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 עיריית נשר

 מן המנייןשלא מליאת מועצת העיר  ישיבת
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 , התשע"הבאייר' י, 29.4.2015התקיימה בתאריך 
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 ראש העיר, עיריית נשר ,מוניב רהםאבמר 

 יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש העירמר 

 משיח עמר, סגן ראש העירמר 

 , חבר מועצת העירמר דוד עמר
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 מועצת העיר, חבר ישי איבגימר 
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 פרוטוקול

 

 הודעות ראש העיר – 1סעיף 

לפתוח את ישיבת המועצה, אני מבקש לפתוח את ישיבת  אני מבקש מר אברהם בינמו:

י מועצת העיר, , נוכחים שמונה חבר807, 7/2015מספר  מן המנין מועצת העיר

על סדר היום אני מבקש להקריא את ההודעות כפי שנשלחו אליכם, 

 ברשותכם, נשלחו אליכם ההודעות שלי כראש עיר, 

 לא, מר יחיאל אדרי: 

 לא נשלח אליהם?מר אברהם בנימו: 

 צריך לשלוח הודעות אבל לא שולחים,מר יחיאל אדרי: 

 אני אקריא אותם, מר אברהם בנימו: 

 אומר למה הוא אומר את זה יחיאל, הוא סיכם איתנו שישלחו הודעות,  הוא דובר:

 נכון, נכון, אבל בכל זאת, מר אברהם בנימו: 

 יש את זה בפרוטוקול הנהלה,  דובר:

 זה בפרוטוקול של ההנהלה, בדיוק, תודה, מר אברהם בנימו: 

ל הישיבות, רק שניה לפני שאתה מתחיל, לא קיבלנו את הפרוטוקולים ש מר רועי לוי:

 לפחות השלוש האחרונות, 

 לא, אחת, אחת לא קיבלתם,מר אברהם בנימו: 

 , חשוב לי לציין, 803 מר ישי איבגי:
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 כן כן,מר אברהם בנימו: 

 רגע, שניה, מר ישי איבגי:

 אתם תקבלו את זה, מר אברהם בנימו: 

 קיבלתי אותה, לא,  מר ישי איבגי:

 ם, לא, קיבלתם, קיבלתמר אברהם בנימו: 

זה לטובתך, אני מדייק, קיבלתי אותה במודפס, ביקשתי לקבל אותה מר אברהם בנימו: 

קי, אני ביקשתי -אחרי המודפס שאולי חששתם שאני אגיד שלא קיבלתי, או

 דרך המייל, עד עכשיו לא קיבלתי מהישיבה הקודמת, 

וב לסגנית אביגיל, אני מבקש ממך להעביר להם את זה במייל. מזל טמר אברהם בנימו: 

ראש העיר נעמי כספי, שחגגה החודש יום הולדת, התבשרנו שאחוזי הבגרות 

, ברכות לד"ר ... ללאה אופיר למורים ולתלמידים, 89%בנשר עומדים על 

 תלמידי חטיבה ב' זכו בפרס הראשון בתחרות, 

ו הלומדים ביישוב א נקלע לתלמידים 89אני מבקש לשאול שאלה בקשר לזה,  מר רועי לוי:

 לתלמידי בית הספר,

יפה, אני אענה, תלמידי חטיבה ב' זכו בפרס הראשון בתחרות תיכנות מר אברהם בנימו: 

אלף תלמידים, ברכות באמת לרמי בן  50ארצית, הגיעו ראשונים מבין 

אהרון, למורים ולתלמידים, זה פשוט היה מרתק לפגוש אותם, בית הספר 

, אני מברך את המנהלת שונטל נבו גבעון זכה בפרס הארצי לזהירות בדרכים

את צוות התלמידים והמורים, עיר הנוער תתקיים בחודשים יולי אוגוסט 

מליון ש"ח בהקמת תשתיות  1.2-, עיריית נשר תשקיע כ4.5במתחם הרכבת 

 והכשרת האיזור מבחינה בטיחותית, ההשקעה הכספית, 

 יציאה למכרז?  דובר:

א חלק מתב"ר מאושר של חזות העיר, ההשקעה ההשקעה הכספית הימר אברהם בנימו: 

תתבצע עכשיו ותשמש אותנו גם בעתיד לצורך שימור ושיחזור המתחם 

ההיסטורי והפיכתו למרכז שוקק חיים. סגן ראש העיר משיח עמר ישמש 

ממלא מקום יושב ראש ועדת הנחות, הישוב ראש נמצא בארצות הברית, 

ל טוב וזאת הסיבה. בעקבות הזמנת , לרגל הולדת נכדתו, מזגאורגי גרשקוביץ
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הקהילה השותפה בבראונד קאונטי ראש העיר יצא בחודש יוני לביקור בן 

שבוע בארצות הברית כדי לחסוך בעלויות בניגוד לזמנים אחרים, תצא 

מעיריית נשר משלחת מצומצמת של שני אנשים שתכלול את ראש העיר ואת 

 העוזר שלו, 

 מתי זה? דובר:

ביוני. בהמשך להחלטת מועצת העיר גם השנה אנחנו ממליצים לעודד ו: מר אברהם בנימ

השתתפות של שניים מחברי המועצה למסע בפולין, אני מבקש מחברי 

האופוזיציה במידה שהם מעוניינים להצטרף למסע שיפנו אלי בנושא. תודה 

שלוחה לחברי נאמני מורשת נשר יונה אורדן, ... על פעילותם בהקמת 

ערוכה נשר בין קישון לכרמל ועל פעילותם ביום העצמאות, תערוכת, הת

הולכים בעקבות לוחמים, דבר נוסף שלא מופיע אצלכם, אבל אני בכל זאת 

אותו מסודר, התקבל בעקבות הליך גישור, התקבל אגיד אותו, אתם תקבלו 

פסק דין בנושא של ברקוביץ, הוא יסיים את פעילותו באיצטדיון בנשר, זה 

אלף ש"ח, זה פסק דין שנתקבל בבית המשפט, הוא יועבר  290יעלה לנו 

 אליכם כדי שתוכלו, אני בכל זאת, 

 למה היינו צריכים להגיע איתו לגישור?  מר רועי לוי:

אני לא רוצה, אני אשמח לדון על זה בישיבה הבאה, אני לא רוצה להפוך מר אברהם בנימו: 

ב שחשוב שתקבלו את את זה לנושא כי לא קיבלתם את החומר ואני חוש

 החומר. יש בפנינו, 

 לגבי ההודעות שלך, מה עלות ההשתתפות של חבר מועצה במסע לפולין?  מר רועי לוי:

 אין השתתפות, אין השתתפות, אנחנו מעודדים את זה, מר אברהם בנימו: 

 לא, היתה הצבעה לזה,  מר רועי לוי:

 דולר,  200דולר, כן,  200או  600ת אני חושב שאז אמרנו משהו בסביבומר אברהם בנימו: 

 לא, יותר,  מר רועי לוי:

שקל, אני זוכר את המספר, אני לא זוכר בדולר, אנחנו המלצנו  800לא, מר אברהם בנימו: 

דולר אבל אני חושב לדעתי שמגיע באמת בזכות  200שחבר מועצה ישלם 

ה לחברי המועצה שרובם עוסקים בהתנדבות, לצאת למסע ללימוד השוא
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 והגבורה, 

 אז דיברנו על זה, שאם מישהו בשכר אז הוא ישלם ומי שהתנדבות, דובר:

 אבל בשכר עוד לא נסעו בינתיים, מר אברהם בנימו: 

 לא, אז אני אומר, דובר:

 עוד לא נסעו,מר אברהם בנימו: 

 אז דובר על זה, דובר:

 עוד לא נסעו בשכר, לכן אני, מר אברהם בנימו: 

אני יכול רק להגיד לפי הנסיון שהייתי, אני חושב גם אם הוא בשכר, גם ג: מר בוריס אייזנבר

בשכר, לא חשוב, שני חברי מועצת העיר חייבים להיות שם, זה לא רק 

לילדים, גם לאנשים שיוצאים לשם, לשני חבר'ה שאתה בערב בא ומספר 

 להם גם את התחושות שלך, לא כמו מבוגר, כמו זה, זה עושה משהו מדהים, 

לגבי פולין, אני עדיין בדעה כמו שהייתי בדעה בשנה שעברה, לא יהיה פסול מר זאב שפיגלר: 

ויצא כמו דולר נוספים,  300אם אותו נציג ישמש דוגמה לציבור ויוסיף עוד 

שאר התלמידים שזה מסובסד ע"י העירייה, אף אחד לא ימות מאיתנו 

 דולר האלה,  300-מהנבחרים אם נוסיף את ה

 בסדר,ם בנימו: מר אברה

 זה הפנים שלנו,מר זאב שפיגלר: 

 בסדר, יש שאילתות, יש, השאילתות הובאו בפניכם, מר אברהם בנימו: 

 מה שאמרת, יצא מכרז? ,רגע אבי, לגבי המתחם מר רועי לוי:

בוודאי, בהחלט יצא מכרז, אנחנו עובדים רק עם מכרזים, השאלה שלך מר אברהם בנימו: 

נחנו לא יודעים לעבוד אחרת. אמרתי במסגרת תב"ר במקום, יצא מכרז, א

 חזות העיר זה יאושר, 

 ולגבי האחוזי בגרויות, מה ששאלתי, אמרת שתתייחס,  מר רועי לוי:

 מה היתה השאלה?מר אברהם בנימו: 

 אם זה מכלל הגרים ביישוב או מהתלמידים שלומדים בתיכון מקיף נשר,  מר רועי לוי:

בתיכון מקיף נשר, מכלל היישוב זה אפילו יותר גבוה כי יש לנו לא  לא, זהמר אברהם בנימו: 

 מעט תלמידים בראלי, 
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 ... דובר:

כן, גם נכון, גם נכון, אבל סך הכל מערכת החינוך, מערכת החינוך היא מר אברהם בנימו: 

 טובה. 

 

 שאילתות: - 2סעיף 

, פינוי בינוי, עורך דין היתה שאילתא בנושא העסקתו של עורך דין דנינומר אברהם בנימו: 

דנינו לא נפסל, להלן התשובה, עורך דין דנינו לא נפסל מלשמש כדירקטור 

 בחברה הכלכלית אלא ביקש מטעמיו, 

 של מי השאילתא? דובר:

 של דן תיכון, אלא ביקש מטעמיו שלו להסיר את מועמדותו, מר אברהם בנימו: 

 שיחכה לפעם הבאה, דובר:

 חר כך הוא יגיד לי,לא, אמר אברהם בנימו: 

 לא, בסדר גמור,  דובר:

ענין פינוי בינוי בשכונת בן דור ניצב כאבן שאין לה הופכין שנים רבות, מר אברהם בנימו: 

מצב השכונה הוא רע וההכרזה הוארכה בשנה אחת בלבד, כלומר היא 

 ,2015מסתיימת בנובמבר 

 , 2016מרץ, מרץ  דובר:

 ת העיר, לכן אישרה מועצמר אברהם בנימו: 

 רגע, תגידו שיהיה אחיד, דובר:

 , 2016מרץ  דובר:

 אני עוד לא קיבלתי נייר כתוב, סליחה, כשאני אקבל, מר אברהם בנימו: 

 מה יש לך כתוב?  דובר:

כשנקבל אני, עכשיו אני אגיד לך למה הוא , 2015לי יש נייר כתוב נובמבר מר אברהם בנימו: 

צת העיר הקמת ועדת היגוי שתעסוק אומר את זה, שניה, לכן אישרה מוע

בנושא פינוי בינוי, שבאמת אתם תהיו שותפים מלאים לה, זה שבעה חברי 

 מועצת עיר, 

 אבל לפי מה שאתה אומר אבי אין כמעט זמן, דובר:
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רגע, עכשיו נכנס אותה כי היינו, תקשיב, מה שאני עשיתי לאורך מר אברהם בנימו: 

ל שבועיים פגישה, ולזכותו של עורך דין התקופה, קבעתי עם משרד השיכון כ

 דנינו הוא לא ויתר והוא יישם את המשימה הזאת, הוא נכנס אד הוק,

 הוא מקבל על זה כסף? דובר:

 וודאי, מר אברהם בנימו: 

 כמה?  דובר:

 לא יודע, מה שבדרך כלל החברה למשק וכלכלה נותנת ליועצים, מר אברהם בנימו: 

 לפי שעות עבודה,  דובר:

 שקלים,  278שכר יועצים זה  ובר:ד

 לשעה, מר אברהם בנימו: 

 זה מה שהוא מקבל? דובר:

כן, כן, פעולותיו הרבות מהוות עדות לכך שמדובר בבחירה נכונה ואני מר אברהם בנימו: 

אומר לכם יש לי הערכה מאוד גדולה לאיש הזה על מה שהוא עשה, מה תהיה 

 יבוא לפתחכם,  התוצאה אנחנו עדיין לא יודעים אבל זה

 אתה יכול להזמין אותו שיתן דיווח? דובר:

כן, וודאי, הישיבה, יחיאל אמור לכנס אתכם, את הוועדה, נדמה לי מר אברהם בנימו: 

 שאתם חברים בוועדה, 

 אחד מהם,  דובר:

אחד מהם בסדר, ישי, על מנת לתת דיווח, כי בסופו של תהליך אנחנו מר אברהם בנימו: 

לטה אם המהלך הזה הוא נכון או המהלך הזה הוא לא נכון, נצטרך לקבל הח

שנה  13-אני רוצה להגיד לך, ליבי, באמת, עם תושבי בן דור שכתוצאה מ

שבאמת הם לא יכולים לבצע שום דבר, מצב השכונה הוא רע למרות 

שכשנכנסנו לתפקיד בכל זאת בצענו כמה דברים אבל אנחנו צריכים לשקול 

אם כרגע אתה מבצע, אם אתה עושה פינוי בינוי יכול את זה בטווח הארוך, 

 להיגרם כתוצאה מזה משהו לא נכון. היתה שאילתא של חבר המועצה,

 רגע, אבי, אני רוצה להתייחס,  מר ישי איבגי:

 רגע, אבל תן לי להשיב על כל השאילתות, אני אתן לך את ההתייחסות,מר אברהם בנימו: 
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 נדבר על זה? נושא נושא ש אבל אתה לא רוצה מר ישי איבגי:

 לא לא, תן לי, תן לי, אני אומר לך אני מסיים, יש לי חמש שאילתות, מר אברהם בנימו: 

 הוא אומר שהוא יתן לך לענות, סליחה, דובר:

 לא, אני רוצה לדבר,  מר ישי איבגי:

י, אני אתן, אני אאפשר לך, אני אאפשר לך, יש שאילתא שהעלה רועי לומר אברהם בנימו: 

 בנושא פרוייקט עמק הכרמל, התשובה כדלהן, 

 אני יכול לקרוא את השאילתא, זאת שאילתא שלי, מר רועי לוי:

 בבקשה תקרא אותה,מר אברהם בנימו: 

 קי, -או מר רועי לוי:

 אבל לכולם יש אותה, מר אברהם בנימו: 

וייקט עמק , לכבוד ראש העיר מר אבי בינמו, הנדון שאילתא פר5.1.2015 מר רועי לוי:

הכרמל, שלום רב, לאחרונה הגיע לאוזני מידע כי היית מעורב במכירה של 

 אלמוגיםדירות בגודל שלושה חדרים בפרוייקט עמק הכרמל שבונה חברת 

אני מבקש לתקן כאן בשאילתא שלי את המילה לכאורה, ולהוסיף, למרות 

יחידות  290-שהיא כתובה ככה אני מוסיף לפרוטוקול, הפרוייקט שאושר כ

יחידות דיור מבלי שהנושא הובא או אושר בוועדות  252-דיור גדל לפתע ל

המחוזיות לתכנון ובניה ובמקומיות, זה אני מדבר על ינואר, אני לא יודע מה 

קרה מאז, אולי תדווח לנו, כמו כן לאחרונה נודע כי אתה נמצא בקשר הדוק 

ה הסמוכה, עוד פעם, ורצוף עם הקבלן שמעוניין להגדיל את הפרוייקט לחלק

זה היה בינואר, אני מבין מפרסומים של הבורסה שזה חברה בורסאית שהוא 

 מליון, 60קנה את השטח הזה ממוסקוביץ, אני לא זוכר את הסכום, 

 מליון,  26מר אברהם בנימו: 

מליון, בין היתר באמצעות פינוי של תושבים מבתיהם, זאת אומרת  26 מר רועי לוי:

ת שם גם כן תושבים באיזור הזה, אבקש לדעת האם נכחת יום שיצטרכו לפנו

לפני ההשקה של פרוייקט עמק הכרמל הכוונה, במשרד המכירות וביקשת 

שימכרו דירות לאנשים ספציפיים, מי הם רוכשי הדירות  ששווקו במחיר פרי 

סייל, ביום של לפני השקת הפרוייקט, והיית מעורב במכירה, אני מוסיף עוד 



 
 29.4.2015א.ב.     03785

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

9 

האם חברת אלמוגים קיבלה הבטחה ממך לאישור התוספות ורה, פעם לכא

למגורים עוד לפני שהנושא הגיע לוועדת מורדות כרמל שבעקבותיו בעצם הם 

, האם אתה נמצא או היית בקשר 192יחידות ולא  252-שיווקו את זה כ

, איזה הבטחות ניתנו על 5טלפוני או אחר עם היזמים של חברת אלמוגים, 

, האם שוב הפרת הבטחת בחירות 6יית נשר לחברת אלמוגים, ידך בשם עיר

 שלך לדיור עבור זוגות צעירים, בברכה רועי לוי, חבר מועצת העיר. 

צר לי שאתה מעלה שאילתא בסגנון הזה, אני אומר לך את זה באמת, מר אברהם בנימו: 

נפגשתי עם היזמים של פרוייקט עמק הכרמל, עם היזמים של כל 

ועם היזמים  4.5רמות יצחק ובנשר, ועם היזמים של מחצבה הפרוייקטים ב

של חברת כלל ועם יזמים נוספים רבים. זה דבר ראוי שראש עיר יעשה, עידוד 

יזמות ופיתוח והגדלת ההכנסות של העירייה. לא קיבלו ממני שום הבטחות, 

אין ספק שהייתי בקשר טלפוני הן עם היזמים האלה ויזמים אחרים, מי 

חות לזוגות הצעירים במדינת ישראל הוא מיש כיהן כשר האוצר שהפר הבט

 הקודם, 

 זה ידוע, זה לא סוד,  דובר:

 כן. ישי איבגי העלה, מר אברהם בנימו: 

 רגע רגע, לא ענית על כל השאלות,  מר ישי איבגי:

אנחנו יכולים לקבל את התשובה, לפי פקודת העיריות אתה למסור לנו את  מר רועי לוי:

 בכתב,  התשובה

 הא לך, בבקשה,מר אברהם בנימו: 

 תודה.  מר רועי לוי:

 אבל לא ענית על הכל אבי, היית שותף למכירה,  מר ישי איבגי:

מה שכן, קבעתי מזוזה, אני כל כך גאה בכך ושמח ויכול להגיד לכם מר אברהם בנימו: 

ר יחידות דיור ואני מה זה מאושר עבור העי 300-שלהערכתי יקומו שם עוד כ

 נשר ותושביה, 

 ומשקיע,  דובר:

, וגם, נכון, משקיע, ישי איבגי העלה את הנושא של מלגות לסטודנטיםמר אברהם בנימו: 
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אתה רוצה להקריא את השאילתא שלך, אתה רוצה להקריא את השאילתא 

 שלך? 

, שלום, לאחרונה התקיים טקס 2014-2015כן. הנדון מלגות לסטודנטים  מר ישי איבגי:

, אבקש לדעת, 2014-2015לגות של עיריית נשר עבור שנת הלימודים קבלת מ

אני מקווה שתענה גם על הדברים שאנחנו מבקשים לדעת, כמה סטודנטים 

קיבלו מלגה מעיריית נשר, כמה סטודנטים הלומדים בטכניון קיבלו את 

קי, פירוט -המלגה, פירוט של סכומי המלגות לפי שנים עבור תואר ראשון, או

ומי המלגות לפי שנות לימוד לתואר שני, פירוט של סכומי המלגות של סכ

עבור מכינה, פירוט של סכומי המלגות עבור לימודי הנדסאים וטכנאים, 

 ואחרון, האם הגיעו תרומות עבור השתתפות במלגות, בברכה ישי איבגי.

נשר,  סטודנטים קיבלו מלגות מטעם עיריית 600-כן, להלן תשובתי, כמר אברהם בנימו: 

 מאה סטודנטים מהטכניון, 

 סטודנטים ומה? 600איך איך,  מר ישי איבגי:

סטודנטים קיבלו מלגות מטעם עיריית נשר, מאב סטודנטים  600-כמר אברהם בנימו: 

מהטכניון, סטודנטים לתואר ראשון שעומדים בכל הקריטריונים קיבלו 

קריטריונים ש"ח, סטודנטים לתואר שני שעומדים בכל ה 2,000מלגה של 

-ל 1,500ש"ח, מכינה, תלוי בכמה שעות לימוד, בין  1,500קיבלו מלגה בסך 

, אין 1,500ש"ח, לימודי הנדסאים וטכנאים אחרי צבא  500, עתודאים 2,000

תרומות למלגות, בעבר היה שותפות, מצ'ינג עם שותפות ביחד, כיום  ולא היו

בראונד ... יש לנו שיתוף יש מצ'ינג עם פרח, קרן אייסף, ושותפות ביחד ב

 4,500-ש"ח שניתן על ידינו ו 4,500-סטודנטים ו 113פעולה פורה עם פרח של 

שניתן על ידם, על מנת שהם יתרמו לילדים למשפחות בעיר נשר מזמנם, 

 מרצם ומשאביהם, 

 וחוץ מזה לא היו תרומות? היה לך את הפדרציה למשל,  מר רועי לוי:

 מה?מר אברהם בנימו: 

 הפדרציה, רועי לוי:מר 

 תרומות שנכנסו לקופת העירייה,  מר משיח עמר:
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 הם לא נכנסו לקופת העירייה, לא נכנסו,מר אברהם בנימו: 

 לא, קופת העירייה,  מר משיח עמר:

 )מדברים כולם ביחד(

 הם נותנים את החלק שלהם אנחנו נותנים את החלק שלנו, מר אברהם בנימו: 

 פרח לדוגמה, הזכרת את  מר ישי איבגי:

 אני שואל, האם אתה שואל אם אלה,  דובר:

 לא שאלתי, לא מיקדתי את זה לעירייה,  מר ישי איבגי:

 אם זה הלך לקופת העירייה או חולקו לתלמידים,  דובר:

 פרח נכנס לקופת העירייה, פרח לא נכנס,  מר ישי איבגי:

 )מדברים כולם ביחד(

 , זה שאילתא, זה לא הצעות לסדר יום, רגע רגע, אבל סליחהמר אברהם בנימו: 

 מה זה קשור להצעה, אבל גם פרח לא נכנס לקופת העירייה,  דובר:

 זה שאילתא, זה שאילתא, מר אברהם בנימו: 

 לא, משיח שאל לגבי פרח, גם זה לא עובר דרך קופת העירייה,  דובר:

 כן, נכון, נכון, מר אברהם בנימו: 

 זה ישירות מפרח,  דובר:

 אני לא שאלתי,  שיח עמר:מר מ

 ישי איבגי העלה, מר אברהם בנימו: 

 אני רק אומר שכסף לקופת העירייה לא נכנס.  מר משיח עמר:

 ישי איבגי העלה שאילתא בנושא מלגות למעונות יום, מר אברהם בנימו: 

 הוא יתן לי את התשובה, אבי תיתן לי אחר כך את התשובות,  מר ישי איבגי:

, 2014-2015ישי איבגי העלה שאילתא לגבי מלגות למעונות יום, לשנים ו: מר אברהם בנימ

 אתה רוצה לקרוא אותה או שאני אקרא אותה, 

 זה חולק לפני שבועיים,  דובר:

-חולק, בסדר, אז אנחנו עוברים, יש שאילתא של דן תיכון שנשלחה במר אברהם בנימו: 

 ב דן תיכון, , והשאילתא היא קישוט העיר בחגים, כות13.4.2015

זה אני יכול להגיד לך שכמה אנשים פנו אלי אבי בנושא הזה, איפה הדגלים,  מר ישי איבגי:
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 היו דגלים על תרנים אבל, 

 בעבר, מר אברהם בנימו: 

 וגם שונה הצבע של הדגלים משום מה, מר רועי לוי:

 כן, זה ברור,  דובר:

 לשנות צבע של דגלים,  לא, אבל זה לא צריך החלטת מועצת עיר מר רועי לוי:

 יש ועדת טקסים,  דובר:

 יש ועדת שמות וזה, מר רועי לוי:

 רבותי זה שאילתא, מר אברהם בנימו: 

 בוועדת שמות לא העלו את זה בכלל,  מר ישי איבגי:

 לא, אבל זה לא עלה בוועדת שמות,מר אברהם בנימו: 

 בעבר היה נהוג, בעבר היה נהוג, דובר:

 פה הדגל כתום, אגב  מר רועי לוי:

שעיריית נשר לקראת הפסח לקשט את הרחובות בעבר היה נהוג מר אברהם בנימו: 

הראשיים בדגלים ותאורת רחוב מיוחדת, שואל דן תיכון לאן נעלמו 

הקישוטים והתאורה השנה. תשובה לשאילתא, העיר קושטה כהלכה. להלן 

 השאילתות,

 אפשר?אבי תן לי את התשובות בבקשה,  מר ישי איבגי:

 כן, אני אתן לך אותם, מר אברהם בנימו: 

 תן לי אותם,  מר ישי איבגי:

רגע, קח אותם. לא, אבל כתוב כאן העיר קושטה אתה צריך לצרף את זה מר אברהם בנימו: 

 לשאילתא, 

 זה לא שאילתא שלו, הנה של הסטודנטים, מר רועי לוי:

 רבה.  הסטודנטים ועוד מלגות צהרונים, תודה מר ישי איבגי:

 

 :לתקופת רבעון 2014דו"ח רבעוני לשנת  -3סעיף 

לתקופת רבעון,  2014אנחנו עוברים לסעיף השני, דו"ח רבעוני לשנת מר אברהם בנימו: 

 נשלח אליכם במועד, בבקשה התייחסות של, רוצים להתייחס, 
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 אנחנו נשמח קודם כל שמוטי ידבר,  מר ישי איבגי:

ימים  10אשמח לקבל כי לא קיבלתי, קיבלתי את זה לפני אם יש העתק אני  מר רועי לוי:

 אבל לא בחומר הזה. 

 אני אתן לך, אני אתן לך, מר אברהם בנימו: 

 אני רוצה לדבר קודם כל, מר ישי איבגי:

 אפשר לקבל העתק,  מר רועי לוי:

 בנושא הזה אני חושב, אני רוצה קודם כל להגיד בנושא הזה, כי השלב הבא מר ישי איבגי:

 אני מבין זה החוזה עם מוטי, 

 לא, אבל דו"ח רבעון,  דובר:

בטח בדיוק, אז לפני כן אני רוצה להגיד את מה שרציתי להגיד למוטי כי  מר ישי איבגי:

 יגידו לו לצאת, 

 הוא יצא לבד,  דובר:

הוא יצא לבד גם אם לא יגידו לו לצאת, אני רוצה להגיד קודם כל שאמרתי  מר ישי איבגי:

למוטי והוא יעיד, כמה וכמה פעמים פה במפגשים שהיו לנו, שאין  את זה

ספק שהוא עשה בנשר עבודה מדהימה, אם אתה שואל אותי אני חס וחלילה 

לא רוצה להפחית מאף אחד שיושב פה, אבל מקור הידע העיקרי של נשר בכל 

התחומים הן בתחום אחריותו וגם כאלה שלא בתחום אחריותו, ראינו את זה 

לנו שאלות לעומק שפתאום אנשים שזה בעצם היה התפקיד שלהם היו כששא

צריכים את מוטי לעזר כדי שיגיד מה קורה ואני חושב שזה לזכותו והוא 

שימש גזבר מצויין לעיריית נשר, אני חושב שזה כבוד לעיריית נשר מצד אחד 

שהוא היה הגזבר שלה, אך מצד שני עצוב לי באותה מידה שהוא לא יהיה 

בר, אני לא יודע אם לקרוא לזה הרשמי או איך, בשפה מאוד מדוייקת, הגז

הרשמי של עיריית נשר וזה חבל, טרם שמענו מדוע הוא החליט לעזוב, אבל 

כמו שאמרתי בישיבה הקודמת העליתי כמה נושאים וזאת ההערכה שלי 

שאולי קשורים האחד בשני, נשמח לשמוע גם על זה, בכל אופן חשוב לי 

ני ראש העיר שקצת עצוב שבן אדם כזה לא יכולתם לתת לנו את להגיד לפ

 האפשרות לבוא ולכבד אותו, 
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 הזמנו אתכם,מר אברהם בנימו: 

 רגע, שניה,  מר ישי איבגי:

 הזמינו אתכם, מר אברהם בנימו: 

אבי שניה, כפי שאמרתי בתחילת דברי בישיבה הקודמת, אנחנו עובדים  מר ישי איבגי:

תפרנסים ממקום אחר, כשאתה אומר לי לבוא באחת במקומות אחרים ומ

קח את זה בחשבון, אם אתה לא רוצה, אני אומר את זה עכשיו שזה יהיה 

 בפרוטוקול, 

אני לא יכול לחייב עשרות עובדים של העירייה לבוא בשעות הערב, אבל מר אברהם בנימו: 

 אתה כחבר מועצה צריך להקריב, 

 רגע רגע רגע,  מר ישי איבגי:

 אבל כן עשית את זה,  בר:דו

 כי זה התאפשר, הפעם זה לא התאפשר, אני אומר לך, מר אברהם בנימו: 

רגע אבי, אתה צריך לחשוב רגע שניה מה יותר חשוב ולא מה נראה יותר טוב,  מר ישי איבגי:

בדיוק כמו שדיברנו מקודם על מי ילך לפולין והאם חבר מועצה ישלם כן או 

יראות, אנחנו רוצים לכבד, רצינו לכבד, עכשיו אנחנו לא, לפעמים ענין של נ

נצטרך להגיד את זה פה, רצינו לכבד את מוטי, אני חושב שאתה היית צריך 

לבוא ולשים את זה בשעה שש בערב, גם בכדי שאנחנו נוכל לכבד אותו וגם 

בכדי שמי שבאמת רוצה לבוא לכבד אותו מעובדי העירייה יבוא, כי יש זמן 

 להגיד תודה לבן אדם וזה הזמן להגיד תודה, שאתה צריך 

 אני מבקש שתתייחס לדו"ח הרבעוני, מר אברהם בנימו: 

 לא, אני אומר את זה בכוונה כי אחר כך הוא יצא,  מר ישי איבגי:

 אבל אחר כך הוא יכנס,מר אברהם בנימו: 

 לא, הוא יצא, מר ישי איבגי:

 אבל יש דו"ח רבעוני, מר אברהם בנימו: 

אז יפה, אז עכשיו לגבי הדו"ח הרבעוני אנחנו באמת נרצה לשמוע את מוטי  י איבגי:מר יש

אלא אם כן יש לרועי מה להגיד והיה חשוב לי באמת להגיד את זה ואם אתה 

זוכר אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת, את הכבוד שאני רוכש למוטי ואת 
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 ההערכה שלי אליו, 

את כל הברכות האלה ואת כל י, שאם מוטי היה שומע אני רוצה להגיד לך יש מר משיח עמר:

 עוזב, האהבה שהרעיפו עליו היום, ספק גדול אם הוא היה 

הנה אני אומר לראש העיר, אני לא עונה לו, אני עונה לראש העיר, עדיין לא  מר ישי איבגי:

מאוחר, שיגנזו את כל הטופסידה, זה רק טפסים, עדיין לא מאוחר ושהוא 

 עיון, יגנוז את הר

 אין בפוליטיקה לעולם לא,  מר משיח עמר:

 בדיוק, אז עכשיו תוכיחו את זה, עכשיו תוכיחו את זה,  מר ישי איבגי:

 רועי, אתה רוצה להתייחס?מר אברהם בנימו: 

כן, ברשותך רק דקה, לא לזה, גם כן אני רוצה להצטרף, איך נהיית אדום  מר רועי לוי:

לא יודע כמה מחמאות קיבלת, אבל  היום מרוב מחמאות, הסמקת, אני

כנראה לא בכדי קיבלת את כל המחמאות האלה, בכל אופן אני נתקלתי בך 

בשבע שנים האחרונות בעבודה ואני תמיד אומר שמוטי עשה הרבה מעבר 

להיותו גזבר בעיריית נשר, כי אני רואה גזברים במקומות אחרים ובאמת הם 

ים עם הכספים, מתעסקים עם איפה שהוא ספונים במשרד שלהם, מתעסק

 הדוחות ובזה נגמר עולמם, 

אל תשכח שבמקומות אחרים יש להם בעיות, פה בנשר ברוך השם, באמת,  דובר:

 אני מדבר ברצינות, זה לא קל להיות גזבר במגדל העמק, 

 לדעתי פה אולי יותר קשה, כשיש לך תקציב כזה לנהל זה יותר קשה,  מר ישי איבגי:

אני חושב שלמוטי יותר קשה, אני מסכים עם ישי, כשיש לך את הכסף  מר רועי לוי:

 בידיים, 

 כשאין כסף זה לא חוכמה, מר ישי איבגי:

אתה צריך לנווט אותו בצורה אחרת ולהתווכח עשר פעמים ודוד לא נמצא פה  מר רועי לוי:

 אבל כולנו מכירים את משטר המדיניות הכלכלית של דוד עמר שהוא נהג פה, 

 הקמצנית, הקמצנית,  :דובר

קמצנית זה ביחס לבית, לכסף האישי שלך, כשזה מדובר על כספי ציבור זה  מר רועי לוי:

 נקרא חסכנית אולי, 
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 אני תומך בגישתו של ביבי נתניהו, דובר:

 ועם אחריות,  מר רועי לוי:

 ליצור צמיחה ושגשוג במשק, זהו זה, זה הגישה שאני דוגל בה,  דובר:

בסדר גמור, ולאורך שנים אם יש הוכחה ניצחת ליכולות של מוטי זה באמת  :מר רועי לוי

להביא את נשר להיות רשות איתנה ובמשך שנים לקבל פרסים על ניהול כספי 

תקין ואני חושב שמהפן המקצועי זה הדבר העיקרי ואני חושב שהרבה יותר 

ישיר, לא יותר חשוב מזה מוטי ואני אגיד לך את זה ככה  חשוב, הרבה הרבה

לכולם, זה הרמה של האנושיות ובזה, זה, אני יודע מה, חשבונאות אפשר 

ללמוד באוניברסיטה, אחד יהיה יותר חכם אחד יהיה יותר טיפש, פחות 

משכיל, בוא נקרא לזה ככה, לא רוצה להגיד טיפש, פחות משכיל, אבל לדעת 

טי עם הרבה לנווט וללכת במסלולים בתוך ארגון ציבורי שהוא לא ארגון פר

לחצים, עם הרבה אינטרסים סותרים, זה לא פשוט, זה לא פשוט לנהל את 

זה ועדיין לנהל את זה כגוף כלכלי שבוא נגיד נודה על האמת בשנים 

האחרונות הרוויח כסף, זאת אומרת אולי עירייה לא אמורה לתפיסות 

וף מסויימות של אנשים להרוויח כסף, אבל הגוף הזה הרוויח כסף, שזה ג

ציבורי ואני לא יודע כמה גופים ציבוריים יודעים להרוויח כסף, עיריית נשר 

מליון  10-12-20כל שנה היתה מסיימת עם תקציב יותר נמוך משל עכשיו, עם 

שקלים בעודפים ואני חושב שזה הרבה תודות לך ולכישורים שלך וליכולות 

מועצה באמת שלך ואני רוצה לאחל לך בשמי ואני מאמין בשם כל חברי ה

הצלחה בכל אשר תפנה כמו שכולם אמרו כאן, הידיים שלנו תמיד פתוחות 

שתחזור בחזרה אבל באמת הצלחה בכל אשר תפנה, לאן שלא תלך, אני בטוח 

 שאיפה שלא תהיה כולם רק ירוויחו ובוא נשמע את הדו"ח האחרון שלך, 

ני רק רוצה להגיד, מקודם רגע, עוד להרעיף עליו איזה משהו קטן אבי, א מר ישי איבגי:

אמרת שעירייה שיש בה תקציב זה אולי יותר קל, כתוב מרבה נכסים מרבה 

דאגה, אז הדאגה היתה אצלו בידיים בקטע הזה, וחשוב לי ברמה האישית 

להגיד למוטי משהו, אם חס וחלילה לפעמים בישיבות מועצה נפגעת כי 

 ת הדרך, שאלנו את הדברים בצורה תקיפה, אם שמת לב בתחיל
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 אני שמח שאתה מקדים את יום כיפור,מר אברהם בנימו: 

 רגע, שניה, אדוני אני לא מחכה ליום כיפור, יום כיפור זה כל יום,  מר ישי איבגי:

 זה בסדר גמור, מר אברהם בנימו: 

 ככה שיחשוב האדם, מר ישי איבגי:

 זה הוגן מאוד מה שאתה אומר, מר אברהם בנימו: 

ני אומר, גם אם היינו צעירים ושאלנו את השאלות בתקיפות כי אנחנו א מר ישי איבגי:

רצינו לקבל תשובה כמו שרצינו לקבל אותה ולא קצת משמאל וקצת מימין, 

 אז אם חס וחלילה זה פגע בך או בכבודך, אנחנו בקטע הזה,

 מוטי בבקשה תן התייחסות, מר אברהם בנימו: 

 קתי כמו, תודה לכולם, היום אני הסמ מר מוטי חן:

 כן, זה בסדר, מוטי תתייחס, מר אברהם בנימו: 

 בואו נתייחס לדו"ח הרבעוני עצמו, כך,  מר מוטי חן:

תראה, האמת, האמת, רק ברשותכם, לכאורה בסדר יום היה צריך להיות מר אברהם בנימו: 

קודם כל הפרוטוקולים, כאן נעשתה טעות סופר מה שנקרא, כי למעשה ועדת 

מבין, אז אם אנחנו נאשר את הפרוטוקולים, אז אני מבקש הכספים, אתה 

 להביא, 

 אתה רוצה לעבור עליהם אבל או מה, מר רועי לוי:

 בבקשה, למה לא, מגיע לכם, מר אברהם בנימו: 

 

 אישור פרוטוקולים:

אני מבקש לאשר את הפרוטוקולים, ועדת כספים ופרוטוקול ישיבת מר אברהם בנימו: 

 . 8יד/הנהלה, ועדת כספים 

 תסביר לנו קצת מוטי רק מה רשום שם,  מר ישי איבגי:

 כן, הוא יסביר לכם את הדו"ח, מר אברהם בנימו: 

אולי אני אעשה את הדו"ח ביחד, מה שנאמר כאן בדו"ח הכספי בעצם מייצג  מר מוטי חן:

, טופס התקציב הרגיל, אנחנו מסיימים את שנת 2את הנתונים לגבי טופס 

 , 522חסי של מליון עם עודף י 2014
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 כשאתה אומר, מר ישי איבגי:

 , 522בעצמה מליון  2014עודף לתקופה, עודף לסוף תקופה של שנת  מר מוטי חן:

 לאחר הגדלה של התקציב, מר רועי לוי:

כן כן, לאחר הגדלת התקציב ועוד יתרת עודפים, אם תסתכל כולל יתרת  מר מוטי חן:

, כולל 144מליון  6מליון,  6ברים כבר על עודפים משנים קודמות אז אנחנו מד

 העודפים המצטברים. 

 איזה שורה אתה רק?  מר רועי לוי:

 אני הסברתי קודם כל מה, מר מוטי חן:

ה', זאת אומרת לקחו, כמו שהיה פעם -תסביר לי מה הקשר בין סעיף ד' ל מר ישי איבגי:

 , 5שעברה, לקחו מעודף של שנה שעברה 

חילת שנה אנחנו בעצם, הדו"ח הרבעוני, בוא נגיד ככה, בתקציב כן, בת מר מוטי חן:

מליון שקל מהעודפים, בסופו של דבר  10המורכב אישרנו שימוש ברזרבה, 

 מליון,  5.5לא הצטרכנו להשתמש בכל הסכום הזה אלא ניצלנו רק 

 עד לנקודת זמן הזאת,  מר ישי איבגי:

 עד לסוף שנה, כן, מר מוטי חן:

זאת אומרת, עוד פעם אני חוזר על משהו שאמרתי אז, אם אנחנו לא לוקחים  מר ישי איבגי:

את הכסף העודף משנים קודמות ומתמודדים בעצם עם מה שיש לנו, אנחנו 

 מליון שקל,  4בסוג של מינוס אני אקרא לזה, גירעון של 

ה אבל אני לא מבין את המושג הזה לא משתמשים בשנים קודמות, מה זמר אברהם בנימו: 

 ג, המוש

אני מבין את זה, אבל אני אומר אם אני לא מסתכל על שנים עברו ולא לוקח  מר ישי איבגי:

 מהקופה, אנחנו, 

 תיאורטית אם זה ההוצאה שקיימת ולא מתייחסים אליה,  מר מוטי חן:

 מליון שקל גירעון,  3.5בדיוק, בצד, יש לנו  מר ישי איבגי:

 אבל בפועל, מר מוטי חן:

 בסדר, תמשיך,  בגי:מר ישי אי

 מבצעים את ההתאמה, מר מוטי חן:
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 הבנתי. מר ישי איבגי:

 קי, מה שאמרתי כאן זה שבשנת, -או מר מוטי חן:

אני קורא לעודפים האלה הדוד סם, אל תיפגע ממני אבל הדוד סם אני קורא  מר ישי איבגי:

 לזה, הוא בא וסוגר את החשבון, 

מעבר לתיקי השקעות ניהול תיקים, בתחילת הדרך עשינו את ה 2014בשנת  מר מוטי חן:

היתה מחשבה שאנחנו מעבירים ניירות ערך כמו שהם, בסיכומו של דבר 

מנהלי התיקים ביקשו לקבל כסף סטרייט במזומן ולכן מימשנו רווחי הון, זה 

 רק מימוש מוקדם של רווחי הון שהיו ממומשים, 

 לה?ואתה משלם עליהם מס על הרווחי הון הא דובר:

לא, פטור ממס, הכסף הזה חזר חזרה למקורות שיצרו אותו, הרווח הזה חזר  מר מוטי חן:

 חזר חזרה ...  90%חזרה, הוא נכנס כהכנסות מימון אבל מס ... שלו מעל 

 שלו עוד פעם,  90%-מה ה מר רועי לוי:

אם אני מסתכל על יחס ההשקעה של הכספים של קופת העירייה לצורך  מר מוטי חן:

זה ההון החוזר, הנכסים  10%-מליון שקלים, אז כ 240ענין, אותם כמעט ה

זה היתרות בקרנות ועודפי התב"רים  90%-פחות ההתחייבויות השוטפים וכ

 שזה חוזר חזרה לשם, כשאני מכנסי הכנסה, 

 אם לא השתמשת בתב"רים,  דובר:

ש לי רווח מניירות ערך לא, כשאני מכניס הכנסת מימון שיש לי רווח הון, כשי מר מוטי חן:

אני לא יכול לקחת אותו ולשלם איתו משכורות, הוא חזור חזרה למקור 

 שיצר אותו,

 תגיד לי אבל מוטי, כשזה יוצא להשקעות איך זה עדיין נרשם כקרן?  מר רועי לוי:

 מה זאת אומרת? מר מוטי חן:

ך, איך זה יכול כשמשתמשים בזה, אני יודע מה, לרכישת תיק ניירות ער מר רועי לוי:

 להיות שהסכום נרשם כקרן? 

 לא, לצורך הקרנות, לצורך הרכב הקרנות אתה רואה כאן את הצד, מר מוטי חן:

 איפה זה רק תגיד לי,  מר רועי לוי:

אתה רואה כאן שני צדדים, אתה רואה פעם אחת השקעות, אם תסתכל על  מר מוטי חן:
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ועדות לכיסוי קרן עבודות השקעות מיאתה רואה למעלה  1המאזן על טופס 

 פיתוח, 

 לא, תגיד לי את העמוד, מר רועי לוי:

למעלה, בצד החובה של המאזן אתה רואה השקעות מיועדות לכיסוי  2בעמוד  מר מוטי חן:

מליון ש"ח, אתה רואה מנגד בצד הזכות למטה את  202-קרן עבודות פיתוח ב

היתר זה עודפי מליון וכל  185הקרן הבלתי מתוקצבת, קרנות פיתוח 

 , מה שיש למטה, זה הצד השני,4.7פחות  20-התב"רים, ה

 זאת אומרת הדלתא זה מה שמושקע בתיקי ניירות ערך? מר רועי לוי:

, זה מייצג 202-לא לא, מושקע בהשקעות בניירות ערך ופקדונות מושקע כל ה מר מוטי חן:

ן עצמה, את הקרן לעבודות פיתוח, הקרן לעבודות פיתוח מורכבת מהקר

מיתרות הקרנות וממה שנמצא בקרנות, החובה פחות הזכות, העודפים פחות 

הגירעונות הזמניים לצורך הענין של התב"רים, את זה אתה רואה למטה, 

לעומת גירעונות מימון זמניים לתב"ר  861מליון  20עודפי מימון הזמניים 

בעצם מה שאתה מליון בקרנות זה  185מליון ועוד  15מליון, כלומר  5כמעט 

. זה הצד השני. אז כשאני אומר שנכנסות הכנסות הם 202-רואה למעלה ה

 חוזרות לאותו מקום שיצר אותם, 

האמת רועי, אתה הוזמנת לוועדת כספים, אמרת, אני לא יודע למה לא מר אברהם בנימו: 

 הגעת וישי היה אמור להגיע, הייתם שואלים, 

 לך מה הוזמן, אני יודע דבר אחד, אני לא יודע להגיד  מר ישי איבגי:

 הזמנו את רועי, מר אברהם בנימו: 

רגע, אני לא יודע מה הוזמן, אני יודע דבר אחד, באתם, התקשרתם להגיד לי  מר ישי איבגי:

שצריך להיות מוזמן, אמרתי חברים אני לא חבר בוועדת כספים, תדברו עם 

 רועי ומכאן,

 , דיברנו איתו, בסדרמר אברהם בנימו: 

, לכאורה 3עוד מילה על הקרנות, אנחנו רואים את הרכב הקרנות בעמוד  מר מוטי חן:

 מליון בקרנות,  186-מליון ל 200-רואים כאן ירידה מ

 הקודמים,  15-וה 13-אבל זה ה מר ישי איבגי:
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 37העברה מקרנות הרשות לתב"רים, כמעט  3כנגד אם תסתכלו בטופס  מר מוטי חן:

 מליון,  22-הקרן גדלה בכל על הדלתא אז בעצם מליון, אז אם תסת

אתה מציג את זה, אני מבין את מה שאתה אומר, אתה מציג את זה ברמה  מר ישי איבגי:

של שהמספרים, שתראו שהמספרים הם נכונים וזה אני מבין, בתור גזבר אני 

מבין, אבל אני מסתכל בתכלס מה נשאר בסופו של דבר בקרנות, אם מימשו 

תב"רים ואת כל מה שאתה מדבר עליהם, ובקרנות ישאר פחות, אם את כל ה

מליון אם אני מבין נכון וזה לא פחות  15יממשו את כל מה שיש ישאר פחות 

מליון, כי אם תשים לב היטלי המים והביוב עלו וזה אומר הקרנות  15

שבאמת מעניינות אותנו שזה הפיתוח ותשתיות כל הדברים האלה, הם בעצם 

 ואיתם אפשר לעשות הרבה פחות, או שתגיד לי שטעיתי,פחותות 

 לא, כל הקרנות עלו, מר מוטי חן:

:רגע, סליחה שאני קוטע אותך עוד פעם, מים וביוב אתה יכול להשתמש רק  ישי

 למים וביוב, 

 כן,  מר מוטי חן:

 יפה מאוד, תוציא אותם, מר ישי איבגי:

 נו, מר מוטי חן:

יון אם השתמשו בכל השאר בדלתא שאתה אומר לי שהיא מל 15גם ירד  מר ישי איבגי:

מליון שקל, תוריד אותם רגע שניה  202-נמצאת במקום אחר והיא תשלים ל

אחת, נשאר לך הרבה פחות כסף לעשות איתו את הפעילויות ואת 

 הפרוייקטים שבעצם אתה רוצה לעשות, 

 בכל פרוייקט שאתה מבצע ... מר מוטי חן:

 ם, אני מסכים, מסכי מר ישי איבגי:

 רגע, אני מבקש, מר אברהם בנימו: 

 אבל זה פחות,  מר ישי איבגי:

 יש חבר מועצה שרוצה, כן בוריס, מר אברהם בנימו: 

 מה זה קרן ... נכסים? מר רועי לוי:

 רגע, בוריס, תן לבוריס להתייחס, מר אברהם בנימו: 
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משים רק למים וביוב, את הכסף שאתה אמרת שהוא כסף שבעצם משתמר בוריס אייזנברג: 

מליון, לא חשוב כמה מליונים, השתמשו למשהו,  20מליון,  15-אומרת ה

 לפיתוח, זאת אומרת לאיזה שהוא מטרות של מים וביוב ולא למשהו אחר,

מליון למים וביוב, אתה לא הבנת, תסתכל, תפתח את  15-לא השתמשו ב מר ישי איבגי:

 הדו"ח בוריס ואתה תראה,

 אני הסתכלתי, אני למדתי,אייזנברג: מר בוריס 

 15-ותחשוב רגע שניה, תחשוב שעכשיו אני אומר לך, אני רק אסביר לך, ה מר ישי איבגי:

מליון בכלל דיברנו על משהו אחר, אני אומר תחשוב שיש לך עכשיו מאה 

לקניות שאתה רוצה לעשות באיזה שקל בבית ואני אומר לך מלכתחילה 

קי, אם תקנה במקום -מהם, או 60-כול להשתמש במקום מסויים אתה לא י

-ספציפי כי תעשה פרוייקט שצריך בו גם מים וביוב תוכל להשתמש מתוך ה

 שקל שיש לך,  40שקל ועוד  10-ב 60

אני רוצה להגיד לך ישי, ישי אני אומר לך באמת, כחבר, אני אומר לך מר אברהם בנימו: 

 ר לעומק של הדברים,באמת, אני נותן לך עצה אישית, תיכנס יות

 תאמין לי שנכנסתי, מר ישי איבגי:

 תן לי, מר אברהם בנימו: 

 יש לנו גם בסיעה רואה חשבון,  מר ישי איבגי:

 ישי, אתה לא צריך ריטלין, תן לי רגע, מר אברהם בנימו: 

 אני צריך, מר ישי איבגי:

אותם, גם לי לקח לא, אני אומר לך, תיכנס לעומקם של דברים, תלמד מר אברהם בנימו: 

זמן, אתה יכול ללמוד ולשאול גם רועי בענין הזה, באמת, אתה לפעמים 

מעלה דברים שבאמת אני חושב שאתה צריך טיפה להשקיע בהם יותר, אני 

 מציע לך, לא, 

 מה זה הקרן למכירת נכסים, איזה נכסים מכרנו? מר רועי לוי:

מליון ... צריך להיות מקביל  10ל קודם כל זה דילג שורה, כשמסתכלים ע מר מוטי חן:

 לקרן היטל השבחה, 

 , 10-רגע, עוד פעם, ה מר רועי לוי:
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 יורד אחד למטה, יש כאן טעות פשוט,  מר מוטי חן:

 אפשר לקבל את זה מתוקן? מר רועי לוי:

 אין בעיה,  מר מוטי חן:

 , 56-או ה 60-אתה אומר שהמים זה ה מר ישי איבגי:

או  0-, מכירת נכסים זה ה34-וה 10-אומר זה ההיטל השבחה זה המה שאני  מר מוטי חן:

 , 60, וכן הלאה, מים 124-ה

 רגע, קרן עודפים בתקציב רגיל בכלל אין?  מר רועי לוי:

לא, יש, היא לא קרן, היא לא מופיעה כקרן, זה מופיע בתקציב רגיל, מופיע  מר מוטי חן:

, 5.5-מליון פחות ה 11.5-ה במאזן לא כקרן, הם מופיעים כאן כהיתרה שבין

 מליון,  6.1, כלומר 2זה מה שראינו בעמוד 

 )מדברים כולם ביחד( 

 לא כדאי לך להביא אותם לקרן כי אתה רוצה להשתמש בהם, מר בוריס אייזנברג: 

 אולי אתה רוצה להרוויח בהם, מר רועי לוי:

 לא, כי אחר כך אתה לא יכול,מר בוריס אייזנברג: 

אבל חסכת כסף, אולי אתה רוצה להרוויח בו כסף, אתה יודע כמה כסף מוטי  מר רועי לוי:

 הרוויח לעירייה,

סליחה שאני אומר, פה יש, אני חושב שמן ההגינות שאת מה, את החלק הזה  מר ישי איבגי:

 יש לו משמעות אדירה, אם אתה מקפיץ את זה שורה אחת, 

 ההגינות זה אומר שכאילו אין הגינות, אבל שים לב, כשאתה אומר לו מן מר אברהם בנימו: 

לא לא, רגע, שניה, מן ההגינות והשקיפות לציבור אני חושב שבאתר העירייה  מר ישי איבגי:

 את החלק התחתון אתה חייב להעלות כי יש לזה משמעות ואם תסתכל, 

 אנחנו נעלה, מר אברהם בנימו: 

רסמתי בפייסבוק, זה עוד יותר השורות האלה זה עוד יותר גרוע ממה שפ מר ישי איבגי:

 גרוע,

אבל אין לנו שליטה על מה שאתה עושה, אין לנו שליטה על מה שאתה מר אברהם בנימו: 

 עושה,

 כי הסכומים עלו למעלה אם אתה שם לב עוד יותר גרוע,  מר ישי איבגי:
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 זה לא בעיה, אפשר לתקן את זה,  מר מוטי חן:

 ון, אני לא אומר שזה במכו מר ישי איבגי:

אני מבקש להצביע על פרוטוקול ועדת כספים, מי בעד פרוטוקול ועדת מר אברהם בנימו: 

 נגד, נמנעים אין, ועדת הנהלה, טוב, 2, מי נגד? 5כספים, 

 רגע, מדלגים על הדו"ח כספי?  מר רועי לוי:

לא, אתה דנת אותו בו כאן, פרוטוקול ועדת הנהלה, אפשר להביא את זה מר אברהם בנימו: 

להצבעה או שאתם רוצים לדון עליו, תאמין לי כזאת שקיפות בעיר נשר, אני 

 אומר לך, באמת, אתם גורמים לנו להיות טובים יותר, אני מדבר ברצינות,

 פעם ראשונה שהוא מפרגן לנו אני חושב, יפה, בסדר גמור, מר ישי איבגי:

החוזה התקשרות שלך  אני רק מבקש, מוטי חן שתצא כי יש כאן גם אתמר אברהם בנימו: 

 אז מוטי חן יצא מהישיבה, אתה לא הולך הביתה זה ברור לך,

תאשר אבל את הפרוטוקול ואז תדון בחוזה, שיגמור רגע את הדוחות  מר רועי לוי:

 הכספיים, 

בעד,  5, 12קי, אז אנחנו מאשרים את, מי בעד פרוטוקול הנהלה יד/-אז אומר אברהם בנימו: 

מנע? אין נמנעים. דו"ח רבעוני, אני חושב שדנו בו במסגרת נגד, מי נ 2מי נגד? 

 הוועדת כספים, מי בעד, 

 רגע, עכשיו רוצים,  מר רועי לוי:

הנושא הבא על סדר היום, בסדר, אני רק אומר, קי, -הדו"ח הרבעוני, אומר אברהם בנימו: 

 , 2014, תקופת רבעון רביעי שנת 2014דו"ח רבעוני לשנת 

 עם זה, אבל גמרנו דובר:

לא, הוא לא סיים, הוא קטע אותו באמצע, הוא אמר שצריך לאשר את  מר רועי לוי:

 הפרוטוקול קודם, 

התייחסתי לנושא המאזן, אמרתי את הנושא הזה של הקרנות מימון לנושא  מר מוטי חן:

התב"רים, העברה לתב"רים, בנושא של התקציב הרגיל אמרנו שהתקציב 

 מסתיים, 

 זה עמוד, רק תן לי עמוד, אי מר רועי לוי:

, התייחסתי כאן 522, הדו"ח מסתיים בביצוע של, בעודף של מליון 4זה עמוד  מר מוטי חן:
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בכמה נקודות גם לוועדת הכספים, אמרתי ראשית שחלק מהכנסות ארנונה 

, זה כי בצענו מדידות 3%-אתם רואים לצורך הענין ביצוע נמוך בתקציב ב

אמרנו שהשנה הוצאנו שומות, היו תהליכים של במחצית האחרונה בארנונה, 

השגות ועררים שעדיין לא הסתיימו ולכן כסף לא נכנס וגם בתוך זה נמצא 

הנושא של בתי זיקוק, צפינו שחלק מהתקבולים בעקבות הגדלת השומות 

 ששלחנו לבתי זיקוק מסיים הסכם, 

הו, היה כאן בוגי יעלון, איך השלט הזה לא יפה בכניסה, אני אגיד לך משמר אברהם בנימו: 

-, לCNN-סליחה, אני חייב, היה כאן בוגי יעלון הוא התראיין לכל העולם, ל

Y אין לי מילה לאשר, אמרתי אין מצב, מי שבא להתראיין כאן 2נט, לערוץ ,

 חביבי זה מאחוריו, 

אני רוצה להמליץ אולי לשים את התמונה שלך באמצע, את התמונה שלך  מר ישי איבגי:

 צע, אתה משלים את הכל, בדיוק במקום הסמל, באמ

 לא, תן לי להישאר בצניעות שלי,מר אברהם בנימו: 

 כן, כן,  מר ישי איבגי:

 תן לי להישאר צנוע ,מר אברהם בנימו: 

 עם התאגיד מים או בלי התאגיד מים,  מר ישי איבגי:

ם יראו דברים, האמת, אמרתי לו מקודם בהתחלה, בסדר, מגיע לכם שגמר אברהם בנימו: 

 כן, סליחה, 

 מי עיצב את זה, מי עיצב את זה?  מר רועי לוי:

 אני, אני, מר אברהם בנימו: 

 הוא אמר מה יהיה איפה,  מר ישי איבגי:

כן, אני, ממש ככה, אמיתי, חסרים לי כמה נושאים כאן אבל אי אפשר מר אברהם בנימו: 

 את הכל, 

 )מדברים כולם ביחד(

מליון ש"ח לא הצטרכנו לנצל  1.8סתי גם לנושא הזה של הרזרבה בסך התייח מר מוטי חן:

 אותה, ואמרתי קודם שרק בחלק מהעודפים של שנים קודמות השתמשנו, 

 תגיד לי מוטי למה כאן אין השוואה לשנים קודמות? מר רועי לוי:
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 זה פורמט הדו"ח, פורמט שהוא קשיח,  מר מוטי חן:

בתקציב והסתבר לי שכן צריך להשוות אותו, היה חסר  את זה גם אמרו לי מר רועי לוי:

 לנו עמודה, 

לא, הפורמט של הדו"ח הזה, פורמט דו"ח רבעוני, הוא פורמט קשיח, משרד  מר מוטי חן:

הפנים כשהוא עורך דו"ח, את הדו"ח הזה והוא הופך אותו לדו"ח מבוקר 

 ישנה השוואה, פה זה פורמט שאין, 

 כולים לקבל את זה לעומת שנה קודמת? ואנחנו לא י מר רועי לוי:

 אתה יכול לקבל כל דבר, אבל פה אין פורמט,  מר מוטי חן:

 אז אנחנו מבקשים לקבל אותו, מר ישי איבגי:

 טוב, מי בעד,מר אברהם בנימו: 

 רגע, הוא מסביר, תן לו להסביר, מר רועי לוי:

 אבל קיבלתם את ההסבר, מר אברהם בנימו: 

 אחרונה שלו, פעם  מר רועי לוי:

 לא לא לא, אתם טועים בגדול, אתם טועים בגדול זה לא פעם אחרונה, מר אברהם בנימו: 

 פעם אחרונה שהוא הגזבר הרשמי,  מר ישי איבגי:

 לא, אתם טועים בגדול, מר אברהם בנימו: 

 מה לא, יש לך חדשות?  מר ישי איבגי:

 יש לי הרבה חדשות, מר אברהם בנימו: 

 אז אבי תתחיל איתם,  מר ישי איבגי:

 לא לא, בוא בוא, מר אברהם בנימו: 

 אבי, החבר'ה הצעירים לא נתנו לי לסיים את מה שיש לי להגיד, מר בוריס אייזנברג: 

 לגבי הדו"ח?מר אברהם בנימו: 

 כן, כמה מילים,מר בוריס אייזנברג: 

 בבקשה בוריס, לגבי הדו"ח,מר אברהם בנימו: 

 שיסיים,  מר רועי לוי:

מציינים את ההתנהלות בתוך  5-6אני אסיים את זה צ'יק צ'ק, עמודים  מר מוטי חן:

מליון העברה מהקרנות, ביצוע תקבולים של  37-י קודם ההתב"רים, אמרת
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מליון, שוב זה נותן רק תמונת מצב לגבי הביצוע  37מליון, תשלומים  41

 בשנה. 

בהוצאות,  37-מליון בהכנסות ו 41מליון,  41זאת אומרת בוצע בתב"רים  מר רועי לוי:

 מאיפה הגיעו ההכנסות האלה לתב"רים?

 אתה רואה כאן שההכנסות הגיעו ככה, יש לך ממשרדי ממשלה,  מר מוטי חן:

 )מדברים כולם ביחד( 

 , 2014אני מבקש להצביע, מי בעד דו"ח רבעוני לשנת מר אברהם בנימו: 

 רגע, מר רועי לוי:

 אי אפשר, אבל דנת בזה בכספים, זה רק לגרור אותנו, די רועי מר אברהם בנימו: 

 , 300מליון  4ושנה לפני כן היה  מר רועי לוי:

 כן, כי היה כאן הסיפור של האודיטוריום, היה סכום גדול,  מר מוטי חן:

 האחרים זה תמיד מפעל הפיס? מר רועי לוי:

שהם לא משרדי במקרה הזה זה מפעל הפיס או גופים אחרים שנותנים  מר מוטי חן:

 ממשלה, 

מליון, הוצאות אחרות אני מבין,  24עכשיו זה עבודות שבוצעו במהלך השנה  מר רועי לוי:

 העברת מלוות שהתקבלו לתקציב רגיל, מה זאת אומרת?

המלווה שנתנו, שלקחנו ונתנו למדינה אז הוא פעם אחת בהכנסה ופעם שניה  מר מוטי חן:

 בהוצאה, 

וצה לציין שאנחנו כרשות איתנה נתנו הלוואה למדינה לאוצר, זה אני רמר אברהם בנימו: 

 רק מראה על חוסנה של העיר נשר כאשר אתה נותן הלוואה למדינה, 

 מה זה תקבולים שנצברו ותשלומים,  מר רועי לוי:

 )מדברים כולם ביחד(

 , 2014מי בעד דו"ח רבעוני לשנת מר אברהם בנימו: 

 רגע,  מר רועי לוי:

 די, אי אפשר, נו באמת רועי, בנימו: מר אברהם 

 אמרת שנוכל לשאול,  מר ישי איבגי:

 תקבולים ותשלומים, הוא עוד מעט מסיים,  מר רועי לוי:
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 , 7נותן רק את הפירוט לפי התקציב של אותם תב"רים, עמוד  6עמוד  מר מוטי חן:

בעון ובכלל תגיד לי מוטי, בנושא של חינוך כמה השתמשו בתב"רים, בר מר רועי לוי:

 בשנתי, 

זה שנתי, זה  רבעון, זה לא, זה מצטבר, בתקופה הזאת בחינוך אתה רואה  מר מוטי חן:

מליון שקל. נקודתית  10והוצאה של  8.3שהיה תקבולים של  6כאן בעמוד 

 לחינוך. 

מליון, בנושא של חינוך יש ביצוע  10היה הוצאות של  2014-בנושא הזה אם ב מר רועי לוי:

-, ומה זה הביצוע מצטבר ה395מליון  10 2014מר בעצם של כל שנת אתה או

23,107 , 

 זה כל השנים הקודמות,  מר מוטי חן:

מליון שקל  10אני חבר ועדת מכרזים ועד היום יש כאן הוצאה אדירה של  מר רועי לוי:

ולא הגיע לוועדת מכרזים אלא אם היה אולי מכרזי משכ"ל אני לא יודע, לא 

 10שום מכרז, ואני רוצה לדעת, אני רוצה להבין על מה יצאו  הגיע אלינו

 מליון האלה, אני יכול לקבל איזה שהוא פירוט? 

אין ספק שהעבודה שהשקעת כאן היא ראויה לכל שבח, באמת, מר אברהם בנימו: 

 ההתנהלות הכספית של עיריית נשר ראויה לציון מדהים, 

 יון, זה לא בא מהתקציב השוטף? מל 2ומה זה שמירה וביטחון  מר רועי לוי:

לא, זה לא פעילות שוטפת, זה עוד ההשלמה של סיום התב"ר של המצלמות  מר מוטי חן:

 עדיין לא הסתיים, 

 אגב, בסוף עשו באיצטדיון מצלמות כדי להוריד את השומרים?  מר רועי לוי:

 כן, הורדנו, הורדנו,מר אברהם בנימו: 

 ?193מליון  16כסים ציבוריים עוד דבר, מה זה נ מר רועי לוי:

 זה כל הדרכים, כל העבודות בכבישים וכן הלאה, תשתיות, גני משחקים,  7.4 מר מוטי חן:

 שונות והשתתפויות מה זה? מר רועי לוי:

שונות והשתתפויות זה פרק שהוא, אני לא זוכר בעל פה את שמות התב"רים  מר מוטי חן:

 אבל אם תרצה אני עוד שניה אגיד, זה גינון ציבורי, פיתוח גינון ציבורי, 

 אני מבקש להעלות,מר אברהם בנימו: 
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 אז אפשר לקבל, אפשר לקבל את הפירוט, שניה, ביקשתי,  מר רועי לוי:

 א יכול היום לעשות את הכל, באמת, היה לכם זמן,אבל אתה למר אברהם בנימו: 

 , 8.1לא להיום, האם אפשר לקבל את הפירוט של תב"ר  מר רועי לוי:

 הוא יתן לך את זה, מר אברהם בנימו: 

 זה לא תב"ר זה סידרת תב"רים,  מר מוטי חן:

 בסדר גמור, מוטי תן להם את כל הבקשות שלהם, הכל חשוף, מר אברהם בנימו: 

 גבייה וחייבים,  עי לוי:מר רו

אחוז הגבייה מארנונה עומד, מחיובים בגבייה וחייבים כמו שאמרתי קודם  מר מוטי חן:

זה גם מקביל למה שאמרתי קודם  92%שוטפים בניכוי הנחות עומד על 

שהירידה הזאת לצורך הענין היא גם בגלל הנושא של ההשגות והעררים, 

טופס אחרון,  9ך הדבר הזה. עמוד מתו 2015-אנחנו כבר רואים הכנסות ב

מישרות, נותן לנו את הפירוט של המישרות תקנים ביצוע גם בכסף וגם 

 427היה מעודכן ועמד על  2014בתקנים, אנחנו רואים שהתקנון לשנת 

, התיקנון בכסף עמד 389מישרות בפועל מספר המישרות הממוצע עומד על 

 ושא של כוח אדם וקבלני שירותים, , התייחסתי גם לגבי נ58.8, בפועל 60.6על 

 וכאן גם כן אין השוואה בגלל הפורמט? מר רועי לוי:

 נותן את נושא של בעלי שכר גבוה,  10זה הפורמט. ובעמוד האחרון, עמוד  מר מוטי חן:

 זה גם אחרי התיקון שעשינו בתיקון תקציב?  מר רועי לוי:

 הכל אחרי עידכון תקציב,  מר מוטי חן:

אני מאוד מודה לכם על השאלות והתשובות ומודה למוטי חן, מי בעד בנימו: מר אברהם 

 , לתקופת רבעון רביעי, 2014דו"ח רבעוני לשנת 

 אלף שקל תוספת שכר,  280רגע, שניה, רק שאלה אחת, מה זה ...  מר רועי לוי:

 יש דברים שנקבעים על פי, מר אברהם בנימו: 

ורים בכלל תמיד שכר הבסיס הוא יחסית נמוך שכר קרית חינוך ושכר מ מר מוטי חן:

 והתוספות, כל התוספות האלה הן עצומות, 

בעד,  6תקופת רבעון רביעי, מי בעד?  2014טוב, מי בעד דו"ח רבעוני לשנת מר אברהם בנימו: 

 נגד, מי נמנע? אין נמנעים.  2מי נגד? 
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 עכשיו אני יכול מילה אחת, מר בוריס אייזנברג: 

 כן, בבקשה בוריס,מו: מר אברהם בני

אני רק רציתי להגיד ולא כל כך נתנו לי, עד שאנחנו לא גנבנו והשקענו מר בוריס אייזנברג: 

 את הכסף שיש לנו לטובת התושבים, 

 אני לא יודע להגיד לך לכמה,  מר ישי איבגי:

 תן לי, אני לא הפרעתי לך, אני רוצה להגיד ואחר כך, מר בוריס אייזנברג: 

 לראש העיר, הוא מנהל הישיבה,  תפנה יבגי:מר ישי א

 אבל תן לו לדבר, מר אברהם בנימו: 

 אבל שידבר אליו, למה הוא מדבר אלי,  מר ישי איבגי:

 לא, אני פונה אליך, מר בוריס אייזנברג: 

 אז תגיד שאתה פונה אלי,  מר ישי איבגי:

שב רב, לא הפריע, תאפשר לבוריס, תכבד אותו, הבן אדם הקשיב בקמר אברהם בנימו: 

אמרתי לך, באמת, תאפשר, אתם רוצים לנהל את זה בצורה מכובדת, 

 בבקשה בוריס,

עד שאנחנו, עד שלא גנבו את הכסף, עד שכל הכסף שהתושב שילם מר בוריס אייזנברג: 

מליון, לא  20מליון,  10מכיסו, הולך לטובתו, שילך, זאת אומרת גם זה 

 חשוב, 

 ה, כל הקופ מר ישי איבגי:

 כל הקופה, תן לי, אני לא הפרעתי לך, מר בוריס אייזנברג: 

 בסדר גמור,  מר ישי איבגי:

לא חשוב, אף אחד לא לקח את זה הביתה, זה אתה משתמש בכסף מר בוריס אייזנברג: 

 האלה, אתה, הוא, ילד שלו, לא חשוב מי,

 אני בטוח לא, תמשיך, מר ישי איבגי:

 לא, למה אתה לא,למה אתה מר בוריס אייזנברג: 

 ככה,  מר ישי איבגי:

 למה אתה לא,מר בוריס אייזנברג: 

אני בא ואני פה נותן מזמני ומרצי, אני לא בטוח לגבי כל מה שאמרת, זה מה  מר ישי איבגי:
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 שאני אומר, תמשיך, 

 אם אתה לא בטוח תלך ותגיש, מר בוריס אייזנברג: 

י בטוח לצד השני הייתי מגיש, אבל אני לא אמרתי שאני לא בטוח, אם היית מר ישי איבגי:

 בטוח,

כן, תגיש תלונה, אבל אני רק אומר שאם משקיעים את הכסף בתושבים מר בוריס אייזנברג: 

 ולא בנקים מרוויחים את הריבית, זה טוב, 

תודה רבה לבוריס, אני מבקש התייחסות של זאב שפיגלר לפני שנעבור, מר אברהם בנימו: 

 תישאר עדיין, 

מוטי, אני יודע שהסמקת הרבה, אני יודע שהחמיאו לך הרבה, אני יודע גם ר זאב שפיגלר: מ

שקיבלת את ברכתי בישיבת ההנהלה, אבל אני רוצה להביע שוב בשמי ובשם 

סיעת הליכוד תודה על כל תרומתך הרבה כאיש מקצוע, כאיש שהוביל את 

ד ובמקצועיות נשר כל התקופה בצורה מיטבית, כאיש שזכה להערכה ולכבו

מבחינת, אני חושב בין המובילים בארץ מבחינת העבודה והתרומה כאן, אז 

אני רוצה לאחל לך גם המשך הצלחה, ואנחנו ממשיכים ומאמינים שדרכנו 

תימשך הלאה עוד תקופה רבה בעבודה משותפת, אם זה בצורה כזאת או 

 . בצורה אחרת ושיהיה לך הרבה הרבה רק טוב ובהצלחה. תודה רבה

 תודה רבה. אני מבקש לעבור לסעיף הבא, אה, רגע, בשם יחיאל אדרי, מר אברהם בנימו: 

אני הייתי אני עברתי תקופות לא הכי קלות ולא מהמצויינות גם עם מוטי, מר יחיאל אדרי: 

שותף עם מוטי בשנתיים האחרונות יותר אינטנסיבי, אני לא אתן לך 

בה כי אתה יודע שאני לא יכול, יש להסמיק, אני לא אתן לך שאני אדבר הר

לי בעיה, אני חושב שעשית עבודה מצויינת, גם בתקופה שהיינו באופוזיציה 

ידע בזמנו ראש העיר הקודם איך לרכך אותנו, פשוט היה שולח אותך לענות 

לנו ואז היית מוריד לנו את האוויר, אבל עשינו הרבה תיקונים בשנתיים 

סויימים, נהלי עבודה, קבלת עובדים, דברים האחרונות ביחד כלפי נהלים מ

שלא היו בלקסיקון של עיריית נשר בחלק מהזמן, אני מקווה מאוד שנמשיך 

לעבוד יחד בדרך זאת או אחרת, היה לי הרבה שעות עבודה איתך בשנים 

עברו, הטלפונים שלא נגמרו וכל שאלה שהיתה ולא משנה באיזה שעה 
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מוטי גם כשהוא החליף תקופה את באמצע הלילה אז היינו מתקשרים ל

מזכיר העיר, החליף את יוחאי, אז גם היינו מתקשרים ומדברים על אירועים 

מסויימים שהיו ובעיות שקרו באמצע הלילה וגם הוא נענה לטלפון למרות 

, אחד, אני 2-שבאיזור קרית טבעון אין קליטה, אני מחלק את הענין שלי ל

ים נוספים ואתה לוקח אומץ מאוד שמח בשבילך שאתה רוצה לחפש אופק

מאוד גדול, אני אומר לך בתקופה כזאת של במדינת ישראל כנראה אתה 

מאמין בעצמך מספיק טוב ואנחנו גם מאמינים שאתה תצליח, אז זה אחד 

שאני שמח בשבילך, אני עצוב שלא נשארת איתנו קדנציה אחת לפחות, אז 

 שיהיה לך בהצלחה. 

 לכולם,  תודה, תודה מר מוטי חן:

אבל הייתי מבקש, כמו שנשאלת שאלה גם ציבורית וגם של חברי מר אברהם בנימו: 

 המועצה, להנה או להנה, שתסביר ממש בקצרה למה אתה עוזב, 

 בשמחה.  מר מוטי חן:

אפשר לעשות את זה בישיבה הבאה, מוטי אפשר בישיבה הבאה זה לא חייב  דובר:

 להיות היום, 

 את זה קצר, אני לצורך הענין,  אני אעשה מר מוטי חן:

דרך אגב למה אני אומר את זה, אני אומר את זה מפני שיש הרבה אמוד  דובר:

 משרדי ממשלה שמחפשים שרים עכשיו, 

הדבר הזה מתבשל אצלי תקופה ארוכה, זה לא משהו מהיום, מי שמכיר  מר מוטי חן:

ובוער לי אותי בתוך המערכת יודעים שהדבר הזה מתבשל כבר הרבה זמן 

 לעשות שינוי. 

 כשאתה אומר הרבה זמן, כמה זה הרבה זמן?מר אברהם בנימו: 

כבר כמה שנים אני מתלבט עם עצמי בנושא הזה, לעשות שינוי, מבחינתי אני  מר מוטי חן:

אומר את האמת, אני לא יודע לעשות חצי עבודה, לא יודע להיות במקום 

שנה הבאות,  20-ות אותו דבר בשאני לא שלם עם זה שאתה הולך לעשעבודה 

מבחינתי זאת נקודת ההחלטה האם לצאת ולפתוח בקריירה חדשה ולנסות 

את הדרך הזאת או לדעת שאתה נשאר כאן בתפקיד כזה או בתפקידים כאלה 
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שנות עבודה, לי באופן אישי קשה היה עם המחשבה שאני אמשיך,  20-25עוד 

 זה נראה לי הזוי, 

 אתה היום?בן כמה  מר רועי לוי:

 , אומץ אני לא יודע אם הענין הוא אומץ, 48אני בן  מר מוטי חן:

 מאיזה גיל אתה פה? מר רועי לוי:

, ואני חושב שמבחינתי זה הזמן לעשות שינוי ולנסות לפרוץ 33אני מגיל  מר מוטי חן:

 קדימה, נשר תמיד תהיה אצלי בלב. בכל מקרה תודה לכם, תודה לכולם.

 בהצלחה.  דובר:

 עד שראש העיר יגיע אנחנו מדברים על הנושא של החוזה התקשרות, ר יחיאל אדרי: מ

 , 4, סעיף 4אתה יכול בינתיים את  מר רועי לוי:

בעצם כן, ממלא מקום מורשה חתימה של גזבר, אנחנו אישרנו כרגע את מר יחיאל אדרי: 

, שהיא תהיה ממלא מקום פרוטוקול ההנהלה אבל מדובר על אביגיל דולב

 גזבר על פי חוק זה שלושה חודשים, 

גם אם ימונה גזבר בשבוע הבא ההנחת יסוד היא שבדרך כלל שאנשים מר אברהם בנימו: 

שעוזבים מקום ולוקח להם איזה תהליך לכן ברמת הסבירות מאחר ומוטי 

כבר לא נמצא בחדר, אני רוצה להגיד לכם שבשתי מילים אני יכול להגיד עליו 

רבה אנושיות כמו שאמרתם, אני בירכתי אותו היום לפני יושרה מקצועיות וה

העובדים, פעלתי רבות להישארותו במערכת, הוא איש ראוי, הוא איש 

שנחשב לבין הטובים במדינת ישראל בתחום שלו, אני יכול להגיד לכם 

עמודים בשניה, ולברור  30שלדעתי הוא גם גאון, זה בן אדם שיכול לקרוא 

גיד את התשובה הנכונה, אני מאחל לו באמת הצלחה את המוץ מן התבן ולה

בשם עיריית נשר ובשם חברי מועצת העיר ובשם הנהלת העיר ועובדיה 

ותושביה, באמת אני מאחל לו באמת הצלחה, הוא איש ראוי, באמת הוא 

שנה, לטעמי הוא עבד כאן כמעט  15איש ראוי, אחד הדברים, הוא עבד כאן 

כאן, הוא היה יושב כאן לילות, לילות הוא  שנה כי הזמן שהוא השקיע 30

היה יושב כאן ומשקיע ומכין את הדברים בקצב מסחרר ובאמת יש גם 

שחיקה אצל אדם, אשתו אמרה שאולי היא תראה אותו יותר בבית ומישהו 
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אמר הוא וורקוהוליק אז הסבירות היא קטנה מאוד, נמוכה מאוד, אז אני 

לאשר את פרוטוקול ההנהלה שמאשר  מאחל לו בהצלחה. אז אנחנו מבקשים

את אביגיל דולב כממלאת מקום ומורשית חתימה במקום הגזבר ומנהל 

הארנונה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו מוסיפים לך אחריות כבדה, אני 

מאמין שאת תשחי בחומר כי בסך הכל יש לך סביבה שתיתן לך את כל 

את צריכה לתת אמון התמיכה, ומצד שני גם יש לך אחריות ובקרה, 

 במנהלים שלך אבל גם לשאול שאלות. אני מבקש להעלות את זה,

 אני רוצה להתייחס לזה,  מר רועי לוי:

 בבקשה,מר אברהם בנימו: 

אני חושב אביגיל כמו שאבי אמר שיש לך אחריות מאוד כבדה בזה שמוטי,  מר רועי לוי:

בטוח שתמלאי אותן קודם כל הנעלים גדולות, בטח מהברכות שמת לב, אני 

היטב, אני חושב שיש לך אחריות כבדה וחשוב לי בסעיף הזה אנחנו כמובן 

כשאת נתמוך בהחלפה הזאת, אנחנו מאחלים לך בהצלחה כפי שתמכנו 

נכנסת להיות מנכ"לית, אני רוצה להגיד לך עוד פעם מה שאמרתי לך אז, 

אישית, זאת הגזברית של כולם והאחריות שלך היא אחריות ציבורית ולא 

אומרת היא גם אישית אבל יש כאן אחריות כבדת משקל כי זה כסף ציבורי, 

קודם אמרו על דוד עמר קמצן, אמרתי חסכן, ובעל אחריות, קמצן אתה יכול 

להיות בכסף שלך האישי או פזרן, כסף ציבורי אתה צריך להיות שמרן או 

מאוד אני חושב אחראי או חסכן או איך שלא תרצי לקרוא לזה, לכן חשוב 

שתקחי את זה ככה קודם כל כהבעת אמון של כל המערכת בך שכל הכבוד 

לך, אני חושב ששנה את עובדת פה וכבר מטילים עלייך עוד תפקיד כל כך 

גדול, אז בהחלט זה הבעת אמון וזה אני חושב ששאפו לך על כך שהבאת את 

ר שזה כסף הנהלת העיר להאמין בך, אבל שוב אני אומר, כל הזמן לזכו

ציבורי, לנהוג באחריות, בזהירות רבה מאוד, הסיפור הזה שציינתי קודם 

שאת מכירה אותו עם החצי מליון שקלים אל תתני שדברים כאלה יקרו 

במשמרת שלך, אני בטוח שלא תתני להם לקרות, וזהו, מאחלים לך הרבה 

 בהצלחה. 
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עת התמיכה, מי בעד אישורה של תודה רבה, אני מודה לרועי לוי על הבמר אברהם בנימו: 

 8אביגיל דולב כממלאת מקום ומרשית חתימה של הגזבר ומנהלת הארנונה, 

בעד, מי נגד? אין, מי נמנע? אין, אני רוצה רק להוסיף מילה, אכן ראש העיר 

הקודם היה חסכן, ועשה עבודה טובה, אני בעוונותי בידיעה שלי החלטתי גם 

ו משיח עמר, השילוב הזה הוא שילוב מנצח ללמוד ממנו וגם ללמוד מאח של

כי משיח בתפיסה שלו ובאמירות שלו בכל ישיבות מועצת העיר אמר רבותי, 

 אנחנו צריכים להוציא את הכסף על פיתוח, 

 ... שקראתם להם כנופיית עמר,  מר רועי לוי:

 מעולם לא אמרתי את המילה הזאת, מעולם, מר אברהם בנימו: 

 וב, זה כת מר רועי לוי:

אתה תראה לי, מעולם לא אמרתי את המילה הזאת, ואם אמרתי אז אני מר אברהם בנימו: 

רוצה להגיד שלמדתי, למדתי עוד דבר מהסינים, בתקופה האחרונה, זה 

 שעות, כמה שידרש,  4-5באמת להיות סבלן, לנהל ישיבות מועצה 

ה לגמרי מאז שאמרתי לך , הפסקת עם ז-... פעם ב-אבי אני מתגעגע קצת ל מר ישי איבגי:

 והתבאסתי שאמרתי לך, 

 , 200לא, טוב מראה עיניים יחד עם שמונה מר אברהם בנימו: 

 יפה, אפשר להמשיך, מר ישי איבגי:

שבאמת דן תיכון אמר לי שנדבר יותר לעומק, אז אבל אני רוצה להגיד מר אברהם בנימו: 

יור לצבע ואנחנו מצקצת צמצמתי את הסיסמאות אבל היום היינו בתערוכה 

אומרים מצליל למעשים, ובעזרת השם אני רוצה להודות לכם למעשה סיימנו 

 את הישיבה. 

 לא, יש לאשר את החוזה, מר יחיאל אדרי: 

 אה, סליחה סליחה, חוזה רואה חשבון מוטי חן, מר אברהם בנימו: 

 אני רוצה לפתוח, מר ישי איבגי:

 בבקשה,מר אברהם בנימו: 

קודם כל אבי אתה בתור ראש העיר חייב היית בישיבה הקודמת לבצע גילוי  מר ישי איבגי:

נאות לחברי המועצה ואני אהיה בכוונה קצת בוטה למרות שאולי זה 
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מבחינתך לא יהיה כל כך חמור, אבל מבחינתי רימית את חברי המועצה 

 מסיבה אחת, 

 על איזה נושא?מר אברהם בנימו: 

ברים, אתה תקרא בפרוטוקול וגם תשמע בהקלטה, אני תיכף, באחד מהד מר ישי איבגי:

אמרתי בלי לדעת, לא ידעתי שיש דבר כזה, נשבע לך שלא ידעתי שיש דבר 

 כזה, 

 שמה?מר אברהם בנימו: 

שמתנהל איזה שהוא סוג של משא ומתן ליצירת חוזה עם מוטי שעוד פעם  מר ישי איבגי:

 מעורב,  אני רוצה תיכף להגיע למהות שלו, ביקשתי להיות

 כן,מר אברהם בנימו: 

 ימים, 10כבר אז לפני  מר ישי איבגי:

 כן,מר אברהם בנימו: 

 בכל מה שמתרחש,  מר ישי איבגי:

 אז החלטתי שאתה לא תהיה מעורב, אתה לא חבר הנהלה,מר אברהם בנימו: 

 רגע, שניה,  מר ישי איבגי:

 ני לא צריך לערב אותך, אתה יכולת, שניה, אתה לא חבר הנהלה, אמר אברהם בנימו: 

 תן לי לסיים, תן לי לסיים, מן הראוי, מר ישי איבגי:

 יש לך תפקיד ואל תתבטא במילים שהתבטאת, מר אברהם בנימו: 

 מן הראוי, אמרתי אני אקצין בכוונה, מר ישי איבגי:

אל תתבטא, אתה הקצנת, אז אל תקצין בכוונה, מה זה אני אקצין מר אברהם בנימו: 

  בכוונה,

 אבל רגע, תן לי לסייים,  מר ישי איבגי:

 אני אתן לך לסיים, מר אברהם בנימו: 

היית צריך להגיד לי ישי אני לא רוצה לערב אותך, וזה בסדר, אולי כן אולי  מר ישי איבגי:

 לא, אבל שתדע שמתנהל משהו, 

 ישי, אני לא צריך להגיד לך, אני לא צריך לענות לך, מר אברהם בנימו: 

 אני צפיתי את זה, אני צפיתי את זה, י איבגי:מר יש
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 אתה צפית כי העבירו לך ידיעה שאנחנו מבצעים את זה,מר אברהם בנימו: 

 נשבע לך אבי, אני בחיים,  מר ישי איבגי:

 אז אם צפית את זה יש בך מן החוכמה, באמת,מר אברהם בנימו: 

 אז אני אומר, לא לא,  מר ישי איבגי:

 תמש בה בתבונה, תשמר אברהם בנימו: 

אני חושב שזה עוד פעם אני אומר שבמובן מסויים אתה יכול להגיד במגבלות  מר ישי איבגי:

 של מה שאני רוצה לדבר עליהם, זה טוב לעיר נשר, 

 אז תדבר על המהות, מה אתה מדבר,מר אברהם בנימו: 

 רגע רגע שניה,  מר ישי איבגי:

 וליים, למה אתה לוקח את זה לשמר אברהם בנימו: 

 אתה לא יכול להתנהל, אתה לא יכול להתנהל, מר ישי איבגי:

 אני יכול להתנהל כפי שאני חושב, מר אברהם בנימו: 

 לא, אתה לא יכול להתנער מאחריות, מר ישי איבגי:

שנה מתנהל עם אחריות ואני מבקש ממך אל תטיף לי מוסר, אל  60אני מר אברהם בנימו: 

 ף לי את הדברים האלה, תטיף לי דרך ארץ, אל תטי

 אתה לא יכול להתנער מאחריות ולבוא, חבר מועצה מעלה פה איזה חשש,  מר ישי איבגי:

 חבר מועצה, אתה יכול, מר אברהם בנימו: 

 ואתה אפילו לא מדבר אליו, מר ישי איבגי:

 למה שאני אדבר, אתה בכל ישיבה מעלה עשרות חששות, אבל אתה, מר אברהם בנימו: 

 אם יש משהו לא ... תבוא תגיד לי, זכותי לא לדעת,  איבגי:מר ישי 

 לא אמרתי שלא, אלא מה, מר אברהם בנימו: 

 יש ציבור שבחר בי,  מר ישי איבגי:

 שכדי להשיב לך צריך בערך יומיים שלמים להשיב לך,מר אברהם בנימו: 

 אותך, , יכולת להגיד לי קורה משהו, לא רוצה לשתף נושא ספציפי מר ישי איבגי:

 אין אצלך דברים ספציפיים, אצלך כל דבר הוא עם הרבה ספציפיקציה, מר אברהם בנימו: 

 אבל העליתי את הנושא הזה,  מר ישי איבגי:

 ישי, אז העלית, מר אברהם בנימו: 
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 לא, אתה היית צריך לבוא ולהגיד,  מר ישי איבגי:

 אני לא הייתי צריך, מר אברהם בנימו: 

 היית חייב, סליחה, לא היית צריך, חייב, אתה מר ישי איבגי:

 אני צריך לתת דין וחשבון,מר אברהם בנימו: 

 זה גילוי נאות,  מר ישי איבגי:

 אני צריך לתת דין וחשבון למועצת העיר, אנחנו,מר אברהם בנימו: 

 אתה נותן רק להנהלה, אנחנו מועצת העיר,  מר ישי איבגי:

 אז אני נותן לכם, מר אברהם בנימו: 

 אני הבאתי את זה ולא אמרת לי, מר ישי איבגי:

אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מעולם, מעולם לא הובאו בפני מועצת העיר מר אברהם בנימו: 

 ישיבות מועצה כפי שהן נעשות כרגע,

 מה זה קשור,  מר ישי איבגי:

 מעולם, מעולם, מר אברהם בנימו: 

, תעזוב, איך אמרת מקודם, תענה עניינית אבי אני שואל אותך עניינית, מר ישי איבגי:

 סיסמאות, תעזוב את זה, 

 אז אני רוצה להגיד לך,מר אברהם בנימו: 

 העליתי נושא, היית צריך להגיד לי מתנהל משא ומתן,  מר ישי איבגי:

בתור אוהד שרוף של העיר נשר ושל מכבי חיפה אני רוצה להגיד לך מר אברהם בנימו: 

 ציניים בכלל, שהדברים שלך הם לא ר

 למה לא? מר ישי איבגי:

 הם לא רציניים,מר אברהם בנימו: 

 לא היית צריך להגיד לי שמתנהל משא ומתן? מר ישי איבגי:

 לא, אני לא צריך להגיד לך, מר אברהם בנימו: 

 מה זה לא צריך להגיד לי, אני חבר מועצה, מה זה לא צריך להגיד לי,  מר ישי איבגי:

אדוני הנכבד אני לא צריך להגיד לך, אז תקדיש מזמנך, תעזוב את יום  מר אברהם בנימו:

 העבודה שלך,

 אבל איך אני יכול לדעת שמתנהל משא ומתן אם אתה לא אומר לי, מר ישי איבגי:
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 אז תבוא לכאן,מר אברהם בנימו: 

 אם הייתי בא שואל אותך אם יש משהו,  מר ישי איבגי:

, תדפוק על הדלת, אני אקבל אותך בשמחה, באהבה, תיכנס אלי לחדרמר אברהם בנימו: 

 בהבנה, 

 למה, אין חבר קואליציה שאתה מסתיר מהם משהו,  מר ישי איבגי:

אני רוצה להגיד לך שאני באמת כיבדתי את כל האמירות שלך בישיבת מר אברהם בנימו: 

המועצה הקודמת, אני לא מסכים עם כולם, חלק מהדברים שהעליתם לאורך 

יה בהם מן הענין ואנחנו, אמרתי, אתם זרז לשיפור העבודה בעיר השנה ה

 הזאת, 

 מצויין, מר ישי איבגי:

אני יכול להודות לכם על כך ואני מאחל לכם שתישארו באופוזיציה עוד מר אברהם בנימו: 

 שנה ככה נשתפר יותר, זה התפקיד שלנו,  20

 אש העיר,אגב זה יכול לקרות אבל שאתה לא תהיה ר מר ישי איבגי:

 בסדר, אז אני לא אהיה, זה לא משאת נפשי, מר אברהם בנימו: 

 אבל רגע שניה, בוא נהיה, מר ישי איבגי:

 לא לא ישי, תפסיק עם זה, מר אברהם בנימו: 

 בוא נהיה ענייניים, למה לא הגבת, מר ישי איבגי:

 זה לא משאת נפשי,מר אברהם בנימו: 

 , אני רוצה שתגיד לי את התשובה שלך, למה לא אמרת לי תגיד מר ישי איבגי:

 אני העשייה שלי במדינת ישראל, אני גאה בה,מר אברהם בנימו: 

 תגיד לי את התשובה שלך, מר ישי איבגי:

 לא חשוב אם אני ראש עיר או לא ראש עיר,מר אברהם בנימו: 

 עזוב את הסיפורים,  מר ישי איבגי:

 אתה תהיה רציני, מר אברהם בנימו: 

 אבל בוא, לא חבל על הזמן, אל אדרי: מר יחי

 רגע, שניה, התשובה, יחיאל, היו פה אנשים, אתה היית,  מר ישי איבגי:

 אתה עכשיו במליאה, מר יחיאל אדרי: 
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 אבל אדוני אני אמרתי שאני רוצה לדעת מכל דבר כזה,  מר ישי איבגי:

שעות, ותשקיע  24 אתה יכול לרצות, אז תרצה, אז תבוא ותתנדב כאןמר אברהם בנימו: 

 מזמנך, כמו שאחרים משקיעים, 

 ומי ישלם לי את המשכורת? מי ישלם לי,  מר ישי איבגי:

 אבל משכורת אחת תקדיש לטובת תושבי העיר, לא יקרה לך כלום, מר אברהם בנימו: 

 שמה, איך להקדיש אותה, בכסף,  מר ישי איבגי:

 לא, בזמן, מר אברהם בנימו: 

 אומרת חודש אחד לוותר ואז לא למצוא את עצמך בעבודה,  זאת מר ישי איבגי:

 לא, אני לא אמרתי,מר אברהם בנימו: 

 אז תגיד לי, שאני אדע,  מר ישי איבגי:

אבל אם אתה נבחרת להיות שליח ציבור אתה צריך להבין שיש לזה מר אברהם בנימו: 

 מחירים, 

ממנו, התעלמת ממנו, זה גילוי ובתור שליח ציבור העליתי נושא שהתעלמת  מר ישי איבגי:

 נאות,

טוב, גילוי נאות, לגבי החוזה, אז אתה יכול לשבח את מוטי חן ולשבח מר אברהם בנימו: 

 ולהגיד,

 אבל מה אמרתי, רגע, שניה, מר ישי איבגי:

 אל תחזיק את המקל בשני קצותיו, מר אברהם בנימו: 

 אבל אתה לא מקשיב, לא, ממש לא, מר ישי איבגי:

 אל תדבר אחד בפה ואחד בלב, רהם בנימו: מר אב

 אבל תשמע מה אני אומר, תשמע מה אני אומר, עכשיו תקשיב, מר ישי איבגי:

 בבקשה, תקשיב, תקשיב, מר אברהם בנימו: 

 תפתח את האוזניים ותקשיב, מה שאני מדבר, אני רוצה אבי שתקשיב,  מר ישי איבגי:

 ישי, מר אברהם בנימו: 

 בד אותי ותקשיב, תכ מר ישי איבגי:

 ישי אני מבוגר ממך, מר אברהם בנימו: 

 אבל תקשיב,  מר ישי איבגי:
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 אל תגיד לי תפתח את האוזניים, מר אברהם בנימו: 

 אבל אתה רק מדבר, אתה לא נותן לי לדבר,  מר ישי איבגי:

 אני אדבר, אני ראש העיר ואני אוביל את המהלך ואת העיר הזאת, מר אברהם בנימו: 

קי, מצויין, עכשיו תקשיב טוב, להוביל את העיר זה קצת יש לי הסתייגות -או ישי איבגי:מר 

לגבי הענין הזה אבל בסדר, תקשיב, אני מדבר עכשיו לגבי הנושא המהות 

שלו, ראיתי הרבה דברים, אני חושב שמוטי צריך לחפוף, שלא ישתמע פה 

פה, מוטי צריך  כאילו דיברתי משהו אחד כשהוא פה ומשהו אחר כשהוא לא

לחפוף ומוטי ראוי לחפוף וזה טוב לעיר נשר שמוטי יחפוף את הבן אדם, אבל 

כשאני קורא חוזה, אני עכשיו לא נכנס למספרים גם, זה נעזוב בצד, כשאני 

קורא חוזה שהחוזה הזה יכול להגיע עד כדי חמש שנים בקפיצות של שנה, כל 

ים גזבר או שאנחנו משאירים שנה מחדש, אני אומר רגע שניה, אנחנו מביא

את מוטי, אם אנחנו משאירים את מוטי אני הולך איתך לכל מהלך איך 

שתשקיע את מלוא כובד משקלך בכדי להשאיר אותו אני איתך, אבגל אם 

אתה משאיר אותו לחמש שנים קדימה כנראה, זאת אומרת משנה לשנה, אין 

אתה יודע מה, אולי גם לי בעיה שיתערב בדוחות הכספיים לסוף שנה והכל, 

עיריות אחרות עושות את זה, אבל לקבל כל חודש ריטיינר סכום כאשר אתה 

הוא הגזבר, הוא נשאר, הולך להביא גזבר, אלא אם כן אתה אומר לי 

הכותרת משתנה, בסדר גמור, אם אתה מביר גזבר כמו שהוא התמודד למה 

ולי תחלוק עלי ואולי אני צריך לשלם פלוס, אני מסכים שחצי שנה ראשונה, א

תגיד ששנה, זה מספיק כדי לחפוף את הגזבר שלנו כדי שהוא יגיע ליכולות 

של מוטי ולידע של מוטי, אני בעד, אבל איך יכול להיות שאתה נותן חוזה 

שיכול להוביל לחמש שנים התקשרות נוספת עם גזבר נוסף, מה אני אומר 

גמה, בלי לפגום ביכולתו של במילים פשוטות, מחר תחליט, סתם אני נותן דו

אף אחד, להחליט שאחראי הגינון בנשר צריך יועץ לאחראי הגינון ובעצם זה 

 שתי משכורות כפולות תחת אחד סעיף תקציב,

 אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני הייתי אתמול,מר אברהם בנימו: 

 יחיאל, מקודם השתקת אותו אמרת לו תן לי לסיים,  מר ישי איבגי:
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 אני רוצה להגיד משהו לזכותך, אתמול הייתי בבית אילן, ברהם בנימו: מר א

 מה זה בית אילן, סליחה על הבורות, מר ישי איבגי:

בית מרים, בקרית חיים, באמת לתפארת מדינת ישראל מה שעושים שם מר אברהם בנימו: 

עבור הנכים, תקשיב טוב, והדבר שהכי זיעזע אותי בנוסף לאחת 

מרתי להם אני למקום הזה לא אכנס יותר כי אין מזוזות, ההתייחסויות, א

אין מזוזות, אני לא אספר את ההמשך, אבל מה כן, פעם ראשונה ששאלתי 

באיזה גובה היו המזוזות בעקבות השאלה שאתה העלית בתחילת השנה לגבי 

מיקום המזוזות לגבי נכים, ומאחר ורוב האנשים שם רובם על כיסאות, אז 

 פש פסק, אמיתי, הנה אתה רואה יש כבר, אמרתי שאני מח

 היית לוקח את ההצעה לסדר היום, רשום שם הכל, היית מראה להם, מר ישי איבגי:

 לא, בסדר, מר אברהם בנימו: 

כל הנתונים דווקא על המזוזה כיורים וכל הדברים האלה, אני רוצה להמשיך  מר ישי איבגי:

ישתמע שלא חס וחלילה מר ושלא רגע בנושא שלי, אני מקבל ועוד פעם אני או

מישהו יגיד למוטי, שאמרתי משהו הפוך, שהוא יקרא גם את הפרוטוקול, 

אני בעד אבל שההתקשרות הזאת תהיה מוגבלת בזמן סביר ואין לי בעיה 

 שתחלקו עלי, ושתגידו שחודש לא מספיק וחודשיים, 

 אבל כתוב במפורש לעייריה, מר אברהם בנימו: 

שלושה חודשים ניתן להפר את החוזה ללא הנמקה, להפסיק את ... שתוך  דובר:

 השירות,

 מסכים, אני מסכים, אני רוצה שתתחום לי אותו בזמן,  מר ישי איבגי:

 ישי, מר אברהם בנימו: 

 )מדברים כולם ביחד(

אנחנו קראנו את החוזה וניסחנו אותו היטב, כתוב לעירייה עומדת מר אברהם בנימו: 

 עומדת האופציה, לא למוטי, האופציה, לעירייה

 אז תתחום את זה,  מר ישי איבגי:

תן לי שניה לסיים, לעירייה עומדת האופציה להאריך את תקופת מר אברהם בנימו: 

 ההתקשרות לפרק זמן נוסף של, לעירייה, 
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 עד חמש שנים, את זה הבנתי, אז תתחום את זה בזמן, מר ישי איבגי:

 שניה, מר אברהם בנימו: 

 כמה זה זמן סביר אם הבאת גזבר,  איבגי: מר ישי

 11חודשים או  9-10אבל זה תחום בזמן, העירייה תקבל החלטה בעוד מר אברהם בנימו: 

 חודש,

 האם היא ממשיכה, מר ישי איבגי:

 נכון, מר אברהם בנימו: 

 אז אני שואל שאלה, מר ישי איבגי:

 אז כתוב במפורש להבדיל מכל החוזים,מר אברהם בנימו: 

 כמה זה זמן סביר? מר ישי איבגי:

כתוב במפורש להבדיל מכל החוזים הקודמים של עיריית נשר, שהיתה מר אברהם בנימו: 

שם חוזה לחמש שנים ועוד חמש שנים, כשהאופציה ניתנת לצד השני ולא 

 ניתנת לנו בכלל, הלקח שלמדתי זה למדתי מהשגיאות של קודמי, 

 זה בכל מקום, מר ישי איבגי:

 לא, שהאופציה צריכה להיות  רק של העירייה בכל נושא, ברהם בנימו: מר א

גם אם אתה לא מרוצה מהשירותים שלו כמו שאמרת אתה יכול לסיים את  מר ישי איבגי:

 ההתקשרות איתו,

 נכון, מר אברהם בנימו: 

 אני שואל עכשיו שאלה, אתה יכול להצהיר פה כמה זה זמן סביר?  מר ישי איבגי:

 הצהרות עשה רק בלפור, ראש העיר ל עושה הצהרות,בנימו:  מר אברהם

 כמה זה זמן סביר? איך אני יודע שלא תשלם שתי משכורות,  מר ישי איבגי:

 בלפור עשה, מר אברהם בנימו: 

 איך אני יודע שלא תשלם בעוד שנתיים שתי משכורות,  מר ישי איבגי:

ה תבין כמה כסף יחסך בתקופה הזאת אני רוצה להגיד לך איבגי, אם אתמר אברהם בנימו: 

לעיריית נשר, שים לב לעבודתם של שני האנשים האלה, אני לא אסביר לך 

 את הכל היום, 

 אני יכול לדבר? אני יודע שלך מאוד חשובה העיר, מר יחיאל אדרי: 
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 מאוד, מר ישי איבגי:

חד, בהחלטה אני אגיד לך גם למה כי אני ... אני רוצה להגיד דבר אמר יחיאל אדרי: 

ובפרוטוקול ובמכרז של משרד הפנים הוא בא ואומר ... הוא לא אומר לך 

רואה חשבון, עכשיו אנחנו, צריכה להיות ועדה של ... בוועדה הזאת יכול 

להיווצר מצב וזאת האופציה שאנחנו שומרים לעצמנו, יכול להיווצר מצב 

ה שעשינו עכשיו שיגיע גזבר שהוא לא רואה חשבון, ואז את כל הדוחות האל

 ודוחות אחרים שהוא צריך לעשות זה עושה את זה רואה חשבון חיצוני, 

 מי קובע מי הגזבר?  דובר:

 אנחנו,  דובר:

 למה שלא תביא רואה חשבון?  מר ישי איבגי:

 אבל החוק מאפשר, מר אברהם בנימו: 

 החוק רואה תמיד יותר, מר רועי לוי:

 ק מאפשר, כן, יותר אבל החומר אברהם בנימו: 

 אז אתה תביא פחות,  מר ישי איבגי:

 לא, מר אברהם בנימו: 

 )מדברים כולם ביחד(

 ישי באמת, השאלות שלך הן לא הגונות, מר אברהם בנימו: 

 לא לא, סליחה, מר ישי איבגי:

 הן לא הגונות, מר אברהם בנימו: 

 לא, התכוונתי למשרד הפנים,  מר ישי איבגי:

 הגונות,  הן לאמר אברהם בנימו: 

 )מדברים כולם ביחד( 

רגע אבי אני רוצה להבהיר את עצמי, לא התכוונתי מטעמכם, משרד הפנים  מר ישי איבגי:

 שולח את המועמדים או מישהו שולח את המועמדים, זה מה שהתכוונתי, 

 זה מפורסם בעיתון,מר אברהם בנימו: 

 בון, אז תגיד שהסף שלך הוא שאתה מביא רואה חש מר ישי איבגי:

 לא לא,מר אברהם בנימו: 
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לא הבנתי למה אתה אומר שלא, אם זה בן אדם מבחוץ, לא מקבל אותך  מר ישי איבגי:

 בכלל אם אתה לא רואה חשבון, 

אגב אני לא חושב שגם גזבר יכול להיות מישהו שהוא לא רואה חשבון, נראה  מר רועי לוי:

 לי הזוי לחלוטין, 

 תה אומר ליחיאל ... בשביל שהוא יהיה פה לחמש שנים, אבל עצם זה שא מר ישי איבגי:

 ישי, אתה, מר אברהם בנימו: 

 אבל למה אתה לא נותן לי לדבר,  דובר:

 יאללה, תמשיך,  מר ישי איבגי:

מוטי יושב על התקן הישן, התקן הישן שזה מאה אחוז שכר בכירים של מר יחיאל אדרי: 

 85%-ל 75יכול לקבל אותו בין  גזבר, היום אנחנו הולכים לקבל גזבר, אתה

שכר בכירים, אם אנחנו לוקחים היום את השכר של מוטי ושכר של גזבר 

המקרים אתה גם מרוויח כסף, עיריית נשר מרוויחה של שצריך להגיע, בחלק 

 שניהם ביחד, 

 קי, הסברת, -או מר ישי איבגי:

הוא גם רואה חשבון והוא עכשיו אנחנו באים ואומרים, היה והגיע גזבר ומר יחיאל אדרי: 

יעשה את העבודה שהוא צריך, בשביל זה יש אופציה למליאה להנהלה 

לעירייה לבוא ולהגיד למוטי, עשית את השירות שלך, תודה, היה ואין יש לנו 

מישהו ביד, אני רוצה שתחשבו דבר אחד, אנחנו צריכים לחשוב לא מה 

שים בעוד חמש שנים, עושים היום ומה עושים מחר, צריכים לחשוב מה עו

אנחנו רוצים להישאר עיר איתנה, עיר טובה, עיר חזקה, ניהול תקציב כמו 

שצריך, ולכן לא מזלזלים בדבר הזה, זה כמו שמישהו אמר לי יחיאל, הולכים 

אלף שקל עבור אירוע, אבל לשלם לרב  200לחתן וכלה הולכים מוציאים 

שקל,  750שקל או  600שיקדש את זה ברבות הם מתווכחים אם זה יהיה 

ולכן אני בא ואני אומר, הגזבר החדש נכנס בתנאים שונים, תקחו בחשבון מי 

שמגיש מועמדות והיה סיבוב אחד של הגשת מועמדות, אני אומר לכם, לא 

נעים לי להגיד אני בתור משקיף מהצד ראיתי זה לא זה, עכשיו ניגשו אחרים, 

 ניגשו גם גזברים, 
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 האנשים האלה? אתה ראית את  דובר:

 הוא לא הגיע, מר יחיאל אדרי: 

הוא לא הגיע, מעניין למה, זימנו ועדה לעשר בבוקר, אם אתם לא רוצים  מר רועי לוי:

 לשנגיע תמשיכו לזמן לעשר בבוקר, אין בעיה, 

 אנחנו יכולים לבקש אישור שתגיע בשעה הזאת,  דובר:

 יכול לבקש אישור כזה, אם אני הייתי חבר הוועדה לא היית  מר ישי איבגי:

 )מדברים כולם ביחד(

אל תבקש ואל תעשה לי טובות, ואל תתערב עם מקום העבודה שלי, ואל  מר רועי לוי:

 תשלחו לי הזמנות למקום העבודה, 

 אז תקדיש זמן לזה רועי, מר אברהם בנימו: 

 תעשו הפרדה בין הדברים, מר רועי לוי:

 י, תקדיש זמן לזה הרועמר אברהם בנימו: 

 רק דבר אחד אני רוצה להגיב על מה שיחיאל אמר, אני מבין ש כל עוד,  מר ישי איבגי:

 אמרתי להם, אני מוכן לצאת מהעבודה שעה לפני ולזמן לשלוש וחצי,  מר רועי לוי:

 טוב,מר אברהם בנימו: 

 אני מבין שכל עוד הרואה חשבון, כל עוד מוטי יהיה פה,  מר ישי איבגי:

רגע, אין ישיבות בשלוש וחצי, משתיים עד ארבע אין ישיבות, מה זה הדבר  מר משיח עמר:

 הזה,

רגע, משיח, אני מבין שכל עוד מוטי יהיה פה, לפי מה שאתה אומר, זה אומר  מר ישי איבגי:

 שהגזבר שיהיה פה הוא לא ברמה שיכול להוביל את נשר לבד, 

 אני לא יודע,מר אברהם בנימו: 

 שאתה אומר,זה מה  מר ישי איבגי:

 לא, זה לא מה שאני אומר, אתה לא יכול להכניס לי מילים לפה, מר אברהם בנימו: 

 אתה אומר אם יהיו שניהם ביחד אנחנו נקבל את המקסימום,  מר ישי איבגי:

 ישי, תוריד ווליום, אתה איתי לא יכול כך לדבר, מר אברהם בנימו: 

 ,קח רואה חשבון, קח רואה חשבון מר ישי איבגי:

 הלוואי, מר אברהם בנימו: 
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 שיגיע לרמה של מוטי ויקבל פחות כסף,  מר ישי איבגי:

 הלוואי, מר אברהם בנימו: 

 למה, אם זה אותו סכום אתה חייב לנצל אותו עד הסוף?  מר ישי איבגי:

 אלף שקל בשנה,  200הלוואי שאני אמצא, אנחנו עוד נחסוך לעירייה מר אברהם בנימו: 

אני רוצה להגיד, בוועדת הבחינה לקבלת גזבר חדש באו הרבה מאוד  מר משיח עמר:

מועמדים, הרבה מאוד מוכשרים, אבל מכיוון שאנחנו מכירים את הרמה של 

מוטי, הרף שלנו גבוה ובאמת אף אחד לא מגיע מבחינת היכולות שהציגו לנו 

 עד עכשיו, ולכן היה קשה לנו, באמת אף אחד לא היה ... גזבר כמו שאנחנו

 רוצים, לכן גם יש מכרז חדש, 

 )מדברים כולם ביחד(

 סליחה, תן לו להתייחס, ישי, תן לו להתייחס, מספיק, מר אברהם בנימו: 

הנה פתחנו עוד פעם את המכרז וכמובן שיהיו מועמדים חדשים ואנחנו מאוד  מר משיח עמר:

ציע מקווים שנמצא גזבר כמו שאנחנו מצפים וזה בא לציון גואל, מה שאני מ

 לך, רועי שכן תמצא את הזמן להיות נוכח, 

 לא, עכשיו אני אהיה, תאמתי איתה,  מר רועי לוי:

ואני אומר לך היא תיקח את זה לתשומת ליבה והיא תתאם איתך גם את  מר משיח עמר:

 הזמנים, אני רק מבקש לא לשלוש וחצי, זה הכל, 

 י עד עכשיו שותק, אני מבקש להתייחס, אני לא התייחסתי אנ מר רועי לוי:

מדבר באמת על תקופה של שנה עם אופציות  2.1אני עונה לישי, סעיף מר זאב שפיגלר: 

, אף בא ונותן סייג ואומר 13.1, 13.1הארכה, אבל אם היית קורא את סעיף 

על פי שכביכול החוזה הוא לשנה ומתחדש, ניתנת לעירייה שיקול הדעת 

 הבלעדי להפסיק את עבודתו,

 אבל מתי אני אדע, מתי אני אדע, יבגי:מר ישי א

 אז העירייה תחליט, מר זאב שפיגלר: 

 שלא צריך להפסיק כי הוא לא מרוצה, כי הגזבר החדש יהיה מספיק איכותי,  מר ישי איבגי:

 טוב, ישי, ישי, תאפשר, מר אברהם בנימו: 

 בסדר, זה לשלושה חודשים, מר זאב שפיגלר: 
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 דה, כן, רועי, שפיגלר, תומר אברהם בנימו: 

 אני הייתי רוצה לראות חוזה לשנה, נגמר,  מר ישי איבגי:

 ישי, ישי, דברים רציניים לא שמעתי ממך בנושא הזה, תסלח לי,מר אברהם בנימו: 

 אבל אתה גם לא המדד, אתה לא המדד לרציני או לא,  מר ישי איבגי:

 כן, רועי, בבקשה, מר אברהם בנימו: 

ש להתייחס גם כן לחוזה, אני חושב שכל נסיון, בראשית דברי אני אני מבק מר רועי לוי:

אגיד, כל נסיון לקשור בין היכולות של מוטי והערכתי או הערכתנו אליו 

והדברים שנאמרו קודם לבין החוזה, זה איזה שהיא פוליטיקה קטנה אבל 

 בסדר, כבר הבנו, 

 הוא יודע לקרוא פרוטוקול,  דובר:

י שום קשר לחוזה הזה, תמיד כשמובא חוזה למועצה וראיתי גם אני, בל מר רועי לוי:

שבפרוטוקול ישיבת המועצה הקודמת, אחד מישיבות המועצה, ובטח ובטח 

בוועדת מכרזים שאנחנו עושים, אנחנו תמיד מבקשים את האישור של היועץ 

המשפטי לחוזה, ואני לא ראיתי לא בפרוטוקול של ישיבת ההנהלה ולא 

חוזה אישור של היועץ המשפטי של העירייה על החוזה הזה, עכשיו מצורף ל

 300אני סבור שחברי מועצת עיר צריכים בבואם לאשר כזה חוזה בגובה של 

, 450אלף שקלים פלוס מע"מ רק על באופן שוטף ועוד בערך בוא נגיד כמעט 

חצי מליון שקלים, אני חושב שזאת הוצאה שהיועץ המשפטי צריך להתייחס 

לא בטוח לאור הפסק דין שניתן בנושא עיריית נצרת עילית נגד  אליה, אני

הרטמן, אני לא בטוח שהחוזה הזה ומהבנתי המשפטית הדלילה הסעיף לא 

מדבר על שני סוגי שירותים, אחד זה שירותים בתקופת  1.2מפורק אבל סעיף 

, אז בהחלט בשירותים הביניים והשני שירותים לאחר מינוי גזבר חדש

יניים אין לי ספק מההכרות שלי ומהידע שלי שמוטי ראוי ליישם בתקופת הב

את השירותים בתקופת הביניים, אני אומר לכם אין לי שום ספק בנושא 

הזה, הוא ילווה הכי טוב שיש כל אדם שיכנס אם הוא רואה חשבון ואם הוא 

לא רואה חשבון, אבל כאן הסעיף הזה שלצערי בחוזה הוא לא מפורק אלא 

נו כמקשה אחת, מדובר על שירותים שמפורטים ואני כרגע מסתייג מגיע אלי
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גם מהפירוטים, אבל אני רוצה לציין את עריכת דוחות כספיים ושנתיים, 

וניהול שוטף של העירייה בתחומי החשבונאות ובנושאים פיננסיים, שזה 

שירות שהוא שירות כללי שכל רואה חשבון וכל משרד רואה חשבון או כל 

עודה של רואה חשבון יכול לתת אותו, הפסק דין הזה של עיריית אדם בעל ת

נצרת עילית נגד הרטמן מדבר בדיוק על הענין הזה ובא השופט ושם אומר 

מתי אנחנו צריכים לצאת למכרז, בנושא של נותני שירותים כשהשירות הוא 

אינו ייחודי, אין לי ספק שהשירות בתקופת הביניים הוא ייחודי, השירות 

ו בתקופת הביניים הוא לא שירות ייחודי וכל רואה חשבון יכול לתת את שאינ

הזה, לכן אני חושב שהיועץ המשפטי לעירייה חייב כאן לתת את חוות דעתו 

במספר היבטים, קודם כל בהיבט של האם יש כאן פטור ממכרז שזה א' ב', 

ך האם אנחנו מוסמכים לאשר את זה בפטור ממכרז זה א' ב', האם היה צור

לצאת כאן למכרז זה דבר שני, במידה שכן איזה סוג מכרז ומי עושה את 

המכרז הזה, זה הדבר השני, הדבר השלישי, שהיועץ המשפטי אני חושב צריך 

לתת עליו כאן את הדעת זה לתוכן של החוזה ולמילים שהחוזה הזה נוקט 

א, בהם כמו ביצוע בקרות וליווי לבקשת ראש העיר, האם, אני לא אומר של

אני לא אומר שכן, האם רק לבקשת ראש העיר הוא מבצע ליווי למתנ"ס 

ולחברה הכלכלית, האם יש כאן תוספת בשכר לצד זה, האם השכר הוא 

כוללני רק לפי בקשתו של ראש העיר, יש צורך אני חושב להתייחס לזה, אני 

חושב שהנושא של שנה פלוס שנה פלוס שנה אני לא בטוח איך הוא מוסדר, 

י לא זוכר, אני מודה ומתוודה, לא זוכר את חוזר המנכ"ל בנושא הזה, אנ

להארכת החוזה כן או לא, אני לא האם כל שנה זה אמור לבוא למועצת העיר 

שזה אומר לעירייה עומדת האופציה, מה  2.2יודע, הייתי רוצה זה, בסעיף 

לת פירוש הנושא בנושא של עירייה, האם עירייה זה מועצת העיר, רק הנה

העיר, האם זה רק ראש העיר, האם זה ועדת המכרזים של העירייה, מי זה 

אותו גורם שמוסמך להאריך למוטי את החוזה, הייתי רוצה להבין מהיועץ 

 אלף שקלים זה, 25המשפטי של העירייה גם כן, האם 

אני חושב שאתה לא מבקש להבין, אתה מבקש לשבש, ככה אני רואה, מר אברהם בנימו: 
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ודע שמוטי חן נחשב למעולים שבמדינה, אתה בא ואומר אנחנו רוצים אתה י

להביא את השחקן הכי טוב בשוק לנושא הזה, אתה בא וחופר בכל סעיף 

 וסעיף, 

 לא להביא, הוא היה פה,  מר ישי איבגי:

 אבל בדרך חוקית, אתה רוצה להביא אותו, אין בעיה, מר רועי לוי:

 להביא אותו בדרך חוקית,  בהחלט אתה רוצהמר אברהם בנימו: 

 אנחנו שואלים למה הוא הלך, אתה תשאל את עצמך למה הוא הלך,  מר ישי איבגי:

 אתה תשאל את עצמך למה הוא הלך, לא, אתה תשאל את עצמך, מר אברהם בנימו: 

 אתה ראש העיר, האחריות על הכתפיים שלך,  מר ישי איבגי:

לכל אחד יש מחליף חוץ מלילדים, תזכור את האחריות עלי מה לעשות, מר אברהם בנימו: 

 זה טוב טוב כל החיים שלך, לכל אחד יש מחליף חוץ מלילדים, לכל אדם, 

 אבל מה זה קשור,  מר ישי איבגי:

לראש ממשלה, לשר, אל תיכנס לנושא הזה, באמת, תישאר במקום שלך, מר אברהם בנימו: 

ו, צריך לכבד אותו, לכל אדם יש מחליף, מוטי חן ביקש לסיים את תפקיד

אתם אל תעשו מזה חקירה שלמה, אין מה לעשות חקירה, בן אדם מיצה, 

 הרגיש כבר שהוא לא יכול, השתדל באמת, 

 אפשר גם להבין את הרגשות האלה, מר רועי לוי:

 אם היית באופוזיציה היית מבין אחרת?  מר ישי איבגי:

 כן, הייתי מבין קצת אחרת, מר אברהם בנימו: 

 אז תראה מה אתה אומר לי אבי, בגלל שהוא, בגלל שהוא, ועי לוי:מר ר

הייתי שם, לפי מה שהוא אמר בוקו חרם ודאעש הייתי שם בתחתית, אלא  מר ישי איבגי:

 אם כן אתה נותן להם איזה רף אחד, איזה דרגה אחת בסולם, 

 אני אומר לך ישי,  דובר:

מה זה בהערה שלך מה אתה אומר לי, אז ראש העיר, אז ראש העיר תראה  מר רועי לוי:

 אתה מחפש, אני לא מחפש, אני מבקש חוות דעת של היועץ המשפטי, 

 אתה מבקש, אתה מבקש, להעסיק את המערכת, מר אברהם בנימו: 

 רגע, אתה רוצה להגיד לי,  מר רועי לוי:
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 בזוטות ולא ברצינות,מר אברהם בנימו: 

 שאלה אמיתית, אני רוצה אבל לשאול אותך מר רועי לוי:

 בבקשה,מר אברהם בנימו: 

 עליך, תגיד את האמת, אתה רוצה להגיד לי שאני לא מגן בזה על  מר רועי לוי:

 כן, מר אברהם בנימו: 

 יבוא מחר מישהו ויגיד לך אדוני אתה קיימת מכרז,  מר רועי לוי:

 אז אני אענה לך על הדברים, אתה,מר אברהם בנימו: 

 מגן בזה, תגיד לי שאני לא מגן בזה עליך, אני לא  מר רועי לוי:

 קודם כל אמרתי אני מרוצה  מעבודתה של האופוזיציה, אני חושב, מר אברהם בנימו: 

 אז למה אתה אומר אתה מבקש לעכב,  מר רועי לוי:

 ברוב המקרים, אני חושב שברוב המקרים אתה מטעה לאורך כל הדרך, מר אברהם בנימו: 

 ככה, תגיד אולי לא חשבנו נכון,  אל תגיד מר רועי לוי:

אתם שואלים שאלות שיש בה סימן קריאה, אין בה סימן שאלה, עכשיו, מר אברהם בנימו: 

 היועץ המשפטי, עבר על החוזה הזה, 

 סליחה אתה לא נותן לי לסיים, מר רועי לוי:

 תן לי להגיד לך, מר אברהם בנימו: 

 אבל לא קיבלנו חוות דעת,  מר רועי לוי:

 היועץ המשפטי עבר,אברהם בנימו:  מר

 אבל לא קיבלנו חוות דעת של היועץ המשפטי,  מר רועי לוי:

 עבר על החוזה הזה, בישיבת הנהלה, מר אברהם בנימו: 

 יכול להיות, זה לא רשום בפרוטוקול,  מר רועי לוי:

 אני רוצה לשאול אותך אלכס, החוזה הזה, מר אברהם בנימו: 

 תן לי אבל לסיים,  סליחה, מר רועי לוי:

 היועץ המשפטי אישר, אישר את החוזה הזה, מר אברהם בנימו: 

 תענה, תענה, מר רועי לוי:

 מה אני אענה, ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 תענה מה שראש העיר שאל אותך,  מר רועי לוי:
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 כן, ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 מה כן, תסביר,  מר רועי לוי:

 הוא מאשר את החוזה הזה, דובר:

אני מבקש שאלכס לא ידבר מתחת לשפם, אני מבקש תן הסבר, תן בבקשה  ר רועי לוי:מ

 הסבר לחוזה, 

 החוזה עומד בדרישות החוק,  ד אלכסנדר טנדלר:"עו

כולל, האם היה צורך בפטור ממכרז, האם יש צורך בפטור ממכרז  מר רועי לוי:

 אלף שקלים כאן או לא? 400-בהתקשרות על סך של כ

 ...  דר טנדלר:ד אלכסנ"עו

 סליחה רועי,  דובר:

סליחה, אל תקטע אותי, לא, אל תקטע אותי אני מבקש ממך, יש סכום  מר רועי לוי:

שבגינו צריך לקיים מכרז, האם ההתקשרות הזאת עם מוטי חן היא פטורה 

 ממכרז, 

 זה לא המסגרת וזה בכלל לא בכיוון, זה בכלל לא בכיוון,  ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 מה זאת אומרת? עי לוי:מר רו

 מה זאת אומרת, תלך ללמוד משפטים, מה זה מה זאת אומרת,מר אברהם בנימו: 

האם יש צורך כאן בפטור, האם ניתן להתקשר איתו בהתקשרות הזאת  מר רועי לוי:

שאתה אומר שהחוזה תקין והתייחסת לתוכן החוזה, האם ההתקשרות אני 

 שואל היא תקינה ללא מכרז, 

 ההתקשרות עומדת בתנאי החוק,  סנדר טנדלר:ד אלכ"עו

 וניתן להתקשר ללא מכרז, אני חבר בוועדת,  מר רועי לוי:

 ההתקשרות עומדת בתנאי החוק,מר אברהם בנימו: 

 אני חבר בוועדת מכרזים,  מר רועי לוי:

 אז תשלח את זה לוועדת מכרזים,מר אברהם בנימו: 

זה, האם ההתקשרות הזאת לפי הפסק דין אני רוצה לדעת האם החוזה ה מר רועי לוי:

 התקדימי ואני חוזר ומדגיש לך הרטמן, היתה צריכה, 

 זה לא תקדימי ובוא, אל, ד אלכסנדר טנדלר:"עו
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 הוא מאוד תקדימי,  מר רועי לוי:

 יש תקדימים, ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 היה הלכות אחריו, ברור שהוא תקדימי, האם היה צורך, מר רועי לוי:

 טוב, אני קודם כל מודה, רהם בנימו: מר אב

 עכשיו אני מבקש רגע להמשיך להתייחס לחוזה,  מר רועי לוי:

 אני קודם כל מודה, אני מודה לשקיפות של מועצת העיר,מר אברהם בנימו: 

 אני מבקש רגע, אני מבקש להמשיך, מר רועי לוי:

 זאת זכות גדולה, מר אברהם בנימו: 

 המשיך להתייחס לחוזה, אני מבקש ל מר רועי לוי:

זאת זכות גדולה, אני אמרתי לדעתי אתה מנסה לשבש כל מהלך בעירייה מר אברהם בנימו: 

 הזאת, גם אם אתה רואה דבר טוב אתה מנסה לשבש אותו, 

 9.1מצויין, עכשיו אני מבקש להמשיך, אני מדבר, אני מבקש לדבר על סעיף  מר רועי לוי:

 ולהקריא אותו,

 אני מבקש את כל התשובות לרועי לוי אני אתן אותם, מו: מר אברהם בני

אם היועץ המשפטי אומר עכשיו שההסכם זה תקין מבחינת החוק הכל כשר,  מר משיח עמר:

 זה מקובל עליך?

 הוא לא דיבר על ההתקשרות, מר רועי לוי:

 לא, שאלתי שאלה, מר משיח עמר:

 לא, מר רועי לוי:

יתן לך עכשיו תשובה, לא עכשיו, מחר, בכתב וינמק את אם היועץ המשפטי  מר משיח עמר:

 הכל, מדוע ההסכם הזה כשר, מקובל עליך?  

בטח, שהוא נותן את החוות דעת, אני אמור לקבל את החוות דעת שלו כיועץ  מר רועי לוי:

 משפטי, אבל עד עכשיו הוא לא הגיש לנו חוות דעת לגבי ההתקשרות, 

 ות דעת, ההסכם הזה יהיה כפוף לחוות הדעת,אבל אתה תקבל חו מר משיח עמר:

אני רוצה להגיד לך שלא הייתי חייב להביא את החוזה הזה בכלל מר אברהם בנימו: 

לעיונכם, אני מבקש להצביע בעד אישור החוזה, מי בעד החוזה, התקשרות 

 , 7עם רואה חשבון מוטי חן, 
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 בכפוף,  מר רועי לוי:

 לא, אין כפוף, מר אברהם בנימו: 

 לא לא, משיח אמר,  מר רועי לוי:

 תעלה הצעה לסדר, תעלה הצעה לסדר, מר אברהם בנימו: 

 אני אעלה הצעה לסדר,  מר רועי לוי:

 אתה לא יכול, תעלה הצעה לסדר, אני חוזר על ההצעה, מר אברהם בנימו: 

 לי יש הצעה אלטרנטיבית,  מר ישי איבגי:

ההתקשרות עם רואה חשבון מוטי חן נגד אין שבעה אנשים הצביעו בעד, מר אברהם בנימו: 

 נמנעים אין, 

 אני מבקש להעלות הצעה נגדית,  מר רועי לוי:

 מותר לנו,  מר ישי איבגי:

 תעלה,מר אברהם בנימו: 

 מי בעד התקשרות,  מר רועי לוי:

 לא מי בעד, תגיד מה ההצעה, מר אברהם בנימו: 

את החוזה עם מוטי חן כפי שהוא הובא ההצעה, הצעת ההחלטה היא, לאשר  מר רועי לוי:

למועצת העיר בפנינו בכפוף לאישור של היועץ המשפטי של עיריית נשר, עורך 

דין אלכסנדר טנדלר, לכך שההתקשרות והחוזה עומדים בתנאי החוק ושאין, 

 ושניתן להתקשר ללא מכרז. זה הכל. 

 מי בעד ההצעה, אבי,  מר ישי איבגי:

 מקבל, זאת אומרת לדעתי ההצעה של רועי לוי,  אני לאמר אברהם בנימו: 

 אסור לנו לקבל חוות דעת? מר ישי איבגי:

לא, אתם תקבלו את חוות הדעת, קודם כל אני רוצה להגיד לזכותה של מר אברהם בנימו: 

העירייה הזאת, אני אומר לכם בכנות, הביאה לכם חוזה מתוקתק מסודר 

יג את הסייגים שלו והביא אותם לאחר שהיועץ המשפטי עבר עליו, בחן, הס

בפנינו, אישר את זה בהנהלת העיר, עשינו מן האחריות הציבורית שלנו, 

 הבאנו את הכל בפניכם, לא ידעתם לקבל את זה, באמת, מלמלתם מילים, 

 אבי אנחנו לא נגד,  מר ישי איבגי:
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 בסדר אם אתם לא נגד,מר אברהם בנימו: 

 כפוף לחוות דעת,אז אנחנו בעד רק ב מר ישי איבגי:

 אז אני אומר, היועץ המשפטי,מר אברהם בנימו: 

 וגם משיח מסכים לזה,  מר רועי לוי:

 המשפטי,  היועץמר אברהם בנימו: 

 וגם סגן ראש העיר מסכים לזה,  מר רועי לוי:

 אל תיצור את הסכסוכים בינינו, אין צורך, מר אברהם בנימו: 

 חס וחלילה,  מר רועי לוי:

 אז בוא באמת,בנימו: מר אברהם 

 חס וחלילה, הממלא מקום שלך אלוף בזה, אני צריך, אני לומד ממנו,  מר רועי לוי:

אבל יצא היועץ המשפטי באמירה בפני כל חברי המועצה שזה תקין, הוא  דובר:

 כשיר, הוא אמר את זה, 

 אני מודיע, מי בעד ההצעה שהעלה רועי לוי?מר אברהם בנימו: 

 ם לב למה שאני אומר לך, ההתקשרות, שי מר רועי לוי:

 מי נגד? מי בעד ההצעה שהעלה רועי לוי? אין, אף אחד בעד, מר אברהם בנימו: 

 אנחנו בעד, מה זה אין אף אחד בעד,  מר רועי לוי:

 נגד, מי נמנע? הישיבה נעולה, תודה רבה.  5, מי נגד? 2בעד מר אברהם בנימו: 

 

 

  

 

 

 *** נעילת דיון ***


