בא  שלומי זינו:

 הוא נותן חוות דעת שהוא בניגוד עניינים. 
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אז אנחנו מורידים את סעיף אחד מסדר היום על פי בקשת חברי המועצה  אבי בינמו:

 ני.ועוברים לנושא הש

 

 שינוים והתאמות בהרכב ועדות חובה ורשות 2סעיף 

 שינויים והתאמות בהרכב ועדות חובה והרשות, אבי בינמו:

 אני רציתי לדבר על נושא בלי שום קשר אמרת לי, ישי איבגי:

 יש לך חמש דקות דבר על מה שאתה רוצה, אבי בינמו:

 ה,אני דווקא רוצה משהו על הדקה בסדר, דקה דק ישי איבגי:

 יש לך חמש דקות, אבי בינמו:

דקה. מה אכפת לך אני מקצר לך דקה, אדוני ראש העיר יש לי שאלה יום  ישי איבגי:

רביעי שעבר הייתה צריכה להתקיים ישיבת מועצה ואני רציתי לדעת 

ברשותך אדוני ראש העיר אם ביום רביעי שעבר כשהייתה צריכה להתקיים 

פץ אולי בעירייה אולי לא יודע הייתה ישיבת המועצה התגלה איזה חומר נ

איזה אזעקה פה באזור בעירייה מאחר ופנו אלי תושבים אולי לא שמעתם 

את זה כולם אבל תפקחו את האוזניים חברי המועצה אנחנו היינו אמורים 

 להגיע לפה לבניין העירייה ולמה שנודע לי,

 לקיים ישיבה, אבי בינמו:

נושאים עבור התושבים  14על נושאים חשובים הנה כמובן, לקיים ישיבה  ישי איבגי:

וישיבה שהייתה צריכה להתקיים על פי ..כחוק, שהינה בוטלה כחוק ואני 

הבנתי שדמות בכירה בעירייה פה עברה בן המשרדים וביקשה מהר מהר 

מעובדי העירייה לצאת מהעירייה ותושבים כמובן לפנות אותם כאשר אני 

ובדים מוקדם המיסים כסף זה שפינו את הע רוצה לדעת אם זה עלה למשלם

 מהצפוי בשעות העבודה,

 מה השאלה תסביר? דובר ?:

לעירייה דן שלא  מסוימתאני אסביר ביתר פירוט היו צריכים להגיע בשעה  ישי איבגי:

ימת אבל חששו שלא וידע אז אני אסביר, היינו צריכים להגיע בשעה מס

ם להגיע לבניין המועצה ורצו שנמצא א  היו צריכילביטלו את הישיבה כחוק ו

את בניין המועצה שהוא שלי ושלך ושל ראש העיר באותה מידע רצו שנמצא 

אותו סגור אז אמרו לכל עובדי העירייה ולאנשים פה תצאו החוצה מבניין 

 ום על פי בקשת חברי המועצה. הורדת הסעיף מסדר הי -החלטה
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העירייה ולתושבים שבאו לקבל קהל, אמרו להם תצאו החוצה כדי שיוכלו 

ה לא נוכל להיכנס למקום שבו אנחנו לסגור את בניין העירייה ואני ואת

אמורים להעביר החלטות עבור התושבים שמעתי את זה אני רוצה להאמין 

שלא כך פועלת עירייה מתוקנת בעיר בישראל והייתי שמח לדעת אם ראש 

העיר יכול לגרום לי שתנוח דעתי ושלא הייה דבר כזה ושחברי המועצה 

לטות עבור התושבים בלי לחשוש יכולים להגיע למשכן העירייה ולהעביר הח

אוקי כי  לא לנו סוגרים את הדלת אלה סוגרים עבור  שיסגרו להם את הדלת 

התושבים והייתי רוצה לדעת אם בוצע דבר כזה על ידי דמות בכירה? ואיך 

 אתה מתכוון לטפל בזה הייתי שמח לדעת?

 תוסיף הייתה תלונה למשטרה, דן תיכון:

 מתי זה? דובר?:

 זה היה ביום רביעי שעבר, :ישי איבגי

 וה... נעשתה באישור המשטרה, דן תיכון:

 או באישור ראש העיר, אני לא יודע רוצה לדעת, ישי איבגי:

 ראש העיר לא מספיק, אם היה כאן אירוע ביטחוני צריך ל... דן תיכון:

הוא  יכול להיות חומר נפץ, או משהו, פינו את האנשים אני רוצה לשמוע ממנו ישי איבגי:

 יודע יותר טוב ממני,

 כן בקשה, דן תיכון:

 אדוני ראש העיר, ישי איבגי:

השאלה הראשונה שלי בבקשה זה מי נותן לנו יעוץ משפטי בישיבה הזאת?  שלומי זינו:

האם סגנית היועץ המשפטי קיבלה הסמכה לישיבה הזאת? אפשר לראות 

 אותה?

 אתה שואל אותי אתה לא שואל אותה. אבי בינמו:

 הסתכלתי עליה ש, ומי זינו:של

 אתה שואל אותי, אבי בינמו:

והשאלה שלי השאלה הבאה שלי שעשה סדר במה שישי אמר הייתה צריכה  שלומי זינו:

להיות ישיבה שלא מן המניין שבוע שעבר ישיבה שהזימון אליה יצא הבקשה 

ימים צריך לכנס ישיבה שלא מן המניין,  7על פי חוק תוך  8/11אליה יצא ב

 11לחודש,  בחודש  16לחודש ב 15היינו צריכים להיפגש ב 8/11זאת אומרת 
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שזה לפני חודשים. קרה מה שקרה היו דחיות מספר דחיות לא חוקיות 

וראיתם כי טוב, ובשבוע שעבר ביום הזימון לישיבת המועצה ביום הדיון 

שהיה צריך להתקיים באותו יום ממש קיבלנו הודעה ממך אדוני ראש העיר 

ישיבה נידחת ההודעה הזאת לא נתמכה בשום חוות דעת משפטית ואני שה

שואל עד מתי אתה רוצה להמשיך להתנהל ככה באופן בריון ועד מתי אתה 

חושב לעשות כאן מה שאתה רוצה? כי בעצם משנכנסתי למועצת העיר 

מחודש ספטמבר אנחנו עסוקים במה קורה עם היועץ המשפטי, אם הוא מגיע 

אם הוא נותן חוות דעת או לא נותן חוות דעת, ניגוד עניינים או או לא מגיע, 

 לא ניגוד עניינים,

 אתה עסוק לא אנחנו אהה חבר המועצה, ניסים בן לולו:

 אדון בן לולו אם תרצה שאני... שלומי זינו:

 אתה עסוק אנחנו לא עסוקים. ניסים בן לולו:

 אם תרצה ש, שלומי זינו:

 נחנו לא עסוקים,אתה עסוק א ניסים בן לולו:

 אם תרצה שאני אתפרץ לדבירך ואתה רוצה שנתחיל לדבר ביחד שלומי זינו:

 תדבר בלשון יחיד, ניסים בן לולו:

 אחד עם השני, אני אדבר איך שאני רוצה, שלומי זינו:

 לא בלשון רבים. ניסים בן לולו:

 כשיגיע, שלומי זינו:

 טי,אני לא עסוק בעניין היועץ המשפ ניסים בן לולו:

 כשיגיע התור שלך תרצה להתייחס, שלומי זינו:

 אני אין לי תור,  ניסים בן לולו:

להתייחס אז תתייחס אתה רוצה לכנס לדברים אתה רוצה איתי איזשהו  שלומי זינו:

עימות אין בעיה, יגיע הזמן בבקשה, אל תיכנס לי בדברים. עכשיו מה שקרה 

פנים ופנינו ליועץ המשפטי בשבוע שעבר היו התכתבויות ופנינו למשרד ה

ופנינו גם אליך ופשוט אתם לא מתייחסים וביטלתם יישבה מספר שעות לפני 

המועד החוקי שלה שלא כחוק ועד היום לא קיבלנו שום חוות דעת משפטית 

בביטול הישיבה לעניין הזה, ואני שואל האם הבריונות הזאת שהתחילה 

העירייה הסתובבה פה בתוך הזאת והמשיכה בזה ... אני שמעתי שמנכלית 
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המסדרונות העירייה והורתה לכל העובדים ולכל הקהל שמגיע לישיבות של 

אתה קובע ש קבלת קהל גם ככה אתה מבטל ישיבות עם הרבה מאוד אנשים

איתם בעיקר ציבור תושבי נשר, היא ביקשה מכולם לצאת, למה כי אני 

צה מאחר שעל פי חוק בת מועישייל וביקשתי מכל החברים להגיע לישלחתי מ

 ההודעה של ביטול הישיבה בוצעה שלא כחוק,

 וכמה אנשים הגיעו שקראת להם? אבי בינמו:

 אתה סגרת את הבניין, שלומי זינו:

 כמה אנשים הגיעו? אבי בינמו:

 אתה סגרת את הבניין של המועצה, שלומי זינו:

 אבל הישיבה בשבע וחצי, אבי בינמו:

 הישיבה,אתה ביטל את  שלומי זינו:

 כמה אנשים הגיעו? אבי בינמו:

 אתה ביטלת את הישיבה, שלומי זינו:

 שבע וחצי יש לך שני מצביעים הם הגיעו, אבי בינמו:

 אתה ביטלת את הישיבה באופן לא חוקי, שלומי זינו:

 שבע וחצי אבי בינמו:

 אתה ביטלת את הישיבה באופן לא חוקי, שלומי זינו:

 עו הנוכחים אנחנו חיכינו להם,אבל למה לא הגי אבי בינמו:

 את זה תשאל את עצמך, שלומי זינו:

 חיכינו להם, אבי בינמו:

 את זה תשאל את עצמך, שלומי זינו:

 היה כאן אנשים, אבי בינמו:

 תשאל את עצמך, שלומי זינו:

 כשפתחת דלת, אבי בינמו:

דעת של  תשאל את עצמך. למה הישיבה בוטלה באופן לא חוקי ללא חוות שלומי זינו:

 יועץ משפטי

 קודם כל קיבלת חוות דעת, אבי בינמו:

 לא קיבלתי שום חוות דעת, שלומי זינו:

 קיבלת חוות דעת, אבי בינמו:
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 קיבלנו מכתב  שלומי זינו:

 לא מקובלת עליך, אבי בינמו:

 קיבלנו מכתב, שלומי זינו:

 לא מקובלת עליך, אבי בינמו:

 קיבלנו מכתב, שלומי זינו:

 אוקי, אבי בינמו:

א קיבלנו קריות ולא הייתה שום אסמכתה בחוק ועד היום לף עובדות שרצו שלומי זינו:

פשרה לך לבטל את ישיבת מועצת העיר באופן שום חוות דעת משפטית שא

)שרירותי( כדי לבטל ישיבת מועצת עיר שנקבעה וזומנה אתה צריך אישור של 

שיו אם אתה רוצה כל חברי מועצת העיר, החוק מפורש בעניין הזה, עכ

נתנהג כמו בג'ונגל או  להמציא את החוק מחדש או אם אתה חושב שאנחנו

ים בבריונות למי יש יותר חזק או מי יותר מתנהג באופן ויבכמו אצל הקא

ים... אבל אם אתה רוצה לעבוד על אבויבריוני אז יכול להיות שה... תרשום ק

וא מאוים בגלל ובגלל זה פי החוק, הרי יש פה את היועץ המשפטי שטוען שה

הוא לא נותן חוות דעת וטוען שהוא בניגוד עניינים ולא נותן חוות דעת אנחנו 

מבקשים בפעם המי יודע כמה פתרון לסוגיה של היועץ המשפטי ואנחנו 

מבקשים ממך לא לעשות פעולות בניגוד לחוק הזמן שלנו יקר מרגע שנקבעת 

 ישיבת מועצת עיר אנחנו צריכים,

 אם הזמן שלכם יקר אלה הסעיפים שאתם מעלים זה סעיפי בושה, נמו:אבי בי

 סעיפי בושה, שלומי זינו:

 סעיפי בושה, אבי בינמו:

 יחסות שלך בקול סעיף יאתה תגיד את ההת שלומי זינו:

 הבושה הכי גדולה, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

ך? למה כי אפשר האם אכיפה סלקטיבית בארנונה זה סעיפי בושה בשביל ישי איבגי:

 להכניס את היד לכיס של התושבים,

 לדעתי ה, שלומי זינו:

 בושה לקחת כסף מהכיס, ישי איבגי:
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לדעתי אם נעשה מצעד הבושה בקשר כל מה שקורה פה בעיריית נשר אז  שלומי זינו:

 אנחנו לא נסיים פה,

 שמעתי את דבריך, אבי בינמו:

לרשום ו, לרשום על קרח אנחנו מבקשים  יפה אני אבקש התייחסות לא רק שלומי זינו:

ם ואתה התייחסות על תשובות אתה תיתן פה תשובות אתה תפסיק להתעל

 יב על פי חוק לתת תשובות,תיתן פה תשובות, ואתה מחו

 אם אתה תמשיך לאיים עלי, אבי בינמו:

 ולהתנהל על פי חוק, שלומי זינו:

 אם תמשיך לאיים עלי, אבי בינמו:

 י לא מאיים עליך,אנ שלומי זינו:

 אז אני, אבי בינמו:

אני דורש ממך לתת תשובות אני לא מאיים עליך אני דורש ממך אני לא  שלומי זינו:

 מבקש ממך

 אתה לא מבקש ממני, אבי בינמו:

 אתה עובד ציבור אתה עובד אצל כל תושב ותושב ופה אנחנו ... שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

תשובות ואני מדבר איתך ברצינות תיתן תשובות למועצת אבל אתה תיתן  שלומי זינו:

העיר אתה תיתן תשובות לתושבי העיר שאתה מתחמק מלהיפגש איתם אתה 

תיתן תשובות להתנהלות הבריונית ואתה תיתן תשובות לעניין היועץ 

 המשפטי אנחנו לא ניתן לזה להימשך.

 כן מר דן תיכון, אחר כך יחיאל. אבי בינמו:

 וני ראש העיר,אד דן תיכון:

 כן, אבי בינמו:

 מקווה שאתה חש בטוב, אמרתי שאתה, דן תיכון:

 חש טוב יותר. אבי בינמו:

טוב יותר. יותר טוב. אהה מה שחודש אחד עושה כשאתה נמצא רק בנשר  דן תיכון:

יכול לקרות מהפך כזה כשאתה נעדר במשך  חודש. אבל דבר אחד מאפיין 

אני לא זוכר שאישרנו  וות דעת משפטיותאת התקופה האחרונה אני מקבל ח

נו ואין אני מעוניין לפגוע במי שממלאת את התפקיד הזה היא שיהיו בפני
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עושה בוודאי כפי שמצווים עליה אבל למשל קיבלנו היום חוות דעת מוזרה 

אני לא חושב שתפקידה של סגנית יועצת המשפטית או ממלאת המקום של 

 צההיועץ המשפטי לפגוע בחברי המוע

 זה לא פעם ראשונה, שלומי זינו:

והיא פוגעת ולאחרונה היא עשתה את זה היום בחוות דעת אני בכלל לא מבין  דן תיכון:

איך כותבים חוות דעת ואני קצת מנוסה בקבלת חוות דעת לאורך כל חיי איך 

אני לא מבין מי מכין אותם האם  ש..מכינים חוות דעת אני לא מבין את מי 

לל שהיא יועצת משפטית או סגנית שמייצגת את כל חברי היא יודעת בכ

המועצה, היא לא מייצגת את ראש העיר, אם היא מייצגת את ראש העיר קח 

שלח את מה שהיא ותן לה תקן בלשכה שלך ומשם היא תאותה ללשכה שלך 

רוצה כעובדת של הלשכה שלך אבל כל עוד מכנים אותה כממלאת מקום או 

י היא תנהג בכבוד לחברי מועצת העיר ואני לא רוצה סגנית של היועץ המשפט

לדבר על האיכות המשפטית של חוות הדעת שלה זה נראה יותר גרוע ממוזמן 

בוודאי בתחילת הקריירה שלה אני רואה אותה  מלכתחילהואני מתנצל 

בפעם הראשונה כאן ולכן אני מעיר לה ואני מקווה שהיא תקבל את זה 

חשבון אתה חייב להתנצל היום בשמה בפני כהערה שהיא חייבת לקחת ב

חברי מועצת העיר היא פוגעת ולא בפעם הראשונה גם כשקראתי את החוות 

דעת שלה לפני את החוות דעת זה עשרות איך מכינים בכלל כל חוות הדעת 

ומר גם מביאה לנו זה יצירה מיוחדת של היועץ המשפטי שהוא חייב לקרוא ח

לא שמעתי את שמה וזה גם כן דבר מעניין ש המובאות מאיזה אנציקלופדי

היום יש דבר אחד יש  איך היא מגדירה יש בנושא הזה שהיא התייחסה אליו

ענוח וכשהיא אומרת שהכול נעשה כדין היא צריכה להציג את הקלטה ויש פ

ההקלטה מול הפענוח וכל עוד היא לא עושה את זה אלה היא אומרת שמה 

כל הכבוד לה שתעיר אם אנחנו מדברים שהושמע איננו חשוב מי היא עם 

לעניין או שלא לעניין אז אני לא מצפה לתשובה ממך אבל קח בחשבון שאני 

לא יודע מתי היא התמנתה אני בסך הכול חבר עלוב במועצת העיר אבל קח 

ברצינות את הערות שלי זה לא יכול להמשיך שיהיה כאן מכונה שמנפיקה 

העיר היא לא מבינה את העובדה שהיא חוות דעת שפוגעות בחברי מועצת 
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מייצגת גם אותי ואני לא מתאר לעצמי שהיא שאלה מישהו מחברי המועצה 

 או מהאופוזיציה מה דעתו לגבי עניין שהיא פרסמה חוות דעת,

 תודה. יחיאל? אבי בינמו:

 אני מוותר. יחיאל אדרי:

ות חובה ורשות אהה וועדטוב. אנחנו בשינויים והתאמות בהרכב חוות דעת  אבי בינמו:

 אני,

 אני ...יש לי מה להגיד, יחיאל אדרי:

 אהה בכל זאת יש לך? כן יחיאל, אבי בינמו:

אני מבקש מחברי המועצה לדחות את הנושא הזה למעט סעיף אחד בנושא  יחיאל אדרי:

 הזה בזאת הוקם וועדה לשימור אתרים כל היתר ש,

 וועדה לשינוי אתרים זה מה שצריך, דן תיכון:

כל היתר הוועדות כיוון שחל שינוי ב...ליכוד, חל שינוי בהרכב סייעות  יחיאל אדרי:

בעירייה, אני מבקש בנושא הוועדה שימור אתרים לשנות את ההרכב, 

וההרכב כדלקמן ההצעה שלי נעמי כספי יושבת ראש חברים ניסים בן לולו 

 איגור גורביץ אדווה קאופמן דן תיכון,

 תפקידי,לא לא לא  דן תיכון:

 לפי סיעות דובר ?:

 לפי סיעות כל סיעה תשלח נציג דן תיכון:

 כל סיעה תשלח את הנציג שלה, יחיאל אדרי:

 לפי תוצאות בחירות, דן תיכון:

 אוקי בסדר, ויושבת ראש נעמי כספי  יחיאל אדרי:

 אני רק ברשותכם רוצה להגיד  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 להצעת החלטה נכון? אוקי אתה רוצה להגיע  אבי בינמו:

 חבל על הזמן בוא נרוץ אתה רוצה להמשיך עם זה? יחיאל אדרי:

 כן אני רוצה לדבר על זה, אבי בינמו:

 אני רוצה להתבטא בנושא הזה של ח... דן תיכון:

 אדוני אני רוצה להגיד כזה דבר, אבי בינמו:

 וגם אני רוצה רשות דיבור, שלומי זינו:
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קשה לי להבין להוציא סיעה אחת שאני מבין את ההרכב שלה אחד קצת  אבי בינמו:

בצורה מדויקת לגבי השאר אני לא יודע מה הרכב הסיעות  מי בכוח הסיעה 

 וכיוצא בזה הצעתכם לשינוי הרכב הוועדות מלמדת על עיסוק,

 אבל להוריד את כל ההצעה, שלומי זינו:

 סליחה אל תפריע לי, אבי בינמו:

 ייב,עדיין ח שלומי זינו:

 אל תפריע לי, אני מבקש ממך אל תפריע לי. יוצרת הטעיה והיעדר חוקיות, אבי בינמו:

 עוד פעם חוקיות )מדברים יחד(   שלומי זינו:

 מי שמכיר את אלי אביבי סיפור קצר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 בוא נתקדם זה הצעה שלנו מה, יש לך הצעה נגדית תציע נגד ובוא... שלומי זינו:

 אני אסיים את דברי, אבי בינמו:

 כן אבל מה, שלומי זינו:

 לא זה ייקח שתי דקות וכל מה ששתי דקות תעשו הצבעה ותהיו מרוצים.  אבי בינמו:

 שתי דקות, שלומי זינו:

 כן, תהיו מרוצים, אבי בינמו:

 שמונה עשרים וארבע,  שלומי זינו:

 שתי דקות גם עשרים, אבי בינמו:

 ן? יפה, אהה כ שלומי זינו:

 מי שמכיר את אלי אביבי, אבי בינמו:

 חמש דקות כמה זה? שלומי זינו:

בשם אלי )ארזן( בפרס.  1930סיפור קצת אלי אביבי פלמחניק שנולד בשנת  אבי בינמו:

הוא חזר לארץ  22הוא עלה לארץ ישראל בגיל שנה בגיל )מדברים יחד(  בגיל 

אשר בגליל ב...  להשתכן ביקש וזיכרונותיביקש למצוא מקום לכתוב את 

הכריז אלי אביבי על... תוכנית של המדינה הוא  70בתחילת שנות המערבי. 

הכריז על עצמו )לא ברור(  הוא הנפיק דרכונים למדינה הזו וקבע לה גם 

מנון ודגל )לא ברור(  אך מן הסתם לא כמו המדינה כזו אלה הכרזה על ה

 מדינה )לא ברור(  תוקף חוקי,

 היועצים האסטרטגים על חשבוננו, :שלומי זינו
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 כאשר... אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 די תפסיק אל תפריע לי, אבי בינמו:

סדר היום, )מדברים יחד(  אנשים לא מטפלים  תטפל בנושאים שעומדים על שלומי זינו:

בהם בחינוך לא מטפלים בהם שום דבר אתה בא ומספר סיפורים על אכזיב 

 תעזוב אותך,

 כאשר בוחנים, נמו:אבי בי

 מה משעמן לך, שלומי זינו:

 שלומי שלומי,בוריס אייזנברג:

 דבר לגופו של עניין, פעם שלישית אני קורא אותך לסדר, שלומי זינו:

 כאשר, אבי בינמו:

 דבר לגופו של עניין מה אתה מבזבז את הזמן שלנו בשטויות, שלומי זינו:

 הרכב הוועדות, כאשר בוחנים את הצעתכם לשינוי אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

להכריז הכרזות דומות  החלתםה לחלוקה הקיימת )מדברים יחד(  אובהשוו אבי בינמו:

למדינת אכזיב החלטת על סיעות חדשות שאין להם לדעתי תוקף חוקי  

החלטתם על שינוי הרכבים של סיעות אחרות כאשר אין בידכם הסמכות 

יושבי ראש של הסיעות וזו בכלל נם ת מאחר ו.. בסיעות אשר אתם אילשנו

 שאלה מעניינת מי בכלל יושב ראש סיעה בא כוח של כל סיעה וסיעה אתה

 יושב ראש סיעת הירוקים? שלומי זינו:

אנשים ואני  26אני יושב ראש סיעת ירוקים למען נשר הסיעה שלנו מונה  אבי בינמו:

 אקבע את הרכב הסיעה וחבריה וכל וועדה וועדה,

 אתה רואה ערוץ עשר או ערוץ עשרים? נו:שלומי זי

 חשוב לציין אולי פרשה, חשוב לציין, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 רגע יש שתי סיעות ירוקים זה חוקי שיש שתי סיעות ירוקים? שלומי זינו:

 חשוב לציין ולהעביר, אבי בינמו:

 יש שתי סיעות ירוקים, שלומי זינו:
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ח סיעה יכול להביע שינוים בהרכב הסיעה ומעבר ובא כרק יושב ראש סיעה ו אבי בינמו:

לכך הסיעה אינה יכולה להתערב ולהחליט על עניינה של סיעה אחרת, ברור 

ח סיעת ירוקים למען נשר, נשר ולכולם כי אני אבי בינמו יושב ראש ובא כ

אחת, ואם שלושה חברי מועצה מעוניינים להתפלג ...או לפרוש אין הדבר 

חברים גם אם זה מעיד על שלושה  25הסיעה שמונה מעיד על הרכב 

 מתפלגים,

 ,25חת קמאיפה ל דן תיכון:

 זו הזדמנות לברר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

ם ואנחנו לא יהם כבר התפטרו כי אם מינית שש או שבע שם מינוים פוליטי שלומי זינו:

דבר בתוך הסיעה שלך אז כבר יש לך שבע עשרה שמונה עשרה ודבר שני ו

 שני,

 זו הזדמנות, אבי בינמו:

 ודבר שני אם יש ויכוח אם יש ויכוח, שלומי זינו:

 תן לי לסיים, יש הצבעה תצביע, אבי בינמו:

 למה אתם לא הולכים לעתירה לבית משפט תלכו לבית משפט, שלומי זינו:

 אין לנו את הזמן שיש לכם, אבי בינמו:

רק להגיד אמירות באוויר ואמירות באוויר  אין לנו את הזמן שיש ל... אז שלומי זינו:

 ולמה אתה לא מכריז על גורביץ כפורש?

 זו הזדמנות, אבי בינמו:

אם כבר אתה מתעסק בגני סיעות למה אתה לא ממלא את התפקיד שלך ולא  שלומי זינו:

מכריז על איגור גורביץ כפורש מסיעת ישראל ביתנו הוא הרי הכריז שהוא 

מר שהוא פרש מסיעה אתה נדרשת על ידי חבר הצטרף לליכוד ואתה או

 הליכוד להודיע עליו כפורש מסיעה,

 שלחתי לו מכתבה, אבי בינמו:

 אז אם שלחת לו מכתב שהוא פורש תעדכן אותנו, שלומי זינו:

 זו ההזדמנות, אבי בינמו:

שלומי זה העיתון של מחר הוא מקריא לך עכשיו את העיתון של היום הכול  ישי איבגי:

 ון של היום, אני לא מביא מאיפה הוא מביא את הסיפורהעית
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 )מדברים יחד(  

 זו ההזדמנות לברר מי יושבי ראש הסיעות הן של נשר בתנופה, אבי בינמו:

 תמנת ליושב ראש וועדת הבחירות המרכזית, יאתה ה שלומי זינו:

זה יש  לענייןמה שם הסיעה של יחיאל אדרי בוריס אייזנברג ונעמי כספי  אבי בינמו:

ם הצבעתכם שכן על חברי מועצה לנהוג על פי דין להתייחס משפטית בטר

 כאמור לדעתי הצעתכם אינה חוקית, תמתין בסבלנות 

 אז למה לא הזמנת חוות דעת ממעיין בעניין הזה? שלומי זינו:

 שנייה עכשיו אם אתם רוצים לבצע הצבעה  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 ,תבצעו הצבעה אבי בינמו:

מה זה יש לנו פה חמש דקות לא, חמש דקות שהם שתי דקות שהם עשרים  שלומי זינו:

 דקות 

 אני יכול להגיד, יחיאל אדרי:

 רק לי יש עשרים, אבי בינמו:

 רק לך יש עשרים? שלומי זינו:

 כן, אבי בינמו:

 ואו ואה. שלומי זינו:

 בקשה. אבי בינמו:

שותך )מדברים יחד(  וודאי לפניך, מעיד תרשה לי להעיר לך כמה דברים בר דן תיכון:

אני על עצמי בגיל צעיר ...את העולם הזה ש.. )לא ברור(  הפך אותו 

מוצלח מאוד למכור את  גימיקזה היה  כגימיקלסילברטאי במונחים של אז, 

העולם הזה לידיעתך עכשיו אין ספק שהבחור הגיע מכפר אכזיב שהיה כפר 

 נטוש,

 הוא חי? נעמי כספי:

וגם  תלע תאני לא יודע אני חושב שהוא מת, ונוצרו בינינו קשרים טובים מע תיכון:דן 

יושב ראש כנסת הלכתי לבקר בכפר לעיתים קרובות וגם רשמתי לו להפוך 

לציין את האירוע הזה וודאי את הכפר לאתר תיירות ולא הבנתי למה בחרת 

ר עליהם, לגבי היו )לא ברור(  אירועים שהיה צריך לדבר עליהם ואפשר לדב

הרכב הוועדה אז שיהיה ברור אני לא אהיה חבר בשום וועדה כבר אני רוצה 
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לומר לך שהחוק מחייב אותך לאייש את הוועדות על פי תוצאות הבחירות 

אתה מהיום הראשון החלטת שלא לנהוג ככה קיבלת מכתב נזיפה ממשרד 

כתבים הפנים ..מנהל המחוז אבל משום מה אתה לא אוהב את אותם המ

שמבקרים אותך ובחרת פשוט להתעלם מהחובה שהוא הטיל עליך למנות 

 לאייש את הוועדות על פי תוצאות הבחירות פשוט התעלמת 

 למה אתה אומר את זה? כל מה שהוא ביקש תיקנו למה אתה אומר את זה? אבי בינמו:

 במורדות הכרמל לא.... שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

אומר את זה? במורדות הכרמל שלחנו אותה )מדברים יחד(  דן למה אתה  אבי בינמו:

 תיכון,

 זה רק עכשיו אחרי ההחלטה הזאת למה אתה עושה צחוק, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

לפי דעתי הממונה על המחוז קיבל הוראה מהיועץ המשפטי של משרד הפנים  דן תיכון:

תעלמת כמובן אהה שחייב אותו לשלוח לך מכתב באותו סגנון אבל אתה ה

כל סיעה תבחר את הנציגים שלה אני כבר אומר לך שאני לא אהיה חבר 

בשום וועדה ניסיתי פעם אחת איתך בוועדה לענייני ביקורת אבל העניין אהה 

לא צלח בידינו ולכן חשבתי שצריך לפנות את הכיסא הזה לטובת אדווה אני 

זו אני מאחל לה  מקווה שהיא עושה את זה יותר טוב ממני ובהזדמנות

הקדנציה אם אתה זוכר אז הבחירות התקיימו אי  בשלהיהצלחה ולכן אנחנו 

 שם בחודש אוקטובר,

 לאוקטובר, 30ב אבי בינמו:

לאוקטובר.  אומרת תנו לנו כך וכך ישיבות משותפות אני מאחל לכל  30ב דן תיכון:

א אלה שיושבים כאן שימשיכו לכהן לאלה שיבחרו למועצה הבאה אני ל

אהיה במועצה הבאה אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות לנזוף בך כי לא 

 קיימת,

אל תנזוף בי זה לא המקום אני מכבד אותך תצביעו יש לכם רוב תמנו וועדות  אבי בינמו:

 תכנסו וועדות,

 תשמע יש לנו את זכות הדיבור וזכות ההצבעה, דן תיכון:

 בוודאי, וודאי, אבי בינמו:
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זו הייתה מדיניות  נעמיד אותך בכל רגע כשאתה טועה או מוציא רגל  אנחנו דן תיכון:

שלנו וחשבנו שלאופוזיציה יש תפקיד חשוב במועצה הזאת ואכן היה לה 

תפקיד חשוב את תוצאות הבחירות אנחנו לא יודעים לשאר אבל אני מניח 

טועה בימי חיי  שיהיו בחירות ויבחר ראש חדש אני מניח אולי ישן אולי אני

ימות אבל לעיתים קרובות גם לא טעיתי מכל מקום אני עיתי הערכות מסוט

הזאת שמוצעת כאן לשימור אתרים היא וועדה חשובה  דהחושב שהווע

 מאוד,

 היא מאוד חשובה, אבי בינמו:

 מה? דן תיכון:

 היא מאוד חשובה אבל זה לא הנושא היחידי שמבקשים לתקן, אבי בינמו:

 תם,כן אבל אתה שיתק דן תיכון:

 לא זה לא הנושא היחידי שמנסים לתקן, אבי בינמו:

 אתה הרי שיתקת דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

אני אתן לך דוגמא יש כאן שכונה חדשה שעומדת לקום מתי תקום אני לא  דן תיכון:

יחידות דיור ויום אחד לקחו אותנו כמסע היכרות  5000יודע בהיקף של 

ופתענו לשמוע על העושר הרב של בשכונה הזאת מול הבית של נעמי וה

אתרים שחייבים לשמר אותם מימי הבריטים ממלחמת העולם השנייה ולא 

אצל וותיקים ...חייתי בנשר ואני לא וותיק בסך הכול עשר  התעניינתיידענו 

שנים כבר אמרו עלי בהרבה ישיבות שחייבים לגרש אותי מנשר בכל זאת אני 

את חשובה מאוד לא משום שהיותה גר כאן, מה שאני אומר שהוועדה הז

וועדה פוליטית אלה שיש כאן אתרים שחייבים לשמר אותם למען העיר נשר 

ולא רק למען העיר נשר אולי למען ההיסטוריה של ארץ ישראל בזמן המנדט 

ולכן חובה להקים את הוועדה הזאת בכל מי שרוצה אני מציע לקבוע ליושב 

רך ויבוא אבל את האתרים האלה ראש וכל חבר מועצה שרוצה לתרום יבו

צריך להציל למשל בארבע וחצי יש שמה אתר מזמן המנדט אני לא יודע אם 

האזור הזה הופצץ על ידי חייל האוויר האיטלקי  39,40 1940אתה יודע אבל ב

והם קבעו בחוות המיכלים שאנחנו משום מה )לא ברור(  מקריית חיים לנשר 

לילה בכל המפרץ הזה היו כאן שריפות והם פגעו פגיעה קשה שהיום הפך ל
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ונותר רק מגדל אחד ענק לצורך זה הבריטים הקימו מערכת ניסוח של עשן 

כזה ליד המחצבה של ארבע וחצי, זה שוב פעם אתרים שצריך לחדש אותם 

או לשמר אותם ולתת להם ולספר עליהם למען הדורות הבאים שכנראה יחיו 

 ם אתה תעבור מן העולם,בנשר לאחר שאני אעבור מן העולם וג

 תודה רבה. התייחסות נוספת אני רוצה לעלות להצבעה, אבי בינמו:

מה שהעלת מהתחלה אני רוצה לחדד סיעה מורכבת מחברים אשר נבחרו  יחיאל אדרי:

סיעה ש... ברוב היו זה שלוקח את כל הסיעה ואת כל ה...  סיעה נשר אחת 

 כספי בוריס אייזנברג כפי אדוני ראש העיר מורכבת מיחיאל אדרי נעמי

 25שאמרתי בזמנו אני יושב גם ראש הסיעה ואין קשר ל

 אתה היית יושב ראש הוועדה נכון? דן תיכון:

, אני שוב בא ואומר אני לא נכנס לכל הוועדות אני מבקש את נושא 28ולא ל יחיאל אדרי:

 הוועדות לדחות למעט נושא של

 שימור אתרים. אבי בינמו:

שימור אתרים, אני מציע את נעמי יושבת ראש מבחינתי שכל חברי המועצה  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אין בעיה תודה רבה,  אבי בינמו:

 פה אחד? דובר:

כן, אישרנו את ההצעה של יחיאל, אני רק רוצה הערה אחת, )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 בסדר אישרנו את זה. אני רק רוצה להגיד לך דן לא להעיר לך 

 

 

 

 

 אתה יכול להעיר לי, דן תיכון:

לא, אני לא יכול להעיר לך לא, אני טעיתי כשהערתי לך אני חושב שאדם  אבי בינמו:

שעבר הרבה בחיים עשה הרבה במדינה קיבלתי החלטה )לא ברור(  אני 

נלחמתי על שימור אתרים כאילו זה הבית הפרטי שלי מתחנה ארבע וחצי עד 

ידי האיטלקים הלכתי ללמוד את כל קורות נשר  למקום שאמרת שהופגז על

ברגלים ...ספרים בשיחה עם אנשים מבוגרים וזקנים אני מכיר כאן כל אבן 

דחיית נושא הוועדות למעט שינוי הרכב הוועדה שימור אתרים, נעמי כספי יושבת ראש.  -הצעת החלטה
 חברים ניסים בן לולו איגור גורביץ אדווה קאופמן דן תיכון. כל סיעה תשלח את נציגיה. 

  פה אחד. -בעד
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ופינה כל נושא של שימור אתרים שמדובר  לאורך עליה לגבעה מתוכנן 

 מתחילתו ועד סופה בנוסף )מדברים יחד(  שנייה שנייה,

 )מדברים יחד(  

 בניינים על האתרים האלה, הולכים לבנות רועי לוי:

 שום אתר לא הולכים לבנות בניינים, אבי בינמו:

 על האתרים אולי לבנות, זה מה שאמרת בוועדה המחוזית רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

אולי ישבת עם עצמך ועשית תוכנית עם עצמך ואף אחד לא יודע עליה אולי  שלומי זינו:

פנינו את התוכנית אולי תשתף אותנו בגלל זה יש טענות אולי בגלל זה תציג ב

 בעסק הפרטי שלך עיריית נשר מה קורה בעסק הזה,

 אני להבדיל מכם יכול להיות שינוים בנושא שימור אתרים, אבי בינמו:

זה כמו בית ספר כנפי נשרים תגיד לי קיבלת השראה מהבית ספר הזה  שלומי זינו:

 שהיית אצל שר הדתות ברחוב כנפי נשרים,

 אנחנו נעבור ל... מו:אבי בינ

מה אתה חי בסרט עם עצמך תגיד לי מה אתה מקים בית ספר קורא לו שם  שלומי זינו:

שומר אתרים לא שומר אתרים יש וועדות יש מועצה תביא את הדברים 

 תשתף את חברי המועצה תשתף את הציבור,

ה אחת, ברשותך כן רק שניי םנעמי יו... רגע אני אעבור לסעיף הבא וכן ניסי אבי בינמו:

 מה הסעיף הבא שלנו,

 )מדברים יחד(  

 שפיגלר אז רוצה זאב מאחר והיה דיון בבית המשפט בנושא של  אבי בינמו:

 אבל זאב שיפגלר לא פה, שלומי זינו:

 הוא רוצה רק להקריא את הסעיף, דובר:

ת זאב לינואר היה דיון בית המשפט, בעניין פורש או לא פורש מבחינ 8ב ניסים בן לולו:

 שפיגלר מול ראש העירייה ואני רוצה רק להקריא את הסיכום שהגענו ל,

 מה זה קשור לישיבה שלא מן המניין זאב שפיגלר לא פה, שלומי זינו:

 תן לו לדבר,בוריס אייזנברג:

 מה אתה מתערב, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  
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לא נמצא פה, וזה...  מה זה קשור לעניין פה )מדברים יחד(  זאב שפיגלר שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  אנשים לא שייכים אחד לשני,

 אבל הוא מקריא פסק דין, אבי בינמו:

זאב שפיגלר לא פה אנחנו יודעים לקרוא פסקי דין ואנחנו לא צריכים שאף  שלומי זינו:

אחד יקרא לנו פסקי דין זאב שפיגלר לא פה וזה לא מן המניין,  זה לא מן 

 בעניינו מבלי שהוא נמצא,המניין לנהל דיון 

 אנחנו לא דנים בעניינו, אבי בינמו:

 אתם כן דנים בעניינו, שלומי זינו:

 תכבד את האנשים, אבי בינמו:

 אתם לא מכבדים אותו, שלומי זינו:

 תכבד אנשים, אבי בינמו:

אתה לא מכבד אף אחד אתה לא תדון בעניין של חבר מועצה שלא פה שאי  שלומי זינו:

יכול להגיב אתה בשביל יועץ המשפטי שלא נמצא פה משכנו את אפשר שלא 

 העניין,

 יש הבדל יש הבדל, אבי בינמו:

 מה יש הבדל? פסק דין.... שלומי זינו:

 אל תצעק תוריד את הקול שלך, אבי בינמו:

 אני לא צועק, שלומי זינו:

 תוריד את הטון שלך, אבי בינמו:

 , אני לא צועק,אני לא צועק זה הדיבור שלי שלומי זינו:

 לא הטון שלך הוא מאיים אני מבקש... אבי בינמו:

אתה מאיים בהתנהגות שלך ואנחנו לא צריכים לקרוא שום פסק דין שזאב  שלומי זינו:

 שפיגלר לא נמצא,

 )מדברים יחד(  

אתה כשיש לך חמש דקות אתה מדבר על מה שאתה רוצה נכון, הוא ידבר על  אבי בינמו:

 מה שהוא רוצה,

 לא משנה תכבדו את זאב שפיגלר הוא מכבד את כולכם תכבדו, לומי זינו:ש

 אנחנו מכבדים אותו, אבי בינמו:
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תכבדו אותו תדונו בעניין הזה כשהוא נמצא הוא לא נמצא אני לא אתן לכם  שלומי זינו:

 לדון בזה,

 הלאה אתה יכול להקריא את זה, אבי בינמו:

 לא אין, אני לא אתן לו לדון בזה, שלומי זינו:

 שלומי צא החוצה, דובר ?:

 צא החוצה אתה יודע למי אתה יכול להגיד, לילדים שלך ל...שלך, שלומי זינו:

 אפשר שאנחנו נשמע את ה, דובר ?:

 כמו שאתה לא רצית שידונו בעניינים שלך... תכבדו את זאב שפיגלר ... שלומי זינו:

 אבל זה פסק דין, דובר ?:

ק דין אנחנו יכולים לקרוא הבנאדם לא פה יש פה ניסיון לגנוב לא משנה פס שלומי זינו:

דעת יש פה ניסיון לעשות מהלכים לא נכונים או לא עניינים ואין מי שיגיב 

בעניין הזה. אתה הרי נפגשת אתמול עם זאב שפיגלר אתה דיברת איתו 

אחרת אז מה אתה עכשיו מדבר בעניינו כשהוא לא נמצא פה מה אתה מדבר 

 כשהוא לא נמצא פה חכה שהוא יגיע בישיבה הבאה, בעניינו

 אדוני הנכבד למה אתה מפריע? אבי בינמו:

 אני מפריע? שלומי זינו:

 למה? אבי בינמו:

 כי זאב שפיגלר לא נמצא פה, שלומי זינו:

 למה אתה מפריע? אבי בינמו:

 אני אפריע כי זאב שפיגלר שלומי זינו:

 אצטרך להוציא אותך מהישיבה,פריע כי אני תלא אתה לא  אבי בינמו:

אתה תנסה להוציא אותי כל  2018אני אוציא אותך מהעירייה באוקטובר  שלומי זינו:

ך ולעצור את תישיבה מליאה אבל אתה לא תצליח ואני אצליח להוציא או

ם אתה תכבד את חברי ייהנזק הזה שנקרא אבי בינמו בעיריית נשר בינת

אב שפיגלר מכבד פה כל חבר מועצה המועצה כמו שמכבדים אותך תכבד, ז

באשר הוא ניפגש איתו אתמול שיספר לכולם מה הפגישה שלו אז מה 

הבנאדם ...לא לקרוא פסק דין אנחנו יודעים מי שלא יודע לקרוא פסק דין 

שהמנכלית )מדברים יחד(  אבל זה לא לעניין אתה חבר מועצה חדש היית 

 ,רוצה שידברו בענייך
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 י לא מבין אתה מגן על שפיגלר?רגע אנ יחיאל אדרי:

 כן אני מגן על שפיגלר, כן. שלומי זינו:

 אבל הוא יושב ראש הסיעה שלו, יחיאל אדרי:

שיהיה יושב ראש הסיעה אתה אל תתערב בסיעה שלא שלך מה קשור עכשיו  שלומי זינו:

 יושב ראש סיעה ללא יושב ראש סיעה יש חבר מועצה תכבדו אחד את השני,

 באת להפריע תגיד, אבי בינמו:

 תנהלו דיון כשבנאדם נמצא פה, שלומי זינו:

 באת להפריע? אבי בינמו:

 אני לא מפריע, אני מציע הצעה אני הצעתי הצעה חברית, שלומי זינו:

 אתה בזמן שלך תדבר, אז לא מקבלים את ההצעה שלך, אבי בינמו:

 אני חושב ש, שלומי זינו:

 ,לא מקבלים את ההצעה שלך אבי בינמו:

 אני חושב ואני... שלומי זינו:

 הוא יושב ראש סיעת הליכוד תן לו להגיד אבי בינמו:

ים של.. )מדברים יחד(  כל יהוא לא יושב ראש סיעת הליכות והעניינים הפנימ שלומי זינו:

מה שקשור לעניין הסיעות קשור אך ורק לעניין הסיעות אף אחד כולל לא 

ב בסיעות אם כל היום )מדברים יחד(  אתה אדוני ראש העיר לא יכול להתער

 תבוא לפריימריז יבחרו אותך הללויה אבל מכאן ו...

 אל תדאג נתמודד נתמודד, אבי בינמו:

 בסדר תתמודד ונראה מי ינצח אני אנצח אותך גם שמה, שלומי זינו:

 נתמודד, אבי בינמו:

 אני אנצח אותך גם שמה, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

בל מכאן ולקיים דיון בנושא חבר מועצת עיר זאב שפיגלר כשהוא לא נמצא א שלומי זינו:

 פה זה לא מכובד.

 שלומי שלומי ... דובר ?:

 )מדברים יחד(  

הוא יכול להגיד עד מחר, יש פה, אני נוכחתי בדיון ואני הייתי בבית המשפט  שלומי זינו:

 שזה קרה ויש הסכם שהם הגיעו אליו ויש עניין ש...
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 הוא מקריא את ההסכם מה אתה רוצה? ו:אבי בינמ

לא את פסק הדין זה פסק דין שקיבל זה הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק  שלומי זינו:

דין, ראוי ומן הראוי אם זה מדרך הפשרה ואם מכבדים אחד את השני 

היית רוצה שידברו בעניינך לעשות את המהלך הזה בנוכחות חבר המועצה 

 כשאת לא נמצאת?

 אבל זו דעתך הוא רוצה לדבר על זה, י:נעמי כספ

 )מדברים יחד(  לא הוא לא רוצה לדבר על זה, שלומי זינו:

 שלומי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כמו שכל אחד יכול לקרוא פסק דין זכותו, גאורגי:

 זה לא מכובד, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

היה יודע שזה על סדר היום יכול  זה לא על סדר היום יכול להיות שאם הוא שלומי זינו:

להיות שהוא היה מגיע היום יכול להיות שהיה מגיע יותר מוקדם, הוא לא 

הגיע בגלל שהוא יודע מה יש בסדר היום, ויש לו את האילוצים האישיים 

שלו, אם אתה כמו שנפגשת איתו אתמול וביקשת לעשות פשרה וביקשת 

מת מכבד ואם באמת פיך להסתדר וביקשת להגיע להבנות ואם אתה בא

וליבך שווים אז אתה תכבד את עצמך ותעשה את זה בנוכחותו, אולי הוא 

 יחזק אותך אבל מה אתה בפחדנות עושה את זה כשהוא לא נמצא פה, 

 לינואר  8טוב ב ניסים בן לולו:

אני לא אתן לך לקרוא את פסק הדין אני לא אתן לך לקרוא את פסק הדין  שלומי זינו:

 תה תחזור על זה מאה פעמים לא אתן לך, לא אתן לך,גם אם א

 )מדברים יחד(  

 אני מבקש ממך לצאת מהישיבה, אבי בינמו:

 אני מבקש ממך לצאת העירייה, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

תעשה הפסקה בפרוטוקול אני מבקש ממך לצאת מהישיבה אתה תחזור  אבי בינמו:

 להצבעה,

 תה תצא מהעירייה...אני לא יוצא. א שלומי זינו:
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אני מבקש להוציא אותו מהישיבה. אף אחד לא מפריע לך לדבר ואתה מפריע  אבי בינמו:

 לאנשים לדבר באופן שיטתי. 

 )הפסקה(

ניתן בעניין של זאב שפיגלר נגד עיריית נשר הוכנס במלואו ש פסק הדין אבי בינמו:

 לפרוטוקול וצורף לפרוטוקול,

הכניס לפרוטוקול אנחנו רוצים חוות דעת משפטי האם משהו אתה לא יכול ל שלומי זינו:

 שלא נאמר לפרוטוקול 

 )מדברים יחד(  

 תוספת סייעת שנייה בגני הילדים, אבי בינמו:

 אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית בעניין, שלומי זינו:

 תוספת סייעת שנייה, אבי בינמו:

 ושא שלא מופיע על סדר היום,אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית האם נ שלומי זינו:

 אני מבקש ממך נותן אזהרה ראשונה אתה מפריע לסדר היום, אבי בינמו:

 אני שואל שאלה ואתה תענה, שלומי זינו:

 אני נותן לך אזהרה שנייה, אבי בינמו:

 אני שואל שאלה שנייה ואתה תענה שלומי זינו:

 אני נותן לך אהרה שלישית אבי בינמו:

 שואל שאלה ואתה תענהאני  שלומי זינו:

דברים של שלומי זינו לא יכנסו בדיון בנושא סייעת שנייה בגני הילדים  אבי בינמו:

 לפרוטוקול,

 אתה חי בסרט שלומי זינו:

 טוב רבותי  אבי בינמו:

 אתה חי בסרט, שלומי זינו:

 בקשה ישי, ישי כן, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כן בקשה רועי, אבי בינמו:

 שלך )מדברים יחד(   הבריוניתההתנהגות  ו:שלומי זינ

 כן בקשה רועי אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  
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 אני מבקש חוות דעת משפטית, שלומי זינו:

 אדוני הנכבד הדברים שלך לא יכנסו לפרוטוקול נקודה. אבי בינמו:

אני מבקש חוות דעת משפטית אתה לא יכול לקבוע דבר שכזה מבלי לתת  שלומי זינו:

 עת משפטיתחוות ד

 אני מציע להצביע נושא של תוספת סייעת שנייה לגני ילדים, אבי בינמו:

 אתה לא יכול לעשות דבר כזה מבלי לתן חוות דעת משפטית, שלומי זינו:

 מאחר ו, אבי בינמו:

 אני מבקש זכות דיבור, רועי לוי:

 בקשה, אבי בינמו:

 אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית, שלומי זינו:

 כן? מו:אבי בינ

 אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 אתה יכול לקרוא את פסק הדין ואז הוא יכנס לפרוטוקול כמו שהוא, דן תיכון:

 אני מוכנה לקרוא, מיכל ליבנה:

 הוא לא נותן לדבר, אבי בינמו:

 אני רק אומר לך, דן תיכון:

 לא תגיד לחבר שלך, אבי בינמו:

 אני רוצה חוות דעת משפטית, ינו:שלומי ז

 ראש העיר אני מוכנה לקרוא, אצלי ביד, מיכל ליבנה:

 אני מבקש חוות דעת משפטית אני לא אתן לבריונות הזו להימשך שלומי זינו:

 בית המשפט המחוזי... מיכל ליבנה:

 מיכל מיכל, אבי בינמו:

באות את יכולה להגיש את לא יכולה את עדיין לא חבר מועצה בבחירות ה שלומי זינו:

 מועמדות אני מבקש לקבל חוות דעת,

 אני לא תושבת נשר, מיכל ליבנה:

 אז תעברי לנשר אם את רוצה ככה ... שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית, שלומי זינו:
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 תירגע אתה תקבל אותה בשנייה אחת.  אבי בינמו:

 ול...לא אז אם אתה יכ שלומי זינו:

 בשנייה אחת אתה תקבל אותה, אבי בינמו:

 ואם אתה יכול להחליט שהדברים שלי לא יכנסו לפרוטוקולים, שלומי זינו:

 הדברים  שלך לא יכנסו לפרוטוקול, אבי בינמו:

זאת אומרת שלא מספיק לך הזיופים של הפרוטוקול אתה מנסה לעשות  שלומי זינו:

 דברים לא חוקים

ה אומר החוק כאשר חבר המועצה מקבל אזהרה שלישית מתבקש מעיין מ אבי בינמו:

 לצאת מהישיבה מסרב לצאת מהישיבה,

 לא אני רוצה חוות דעת משפטית האם אתה )מדברים יחד(   שלומי זינו:

 כן מה אומר ה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 תוספת סייעת שנייה בגני ילדים  3סעיף 

א זה היה ושסיעת בגני ילדים אתה העלת את הנ בקשה רועי תוספת שנייה אבי בינמו:

 כשאילתה בישיבה הקודמת שהעלה שלומי זינו בבקשה

אני מבקש להתייחס העלנו נושא של תוספת סייעת שנייה בגני הילדים לא  רועי לוי:

היום ביקשנו את זה כבר החל מחודש אוקטובר מיד אחרי פתיחת שנת 

ות של הורים אלינו לחברי בות פניקהלימודים הנושא הזה התעורר בע

המועצה כאשר בשנה שקדמה בעצם בכל גני ילדים בנשר בהם היה מגיע 

יעת השנייה ביום היחיד יתוספת של סייעת שנייה העירייה השלימה את הס

 שהיה חסר דהיינו זה לאורך חוות דעת ה, אני לא יכול כל כך לקרוא לה חוות

שקיבלנו מאוד כדאי שמי  דעת אבל המתיימרת להיות חוות דעת המשפטית

שמוציא את חוות הדעת גם ילמד מה היה ומה היה נהוג בשנת הלימודים 

בזמן שהיה נהוג גם כן  2017הקודמת וגם מה תוקצב עבור תקציב שנת 

בעכבות מחאה של הורים בגנים בעיקר ... בשנה שעברה בעצם הסייעת 

ה, משרד החינוך עם  ה... בבית הספר בגן סליח השנייה נשארה כל השבוע 

מתקצב חמישה ימים והעירייה הוסיפה עוד יום בשבוע עוד יום בשבוע  בערך 

שש שבע שעות יומיות אנחנו מדברים על סדר גודל של כל העיר מאה אלף 

שקל עכשיו אדוני ראש העיר הרי אנחנו שוכחנו בטלפון בתחילת השנה 
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כך גם אמר לי  והעליתי בפניך בטלפון את הנושא הזה לא רק בטלפון אחר

כששלחתי לך הודעה אמרת לי אל  SMSאמרת לי תתזכר אותי ושלחתי לך 

 SMSזה אחרי שאתה ביקשת  שאני אשלח לך  SMSתעשה עלי פוליטיקה ב

בנושא ולמה אתה אומר אל תעשה פוליטיקה בגלל שאנחנו מבקשים משהו 

יות הרי זה לא בשבילנו זה עוד לא פורסם זה עוד לא היה ברשתות החברת

שאתה כה חושש מהם ומתפקד רק על פיהם לא שום דבר אמרתי לך אדוני 

ראש העיר תטפל בנושא הזה בשנה שעברה סוכם עם יחיאל בנושא הזה הוא 

עת השנייה ביום הנוסף תמשיך אתה באותו קו של מה יתקצב את הסי

שההורים מבקשים לצערי הרב שלא בפעם הראשונה שוב אתה החלטת 

י נשר עכשיו אני שואל אותך מה הם עשו לך רע מה אנחנו מה לפעול נגד תושב

ילדים עשו לך רע שהם  34הילדים שלנו מה הילדים שלי  שנמצאים בגן עם 

צריכים להיות עם סייעת אחת במהלך היום יש שם ילדים שעדיין עושים 

פיפי שבורח להם יש הורים שמגיעים לגן באמצע היום לקחת  את הילדים 

וסה הגננת השנייה צריכה להכין את הגב אין מי שיהיה עם סייעת אחת תפ

הילדים שלנו ילדים נפצעים יש אלימות הם חוזרים אלינו עקוצים לבתים 

הם מדווחים לנו על דברים שקורים בגן, והסייעות מדהימות והם עושות את 

העבודה מכל הלב והם פוגשות אותנו בוקר בוקר אני מביא את הילדים שלי 

בוקר שאני מחמיץ תמיד כולם עם חיוך על הפנים תמיד הם  לגן,  אין

 מחבקות את הילדים,

 זה הסייעות אתה מדבר? אבי בינמו:

תמיד הם מנשקות אותם, הסייעות של עיריית נשר. מדהימות מנשקות  רועי לוי:

 אותם, תן להם אבל את הזכויות שלהם.

 יש להם. אבי בינמו:

 ,תן להם את מה שמגיע להם רועי לוי:

 בשכר מינימום אתה מעסיק אותם, שלומי זינו:

אתה מנסה כל הזמן לפגוע בהם עכשיו אתה צריך להבין שהפגיעה הכי קשה  רועי לוי:

שהם חוות זה לא בשכר שלהם אדוני ראש העיר זה מה שאתה לא מבין 

הפגיעה הכי קשה שלהם הכי קשה זה זה שלא נותנים להם את היכולת לטפל 

ת בנושא הזה יותר מאשר בשכר פגעתם להם בשעות בילדים והם מתקשו
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העבודה פגעתם להם בתנאים למה לפגוע להם בציפור נפשם הם בוכות כי הם 

נו לא כות לנו לכל ההורים כי הם אומרות אנחומתקשות לטפל בילדים הם ב

 ים כמו שצריךמצליחות להצליח לשמור על ילד

 וגם מפחדות להתלונן, שלומי זינו:

 אה אלף שקל על זה אנחנו מדברים אבל איפה סדרי עדיפויות בעיר?מ רועי לוי:

 כדורגל. שלומי זינו:

 מהתחלה מהיום הראשון שנכנסתם החזון שלך חסר אין חזון, רועי לוי:

 אין תוכנית, שלומי זינו:

אין שום דבר סדרי עדיפויות שלך הם קודם כל החברים שלך הם קודם כל  רועי לוי:

הקומבינה קודם כל אנשים שמסביבך והילדים שלנו אנשים שלך קודם כל 

במקום האחרון ואני אומר לך אדוני ראש העיר אני בדרך כלל לא כועס אבל 

בנושא הזה הצלחת להכעיס את כולם כי אתה פוגע בילדים שלנו אתה פוגע 

בהם כשאתה אומר שאין זיהום אוויר בנשר אתה פוגע בהם כשאתה לא 

י ילדים אתה פוגע בהם כשאתה לא עושה פסי עושה מעברי חצייה ליד גנ

האטה ליד גני ילדים אתה פוגע בהם כשאתה לא מחליף ריהוט בגני ילדים 

אתה פוגע בהם כשיש נזילות בגני ילדים והכי גרוע אתה פוגע בהם כשאתה 

לא מוסיף להם סייעת שנייה בגני ילדים אז אני רוצה להגיד לך שאתה צריך 

ועצת המשפטית שתיתן חוות דעת שאומרת שהיא להתבייש, שהפעלת את הי

לא יכולה לקבל את ההחלטה הזאת אתה צריך להתבייש את הסגנית היועצת 

המשפטית אתה צריך להתבייש בעצמך ואמר לי היועץ המשפטי של העירייה 

הוא לא מקבל את החוות דעת שלה היא פועלת על  פי דעת עצמה היא פועלת 

 אדוני ראש העיר, י נשר אני אומר לך לבד, היא לא תפעל נגד תושב

 אתה פועל נגד תושבי נשר אתה פועל ... אבי בינמו:

 אתה פועל נגד הילדים שלנו,  אתה לא  רועי לוי:

 תכף תקבל מענה, מענה לכל ה... אבי בינמו:

 בילדים שלנו, רועי לוי:

 לכל הטענות שלך,  אבי בינמו:

ר חברי המועצה מלבדך כי אתה מה לעשות אני מאמין ומקווה ומכיר את שא רועי לוי:

התחלת עם חמישה חברי מועצה עם קואליציה של שמונה ונשארת חבר 



 17.01.2018ש.ר.                                00630

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

32 

מועצה בודד בסיעה )לא ברור(  אז אתה בטח תצביע נגד אבל אני סומך 

ובטוח שכל חברי מועצה מסביב לשולחן הזה מה שחשוב להם זה רק תושבי 

 נשר ורק הילדים והם יצביעו בעד,

 ואת החוות דעת המשפטיות תביא לבית המשפט, זינו:שלומי 

 תודה רבה אני רק רוצה ברשותך להשיב, אבי בינמו:

 אני רוצה את החוות דעת שלן היועצת המשפטי, שלומי זינו:

 שנייה אתה תקבל, אבי בינמו:

 אני רוצה שלומי זינו:

 אתה תקבל עוד לא מנענו ממך כלום, אבי בינמו:

 ה הכרזת,מה זה את שלומי זינו:

 אל תפריע אני תכף אוציא לך את זה, אבי בינמו:

 הכרזת שהדברים שלי לא יכנסו לפרוטוקול שלומי זינו:

 ים עוד לא אמרת משהו,יבינת אבי בינמו:

 אני רוצה לדבר שלומי זינו:

 היא בודקת את זה, אבי בינמו:

 אני לא אבזבז דקה או אנרגיה, שלומי זינו:

 זה, היא בודקת את אבי בינמו:

 אם הדברים שלי לא יכנסו לפרוטוקול, אני רוצה לקבל חוות דעת, שלומי זינו:

 לא נשמע(–בצעקות  –)מדברים יחד 

 ולא כלום, נרגעלא  שלומי זינו:

 מעיין מעיין, אבי בינמו:

 )הפסקה(

 כן מעיין עו"ד  מעיין פולק בבקשה, אבי בינמו:

 שלוש לפקודת העירייה, 35אני מבקשת להפנות אותכם  לסעיף  מעיין פולק:

 לא שומעים אותך, דן תיכון:

 שלושים וחמש שלוש מעיין פולק:

 איזה תקנון? שלומי זינו:

י ל... בחבר מועצה מפריע למהלך אלפקודת העיריות, יושב ראש הישיבה רש מעיין פולק:

התקין של הישיבה לא שמע חבר מועצה לשלוש התראות בישיבה אחת ראשי 
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י להיכנס אעל הוצאתו, הוצא חבר מועצה כאמור)רש היושב ראש להראות

 בדה שהתריעו שלוש פעמים ולא...ולישיבה לצורך הצבעה בלבד  נוכח הע

 זה חוות הדעת שאת הכנת עכשיו? דן תיכון:

 לא היא מקריאה מ שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

לא לרשום  ביקשו ממך לצאת ואתה לא יוצא מבחינת התכלית זה בדיוק כמו מעיין פולק:

 את הדברים לפרוטוקול 

 זו פרשנות, דובר ?:

 תודה רבה ערב טוב, שלומי זינו:

 תודה רבה  אבי בינמו:

 ניפגש בבית המשפט שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 אני רוצה ברשותכם לענות שלומי זינו יצא מהישיבה כן, אבי בינמו:

 )שלומי זינו יוצא מהישיבה(

 קשה,בקשה. יחיאל ב אבי בינמו:

 טוב אני רוצה להזכיר לחברים,  יחיאל אדרי:

 דעתך חשובה לנו, דן תיכון:

 איזה ריח של קינמון מאיפה זה בא? יחיאל אדרי:

 ממני, מהכיס שלי, דובר ?:

טוב אני רוצה להזכיר לחברים שרובם נמצאים פה שהייתה ישיבת וועדת  יחיאל אדרי:

י עניין של סייעת שנייה על חינוך שהייתה ברשותי בישיבה הזאת הוחלט לגב

 שקיבלנו את חוות הדעת ש,

 יחיאל תרים את הקול לא שומעים אותך, ישי איבגי:

 וקיבלנו, אני לא מרגיש טוב, יחיאל אדרי:

 אהה אוקי. ישי איבגי:

דיברנו גם הייתה שמה ממלאת מקום מנהלת מחלקה לחינוך והיא הסבירה  יחיאל אדרי:

עת שנייה בגנים לפי הבדיקה שלי שאני אמרתי בגדול שנכון ל הרגע אין סיי

בזמנו מדובר בשתים וחצי בסך הכול ואנחנו כוועדה קיבלנו החלטה 
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שהמליצה למועצת העיר שאכן אנחנו לקראת שנת התקציב הקרובה  

 החלטה,

 יש לך תקציב, 2017לא כבר תקצבת את זה לשנת תקציב  רועי לוי:

 נה ולהגיד שיש לו עודף על חשבון הילדים, אבל הוא רוצה לסיים את הש ישי איבגי:

 ישי אל תפריעו לי, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 2017אתה מדבר ב רועי לוי:

 ,2018לא אנחנו גם דיברנו על זה שזה יהיה בתקציב  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 ולכן אני, יחיאל אדרי:

 זה נקרא דיון רציפות,  רועי לוי:

י לא מבין עכשיו מה שקורה אנחנו החלטנו בוועדת )לא ברור(  לא לכן אנ יחיאל אדרי:

 הגיע אלינו, 

 )מדברים יחד(  

אוקי אז אני אבקש עוד פעם לשלוח לי כי אני לא ראיתי )מדברים יחד(  יחיאל אדרי:

פרוטוקול וועדת חינוך. אני חושב שאנחנו בנושא סייעת השנייה זה מאוד 

דעתי לגבי הסייעות ולגבי מה שהילדים חשוב מקובל עלי ולא מכירים את 

שלנו צריכים לקבל אהה אני היום לא מעורב ברמה היום יומית אבל אני 

מאמין ובטוח שמקבלים את מה שאני אישרתי את מורשת את מה שאני 

אישרתי ולכן אנחנו נקבל את הפרוטוקול ויש שמה כמה נושאים שקשורים 

וון שחלקם מהאנשים שנמצאים לחינוך אני מבקש מעיריית מועצת העיר כי

פה הם חברים בוועדת החינוך אני מבקש מאדוני ראש העיר לישיבה הבאה 

ה כדי שנוכל לאשר את כל נושא הקרובה להביא את כל הפרוטוקולים לישיב

.... כי הסייעת )לא ברור(  כרגע נוך ולא רק את נושא של הסייעות החי

 נמצאת,

 לא נמצאת, רועי לוי:

 זה מה שהוסבר לי,  יחיאל אדרי:

 היא לא נמצאת, רועי לוי:
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טוב אני ברשותכם יכול לתת הרבה קרדיט לידידי יחיאל אדרי על כל העשייה  אבי בינמו:

שלו בשנים האחרונות בנושא החינוך אני חושב שגם אתם מצטרפים לנושא, 

 יחד עם זאת,

 הצטרפתי בנושא הסייעת השנייה, רועי לוי:

טוס מאוד רציני  אלמרות שהדברים של רועי לוי נאמרו בסט יחד עם זאת אבי בינמו:

האמירה של הצעירים לעיר נשר היא לא בכדי ואני אשיב כדלקמן תוספת 

סייעת שנייה בגני ילדים לעניין זה נדרשתי בשאילתה  רק בישיבה הקודמת 

לכן ניתנה תשובה מפורטת  לעניין תוספת תקציבים כידוע לכם כל הוצאה 

ה במסגרת תקציב דרושה ויש בה על מנת עדכון הוראות אשר לא אושר

תקציבי או הגדלת תקציב נדרש להביאה לוועדת כספים תוך הצבעה למקור 

גני ילדים  31תקציבי ולאחר מכן למועצת העיר בנשר נפתחו השנה 

ם ממלכתי דתי לחינוך מיוחד כולל שני גנים חדשים גן נחשון עקב יממלכתי

פתחות שכונת נוף כרמל  וכן גן הגפן שהינו גן הגירה חיובית לנשר והת

תקשורתי לילדים על רצף האוטיסטי שמקבלים מגוון רחב של טיפולים 

 30גני ילדים כוללים כמות של  19מצוות מתוגבר במסגרת יום לימודים ארוך 

גנים רב גילאים ועוד אחד טרום  3תרום חובה  12ילדים ומעלה מתוכם כ

קבע רפורמה בגני ילדים טרום חובה וטרום חובה  חובה כידוע משרד החינוך

ילדים שם תתווסף סייעת שנייה  30, בהם יש למעלה מ4עד  3כלומר גילאי 

בגן ילדים חמישה ימים בשבוע וזאת על מנת להקל את הטיפול בילדים 

שנים כלומר הצעירים מאז הצהרת גיל חוק חינוך חובה מחמש שנים לשלוש 

והינם גמולים מחיתולים בשלבים הראשונים  םלסייע לילדים אשר היית

בכניסתם מגיל שלוש למערכת החינוך ועולים )לא ברור(, בהתאם לרפורמה 

בכל גני הטרום חובה בנשר ישנה סייעת שנייה חמישה ימים בשבוע כפי 

שקבע משרד החינוך משרה מלאה בחמישה ימי עבודה עם זאת כבר מתחילת 

ם הפנוי ועל כן עיריית נשר כבר בהתחלה הרפורמה הבנו את הסוגיה של היו

ת זה בהתאם קצבה אוספים על מנת להטיב עם הילדים ותקבע קריטריונים נ

ם חובה כלומר ילדים מגיל שלוש בהם קיימת סייעת בגני הילדים טרום טרו

שנייה העירייה מוסיפה סייעת שנייה מחליפה עבור היום החופשי יום השישי 

שנת הלימודים וזאת במטרה לסייע להסתגלות במשך החודשים הראשונים ל
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לכניסה למערכת החינוך סיוע בגמילה מחיתולים.. וגם לאחר מכן עיריית 

נשר ממשיכה ולא מפנה גב כפי שחלק אולי ניסו להגיב ולשכנע העירייה 

למשרד החינוך  קבעה קריטריונים נוספים להמשך מתן סיוע זה מעבר

של בני שלוש שניתנה סייעת  ובהתאם לתקציב מאושר, באותם גנים

בחודשים הראשונים אם על פי דיווח הגננת באמצע אוקטובר ישנם לפחות 

חמישה ילדים לא גמולים מחיתולים אנו ממשיכים במתן סייעת מחליפה 

יעת השנייה וזאת כדי לסייע יעבור היום השישי שהוא יום החופשי של הס

חיתולים הינכם רואות לצוות הקיים בטיפול ילדים אשר אינם גמולים מ

שעיריית נשר לא הסתפקה ברפורמה של משרד החינוך מוסיפה תקציבים 

יונים ובהתאם וי על פי קריטריונים אחידים ושיובאופן מידתי מתוכנן ורא

לשיקול דעת של אנשי המקצוע אין זה בסמכות המועצה להראות על הכנת 

ולכן אתה מכיר, העברת תקציב או תקציבים בתקציבה השוטף של העירייה 

סליחה )מדברים יחד(  לכן אתה מכיר )מדברים יחד(  לפקודת העיריות 

 שקובע שראש העירייה ראשי בהוראות הגזבר,

 )מדברים יחד(  

 מאחר והגנים שלנו הם מהטובים בארץ המאורגנים ביותר, אבי בינמו:

 תלמד מה זה תקציב רועי לוי:

 ף גם בגן העיר עושים,אני רק רוצה להוסיף דבר נוס אבי בינמו:

 תלמד מה הסעיפים שלך  רועי לוי:

 גם בגן העיר עושים, אבי בינמו:

 שיש הוספה של ... רועי לוי:

שם התבקשנו לסייעת שנייה שבוע שלם אכן דאגנו לכך אני רק רוצה לספר  אבי בינמו:

 בנוסף לכל ה...

 יש גם )לא ברור(   רועי לוי:

בהם אנחנו מקשיבים להם אבל יחד עם זאת אני רוצה טפלים מבסדר אנחנו  אבי בינמו:

לציין באמת בחדווה גדולה מאוד בזכות מועצת העיר כמובן מחלקת חינוך 

ההורים והתלמידים שבית ספר גלילות הוא מועמד מוביל לפרס החינוך 

הארצי, כן והלוואי היום הייתה הוועדה שבאה לבחון ואני אומר את זה 

אמת אני אומר את זה לזכות מועצת העיר מחלקת לזכות חבר המועצה כן, ב
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החינוך ובית ספר רבין הוסמך הערב לבית ספר ירוק אז כאשר אתה בא 

ואומר החינוך אתה באמת שם אותנו באיזה מקום )לא ברור(  לשים אותנו, 

חלק מהדברים שלך אנחנו מקשיבים וחלק אנחנו מבצעים גם, אבל כפי 

 לא היה .... )מדברים יחד(  בבקשה,שאתה הצגת את זה לפי דעתי זה 

 ...הכותב אבל תגיד לי בסוף יש סייעת או אין סייעת? דן תיכון:

 יש סייעת כשיש צורך, אבי בינמו:

 מה? דן תיכון:

 כשיש צורך אבי בינמו:

 כשהילד עושה פיפי מביאים את הסייעת  ישי איבגי:

 נו באמת, אבי בינמו:

 שעברה לא השתנו קריטריונים משנה שעברה, כמו הקריטריון של שנה מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

האם ילדים עושים פיפי או לא עושים פיפי, זה שילדים צריכים חינוך צריכים  רועי לוי:

משחק צריכים גישה צריכים עוד עין, זה לא משנה עשה פיפי או לא עשה 

 פיפי,

 לא, אבי בינמו:

 ם יחד(  ככה זה נראה, אל תתערבי )מדברי רועי לוי:

 למה אתה צועק, אבי בינמו:

 אל תתערבי )מדברים יחד(   רועי לוי:

 רועי למה אתה צועק עלי? מיכל ליבנה:

 את כל רגע מתפרצת עם כל הכבוד לך מכבדים אותך, רועי לוי:

 אני לא כל רגע מתפרצת אני מבקשת שלא תצעק עלי, מיכל ליבנה:

יבה הזאת חושבת שאת מנהלת אותה, מעולם לא דיברתי עליך את כל היש רועי לוי:

 תשימי קאט תשימי קאט לעצמך,

 אני? מיכל ליבנה:

 את הולכת נותנת ייעוץ ליועצת המשפטית לסגנית של היועצת המשפטית, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

יושב כאן מחזיק תיק חינוך לשעבר הוא אומר מה היה בתקופתו את  רועי לוי:

 בת שאת מנהלת את הישיבה יש גבול,מערערת על מה שהוא אומר חוש
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 דווקא אני מסכימה עם יחיאל, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 אני לא הבנתי למה אתה לא מאפשר תקציב לסייעת, דן תיכון:

 כי צריך לדון בזה, בוועדת כספים אבי בינמו:

 אני מבקש הצבעה שנית, רועי לוי:

 ההצעה שמעלה רועי הוא לא חוקי, צריך לדון בוועדת כספים,  כן ולכן אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מה אתה תגיד מה ההצעה שלך? אבי בינמו:

 מה? רועי לוי:

 תגיד יש )מדברים יחד(  אבי בינמו:

 אני לא הקראתי את ההצעה,  רועי לוי:

 סליחה חשבתי שהקראת אותה.  אבי

 לפני שאתה מקריא רועי, יחיאל אדרי:

 הצעת החלטה, רועי לוי:

רועי, אני חושב שאנחנו פה, שים לב מה קורה שימו לב מה קורה  אנחנו  אדרי: יחיאל

מדברים פעם אחת על שאילתא אחר כך הצעה לסדר בין השאילתא לבין 

הצעה לסדר יושבת וועדת חינוך שאמרתי קודם מורכבת מערמה של אנשים 

 פה, )מדברים יחד(  עכשיו אנחנו הולכים ודנים הולכים להצביע על משהו

 שכבר החלטנו בוועדת חינוך,

 עכשיו צריך להחליט במועצת העיר, רועי לוי:

אני מבקש אני בא ומבקש את כל פרוטוקול שהיה בוועדת החינוך )מדברים  יחיאל אדרי:

יחד(  רגע לאשר אותו כמקשה אחת  בתוספת למה שיש במקשה אחת 

ולכן לא  ובהחלטות שמה ואמרנו שאנחנו נעגל את זה בתקציב, נעגל את זה

את כל הנותר, )מדברים יחד(   2018יהיה מנוס ממועצת העיר לעגל מתקציב 

 רועי אנחנו נמצאים בינואר

כן )מדברים יחד(  לכן אפשר להמשיך לפי אחד חלקי שתים עשרה לתקציב  רועי לוי:

 שנתן סייעת שנייה, בקיצור יחיאל זה... אפשר להוסיף, 2017של 

 )מדברים יחד(  

 אני מבקש להכניס את מה שאני ביקשתי כהצעה אחת, :יחיאל אדרי
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 מה ההצעה? אבי בינמו:

 נוסיף את זה שיביאו את הפרוטוקול בישיבה הבאה, רועי לוי:

 בישיבה הבאה אנחנו רוצים את הפרוטוקול, יחיאל אדרי:

יישמו שבעה  )לא ברור(  בנוכחות  החלטה בגני העירייההת אההצעה ככה ש רועי לוי:

ייה בנוכחות כל ימי הלימודים ואם קיים מחסור בתקציב זמין סייעת שנ

גזבר העירייה הכין הצעה להעברת תקציבים עבור סעיף זה.... ועדת כספים 

)לא ברור(  תוך עשרה ימים כמתחרה בחוק באישור )לא ברור(  מועצת 

 העירייה תיכנס לדיון ואישור ההקצאה,

 מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 אני מבקש )מדברים יחד(   וי:רועי ל

 לא לא רועי בשביל מה הצעה שלי? יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אבל אני יש לי הצעה נוספת במקביל, אז אני אמרתי, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אולי היא לא חוקית, אבי בינמו:

 אם היא לא חוקית שהיועץ המשפטי תגיד )מדברים יחד(   יחיאל אדרי:

 לא אמרתי אולי חס וחלילה, יש הצעה שהעלה רועי לוי זו הצעה ש, ינמו:אבי ב

 מותר לו מותר לי גם )לא ברור(  כי אנחנו בדיון כי זה או הצעה שלו או כלום? יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 לא חשבתי שאנחנו דנים בזה, יחיאל אדרי:

 מה לא חשבת יש לך סדר יום  אבי בינמו:

בתי שנדון בזה אמרתי ליועץ המשפטי ייקח שש שעות, לא ידעתי לא חש יחיאל אדרי:

 ששלומי וזה יהיה ככה...

 כן, אבי בינמו:

אני מבקש, אין לי בעיה עם ההצעה של רועי אבל הייתי מבקש להוסיף  יחיאל אדרי:

לישיבה הקרובה הישיבה של המניין שאמורה לפי התוכנית להגיע בשבוע 

 וועדת החינוך הבא, להוסיף את הפרוטוקול של

 איפה הפרוטוקול הוא לא כתוב? אבי בינמו:

 הוא אומר שהוא כתוב ולא קיבל אותו, ישי איבגי:
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 )לא ברור(  תוספת של יחיאל, רועי לוי:

 לא זה הצעה  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 מה ההצעה? אבי בינמו:

נייה לאורך כל יום בגני העירייה יושמו שישה ימי לימודים בנוכחות סייעת ש רועי לוי:

הלימודים אם קיים מחסור בתקציב זמין גזבר העירייה הכין הצעה להעברת 

תקציב עבור סעיף זה והגיש אותה באישור וועדת הכספים בתוך שלושה 

 ימים,

 תוך שלושה ימים )לא ברור(  כי אנחנו שבעה ימים, יחיאל אדרי:

ר הצעת התקציב במועצת שלוש מתוך עשרה ימים כמתחייב בחוק מאישו רועי לוי:

העיר תיכנס לדיון באישור ההצעה, ארבע מועצת העיר בישיבתה מן המניין 

 הקרובה תדון בפרוטוקול וועדת החינוך האחרון,

 מי בעד ההצעה של רועי לוי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

שי איבגי מי בעד ההצעה של רועי לוי, )לא ברור(  בעד רועי בעד דן תיכון בעד י אבי בינמו:

 בעד איגור בעד ניסים בעד,

 עם התוספת שלי, יחיאל אדרי:

יחיאל בעד, נעמי בעד, )לא ברור(  הצעה לא חוקית אני נגד, וגאורגי נמנע  אבי בינמו:

 היא לא תעבור הלאה, להבא בתור,. ההצעה היא לא חוקית ולכן 

 

 

 

 

 

 

 אכיפה סלקטיבית בארנונה  4סעיף 

 בית בארנונה מי בעד הנושא?אכיפה סלקטי אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אז ככה, ישי איבגי:

ודים בנוכחות סייעת שנייה לאורך כל יום הלימודים בגני העירייה יושמו שישה ימי לימ -הצעת החלטה
אם קיים מחסור בתקציב זמין גזבר העירייה הכין הצעה להעברת תקציב עבור סעיף זה 
והגיש אותה באישור וועדת הכספים בתוך שלושה ימים. תוך עשרה ימים כמתחייב 

עצת העיר מו .כנס לדיון באישור ההצעהתתבחוק מאישור הצעת התקציב במועצת העיר 
 וועדת החינוך האחרון. בישיבתה מן המניין הקרובה תדון בפרוטוקול 

 7-בעד
 1-נגד

 1 -נמנע



 17.01.2018ש.ר.                                00630

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

41 

 בקשה, אבי בינמו:

אכיפה סלקטיבית אדוני ראש העיר יצא לנו לדבר על הנושא הזה כמה וכמה  ישי איבגי:

פעמים אהה אני חושב שהאזור שהוא הכי בולט בנושא של אכיפה 

ן אבל אני רוצה סלקטיבית אלה השכונות החדשות של התאנה דוכיפת נחשו

 לגעת,

 תאנה? יחיאל אדרי:

 

 למה בתאנה? דן תיכון:

אנשים משלמים שם שטחים משותפים הרבה יותר מהרגיל לטענתם לעלות  ישי איבגי:

 על סדר יום את הנושא,

 אבל דן תיכון דווקא טען שלעשות  דובר ?:

 )מדברים יחד(  

בשכונת )מדברים יחד(  אבל איפה זה בולט הכי הרבה אצל כולם זה  ישי איבגי:

אהה מה שקורה שם זה בעצם לפחות ממה שאני חש  שנמצאת ברמות יצחק,

מהתושבים ואני חש שהצדק איתם זה נראה אני אגיד לך על פניו אני רוצה 

להגיד את זה בהסתייגות אבל אני לא אגיד את זה בהסתייגות זה נראה 

ה שם שיטת חר התחילבשבגלל שראש העיר הקודם היה שם ולאחר שהו

המדידה שהיא בעצם מדדה חלק מהעיר באיזשהו שלב הצהרת פה במועצת 

העיר שהפסקת למדוד את המדידה בעצם שהתבצעה ומה שקורה ששכונת 

בני ביתך היום אנשים שלצורך העניין שילמו מאז שהם בנו עד כה סתם 

מטר  550מטר אדוני ראש העיר  450מטר פתאום יש להם  250לצורך העניין 

הם שואלים אותנו כחברי מועצה ואני מאמין שגם אותך כראש העיר הם ו

היו פה אצלך אני יודע לפחות פעם אחת אני לא רוצה להגיד אולי לפחות 

ארבע הם שואלים למה הם צריכים לשלם על מדידה שאתם ביצעתם שלא 

השתנתה במהלך הזמן ובנוסף קומת חנייה שחייבו  התבע השתנתה כאשר

 אותה לעשות,

 השתנתה אז? תבעתסביר את עצמך איזה  אבי בינמו:

השתנתה אתם הייתם  תבעבשכונה אם אתם לא יודעים איזה  תבעהשתנתה  ישי איבגי:

 חברי מועצה זה חמור מאוד,
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 בוא נמשיך, תבעלא השתנה שום  אבי בינמו:

 אני לפחות  ישי איבגי:

 ים אותך,טעמ אבי בינמו:

 רגע שנייה, ישי איבגי:

 מטעים אותך, ו:אבי בינמ

חדשה ששונתה  תבעוהוא אישר לי שהיה שם אני הייתי אצל מהנדס העיר,  ישי איבגי:

 לפני כמה שנים לא הרבה שנים, על זה אני מדבר,

 אבל זה לא קשור לארנונה, אבי בינמו:

של הדברים  ..הזאת אחרי המדידה החדשה וזה בדיוק ה תבערגע שנייה,  וב ישי איבגי:

ם הרבה יותר מטראז והם היום נמצאים בחריגה של בנייה תושבים משלמי

בייחוד והתלונה שלהם, עזוב את  תבעשלא הייתה טרם השינוי של ה

השטחים  השותפים והכול תלונה שבטח שמעת אותם על העניין של החניות 

אני רוצה לגעת רגע בעניין של החניות לא היה מספר התקן של החניות 

חנייה בבית שלו אבל עד הם להוסיף כל אחד בשכונה הזו אלמלא דרשו מ

 ים,גובה  מסו

 על מי אתה מדבר על איזה אזור? אבי בינמו:

החדשה הם  תבעכל האזור של בני ביתך, אני תוחם את זה, ועם השינוי של ה ישי איבגי:

לא יכולים מצד אחד לא להשתמש בזה זאת אומרת לא להצהיר על זה 

תם לעשות חנייה ולשלם על זה ארנונה מה כמגורים ומצד שני אתה מחייב או

שהבטיח  להם שלא יחשב להם באחוזי בנייה ולא יצטרכו לשלם על זה, זו 

אכיפה סלקטיבית זה משהו נקודתי שהלכו רק על השכונה שם זה הכי בולט 

אנחנו לא נדבר בכלל על הדוכיפת שהבנאדם על מאה ומשהו מטר משלם 

ה ועשר מטר. אדוני ראש העיר אתה פתאום על מאתים שלושים מטר על מא

צריך לבחון את הדבר הזה מהתחלה ועד הסוף לעשות את זה אחיד כי אם 

אתה עושה פה תעשה את זה איך שאתה רוצה אני חושב שהיה צריך להישאר 

כמו בעבר כמו שנשר הייתה מלכתחילה עזוב את שיטת החישוב שלא קיבלת 

ל התושבים ואכיפה הזו אני אומר את הצעתו של רועי לוי שיכלה להטיב עם כ

לך היא פוגעת בתושבים, אני שנמצא במועצת העיר ואני מאמין גם שחברי 

למועצת העיר מבינים שאתה מתחילת הקדנציה היית צריך לגייס כסף בכל 
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מצב אבל שם נמצאים התושבים שהתם תושבים שבחרו בך והם שמו אותך 

את התושבים לדעתי עוד  על הכיסא של ראש העיר ואני חושב שאם תשאל

פעם אני אומר את דעתי האישית מה המינוס הכי גדול אחרי כל הדברים 

שהם תכלואות שנראו ברשת המדיה ואתה גם קורא אותם, העניין הזה של 

ימים זה היה חמור רים מסוארנונה הם הרגישו את זה יפה מאוד בכיס ובאזו

רי מועצה להביא לשולחן על זה אנחנו )לא ברור(  ותפקידינו כחב ביותר. 

המועצה את מה שהתושבים מעלים בפנינו ואני בטוח ויודע שגם בפניך הם 

העלו את זה ולכן אני מבקש שתיצמד להצעה שלנו ותצביע איתנו ביחד כדי 

לשנות את העוול שנעשה לציבור,  נשר לא הייתה צריכה או לפחות עם סדרי 

דיפויות טובים תמיד יש מקום עדיפויות שהיו עד לפני שאתה נבחרת סדרי ע

לשיפור היו סדרי עדיפויות טובים נשר לא הייתה צריכה להכניס את היד 

שנים אני שואל את  4לכיס של התושבים כדי לממן סדרי עדיפויות ובתום 

עצמי תקציב בעירייה שהיה מאה שישים והיה היו משתמשים במאה 

ם מוציאים כמעט את חמישים מיליון שקל גדל לאזור המאה תשעים ומשלמי

כל המאה תשעים אלף שקל אני שואל שאלה מה מאה תשעים מיליון סליחה, 

אני שואל מה התושבים אתה חושב בתור ראש העיר וזה מעניין אותי לשמוע 

את התשובה שלך רואים את השינוי ברמה הזו ותמיד אני אזכיר לך את מה 

הם ראו את כל רמות מיליון  150שאני אמרתי לך בתחילת הקדנציה כשהיה 

ת ובתי ספר וגני ילדים והם ראו את הקאנטרי והם ראו אזור יבניצחק נ

אחוז מהארנונה שלך והם ראו את היכל התרבות והם  70תעשיה שמכניס 

ראו את הכול אם יותר כסף אני שואל אותך אדוני ראש העיר מה אתה 

אחרי מראה להם, עזוב את הסיסמאות את הלוגו את הדברים שאתה שם 

הראש שלך עיר אקדמיה או לא מה הם ראו שמשנה את פני העיר שמשנה 

לעשרים שנה קדימה? אם הרבה יותר תקציב אני לא מאמין שאתה יכול 

לתת תשובה הגונה לתושבי העיר יש דברים טובים שנעשו אבל זה לא ברמה 

של מה שאתה הוצאת  תשיכול לבטל את כל ההשקעות שהיו פעם ובתוספ

מדבר בכלל על הקרנות ועל הדברים שירדו זו דעתי אדוני ראש העיר ואני לא 

  ,ותודה על זכות הדיבור

 אפשר לשאול שאלה? איגור גורביץ:
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 כן, איגור בקשה איגור, אבי בינמו:

 ...חדשות כן,כן סליחה, אני זוכר שהיה החלטה לעצור את ה איגור גורביץ:

 זה מה שאמרתי, ישי איבגי:

 לא אתה חושב שזה נמשך או מה?אז  איגור גורביץ:

 , מלכתחילהאני חושב שלא היה צריך לעשות  ישי איבגי:

 זה כבר דיברנו על זה, איגור גורביץ:

 )מדברים יחד(  

 היה הצעה להחזיר את המצב לקדמותו, ישי איבגי:

 כן, איגור גורביץ:

 אתה זוכר? ישי איבגי:

 כן, איגור גורביץ:

 אתה בעד? ישי איבגי:

 אוקי, ורביץ:איגור ג

 יפה אז זה מה שאני מבקש מראש העיר קודם כל ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

הוא אומר כן אתה אומר לא יודע ראש העיר לא עונה אני לא יודע אני הנה  ישי איבגי:

 אני אומר לך אני לא יודע,

 סליחה סליחה תשובות אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

מיכה יגיב אני חושב שליחיאל יש הרבה מה להגיד אני ברשותכם רוצה ש אבי בינמו:

 בנושא בני ביתך כן מה שנעשה שם למה שאנחנו עשינו אבל מיכה בקשה 

 במקור היה, נו:'מיכה ז

 בגלל שאמרתם על אכיפה סלקטיבית שזה, אבי בינמו:

 רגע עוד לא דברו אתה רוצה לתת לו להגיב על הכול או רק על... ישי איבגי:

 חנו בשיחה פתוחה,אנ אבי בינמו:

במקור היה את פסק עירית חדרה שקבעה שבכל מדינת ישראל צריך לבדוק  נו:'מיכה ז

, רגע, אני מסביר, שינו את התקנות והאריכו את 2017לדצמבר 31עד ה

התוקף של המדידות יש מדידות והעירייה פועלת על פי חוק לצו הארנונה כדי 

שמודדים בנאדם עכשיו את  לבצע מדידות לגבי הנושא שאתם מעלים שיש
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ם )לא ברור(  שקובעת שברגע שהרשות יהבנאדם אחר בעוד שנה בעוד שנתי

מזהה שיש שינוי בגודל צריך לעדכן אי אפשר וזה לא ריאלי לעצור את הכול 

 ולעשות מדידה ...על פי צו הארנונה וזהו,

 לא הבנתי מילה אחת ממה שאמרת, דן תיכון:

דין בעליון בנושא עיריית חדרה קבע שכל הרשויות צריכות  אני אסביר פסק נו:'מיכה ז

במקביל לפני מספר חודשים שינו  2017לדצמבר 31לבצע מדידה מדויקת עד ה

 את התקנות והאריכו את התוקף

 עד למתי? דובר ?:

האריכו את התוקף לפי התקנון עירייה שמבצעת מדידות היא  2022עד  נו:'מיכה ז

יום שיגיעו אליה יתנו לה הנחות היה על זה הרבה חייבת על פי דין לעדכן ב

 פסיקה ש....

 )מדברים יחד(  

רגע תנו לי רגע לסיים כשאתה מודד חייב לעדכן זה על פי חוק, כל מבוצע על  נו:'מיכה ז

פי חוק, אי אפשר יש את זה פסיקה שאי אפשר לעשות מדידה אחידה לכולם 

 ,ברגע שאתה עושה אתה חייב לעדכן את הארנונה

 אבל חייבים להיות אותו התנאים? איגור גורביץ:

 מה? נו:'מיכה ז

 תנאים של המדידות לכולם אותם התנאים? איגור גורביץ:

כן. ועניין השני של המדידות שהיו זה היה בבית המפשט המחוזי השופט נתן  נו:'מיכה ז

 פסק דין שהמדידה ושיטת החיוב הייתה תקינה יש על זה כרגע,

 ט העליון,פיש ערעור לבית המש ו:ניסים בן לול

 כן יש ערעור לבית המשפט אבל השופט קבע שזה על פי דין, נו:'מיכה ז

 )מדברים יחד(  

 אבל אתה מבין שזה רק אתם, רועי לוי:

 לא אנחנו מה זה אנחנו ניסים בן לולו:

 רק אותם )מדברים יחד(   רועי לוי:

 כל השטחים כן שמע ניסים בן לולו:

 (  )מדברים יחד
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אני הבנתי שממשיכים לבצע מדידות כן ומי החליט איפה מודדים ואיפה לא  איגור גורביץ:

 מי נכנס,

 זו השאלה זו סלקטיבי זה השאלה, ישי איבגי:

 אם לא כולם ביחד כן, באותה שנה מודדים את כל העיר כן? איגור גורביץ:

 יש ישיבות ויש תוכנית עבודה, נו:'מיכה ז

 יזה גוף שהוא נכנס ל...יש א איגור גורביץ:

 )מדברים יחד(  

מה דווקא  למה דווקא בגבעת נשר מדדו ראשונים למה דווקא בבני ביתך לך רועי לוי:

 ב... למה לא במקום אחר לפי מה החליטו ומתי יעצרו את זה גם כן,

לך, לך אישית אתה תיתן להם תוכנית עבודה למודדים הם הרי כפופים  דן תיכון:

לי מה הם סדרי עדיפויות שלך עכשיו איך יכול להיות שיש עכשיו תסביר 

בעיות הרי כל אחד בנה על פי החוק נכון? כשהוא בנה את החניות הוא גם 

 קיבל אישור בנייה על החניות נכון אז בשביל מה אתה צריך ל,

 דן אתה באמת תמים? או שאתה עושה את עצמך? יחיאל אדרי:

שאני שואל, תאמין לי הרי מה הוא עושה הוא נותן לא לא לא אני יודע מה  דן תיכון:

 פרס למלשנים אם אתה רוצה לדפוק את השכן שלך,

 לא לא לא לא אבי בינמו:

 השכן התלונן ... דן תיכון:

 דן אנחנו לא עוסקים ככה, אבי בינמו:

 מה? דן תיכון:

 הוא מנסה להגיד שאין תוכנית עבודה למדידה, ישי איבגי:

 ית עבודהיש תוכנ אבי בינמו:

 שזה נקודתית על כל זה, ישי איבגי:

 נו הגזבר הוא מנהל הארנונהעל זה זה מנהל הארנונה זה מיכה ז' מי שאחראי אבי בינמו:

בגדול אין קשר בין תוכניות ברשות הבנייה למדידות בארנונה זה שונה...  נו:'מיכה ז

קשר בין קצב ארנונה הוא מתחשב לפי ברוטו ברוטו בתוכניות זה שונה אין 

 תוכניות,
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מיכה אתה יכול לזכור לנו רק בבקשה ממך כי ראש העיר נתן לך את הזכות  ישי איבגי:

להשיב על העניין הזה איך התחילה המדידה איפה היא התחילה איפה היא 

 נעצרה ואיך זה...

 )מדברים יחד(  

 הבנתי אני אמרתי לך מיכה הבנתי את התשובה  ישי איבגי:

מבין יש לי דעה שונה מחברי לגבי גובה ארנונה בעיר הזאת אבל אני  אני לא דן תיכון:

לא רוצה להעיר להם אהה באשר לנכונות השיטה או לא. יש בעיה אחת 

מטר ומה לעשות בפועל יש לך  260כותבים לך בהודעת השומה שיש חדירה ב

מטר בלבד, אז גם אם החישוב למטר מרובע הוא נמוך אין בנאדם  160

ודעת השומה שלכם וקורא שיש לו דירת ענק שבפועל הוא יודע שמקבל את ה

שיש לזה שני שליש מהשטח הזה זו בעיה אחת עכשיו אני שאלתי אותך אתה 

מנחה את המודדים אתה בוודאי הנחת אותם גם בכתב נכון? הרי רצית להגן 

על עצמך בפני ישיבה כזאת תסביר לנו איזה הנחיות נתת למודדים האם נתת 

אה להפסיק השנה האם הם ממשיכים היכן הם מודדים והיכן הם להם הור

לא מודדים, בזה לזה הוא מתכוון השואל כשהוא אמר יש כאן אפליה הוא 

התכוון שאתה בעצם בחשבון עם מישהו שאתה קובע את תוכנית העבודה 

 שלך אנה הסבר לנו,

צב הארנונה לפי המודדים מודדים את הנכסים לפי צו הארנונה מקבלים את  נו:'מיכה ז

 צו 

 מי קבע מי נתן להם את תוכנית העבודה ל... דן תיכון:

 עכשיו זה לא נושא לתוכנית העבודה, נו:'מיכה ז

 אהה? דן תיכון:

 רגע מיכה סליחה אני אפנה לך כי אתה משיב יש משהו להסתיר, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 אז אני שואל אותך שאלה איך זה נגמר? ישי איבגי:

 אם אני לא מוכן עם הנושא הזה אז אני לא עונה לכם תשובות וזה... נו:'יכה זמ

 אתה לא יודע איך, ישי איבגי:

 לא, נו:'מיכה ז

 אתה מנהל צו ארנונה )מדברים יחד(   ישי איבגי:
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 אני לא זוכר הכול בעל פה, נו:'מיכה ז

 איך זה נגמר תוכנית עבודה של מדידה אתה לא זוכר? ישי איבגי:

 יש טבלה יושבים איתו, נו:'ה זמיכ

 כן,  ישי איבגי:

 ומחלקים אותה, נו:'מיכה ז

 היום יש מדידות סליחה לא שמעתי אותך כשיצאתי... ישי איבגי:

 הקבלן התחלף וכן רץ מדידות, נו:'מיכה ז

 איזה קבלן התחלף? דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

מתייחס למה שהוא אמר הוא אמר ראש העיר עצרנו את המדידות אני  ישי איבגי:

 ברצינות,

 )מדברים יחד(  

חס כבר, אם אני יהוא אמר עצרנו את המדידות אז אני לא יודע למה להתי ישי איבגי:

שומע למה שהוא אומר ואני רוצה להאמין למה שהוא אומר אז הוא אומר 

עצרנו הוא אומר זה היה בעיה כשל עם איזה חברה עכשיו יש חברה חדשה 

מתי זה יבוא למועצה איפה ממשיכים מתי למה לוחות  ממשיכים אוקי

 זמנים ...

 אם כבר אתה צועק אז תצעק בשבילי, איגור גורביץ:

 )מדברים יחד(  

אני רק הערה אחת רבותי, רבותי כאשר מישהו בונה אהה ביתו אני מדבר על  אבי בינמו:

 בתים פרטים בוועדה מופיע שהוא בנה מאתים מטר ואנחנו מוצאים שהוא

בנה שמונה מאות מטר כאשר אנחנו נשיב ונפעל שמסומן שש מאות מטר 

ואנחנו מזהים שיש פה ששת אלפים מטר אנחנו פועלים על פי החובה שלנו 

אין אצלנו אכיפה סלקטיבית החוק מחייב כל  במלואולגבות את צו הארנונה 

ראש עיר כל חמש שנים לצאת למדידות כשאני נכנסתי לתפקיד זה הייתה 

ייה מי שאחראי על הנושא הזה מבחינתי זה מנהל הארנונה מיכה ג'אנו הנח

אני לא נכנס לא מתערב לו עבודה לא באמת אפילו לא כי הוא זה כל הדיונים 

המשפטים גם שהיו וגם השיחות שנעשו עם אנשים ברחוב דוכיפת זה הייתה 
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החלטה שלו למרות שקמה וועדה הוא הסמכות הבלעדית לקבל החלטות 

 א הזה ואני לא יכול לחייב אותו לכאן או לכאן או,בנוש

אדוני ראש העיר סליחה שאני קוטע אותך אז במקרה הזה שהצהרת על זה  ישי איבגי:

 שלא מודדים כבר את העיר זה הייתה החלטה שלא עכשיו אתה אומר?

שנייה קודם כל אני מעולם לא אמרתי שלא מודדים את העיר את העיר הזו  אבי בינמו:

 דים...מוד

 )מדברים יחד(  

אבי אתה יודע שהזיכרון שלי טוב אתה אמרת את זה פה במועצה שהחלטתם  ישי איבגי:

 להפסיק את המדידות אתה אמרת,

 טוב,  אבי בינמו:

 תשאל את יחיאל, דן תיכון:

בסדר, אז יחיאל לא יכול לאשר לכם את זה אני נורא מצטער, אהה אני  אבי בינמו:

הזו כפי שהבאתם אותה היא אחת הדוגמאות לחוסר  חושב שהצעת ההחלטה

 אחריות מצידכם אני מדבר ברצינות,

 תסביר מה? ישי איבגי:

בחוסר אחריות מצידכם, אתם יודעים שארנונה בנשר היא בין הזולות  אבי בינמו:

במדינת ישראל אדרבה אני זוכר את הצעה של דן תיכון שבא ואמר אולי אני 

של אבל דן תיכון רצה אמר שיתכן האזורים העליונים לא נכנס )לא ברור(  כן 

ם האזורים התחתונים צריכים להיות בדירוג נשר צריכים להיות בדירוג מסוי

אחר אנחנו נשאלנו בגישה שעשה ראש העיר הקודם דוד עמר שעשה את כל 

העיר כאזור אחד לטוב או לרע עכשיו אנחנו חיכינו למספר מהלכים שהיו 

פנים כדי לקבוע הם אמרו הם הודיעו גם סילבן שלום אמור לעשות שרי ה

שר הפנים וגם השר דרעי כהיותו שר הפנים אמר שהם יקבעו שיטות  בהיותו

מדידה אחידות במדינת ישראל כאשר לא יהיו הבדלים גדולים בתעריפים 

נניח בינינו לבין רחוב אחד סמוך אליך שכחתי את השם שלו שהפער הוא פער 

 ם, אוסקר שינדלר,כמעט מאות אחוזי

 לא צריך להיסחף, דן תיכון:
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על פי אוסקר שינדלר כן, אנחנו לא יכולים לחרוג מהנוהל ומהשיטה שנקבעה  אבי בינמו:

חוק ההסדרים הסברנו את זה כבר אז היינו שמחים כבר אדרבה ללכת 

 לשיטתכם לא יכולנו לשנות את זה במידה ויכולנו,

 ... יחיאל אדרי:

יודע שלא יכולנו אתה יודע את זה היטב אתה והניסיון אנחנו מבצעים אתה  אבי בינמו:

מדידה בכל העיר מי שאחראי על הנושא על התוואי ועל הדרך על התקופה על 

 הזמן על הכול זה גזבר העירייה מיכה ומבצע את עבודתו

 התוכנית, ישי איבגי:

 ף שאתה מעלה אותו כרגע וסבסדר זה עניין נ אבי בינמו:

 ולא ידענו שצריך ל, גי:ישי איב

לפקודת  14אי גבייה מבחינתנו של ארנונה מהווה הפרה של של הוראות  אבי בינמו:

העיריות וכן מהווה הפרה להוראות צו הארנונה שקובעת שעל המועצה 

אחוזי גבייה אבל מצד שני אנחנו נותנים  94לגבות ארנונה, תראו בנשר יש 

רנונה שזה המון היום משרד הפנים מיליון שקל הנחות בא 13או  12כמעט 

משיק כל הזמן או מוסיף עוד ועוד על הרשויות מאיקס ילדים משפחות חד 

הוריות ולא נותנים לנו משהו שיאזן לנו את הנושא הזה, זה לא עניין של מה 

אחוזים מתמהיל  67בכך זה לא עניין פשוט מזלה הטוב של העיר נשר ש

 ר מגיע ממגורים, הארנונה מגיע ממסחר ותעשייה והשא

 כמה אחוזים? ישי איבגי:

אחוז כמעט מגיע ממסחר ותעשייה וזה המזל הגדול שלנו זה  70בערך  אבי בינמו:

 למעשה תמהיל שכל ראש עיר היה חפץ בו,

 אתה יודע שאפילו לא בדקת את הנתון הזה, נו:'מיכה ז

 )מדברים יחד(  

 עכשיו בנוסף, אבי בינמו:

 ה אתה מקבל מתעשייה?כמה בכסף כמ רועי לוי:

בעים מיליון שקל בתעשייה אני לא יודע מאה מיליון שקל תיקח בערך ש אבי בינמו:

 להגיד לך להפריד אותה מהמסחר,

 לא לא מסחר ותעשייה, רועי לוי:

 אני לא יודע להפריד אותה מ, אבי בינמו:
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 מעסקים? רועי לוי:

ושמונה מיליון שקל עכשיו ם יאמרתי לך בערך שבעים מיליון שקל שיש אבי בינמו:

בנוסף נכנסו עשרות עסקים בשנה אחרונה לנשר הם נכנסים כי טוב זה עיר 

טובה נשר היא טובה לעסקים היא טובה מאוד היא נגישה היא זורמת היא 

עיר כן היא זורמת ארנונה פה זורמת, ארבעה בנקים נכנסו לכאן )מדברים 

 יחד(  

משהו כדי שהיא תהיה נגישה? אתה העברת אותה  לא הבנתי אבל אתה עשית ישי איבגי:

 כאילו למרכז ליד חיפה

 כן, אבי בינמו:

 אתה לקחת אותה לשם, ישי איבגי:

 לא. אבי בינמו:

 יופי אז מה זה זה מצב עובדתי ישי איבגי:

 כשאתה שואל שאלה מה אנחנו נעשה, אבי בינמו:

 כן? ישי איבגי:

 ליזמים,אנחנו למעשה כרשות מאפשרים  אבי בינמו:

 אתה מאפשר להם לעבור את הצ'קפוסט ולהיכנס נו ואז? הארנונה... ישי איבגי:

 תראה לעיתים צריך גם מזל, אבי בינמו:

 אוקי, ישי איבגי:

הצירים הכי  דיש לבנאדם שכל אבל צריך גם מזל אנחנו יושבים על אח אבי בינמו:

קים למי ם במדינת ישראל, עוד מימי הצלבנים הבריטים הטורימשמעותי

שאתה רוצה, אני יכול לתת לך את ההיסטוריה של כל הציר הזה, כן, והציר 

הזה ככל שהזמן הולך ועובר הופך לבעל ביקוש מאוד גדול בשנה הבאה 

בדיוק בשנה הבאה בתאריך הזה בעזרת ה' אתה תראה כאן מפעל שמעסיק 

 עובדים  250

 איזה מפעל? ישי איבגי:

 הייטק שכולו דפוס,איזה מפעל מפעל  אבי בינמו:

 טק שכולו דפוס?ימפעל הי ישי איבגי:

 כולו דפוס, הוא עוסק אבי בינמו:

 זה מפעל דפוס שכולו הייטק ישי איבגי:
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 לא הפוך מפעל היטק שכולו דפוס אבי בינמו:

 אהה אוקי ישי איבגי:

שעוסק בכל ה... לכל העולם זה מפעל שמגיע מאור יהודה מפעל שהצלחנו  אבי בינמו:

 יא אותו מחיפה,להב

 תמשיך עם הזיהום אוויר, ישי איבגי:

 הנה בקשה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אפילו כמה ארנונה אתה מקבל אתה לא יודע, רועי לוי:

 בקשה, אבי בינמו:

ראש עיר אני מתבייש שאתה לא יודע כמה ארנונה אתה מקבל אתה לא יודע  רועי לוי:

 כמה אתה מקבל,

 כמה אני מקבל,אמרתי  אבי בינמו:

 אתה אמרת ואתה טעית, רועי לוי:

 בסדר, אבי בינמו:

 אפילו לא היית קרוב למספר האמיתי של הארנונה, רועי לוי:

 כן בקשה, אבי בינמו:

 לא היית קרוב, רועי לוי:

 אני יכול? יחיאל אדרי:

 אין לך מושג איך לתכנן, רועי לוי:

 כן, אבי בינמו:

 רועי רועי,  יחיאל אדרי:

 ארנונה אתה לא יודע, י לוי:רוע

 רועי אני מדבר... אני יכול לדבר בבקשה, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד( 

 אני יכול לדבר? יחיאל אדרי:

 רגע אני רוצה שיענה מתי היה הדיון האחרון? רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 מתי היה הדיון האחרון, רועי לוי:

 טוב יחיאל דבר, אבי בינמו:
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 היה הדיון האחרון?מתי  רועי לוי:

 תן ליחיאל לדבר, אבי בינמו:

 אבל מתי היה הדיון האחרון, רועי לוי:

 תן ליחיאל לדבר, אבי בינמו:

 אמרת שאתה שולח אנשים, רועי לוי:

 אמרתי שאין אישור אבי בינמו:

 אז מתי אמרו לך רועי לוי:

 אמרתי אין אישור )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 א יודע מה היה בוועדותאתה אפילו ל רועי לוי:

 לא צריך לדעת  אבי בינמו:

 כי לא אכפת לך רועי לוי:

 אני צריך לנהל את העיר גם בשלט רחוק וגם אבי בינמו:

 אתה לא מנהל כי אתה לא יודע מתי היה הדיון בכלל, רועי לוי:

 מה אתה יודע בכלל אבי בינמו:

 הולכים להקים לך כאן מחצבה ואתה לא יודע, רועי לוי:

 אין מחצבה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אני אדבר על האנטנות, רועי לוי:

 הלאה, אבי בינמו:

למה לא הורדת את האנטנות? צעקת עמדת באצטדיון אמרת להוריד את  רועי לוי:

 האנטנות למה לא הורדת את האנטנות,

 רועי אני לא מרגיש טוב אתה מנצל את זה, יחיאל אדרי:

 לא הוריד את האנטנות,חמש שנים  רועי לוי:

 רועי, יחיאל אדרי:

 העיקר צעק להוריד את האנטנות, רועי לוי:

רועי אני לא מרגיש טוב אתה מנצל את זה, תן לי, טוב לגבי עניין כל נושא  יחיאל אדרי:

הארנונה, אני חושב שהעליתי את זה בכמה פעמים )לא ברור(  שאני 

יך לעשות הפרדה בעניין של קואליציה אופוזיציה אותי זה לא מעניין צר

עמדתך כל הנושא של בני ביתך נכון שמיכה לא היה באותה תקופה, היה 
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מוטי חן, כל נושא של בני ביתך הייתה בעיה אחת קשה מאוד כאשר חודש 

לאחר בחירת של הקדנציה הזאת הגיעו מורדות כרמל והחליטו שהם 

של חריגות בנייה  יום היה מודעה לגשת ולהסדיר את עניין 30מוצאים תוך 

שיש בשכונה הזאת ואם לא הם יקבלו תביעה פלילית אני לא יודע לא זוכר 

את הנוסח אנחנו רצנו מהר קראנו למנהל המחוז ישבנו פה אחד פה עם מיכה 

עם מוטי ומיכה עצרנו את המהלך הזה שלא יהיה להם פתיחה של תיק פלילי 

ה שינוי טאבה וזו הסיבה בעניין הזה ואמרנו אנחנו נבצע שמה מדידות נעש

ששאלתי אותך איזה שינוי טאבה אתה מדבר נעשה שינוי טאבה נקודתי 

נתאים את הבתים האלה לטאבה ואז לא תהיה בעיה אבל צד שני כדי לעשות 

את הפעולה הזאת חייבים למדוד עכשיו זה קצת סותר באין ואומרים 

מדברים על העירייה נכנסה לכיס של התושבים באותה תקופה אל תשכח 

חודש אחרי בחירה זאת אומרת לא נכנסה )לא ברור(  לעיר והכניסה את היד 

לכיס ישר כי היה כסף מספיק בקופה, נכון, יפה לכן אני לא רוצה להצטייר 

יגידו לי אתה יפה נפש ומגן אני אומר את מה ש, אתם יודעים מה שהיה אני 

כשאתה שואל למה מספר, ולא הייתה בעיה נאלצנו להיכנס למדידה שמה 

דווקא התחילו שמה אז אני מסביר למה התחילו שמה בגלל הבעיה הזאת 

יכול להיות בדיעבד שזה היה טעות הטעות הייתה בכלל מגרש של מדידה כל 

)לא ברור(  את הפתקים האלה היו עושים את מה שדוד עמר בזמנו מי 

טוקול המשיך עשו שינוי טאבה נקודתית לחלקה ואני לא רוצה לא לפרו

בסדר שזה נקודתי לאזור שהוא נמצא הוא עשה רק חלק מהשינוי טאבה הוא 

לא יכל לעשות את כל השינוי טאבה ולכן גם הוא נמצא בחריגה באותה 

ה מדבר תקופה היה בגלל הדבר הזה אבל נשכח בה נשכח כולנו שאם את

אותם על חנייה בגלל שלא היה מקום  םאיתי ואתה אומר שאנשים מחייבי

ייה אז הייתי אומר לך אתה יודע מה את זה עוד אפשר לז... עשינו סיבוב לחנ

עם וועד של השכונה הזאת יחד עם  מוטי בלילה הסתובבנו בית בית ואיפה 

שהייתה בעיה תיקנו את זה אבל איפה הבעיה היא לא בזה בעניין החנייה 

ה ואז מטר עשה שם בלוק, ומשכיר את ז 200היא עניין של בית שקיבל אישור 

סטודנטים כל אחד  6או 5יש בעיות של חנייה נוספים נמצאים בכל בית שמה 

מראה תוספות בנייה ואז מה שנוצר מצב שגם אם רוצים לאשר שינוי טאבה 
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אחוז מהבנייה שלהם, היו שיחות לא  600או  500לא יכולים כי הם חריגה של 

ו.... גם קטנות גם בזמנו אמרה את זה דינה עמר אמרה אני ממש אנחנ

מהנדסת הוועדה הקודמת שהייתה אמרה אני לא יכולה להכניס אותם 

למסגרת הבעיה, זו קודם כל הסיבה הראשונה שהתחילו שמה ולכן ... אכיפה 

סלקטיבית זה לא סלקטיבית כי רצו לפתור את הבעיה , בעכבות הכניסה 

גם לשם ובעכבות הבקשה של משרד הפנים התחילו להיות מדידות בכל העיר 

אזור תעשייה וגם השכונות אני זוכר שיום אחד בא אלי רועי אחרי שגם אתה 

מטר פתאום  30דיברת אמר לא יכול להיות בית ב.. שהגודל של הבית שלו 

ם קודם כל מדבר על ימטר למה כי השטחים ציבורי 50מחייבים אותו על 

 מטר הבתים האלה, 30דור השינים שהם ן הבלוקים בב

 לא מכיר את המקרה הזה, אני ישי איבגי:

 אתה מכיר רועי מכיר אותו טוב, יחיאל אדרי:

 לא מכיר, ישי איבגי:

לא משנה, ואז אמרנו זה אבסורד אנחנו מדברים על המשפחות חד הוריות  יחיאל אדרי:

זקנים מבוגרים מה ניכנס לזה אבל אותה תקופה גם הייתה בעיה זה אני 

תה החלטה שקיבלו חברת מודדים זוכר ואז כבר מיכה נכנס למשחק, שהיי

שלא יכלה לעמוד בזה לא הצליחה להיכנס למדידות וכשבאנו ואמרנו תכניס 

חזרה למלגם מלגם בייתה במחיר גבוה החברה הזאת הייתה במחיר נמוך 

אבל אתה לא יכול להפעיל אותה כיוון שהיא עצמה לא יכלה לפעול היא 

אבל בכסף העניין הזה ואז  עצמה לא הייה לה מודדים חברת מלגם במודדים

נעצרו המדידות אני שמח שמיכה אומר לי כרגע שהוא ישבה ועדת השלושה 

וקיבלו חברה חדשה לגבי... אז ככה אני חושב שיכול להיות בדיעבד אנחנו 

כעירייה היינו יושבים בשקט ואני מדבר נכון לאותה תקופה ואומרים בני 

מאוד לא לכולם שיפטרו את  ביתך יש להם עבירות בנייה חמורות וקשות

הבעיות שלהם אנחנו לא מתערבים יבואו ויגידו אחרי שגמרו הוא אמור 

אני יכול  400אז שישלם  400שקל או  200שקל שישלם  200לשלם ארנונה 

להגיד לך שאם באותה תקופה אני לא יודע אם היום שהם ניגשו אליהם עוד 

 ין הזה,הפעם מורדות כרמל ועכשיו הם מבקשים את העני

 נקודת האפס הגיע, ישי איבגי:
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, היינו בהתחלה יפה, למה זה הגיע נקודת האפס, כי מאז לא נעשה כלום יחיאל אדרי:

כשהתחילו למדוד להם את זה והם באו מה אתם מודדים את זה, אמרנו אם 

אנחנו לא נמדוד אנחנו רוצים לעשות את הפעולה הזאת והזאת אבל אם 

 תבואו בטענות לעירייה כי... אתם לא תשפתו פעולה אל

 )מדברים יחד(  

 רגע שנייה, ישי איבגי:

 תתרכז במה שאני אומר לך, יחיאל אדרי:

 כן, ישי איבגי:

היום זה הגיע לנקודת השיא אתה יודע למה כי מאז מה קרה אמרו רגע אחד  יחיאל אדרי:

... שקל בשנה ארנונה אבל 3000או  2000אז יהיה לנו אולי תוספת של איזה 

ולא נבקש רישיון ולא נ  לא נעשית תיקונים ולא נעשית טיפולים בעניין הזה.

שנים לא  4ולא נעשה כלום, עכשיו זה הגיע לנקודה שגם  לגליזציהנעשה 

שקל יותר בשנה בארנונה  2500או  3000עשית כלום וגם אתם משלמים את ה

עולם על מ לגליזציהוגם לא תקבלו לעולם רישוי בעניין הזה ולא יהיה 

המקום הזה כי אנשים שמה בנו בלוקים לא בתים ולכן אני בא ואומר אנחנו 

כעירייה כל החלטה שנקבל בעניין הזה סלקטיבי לא סלקטיבי אני אומר את 

זה באמת ממקום של דאגה אנחנו נשלה את הציבור ונשלה את עצמנו כי כל 

למדוד את  החלטה שנקבל תהיה החלטה לא חוקית יהיו רעיונות לעצור לא

האחרים כן למדוד את האחרים אנחנו התפקיד שלנו זה א' לשמור על 

הציבור לתת לציבור לעבוד על פי חוק אני יכול להגיד לכם שהתחילו למדוד 

שמה בבני ביתך הרחוב השני שהתחילו למדוד במקביל זה רחוב הוותיקים 

יבוא ישר שנגרר למה אני ביקשתי את זה אני דרשתי את זה אז, אמרתי הוא 

עלינו כן מי שגר בבלוקים פחות בעייתי... בשכונה איפה שאני גר באזור שלי, 

אז ממדו גם שמה. לכן אני אומר כל החלטה שנקבל פה בעניין הזה תהיה 

בסדר אני בעד להוריד את  הפופוליסטיקהחלטה לא חוקית זה לקבל 

זה גם  הארנונה לאפס לא רוצים את הארנונה זה לא נכון אני אמרתי את

 2018לרועי ואני אומר לכולם לחברים, אני חושב שאנחנו יכולים אולי יולי 

להכניס את העניין של סיווג ארנונה אם נצליח אם משנה משרד הפנים את 

העניין הזה של אחידות בארנונה בכל הארץ ואם הארנונה שלנו סתם על 
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חושב שאנחנו  זה המינימום אני כן הייתי עלה לי רעיון שאני 35הבתים היא 

 81עד  81מטר  100כי ארנונה בעיריית נשר היא עד  60צריכים את זה כן ... ב

וזה ומעל זה, יכול להיות שהפריצה הגדולה בעניין הזה של בני  30מטר זה 

ביתך ושל דוכיפת שאפשר כן לבוא לקראתם וזה אולי אם נקבל את החלטה 

שאר בתוספת יר כבית ימט 100בעניין הזה לבוא ולהגיד שלהם הבית מעל 

מטר ואז   81מטר אבל כל השטחים הנלווים יהיו כמו ה 81הזאת מעל 

ה כי אתה יורד לאותו סכום חוק בארנונה אתה לא, אתה לא בבעימבחינת ה

ואתה לא מתחת למינימום זה חזון למועד שנחשוב על זה לכן אני מציע 

רים בבני ביתך חברים עם כל הכבוד אני יודע באיזה מצב הם נמצאים החב

אני יודע שקשה להם אני מציע שאת העניין הזה ירד מסדר היום כי כל 

החלטה שאנחנו נקבל תהיה לא חוקית ואני לא פה בשביל לקבל החלטה לא 

חוקית ואני לא רוצה להיות פופוליסטי לכן אני בא ואומר צריך לשמור את 

ן של הארנונה צו ההצעה שאני הצעתי ואני מציע אותה כרגע שאם נגיע לעניי

המיסים הבא ביולי נבוא ונגיד כדי להראות שאנחנו בכל זאת רוצים להטיב 

מטר  160מחפשים כל דך אז להפוך את זה עד ש... דייר שיש לו עם התושבים 

שזה הבית שלו כל השטחים המשותפים יתחיל כאילו  160מטר עד  181ישלם 

 ואז,מהמטר הראשון, אתה מבין למה אני מתכון מיכה? 

 זה לא חוקי מה שאתה אומר, רועי לוי:

 זה חוקי זה חוקי, יחיאל אדרי:

יר עיחיאל אני רוצה, ענית לי אני רק רוצה לחדד משהו קטן ברשותך ראש ה ישי איבגי:

אמרת בפתיח של הדברים ואני מתחבר למה שאמרת בהתחלה אמרת תשמע 

 בעצם,אחרי חודש שנכנסנו לתפקיד היה פרסום של מורדות כרמל ש

 לא זה פה בשטח, יחיאל אדרי:

 בשטח. ורצה לעשות בדיקה ולהתחיל עם, ישי איבגי:

 לא לא לא הוא בא עם מודעה, יחיאל אדרי:

 עם מודעה, ישי איבגי:

עם מדעה וביקש מאיתנו במקרה הייתי פה בחוץ הוא בא אמר לי יחיאל אם  יחיאל אדרי:

 אתה יכול לעזור לי אני צריך  לצלם ל...

 רגע רגע איבגי:ישי 
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 תשלח לי חלק מהתמונות שאתה מצלם, אבי בינמו:

רגע שנייה, שנייה שנייה שנייה, תיקים פלילים רצו לעשות שמת לב גם אמרת  ישי איבגי:

את זה ואגב  זה משהו שנאמר גם לפרוטוקול אז אמרתם אנחנו רוצים להקל 

דה של יעל התושבים נתחיל במדידה ואחרי שיהיה לנו בעצם את כל המד

 האזור של הבתים אנחנו נעשה טאבה שתכלול את כל מה שקורה,

 ביחד עם התושבים, יחיאל אדרי:

 הכול ביחד עם התושבים, ישי איבגי:

 כן, יחיאל אדרי:

שנים אחרי בעצם שהשלטון  4שים לב מה קרה אנחנו מדברים עם יחיאל  ישי איבגי:

ס לפני תיק פלילי החדש גם אנחנו נבחרנו מה שקורה חזרנו לנקודת אפ

העירייה מדדה לקחה להם ארנונה כל השנים האלה כמו שאמרת חודש אחרי 

שראש העיר הבטיח להם שבשלב הזה אחרי המדידה  אבל כרגע הם טוענים

 תבעבדיוק כמה שאתה מתאר ואגב עלה לפרוטוקול הוא יבצע שינוי 

 שתכלול, עכשיו אני יכול, רגע אדוני ראש העיר שנייה,

 אני אוציא כסף עבור ה... מו:אבי בינ

 רגע שנייה, אז למה הבטחת לקחת להם, ישי איבגי:

 אין לכם בושה? אבי בינמו:

 לקחת להם, לקחת מהם במדידה ישי איבגי:

 העירייה כבר שילמה מיליון שקל, אבי בינמו:

רגע שניה רגע לקחת להם במדידה שים לב מה אתה אומר לקחתי להם  ישי איבגי:

במדידה אני איתכם ביחד, אחרי שלקחת ומדדת אתה אומר זהו אני עוזב 

אותכם לבד, עכשיו מה קרה, אני מסכים עם מה שאתה אומר יחיאל יש 

כאלה שהגזימו איך אומרים בבלוק, אבל אתה יודע שזה לא כל התושבים 

 שם,

 לא כולם, אמרתי י:יחיאל אדר

אחוז מהתושבים והיית אומר חברה  80ל 70ולכן אני מאמין שאם היית בא ל ישי איבגי:

אחוז, גם אני מאמין לך ראש העיר בקטע הזה לא מכן לא נוכל לפתור  20עם 

 אחוז את הבעיה, 20ל

 אבל יש כבר אלה שפותרים את הבעיה, אבי בינמו:
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כולל... וגם היום הם דורשים ממכם אחרי  תבעוז באח 80רגע שנייה, אבל ל ישי איבגי:

 שנים, 4מאיתנו מהמועצה הם דורשים אחרי שגבית מאיתנו 

 מה הקשר? אבי בינמו:

 לפי המדידה תעשה לנו טאבו שתכלול את המקסימום, ישי איבגי:

 מה הקשר,  אבי בינמו:

 ונתמודד עם השאר, אבל אתה לא עושה את זה. ישי איבגי:

 ין בקשה בין שני הדברים,א אבי בינמו:

למה אם אומר לך ממלא מקומך וזה נאמר גם אז לפרוטוקול שהתחלתם כמו  ישי איבגי:

שאתה אומר לעזור לתושבים מדדנו אבל התהליך היה צריך להסתיים  

 בתמא כוללת,

 יחד איתם, יחיאל אדרי:

 יחד איתם אני אומר, ישי איבגי:

 יפה מה זה אומר? יחיאל אדרי:

 נו? גי:ישי איב

 זה אומר שהעירייה תשקיע את ה, יחיאל אדרי:

 רגע שנייה תלווה אותם? מה קרה בינתיים ישי איבגי:

 אין בעיה ללוות אותם, יחיאל אדרי:

אדוני ראש העיר ביטלת להם פגישה, שבפגישה הזאת הם רצו לדרוש גם את  ישי איבגי:

 זה,

 אדוני הנכבד, אבי בינמו:

 כן או לא? ישי איבגי:

 אני יכול להגיד לך, י בינמו:אב

לא זה היה אחרי יחיאל אני מדבר איתך עכשיו לא מזמן, ראש העיר יגיד לך  ישי איבגי:

 הוא ביטל להם פגישה את זה הם מבקשים,

 אבל את זה בגלל סיבה אחרת ביטלתי לא בגלל הסיבה... אבי בינמו:

 אבל בינתיים הם מסתכנים, ישי איבגי:

 שנייה, אבי בינמו:

 אבי אבי הם מסתכנים, שי איבגי:י

 שנייה שנייה,  אבי בינמו:
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 חצי שכונה יכולה לקבל תיקים פלילים, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

ניין של הארנונה לשיטתנו עשל ה התחלואותכל הדברים מתנקזים לשם כל  ישי איבגי:

גם אם לא יסכימו חלק מהאנשים מתנקזים בשכונה הזאת אחר כך זה בא 

 ביטוי ב...לידי 

 )מדברים יחד(  

 ישי ישי  אבי בינמו:

 עו"ד  מולך, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

ישי אני אשמח לסייעה להם אני אומר לך בכל דרך, רק דבר אחד אני ודע אני  אבי בינמו:

 לא ידע לעבור על החוק,

 בסדר גמור, ישי איבגי:

ו בקשב רב יש לכם החלטת רגע תן לי לסיים, אמרת את דבריך הם ישמע אבי בינמו:

 הצבעה תעלו אותה

 לפני החלטת הצבעה, חבר אבי אני הקשבתי גם לדברים לך...  ניסים בן לולו:

 )מדברים יחד(  

לא תסכם כי אני רוצה להגיע להצבעה, הרי אתם ידועים שההצעה שלכם  אבי בינמו:

 היא לא חוקית אבל נדבר...

 וקית,אנחנו יושבים פה בכלל לא ח ישי איבגי:

 לא חס וחלילה, לא לא, יש דברים ש, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 בבן דור גודל התשלומים משתנה הוא יגדל? איגור גורביץ:

כן למה אתה אומר שלא? מדדו בבן דור על כל הבתים בנויים על עמודים  רועי לוי:

 נכון?

 נכון, ניסים בן לולו:

 מדודים,יופי, פעם עמודים האלה לא היו  רועי לוי:

 נכון, ניסים בן לולו:

 עכשיו מודדים ומכניסים אותם לדיירים, רועי לוי:

 נו? ניסים בן לולו:
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 אז למה אתה אומר לא? רועי לוי:

 לא גודל למטר, ניסים בן לולו:

 )מדברים יחד(  

הוא לא הקשיב הוא שיחק בפייסבוק )מדברים יחד(  כשאני אמרתי לך רועי  יחיאל אדרי:

לי ואמר לי בית בבן דור רחוב ההסתדרות שילם עד עכשיו בזמנו פנה א

 )מדברים יחד(  

 אמרתי גם אני, ישי איבגי:

 רגע, יחיאל אדרי:

 אני לא זכרתי על עצמי אני אמרתי לך לא זכרתי דבר כזה. ישי איבגי:

 רגע, יחיאל אדרי:

 אני לא זכרתי מקרה כזה, ישי איבגי:

את השטחים המשותפים, בגלל זה זה  לל שלקחומטר בג 50מטר והיום  30 יחיאל אדרי:

נעצר בבן דור. אבל מדובר אז בבן דור בגלל שהם עשו תוספת של משהו אחר 

 זה לא קשור לזה בכלל לא הייתה מדידה באזור הזה,

 כן רועי בוא תסיים כן בקשה, אבי בינמו:

לשינוי עד להשלמת מדידה לכלל התושבים כפי שהתחייב ראש העיר או עד  רועי לוי:

בעצם עומדת על אחד  2016סיווג הארנונה תובא מטרת הפתיחה לשנת 

שחלפו  נקובה שש מיליון... )מקריא ומלמל( בגין שלוש שנים האחרונות

ן חישוב שטחי ארנונה ובאופן כללי פועל יוצא מהשינוי החד צדדי באופכ

יית ובאופן פרטני ראש העיר יעביר לוז לגבי החזר הכספים ששולמו בגין גב

 , 2013)מקריא( כפי שהיה נהוג בעבר 

 מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 אני מבקש להוריד, יחיאל אדרי:

 בוא אבל תן לי לנהל את הישיבה אבי בינמו:

 אני מבקש להוריד את זה, יחיאל אדרי:

 מי בעד ההצעה אבי בינמו:

 אבל רועי אולי הוא יוריד את זה, יחיאל אדרי:

 בעד ההצעה של יחיאל?מי  אבי בינמו:

 אני מבקש להוריד את זה מסדר היום אני אמרתי למה. יחיאל אדרי:
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 כן. אבי בינמו:

 אני אמרתי את דעתי כי אני לא אצביע כי אני לא בעד ולא נגד יחיאל אדרי:

 לא אבל הוא אומר שזה לא חוקי דובר ?:

 על משהו שהוא לא חוקי  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

מי בעד ההצעה של רועי לוי? אחד שתים שלוש ארבע. מי נגד? אחד שתים  :אבי בינמו

 שלוש ארבע חמש. מי נמנע? אחד נמנע בסדר לא טעיתי?

 לא טעית. דובר ?:

 תודה רבה. אבי בינמו:

 

 

 

 

 

 

 מי בעד ההצעה שלי להוריד מסדר היום ולעלות, יחיאל אדרי:

 מה מסדר יום אבי בינמו:

 אני מבקש,אני מבקש  יחיאל אדרי:

 הצעה אלטרנטיבית ישי איבגי:

 הצעה, יחיאל אדרי:

 רוצה להוריד מסדר היום? אבי בינמו:

 כן, יחיאל אדרי:

 אבל זה, אבי בינמו:

 , 2018להוריד את זה מסדר היום ולעלות את זה בצו ארנונה ב יחיאל אדרי:

 ההצעה הזו לא עברה, דוברת:

 מה? אבי בינמו:

 .ההצעה הזו לא עברה דוברת:

 בוודאי שהיא לא עברה. מי בעד ההצעה להוריד את זה מסדר היום? אבי בינמו:

 ולהעביר את זה ב, יחיאל אדרי:

עד להשלמת המדידה לכלל התושבים בכל העיר כפי שהתחייב ראש העיר או עד לשינוי  -הצעת החלטה
 ₪יליון מ 1.6 -העומדת על כ  2017סיווגי הארנונה, אנו מחליטים להעביר את יתרת הפתיחה לשנת 

לסעיף המיועד להחזר תשלומי הארנונה שנגבו ביתר. גזבר העירייה יבצע תחשיב מדויק לגבי הסכומים 
בש"ח שנגבו מהתושבים בגין שלושת השנים האחרונות שחלפו כפועל יוצא מהשינוי החד צדדי באופן 

ר הכספים ששולמו בגין חישוב שטחי הארנונה באופן כללי ובאופן פרטני. ראש העיר, יעביר לו"ז לגבי החז
 . 2013יתר זו ויפעל מידית להחזרת אופן החישוב כפי שהיה נהוג בעבר קודם שנת  גביית

 4-בעד
 5-נגד

 1-נמנע
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 אני בעד להוריד את זה מסדר היום, אחד... אבי בינמו:

 2018ולהביא את זה ביולי  יחיאל אדרי:

 ביולי נהיה עסוקים מאוד, אבי בינמו:

 לא יודע אתה, יחיאל אדרי:

 טוב.  אבי בינמו:

 מי בעד ההצעה שלי? יחיאל אדרי:

 אני בעד ההצעה שלך,  אבי בינמו:

 אז תעלה אותה, יחיאל אדרי:

 ההצעה של יחיאל להוריד את זה מסדר היום, אבי בינמו:

 ,2018ולעלות את זה בצו הארנונה ב יחיאל אדרי:

 ,2018תן לי לסיים, ולהעלות את זה שוב ביולי  אבי בינמו:

 ו הארנונה,בצ יחיאל אדרי:

 אפשר לקבל חוות דעת אם ההצעה הזאת חוקית? רועי לוי:

כן ההצעה הזו גם לא חוקית. להוריד את זה מסדר יום זה חוקי, הוא אומר  אבי בינמו:

 להוריד את זה סמדר היום,

 ולעלות ל, רועי לוי:

 ,2018לעלות את זה ביולי  יחיאל אדרי:

 ל להיות שאני אצביע בעד?אני רוצה לדעת אם זה חוקי יכו רועי לוי:

 זה חוקי אני אומר לך. יחיאל אדרי:

 אני רוצה שהיא תגיד את זה. רועי לוי:

 אתה יכול לעלות את זה אבל השאלה אם תדון בזה, יחיאל אדרי:

 לא שהיא תגיד אם זה חוקי. רועי לוי:

 זה חוקי, יחיאל אדרי:

 היא תגיד אם זה חוקי, רועי לוי:

 ע רגע תן לי להבין עכשיו אתה כן רוצה לקבל חוות דעת ממנה?עכשיו רג יחיאל אדרי:

 לא אבל יש לי מישהו אחר? אין לי מישהו אחר, רועי לוי:

 טוב יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 רועי אני העלתי הצעה אתה לא חייב לקבל. יחיאל אדרי:
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 אין בעיה אני רוצה לשמוע, רועי לוי:

 ב שזה לא חוקי,קי שאחר כך היועץ המשפטי יכתוחו עזוב אותך חוקי לא יחיאל אדרי:

 אז גם על זה יכל היועץ המשפטי לכתוב שזה לא חוקי, רועי לוי:

 על זה כתבו כבר על זה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 טוב רבותי אני מבקש לעבור לסעיף הבא יש עניינים חשובים,  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 0182תקציב עיריית נשר   5סעיף 

 טוב, אני ברשותך רק אתחיל בכמה מילים, 2018הלאה תקציב שנת  אבי בינמו:

לא צריך אני אעשה לך את זה יותר קל, הוזמנה וועדה מאז שהייתה הצעה  רועי לוי:

 הוזמנה וועדת כספים 

 לחודש, 29ל אבי בינמו:

 דר היום,לינואר ולכן כרגע ההצעה הזו אפשר להוריד אותה מבחינתי מס 29ל רועי לוי:

, תקציב עיריית נשר לשנת 5אנחנו מורידים את ההצעה של נושא מספר  אבי בינמו:

 , בהסכמת כל חברי המועצה הנוכחים,2018

 ונגיד שזה בא לידי ביטוי, רועי לוי:

 בסדר.  אבי בינמו:

 

 

 רישיונות עסק לאולמות והיכלים בניהול המתנ"ס 6סעיף 

 לאולמות והיכלים בניהול המתנס כן אדווה,כן, אהה רישיונות עסק  אבי בינמו:

 לנובמבר, נכתב לך, 8אני עברתי בתאריך ה אדווה קאופמן:

 נכון, אבי בינמו:

חות בבתי ספר זה עדיין הצעה לסדר ועדיין לא שינית אותה, יכן בעיות בט אדווה קאופמן:

 לגבי ביקשתי אתה רוצה שאני אקריא לך?

 העלת הצעה לסדר? אבי בינמו:

 כן. קאופמן: אדווה

 אוקי, אבי בינמו:

 ירד מסדר יום על פי בקשת חברי המועצה.  -החלטה
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הצעה לסדר בדיקת בטיחות בכל המתקנים והתשתיות במוסדות החינוך  אדווה קאופמן:

 בנשר,

 אוקי, אבי בינמו:

זה הצעה אחת הבאתי לנושא, אהה אחרי זה היום שלחתי עוד מכתב ש,  אדווה קאופמן:

מות ויגיע אליך גם בנושא של בטיחות בבתי הספר בכל המוסדות באול

יין לא עדספורט ובכלל בכל המבנים שנשר משכירה שעיריית נשר משכירה ו

קיבלתי תשובה לא ראיתי את כל )מדברים יחד(  לא בכיבוי אש לא ראיתי 

 את האישורים של עסק אתם משכירים את המקומות האלה, לא ראיתי

 שאפשר לתפעל אותם ואני חושבת שאני זכותי לראות אותם

 אי לראות אותם,אז תבו אבי בינמו:

 לא זימנת אותי לא ענית לי לא הגבת מנובמבר לנושא הזה,אדווה קאופמן:

יש הבדל בין ההצעה לסדר יכול להיות שהעצה לסדר שלך, שנייה שנייה  אבי בינמו:

אחת, אני רוצה אולי רק לעזור לך בנושא, אם שולחים הצעות לסדר אני לא 

ומר רועי ולפעמים בצדק הוא יודע איפה ההצעה לסדר שלך נכנסת בסדר א

אותה עכשיו זה כאשר מה  7אומר אנחנו שמנו הצעה בפברואר אתה מביא לנו

לעשות לפעמים יש עומס אנחנו יכולים להכניס שניים לסדר היום לא במקרה 

 לא מן המניין יכולים להכניס כמה ש...

 זה אומר שאנחנו פעלנו.. רועי לוי:

רשאית את זכאית לזכות עיון בכל מסמך של העירייה  כן, את רשאית ולא רק אבי בינמו:

 ובטח במסמכים האלה שקשורים בבטיחות יש כאן שלושה גורמים

שעוסקים בזה יש כאן את מהנדס העירייה יש כאן את מנהל אגף )שפע( יש 

כאן את הקבט אין מצב שאנחנו לא נעמוד בתקנים או מתקני בתי ספר או גני 

ושב שבקטע הזה עיריית נשר יש לה הרבה משחקים ללא אישורים אני ח

מאוד במה ללמוד, יש מקומות שאנחנו אכן בחנו אותם בהתאם לחוקי 

 הרישוי על פי העיר,

שאני מפריע לך אני הולך לאירוע משפחתי אפשר אדוני ראש העיר סליחה  ישי איבגי:

 לבקש קיזוז?

 מסי,  אבי בינמו:

 חד,אמרתי משמה לא ראיתי בנאדם א יחיאל אדרי:
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 אין בטלו, ישי איבגי:

 מכונית לא הייתה שם, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 היום העברתי לך ואני אראה לך אולי לא הראו לך את זה, אדווה קאופמן:

 לא הראו לי את זה, הראו, אבי בינמו:

את כל האישורים לאחר מספר פניות בנושא עדיין לא הועברו על המסמכים  אדווה קאופמן:

ים של עיריית נשר עברו בדיקות של כיבוי אש ים כי המבנים הציבורהמאשרי

ובדיקות בטיחות ואם הם עומדים בכל התנאים בנוסף מבנים ציבוריים אלו 

משמשים למסחר ויש צורך באישורי )מדברים יחד(  ולכן אני מבקשת לראות 

א' אתה יודע )מדברים יחד(  לכן אני דורשת 140את האישורים האלה, סעיף 

לראות את כל האישורים הבאים אישורי כיבוי אש אישורי בטיחות ואישורי 

( ספרייה עירונית אועסק למבנים הציבוריים הבאים היכל התרבות, )בית לנד

אולם ספורט פלוס חדר כושר אשכול פיס בשיטה מרכז מוזיקה ומחול מתן 

, מתנס האלון מתנס בן דור מתנס 28רחוב המתמיד מועדון פיס הקצב 

יבים לפי החוק ואני רוצה מתנס התאנה כל המקומות האלה מחו ורדיםה

 לראות אותם,

 קודם כל את לא צודקת, אבי בינמו:

 אוקי בוא תסביר אדווה קאופמן:

 אני אסביר לך וודאי, אבי בינמו:

 אוקי, אדווה קאופמן:

 נעשה את העבודה שלנו,  אבי בינמו:

 שלום, נעמי כספי:

 ה()נעמי נכנסת לחדר הישיב

מגדיר מהם העסקים הקיימים רישוי ומה לא,  2013צו רישוי עסקים תשעג'  אבי בינמו:

יש כאן אנשים שבקיעים בחוקים האלה בעיקר חברי מועצה ולמרות 

שישבתם או חלקכם ישבתם עם מנהל מחלקת הרישוי עסקים אשר העביר 

 הסברים מלומדים לחלק מכם, ואנחנו נשמח שהוא יעשה את זה גם מולך,

אתם מנסים עוד פעם לייצר מצב שאו כאילו העירייה ישנם עסקים שפועלים 

תגישו  ונהפכוללא רישיון עסק אני בעד שתראו את כל המסמכים לאישורים 
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בקשה לעיון המסמכים מנכל העירייה תקבע איתכם כפי שחלקכם רגילים 

א לעשות תבואו לעיין בהם תבואו לעיין בהם... יעלו לך יכול להיות שנמצ

דברים שאת צודקת ונלך לתקן אותם, אני יכול להגיד שלטובת הציבור החוק 

פטור מרישוי עסק כגון אולמות במוסדות חינוך מקנה במצבים מסוימים 

מושבים המתקיימים בהם אירועים לקהל ועוד  500אולמות.. בהם מעל 

 כלומר אם בית הספר מתאמן...

 ואם אתה מסכים, אדווה קאופמן:

שנייה, שנייה, שנייה, נעבור דבר דבר במקרים בהם חל שינוי אשר יש בו ולו  אבי בינמו:

סיכוי קטן לילדים ומבוגרים אנחנו סוגרים את המקום ואז כתוצאה ממה 

שמקבלים במכתב בפייסבוק בטלפון הם ... אנחנו מתייחסים אליהם, אתם 

 בנושא הזה כמו מחיצת אולם הספורט והרבה פעמים עושים מסייעים לנ

בשם בימם האחרונים התקלקלה כן ואז הופסקה כתוצאה ממכתב שלה )לא 

וק הופסקה הפעילות עד אשר היא תתוקן מוצא הליך כש כפי ביסיברור(  בפ

 שנדרש לרות ודת שלושה אנחנו לא מחליטים

 ואז התגלה אז התגלה שיש אדווה קאופמן:

 שאנחנו עובדים  אבי בינמו:

שצריך לעשות בדיקות  ום ביולי לעשות בדיקת בטיחותואז התגלה שבמק אדווה קאופמן:

בטיחותיות באוקטובר עשו את הבדיקה זאת אומרת כבר התחילו שנת 

 הלימודים כבר התחילו החוגים התחיל הכול,

 תראי, אבי בינמו:

ואז התגלה שחסרים מסמכים זאת אומרת שאתה הפעלת את בתי הספר  אדווה קאופמן:

את לתרומות... אלה חוגים כאשר יש לך טפסים את גני הילדים את עסקה מצ

 שהם חסרים לבטיחות הילדים שלנו, 

 אז אני יכול להגיד לך שאני ... אבי בינמו:

 לא היה זה לא היה לא, אדווה קאופמן:

אדווה אני סומך על בעלי )מדברים יחד(  אני יכול להראות לך דוגמא  אבי בינמו:

 קלאסית ממשהו של בטיחות,

 אבי לא היה לך שם אף אחד, מן:אדווה קאופ

 )מדברים יחד(  
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 ג הגעתם לכולם באמת,אנלאומי בהיחוץ מבית המשפט הב אבי בינמו:

 זה אומר שאני עושה את העבודה שלי, אדווה קאופמן:

 למען בטיחות הילדים כולנו נמשיך לעבוד,  רועי לוי:

יודעת אני לומדת אני אני  5515ובנוסף גם אני רוצה לדעת יש תו תקן  אדווה קאופמן:

בודקת את מה שאני עושה לפני שאני באה ואני מדברת איתך ואני רוצה 

לדעת האם האולמות שלנו בכל בתי הספר עומדים בתקן הזה. אז אולי יש 

ילדים שמתאמנים בבתי ספר בכל  500צופים כל משחק אבל יש  500עוד 

 האולמות אתה מסכים

 500מנים לא בבית יהושוע לא מתא אבי בינמו:

 אתה משכיר את המקומות האלנה אדווה קאופמן:

 500אמנים וברמות יצחק א' לא מת אבי בינמו:

 אתה משכיר את המקומות האלה, אדווה קאופמן:

 500ובגלילות לא מתאמנים  אבי בינמו:

 אתה משכיר את המקומות האלה, זאת אומרת שזה צריך לעמוד בתקנים, אדווה קאופמן:

 חה, תעשו הפרד,סלי יחיאל אדרי:

 אולי תדריך אותי כדי שאני אוכל לעשות משהו, אבי בינמו:

תעשו הפרדה, אתה צריך לעשות הפרדה אתה לא עושה אותה לכן אנחנו  יחיאל אדרי:

 תוקפים את זה לא נכון,

 אל תתקוף, אבי בינמו:

 לא לא אני אומר את מה שאני חושב, יחיאל אדרי:

 סליחה, אבי בינמו:

צריך לעשות הפרדה, מה שקשור לחינוך הפורמאלי אין בעיה בשום בית ספר  יחיאל אדרי:

 בעיר נשר,

 זה לא נכון, רועי לוי:

 זה לא נכון אדווה קאופמן:

 זה לא מה שכתב משרד החינוך רועי לוי:

 סליחה, יחיאל אדרי:

 אבל יחיאל אני קיבלתי מכתב, אדווה קאופמן:

 זה לא נכון, רועי לוי:
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 חה, רבותי,סלי יחיאל אדרי:

 בקטע בטיחות אני, אדווה קאופמן:

 אתה טועה רועי לוי:

 תנו לי רגע, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 והוא שלח לי את כל הטפסים, אדווה קאופמן:

 )מדברים יחד(  

 לדצמבר לא היה אישורים לכל ה, 25יחיאל עד ה אדווה קאופמן:

יאל אדרי אני לא ראש העיר שאתם רבותי, תתני לי בבקשה לסיים אני יח יחיאל אדרי:

 מנסים לתקוף אותי, עזבו אותי,

 אז בסדר, אדווה קאופמן:

אז תקשיבו למה שאני מדבר,  בית ספר מבחינת החינוך הפורמאלי במידה  יחיאל אדרי:

והוא לא יכול לפעול בגלל בעיית בטיחות הוא לא יכול לפתוח את שנת 

 דבר שחכו עד השלישי, לימודים אין דבר כזה שחכו עד דצמבר אין

 אז,קאופמן: אדווה

לספטמבר אין דבר כזה, ראשון  3תני לי רגע ברשותך,  אין דבר שיחכו עד ה יחיאל אדרי:

לספטמבר אם זה לא קורה לא פותחים שנת לימודים בבית ספר הזה ויהיה 

 מה,

 אתה יודע מתי השנה עשו?אדווה קאופמן:

 רגע, יחיאל אדרי:

 דע מתי השנה עשו?אתה יואדווה קאופמן:

 רגע, יחיאל אדרי:

 באוקטובר עשו את הבדיקות ולא היה את כל הטפסים, אדווה קאופמן:

 אני אומר לכם מה החוק, יחיאל אדרי:

 על פניו אתה אומר, תגיד על פניו, רועי לוי:

 טוב אתם מוכנים, יחיאל אדרי:

 לפי התקנים, רועי לוי:

ו טוב זה יחיאל בסדר אני אומר לכם מה אני אני מבקש אמרתי לכם תסתכל יחיאל אדרי:

יודע ואני מכיר את זה המון שנים  לא יפתח גן לא יפתח בית ספר בשום 
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לספטמבר אם אין אישורי בטיחות מקצה לקצה הכול  1מקום בארץ אם עד ה

כאשר יכול להיות מצב שאני אתן לכם דוגמא שהגיע בודק קצין בטיחות 

שבה הוא אומר  10עד  1יים ויש להם דירוג מחדש והיה לנו את זה לפני שנת

אחד אין בכלל חילוקי דעות זה חייב להתבצע כי אם זה לא יתבצע אני לא 

נותן לכם אישור, שתים הוא יכול לבוא ולהגיד לכם תוך חודש ימים, שלוש 

אפשר להגיד במהלך כי הם באו ואמרו שכל הגנים, מיכה תתקן אותי אם אני 

ל הגנים המפתח שלהם של הגדר צריך להיות בהתחלה אפריע לך אחר כך  שכ

שתים עשרה אחר כך ירד לעשר ובא עכשיו אחד מחמיר אמר שמונה, מה 

שזה אומר להחליף את כל הרשתות בכל הגנים בעיר, ישבו עם הקצין 

בטיחות ואז הוא אמר רגע זה בהחמרה, אבל אם אנחנו לא רוצים להחמיר 

ם את זה בדירוג שתים לכן אין מצב שבית שאר עשר אבל מה אני נותן לכישי

 ספר יכול להיפתח או גן אם אין חתימה של קצין בטיחות אתה מסכים איתי?

 אישור בטיחות, נו:'מיכה ז

 אישור בטיחות, אין מצב כזה, יחיאל אדרי:

 רישיון עסק זה נו:'מיכה ז

 רישיון עסק, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 ני מדבר על אישור עסק,זה משהו אחר א יחיאל אדרי:

אני רוצה רגע, אדווה אני אשמח לענות לך בבקשה, שקיבלת את רשות  מיכל ליבנה:

 הדיבור,

 אבל היא לא דיברה על רישיון עסק יחיאל היא דיברה על, רועי לוי:

 אישורי בטיחות,אדווה קאופמן:

 אישורי בטיחות, רועי לוי:

 אני יכולה בבקשה, מיכל ליבנה:

 (  )מדברים יחד

 אני יכולה לענות? מיכל ליבנה:

 שנייה שנייה,אדווה קאופמן:

 רגע אדווה, יחיאל אדרי:

 אני דיברתי על,אדווה קאופמן:
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 אדווה אדווה, יחיאל אדרי:

 הנושא הזה של רישיונות עסקאדווה קאופמן:

 אבל מה שהיא דיברה זה, רועי לוי:

 אני אשמח לענות מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

יש את הנושא הזה בנוסף אמרתי לראש העיר שאני בנובמבר שלחתי לו ופמן:אדווה קא

 מכתב,

 אוקי, יחיאל אדרי:

 המכתב הראשון בנושא, אני ביקשתי אישורי בטיחות,אדווה קאופמן:

 אין בעיה, יחיאל אדרי:

 היום בנוסף שלחתי עוד מכתב שבו ביקשתי גם אישורי בטיחות וגם אישור, אדווה קאופמן:

 אוקי, מיכל, דרי:יחיאל א

 אז יש מקומות ש,אדווה קאופמן:

 אפשר לאפשר למיכל לענות? ברשותך? אבי בינמו:

 בבקשה,אדווה קאופמן:

 תודה רבה, מיכל ליבנה:

 תודה רבה, אבי בינמו:

כמו שיחיאל אמר כל מוסדות החינוך בנשר גנים בתי ספר עוברים בחופש  מיכל ליבנה:

פני תחילת החופש הגדול ואז אנחנו הגדול שתי בדיקות בטיחות אחת ל

יות אהה ומימקבלים ריג'קטים מתקנים אותם זה מה שהוא אמר לפי קד

שיועץ הבטיחות מחליט ואז לפני פתיחת שנת הלימודים וכתנאי אתה לא 

יכול לפתוח בראשון לספטמבר את שנת הלימודים בליש אותו אחד שענה לך 

סדות החינוך שיש אישור של ממשרד החינוך מקבל את האישורים של כל מו

יועץ בטיחות כל ..מסגרת מאשר אותו. זה לא הסיטואציה שאת מדברת 

עליה אוקי את מדברת על אולם הספורט באולם הספורט מתקני ספורט אכן 

אנחנו עיריית נשר דואגת שיהיה תו תקן תו תקן הזה של אותו אולם ספורט 

ה תקף אני לא זוכרת הישאת מדברת עליו היה תקף לא עד סוף אוגוסט 

ק אבל משהו בנובמבר או דצמבר אוקי אני לא זוכרת את היום תאריך מדוי

המדויק, ולכן לפני נובמבר אכן באוקטובר אנחנו עושים בדיקה הם הם 
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נותנים לנו את הליקויים על אותו רמה נותנים את הליקויים אם הרשת הזו 

ד מהנדס העיר תקינה או איזשהו חבל או בכל האולמות הספורט משר

אחראי לזה יש מישהו שאחראי לזה והוא עושה את ה, אנחנו עושים רכש 

לתיקונים אותו רעיון כמו כל מוסדות החינוך מתקנים ומזמינים שוב את 

התו תקן באותו תפר הזה קרה מה שקרה עם אותו ליקוי של המחיצה 

ובה שלעניות דעתי גם קיבלת מכתב תשובה למיטב זכרוני קיבלת מכתב תש

של הנושא המחיצה וגם היא עוברת תו תקן כשהיה ליקוי בה היא תוקנה 

והייתה בדיקה לגבי תו תקן מה שאת מתכוונת לגבי זה שהיו חסרים 

אישורים אני אסביר גם את זה, אחרי שהיה את התקלה עם המחיצה וכמובן 

הקבט עשה את כל מה שהוא צריך כדי למנוע שהילדים לא יתקרבו עד 

תתוקן היה ביקור של יועץ בטיחות חיצוני ביקור פתע מה שהוא שהמחיצה 

התכוון כל האישורים נמצאים במשרד מהנדס העיר כי אמרתי שיש עובד 

שאחראי לזה הוא אצל אב הבית שהיה נוכח כי הוא לא תיאם את הביקור 

אמר שהוא לא מצא את האישורים וראיתי למה הכוונה החשמל היה כמה 

אכן הוא ביקש שיעבירו לו והעבירו לו כולל את הכול דברים שהוא ציין ו

ולשביעות רצונה  אני בטוחה שאם תשאלי שוב פעם תקבלי את אותה תשובה 

 שאני...

השאלה מיכל למה למה חברת מועצה שמתכתבת בעניין הזה ומבקשת  יחיאל אדרי:

 לראות את המסמכים למה ....

 היום התקבל המכתב, מיכל ליבנה:

מנובמבר מבקשת לראות את הדברים האלה אני היה לי... ואני שלחתי :אדווה קאופמן

מכתב זה המכתב הראשון שילדות עלו על השער והשער התמוטט ביחד 

אני  שאיתם ומכיוון שאני הייתי נוכחת במקרה זהה והילדה קיבלה מכה ברא

 ביקשתי לבדוק יש...

 )מדברים יחד(  

 יש בדיקות בטיחותיות,אדווה קאופמן:

גם ניסיון בלשבת ביחד בעיון מסמכים  רגע אדווה אני חושבת שלי ולך יש ל ליבנה:מיכ

 ולא נמנע,

 נכון אז, אדווה קאופמן:
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אני אם יורשה לי עוד שני משפטים אני אסיים יש הבדל בין הצעה לסדר  מיכל ליבנה:

שאכן כמו שראש העיר אמר עומדת לפי תאריכים לבין עיון במסמכים 

ין מכתב שלדעתי קיבלת תגובות על שתי המכתבים  אם לב שהתקבל היום 

אני טועה אני מוכנה לבדוק את עצמי אבל העיון במסמכים התקבל היום, 

אנחנו מקבלים את החומר מתאמים ביחד מתי נוח לך וביחד יושבים 

 מעיינים במסמכים,

 קניםאני רוצה לשאול שאלה באמת כדי להבין אם אנחנו מדברים על מת ניסים בן לולו:

 שעירייה מפעילה,

 שהעירייה משכירה,אדווה קאופמן:

 לא אם העירייה משכירה למה השוכר לא אמור לדאוג לזה, ניסים בן לולו:

 לא לא לא סליחה, יחיאל אדרי:

 אתה עכשיו שכרת מבנה  ניסים בן לולו:

 )מדברים יחד(  

 עיריית נשר משכירה את המתנסים, אדווה קאופמן:

 )מדברים יחד(  

אם אתה תקשיב, אם אני עכשיו הולכת לחוג, חוג יקבלו )מדברים יחד(  ווה קאופמן:אד

ס הורדים ואני משכירה את האולם לשעה ואין למקום הזה בכלל "במתנ

אפשרות רישיון עסק, רישיון עסק אומר אם אין לי את הרישיון אני לא יכול 

 להשכיר לך בכלל את המקום,

 אין ביטוח, רועי לוי:

 אין ביטוח אפילו )מדברים יחד(  ופמן:אדווה קא

 זה מקובל אני מבין, ניסים בן לולו:

 יפה, אדווה קאופמן:

 אבל אני עכשיו נותן מבנה ל )מדברים יחד(   ניסים בן לולו:

 תעשה הפרדה ניסים, יחיאל אדרי:

 תעשה הפרדה, רועי לוי:

 לא אני רוצה להבין, ניסים בן לולו:

 רדה,ניסים תעשה הפ יחיאל אדרי:

 כשאתה מקצה מבנה הם אחראים, רועי לוי:
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 אוקי,  ניסים בן לולו:

כשאתה משכיר לשעה כי אתה הופך להיות הבעלים ואתה משכיר אז אתה כן  רועי לוי:

 צריך לדאוג לזה,

 בסדר, ניסים בן לולו:

 זה הכול,  רועי לוי:

 בסדר רבותי, אבי בינמו:

של מבקר המדינה שמדבר בדיוק על הנושא ואתה יודע גם אפילו יש דוח אדווה קאופמן:

 הזה,

אדווה אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו למדנו, על פנים אני מודה  אבי בינמו:

לך על הערות האלה שלא תחשבי שאני רואה אותם בעין לא טובה אני רואה 

אותם בעין מאוד טובה. אחד הערות החשובות שנכתבו אצל מבקר המדינה 

 ל אביב כשנפל שער על ילד והרג אותו,זה המקרה בת

 ומאז יש דוחות אדווה קאופמן:

לא עלינו לכן אחד הדברים, אני יודע שהדס ממשרד מהנדס העיר לא ויתרה  אבי בינמו:

 ואני זוכר בתחילת הקדנציה )לא ברור(  עברו מגרש מגרש סל סל,

 כל שנה עושים את זה, מיכל ליבנה:

 או החליפו אותו, או סגרו את המגרש אבי בינמו:

אתה ראית את הדוח של היועץ בטיחות עכשיו על אולם השיטה מה הוא  רועי לוי:

 רושם?

 לא עדיין לא ראיתי, אבי בינמו:

 ים,ישהשערים לא בטיחות רועי"

 אז אנחנו )מדברים יחד(  א' אבי בינמו:

 לא השערים שם וכל יום מתאמנים איתם, רועי לוי:

את הדוח יש לי צוות מנהלים אני שמח על הערה שלך לכן אני  אני לא ראיתי אבי בינמו:

 אומר לך הנושא אנחנו מטפלים בו בצורה מסודרת לא בכל מקום,

אבל אדוני ראש העיר בינתיים נמצאים שם ילדים, בינתיים מתקיימים שם  אדווה קאופמן:

 חוגים,

י טוב אם אין איפה שמתקיימים חוגים הכול תקין ולא בכל מקום תקשיב אבי בינמו:

 קהל לא בכל מקום אני צריך רישיון עסק רישיון עסק,
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 כל מקום שאתה משכיר,אדווה קאופמן:

נכון ואולם אם יש לך אישור של הבית ספר אתה יכול להשתמש בו במידה  רועי לוי:

 ואין קהל, כשיש לך מבנה של מתנס אתה חייב,

 אין קהל אין קהל אין לי קהל, אבי בינמו:

 חד(  )מדברים י

 יש מתאמנים, רועי לוי:

 איש, 500הם אומרים עד  אבי בינמו:

מצידי תסגור את הפרוטוקול למה אני אומר לך הגיוני יש לך עכשיו מבנה של  רועי לוי:

 ילדות בחוג בלט, לפי מה התקן הקובע? 40מתנס באות להתאמן 

 יש תקני בטיחות, אבי בינמו:

 ... למבנה למשרד הבריאות מי קובע?תקשיב רגע עד הסוף לחשמל ל רועי לוי:

 יועץ בטיחות. אבי בינמו:

 לא רישיון עסק, רועי לוי:

 רישיון העסק, אדווה קאופמן:

 ,יועץ בטיחות רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 אבל רישיון עסק הוא כתוצאה מכל הגורמים האלו שנותנים את ה, יחיאל אדרי:

 רישיון, נכון אבל הוא אומר בכלל לא צריך רועי לוי:

 לא, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

אני מסכים עם מה שאתה אומר יועץ בטיחותי זה חלק מהתנאים לרישיון  רועי לוי:

 עסק ברור,

אני יכול להציע בהצעה שלכם שהיא חשובה לכולם נכון, אני יכול להציע  אבי בינמו:

שאנחנו נקים וועדה משותפת של שלושה אנשים שתשב בה אדווה מנכל 

 ומנהל רישוי עסקים באמת  לשבוע הבא עוד עשרה ימים

 מקובל, דובר ?:

 ותדונו בזה, אבי בינמו:

 אין בעיה, דובר ?:
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מי בעד ההצעה של אדווה מיכל ומנהל רישוי עסקים ישבו ויכינו יתנו דוח  אבי בינמו:

זה כולם אחד שתים  לרישוי עסקים? אחד שתים שלוש ארבע כולם אבל כמה

 שבע שמונה תשע עשר, שלוש ארבע...

אבל באמת תזמין אותי )מדברים יחד(  אני רוצה להבין כי כל פעם שאני  אדווה קאופמן:

עושה הצבעות לדברים שאני עושה שום דבר אתה לא )מדברים יחד(  אז אני 

 רוצה ואתה אומר )מדברים יחד(  

 אדווה קחי את המילה שלי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 ני מבקש להוסיף את הקבט,א יחיאל אדרי:

 צודק גם הקבט יהיה.  אבי בינמו:

 

 

 

 

 תוכניות מצטיינים במכללת אורנים  7סעיף 

 טוב תוכנית מצטיינים במכללת אורנים,  אבי בינמו:

 אפשר לעשות את זה קצר? רועי לוי:

 הכי קצר, אני בעד, אנחנו בעד אבל אתה לא יכול ל, אבי בינמו:

 כולם בעד, רועי לוי:

 אתה לא יכול ללכת להצעת החלטה כזאת, אבי בינמו:

 אני יכול להקריא נשמע את ההחלטה נגיד אם יכול או לא, מכיר את זה טוב, יחיאל אדרי:

 בטח שאתה מכיר, אבי בינמו:

 יאללה, יחיאל אדרי:

 היא הייתה אצלך ההצעה הזאת, רועי לוי:

 אני לא זוכר אני לא פה, יחיאל אדרי:

 אותה עברת עליה עוד לפני שהיא נשלחה לפני ראית רועי לוי:

 עיריית נשר עם כניסתנו לתפקיד שנייה תנו לי להגיד כמה מילים, אבי בינמו:

 תמשיך תמשיך אבל אני לא זוכר, יחיאל אדרי:

 תתקיים פגישה בנוכחות אדווה קאופמן, מיכל ליבנה, מנהל רישוי עסקים וקב"ט העירייה -הצעת החלטה
 ובה יוצגו האישורים. 

 פה אחד.  -בעד
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תוכנית )מדברים יחד(  פרויקט עירוני, עיריית נשר עם כניסתה לתפקיד יחד  אבי בינמו:

חסרת פשרות בכלל התלמידים הגרים ביישוב  עם מועצת העיר  תמכה בצורה

ובפרט התלמידים המצטיינים נקרא לתוכניות ...שיתוף פעולה עם משרד 

החינוך והעירייה זו השנה השנייה שעיריית נשר מעניקה לתמידים מצטיינים 

וזאת מתוך דאגה בהשקעה נוספת  ₪ 1000באורנים במקום לגובה של 

לל ולסטודנטים למפרט זה דבר מבורך בחינוך דעתי שמלגות התלמידים בכ

וחשוב מאין כמוהו אך עם זאת אני אחראי על )לא ברור(  ולכן אמשיך לפעול 

לתקציב המאושר בלבד אם השאלה נמשיך לתמוך בהם גם השנה  ףבכפו

הבאה אני מאמין שכולם )לא ברור(  בטח שאני אתמוך בהם זו המדיניות 

בהצלחת תלמידים ונמשיך לעשות  שלנו שלי ואני מאמין שגם שלכם לתמוך

כן אני אשמח אם גזבר העירייה גם ייתן את ההסברים שלו מדוע לא ניתן 

מראש לקבוע את תקציב המלגה לשנה הבאה מבלי לדעת מה כמות 

התלמידים מה גובה שכר לימוד הנדרש מהם שכן ייתכן ואז סביר להניח 

דרשת מהתושב לכן שההוצאה שביקשנו לתקצב אולי )לא ברור(  ההוצאה הנ

 אני אומר לכם שההצעה כפי שהיא הועלתה לא נכונה

 לא נכון תחבירית, רועי לוי:

 תחבירית לא חשוב, אבי בינמו:

 קצבתם יותר מהמוצע אז מה קרה נשאר עודף בתקצוב,ת רועי לוי:

 כן יחיאל בקשה, אבי בינמו:

 רגע הגזבר, רועי לוי:

 ל לא גזבר,אני רוצה רגע סליחה, יחיא יחיאל אדרי:

 אבל הוא אמר גזבר, רועי לוי:

לא הוא אמר יחיאל, צריך לעשות הפרדה ואני מצטער שלא שמתי לב אבל  יחיאל אדרי:

עכשיו אני רואה את זה טוב יותר, צריך לעשות הפרדה בין מצטיינים לבין 

מחוננים, מחוננים מקבלים את האידיאל של ההשתתפות בנושא הסעות 

 )לא ברור(  שהייתה ב,קל מלגה זה בשנה שעברה ש 1000ומקבלים עוד 

 ולכים לאותו מקום?הוננים חוהמצטיינים והמ אבי בינמו:

 רגע רגע, כן כן, אבל אני אגיד משהו אחר, אני רוצה לספר היסטוריה קצרה, יחיאל אדרי:

 אבל למה זה שמה למה שלא נביא את זה אלינו? אבי בינמו:
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קצרה,  לפני שנתיים המחוננים והמצטיינים היו ביחד אני אספר היסטוריה  יחיאל אדרי:

נוסעים באוטובוס היה להם את אותם שעות שהם למדו בטבעון באורנים 

היה אותם שעות, שנה שעברה שינינו את השעות ואז מה אמרו מחוננים לבד 

מצטיינים בימים אחרים ואז מה שקרה אז אנחנו עלינו על הגל של 

מנו את המצטיינים איתם ואז זה עלה להם סדר המצטיינים של המחוננים וש

גודל של פחות שלוש מאות שבע מאות שקל בשנה סך הכול עלות של העניין 

שקל בסך הכול אני  2000הזה היה עלות של ילד לשנה כל הדבר הזה עולה 

 אהה באו אלי מסות של אנשים בעניין הזה, 

 זה )לא ברור(   רועי לוי:

י מדבר בעניין הזה, תפרידו יש )לא ברור(  לחוד יש מצטיינים לא לא לא אנ יחיאל אדרי:

מחוננים לחוד, המחוננים אתה גם מקבל החזר נוסף במוסד החינוך לטובת 

העניין הזה ומצטיינים לא, ולכן אמרנו בואו נראה איך אנחנו עוזרים להם 

שקל מה אנחנו צריכים להוסיף תבואו  400שקל  300ב... היה ויכוח הם באו 

קראתנו ואז אני אמרתי רבותי אני לא יכול להתחייב לכם כרגע אבל דבר ל

נעלה את זה בוועדת מלגות, אכן זה עלה בוועדת יחידי שאני יכול להתחייב 

 שקל לכל ואז הם קיבלו מעבר למה שהם ביקשו אפילו, 1000מלגות  אישרנו 

 נכון, מיכל ליבנה:

 ,אני מבקש להשאיר את זה השנה גם יחיאל אדרי:

 אבל רגע אז בוא אני אספר לך מה קרה, אדווה קאופמן:

 מה קרה? יחיאל אדרי:

 אתה כבר לא היית מחזיק תיק החינוך,אדווה קאופמן:

 התוכנית שלהם, מה קרה, אבי בינמו:

 מה קרה אדווה קאופמן:

 מה מעצבן, יחיאל אדרי:

 אז אני אגדי לך מה מעצבן,אדווה קאופמן:

 יאללה, יחיאל אדרי:

 אז מה מעצבן,קאופמן: אדווה

 מה? יחיאל אדרי:
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שבספטמבר התחילה התוכנית באוקטובר התחילה התוכנית ואז הודיעו אדווה קאופמן:

 לאנשים שמי שהתחיל שינו את התוכנית יש בוקר ויש אחרי הצהרים,

 נכון, יחיאל אדרי:

יש להם אוקי? יפה.  פנו אליהם ואמרו למה אלה שבבוקר יש להם סבסוד ואדווה קאופמן:

הסעות ואלה של הצהרים צריכים לצאת מהעבודה לקחת את הילדים שלהם 

מהאורנים להחזיר אותם בחמש לאורנים, מה הם שונים הרי זאת תוכנית 

 למחוננים ומצטיינים וזאת תוכנית למחוננים ומצטיינים 

 לא מחוננים לבד מצטיינים לבד, יחיאל אדרי:

 ביחד נוסעים בהסעה בבוקר, דיברתי עם כולם לא, מחוננים ומצטייניםאדווה קאופמן:

 אני יודע, יחיאל אדרי:

 ובגלל ש,אדווה קאופמן:

 אבל אדווה לא הקשבת למה שאני אמרתי, יחיאל אדרי:

 אני הקשבתי לכל מה ש,אדווה קאופמן:

לא,  אני אסביר לך ככל שהשעות היו מקבילות אנחנו היינו מנצלים את זה  יחיאל אדרי:

 עים בהסעה אנחנו היינו מחברים אליהם את המצטיינים,שמחוננים נוס

 למה לא מחברים את שניהם?אדווה קאופמן:

 רגע, הם מחברים  יחיאל אדרי:

 לא אותם שעות אבי בינמו:

 אז, אדווה קאופמן:

 עכשיו היום היום יחיאל אדרי:

 ופלוס נתת מלגה רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 ב... אבל הם קיבלו מלגה רק יחיאל אדרי:

  12מי שהולך בשעה אדווה קאופמן:

 )מדברים יחד(  

 מי שנוסע בשעה אחת לאורנים אין לו השתתפות, אדווה קאופמן:

 אין דבר כזה הוא מקבל מלגה של אלף שקל, יחיאל אדרי:

 הם מקבלים מלגה, מיכל ליבנה:

 הם קיבלו אותה?אדווה קאופמן:
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 עוד לא חילקו, יחיאל אדרי:

 לא חילקועוד  מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 אבל מתחילת השנה אף אחד לא עונה להםאדווה קאופמן:

 אנחנו ענינו להם זאת התשובה מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 הם יקבלו במסגרת המלגות בוודאי זאת התשובה שהם קיבלו  מיכל ליבנה:

 הם לא קיבלו את התשובה הזאת, אדווה קאופמן:

 ת אומרת לך שהם קיבלו,אני בהתחייבו מיכל ליבנה:

 אני,אדווה קאופמן:

 מי שפה רק מי שפנה, מיכל ליבנה:

 אדווה, יחיאל אדרי:

 אוקי,אדווה קאופמן:

 אדווה אני יושב ראש וועדת המלגות אני מבקש לא לחלק שום, יחיאל אדרי:

 אז לפחותאדווה קאופמן:

 רגע תתני לי בבקשה, יחיאל אדרי:

 אפשרות ל אדווה קאופמן:

תתני לי לסיים משפט. אני יושב ראש וועדת המלגות אני מבקש שכל החומר  אדרי: יחיאל

של נושא המלגות יגיע לוועדת המלגות שהיא ברשותי לפני שמחלקים אותה 

לפני שמציעים אותה אני מבקש שזה יגיע אלי יחד עם הוועדה יחד עם 

 הוועדה ואני יכול להגיד לכם

 )מדברים יחד(  

 ועי רועירגע ר יחיאל אדרי:

 יש תוכנית שהתחיל אדווה קאופמן:

סליחה סליחה לי לא מפריעים אני לא הפרעתי לאף אחד מכם. וועדת  יחיאל אדרי:

המלגות ברשותי יגיע כל החומר אני מתחייב פה בשולחן לעלות את זה כדי 

 שזה יהיה כמו שהיה בשנה שעברה יקבלו כל אחד מלגה של אלף שקל.  

 אוקי,אדווה קאופמן:

 תראו את זה בפייסבוק עכשיו, יחיאל אדרי:
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 אוקיאדווה קאופמן:

 תודה. יחיאל אדרי:

 אז אני אההאדווה קאופמן:

 זה מה שאמרתי לה, מיכל ליבנה:

רוצה להגיד משהו אני מבקשת שכל אותם הורים שנמצאים בתוכנית הזאת אדווה קאופמן:

 ואנחנו נקראים עיר אקדמיה קראת לעיר אקדמיה

 שיגישו גם בקשה למלגה כמו שצריך כי שנה שעברה אני רדפתי אחריהם יחיאל אדרי:

 אבל הם היו פה, והם היו פהאדווה קאופמן:

 שיגישו בקשה, יחיאל אדרי:

 ואתה יודע מה הכי מכעיס שמנהלת מחלקת חינוךאדווה קאופמן:

 ממלאת מקום, יחיאל אדרי:

בה לא נפגשה איתם ואז ממלאת מקום מחלקת חינוך לא נתנה להם תשואדווה קאופמן:

 התחיל כל העניין הזה,

 היא לא מכירה את זה, יחיאל אדרי:

 הם קיבל...אדווה קאופמן:

טוב רבותי מה אנחנו, ללכת לשיטתו של גברת אדווה בואו אנחנו בעד הרעיון  אבי בינמו:

 הזה כן, 

 אני רוצה שיצא מכתב בנוסף לכל מה שאמרת שיצא מכתב גם לאותם אדווה קאופמן:

 הורים )לא ברור(  שידעו מכתב לכולם,

 שיגישו בקשה,  יחיאל אדרי:

 מכתב לכולם,אדווה קאופמן:

 הם הגישו כבר זה נסגר תאריך חברים זה הכול בסדר, מיכל ליבנה:

 כל מי שלומד?אדווה קאופמן:

 מי שבתוכנית מצטיינים, מיכל ליבנה:

 כל מי שהתקבלאדווה קאופמן:

 ד את כל הטפסים סטודנט סטודנטלוקח זמן לעב מיכל ליבנה:

 אוקי, אדווה קאופמן:

 בקשה רועי, אבי בינמו:
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אני מבקש גם להתייחס ברשותך גם בקצרה לנושא הזה של תוכנית  רועי לוי:

מצטיינים שמעתי את מה שאמרתם שהתחייבתם לממן מלגה בעתם את 

לא ההצעה לתוכנית מצטיינים לאורנים ואני שמחש זה בא לידי כך שוב אני 

מבין למה הורים נאלצו לפנות לאדווה ולחברי מועצת עיר ולכתוב בפייסבוק 

שאין להם מימון ופתאום מחזירים להם את המימון אני רוצה בהזדמנות הזו 

ולא שונתה ההחלטה  2011וראש העיר לנצל אותה ולהזכיר לך שבעבר ב

אלף  150הזאת החלטנו לממן באופן מלא את כל הנושא של נוער ...הקצנו 

שקל הייתה וועדה לקידום הנגישות בחינוך שבראשה עמדתי אתה זוכר את 

אלף שקלים.   150אתה גם כן לא התנגדת לזה  150זה, החלטנו לתת שם 

החלטנו לתת עבור נוער )לא ברור(  והמלגה הזו בעצם התמיכה הזו הופסקה 

עכשיו מה קרה לזה שהיא הופסקה,  אני לא יודע אם אתה יודע הרבה 

למידים ממעמד סוציו אקונומי קצת יותר נמוך לא הצליחו לא מצליחים ת

להגיע היום לחוג הזה בגלל שפשוט העלות היא יקרה מידי, לכן אם כבר 

אנחנו מדברים על מלגות ואתה לא רוצה לסבסד באופן מלא את ההחלטה 

הזו לפחות במלגות ויחיאל פה יושב ראש וועדת מלגות גם כן אולי כדאי 

גם ילדים מנוער )לא ברור(  כי יש הרבה שרוצים ויכולים מבחינה  להכניס

ם ית ההורישכלית מבחינת יכולת יכולים להגיע לנוער )לא ברור(  אבל כלכל

 לא מסוגלים לממן את זה,

 אחוז מהכמות שיש שמה, 25יש אישור למנהל לתת הנחה עד  יחיאל אדרי:

 יפה, רועי לוי:

 וגם ב, יחיאל אדרי:

 שקל המבחן  180ויש אתה יודע שזה עולה  רועי לוי:

 ואם לא עברת אותואדווה קאופמן:

 )מדברים יחד(  

 זה מבחנים חיצוניים חברה אני מכיר את זה מקרוב, יחיאל אדרי:

 אין בעיה, אדווה קאופמן:

בסדר אבל זה בדיוק יחיאל אני אומר בול שאתה חייב לתת את זה בסדר  רועי לוי:

 ם אני מאמין שיתנו את זה,גמור ואם אתה יושב ש

 על הדברים האלה? נראה לך שאני אוותר יחיאל אדרי:
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לגבי  שוב אני חוזר לגבי תוכנית מצטיינים אם ההורים ילכו לקבל החזר  רועי לוי:

שהם נותנים למה צריך להמתין עד עכשיו לא מבין  עבור תשלום ההסעות

המשפטית לא  למה אי אפשר לתת את זה באופן שוטף  למצוא את הדרך

להחזיר להם את זה בבת אחת אלה במהלך השנה פשוט לממן את ההסעות 

הסעה אגב עוד אני מאמין שגם לנו יהיה יותר קל, יש לנו הסדרים עם חברות 

דבר שתדע ההורים אמרו שהעירייה לא רצתה לעזור להם עם חברת ההסעות 

 שהעירייה עובדת מולה כדי לסגור את המחיר,

 י הם לא שילמו כ יחיאל אדרי:

 לא לא לא, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 רועי הם לא שילמו יחיאל אדרי:

 כבר הדיחו אותך לא היית מחזיק תיק החינוך השנה, אני אומר לך, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

לפני שנה עברנו אני מדבר איתך השנה, השנה בחודש ספטמבר פנו הורים  רועי לוי:

 לא עזרו להם ולא היה מי שיעזור להם, זה הכול,שלא ניסו לעזור להם ו

 עיר עיר  אדווה קאופמן:

 טוב רבותי מה ה... אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הצעת החלטה, אבי בינמו:

 ות,מלגלהעביר את זה להחלטה של וועדת ה יחיאל אדרי:

להמשיך את המלגה כפי שהייתה עד היום ואהה זאת המלגה כמובן יהיה  רועי לוי:

 דברים יחד(  לוועדות מלגות,)מ

 בסדר יחיאל אדרי:

 יש בעיה עם זה מיכל? אין בעיה בסדר גמור.  אבי בינמו:

 פה אחד? רועי לוי:

 תודה רבה. סעיף הבא.פה אחד.  אבי בינמו:

 

 

 

 הנושא יועבר להחלטת ועדת מלגות -הצעת החלטה
 פה אחד -בעד
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 זימון חברי מועצה לאירועים של העירייה והמתנס  8סעיף 

 ללכת,  אדוני אני חייבת להתנצל אבל אני חייבת נעמי כספי:

אז בוא נעשה את זה אתה רוצה ישר להקריא את הצעת ההחלטה? זימון  רועי לוי:

 חברי מועצה לאירועים של העירייה והמתנס 

 כן, אבי בינמו:

רק במשפט אחד ההצעה הזאת באה כי שוב ושוב לא מזמנים )מדברים יחד(   רועי לוי:

שתפים אותנו לא מזמנים חברי עירייה לאירועים לא מודיעים לנו לא מ

כאילו אנחנו אאוטסיידרים וזה חמור מאוד אנחנו החלטנו לעשות את זה 

להצעה לסדר על אף שזה לדעתי הצעה מצחיקה אני אגיד למה כי אם היית 

משתף את חברי המועצה ולא היית מפחד מחברי המועצה אז היו מזמינים 

יה ידאג העיריאותנו לכן הצעת ההחלטה היא ראש אותנו אבל לא מזמינים 

כי לשכת ראש העירייה באמצעות פקידיה בלשכה יזמנו את כל חברי מועצת 

העירייה לכל האירועים לכל ה... לרבות בתי כנסת בתי ספר ומתנסים הזימון 

יהיה זה באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לפחות שבוע לפני האירוע, אם 

 אפשר לרוץ כבר להצבעה אפשר לעבור לס...

להצגה  ם אנחנו מזמינים את כולם, ירק יכול להגיד שלאירועים ממלכתי אני אבי בינמו:

 שצריך לרכוש כרטיס או לסרט אנחנו לא יכולים להזמין

 )מדברים יחד(  

אתה יכול להזמין אבל איך אמר יחיאל בשבוע שעבר בישיבה הקודמת כל  רועי לוי:

נם ואני אירוע שראש העיר מחליט להיכנס חינם גם חברי מועצה יכנסו חי

 מסכים איתו,

 לך, אז אני רוצה להגיד אבי בינמו:

 ממה שהוא אמר רועי לוי:

 לא כל מה שיחיאל אומר הוא נכון, אבי בינמו:

 אבל בעניין הזה אני מסכים איתך גם על זה,  רועי לוי:

 אתה לא יודע את החוק אבי בינמו:

 אני מסכים איתו וגם איתך רועי לוי:

 בסדר,  אבי בינמו:

 גם ראש העיר לא יכול לקבל כרטיסים והזמנות לאירועים לוי: רועי
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 ולך לכרטיסים ולא הולך לאירועיםהאני לא  אבי בינמו:

 יפה אז גם אנחנו לא, רועי לוי:

 כן אני נכנס לברר אבי בינמו:

 חברי המועצה כאילו הם מחפשים ללכת לאיזה הצגה חינם או איזה סרט רועי לוי:

ים אתם תזומנו יאתה העלת את הנושא הזה אז אירועים ממלכתחס וחלילה  אבי בינמו:

 וזהו, 

 תודה רבה, נעלה להצבעה. פה אחד? רועי לוי:

 כן, פה אחד. אבי בינמו:

 תודה רבה. רועי לוי:

 

 

 

 העברות כספיות למתנ"ס נשר 9סעיף 

 העברות כספיות למתנס נשר רועי לוי:

חינוך  ויש אירוע בחינוך והוא לא סתם שאלה אני כיושב ראש וועדת ה יחיאל אדרי:

 ממלכתי לא יזמינו אותי?

 ברגע זה אני לא מקבל עכשיו שום הזמנות, איגור גורביץ:

 זה הצעה איגור רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 בסדר תמשיך, אבי בינמו:

העברות כספיות למתנס נשר העברות כספים מתקציב )מדברים יחד(  נוהל  רועי לוי:

ימים חוות דעת בדבר השאלה אם  14העירייה יציג בתוך ש "תמיכות יועמ

 מתנס נשר )לא ברור(  לאור העובדה שלא נעלם מכספי )מדברים יחד(  

 מיכה מה, יחיאל אדרי:

 רק לציין שנעמי עזבה בסדר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

היא כתבה בחוות הדעת שלה שזה נתון להחלטת המועצה שזה לא חד ערכי  רועי לוי:

גם בנוהל רשום שמשרד הפנים שהמועצה יכולה להחליט שאת ההקאות היא 

נותנת דרך נוהל תמיכות ותמיכה ישירה )מדברים יחד(  ובלבד מה שהיה 

 חברי המועצה יוזמנו לאירועים ממלכתיים -הצעת החלטה
 פה אחד.  -בעד
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. להגיד שעד היום בעבר תוך התייחסות למה שהיה בעבר אבל מועצת העיר..

מת העברות כספיות ומהיום אנחנו מעבירים את הכספים היה בצורה מסוי

ה אחרת אנחנו לא נותנים לו להעביר רק מעבירים את זה דרך נוהל בצור

 תמיכות, יש וועדת תמיכות ודרך נוהל תמיכות אנחנו נעביר את הכספים, 

 )מדברים יחד(  

בחוזה איתם אני קראתי ולא רשום, את ראית בחוזה איתם יש לך סעיף  רועי לוי:

 בקשה כן,בחוזה איך מועצת עיר צריכה להעביר כספים למתנס? 

 יש לי חדשות בשבילך אני מציע שתבדקי לפני שאת בודקת יחיאל אדרי:

 כן כתוב בסעיף, מעיין פולק:

 מה רשום בחוזה? רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 מה רשום לגבי העברת כספים? רועי לוי:

בת עירייה לרשות הה... מערכת )לא ברור(  לפי מחויאת כל התוספות א מעיין פולק:

 כל הכספים הנדרשים בזה  החברה את

 )מדברים יחד(  

 שהם עושים,  סטנדרטילביצוע עבודתם זה חוזה  רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

איפה רשום שאי אפשר דרך וועדת תמיכות להעביר את הכסף  את כל מה  רועי לוי:

 שאמרת עכשיו?

 וועדת תמיכות זה רק בתקציב ייעוד או לגבי הכול? יחיאל אדרי:

 הכול אתה יכול.  :רועי לוי

 לא זה רק לגבי נו:'מיכה ז

 )מדברים יחד(  

 צירפתי גם את חוות הדעת, מעיין פולק:

 ומה כתוב בו? רועי לוי:

שמדבר על עדכון נוהל הקצאת כספים מטעם  2008חוזה מנכל אהה אחד ל מעיין פולק:

רשות מקומית למתנסים המופעלים על ידי מנהל שהוא עובד חברת 

 ו אצלנו,המתנסים כמ

 ין,מצו רועי לוי:



 17.01.2018ש.ר.                                00630

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

87 

אוקי, אהה ויש ככה יש ברשויות מתחשב )מדברים יחד(  נכנסים לג' ביתר  מעיין פולק:

הרשויות המכונות בייחוד ההסדרים שנהגו עד כה בנושא של רשויות 

 המקומיות ובלבד ששיעור התקציב הועבר למתנסים לא יעלה ... על שנת ה

 )מדברים יחד(  

אומרים עד כה אבל אין שום פרט או פריט שכתבה גם היועצת  אנחנו רועי לוי:

המשפטית קראה לנו את חוות הדעת שלה שאגב ניתנה שלא בהסכמתו של 

 עו"ד  טנדלר

 מאיפה אתה יודע? אבי בינמו:

זה מה שהוא אמר לי )מדברים יחד(  זה מה שהוא אמר, אני אמרתי מה הוא  רועי לוי:

 רתי ציטטתי,אמר לא אמרתי מה אני אמרתי אמ

 אני יכולה ל, מעיין פולק:

אוקי אני ציטטתי מה הוא אמר, וגם הלך החוות דעת הזו מועצת העיר   רועי לוי:

סוברני עדיין על כל מה שיקרה להחליט שאת הכספים שהיא מקצה למתנס 

 היא מקצה דרך נוהל תמיכות זה הכול אף אחד לא עושה את ה,

 חד,אני בעד אבל בתנאי א יחיאל אדרי:

שאנחנו נדע מהיום שרוצים לעשות אירוע במתנס אז מעבירים את זה דרך  רועי לוי:

 מחלקת הרווחה ככה למתנס,

 תעשה הפרדה, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אז לכן תעשה הפרדה בהחלטה, יחיאל אדרי:

 בקניית שירותים אתה נכנס לקטגוריה אתה גם תלמד רועי לוי:

 אבל אני, יחיאל אדרי:

 בקניית שירותים המתנסים היום נכנסים ל, עי לוי:רו

 אתה רוצה להקשיב? יחיאל אדרי:

כבר אוטוטו בגלל שהם כבר  2016תקשיב המתנסים היום נכנסנו בשנת  רועי לוי:

חברה לסוכנות היהודית לא מעבירה כספי מרבית והם הולכים גם אין להם 

אומר לך כי אני מכיר )מדברים יחד(  היום זה  תכנונים ממשרד הפנים אני 

שכל התקשרות של עירייה עם מתנס תהיה  את זה, בדיונים במשרד הפנים

 חייבת לעבור מכרז נגמר הזה,
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 בסדר זה, יחיאל אדרי:

 למה כי יש שם ניגוד עניינים מובנה.  רועי לוי:

קציב הבלתי יודיע אתה יכול לבוא דה, תזה משהו אחר אני רוצה שנעשה הפר יחיאל אדרי:

גיד שיהיה בנוהל תמיכות אבל אם אתה קונה שירות אם אתה מבקש ולה

לקנות שירות מהמתנס אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד לו תשמע  תמכור לי 

 את השירות עכשיו נשב  על זה במקום זה יגיד יחזיר את הכסף זה לא

 זה אני מסכים איתך,  רועי לוי:

 שתים וחצי מיליון שקל בשנה לא? תקציב הבלתי ייעודי של המתנס זה יחיאל אדרי:

 יחיאל זאת ההחלטה תקציב בלתי ייעודי, רועי לוי:

 רק תקציב ב... יחיאל אדרי:

 כן זו ההחלטה, רועי לוי:

 אני בעד.  יחיאל אדרי:

 זה ההחלטה, רועי לוי:

 טוב אני רוצה להעיר כמה דברים, אני חכה ...  אבי בינמו:

ו המהות של נוהל תמיכות זה שתדע לחלק אם יש לך אני רק רוצה לציין משה נו:'מיכה ז

 מספר גופים שמתחרים על אותו ס... למשל,

 איפה זה רשום ש, רועי לוי:

 למה אתה מפריע אבל, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 גזבר העירייה בבקשה, אבי בינמו:

פורט המהות של נוהל תמיכות ותבחינים שיש  לך בסעיף רווחה או בסעיף ס נו:'מיכה ז

או בסעיף תרבות מספר גופים שמתמודדים על התמיכה שאתה נותן כסף לא 

 בצורה ישירה שתדע איך לחלק ביניהם,

 ואם אין? רועי לוי:

 רגע. נו:'מיכה ז

 ואם אין, רועי לוי:

 שנייה, אבי בינמו:

אם אין אז מגישים לך את היחיד לפי התבחין ולפי זה אתה מראה )מדברים  נו:'מיכה ז

עכשיו אם נכנסים נגיד לתהליך הזה זה יסרבל את המערכת יש בעלות יחד(  
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שוטפות שהם זקוקים לכסף לתזרים מזומנים כל חודש, והנוהג הפרוצדורה 

אתם יודעים שלוקח לאשר את התבחינים עד שמגישים עד שבודקים זה 

 בעיית תזרימים בקשה,

 בדיוק מה שמועצת העיר רוצה, רועי לוי:

 רגע, נו:'מיכה ז

 שיפסיק ההפקרות, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 עדיין אני חושב שהם נכשלו  רועי לוי:

 בסדר גמור, אבי בינמו:

 כל המתנס הזה כישלון אחד וכל הכישלון הזה רשום על שמך, רועי לוי:

כן, טוב אז אני  רוצה להעיר ככה רשת המתנס של נשר הינה חברה לתועלת  אבי בינמו:

בה הינה בסוכנות היהודית ההתקשרות בין עיריית נשר  הציבור בעלי המניות

לרשת המתנסים הינה מקורח ההסכם שנחתם לפני שנים לפי כך קיימת 

על על פי פתי שהנושא ייבחן משפטית על מנת שנשקביהתקשרות חוזית אני 

דין לעניין פה במכרז אבקש להקריא ממכתבה של עורך דין אביבה ספרבי 

התאם לתקנה אחד עשרה על שלוש, לתקנות הסוכנות היהודית לפי ב

חינה רשות מקומיות רשאית להתקשר מב 1987העיריות מכרזים זה 

פורטים בתקנה  לעניין זה יש לראות הן סמכותית פה במכרז בתנאים המ

בפעילות המתבצעת בבני הציבור הסוכנותיים ההיבטים והם במבנה הציבור 

פתור ממכרז לפי חוות דעת האחרים כאלו העומדים בהוראות התקנה נא ל

של סגנית היועצת המשפטית וחוזה משרד המנכל  משרד הפנים במתנס אשר 

בו מנהל או מנהל עובד של חברת המתנסים העירייה חייבת להביא תצהיר 

 על פי התקשרות החוזית ובהתאם לתקציב שנתי, אז כשנגיע לתקציב 

 זה לא סותר רועי לוי:

 שנייה שנייה אבי בינמו:

 מה שהיא אמרה בדיוק לא סותר את ההצעה י לוי:רוע

 זה סותר ועוד איך נעשה, אבי בינמו:

 דרך נוהל תמיכות רועי לוי:

 ילךזה לא  סותר את ההצעה אבי בינמו:
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 אתה תצטרך ללכת לבית משפט, רועי לוי:

 אני אלך לבית משפט מה זה פעם ראשונה הרי אצלכם בית משפט זה, אבי בינמו:

 ,ככה רועי לוי:

 בכלל המועצה הזו במערכת המשפטית, הכול עובר דרך בית משפט, אבי בינמו:

 למה לא, רועי לוי:

 במקום להתעסק בעשייה תתעסק בבתי משפט, אבי בינמו:

 אנחנו נתעסק בעשייה אתה תתעסק בבתי משפט,  רועי לוי:

 כן, אני לא מתעסק בבתי משפט אני מתעסק בעשייה  אבי בינמו:

 ו נתעסק כשהכספים המועברים למתנס יגיעו רק לתושבים,אנחנ רועי לוי:

 כן, אבי בינמו:

 הכספים ולא ילכו ויוציאו לוחות שנה, 8ולא למקורבים רק לתושבים יגיעו רועי לוי:

 איזה אבי בינמו:

רק לתושבים רק עבור חוגים רק עבור סבסוד חוגים רק עבור אירועים רק  רועי לוי:

 עבור זה 

 לחוות דעת שניתנה  בהתאם אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתה חיפשת לפטר את ההנהלה והמנהל )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 שוב פעם אני אומר, רועי לוי:

 טוב, אבי בינמו:

 ההנהלה המתנסים רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 זאת אומרת שההנהלה לא מתפקדת, ןלפירעואם המתנס נכנס  אדווה קאופמן:

 ה אין תוקף להצעה שלכםשניי אבי בינמו:

 תעלה את זה להצבעה,  רועי לוי:

לא אחרי שאני אקרא את חוות הדעת מעיין אחרי שאני אקרא את חוות  אבי בינמו:

 הדעת של מעיין אני אעלה להצבעה,

 בקשה, רועי לוי:

כן,  בהמשך לחוות דעתי, אני מקריא את חוות דעתה של מעיין המשפטית  אבי בינמו:

שתי שירות נוספת למתן חוות דעת בנושא מספר העברות ביק 2/1מיום 
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כספיות למתנס נשר וזאת עד לאחר קבלת עמדת משרד הפנים לסוכנות 

היהודית ולאחר שהתקבלו חוות דעתי ההצעת החלטה ... למתנס באמצעות 

נוהל תמיכות, כדי לקבל תמונה כללית וברורה יותר טרם מתן חוות דעתי 

ת עמדת משרד הפנים ועמדת הסוכנות היהודית בעניין ביקשתי לקבל גם א

לנושא בתמצית )מקריא וממלמל( האחת חוזית והשנייה באמצעות נוהל 

 פי צרכיה את המסלול בו היא מעוניינת תמיכות, העירייה רשאית לבחור על

לפעול  ושים לב כי מסלול זה ראוי שיעלה בקנה אחד עם התחייבות חוזית 

עמדת הסוכנות היהודית היא כי אין )מדברים  הקיימת שבין העירייה למתנס

יחד(  וזאת בעיקר בנוכח ההסכמים המפורשת הקיימת.. חוזה מנכל משרד 

... הבחנה בין מתנסים שיש בהם מנהל שלמעשה עובד  2008הפנים ראשון 

חברה למתנסים ובין כאלה שלא, בעניין זה נקבע... ביתר הרשויות 

עד כה בנושא הרשויות המקומיות ובלבד המקומיות יחולו הסדרים ש)נהלו( 

..של המתנסים לא יעלה על החלק היחסי בשנת התקציב... ששינוי התקציב 

, לא זו אף זה 2008העתק מנכל ראשון  ר)מקריא וממלמל( מצורף בזה חוז

שהוא אחרון בעניין ועדכני ביותר קובע בסעיף שיש  2010מנכל ראשון  רחוז

המשיך ולפעול על פי הסכמים ביניהם לבין כך רשויות מקומיות רשאיות ל

הסוכנות היהודית, אנחנו לא הולכים לשנות מהיום למחר )מדברים יחד(  

ראש העיר לא מאפשר את זה כן. רשאיות להמשיך ולפעול על פי הסכמים 

ביניהם ובין הסוכנות היהודית או החברות הסוכנותיות מובא בזאת כי כל 

ות לבין הסוכנות היהודית חובה שתהיה ההתקשרות בין הרשויות המקומי

פעילותה של החברות  מיטביבדרך זו תוסדר באופן  8מוסדרת בהסכם, סעיף 

תוך שמירה על מגבלות הדין  הפועלות ברשות המקומית,  תהסוכנותיו

...לענייננו ישנה התקשרות חוזית שהרשות עלולה להפר ואם תוחלט להעביר 

ין פולק סבורה שאין להעביר את הכספים כספים .... החתום מטה עו"ד  מעי

באופן המותר להמשיך בהסדר שהיה נהוג ברשות עד כה ולתקצב עלויות 

 המתנס בהתאם לתקציב המאושר, מה ההצעה שלכם?

 לפני ההצעה אני רוצה לשאול שאלה, יחיאל אדרי:

 כן, אבי בינמו:
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ה למוסדות חינוך בחוזה עם חברה ל, זה לא חברה למתנסים זה עם החבר יחיאל אדרי:

 נכון?

 כן,  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מתי ההסכם הזה נחתם? יחיאל אדרי:

 ,91בשנת  מעיין פולק:

 איך? יחיאל אדרי:

 שנות התשעים רועי לוי:

 אתה יכול להציע שנעלה הסכם חדש. אבי בינמו:

 ומתי פג תוקף של הסכם כזה? יחיאל אדרי:

 אהה מעיין פולק:

 ושב שיש דבר כזה,לא ח אבי בינמו:

 שנים, 25מקסימום  רועי לוי:

אני אגיד לכם למה אני שואל את זה כי בכמה מערכים היה מנהל שהוא לא  יחיאל אדרי:

י עובדיה )לא ברור(  היה מנהל של חברה למתנסים אלה של העירייה כי אב

מת אז איך החוזה הזה מתקשר למה שהיה? לכן אני שואל בתקופה מסוי

 כם הזה? אין הסכם עד בלי די,כמה זמן ההס

 למה יש הסכמים שמתחדשים למאה שנה, גם בהסכמי חכירה, אבי בינמו:

 אם רשום שם מאה שנה אבל לא רשום שם מאה שנה,  רועי לוי:

אז אני יכול להציע בהתאם למה שאתם מעלים כאן שנבוא להסכם  עם  אבי בינמו:

 החברה

 )מדברים יחד(  

ן שזה יהיה מאוד דומה למה שעכשיו עם חברה )לא ברור(  הם גם אני מאמי איגור גורביץ:

 מקבלים תמיכה מעירייה כן?

 והם מקבלים דרך נוהל תמיכות, רועי לוי:

 אהה? איגור גורביץ:

 הם מקבלים, רועי לוי:

 כי הם עמותה, דוברת:

 הם עמותה הם לא חברה, אבי בינמו:
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 גם הם עמותה לתועלת הציבור, רועי לוי:

 הם לא עמותה זה חברה, מו:אבי בינ

 רשום שמה מעיין? יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אבל ההבדל בין עמותה לזה שבעמותה אין לך שליטה עליה ובמתנס נו:'מיכה ז

 אין לך גם שליטה, רועי לוי:

 למה לא, נו:'מיכה ז

 כי אתה אין לך תראה את החוות דעת של המתנסים ששלחו, רועי לוי:

 אני, אני אבי בינמו:

והם אמרו אין לעירייה שליטה ראש העיר רק ממליץ ואנחנו יכולים האסיפה  רועי לוי:

 הכללית גם לדחות אין לכם שליטה בכלל,

 )מדברים יחד(  

 אז למה העלת את ההצעה? אבי בינמו:

 כי קיבלנו את חוות הדעת, רועי לוי:

 אז למה? אבי בינמו:

מותה שהעירייה ומר את זה שכל חברה וכל עואני עדיין מתעקש הנה ואני א רועי לוי:

 יבת בדיווח למועצת העיר,מעבירה לה כסף מחו

 מסכים איתה אבי בינמו:

 לא יכול להיות שמועצת העיר לא תדע מה הולך כמה תיקני כוח אדם, רועי לוי:

 מסכים איתך, אבי בינמו:

ולך ועושה לויות לא מי המי עובד איזה פעילויות הם נעשות איזה פעי רועי לוי:

עים ומוציא אוטובוסים ליום שבת לטיולים ומי לא הכול אנחנו צריכים אירו

לדעת , והיום הם לא חייבים לנו דין וחשבון אנחנו פונים אליהם והם 

אומרים אנחנו לא צריכים לתת לכם דין וחשבון אז עכשיו אחרי שיהיה 

ל לשאת את וועדת תמיכות מי יוכל לתת דין וחשבון לוועדת תמיכות, יוכ

וועדת תמיכות שאלות וגם וועדת תמיכות תוכל לשאול שאלות ולקבוע איך 

 יעודיים, זה הכולילהעביר כספים,  לא 

פה כל כנראה איך שאני מבינה וצריך לבדוק את זה יותר לעומק הם כותבים  מעיין פולק:

 שנה, 25תקופה חכירה להערכתי זה 
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 שנה ממתי? 25 יחיאל אדרי:

   )מדברים יחד(

שנה, לכן אני מציע אדוני ראש העיר ואני רוצה לבחון  25עד היום עברו  91מ יחיאל אדרי:

את זה בזמן גזבר העירייה ישב יחד עם נציגי החברה הסוכנותית  ויגישו 

 לעירייה תוך חודש ימים הסכם הצעת הסכם

 לא, אבי בינמו:

 למה לא? יחיאל אדרי:

 מה תספיק חודש ימים? אבי בינמו:

 למה לא? ל אדרי:יחיא

 )מדברים יחד(  

 לא תספיק יחיאל עזוב אותך חודש ימים  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

הם יש לנו יחסית, בוא תקשיב רגע  הם מקביל תקציב בלתי ייעוד שתים  יחיאל אדרי:

 נקודה ארבע מיליון שקל,

 קיבלו יותר קיבלו שנה וחצי, רועי לוי:

את מה שאני אומר, קיבלו שתים נקודה ארבע שנה שעברה תן לי רגע להגיד  יחיאל אדרי:

אני מכיר את התקציב שלהם והעמידו לרשותם עוד שבע מאות חמישים אלף 

שקל לכיסוי גירעון שזה היה מיליון וחצי כל שנה ועוד שנה לכן אני מקריא 

את התקציב, אני בא ואני אומר אני מציע שזה תוך חודש ימים אפשר לעשות 

הסכם כי אם לא אם זה לא יבוצע תוך חודש ימים אני מבקש את זה את ה

 להביא אותם )לא ברור(  תחליטו מה שאתם רוצים כי אני לא חושב,

 אז אני רק רוצה... מעיין פולק:

כי אני יודע כשאני הייתי עוד בתפקיד רציתי הרי הייתי צריך לעשות הסכם  יחיאל אדרי:

החברה הכלכלית לבין החברה בין החברה למתנסים לבין העירייה ובין 

בות סיטואציות לא קלמתנסים אנחנו היינו בהליך כזה הליך פשוט נעצר בע

 נעימות לכן אני בא ואומר עכשיו זה הכול קיים יש את זה

 לעשות הסכם מעיין פולק:

 )מדברים יחד(  

 זה לא ייקח שבוע זה ייקח אבי בינמו:
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 )מדברים יחד(  

ת זה בלתי עיוני וכשצריך הסכם אז יהיה הסכם אז תעשה לכן אנחנו נעשה א רועי לוי:

 את ההסכם אדוני ראש העיר,

 לא אז תעלה אתה את הצעה שלך, אבי בינמו:

 אני מעלה בקשה, רועי לוי:

 מה הצעה של, אבי בינמו:

העברות כספים מתקציב מבלתי ייעודי למתנס יועברו רק באמצעות נוהל )לא  רועי לוי:

 ימים חוות... 14יה יציג בתוך ברור(  יועמש העירי

כמה אמרת חודש אני אומר חודשים חודש וחצי, רועי למה לסבך את  יחיאל אדרי:

 האנשים חודש וחצי קדימה,

 על מה? רועי לוי:

 אומר חודשים, אז אני אומר חודשים אתה אומר חודש, חודש וחצי, יחיאל אדרי:

 לא זה מישהו הזה אתה יודע, רועי לוי:

 חודש וחצי, :יחיאל אדרי

על העניין של העברות תקציב מתקציב באמצעות נוהל תמיכות לגבי הדבר  רועי לוי:

 אין בעיה בואו נוסיף את מה שאתה אמרת,

חודש כבר חודש וחצי )מדברים יחד(  לא צריך כל החרטות האלה חודש וחצי  יחיאל אדרי:

 בא הסכם לעירייה אחרי שהגזבר...

ד לו עם שלושה אם לא תצביע איתם זה לא עובר שמענו )לא ברור(  תגי רועי לוי:

 שאמרת לו את זה,

 חברה בוא בוא, יחיאל אדרי:

למה מה אתה חושב שלא אכפת לו מהמתנס לא אכפת לו שכספים נזרקים  רועי לוי:

 במתנס אתה חושב,

 )מדברים יחד(  

 אני התחלתי בזה, יחיאל אדרי:

 יחיאל, רועי לוי:

 אני אומראני בא ו יחיאל אדרי:

 אומר, רועי לוי:

 , תקשיב אלי עד הסוף,45תוך  יחיאל אדרי:
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 בקשה רועי לוי:

יום יוצג בפני מועצת העיר הסכם כאשר הגזבר יחד עם המחלקה  45תוך  יחיאל אדרי:

 לייעוץ המשפטי יחד עם הסוכנות יביאו הסכם לאישור המועצה נקודה,

 י,ומה זה קשור לנוהל תמיכות לא הבנת רועי לוי:

 זה לא קשור לכלום יחיאל אדרי:

 מה זה  רועי לוי:

 אבל תמיכות עוד לא הגעת לתקציב אתה רוצה תמיכות יחיאל אדרי:

למתנס  תייעודיוזה שתים זה סעיף ראשון סעיף שני העברות הכספים הבלתי  רועי לוי:

 יהיו באמצעות נוהל תמיכות,

 א לא מתאים, זה אחרי שאם לא יביאו את ההסכם כי הו יחיאל אדרי:

מה קשור להסכם בכלל הסכם זה משהו אחד זה הסכם הפעלה וזה הסכם  רועי לוי:

 העברות  כספים,

 אבל רגע נוהל תמיכות הם לא מופיעים בכלל בתמיכות, יחיאל אדרי:

 אז יעשו תבחינים ילכו יעשו תבחינים הם יביאו למועצה, רועי לוי:

 אתה מדבר על עוד חצי שנה, יחיאל אדרי:

 יעשו תבחינים ילכו למועצה, ועי לוי:ר

 )מדברים יחד(  

אין בעיה אני בעד ההצעה הזאת אבל אני מסביר לך, אני עכשיו שומע, רועי  יחיאל אדרי:

 אני עכשיו שומע דבר אחד שזה צריך לעבור ת...

 מה זה קשור, רועי לוי:

 רגע, יחיאל אדרי:

 זה לא צריך לעבור אותם, אם יש, רועי לוי:

 מה לא יעבור היא צריכה לעבור תבחינים, אדרי: יחיאל

 ברור, רועי לוי:

 נו? אז, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 מה אתה לא יודע מה זה נוהל תמיכות? רועי לוי:

 אני יודע אני יודע,  יחיאל אדרי:

 שבוע הבא יש ישיבה מן המניין, רועי לוי:
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 אתה רוצה, יחיאל אדרי:

 נוספיםיביאו תבחינים  רועי לוי:

תעשה משהו אחר, בוא נקבל החלטה בוא נקבל החלטה לא להביא כסף  יחיאל אדרי:

 למתנס,

 )מדברים יחד(  

 יש ביום רביעי הבא ישיבת מועצה יביאו לישיבת מועצה תבחינים, רועי לוי:

 מי קבע? איגור גורביץ:

ין אתה ראש העיר קבע וזימן...ואם אתה רוצה לעשות ישיבה שלא מן המני רועי לוי:

מוזמן לחתום, אהה יהיה ישיבה יש ישיבה יביאו תמיכות נאשר תבחינים 

נעביר להם כספים לפי תבחינים, )מדברים יחד(  לפי כשהם מתקשרים מיכה 

 תקוע בלי כסף,

 אין דבר כזה הוא לא יכול לקבל את הכול, יחיאל אדרי:

 זה מה שהיום יש לו כסף ואתה אשרת לו, רועי לוי:

 אחד חלקי שתים עשרה נו:'מיכה ז

 )מדברים יחד(  

בבלתי ייעודים למה אתה לא צריך לדעת איפה הכסף למה לא לוקחים כסף  רועי לוי:

 ח אדם,ולקופה? למה שלא יגידו אנחנו צריכים עשרת אלפים שקל החודש לכ

 די למה  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתה סתם מסית את האנשים עכשיו, אבי בינמו:

 אוקי אז אתה תגיד שאני מסית את האנשים, רועי לוי:

 כן אבי בינמו:

 כולם יודעים איך המתנס הזה עובד, רועי לוי:

 בסדר,  אבי בינמו:

 מוציא לראש העיר חוברות אהה לוחות שנה לעשות תעלומת בחירות, רועי לוי:

 שום לוחות שנה, אבי בינמו:

 כולנו יודעים כולנו יודעים, רועי לוי:

 וב רועי יש לך הצעה תעלה את ההצעהט אבי בינמו:

 זה ההצעה העליתי אותה, רועי לוי:
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 כן מי בעד ההצעה של רועי?  אבי בינמו:

 העברות התקציב רועי לוי:

 אתה לא צריך לחזור עליה, אבי בינמו:

העברות תקציב מתקציב אחד )מדברים יחד(  יועברו רק באמצעות נוהל  רועי לוי:

יציגו בפני מועצת העיר הסכם חדש מול  יום 45תמיכות, שתים בתוך 

 הסוכנות היהודית והחברה למתנסים,

 מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 את התייעצות צאני מבקש ל יחיאל אדרי:

 שתיים. מה? אבי בינמו:

 את התייעצות,צאני מבקש ל יחיאל אדרי:

 נעשה הפסקה רגע, אבי בינמו:

 )הפסקה(

 חברי המועצה, אבי בינמו:

 לא אני יצאתי להתייעצות, יאל אדרי:יח

חברי המועצה הנוכחים  גאורגי גרשקוביץ יחיאל אדרי אבי בינמו  ניסים בן  אבי בינמו:

 לולו איגור גורביץ רועי לוי אדווה קאופמן, 

 אני יודע שמבחינת החוק זה קוורום  גם ... יחיאל אדרי:

 לא זה בסדר, אבי בינמו:

 לי אליך, לפני שאנחנו מקבלים החלטה,אהה מיכה שאלה  יחיאל אדרי:

 לא שאלתי אל תשאל אותי את השאלה הזאת, אבי בינמו:

 למה? יחיאל אדרי:

 אתה רוצה תשאל אותי בחוץ.  אבי בינמו:

מיכה סתם אני שואל בשביל הידיעה נניח ואנחנו רוצים להיכנס לנוהל  יחיאל אדרי:

יכולה להתמודד גם על )לא ברור(  תמיכות תבחינים זאת אומרת שגם חברי 

 הדבר הזה נכון? אני זוכר שדיברנו בזמנו צהרונים וכולה וכולה,

צהרונים זה כמיהת שירותים ובכמיהת שירותים אפשר, זה בקטע של בלתי  נו:'מיכה ז

 ייעודי לא יכול להיות גוף ש,

 מבחינה של בלתי, יחיאל אדרי:

 זה, של )לא ברור(  תרבות כללים ונתמודד על נו:'מיכה ז
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 השאלה אם אנחנו נכנסים להליך כזה כמה זמן לוקח, יחיאל אדרי:

 אתה צריך לאשר תבחינים, נו:'מיכה ז

 לא, יחיאל אדרי:

כמה ימים אחרי שאתה מאשר אתה מגיש בקשה שיגישו לך גופים אתה צריך  נו:'מיכה ז

ים וחצי אחר כך אתה מכנס את הוועדה וצריך ילתת להם שבועיים שבוע

קנות עוד ישיבת מועצה עוד עשרה ימים בגדול חודשים לפחות להביא מס

 חודשים לפחות,

 )מדברים יחד(  

אז אני מציע לקבל את ההחלטה שאנחנו הולכים לעשות הסכם יחד עם  יחיאל אדרי:

ית ובמקביל להיכנס להליך של וכנותהחברה למתנסים ועם החברה הס

 לא עכשיו,תבחינים והחלטה הזו תצא לפועל רק בעוד חודשים 

 בסדר,  נו:'מיכה ז

 מי בעד ההצעה של יחיאל? אבי בינמו:

 תקריא אותה רועי לוי:

 מצי בעד ההצעה של יחיאל? אבי בינמו:

 רגע תעשה אותה מסודר שיהיה לפרוטוקול אחר כך יש ויכוחים רועי לוי:

 למה שיהיה ויכוחים יחיאל אדרי:

 אפשר להגיד אותה עוד פעם? אבי בינמו:

 יחד(  )מדברים 

 לא אל תסכם תגיד את מה שהוא אמר, אבי בינמו:

אני אומר את מה שהוא אמר אם אני טועה תקנו אותי אגיד עוד הפעם אם  רועי לוי:

אתם רוצים אני אכתוב את זה עוד גם כן, ככה הסעיף הראשון שיחיאל העלה 

זה שנכנסים להליך של הסכם חדש מול הסוכנות היהודית והחברה 

אחד שתים העברות הכספים לפי נוהל תמיכות  יהיו בעוד יכנס המתנסית זה 

 זאת אומרת העברות הכספים מתקציב 

 לא יפורסמו, יחיאל אדרי:

 כנס לתוקף בעוד חודשים מהיום ישתנס יעברו באמצעות נוהל תמיכות ולמ רועי לוי:

 ם ...אני מתנגד לזה לחלוטים זה בכלל קודם כל זה בכלל לא חוקי מה שאת אבי בינמו:

 זה מה שהוא אמר, רועי לוי:
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 אני אומר לכם זה לא חוקי, אבי בינמו:

 אוקי זה ה, רועי לוי:

 אם אנחנו הולכים להסכם עם החברה למתנסים, אבי בינמו:

 יכול להיות שההסכם יבטל את הנוהל, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אין קשר בין הגבלה להעברות כספים, רועי לוי:

 לך במקביל,  לך במקביל,י יחיאל אדרי:

 מה זה לך במקביל, אבי בינמו:

 אתה יכול לפרסם נוהל תמיכות לשבת בוועדת נוהל לא נוהל, במקביל  יחיאל אדרי:

 אתה יודע את החוקים ואתה יודע את הנהלים  אם רוצים ל, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

של העברת כספים  את עושה איתם הסכם הפעלה את לא עושה איתם הסכם רועי לוי:

 אי אפשר לעשות איתם הסכם של העברת כספים זה הסכם הפעלה,

 )מדברים יחד(  

 יעלה תעלה להצבעה, רועי לוי:

טוב למיטב ידיעתי אי אפשר להכין הסכם על הקצוות ביטול אתה לא יכול  נו:'מיכה ז

 להתחייב

 אי אפשר רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

ת מוכן על הקצבה ייעודית כי ההסכם מול החברה הסכם לא יכול להיו רועי לוי:

למתנסים מול הסוכנות היהודית הוא לא על זה, הוא לא על זה בכלל, 

 ההסכם הוא על הפעלה,  האם מפעילים מתנס או לא זה הכול, מי בעד,

 דקה רבותי דקה, אבי בינמו:

 יחיאל תעלה להצבעה רועי לוי:

 ?מיכה מה הבעיה אני לא מבין יחיאל אדרי:

אנחנו חיים את המציאות אני יודע את הקושי ואת ההנהלות יש מנגנון שאיך  נו:'מיכה ז

 תקציב העירייה מייצרים את ה... )מדברים יחד(  

 לא נעים להגיד מיכה לא נעים להגיד, סגור בבקשה את הפרוטוקול, יחיאל אדרי:

 למה תגיד לפרוטוקול חופשי, רועי לוי:
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בה אנחנו אוכלים בננות יסף לא עושה ארוחת שחיתות כל ישמי שאין לו כ יחיאל אדרי:

 וקלמנטינות מחודש לחודש

 תודה רבה זה סיכם את הכול. זה סיכם את הכול, רועי לוי:

אני חושב שההצעה שלכם היא באה לפגוע בתפעול השוטף  של המתנס  אני  אבי בינמו:

כם אני בעד לבחון באמת הסכם, מחודש עם המתנס ואחרי שנקבל את ההס

חושב שאז נשב ונחליט על נוהל העברת כספים ככה זה הרבה יותר בטוח ככה 

אין הסכם אני חושב  91זהה הרבה יותר שקט אם יחיאל אמר יום שאחרי מ

שמן הראוי שנכון לבחון את הנושא הזה מחדש, אז נוכל גם להציב את 

חות התנאים שהעלת של דוחות וכיוצא בזה יחד עם זאת אנחנו מקבלים דו

שוטפים זה שלפעמים יכולים להגיד לך או כזה או אחר אני את הדוחות שלי 

נותן לגזבר למנכל העירייה או לראש העיר הם לא נותנים את זה לכל אחד יש 

להם חברי הנהלה ... אין סעיף או נושא שאתה לא יודע מה נעשה איתו, אתה 

שלהם... הכול  יודע הכול אתה יכול לפתוח לראות מערכת הנהלת החשבונות

בסדר ולכן אני מציע ללכת להסכם חדש ורק לאחר ההסכם לטווח של 

חודשים להביא את זה בחזרה לדיון בשולחן המועצה זה ההצעה שאני יכול 

 ל,

 תעלה את ההצעה שלך ושל יחיאל להצבעה,  רועי לוי:

 לא אני לא מעלה את הנושא שלא על פי חוק כרגע אבי בינמו:

 העלה הצעה תעלה את ההצעה שלך,יחיאל  רועי לוי:

 תעלה את ההצעה שלך, אבי בינמו:

 הוא העלה,  רועי לוי:

 לא אני רוצה לשמוע אותה, אבי בינמו:

 אז אני סיכמתי אותה, רועי לוי:

 אל תסכם אותה הצעה של יחיאל אני רוצה לשמוע, אבי בינמו:

ים גזבר העירייה ההצעה שלי אומרת חד וחלק א' במהלך חודשים הקרוב יחיאל אדרי:

 אישר,

 לאט לאט אבי בינמו:

במהלך החודשים הקרובים גזבר העירייה אישר עם כל הנוגעים בדבר על  יחיאל אדרי:

 מנת להכין הסכם בצורה מסודרת
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 בין העירייה אבי בינמו:

בין העירייה,  לבין החברה למתנסים. ובין הזכויות ל, חברה למוסדות חינוך  יחיאל אדרי:

ני יודע, אהה הסכם זה יוצג בפני עיריית נשר תוך חודשים עד כמה שא

במהלך אותה תקופה תשב וועדת התמיכות תבדוק תבחינים כאשר על 

התקציב הבלתי ייעודי יגישו תבחינים העירייה תאשר את התבחינים במידה 

וההסכם יהיה כובד נושא התבחינים לא נשתמש בהם במידה והוא לא יהיה 

 נשתמש בהם 

 בסדר גמור מו:אבי בינ

 בסדר? יחיאל אדרי:

 עצה שלךאני לא מסכים עם ה אבי בינמו:

 אני חושב שזה הכי טוב, יחיאל אדרי:

לא הצעה טובה, מי בעד ההצעה של יחיאל? אחד שתים שלוש ארבע חמש מי  אבי בינמו:

 נגד? שתים תודה רבה.

 

 

 

 

 

 תעמולת בחירות אסורה מכספי העירייה והמתנ"ס 10סעיף 

 את הסעיף  הבא... לוי: רועי

 נוריד אותו מה, יחיאל אדרי:

הוא הועבר אלי בדיוק זה פסק דין של שלומי זינו בנושא הזה ונראה לי שזה  רועי לוי:

 זה מסדר היום ...את ההצעה ואפשר להוריד את

 איזה סעיף זה? אבי בינמו:

 תעמולת בחירות, רועי לוי:

 עשר. יחיאל אדרי:

 ד?אפשר להורי רועי לוי:

 תוריד מה זה משנה,  אבי בינמו:

 אני מציע להוריד מסדר היום, רועי לוי:

במהלך החודשיים הקרובים גזבר העירייה ישב עם הגורמים הנוגעים בדבר להכנת  -הצעת החלטה
ה והחברה למוסדות חינוך. הסכם זה יוצג בפניי עיריית נשר. במהלך אותה תקופה הסכם בין העיריי

וועדת התמיכות תבדוק את התבחינים. על התקציב הבלתי ייעודי יגישו תבחינים. העירייה תאשר 
את התבחינים. במידה וההסכם יהיה כבר, לא נשתמש בתבחינים ובמידה והוא לא יהיה, נשתמש 

 בהם. 
 5-בעד
 2-נגד

 אין -מנענ
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 נגישות בבתי הכנסת 11סעיף 

 נגישות לבית כנסת, יחיאל אדרי:

 נגישות לבית הכנסת. רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

יש בעיה עם נגישות של בתי כנסת ראש העיר יש כאן עניין שאני לא מבין מה  רועי לוי:

עדיפויות מהשיפוצים של בתי הכנסת עכשיו פנו אלי גם כן ולעוד סדרי ה

חברי מועצה אנשים שפשוט לא יכולים להגיע לבית כנסת בגלל שאין להם 

איך להגיע אין שבילים אנחנו באוטופגרפיה... אני יודע אתה תגיד זה לא 

מתקופתי אני מסכים איתך לחלוטין זה מימים יגידו אבל אנחנו חייבים 

לאנשים את הדבר הבסיסי שזה להגיע לבית כנסת, עכשיו אני חושב לאפשר 

שהצעה הזו היא מאוד מידתית כי אין בה כרגע החלטה תקציבית יש כאן 

עניין של להציג למועצת העיר סקר נגישות שאנחנו נדע באיזה בתי כנסת יש 

בעיה איזה לא, יש כאן עניין שאנחנו גם אומרים שיבוא בעצם מהנדס העיר  

א ברור(  בעיר וישאל אותם יכול להיות שיש בית כנסת שכרגע נכון להיום )ל

ז גם אנחנו בתור רשות נוכל אין שם בעיה ובית כנסת אחר יש שם בעיה, א

עדוף אולי בית כנסת איקס כן לעשות  לו נגישות ובית כנסת ואי אולי לתת ת

ים אחרים כרגע בגלל שכמובן זה תקציב גדול נוכל לדחות את זה קצת למועד

אני מכיר את חוק הנגישות אני מכיר את הכול, אבל הגיע הזמן להוציא את 

זה לפועל לכן אני חושב שהצעה הזאת היא מאוד מידתית אדוני ראש העיר 

 יש כאן עניין באמת לעשות סקר יבוא מהנדס העיר סקר נגישות,

ניעה להשיג אני אומרת הכתבתי חוות דעת שנעשה סקר וכתבתי שאין מ מעיין פולק:

 אותו

 אנחנו לא קיבלנו אז אני אומר שלא קיבלנו סקר וב' רועי לוי:

 זה ... מעיין פולק:

 מעיין אם היה סקר, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

יש אותו אני לא אומר שלא רק יש עניין  הברשותך אני אומר לך משהו הסק רועי לוי:

היום את כל סקר לסקר נגישות אם הרשות המקומית הייתה צריכה לבצע 

 ירד מסדר היום על פי בקשת חברי המועצה.  -החלטה



 17.01.2018ש.ר.                                00630

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

104 

הנגישות אני לא יודע לדעתי כמה מאות מיליונים )מדברים יחד(  עשרות 

 מיליונים,

 אני כתבתי שיש תקצוב מעיין פולק:

לכן לכן מה שאנחנו הצענו כאן שהמהנדס יפנה לגבאים של בתי הכנסת יש  רועי לוי:

ן נכים לנו בנשר הרבה בתי כנסת יכול להיות שבאחד אולי יש מדרגות אבל אי

שמגיעים בכלל הוא יודע הוא מכיר את המתפללים שמה ובבית הכנסת אחר 

יש זה יעזור למחלקת ההנדסה גם כן לתעדף, ולמועצת העיר גם כן לתעדף  

כשיבוא תבר ונגישות להסדרת נגישות אנחנו נדע איפה לתעדף איפה לשים 

רעיון את הכסף כן,ואיפה לא יכול להיות שההצעה הזאת מאוד מידתית וה

באמת )מדברים יחד(  עם יושבי בתי הכנסת ומצד שני גם להבין איפה כן 

 שמים כסף ואיפה לא שמים כסף,

 בסדר גמור, כן יחיאל? אבי בינמו:

צריך לעשות הפרדה אני אומר נגישות בבית הכנסת או נגישות לבית הכנסת  יחיאל אדרי:

 יש שתי דברים ב,

 ב,-ל, ו רועי לוי:

 זה ב?מה  יחיאל אדרי:

 ב-ל ו רועי לוי:

עד כמה שאני יודע ומכיר, כל מוסדות הציבור בכל אני יכול להגיד לכם  יחיאל אדרי:

 לתקופה שהייתי

 חייבים להיות מודגשים רועי לוי:

אבל כמות באחוזים בשנה זאת אומרת אתה לא יכול לעשות את הכול ביחד  יחיאל אדרי:

 ויש סדרי עדיפויות 

 רתיזה מה שאמ רועי לוי:

 עכשיו אני בא ואומר אהה יחיאל אדרי:

 אבל עד היום אף אחד לא פנה לגבאים לשאול אותם מי צריך ומי לא, רועי לוי:

רגע אחד. אני מכיר כמעט את כל בתי הכנסת בעיר נשר, כמעט הכול אני יכול  יחיאל אדרי:

להגיד לכם את הכול בסדר אני מתפלל בהכול ואני אגיד לכם כמעט אין 

נגישות לבית הכנסת יש בעיה נגישות על פי התקנה שבחוק הנגישות  תיבעי

 בתוך בתי הכנסת אגב מזוזה שתהיה בגובה של בנאדם אהה זה,
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 אי אפשר רועי לוי:

אני אני אומר לכם מה זה, אני חושב שבעניין הזה מה שצריך לעשות זה אני  יחיאל אדרי:

והשני לא יפגע  ההניירוצה רק שתבינו שאנחנו פה מחפשים לעשות שאחד 

פנייה של מהנדס העיר לגבאיי בית הכנסת ולהגיד להם תגידו לי אם יש לכם 

בעיית נגישות אני אומר לך אתה יוצר ים של ציפיות ים של בלאגן ואני חושב 

שזה לא נכון. מה כן אני חושב אפשר לעשות את זה בצורה אחרת לגמרי ככה 

סת ומבלי לגשת אליהם פשוט אני חושב וזה מבלי לבקש מגבאי בית הכנ

מאוד לקחת מישהו פה ממחלקת ההנדסה אחד כמו יהודה או שיעשה סיבוב 

 ויביא את המסקנות האלה מה הוא חושב. 

 היא אומרת שיש רועי לוי:

 יש מעיין פולק:

עכשיו, ברגע שאנחנו אם ניצור עניין של ציפיות גבוהות כגודל הציפיות גודל  יחיאל אדרי:

 אני רואה את זה.האכזבות ככה 

טוב אני רוצה להעיר ככה מדינת ישראל קיבלה החלטה לפני מספר שנים על  אבי בינמו:

נגישות לכל מוסדות החינוך והציבור שתימשך לתקופה של בין חמש לעשר 

מים אנחנו ראינו חשיבות מאוד סוישנים כאשר כל שנה צריך לבצע אחוזים מ

לבתי הכנסת אני יכול להעיד שרוב  גדולה בנושא הזה במוסדות ציבור הכנות

מוסדות החינוך בעיר מודגשים למוגבלות וניידות וכן מקומות רבים מוגשים 

לנכים, רק לאחרונה יצרנו הנגשה ברוב תחנות אוטובוס בעיר )לא ברור(  

משרד התחבורה וכן הנגשה בכל מעבריה החצייה וודאי החדשים וישנים, 

בוצע זה נקבע ואף הוגש בפני וועדת  הסקר אותו אתם מבקשים לבצע  כבר

הבריאות הציבור והנגשה של עיריית נשר שעומדת בראשה נעמי כספי מיום 

במסגרת הסקר נבחנו כל היבטי הנגישות במוסדות  2014ראשון לעשירי 

הציבור וחינוך בעיר לרבות בתי הכנסת ישנם תוכניות הנדסיות למספר בתי 

זה ...מספר בתי כנסת ליצור את כנסת לצורך הנגשת שירותים לנכים 

ההנגשה ברגעי גישה לבעלי מוגבלויות תוכנית העבודה הנדרשת לביצוע סקר  

הינה רב שנתית עיריית נשר תמשיך לבצע אותה בהתאם לתקציב מאשור. כל 

שינוי תקציבי אותו אתם מבקשים להעביר או עדכון תבר כזה או אחר נדרש 

בימים האחרונים בוצעו  וועדת הכספים כאמור בדברי להביא לדיון ראשית ל
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עבודות שיפוץ ושדרוג בית כנסת ה)אורן( ובית הכנסת דוד המלך רחוב ה)לא 

 ברור( 

 מי עשה את השיפוץ רועי לוי:

 צר לי על הצעקה... אבי בינמו:

 מי עשה את השיפוץ? רועי לוי:

כפי שהם על ידי אל תפריע לי אני לא הפרעתי לך.  צר לי על הצגת הדברים  אבי בינמו:

חברי המועצה החתומים על הבקשה לדיון היום היא במסגרת תוכנית 

כבסר  2319העבודה לביצוע הנגשת מוסדות חינוך ביקשנו לאשר טאבה 

ובמועצה שהתקיימה חודש  2014, שהתקיימה ביוני 18בוועדת כספים יד'

את  , )לא ברור(  נגד ההנגשה כן אתם דרשתם לבטל 2017לאחר מכן ביולי 

אישור התבר כלומר להגיד צריך אתם יודעים כשזה מגיע לתבר אתם 

כשביקשנו בפעם  20אומרים אנחנו נגד, )לא ברור(  בוועדת כספים יד'

הקודמת כאשר ביקשתי לעלות את זה שוב הערב כן אולם הצלחתם לעכב 

את כל הנושא הזה בחצי שנה אך עבודה הזו תתבצע איתכם ובלעדיכם כי 

טיחות והנגשה כאשר מועצת עיר לא מאשרת אותו אנחנו פונים הנושא של ב

לאחראי במשרד הפנים כבר היו לנו הרבה מקרים שחברים כאן צעקו 

תחבורה תחבורה תחבורה אתם ידעתם למנוע אישור של צמתים ורמזורים 

ורק הממונה על המחוז גילה אחריות )לא ברור(  ולכן בסופו של דבר אתם 

בר יהודה יש... ובדרך משה... לכן אני רוצה מפה  רואים יש רמזור דרך

בהזדמנות הזו להגיד תודה לממונה על המחוז על אחריות ועל הצו שהוא נתן 

עיריית נשר תשקיע והשקיע בנושא הנגישות ותמשיך לטפל בהנגשת כל 

מודות החינוך כולל בתי הכנסת אני יכול להגיד לך מאחר ואני מכיר את כל 

אופן אישי כן אין בית כנסת שלא ביקרתי בו כולם כאן בתי הכנסת בעיר ב

אנחנו יודעים איפה יש לנו שתים שלוש בעיות חמורות מאוד בהנגשה לבית 

הכנסת ובהנגשה בתוך בית הכנסת בעיקר בנושא של שירותי נכים ומעברים 

 אבל אנחנו נעבוד על פי תקציב,

 ולמה לא מתקנים  רועי לוי:

 אהה? אבי בינמו:

 למה לא מתקנים את זה? י:רועי לו
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 ביקשנו היום לאשר תקציב ביקשנו מישיבה קודמת אבי בינמו:

 למה לא מבטלים את זה רועי לוי:

 אתה לא מאשר מה אתה רוצה. אתה צועק ולא מארש אבי בינמו:

 תשאתה יכול להראות לי תבר שאתה ביק רועי לוי:

 התבר האחרון אבי בינמו:

 הנגשה לבתי הכנסת בקשה תראה ליאת זה שרשום עליו  רועי לוי:

 יש הנגשת מוסדות ציבור אבי בינמו:

 לא לא לא רועי לוי:

 אל תגיד לי אבי בינמו:

 לא הנגשת בתי כנסת רועי לוי:

 אל תגיד לי אין הנגשת בתי כנסת  אבי בינמו:

 תגיד איפה רשמת רועי לוי:

 בית כנסת ומוסד ציבורי אבי בינמו:

 איפה רשום? רועי לוי:

 ומוסד ציבורי, בינמו: אבי

 הסעיף של רועי לוי:

 אתה יודע להתנגד לתבר אבי בינמו:

 אז אי אפשר רועי לוי:

 ומצד שני להגיד צריך לבוא לעזור לתושבים את זה גם אני יודע לצעוק. אבי בינמו:

 מה הבעיה שלךעכשיו אני אגיד לך משהו אתה אפילו לא יודע מה אתה  רועי לוי:

 כן? אבי בינמו:

 ההנגשה הזאת שאתה ביקשת היא הנגשה מאוד ספציפית  ועי לוי:ר

 יש לי אבי בינמו:

 דרך מחלקת הרווחה,  רועי לוי:

 יש לי אבי בינמו:

 היא לא קשורה בכלל לבתי הכנסת רועי לוי:

 לא קשור בכלל למועדונית של נכים מעיין פולק:

 יש שמה אתה לא יכול לאשר תבר כללי רועי לוי:

 לא קשור,  מעיין פולק:
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 צריך להגיד אתה צריך לעשות תבר לצורך העניין בית כנסת איקס רועי לוי:

 אדוני תעלה להצבעה אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 בקשה, רועי לוי:

 תעלה להצבעה אבי בינמו:

 למה למה למה יחיאל אדרי:

 אני מבקש להתייחס רועי לוי:

 אין לזה תוקף חוקי, אבי בינמו:

 בקש רגעאני מ רועי לוי:

 אני מסתכל על סדר יחיאל אדרי:

 רגע יחיאל שנייה רועי לוי:

 שנייה שנייה יחיאל אדרי:

 יחיאל שנייה רועי לוי:

 לא אני יותר מבוגר ממך בדקה יחיאל אדרי:

 אז אני אחריך אדבר רועי לוי:

יום סקר נגישות  14אני מסתכל על הצעת החלטה מהנדס העירייה הכין תוך  יחיאל אדרי:

 בתי הכנסת קיים סקר כזה? לכל

 הוצג בוועדה, מעיין פולק:

סעיף שני הודעה בדבר הסקר ישלח לכל בתי הכנסת זה אני לא רוצה, סעיף  יחיאל אדרי:

 יש לנו עדו שנה,  2018שלוש הסקר יוצג בפני מועצת העירייה בחודש דצמבר 

 אז תיקון רועי לוי:

 אני לא מבין מה מה יחיאל אדרי:

 אנחנו נתקן אז רועי לוי:

לכן אני כבר לא מבין על מה ויכוח כרגע אם קיים סקר אני חושב שאפשר  יחיאל אדרי:

להציג אותו בפני חברי מועצת העיר מועצת העיר תקבל החלטות בהמשך 

 אבל קודם כל בוא נראה את הסקר, אולי בסקר הזה אין כלום,

 אגב זו בדיוק ההצעה רועי לוי:

 ,לכן אני מציע יחיאל אדרי:

 זו ההצעה מה ההצעה שאנחנו נדע מה כתוב, רועי לוי:
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 לכן אני מציע,  יחיאל אדרי:

 הוועדה ישבה על זה אבל עדיין מיכל ליבנה:

 אבל עדיין נעמי לא ישבה בוועדה הזאת רועי לוי:

 נעמי ישבה בוועדה אני במקרה גם נכחתי מיכל ליבנה:

 אני מציע יחיאל אדרי:

 את הפרוטוקול אנחנו לא קיבלנו רועי לוי:

 אני מציע אם ככה, בוא נהיה פרקטים, יחיאל אדרי:

 רגע אני רוצה להתייחס רועי לוי:

 לפני זה אני מציע  יחיאל אדרי:

 גם אני רוצה, איגור גורביץ:

להביא לחברי המועצה את הסקר יחד עם החלטות הוועדה ובזה זה נגמר מה  יחיאל אדרי:

 וקיבלה החלטה נגמר הסיפור אם הוועדה אם יש לנו וועדה שישיבה

 כנראה זה לא מתוקצב אבל, עכשיו  רועי לוי:

 מה לא מתוקצב? יחיאל אדרי:

 קצבו את כל הרגע הם לא ת רועי לוי:

 אבל יש לך... עכשיו של התקציב תכניס את זה בסעיף תקציבי, יחיאל אדרי:

 אז אני בדיוק על זה רציתי להתייחס רועי לוי:

 מה? יחיאל אדרי:

סכום מגרש  2018אנחנו רשום מועצת העירייה תשלם מתקציב  4כי בסעיף  י לוי:רוע

לתיקון כלל האירועים עכשיו  אני אגיד לך משהו תקרא את זה יש החוות 

 דעת אני לא יודע אם יש אצלך חוות דעת של,

 לא אני יחיאל אדרי:

העיר סגורה,  של היועצת המשפטית. אז אני חייב להקריא לך,  ככל שמועצת רועי לוי:

שים לב, שיש לשריין תקציב לעבודות הנגשה נוספות הרי שהנחה למעשה 

מדובר גם כאן בנושא שהינו שהוא במהותו שינוי תקציבי בעניינים שכאלה 

 206ה... גברת מעיין סבורה שדרך המלך היא לפעול בהתאם להוראות סעיף 

 לפקודת העירייה, 210ו

 ודת העירייה?לפק 210ו 206מה זה  יחיאל אדרי:
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רגע שנייה תן לי, כלומר  ראש העיר הוא מוסמך להפנות את הגזבר להכין  רועי לוי:

עדכון תקציב להגיש אותו לוועדת הכספים תגיד לי, אנחנו ישבנו אישרנו 

 ? אז למה רשום לנו שזה שינוי תקציב?2018תקציב 

 )מדברים יחד(  

 יר מתקציב שוטף,למה לא? דוד עמר בנה עיר ככה בנה ע רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

אז איך  2018כשאין תקציב  2018אז עכשיו כשאומרים לי שינוי תקציב על  רועי לוי:

 בכלל מפנים אותי,

 תבר זה דבר תבר אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 לבית משפט 2018רשום תקציב  רועי לוי:

 בשביל זה אני פה מעיין פולק:

 בקשה רועי לוי:

 די להסבירכ מעיין פולק:

 בקשה רועי לוי:

 לבוא בוועדת כספים ךואני אומרת שאני התכוונתי שנושא כזה צרי מעיין פולק:

 אבל זה לא משהו שהוא שאל זה לא מה ש, רועי לוי:

 אז לך לבית משפט, אבי בינמו:

 זה לא מה שהוא התכוון רועי לוי:

 לכן אני מסבירה, מעיין פולק:

 ת כספים אבל איפה רשום וועד רועי לוי:

 אני אומרת זה נושא תקציבי מעיין פולק:

 כן, רועי לוי:

 נושא תקציבי צריך לעבור אישור של וועדת כספים, מעיין פולק:

ברור מה, לא הבנתי מה את אומרת יש עכשיו לילה ברור אבל זה לא מה  רועי לוי:

שרשמת, רשמת שההצעה הצעת ההחלטה שלנו היא הלכה למעשה מדובר 

 ותו שינוי תקציבי אין שינוי תקציבים אין תקציב, ,בנושא שבמה

 מי בעד אבי בינמו:

 מה מי בעד? יחיאל אדרי:
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 אלה תקציבים )מדברים יחד(   רועי לוי:

קודם כל אני מבקש מאדוני ראש העיר שלוש שעות הסתיימו, אתה צריך  יחיאל אדרי:

 לקבל

 נסיים את כולם.  החלטה, אנחנו אחרי ארבע שעות אתה צריך לקבל אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 איזה עדכון? רועי לוי:

 עדכון תקציבי, ניסים בן לולו:

 2018אבל אנחנו מדברים על תקציב  רועי לוי:

 רועי אני רוצה ללכת הביתה מה החלטה נו חבל על הזמן, אבי בינמו:

 אתה דיברת על תבר? גם אני לא דיברתי על תבר רועי לוי:

 ש אני מבק יחיאל אדרי:

 מיכה מיכה )מדברים יחד(  הדיון הסתיים, אבי בינמו:

 מי ביקש... רועי לוי:

 אני מבקש הצעת החלטה שאני מציע, יחיאל אדרי:

 כן אבי בינמו:

ולי מותר להציע אדוני ראש העיר כי אני לא חתום על המסמך הזה הצעת  יחיאל אדרי:

וטוקול וועדת החלטה שאני מציע זה להציג בפני חברי מועצת העיר את פר

 הנגישות שהיה יחד עם הסקר,

 לתת לנו אותו הביתה לא להציג, רועי לוי:

 להציג יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אין בעיה להציג את זה בפני חברי המועצה ושיוצג התקציב אנחנו נתייחס, יחיאל אדרי:

 בעד, כולנו בעד, אבי בינמו:

 יאללה, יחיאל אדרי:

 בעד,בעד, כולם  אבי בינמו:

 

 

 

 

 יוצג בפני מועצת העיר פרוטוקול ועדת הנגישות יחד עם הסקר.  -הצעת החלטה
 פה אחד.  -בעד
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 נוהל עבודה בוועדות העירייה  12סעיף 

 נוהל עבודה בוועדות העירייה, הצעת  ההחלטה באה  רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 נוהל עבודה, אבי בינמו:

 הצעת ההחלטה הוזמנה לישיבת הועדה מוועדות העירייה   רועי לוי:

 על מה אתה מדבר איזה סעיף? אבי בינמו:

 יב'  רועי לוי:

 .12 ליבנה: מיכל

 אני מבקש לציין כאן מדוע הצעה הזו בכלל לא הועלתה בשני משפטים? רועי לוי:

 ההצעה הזו לא חוקית. אבי בינמו:

אנחנו מקבלים זימונים לישיבות של וועדות מהיום למחר, עכשיו עם כל  רועי לוי:

הכבוד למי שעובד כאן מתפרנס מהעירייה יכול לתכנן את היום שלו לפי זה 

כאן אנשים שמעלה עסקים פרטים משפחות יש להם תכנונים יש להם לוז יש 

יש להם דברים שהם צריכים לעשות ובנוסף להכול כשנותנים להם זימון 

לישיבה כמו למשל וועדת הכספים, מן הראוי שיהיה להם זמן ללמוד אם זה 

וועדת ביקורת מן הראוי שיהיה להם זמן ללמוד ולא יזמנו אותם מהיום 

 לכן ההצעה הזאת  באה כדי לסדר את הנושא הזה למשל,למחר 

 רועי אל ... אבי בינמו:

 רגע מכרזים וכספים, רועי לוי:

 ההצעה היא לא חוקית,  חבל על הזמן, אבי בינמו:

 המכרזים, רועי לוי:

 היא לא חוקית, אבי בינמו:

 היא חוקית, רועי לוי:

 מה אתה קובע  מה... אבי בינמו:

 קית, ואנחנו נראה שההצעה הזאת היא חוקית,היא חו רועי לוי:

 הלאה הלאה, אבי בינמו:

 לוועדה... רועי לוי:

 תודה רבה, אבי בינמו:
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מוועדות העירייה תימסר לכל אחד מחברי הוועדה שבעה ימים לפחות לפני  רועי לוי:

סר לכל אח ימתחילת הישיבה, הזמנה לישיבת וועדת מכרזים וכספים ת

 מחברי הוועדה,

 טוב זה על פי חוק, אדרי: יחיאל

עשרה ימים לפחות לפני תחילת הישיבה, בכל נושאים שעל סדר יומה של  רועי לוי:

הוועדה ימסרו לחברי הוועדה כלל החומרים הדרושים לקבל החלטה בתוך 

עשרים וארבע שעות כבקשתם ולא יאוחר ... בהתכנסות הוועדה הבקשה היא 

הוועדה בהתאם לבקשתם ומלואם   ימסרו לחברי םרלוונטייקבלת פנקסים 

 זו הצעתנו,

טוב מאחר ואני חושב שההצעה שלכם אינה חוקית אינה תואמת את מנהלי  אבי בינמו:

האגודה בוועדות העירייה ושונה מפקודת העיריות. לפי פקודת העיריות סעיף 

לקרוא לישיבת הוועדה אין זה  תיושב ראש של הוועדה ראשי בכל ע 166

 עצת העיר לשנות בניגוד לפקודות העירייהמסמכותה של מו

 מאיפה אתה קורא? יחיאל אדרי:

 וגם אם ... אבי בינמו:

 יש חוות דעת של טנדלר על זה, מועצת העיר ס... רועי לוי:

 גם אם, טנדלר לא יכול לתת חוות דעת  מי שנותן חוות דעת, אבי בינמו:

 עובדה שיש חוות דעת, רועי לוי:

 בה אתה, אז תשתמש אבי בינמו:

 עובדה שיש חוות דעת, רועי לוי:

 אל תפריע לי סליחה אבי בינמו:

 שאפשר לה.. רועי לוי:

 אל תפריע לי, אבי בינמו:

 ועובדה שמשרד הפנים פסק, רועי לוי:

 אל תפריע לי, אני מבקש אל תפריע לי, אבי בינמו:

 בקשה, רועי לוי:

 גם אם נושא זה, אבי בינמו:

 לרתמשיך...טנד רועי לוי:

 אתם ביקשתם להדיח אותו. אתה ביקשת להדיח את טנדלר, אבי בינמו:
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 נכון אני עדיין, רועי לוי:

 הרי שביקשתם לשנות שחברי הוועדה אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

לזימון מצורפים מסמכים לחברי המועצה כוללים גם את כלל החומרים   אבי בינמו:

י ופנקסי העירייה על פי בקשה, הנדרשים גם כך הינם מוזמנים לעיון במסמכ

 הינכם מאחר והצעה שלכם לא חוקית  מסיבותיכםלא תמיד הינכם מגיעים 

 מה לא חוקי בזה תגיד לי? יחיאל אדרי:

 אהה? תעלה להצבעה, אבי בינמו:

 מה לא חוקי? יחיאל אדרי:

 יחיאל, חבל על הזמן שתים עשרה, מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 י מבקש להתייחס למה שאמרת לא חוקי,אנ רועי לוי:

 מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 ג' 166להסתכל סעיף  רועי לוי:

 מי בעד ההצעה של רועי? אחד שתים שלוש, מי ארבע חמש.מי נגד? מי נמנע? אבי בינמו:

 מה נגד כמה לא אמרת? מיכל ליבנה:

 אחד נגד אחד נמנע, הלאה, אבי בינמו:

 

 

 

 

 

 

 סירת הזמנות לישיבות המועצהמ 13סעיף 

מסירת הזמנות לישיבת מועצת העיר הזמנה לישיבת מועצה תימסר לכל  רועי לוי:

 אחד מחברי המועצה  שבעה ימים לפחות לפני תחילת הישיבה 

 זה אמרת מה עוד הפעם? יחיאל אדרי:

 זה וועדות עכשיו זה מועצה, מיכל ליבנה:

ימים  7הזמנה לישיבת ועדה מוועדות העירייה תימסר לכל אחד מחברי הוועדה  -הצעת החלטה
בת ועדת המכרזים וכספים תמסר לכל אחד מחברי הזמנה לישי. לפחות לפני תחילת הישיבה

בכל הנושאים שעל סדר יומה של הוועדה ימסרו . ימים לפחות לפני תחילת הישיבה 10הוועדה 
שעות מבקשתם ולא יאוחר  24לחברי ועדה כלל החומרים הדרושים להם לקבלת החלטה בתוך 

נטיים ימסרו לחברי הוועדה משלושה ימים לפני התכנסות הוועדה. הבקשה לקבלת פנקסים רלוו
 .בהתאם לבקשתם ובמלואם

 5 -בעד
 1-נגד

 1-נמנע
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לכל אחד... שבעה ימים לפחות לפני תחילת מועצה, עכשיו מועצה תימסר  רועי לוי:

הישיבה  בהסכמה, אני יודע שאתם רוצים לעשות מהר ציק צק להביא אותנו 

 לזרוק לנו יום שבע בשבע בערב,

 די, אבי בינמו:

 אז לא יהיה לא יהיה רועי לוי:

 צדיק גדול, איזה צדיק גדול, אבי בינמו:

 המסכן, )לא ברור(  שלא נמצא להריץ את אלי רועי לוי:

 מסכן כן מסכן אבי בינמו:

 הזמנה לישיבת מועצה תימסר רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 שבעה ימים, אני תמיד מ רועי לוי:

 כן כן, אבי בינמו:

 ...טוב עדיף שאני  רועי לוי:

 עברנו חודשים, אבי בינמו:

שבעה ימים לפחות לפני תחילת הישיבה אולם בהסכמת כל חברי המועצה  רועי לוי:

אפשר לקיים ישיבה בהודעה שתימסר לזמן קצר יותר הזמנה לישיבת מועצה 

בה תקציב לתשלומים ... עשרה ימים לפחות מיום הישיבה מסירת ההזמנה 

נמסרה לאחד תהיה כדין אם ההזמנה נמסרה  לחבר המועצה אישית או אם 

מסרה )מקריא( במענו של חבר המועצה, זה ההצעה מבני המשפחה... או שנ

 ,שלנו

 אנחנו חושבים שההצעה שלכם, אבי בינמו:

 לפני שאתה אומר אני חייב להגיד לך מילה רועי לוי:

 אל תגיד לי מילה אתה לא יכול להפריע לי, אבי בינמו:

 שנייה מילה, רועי לוי:

 אתה  לא יכול להפריע לי, אבי בינמו:

 אבי אני חושב שאתה צריך לתמוך בזה כדי לאפשר לנו לעשות רועי לוי:

 אתה לא יכול להפריע לי,  אבי בינמו:

 לעשות עבודתנו טוב יותר רועי לוי:

 אתם לא עושים את עבודתכם אתם פוגעים בתושבים אבי בינמו:
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 תעשה מה שאתה רוצה, רועי לוי:

 בושה וחרפה  השערוריימה שעשיתם בנושא דוכיפת זה  אבי בינמו:

 אתה בושה וחרפה, רועי לוי:

 כים לעלות את זה,הייתם צרי אבי בינמו:

 עושה קומבינות עם משרד השיכון תראה לנו את ההסכם שעשית רועי לוי:

 תיקח אותו בוא תראה אותו אבי בינמו:

 שנה אתה מעכב את ה... רועי לוי:

 בוא תראה אותו, אבי בינמו:

 לפי משרד השיכון  רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 לך תעבוד על אנשים, אבי בינמו:

 ש העיר שלכם עצר את הישיבה,רא רועי לוי:

 לך תעבוד על האנשים, אבי בינמו:

 ראש העיר שלכם עצר את העבודות, רועי לוי:

 טוב מי בעד ההצעה, אבי בינמו:

 לפני שנה נכנס ... רועי לוי:

 רועי אתה מתחיל להפריע וזה לא... אבי בינמו:

 אתה הפרעת אתה... רועי לוי:

 ס לדברי,אבל אני מדבר אל תיכנ אבי בינמו:

 אל תגידו רועי לוי:

 אל תיכנס לדברי, אבי בינמו:

 אני לא נכנס, רועי לוי:

 אל תיכנס לדברי, אבי בינמו:

 אני הצעתי לך... רועי לוי:

 אל תיכנס לדברי ההצעה שלך לא מקובלת אבי בינמו:

 אוקי רועי לוי:

 יש הצבעה אבי בינמו:

 זכותך רועי לוי:

 אתם יודעים מה אתם יכולים לעשות עם ה,יש לכם רוב היום ו אבי בינמו:
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 מצוין  רועי לוי:

 אז תעשו איתו מה שאתם רוצים, אבי בינמו:

 מצוין, רועי לוי:

 זהו, טוב מי בעד ההצעה? אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

אני מבקש אני מדבר אני מפריע לכם? אל תפריעו לי. אני רוצה להבין אני  יחיאל אדרי:

 מפגר,

 סקה, תסגור את הפרוטוקול הפסקה חמש דקות,הפ אבי בינמו:

 אין הפסקות  רועי לוי:

 )הפסקה(

החוק אגב אומר אדוני ראש העיר שצריך לקבוע לכל השנה ישיבות מליאה  יחיאל אדרי:

 מן המניין  עם תאריכים בכלל,

 נכון, רועי לוי:

 אז בכלל זה עוד יותר אז .. שבעה ימים יחיאל אדרי:

 נו עוד מעט בחירותאבל יש ל אבי בינמו:

 נו? יחיאל אדרי:

תיבחר מועצה חדשה תקבע את הדברים האלו עכשיו אתה רוצה לקבוע  אבי בינמו:

 אותם?

 לא אם אפשר, יחיאל אדרי:

לא קבענו עזוב לא קבענו, זה נכון מה  שאתה אומר וככה זה צריך להיות, אני  אבי בינמו:

 מסכים איתך לחלוטין,

 לא יכול )מדברים יחד(   מה אני כבר יחיאל אדרי:

מציאת הזמנות לישיבות מועצה אני טוען שההצעה שלכם אינה חוקית  מי  אבי בינמו:

 בעד ההצעה שהעלה רועי? אחד שתים שלוש ארבע

 איגור בשירותים, רועי לוי:

 איגור לא מצביע, מי נגד? אחד. מי נמנע? ...נמנע. מציע שתמשיך להימנע. אבי בינמו:

 

 

 

ימים לפחות לפני  7מסר לכל אחד מחברי המועצה יהזמנה לישיבת המועצה ת -הצעת החלטה
מסר בתוך יתחילת הישיבה, ואולם בהסכמת כל חברי המועצה אפשר לקיים ישיבה גם בהודעה שת

מסר יעצה שידונו בה בתקציב, בתשלומי חובה או חוק עזר, תזמן קצר יותר. הזמנה לישיבת המו
ימים לפחות לפני יום הישיבה. מסירת הזמנה תהא כדין אם ההזמנה נמסרה  10לחברי המועצה 

לחבר המועצה אישית או אם נמסרה במעונו לאחד מבני משפחתו המסוגרים הגרים אתו או אם 
המועצה. לא ניתן למסור את ההזמנה  נמסרה כפי שחבר המועצה ביקש כתב ממרכז ישיבות

 כאמור בשקידה סבירה, תהא המסירה כדין אם הושמה בתיבת הדואר במענו של חבר המועצה. 
 4 -בעד
 1-נגד

 1-נמנע
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 ילום ושידור ישיבות מועצה,צ 14סעיף 

 הצעת ההחלטה,צילום ושידור ישיבות מועצה  רועי לוי:

 איגור אתה בעד ההצעה שלנו? בסדר לא משנה, יחיאל אדרי:

 חמש כמה זה חמש  אבי בינמו:

 חמש בעד, יחיאל אדרי:

 חמש בעד. אחד נגד ואחד נמנע, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הו אני רוצה לחדד את זה לא יעלה על הדעת אני אגיד לכם מש יחיאל אדרי:

 יעלה יעלה יעלה על הדעת, אבי בינמו:

 לא יעלה יחיאל אדרי:

 יעלה על הדעת אבי בינמו:

 לא יעלה יחיאל אדרי:

 תופתע לשמוע שזה יעלה אבי בינמו:

לא יעלה על הדעת שיושבים פה אנשים  ומדברים ככה בישיבות מצלמים את  יחיאל אדרי:

ילום עם צמצלמים מישהו אחר )מדברים יחד(  אני רוצה שיהיה עצמם או ש

 כל אחד שמדבר שיהיה צילום של מי שתשתתף,

 אנחנו מבקשים לתקצב את זה, אבי בינמו:

 כן, כמה זה עולה? יחיאל אדרי:

 לא יודע נשאל, יחיאל אדרי:

 לא המצלמות האלה בלי שמע, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 ה אני חושב שלא יכול להיות שאני מדבר ו...לא משנ יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אני בעד,  אבי בינמו:

 נגמרה הישיבה, יחיאל אדרי:

 אני בעד, אבי בינמו:

 פה אחד, יחיאל אדרי:

 פה אחד רועי לוי:
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 נסתיימו ארבע שעות תודה רבה, אבי בינמו:

 תודה רבה, יחיאל אדרי:

 

 -סוף הישיבה 

 

 

 

     ___________              ___________ 

 אבי בינמו       מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 מרכזת ישיבות המועצה

ישיבות מועצה פומביות יצולמו וישודרו בשידור ישיר באתר האינטרנט של  -הצעת החלטה
רייה לנכון, שיאפשר נגישות לצפייה מכל העירייה ובדף הפייסבוק ובכל אמצעי אחר שתמצא העי

 מחשב. 
 פה אחד.  -בעד


