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סדר יום:
 .1הודעת ראש העיר :מינוי מ"מ למנכ"לית העירייה.
 .2שאילתות
א.

מצפור בדרך משה – דן תיכון.

ב.

מעקות ברזל – דן תיכון.

 .3הצעות לסדר
א.

ביקורת על פעילות המועצה הדתית – דן תיכון.

ב.

מחצבי אבן – דן תיכון.

 .4אישור תבחינים למתן תמיכות בשנת .2016
 .5אישור נוהל מחיקת חובות.
 .6דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 2014חכ"ל.
 .7פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל הפיס בהתאם לתיקון 50
לחוק יסודות התקציב.
 .8אישור תב"רים – ע"פ הרשימה המצ"ב.
 .9העברת סך כולל של  40מלש"ח מקרנות המים והביוב לקרנות הפיתוח לטובת
עבודות פיתוח ובטיחות.
 .10שיעבוד סך של עד  40מלש"ח לפי יתרת ההלוואות מקרנות המים והביוב מהכנסות
שוטפות.
 .11פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת העברת יתרות זכות בגבייה.
 .12דו"ח רבעון  3שנת .2015
 .13מינוי מנהל שפ"ע.
 .14הקמת ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.
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פרוטוקול

אברהם בינמו :אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' 3/2016
( )822מאחר ויש רק  5חברים וזה לא קוורום ,אני נועל את הישיבה ומחכה
חצי שעה ,תודה רבה.
(נכנסו משיח עמר ,זאב שפיגלר ,איגור גורוביץ ,דן תיכון ,רועי לוי ,ישי איבגי ,דוד עמר)
אברהם בינמו :מאחר ויש מניין מלא או רוב של חברים אני מתכבד לפתוח את ישיבת
מליאת המועצה מן המניין מס'  )822( 3/2016חברים נוכחים :אבי בינמו ראש
העיר ,יחיאל אדרי מ"מ וסגן ,נעמי כספי סגנית ,בוריס אייזנברג חבר מועצה,
גיאורגי גרשקוב יץ חבר מועצה ,משיח עמר סגן ראש עיר ,זאב שפיגלר חבר
מועצה ,איגור גורביץ חבר מועצה ,דן תיכון חבר מועצה ,רועי לוי חבר
המועצה ,ישי איבגי חבר מועצה ,דוד עמר חבר מועצה .נוכחים בישיבה
אביגיל דולב מנכ"לית ,גזבר העירייה מר מיכה ג'נו ,היועץ המשפטי עו"ד
אלכסנדר טנדלר ,מבקר העירייה גלעד הישג ,וניר רוסו העוזר שלי .כן סדר
היום יש הודעת ראש העיר ,מינוי ממלא מקום למנכ"לית העירייה .בעקבות
הודעתה של הגב' אביגיל דולב מנכ"לית העירייה על סיום עבודתה ותפקידה
ביום  ,31/3/2016בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאביגיל על תרומתה
המקצועית והנרחבת בהובלת תהליכים ארגוניים לרבות בנושא שכר
לעובדים ותכנית המתאר העיר נשר ,אני מאחל לאביגיל הצלחה בהמשך
דרכה המקצועית .אני מבקש להודיע על כוונתי למנות את הגב' מיכל ליבנה
לתפקיד מנכ"לית העירייה ,מינויה יובא בפני ועדת המכרזים למינוי עובדים
בכירים לצורך בחינת כשירותה לתפקיד ,ולאחר מכן יובא לאישור מועצת
העיר משרד הפנים .עד להשלמת התהליך מיניתי את הגברת מיכל ליבנה
כממלאת מקום מנכ"לית העירייה החל מיום  1/4/16לרבות כל הסמכויות
המוקנות מכוח המשרה והתפקיד.
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שאילתות
אברהם בינמו :כן שאילתות יש  2שאילתות ,יש המון שאילתות אבל יש  2שאילתות של דן
תיכון,
דן תיכון:

אתה לא יכול לפתוח את הישיבה בלי הנהג שלך.

אברהם בינמו :הוא היום עם הילדים שלו .יפה שאילתה של דן תיכון ,מצפור בדרך ...דן אתה
רוצה לקרוא את השאילתה.
דן תיכון:

אדוני ראש העיר זה לא ערב שצריך היה לכנס בדחיפות את מועצת העיר,
ואני חושב שעשית טעות אני מוריד את כל השאילות בהצעות בסדר היום
מעל סדר היום ,אני רק רוצה לומר לך שאני לא מבין את הצורה שבה
מתכנסת מועצת העיר ונדמה לי שאתה לחוץ ,נדמה לי שאתה לחוץ ואם אכן
כך תן לי סיבה הגיונית לכינוס המועצה .מכל מקום אם לא שמעת את הפתיח
שלי אז אני חוזר ואומר שאני מוריד את השאילתות ומוריד אותם מעל סדר
היום ותמהה על כינוס מועצת העיר ושואל אותך האם אתה בטוח שאתה לא
נלחצת על ידי גורם כזה או אחר ,שהרי אם לא כן אי אפשר להסביר את פשר
הכינוס הדחוף של המועצה הזאת בערב החג שכל אחד צריך להיות במקום
שהוא צריך להיות.

אברהם בינמו :בכל זאת אשיב לך ,קודם כל חג שמח .האמת שהישיבה ,ישיבת מועצת העיר
היתה מתוכננת להיות ביום רביעי שעבר ,מאחר וחבריי ואני היינו עסוקים
מאוד ,מאוד ,מאוד ,בעניין בחירת רב ראשי לעיר נשר ,כל אחד בדרכו שלו,
כל אחד בבחירתו שלו ,כל אחד בהתנהגותו שלו נעשתה פניה לדחות את
הישיבה ,ואכן נענינו לכך .חשבתי מאחר והנושאים הם מאוד משמעותיים
ולמרות שאנחנו מניחים שאין לנו רוב לסיעה שלי ומאחר והנחתי שיש.
דן תיכון:

איזה סיעה אתה אני לא הבנתי מהחדשות .אתה בסיעה שלו?

אברהם בינמו :הוא גם בליכוד הוא בנשר בתנופה נו באמת .מאחר ועניין הרב היה נושא
מהותי חשוב התבקשתי על ידי יו"ר סיעת הליכוד מר משיח עמר לפני כשבוע
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ועל ידי יו"ר סיעת הירוקים למען נשר ,נשר אחת לדחות את הישיבה אכן
ביקשנו לדחות ונענינו ,יחד עם זאת בחנתי את הנושא הזה של הישיבה בשתי
טעמים .בחנתי את הנושא של הישיבה של היום ,בחנתי את הנושא של
הישיבה של היום בשני טעמים ,בשני טעמים וחשבתי שהנושאים הם
אקוטיים הם חשובים לעיר נשר ,ועשיתי שתי התייעצויות .אחד התייעצתי
עם רב כדי לשאול אותו האם הלכתית ,ראוי ורצוי לעשות את הישיבה ,והוא
אמר לי ראוי ורצוי לעשות את הישיבה ,והרב אמר לי ,תעשה אותה אמרתי
לו בשבע וחצי אמר לי לא בשמונה וחצי אחרי התענית ,אחרי שיקראו את
המגילה ואחרי ש ..ובאמת הקשבתי לדבריו ,ובנוסף קיבלתי חוות דעת
משפטית ,ותקנונית שמאפשרת את קיום הישיבה .שוחחתי עם הרב הארי
הרב האשכנזי של העיר נשר מאחר והייתי אצלו בשבוע שעבר בברית של
הנכד שלו אז גם העלינו אי אלו דברים בנושאים שקשורים בעיקר בנושא דת.
מאחר והנושאים הם מאוד מהותיים וקשורים לבטיחות ולביטחון של העיר
נשר ,ובחלקם הגדול זה גם קשור לחינוך ,יצאתי מנקודת הנחה שלמרות שיש
לכם רוב איך הייתי אומר לי פעם רוב אוטומטי ,אני יוצא מנקודת הנחה
שלמרות שיש שתיקה ,השתיקה הגדולה שיש כרגע בחדר כחלק מתכנית
העבודה שלכם הרי זה שתיקה ,חשבתי לנכון שאני מניח שאם אני יעלה
נושאים מסוימים תצביעו עניינית ,ואם לא אז תצביעו או בעד ,או נגד או
תמנעו ,בכל מקרה אני יכול להבטיח לך אדון דן תיכון ללא צל של ספק לא
היה נושא בעירייה הזאת שאני רוצה להעביר ולא אמרתי ,משום שאני בא
בשליחות ציבורית .תן לי רגע אתה תענה לי ,אתה תענה לי ,אני רק יכול
להגיד לך ,שאתמול זה היה יום חגיגה פורים ילדים מתחפשים ,אני בדרך כלל
כהרגלי בקודש מסתובב עם הילדים בבתי ספר ,אז בשעה רבע לשמונה נפגשנו
עם פקיד היערות של קק"ל הבאנו אותו מירושלים כי יש לנו בעיה מאוד
קשה בצומת התשבי שמתעכבת למעלה מ –  4 ,3חודשים ואחרי שעה של
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דיונים קשים עם כל יועצי התחבורה קיבלנו החלטה כיצד לבצע את זה מבלי
לפגוע בעצים העתיקים ושעה לאחר מכן הייתי בישיבה של שש וחצי שעות
בנושא תכנית המתאר של העיר נשר .חזרתי לעירייה שמח וטוב לבב.
לשאלתך לישיבה יש תוקף ,אני חושב שצריך לקיים אותה ,אתם יכולים
להצביע בעד כל הנושאים בחמש דקות ,ונסיים את הישיבה ,ומאחר
והנושאים הם חשובים וגם יש קהל כאן אז מן הראוי שגם הקהל ישב
ויקשיב .באמת שאלו אותי גם החברים שלי וכי מה אצה לך הדרך ,וכי למה
לקיים דיון שכזה ,אז חשבתי שמאחר שצריך לעדכן אתכם בעשרות או מאות
נושאים .לכן מה שאני יכול להגיד לאדוני המכובד והמלומד שאני באמת
מעריך אותך שאנחנו נשב בנחת רוח עד השעיה  12:30עד אשר הסתיימו
הדיונים ,אתם יכולים להעלות מה שאתם רוצים לדבר ,יש סדר יום אנחנו
נלך לפי הסדר יום .מאחר ודן תיכון ביקש להוריד את השאילתות שלו
ולהוריד את הצעותיו מסדר היום אנחנו מן הסתם נמשיך בסדר היום.
זאב שפיגל:

רק ברשותך הצהרה בדבר שסיעת הליכוד מביעה את אכזבתה ממורת רוחה,

אברהם בינמו :אתה לא סיעת הליכוד ,אתה לא סיעת הליכוד אני לא מוכן אתה שלחת יש
בוס אחד אתה לא סיעת הליכוד.
זאב שפיגל:

אל תגיד לי מה אני .מביעה את אכזבתה ומורת רוחך לדחות את הישיבה
בערב החג ,אתה מדבר על הלכות על חוק אתה שוכח את חיי המשפחה ,את
התרב ות את החיבור של הקהילה והחלטת לעשות מה שהחלטת זה אך ורק
הצהרה אני לא מקבל את התגובה שלך ובזה סיימתי .תודה.

אברהם בינמו :אני מכבד את האמירה של זאב שפיגלר ,אני מודה לך .סדר היום.
אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2016
אברהם בינמו :התבחינים הועברו אליכם במועד ואני חושב שאני רוצה להודות מכאן למיכה
ז'נו שבראשונה עיריית נשר יש תבחינים ,מיכה עבד בדיוק לפי הספר ,לפי
חזור מנכ"ל יכולים להתווכח על האחוזים שם אבל אני באמת מודה לך
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מקרב לב שגם אתה מכניס  ..ולכן הועברו אליכם כבר לפני כחודשיים
פרוטוקול ועדת תמיכות מ –  ,6/1/2016כדלקמן :הועדה דנה בתבחינים
במתן תמיכות בנושא ספורט ,דת ,רווחה ואחרים ואישרה את התבחינים.
בקביעת התבחינים נלקחו בחשבון השיקולים של  .1קביעת תבחינים בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,4/2006ועל פי כל עדכון שלו .2 .מתן עדיפות
לפעילות הנתמכת בה יש מספר רב של מתעניינים בקרב הציבור המקומי.3 .
מתן עדיפות להיקף הפעילות במידת ההשקעה לביצוע פעילות של הגוף
המבקש תמיכה ומתן שיקול דעת לועדה למקרים מיוחדים .החלטת הועדה:
לאשר את התבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת  ,2016מצ"ב נספח א'
ומעבירה למועצת העיר ,על החתום אביגיל דולב מנכ"לית ,רו"ח מיכה ז'נו,
עו"ד אלכס טנדלר .לכן כן אז אמר לי יחיאל חברי שהוא רוצה להגיד משהו.
יחיאל אדרי :טוב רבותיי לגבי הנושא של התבחינים ,התבחינים יש מוסדות דת ,יש
קבוצות ספורט שמתבססים על הנושא של התמיכות ,אנחנו היום נמצאים
בסוף חודש מרץ כאשר התבחינים עוד צריך לפרסם אותם ,אנשים שצריכים
להגיש יקח להם תקופה של לפחות שבועיים עד שיגישו את זה לועדת
התמיכות ,ועדת התמיכות תצטרך לשבת ולבדוק את התבחינים.
(אברה בינמו יצא)
דן תיכון:

אולי תבקש מראש העיר שיכבד לפחות את הישיבה בנוכחותו.

יחיאל אדרי :הוא לא אוהב לשמוע אותי מה אני יעשה.
דן תיכון:

הוא לא צריך לזלזל באנשים.

יחיאל אדרי :בקיצור מה שאני רוצה להגיד לפי הזמנים שישנם נכון להירגע ,אנחנו לא
נקבל החלטה בנושא התבחינים ,בוא נגיד נקבל החלטה היום בנושא
התבחינים שמאשרים רק את התבחינים זה עדיין לא את התמיכות ,זה עניין
של בערך עוד חודש וחצי עד שתהיה ישיבת מליאה ,ישיבת ועדה ואישור
הנושא הזה ,זה יכול לקחת הרבה זמן וכידוע לכם הרבה ,הרבה עמותות
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והרבה פעילויות שצריכות להתבצע בשטח פשוט מאוד תקועות עד ברמה
שאין בחלקם הם במבוי סתום לגמרי ,לכן אנחנו מבקשים לאשר את
התבחינים שהגישו לועדת התמיכות שהם על פי חוק מחויבים קודם
לתבחינים לאחר מכן לבקשות ,ולאחר מכן תשב ועדת תמיכות ותחלק את
התקציב התמיכות ולאחר מכן זה יבוא למליאה ,אישור המליאה ואז לחלק,
רבותיי זה תהליך שגם ככה הם חנוקים ובאים אליי כל יום מהכולל ואומרים
לי תשמע זה אנשים בעלי משפחות שאי אפשר להעביר להם כסף ,אי אפשר
להעביר להם כלום .ולכן זה מאוד חשוב לקבל החלטה בעניין הזה .אני
סיימתי.
(אברהם בינמו נכנס)
אברהם בינמו :רציתי להראות לדוד את החלום שאתה חולם עליו הרבה שנים בעזרת השם
נגשים ,הנה פארק האגמים כמה שנים אתה חולם עליו?בקשים רק את האולי
תמול מכתב בתור סיעת הליכוד ,אתה לא סיעת הליכוד .אז אחד הצעת
החלטה שאני מעלה מאחר ומדובר בתבחינים לתמיכות שמיועדות לכולל של
הרב גרוס אני לא יודע איך קוראים לכולל ,לצופים ,לבני עקיבא ,למופת,
לעירוני נשר בכדורגל ,צעירים ,כדורסל ,קליעה ,חשבנו להכניס ענף שהולך
חזק בראשון הבנמינטונג אבל יקח לנו עוד כמה זמן ,אז לכן אני מעלה הצעת
החלטה אחד ,האחד הזה לא כתוב נכון מאשרים את התבחינים למתן
תמיכות לשנת  ,2016שתיים מאשרים העברת תמיכה לגופים הנתמכים אשר
קיבלו תמיכה מעיריית נשר בשנת  ,2015בסכום השווה ל –  1חלקי 12
מהתמיכה השנתית שניתנה בשנת  ,2015לכל חודש ובהיקף שלא יעלה על 50
אחוז מכלל התמיכה שניתנה בשנת  ,2015וזאת לקבלת המלצת ועדת
התמיכות בנוגע לחלוקת התמיכות לשנת  .2016פרוטוקול ועדת התמיכות
המאושר לשנת  2015מצורף כחלק מהצעת החלטה זו .שלוש ,הוא צורף.
משיח עמר:

הוא לא צורף ,אני אומר לך שהוא לא צורף.
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אברהם בינמו :פרוטוקול ועדת תמיכות  2015לא צורף ,זה שינוי של הרגע האחרון.
אברהם בינמו :בהתאם לסעיף  13.11חוזר מנכ"ל משרד הפנים תנאי למתן המקדמה במידה
ולא תאושר התמיכה .בהתאם לסעיף  13.11לחוזר מנכ"ל משרד הפנים
כתנאי למתן המקדמה יתחייב המוסד המקבל באמצעות מורשה החתימה
שלו לתשלום המקדמה יחזיר לעירייה את המקדמה אם בסופו של דבר לא
תאושר התמיכה .כן זו הצעת ההחלטה מי בעד?  ,1,2,3,4,5מי נגד?
ישי איבגי:

אני מבקש הצבעה שמית.

אברהם בינמו :דוד עמר נגד ,ישי איבגי נגד ,רועי לוי ,דן תיכון ,איגור גורביץ ,זאב שפיגלר,
בעד אבי בנימו ,יחיאל אדרי ,נעמי כספי ,בוריס אייזנברג ,גיאורגי גרשקוביץ.
זאב שפיגלר :רגע ברשותך הערה קטנה רק אנחנו חושבים שהנושא הזה דורש מחשבה
ודיון מחושב ומעניק ותוך כדי הבנה ל ...את התמיכות.
משיח עמר:

הוא מתכוון שכל הנושאים.

דוד עמר:

אנחנו נעלה בצורה מסודרת רשימת תמיכות לכולם.

אברהם בנימו :אני לא בטוח שבישיבת מועצה אתה תוכל לשבת כאן.
רועי לוי:

מה אתה מאיים עליו?

אברהם בינמו :אמרתי אני לא חושב שהוא יכול לשבת כאן.
רועי לוי:

אולי אתה לא תוכל לשבת כאן.

אברהם בינמו :אולי ,אולי.
דן תיכון:

עוברים עליך רגעים קשים אבל תשלוט בעצמך.

אברהם בינמו :מאוד קשים ,מאוד קשים.
יחיאל אדרי :רבותיי אתם לוקחים בחשבון שאנחנו מדברים על תבחינים עדיין עוד לפני
שהגישו את הבקשה לתמיכה ,אנחנו פה תוקעים עשרות ומאות אנשים בעניין
הזה.
אברהם בינמו :נוהל מחיקת.
דן תיכון:

איפה מהנדס העיר למה לא הבאת אותו היום?
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אברהם בינמו :אבא שלו בטיפול נמרץ.
ישי איבגי:

רפואה שלמה.

אברהם בינמו :נאחל רפואה שלמה לאביו של מהנדס העירייה .אישור נוהל מחיקת חובות.
אישור נוהל מחיקת חובות.
מיכה ז'נו:

טוב חוזר מנכ"ל משרד הפנים שיצא ב –  12/2012קובע בסעיף  2.3.3שמועצת
העיר תקבע כללים בנוגע להליכי גביה יש לנקוט ביחס למחיקת חובות .פה
בדף יש את ההמלצות המכתב שצירפתי ,עושים את זה כדי שתהיה
שיוויוניות באכיפה ,ושיהיו כללי אכיפה אחידים לגבי כולם ,צירפתי את זה
במכתב יש  6סעיפים זאת ההמלצה.

אברהם בינמו :כפי שהעביר לכם היועץ המשפטי לעיריית נשר אלכס טנדלר ,ב – 17/1/16
נוהל למחיקת חובות לרשות המקומית ,כותב היועץ המשפטי מומלץ לאמץ
בהחלטת מועצה את נוהל  5/12של מנכ"ל משרד הפנים בעניין מחיקת
חובות .עיריית נשר תפעל על פי נוהל  ,5/2012בכפוף לכל שינוי על פי דין ,כמו
כן מומלץ לאמץ בהחלטת מועצה הנחיה  7.1002של היועץ המשפטי
לממשלה ,וכן את כללי פעולות הגביה המנהלית המבוצעים על ידי גזבר
העירייה ,חתום אלכס טנדלר .טוב להלן נוהל מחיקת חובות לרשות
המקומית :כמה עמודים יש כאן? קראתם א ותם? בוא נעלה את זה להצבעה.
נוהל ביצוע הליכי גביה הרציונל בהתאם לנוהל מחיקת חובות של משרד
הפנים מליאת מועצת העיר מתבקשת לקבוע הליכי גביה שיהוו תנאי
למחיקת חובות ,עד היום שהעירייה רצתה למחוק חובות הנושא הובא לפי
הנוהל בפני ועדת ההנחות .ב –  2012השתנה הנוהל.
(ההקלטה הופסקה לבקשתם)
אברהם בינמו :אני מבקש דוד ,אני מבקש לחזור בי מהאמירה שלי שנאמרה כלפיך.
הרציונאל לביצוע הליכי גביה בטרם הבאת חוק למחיקה ,בהתאם לנוהל
מחיקת חובות של משרד הפנים ,מליאת מועצת העיר מתבקשת לקבוע הליכי
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גביה שהיוו תנאי למחיקת חובות .עד היום שהעירייה רצתה למחוק חובות
הנושא הובא לפי הנוהל בפני ועדת ההנחות .ב –  2012השתנה הנוהל
והעירייה התבקשה לקבוע נהלים אחידים לביצוע על מנת לשמור על אלמנט
השוויוניות  ,מחיקת חובות שמגיעים למסקנה שמדובר על חוב שלא ניתן
לגביה כמו חלילה וחס שאדם נפטר בדירת עמידר ,או עסקים שפשטו רגל,
לעי תים עלויות הגביה עולות יותר מהחוב ,יצוין כי הנוהל לא מחליף את
שיקול הדעת של ועדת ההנחות ,הנושאים יובאו בפני ועדת ההנחות בטרם
מחיקת חוב ,לכן אני מעלה להצבעה הצעת החלטה לאשר את נוהל הליכי
הגביה של העירייה ,ולנקוט בטרם הבאת חוב למחיקה כפי שהוא על ידי
היועץ המשפטי והגזבר ,מי בעד?  5בעד ,מי נגד?  8נגד 7 ,נגד ,מי נמנע? אין.
משיח עמר:

אני רק רוצה להתייחס לנושא הזה .בעניין הזה דווקא למה חברה מועצת
העיר פה אוטומטית מצביעים נגד ההצעות שלך משתי סיבות ,אחת לפני
שלושה שבועות התבקשת לזמן ישיבת ועדת כספים וודאי שזה היה תורם
לפתרון הרבה מאוד מהשאלות שלך פה ולא נענית לבקשת חברי ועדת
הכספים.

אברהם בנימו :כי אתם לא שליש.
משיח עמר:

רגע ,רגע שניה ,אנחנו  3מתוך  5זה יותר משליש .אני לא יודע חשבון אתה
יודע חשבון .ודבר שני התבקשת שאת הישיבה הזו לא נקיים על פי בקשתם
של יותר משליש.

אברהם בינמו :לא קיבלתי בקשה כזאת.
זאב שפיגלר :סליחה יש תגובה שלך.
אברהם בנימו :אדוני הנכבד אתה מייצג את עצמך.
זאב שפיגלר :אני יראה לך את התשובה ,אני הקראתי לך את הבקשה זה תשובה רשמית.
משיח עמר:

אם היית רוצה לדעת אם זה על דעתי או לא אתה יודע להתקשר ,אבל זה לא
העניין ,לכן אני אומר לך שחבל שהישיבה הזו מתקיימת זה מבחינתך בזבוז
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זמן ואני אומר לך מבחינתנו זה בזבוז ,זמן ואני אומר לך שחבל שאתה
מקיים ישיבות מהסוג הזה שאתה יודע בוודאות שזה לא ישיבה עניינית ,היא
לא מכבדת פה לא אותך ולא את אף אחד ,צריכים להתקיים דיונים
מוקדמים לגבי כל הנושאים שאתה מעלה על מנת לבדוק שאכן יש להם
היתכנות ,יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא ,אתה יכול להמשיך אין בעיה.
אברהם בינמו :מאחר ומשיח כיו"ר סיעת הליכוד הודיעו שהם פרשו מהנהלת הקואליציה.
משיח עמר:

סליחה אתה מדבר בשם הליכוד? אם אתה מדבר בשם הליכוד?

אברהם בנימו :אני שואל האם הודעתם לראש העיר שאתם.
משיח עמר:

אתה שכחת שהבאת לי מכתב שאתה לא מאמין יותר במשיח ,אתה לא
מאמין בדרכו אתה שכחת ב –  2לינואר באת אליי הביתה ונתת לי מכתב,
הריני להודיע לך שאתה מפוטר?

אברהם בינמו :לא.
משיח עמר:

אז מה אתה שואל שאלה ,אתה מתחיל מהסוף ואתה רוצה שנתחיל מהתחלה
אני לא מבין את זה ,סיעת הליכוד פרשה מהקואליציה .דבר לעניין אתה
רוצה שנפתח את זה למה הגעת לזה ואיך הגעת לזה ,אבל אני מכבד את
ההחלטה שלך הבאת מכתב אני מפוטר תודה רבה אני לא מחוסר עבודה
תאמין לי ,תאמין לי גם רכב קניתי חדש ,גם טלפון תאמין לי קניתי חדש,
אישתי קנתה לי ,אז אל תחשוב שאם אתה יכול להוריד לי טלפון אז אני לא
ינהג .למה אתה מתחיל מהסוף? פתאום כולם עכשיו שותקים ,לאף אחד לא
היה זכות דיבור ,מה קרה לכם ,שתקתם ,עכשיו הוא שואל למה אתה לא
בהנהלה ,כאילו אני התפטרתי מההנהלה.

זאב שפיגלר :משיח בוא נכבד את כולנו ונסיים את זה.
אברהם בינמו :אני מכבד.
משיח עמר:

אם אתה מכבד אז אל תעלה דברים שאתה לא צריך להעלות אותם ,מה אתה
שוכח מהר ,גם אמרת דברים לא נכונים גם קיבלת תשובה ,גם אמרת 48
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שעות ועשיתי לך את זה ב –  48דקות ועכשיו אתה יש לך טענות.
אברהם בינמו :אני שאלתי שאלה.
משיח עמר:

לא זה לא שאלה ,הלאה .אדם צריך לדעת לחשוב סוף מעשה במחשבה
תחילה המצב הזה שהגעת אליו זה תוצאה של ההתנהלות שלך והתנהגות
שלך ,אתה רוצה שאני אגיד לך שבמשך  25שנים בכל ההרכבים שהלכת
איתם בירוקים אף פעם לא גרמת עם אותו הרכב ,גם עכשיו זה קורה אותו
דבר.

אברהם ב ינמו :העיקר לקח את הליכוד.
משיח עמר:

אנחנו יודעים את התוצאה ,אני האמנתי אחרת ,יחיאל השלה אותי .הוא
זרק עכשיו כאילו אני אשם ,אני אשם שאני לא בהנהלה.

אברהם בינמו :שאלתי.
משיח עמר:

תשאל את עצמך למה הגעת לאן שהגעת ,שגזבר מתפטר ,ומנכ"לית מתפטרת,
ומנהלת לשכת רווחה עוזבת בגלל שלא נענינו לבקשותיה .ועוד ועוד אנשים
עוזבים למה צריך אדם לשאול את עצמו למה ,אבל לא אני אשם.

יחיאל אדרי :לא הבנתי.
משיח עמר:

אל תבין יחיאל ,את ההבנות קיבלת בישיבה שהיתה לנו ב –  4עיניים .אל
תשאל שאלות .עם כל הכבוד יחיאל קיבלת את כל התשובות ,אתה רוצה
שנפתח עכשיו? אני שואל שאלה אחרת למה לך לדבר עכשיו לדברים שלא
שייכים.

יחיאל אדרי :אני שואל שאלה אחת ויחידה האם ,בנוגע לסדר היום האם בגלל בעיות
אישיות שאפשר אחרי זה לדבר עליהם האם אנחנו צריכים לגרום לציבור
הזה ,לציבור תושבי נשר עוול.
משיח עמר:

למי יש בעיה אישית?

יחיאל אדרי:

בגלל סכסוכים פנימיים זה מה שאני רואה ,זה מה שאני רואה.

משיח עמר:

תגיד למי יש בעיה אישית.
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זאב שפיגלר :לנו יש בעיה אישית שבחג פורים אתה מכנס את כולם ,משפחות עם ילדים
כאן .לנו יש בעיה אישית.
משיח עמר:

אנחנו יודעים מאיפה זה נובע .אנחנו לא עולים חדשים.

יחיאל אדרי :אנחנו פוגעים בציבור של נשר.
משיח עמר:

אתם פוגעים בעצם העובדה שאתם נכנסים לדברים שאסור לכם להיכנס .אל
תתחייבו ,אל תתחייבו לדברים שאין לכם סמכות להתחייב להם ,כאשר
מתחייבים אחרי החלטת מועצת העיר ,לא לפני החלטת מועצת העיר ,ואני
אומר לכל אלה שהתחייבתם אליהם מי שזכותו לקבל יקבל באמצעות
ישיבות שלא מן המניין שאנחנו נדון נבדוק וכל מי שמגיע לו יקבל.

אברהם בינמו :עכשיו אנחנו רואים את האסטרטגיה.
משיח עמר:

נכון הנה אסטרטגיה ברורה ,כל מי שמגיע לו יקבל באמצעות ישיבות שלא מן
המניין לא בדרך שאתם הולכים בה נבחרתם שנתיים קיבלתם שליליים אתם
יכולים להמשיך.

אברהם בינמו :אני לא מקבל את מה שאתה אומר.
משיח עמר:

אל תקבל כלום אני כבר לא סומך על מה שאתה אומר.

אברהם בינמו :טוב שמענו דברים נמשיך .אני בדרך כלל נוהג להדליק נר נשמה אתם לא
שמים לב כי אני מדליק אותו לפני כן.
איגור:

תרשה לי גם להגיד כמה מילים.

אברהם בינמו :בעברית.
רועי לוי:

מה זה היציאות האלה שאתה אומר לו בעברית.

אברהם בינמו :אני צוחק מה יש לך.
רועי לוי:

אל תצחק איתו.

אברהם בינמו :אל תחמם את האווירה ,אל תחמם את האווירה ,אתה סתם מחמם את
האווירה ,זה שפה הכי יפה.
איגור:

אני מקבל ,אני יכול לעבור לרוסית ,גם לפולנית אם צריך אין שום בעיה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

15
מליאת מועצת נשר ) 780 ( 1/2013

 13/11/2013ב.ש.ג

העיקר להגיד כן.
משיח עמר:

יש לי הצעה אני מבקש ממך באמת אני מבקש ממך אני מבקש שתקרא את
זה ברוסית ותתרגם את זה אפשר לבקש? אני מודה לך מאוד.

נעמי כספי:

משיח נו באמת .חשבתי שהזמן דוחק.

איגור:

זה הה ...האחרונה לגבי קיום הישיבה הזו שאתה כתבת כאן שאתה לא מכיר
מי פה נציג של ישראל ביתנו... ,

אברהם בינמו :אתה הודעת שאתה מתפטר מהליכוד .בתחילת הקדנציה ,זו קדנציה שניה
שבח רו אותי לעיריית נשר למועצת העיר נשר כנציג ישראל ביתנו ,אני היחיד
שאני מייצג את ישראל ביתנו ברמה ארצית ,זה שאני הצטרפתי לסיעת
הליכוד זה רק למען הפעילות המשותפת לטובת תושבי נשר ,אבל אני הייתי
ונשארתי נציג ישראל ביתנו בעיריית במועצת העיר.
אברהם בינמו :לא הבנתי.
משיח עמר:

מה לא ברור הוא מייצג את ישראל ביתנו ברמה הארצית ,וברמה
המוניציפאלית הוא יצטרף לסיעת הליכוד כסיעת יחיד מה לא ברור.

בוריס:

אני פשוט מסתכל על זה ואומר חברה או שזה פורים ,או שזה ,אם רצית שאני
יגיב אז תן לי להגיב .אני פועל וגם פועל ואני אף פעם לא מתחרט ואני פועל
גם בארצי וגם במקומי אני מנסה ,אבל רק דבר מה שאני רציתי להגיד ,יש
דברים ,דבר אחד מה שאני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון דבר
אחד שכל מה שאנחנו עושים פה זה לטובת הציבור ולא איזה שהוא דברים
אחרים .אנחנו לא נבחרנו פה כדי לשרת את הציבור ,ויש דברים שצריך,
לשים בצד כל הויכוחים וכל הדברים ולחשוב רק על הסיפור זה מה שאני
חושב.

אברהם בנימו :אז אני ברשותך איגור גורוביץ אתה בחרת באיזה מפלגה להיות ,אתה בחרת
מתי להיות ,אבל אני זוכר
זאב שפיגלר :מה זה קשור לסדר היום הוא לא ביקש תגובה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

16
מליאת מועצת נשר ) 780 ( 1/2013
בוריס:

 13/11/2013ב.ש.ג

אבל אי אפשר שמשנת  2015איגור לא נמצא בישראל ביתנו ,זה מכתב
מישראל ביתנו.

משיח עמר:

אני בדקתי עם יו"ר המפלגה הוא עדיין חבר בסיעת ישראל ביתנו מכל
הבחינות למעט חברות להצטרפותו לסיעת הליכוד בנשר לצורכי עבודה
מוניציפאלית אל תגיד דברים שלא היו ,תשאל אותו דיברתי איתו אתמול.

ישי איבגי:

אני הבנתי ,המשפט הראשון של איגור אני הבנתי הכל.

אברהם בינמו :אני בכל זאת אני רוצה להעיר לך איגור ,נדמה לי ,נדמה לי שלסיעה שלך היה
הסכם שעברת להליכוד לא הפרת הסכם .טוב בוא נמשיך לסדר היום.
(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :טוב ,תראו למרות בקשתו של דן תיכון בנושא בית העלמין אני בכל זאת
רוצה להודיע לך דן שאני ביקשתי להקים ועדה שתטפל בענייני הקבורה בעיר
נשר ,שהלכה שטובת תושבי עירך קודמים ,יחד עם זאת ,יחד עם זאת ,מאחר
ואני לוקח בחשבון שבעוד כשנתיים ,שלוש לא ישארו כאן מקומות קבורה יש
בדעתנו לשקול להביא כמובן למועצת העיר לקנות  10דונם בתל רגב ,או 12
דונם.
דוד עמר:

יש לנו אני קניתי.

אברהם בנימו :אתה לא קנית אתה עוד לא שילמת לפיתוח אז זה עוד לא הועבר אליך.
דוד עמר:

אני קניתי ,יש לנשר חלקה.

אברהם בינמו 12 :דונם כמה?
משיח עמר:

מעבר לזה קצת לעדכן סמוך עליי שאני קצת מעודכן ,מקומות קבורה על
בסיס הנתונים שיש לנו היום לנשר יש עדיין מקום ל –  15השנים הבאות ,ל –
 15השנים הבאות.

אברהם בנימו :אז אני חולק על דעתך ,אני חולק על דעתך.
משיח עמר:

אלא אם כן אתה רוצה לעשות בניה לזוגות צעירים זה משהו אחר.

אברהם בינמו :מאחר ואני חולק על דעתך והדברים הם לא כמו שאתה מציג אותם ,ואני
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אומר לך בביטחון מהמכתבים שאני מקבל משלומי ז'ינו וגם מדן תיכון
החלטנו לעשות בדיקה ,ושנסיים את הבדיקה נביא גם את התוצאות שלה .אז
באמת בוא נחזור לפורים ,כן .אישור נוהל מחיקת חובות זה הסעיף הבא
נכון? זה עשינו.
דו"ח כספי מבוקר לשנת  2014של החכ"ל.
אברהם בינמו :אני מבקש לאשר את הדו"ח הכספי .מי בעד הדו"ח? מי נגד? ,1,2,3,4,5,6,7,8
בעד?  7 ,5נגד ,ו –  5בעד ואין נמנעים.
יחיאל אדרי :אפשר להגיד שמות.
רועי לוי:

אבי ברשותך רק מילה לגבי הדו"ח המבוקר ,ברשותך רק מילה לגבי הדו"ח
המבוקר הדו"ח של החכ"ל ,אני חושב שמן הראוי היה שהמנכ"ל ,או הרו"ח
של החכ"ל יבוא ויציג אותו ואז היינו יכולים להצביע.

משיח עמר:

אחרי שהיא כתבה את המכתב היא במעצר ,מה אתה מראה לי מישהי שכבר
נעצרה .זאת עם פהימה ביחד במעצר אתה עכשיו מציג לי את המכתב שלה.

אברהם בינמו :בא רועי ואומר שאת הנושא של החכ"ל ,החברה הכלכלית היה צריך לעשות
עם המנכ"ל ועם הרו"ח ,מאחר והם היו כבר שלוש פעמים ולא הצלחנו
להביא את זה לדיון ,רועי לא הצלחנו להביא את זה לדיון .אני אסביר לך
למה.
גיאורגי:

המפלגה שלכם חיפשה את  13 ...שנה ולא מצאה ,עכשיו מחפשים את פהינה
גם יחפשו  13שנה.

משיח עמר:

אני לא משטרה ולא בית משפט אתה אל תגן על ישראל ביתנו כי אף פעם לא
היית שם.

גיאורגי:

בסדר אף פעם לא הייתי שם עכשיו אני שם.

משיח עמר:

אני אומר לך אתה לא תהיה שם ,אתה לא תהיה שם.

גיאורגי:

אני יכול להגיד שאתה לא תהיה בהליכוד ,אז מה ,הכל אפשר להגיד.

משיח עמר:

תנסה ,תנסה.
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מניסיון שלנו בישראל ביתנו רק איווט יכולה להחליט מי שכתבה אינה או
פהינה או עוד מישהו לא רלבנטי.

יחיאל אדרי :אתם מתלהבים מי שישמע ישראל ביתנו היא המפלגה הכי חזקה במדינה.
גיאורגי:

זה אחרי ליכוד.

יחיאל אדרי :לא יש את הליכוד ,יש את המחנה הציוני .אני לא הצטרפתי להליכוד.
זאב שפיגלר :הוא בדרך להצטרף אולי ,מה אתה זורם עם הזרם .אנחנו בתנופה היום כולם
בכיוון של הליכוד.
יחיאל אדרי :אני אמרתי לך אני עקבי.
זאב שפיגלר :אני למעלה מ –  27שנה בהליכוד זה מראה על עקביות לא ימינה ולא
שמאלה.
משיח עמר:

מה מי שלא עובר מפלגה זה לא ברית אחים גדול ,מי שיכול לעבור ממפלגה
למפלגה זה מראה על כישרון.

דן תיכון:

יאלה תצביע ,תצביע.

אברהם בינמו :סעיף  ,7פתיחת חשבון.
משיח עמר:

כביש  6איפה?

אברהם בינמו :אנחנו בסעיף  7ההצעה היא פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת
כספים ממפעל הפיס בהתאם לתיקון  50לחוק יסודות התקציב כן יחיאל.
יחיאל אדרי :אנחנו בזמנו אישרנו תב"ר של  ,2.8אנחנו אישרו תב"ר של מצ'ינג שקל
תמורת שקל לעניין החלפת המחשבים בבתי הספר היסודיים והתיכון .לגבי.
משיח עמר:

שנה שעברה החלפנו אז עוד פעם?

יחיאל אדרי :לא אנחנו צריכים על מנת ,אני אסביר את זה.
דן תיכון:

מזכירים לך שאנחנו בפתיחת חשבון בבנק דקסיה ,אני לא יודע אם אתה יודע
מהו.

יחיאל אדרי :אני לא יודע למה דקסיה זה יסביר הגזבר ,אני לא יודע דקסיה אני לא מכיר
את דקסיה בכלל .אנחנו רכשנו מחשבים מהתקציב של  2,8מהמצ'ינג שלנו
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לגבי רכישת מחשבים מהתקציב של מפעל הפיס כדי להשלים לבתי הספר
היסודיים שהם נמצאים כבר מתחילת השנה בלי מחשבים,אנחנו את זה
צריכים לקבל ממפעל הפיס את כל הפעולות בעניין הצענו אנחנו רק היינו
צריכים בכדי שמפעל הפיס יוכל להעביר לנו תקציב בעניין הזה אומר הגזבר
שצריך לפתוח דרישה של מפעל הפיס.
רועי לוי:

שנה לקח לך להביא את זה?

מיכה ז'נו:

לא זה יצא בין דצמבר  2015לא שנה ,אני רוצה להסביר.

רועי לוי:

לא אומר יחיא הם שנה בלי מחשבים.

מיכה ז'נו:

כרגע מממשים את ההרשאה .תיקון  50לחוק יסודות התקציב בדצמבר 2015
על פיו נקבע שיש לפתוח חשבון מיוחד למענקים.

דוד עמר:

מי אמר את זה שצריך לפתוח חשבון נפרד?

מיכה ז'נו:

יש מכתב.

דוד עמר:

אני חתמתי על ההסכמים ,אני דוד עמר כממלא מקום יו"ר הרשות המקומית
אני חתמתי עם דקסיה.

מיכה ז'נו:

יצא תיקון מכתב מ – .29/12

דן תיכון:

תפנה לאראלה היא תסדר לך את זה תאמין לי.

מיכה ז'נו:

תקשיבו חברה לא יש עכשיו .תקשיבו יש עכשיו הרשאות.

דוד עמר:

רגע חבר אתה לא מבין אני חתמתי את ההסכם ,בין השלטון המקומי לחברת
דקסיה.

מיכה ז'נו:

עכשיו מפעל הפיס אם אתה לא תפתח את החשבון עזר לא יעבירו לך כספים
למענקי מחשוב .אני יכול להראות לך את זה.

דוד עמר:

מה הקשר יש שם חשבון.

מיכה ז'נו:

אם אתה לא תפתח חשבון עזר יהודי למענקי מחשוב לא תוכל לממש את
ההרשאה.

זאב שפיגלר :זה על דברים חדשים לא על דברים ישנים .זה ישן שנחתם הוא תקף ,אתה
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לא יכול לבוא בדרישה חדשה.
מיכה ז'נו:

זה הנחיה חדשה מפעל הפיס לא מאשר אתם רוצים אתם יכולים לראות מה
כתוב.

זאב שפיגלר :מפעל הפיס לא יכול לשנות חוזה שנחתם בעבר .זה תופס מבחינה משפטית.
משיח עמר:

אתה יודע מה העמדה שלי ,בעיניי זה מעלה חשד ריבוי פתיחת חשבונות
בבנקים זה מראה על משהו לא תקין ,זה כמו זוג שמנהל  4חשבונות בבנק,
זוג שרוצה לחיות בשלום יש לו חשבון אחד ,ניהול שקוף אחד ,שיתוף פעולה
אחד ולא מנהל את זה בכל מיני פינות חשוכות .אני אומר לך ריבוי של
חשבונות בנקים ותאגידים כאלה ולגופים כאלה הוא לא מראה על התנהלות
עם רצ ון טוב להתנהל נכון .אז אני אומר לך אתה גזבר חדש אל תקנה כל
לוקש שמוכרים לך ,תאמין לי ,אלה דברים שבאים מבחוץ אתה לא חייב
לקנות.

מיכה ז'נו:

יש מחשוב ,בלי פתיחת החשבון מפעל הפיס לא יאשר להעביר מענקים.

משיח עמר:

יש עוד דבר אחד נביא את זה לדיון ,זה לא שנביא את זה לדיון ,אמרתי לך
העניין הזה הוא נדחה מסיבה אחת בגלל הסירוב של ראש העיר לדחות את
הישיבה הזאת ,זאת ישיבה לא עניינית אני אומר לך חד משמעית ,וכאשר
אנחנו נביא את זה לישיבות שלא מן המניין בסעיפים מיוחדים אני מאוד
מקווה שהישיבות יתקיימו במהירות ובזריזות וגם את הישיבה בנושא
התקציב ועדכון התקציב ביקשנו שתקיים את זה במהירות למה אתם לא
מכנסים ישיבה של ועדת כספים למה ,מה הפחד שלכם?

מיכה ז'נו:

אני לא קובע את הזימונים.

משיח עמר:

אתה לא תופס ,אתה לא מדבר ואתה רק מכתיבים לך ואתה לא תוכל
להחזיק מעמד ככה ,קודמך ברח רק מהסיבה הזאת ,אתה לא תחזיק מעמד
ככה .אתה חייב לעמוד על הדברים שלך בתוקף ,אתה לא זוטר ,אתה בתפקיד
מאוד בכיר ,והתפקיד שלך הוא לא משהו שאפשר לעבור לסדר.
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אז אני אומר שאם לא תאשרו את הפתיחת חשבון מיליון שקל לקבל סכום
רכישת מחשוב.

(אברהם בינמו יצא)
דוד עמר:

אנחנו נקבל את המיליון ,מיליון לא ישפיע על עיריית נשר ,אם זה חדש ברוך
השם .חצי מיליון שקל בשביל לחיות עוד חמש שנים.

משיח עמר:

אנחנו עוד נרצה לברר באמת ברצינות  730מיליון שקל בשנתיים וחצי אנחנו
נשב ונעשה פה בירור מעמיק 730 ,מיליון שקל בתקציבים של  3שנים.

נעמי כספי:

החלטנו לרדת לפופוליזם עכשיו משיח באמת .בשיא הרצינות למה?

משיח עמר:

אני לא.

נעמי כספי:

זה מה שקורה ,אנחנו מנסים לתת פה סוג של...

משיח עמר:

אתה לא יכולה להשתמש עם המילה פופוליזם כשהיא לא נכונה.

נעמי כספי:

משיח תראה אתה דיברת על אנשים,

משיח עמר:

אל תגידי פופוליזם כי אני לא ,אל תגידי את זה למה ,את לא יכולה לזרוק
מילה שאין לה כיסוי ,את לא יכולה לתת צ'ק בלי כיסוי .את יכולה לחזור
מהמילה הזאת?

נעמי כספי:

אתה יכול לחזור בך מהאמירה שנעלמו  700מיליון שקל ,ואתה יכול לחזור
מהאמירה שיש כאן עניין חמור שמבקשים לפתוח עוד חשבון.

משיח עמר:

אני אל אמרתי ככה.

זאב שפיגלר :הוא אמר שהוא מבקש לבדוק.
נעמי כספי:

אל תדובב אותו .שורה תחתונה אתה יודע מה קורה פה שאנחנו עושים צחוק
מהעיר נשר זה מה שקורה פה.

משיח עמר:

תראי מה קורה ,תראי מה את עושה.

רועי לוי:

אמרת בישיבה הקודמת אני לא מרגישה טוב בוא נדחה ,אמרתי לך אין בעיה.

נעמי כספי:

יש בוס ,יש בוס ,שדוד היה ראש עיר אתה עשית מה שהוא אמר כמו טטלה
אז מה מדבר בחייך.
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בחיים לא היתה ישיבה בערב פורים ,בחיים לא היתה ישיבה בערב פורים
ותשמרי נעמי אני מכבד אותך תשמרי על המילים שאת אומרת כי את
מתבטאת לא יפה ,ולא ראוי ולא מכבד ,כמו שמכבדים אותך תכבדי את
האחרים.

זאב שפיגלר :נעמי את שלמה עם הישיבה היום? נעמי את שלמה שיש ישיבה בפורים?
אברהם בינמו :אני מבקש לאפשר לנעמי לדבר.
רועי לוי:

מכבדים אותך תכבדי בחזרה.

נעמי כספי:

אז אני אגיד ככה רועי יש לך זיכרון כזה קצר .יש לך זיכרון קצר.

רועי לוי:

ומה לך יש? מה לך יש? את שופטת אותי את רוצה לתת לי ציונים ,אני לא
אתן לך ,מה את חושבת שאת אמא שלי ,שמה את אבא שלי את אומרת לי מי
אני ומה אני ,מה יש לי ומה אין לי ,באיזה צורה את מדברת ,את רוצה תכבדי
את היתר כמו שמדברים אלייך.

נעמי כספי:

אני מבקשת לחזור מהאמירה שלך ,זאת אומרת שוביניסטית .אני חוזרת בי.

משיח עמר:

גם את חוזרת בך רק בשביל האיזון הייתי צריך להגיד לך את זה .אני לא
עוסק בפופוליזם פה אני אגיד לך את האמת ,מי שעוסק בפופוליזם שיעסוק
בזה מחוץ לחדר הזה ,לא פה.

נעמי כספי:

אני רוצה לדבר על הצביעות של אנשים.

משיח עמר:

אתה ישבת ודיברת שעתיים על ראש העיר ,אם הוא ישמע מה שאמרת
השערות יעמדו לו.

(מדברים ביחד)
משיח עמר:

בושה וחרפה למי את אומרת צביעות ,אני רוצה שלא תגידי דברים שקריים
תישארי ,מכבדים אותך תישארי כמו שאת.

זאב שפיגלר :נעמי אני מכבד ומעריך אותך בלי שום קשר ,סליחה.
משיח עמר:

תשמרי על זה ,זה לא בסדר אני אומר לך.

נעמי כספי:

זה בסדר גמור זה לא מרתיע אותי.
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משיח עמר:

רוצים לשמור על כבודך אל תנצלי את זה תכבדי את זה.

נעמי כספי:

אני אשמור על כבודי בעצמי .אני בארגון אמהות עובדות כמי שאתה מגדיר
את זה ,אני יכולה להיות גם סבתא שלך רועי לא רק אמא שלך מבחינת הגיל,
אל תנסו לכבד אותי.

ישי איבגי:

נעמי בואי נחזור למסלול זה לא מכבד בפורים בואו נחזור למסלול.

נעמי כספי:

בשורה תחתונה מבחינתי,

ישי איבגי:

נעמי אנחנו מכבדים אותך מעריכים א ותך.

נעמי כספי:

ישי תן לי ,אל תן לי להגיד ,אני אחזור ואני אגיד שורה תחתונה העיר הזו,

משיח עמר:

היא לא יכולה להגיד מה שהיא רוצה להגיד ,היא יכולה להגיד רק דברי
אמת.

נעמי כספי:

למה אני לא יכולה להגיד מה שאני רוצה.

משיח עמר:

כי מדברים פה רק דברי אמת .למה את יכולה להגיד.

אברהם בינמו :סליחה אני מבקש לקחת את רשות הדיבור .נעמי.
רועי לוי:

תתפטרי ,אז תשני את זה.

נעמי כספי:

אני לא מעולם לא ברחתי משום מעמסה רועי אני לא מתפטרת לא מאיגוד
הבנות ,לא מעמותת ...לא מהעבודה שלי במועצת הבריאות אני מעולם לא
בור חת אני מתייצבת נוכחה מול אתגרים והעיר הזו אתגר ואתה באמת אני
חושבת שאתה צריך לעשות עוד המון ,המון דברים בשביל להגיד לי.

דוד עמר:

אפשר לשאול איזה מערכה ניהלת?

נעמי כספי:

איזה מערכה ,או ,או ,אני נציגת אחיות מזה  12שנה ,אני ניהלתי מערכות על
שכר אחיות ,מעמד אחיות ,אני קידמתי פרויקטים שהיום הם מודל לחיקוי
בכל מערכות הבריאות בעולם ,אחיות הקהילה נמצאות במקום הראשון בכל
מדינות ה ...בכל הנושא של סיעוד קהילתי ואני עם כל חברותיי חתומה על
זה ואני גאה על כך.

אברהם בינמו :אני מבקש בנושא של בנק דקסיה להעלות את זה ,הרציונאל הוא כדלקמן:
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תיקון  ,50לחוק יסודות התקציב מדצמבר  2015קבע כי רשות
מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח המועברות על ידי מפעל הפיס ,מחשבון
בנק ייעודי נפרד וזאת במטרה להגן על כספי המענק מפני עיקולים .אי
פתיחת חשבון יגרום לכך שמענקי מפעל הפיס בגין ההוצאות שהעירייה
תוציא ,דוגמת הצטיידות על מחשבים לא יועברו לעירייה ,לכן הצעת
ההחלטה שאני מעלה :פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים
ממפעל הפיס בהתאם לתיקון  50לחוק יסודות התקציב .מי בעד?
משיח עמר:

כמה כסף העבירו ,שנה שעברה כמה העבירו?

יחיאל אדרי :שקל לא העבירו ,לא העבירו.
משיח עמר:

ולפני שנתיים כמה?

יחיאל אדרי :לא העבירו.
משיח עמר:

אז בשביל מה לפתוח חשבון.

אברהם בינמו :מי בעד?  5בעד.
יחיאל אדרי :רבותיי קחו בחשבון.
רועי לוי:

אני לא ראיתי מכתב ממפעל הפיס עד עכשיו.

משיח עמר:

גם אני לא ראיתי כלום אם היינו רואים היינו מתייחסים ,לא ראינו כלום,
לא יודעים על מה מדובר ,כסף אין 14 ,אין כסף 15 ,אין כסף  ,אני מבקש
לדרוש ממפעל הפיס כסף לבניית בריכה עירונית זה אני מבקש.

יחיאל אדרי :אני מבקש להסביר עוד משפט אחד לפני שאנשים מקבלים החלטה .אנחנו
מדברים על כסף ,הכסף הזה הוא ישנו.
משיח עמר:

שהוא איננו.

יחיאל אדרי :זה לא כסף של זה .2.800.000
משיח עמר:

תראה לי מסמך שאישרו לך מפעל הפיס.

יחיאל אדרי :יש .2.800.000
משיח עמר:

תראה לנו את המסמך הזה אל תגיד לי יש.
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משיח עמר:

אני שואל שאלה אתה ראית מסמך של ?2.800.000

מיכה ז'נו:

נפתח תב"ר.
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(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :תענה על מה שאני רוצה ,זה שאלה סגורה שאלה אמריקאית יש  ...תענה כן
או לא.
משיח עמר:

אל תענה בכן או לא ,אני רק אומר לך אי אפשר ,הבור הזה שנקרא קרנות או
פיקדונות של העירייה זה הולך ומתאדה זה לא ישאר לעד .מאיפה הוא מושך
את התב"ר הזה.

אברהם בינמו :אני מבקש להעלות את זה להצבעה.
יחיאל אדרי :רבותיי העניין הזה של המצ'ינג הזה אני נתתי קודם בתקציב העירייה אנחנו
סיימתם את זה ,נשאר תקציב של מפעל הפיס ,מפעל הפיס צריך להעביר
 2.800.000זה תב"ר שאושר מזמן ,וזה לא קשור לקרנות ,זה לא קשור לשום
דבר.
רועי לוי:

איפה רואים את זה?

יחיאל אדרי :רואים את זה בתב"רים שאישרת.
רועי לוי:

איפה מפעל הפיס אישר את זה?

יחיאל אדרי :לא יש את הכל.
רועי לוי:

שלח לנו עם החומר את זה.

יחיאל אדרי :אנחנו ציידנו את התיכון ואת חטיבות הביניים במחשבים ,בתי הספר
היסודיים עומדים בלי מחשבים אם אנחנו לא נאשר את הסעיף הזה לא יהיו
מחשבים בבתי הספר היסודיים .תודה רבה.
רועי לוי:

זה לא יפה שאתה אומר את זה כי ראש העיר אמר שנותרו לו  7מיליון שקל
בתקציב ,יכול לקנות מחשבים.

משיח עמר:

זה לא יכול להיות מצב ,עד  2013תקציב החינוך היה  30מיליון של המדינה ו
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–  60אחוז מזה של הרשות ,ביחד זה  48מיליון  ,₪היום תקציב העירייה הוא
לא  60אחוז תוספת הוא  110אחוז תוספת 110 ,אחוז .אז איפה הכסף?
(מדברים ביחד)
משיח עמר:

איפה נעלמו  35מיליון שקלים בשלושה חודשים .אל תענה .אני אומר לך
התקציב של החינוך היה בעבר .48

יחיאל אדרי :לא יודע ,אני יודע שהחינוך,ב חינוך לא היה ויכוחים בעיריית נשר ,אני רואה
את זה עכשיו.
משיח עמר:

אני רואה שאתה לוקח כסף ולא מוציא אותו .יש לך  35מיליון שקלים למה
אתה לא מוציא מה –  35מיליון שקלים ,למה אתה ,ממתי עושים מצג'ינג
שאתה קודם מוציא ואחר כך מקבל.

יחיאל אדרי :זה לא נכון .תקשיב עד הסוף.
משיח עמר:

אדוני זה  ...אתה יש לך  35מיליון שקלים תשלם את המחשבים.

יחיאל אדרי :זה לא קשור לזה בכלל ,זה לא קשור לזה בכלל ,אין  35מיליון.
משיח עמר:

אני אומר לך יש תוציא כסף.

יחיאל אדרי :אני אומר לכם רבותיי אני מודיע לכם רבותיי לא נפתח חשבון לא יהיו
מחשבים בבתי הספר.
דוד עמר:

אל תאיים.

זאב שפיגלר 50 :אלף שקל בשביל  50אלף שקל שנה שלמה אין בבית ספר יסודי מחשבים
אתה קולט 50 ,אלף שקל.
(מדברים ביחד)
משיח עמר:

 183מיליון שקל לתקציב העירייה בשנה אין לה  50אלף שקל.

יחיאל אדרי :מה אתה חושב שאתה בונה בניין ,או שאתה בהצגה של הזה יתרסק הבית
ספר.
זאב שפיגלר :שנה שלמה אין ביסודי ,בית ספר יסודי מחכים שנה שלמה .שנה שלמה 50
אלף שקל אין להם מחשבים.
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אברהם בינמו :טוב אני מבקש,
זאב שפיגלר 50 :אלף שקל שנה שלמה ,שנה שלמה אין לך  50אלף שקל .יהיו מחשבים
בבית ספר ,אנחנו נדאג שיהיו מחשבים ויהיו מהר יותר ממה שאתה חושב.
יחיאל אדרי :כדאי שתלמד את פקודת העיריות ,ותלמד אותה טוב ,טוב וחבל שראש העיר
לא הציג את זה מלכתחילה ,שאנחנו דחינו את הישיבה בשבוע שעבר החוק
בפקודת העיריות אומר שאפשר לדחות את זה לשבוע ואי אפשר לדחות
פעמיים זה פעם אחת.
רועי לוי:

אתה דחית את זה כבר לפני חודש.

יחיאל אדרי :את הישיבות שלא מן המניין.
אברהם בינמו :טוב רבותיי אני מבקש להעלות את זה להצבעה ואני מודה לדן תיכון על
הסבלנות שהיתה לו להקשיב לנו ,אי לכך הצעת ההחלטה היא כדלקמן:
הצעת החלטה
דוד עמר:

לפני שאתה מעלה משפט אחד אני נדהמתי לשמוע ששנה שלמה אין מחשבים
על סכום של  50אלף שקל ,אני מבקש לבקש מחר מהגזבר להוציא הזמנה
ולגרום לכך שמחשבים יהיו בבית ספר.

אברהם ב ינמו :תודה על ההצעה של דוד .הצעת החלטה לגבי פתיחת חשבון בבנק דקסיה,
פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל הפיס ,בהתאם
לתיקון  50לחוק יסודות התקציב ,מי בעד?  5בעד ,מי נגד?  7נגד ,מי נמנע?
אין.
משיח עמר:

אני מבקש לחזור על ההצעה של דוד.

אברהם בינמו :אנחנו בסעיף הבא ,אנחנו בסעיף הבא ,הוא לא יכול אנחנו בסעיף הבא ,אני
אדבר עכשיו .אתה לא יכול להעלות אתה רוצה להעלות תגיד לפני ,הוא
ביקש מראש העיר אני יתחשב במה שהוא אומר אני אדבר איתו ,נעשה
מעשים.
משיח עמר:

אתה לא רוצה מחשבים.

"חבר" – הקלטה ותמלול

28
מליאת מועצת נשר ) 780 ( 1/2013

 13/11/2013ב.ש.ג

יחיאל אדרי :אנחנו רוצים אתם לא רוצים.
אברהם בינמו :אנחנו עוברים לנושא הבא.
(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :אני דווקא חושב שהויכוח היה ענייני ,אני מאוד מרוצה מהדברים שנאמרים
כאן כי הם מלמדים  2דברים אחד שהאנשים שיושבים במועצת העיר ,אין
להם מושג ולו חצי מושג איך צריך לנהל ואיך צריך להתנהל ,לא רק שאין
להם מושג חלקם היו שותפים שנתיים ,אז היום הם לא שותפים כי הם הבינו
שאולי אני לא מבין וכיוצא בזה .אני יכול להודיע לך אדוני הנכבד מר משיח
עמר ,אני מדבר אליך ,אני מודיע לך שיש בכוונתי,
משיח עמר:

אתה רוצה להתנגח איתי אישית? תעבור הלאה אני מציע לך תעבור לסעיף.

אברהם בינמו :אני רוצה להגיד לך נעמי את צריכה להיות מרוצה ממה שקורה פה כי זה סוג
של משוב ,סוג של הקשבה אולי לא מה שהיינו רוצים אבל זה מה שיש.
אישור תב"רים.
אברהם בינמו :אישור תב"רים .לא קל להיות בעירייה באמת אני רוצה להגיד משהו באמת
אישי תרשו לי אבל ,לא קל להיות ראש עיר שהאופוזיציה שלו מורכבת
מראש עיר לשעבר ,מיו"ר כנסת לשעבר ,מראש מועצה לשעבר ,ממבקר
עירייה נוכחי ,ומאחד כמו ישי ,שפיגלר ,איגור ,אתם באמת קבוצה שמהווה
אתגר מדהים ,אבל אני מאוד מעריך את זה ,אני יכול להגיד לך שיש כאן 2
אנשים ,אני מכבד בזה ,אתה מתדהר בזה ,אבל אתם ע ושים לי את המוות,
הם אכן עושים לי קשיים.
משיח עמר:

הם מנסים להכניס את העגלה הזו למסלול קצת יותר ברור ,וקצת יותר
שקול.

אברהם בינמו :אני כבר כתבתי לז'ינו שאנחנו מטוס מתקדם ,אנחנו לא עגלה אנחנו מטוס
מתקדם.
משיח עמר:

זה מטוס ללא טייס.
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אברהם בינמו :לא צריך טייס ,צריך נווט ,צריך מכשיר .טוב אנחנו יכולים להתנצח עוד איזה
שעה ,שעה וחצי .תב"רים אנחנו מבקשים לאשר תב"ר מס'  2297עבודות
פיתוח כלליות .אני מבקש לאשר תב"ר  2297עבודות פיתוח כלליות ובטיחות,
סה"כ קרנות הרשות  20מיליון ,העברה לתב"רים  20מיליון.
משיח עמר:

יש פירוט איפה הולך על איזה עבודות ,יש גוש ,יש חלקה ,יש אומדן ,יש
מפרט יש משהו בתב"ר ,יש מפרט ,יש אומדן? אתה יכול להציג לנו .אם אין
לנו את זה אנחנו לא יכולים לדון ,על עיוור לא דנים בדברים כאלה.

מיכה ז'נו:

התב"ר הראשון זה תב"ר  2297הוא תב"ר של  20מיליון שקל שמקבל הכנסה
מקרנות המים והביוב והוא מעביר את הכסף לתב"רים אחרים של בטיחות
ופיתוח כללי.

משיח עמר:

איפה המפרטים ,אני רוצה לדעת.

מיכה ז'נו:

זה תב"ר  2297קרנות המים והביוב.

דוד עמר:

אני נגד טוטאלי להעביר כסף שהעירייה מהקרנות ,נגד טוטאלית להעביר
כסף מהקרנות שאני אישרתי.

אברהם בינמו :אתה רוצה שנחזיר לך אותו ,תן לנו לעבוד.
דוד עמר:

אתה לא יכול ,אתה לא יכול להחזיר לי.

אברהם בינמו :הייתי איתך  25שנה.
דוד עמר:

מה היית אומר לי דוד עמר אתה ראש העיר הכי טוב בעולם.

אברהם בינמו :נכון.
דוד עמר:

אבל אני אופוזיציה אני נגד .לכן צריך לשכוח מהקרנות ,לשכוח לנושאים
שונים מהמי להוציא קרן למים ,קרן לפיתוח להוציא סיוע ,הכל כסף שנכנס
לקרנות יצא בהחלט בצבע שאני צבעתי אותו רק לשם ,לשכוח מהקרנות.

אברהם בינמו :אז אני מבקש.
משיח עמר:

אני מבקש לקבל דו"ח באמת של המים והביוב בנשר וכמה צריך להשקיע שם
על מנת לשפר.
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דוד עמר:

צריך עכשיו  200מיליון להעביר את המים.

משיח עמר:

הם כבר גמרו  102מיליון כבר התאדו.

דוד עמר:

אנחנו דוחפים מים לאנטנה למעלה ,ואני פניתי למקורות אני נלחם איתם
כבר  7שנים שהייתי ראש העיר ,איך אני יכול שאני מקבל באפס ואני דוחף ב
–  550את הגובה למה.

אברהם בינמו :היית בשלטון המקומי אחראי על המים במקום למשוך מחיפה למעלה למטה
לא הצלחת ,אז תגיד לא הצלחתי.
דוד עמר:

נכון ,נכון.

משיח עמר:

אז מה הוא עשה ,הוא עשה קרנות כדי לבסס את זה .אבל זה לא העניין
אנחנו ישבנו עם סילבן שלום גם בנושא הזה ואתה זוכר שדיברתי איתך על
הנושא הזה ,והנושא הזה נמצא בבדיקה ואני לא יודע סילבן שלום לצערי
הרב הוא בבאר שבע .אבל מה שחשוב,

אברהם בינמו :דוד אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מעניין,
דוד עמר:

הטיעון שלהם הוא שהצינור שישנו שמביא את המים מיקנעם לחיפה למעלה
הוא צר ,צריך צינור עם צו"ל גדול הם נלחמים עם הממשלה על  500מיליון
שקל תקציב ,וברגע שהממשלה תאשר את הסעיף גם נשר תהנה ממנו.

אברהם בינמו :אני מאמין שעם מערכת היחסים שלך ,תרשה לי ברשותך ,היתה טובה
מספיק עם יונה יהב יכול להיות שהיה פתרון .אני רוצה להגיד ,לא זה מה
שרציתי להגיד.
דוד עמר:

אתה לא מכיר את יונה יהב אני מכיר אותו.

משיח עמר:

תשאל אותו מה היחסים שלך עם יונה יהב?

אברהם בינמו :מה שאני רוצה להגיד שאחד הדברים היפים שאני רואה יש לפעמים אני גורם
לויכוח אבל ראיתי איחוד בין שני האחים ,אם היה לי משהו ,אז זהו ,אני את
חלקי עשיתי .רק אני ,רק אני ,רק אני .עשיתי איחוד.
דוד עמר:

למה לא היה איחוד?
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אברהם בינמו :לא .לא דיברתם.
דוד עמר:

אבי תשמור על הפה אני מבקש ממך.

זאב שפיגלר :אבי רק ברשותך אני  ..שיחיאל יחזור שיחיאל בלהט הקרב או הכעס באת
ואמרת והצהרת אמירה שאני מאוד ממליץ לך לחזור בה ואני מצטט שמר
שפיגלר בא ואמר שהוא בונה בית ספר תוך שלושה חודשים לא היה ולא
יהיה ,ואני מבקש ממך שתחזור מהאמירה הזאת ,טענת הבניה אני לא אתן
שתצטט אותי לא נכונה .אמרת בונה בית ספר ,אתה רוצה לשמוע את
ההקלטה תשמע.
יחיאל אדרי :תחזור בעצמך ש –  50אלף שקל זה לא מה שצריך...
זאב שפיגלר :כמה עולה מחשב? הם לא מבקשים מחשב במילה האחרונה ,הם מבקשים
מחשב ,אני קניתי מחשב ב –  ₪ 1400 ,₪ 1400אני קונה את המילה האחרונה
היום ,₪ 1400 .לא  ₪ 1400 .₪ 1400 ,₪ 2000אני מביא לך את המחשב
האחרון של השוק של היום.
יחיאל אדרי :עם מסך עם הכל.
זאב שפיגלר :סליחה מסך עולה סה"כ סדר גודל של  600ש"ח ,מסך דק שאנחנו שמים שלא
עושה קרינה שלא עושה כלום.
יחיאל אדרי :אני אביא לך את ההצעות אתה תראה על מה אנחנו מדברים.
רועי לוי:

כמה גוזרים בדרך זאת השאלה.

יחיאל אדרי :חברה אני רוצה שתבינו דבר אחד מה שהיינו צריכים לקנות במסגרת
העירייה לא היתה לנו בעיה ,מה שבדרך ממפעל הפיס זה התעכב בגלל ,רגע
שהם היו צריכים להוציא מכרז וזה שלהם והם משלמים והם עושים ,לכן זה
מתעכב אתם רוצים לעכב את זה עוד.
זאב שפיגלר :בוא עזוב את מפעל הפיס זה ביקורטיה מיותרת ,אתה יכול להוציא  50אלף
שקל ולקנות מחשבים.
(מדברים ביחד)
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אברהם בינמו :היינו בדיון בנושא תב"ר  2297אני רק רוצה להגיד ברשותכם שגם בנושא
התב"רים הרעיון לבצע פרויקטים לשנת  ,2016הסדרת צמתים ברחוב צה"ל,
פרויקט שהאומדן שלו הוא ,רבותיי תנו לי לדבר .אני מעלה את זה במסגרת.
דוד עמר:

כל הסעיפים האלה אנחנו נבין ונאשר אותם.

אברהם ב ינמו :כן ,כן .אני מבקש.
יחיאל אדרי :אתה כבר לא ראש העיר תדע את זה.
דוד עמר:

אל תדאג לדוד עמר.

אברהם בינמו :עד שתיים עשרה וחצי אמרתי .אני מבקש ככה לומר הרעיון בהבאת
התב"רים לאישור למועצת העיר ,מיועד להסדרת צמתים ברחוב צה"ל,
אומדן של  3.8מיליון  ,₪הסדרת צומת רחוב המלאכה דרך בר יהודה ,הצבת
רמזור  600אלף  ,₪הקמת רמזור להולכי רגל בדרך בר יהודה ,רחוב ישורון
איפה שההוסטל של הקשישים  300אלף  ,₪הסדרת צומת מעגלי לרחוב
התמר ,הרדוף ,השיטה ,1.300.000 ,אלף  ,₪פיתוח ושיקום שטח ציבורי
בצומת רחוב ההשכלה יפה נוף על מנת לאפשר שם הסדרי תנועה וחניות
נוספות 4.8 ,מיליון  .₪מוסדות ציבור זה כל הנושאים האלה שאמרתי כולם
קשורים בבטיחות .מוסדות ציבור וחינוך הקמת בית הכנסת ברחוב החרוב
 9.8מיליון  ,₪הקמת  2כיתות גן ברחוב החרוב  3.8מיליון .₪
דוד עמר:

אבי קיבלת הרשאה מסונצ'ינו?

אברהם בינמו :חיזוק בית ספר גלילות .חיזוק בית ספר גלילות  ,3.9חיזוק בית ספר גבעון
סליחה  3.9מיליון  ,₪חיזוק בית ספר גלילות  3.9מיליון  ,₪תכנית אב
למערכות מים  150אלף  ,₪שדרוג מערכות בקרה למערכות מים  800אלף ,₪
ניקוי מערכות ביוב .2.200.000
דן תיכון:

איפה מופיע בתב"ר כל הסכומים האלה?

רועי לוי:

לא מופיע.

אברהם בינמו :החלפת מדי מים בעיר  900אלף  ,₪החלפת קווי מים ראשיים לעיר קוטר 20
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אינצ' .עכשיו אז אני מבקש לאשר את תב"ר  ,2297מי בעד?  5בעד .מי נגד?
דוד עמר:

לפני ההצבעה אני מבקש לשאול את הגזבר אם הוא קיבל הרשאה לשתי
כיתות גן ובאיזה סכום?

מיכה ז'נו:

כן.1.395.000 ,

דוד עמר:

אני שואל אם  1.350.000אתה יכול לבנות  2גנים? אז למה אתה מביא את
זה? למה אתה מביא את זה ,למה ראש העיר לא הולך למשרד החינוך להפוך
שולחן 2 ,כיתות גן זה  2כיתות גן לא כסף 2 ,כיתות זה  2כיתות.

מיכה ז'נו:

כרגע קיבלנו הרשאה של  1.390.000וממשיך תהליך מול משרד החינוך.
קיבלנו בפועל הרשאה של  1.394.000וממשיך.

דוד עמר:

זה לתכנון זה משהו אחר.

מיכה ז'נו:

זה לכיתות.

אברהם בינמו :שמענו את הערה של דוד אני מודה לך ,מי בעד תב"ר  2297עבודות פיתוח
כלליות ובטיחות ,מי בעד?  ,5מי נגד?  .7אין נמנעים .נעבור לתב"ר הבא.
תב"ר  2246פיתוח מחצבה 4.5
אברהם בינמו :תב"ר  2246פיתוח מחצבה  .4.5התב"ר הוא על סך של  30מיליון .₪
דן תיכון:

מה אתה פותח עכשיו את המחצבה מחדש? זה כך מנוסח?

אברהם בינמו :חלק מהקרקעות שם כבר שווקו ,חלק מהקרקעות כבר שווקו למסחר,
בעיקר למסחר ,היה בזמנו רעיון רציני שהעלה דוד עמר להקים  2מגדלים של
כ –  50קומות ,שיכנסו  ...לפי דו"ח שקיבלנו מחברת צ'מינסקי אין לזה
היתכנות כלכלית כרגע .הרעיון שדוד העלה היה רעיון מצוין אבל ,היינו בדו
שיח עם הטכניון וכנראה שזה לא זה .שם האזור מיועד בעיקר למסחר
ותעשייה ,ואני מניח שתבוא דרישה בשינויי תב"ע גם למגורים .לכן אני מעלה
את זה להצעה מי בעד תב"ר  2246פיתוח מחצבה  4.5מי בעד?  5בעד ,מי נגד?
 .7מי נמנע? אין .יפה .התחדשות פני העיר.
התחדשות פני העיר.
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אברהם בינמו :תב"ר .2257
משיח עמר:

אם התב"רים הנוספים נלקחים מ –  2297 ,2297לא עבר אז אין טעם
להתייחס לזה בכלל ,הרי בלאו הכי זה אותו תב,ר אתה רוצה לקחת מאותו
דבר ,מה זה משנה ,אני רואה פה שהכספים הם מתב"ר  2297בשביל מה
להתייחס.

אברהם בינמו :אני מעלה להצבעה את תב"ר  2257התחדשות פני העיר בסך  ,16.409.000מי
בעד?  ,5מי נגד?  ,7מי נמנע? אין.
תב"ר 2299
משיח עמר:

זה אותו השתתפות מתב"ר .2297

אברהם בינמו :הסדרת דרך בר יהודה ,דרך משה ,וסלילת כביש  ,30תב"ר על סך ,4.940.000
מי בעד התב"ר?  ,5מי נגד?  ,7מי נמנע? אין.
תב"ר  2300שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד צריך להיות גיל אור .סליחה  2300הסדרת
צמתים צה"ל ,ציון ,צה"ל חבצלת תב"ר על סך  3.900.000מי בעד?  ,5מי נגד?
.7
תב"ר 2301
אברהם בינמו :שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד גלילות.
יחיאל אדרי 3 ,2 :תב"רים שאנחנו ביקשנו.
משיח עמר:

מה קורה עם בית ספר גבעון נפתח מה קורה איתו?

אברהם בינמו :זה לא על סדר היום עכשיו.
משיח עמר:

אתה הולך להשקיע שם כסף.

אברהם בינמו :תביא את זה להצעה מן המניין איך אתם קוראים לישיבה ,תביא את זה
הצעה לסדר.
משיח עמר:

תוסיף את זה לסדר היום .אני שואל יש החלטה פוזיטיבית שבית ספר גבעון
ימשיך לפעול גם בשנה הבאה אכן זה ממשיך לפעול או לא ממשיך לפעול מה
טעם לדון על השקעות בבית ספר שאתה הולך לסגור אותו .אני רואה ,כתוב
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פה בית ספר גבעון ,בית יהושע.
יחיאל אדרי :בית יהושע ,וגלילות,
משיח עמר:

למה דווקא שם ולא אחרים מה ההיגיון ,מה ההיגיון .יש פה  900אלף שקל,

רועי לוי:

אני יכול להגיד לכם לדעתי שישורון הכי זקוק לכסף הזה.

אברהם בינמו :לדעתי מי שגרם לסגירת גבעון זה אתם ,פשוט לא היה לכם מספיק.
משיח עמר:

אנחנו.

זאב שפיגלר :אנחנו הבטחנו שהבית ספר ישאר וסגרנו ,אנחנו ,אנחנו ,הזיכרון קצר ,בגלל
חג פורים יש חוש הומור.
יחיאל אדרי :לגבי התב"רים האלה זה תב"רים.
משיח עמר:

לא אני שואל שאלה יש  5בתי ספר ,למה רק  3אני מדבר על יסודי ,למה
נכללים רק  ,3למה אין שוויוניות בין בתי הספר.

יחיאל אדרי :אני אסביר .אתה לא יודע את התשובה אם היית יודע לא היית שואל.
משיח עמר:

 5בתי ספר יש  900אלף  ₪למה הם לא מחולקים ל –  5בתי ספר רק ל – .3

יחיאל אדרי :אז אני אסביר  5זה קול קורא שאנחנו פונים למשרד החינוך ומבקשים
לאפשר לנו כיתות שיפוץ ושדרוג כיתות ,יש בעיה של כיתות שמע ,יש בעיות
של אקוסטיקה ,יש בעיות של ילדים מוגבלים ואנחנו ביקשנו בהתאם לילדים
שנמצאים בבית ספר ,זה אחד.
משיח עמר:

מוגבלים יש רק בבית יהושע.

יחיאל אדרי :יש בגלילות  2כיתות חינוך מיוחד,
רועי לוי:

למה אנחנו לא מקבלים דו"ח מסודר לפני התב"ר להבין איפה יש ,מה יש,
מה צריכים למה צריך ככה.

יחיאל אדרי :אחד הסיבות שביקשנו את התב"ר.
רועי לוי:

מה עוד שאני יודע שלא מגישים ככה תב"רים כבר  3שנים ,הרי מגישים כל
תב"ר מפורט.

אברהם בינמו :נשלח לכם ,נשלח לכם.
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תעשה מחר ועדת חינוך ,תכנס ועדת חינוך תביא את שלושת התב"רים האלה
 300אלף  ₪היום אנחנו מתנגדים אבל אני לא מבין איך עובדים פה לדון
לגופו של עניין ,היום זה לא ענייני ,אין פה בירור ,אין פה מסמכים ,לא
קיבלנו כלום ,מי רשם את הקול קורא הזה אתה יודע?

יחיאל אדרי :מחלקת החינוך.
משיח עמר:

מי ,מי תגיד לי.

יחיאל אדרי ... :מנהל מחלקה.
רועי לוי:

שי בוא לכאן ויתן דיווח למה הוא לא בא .למה הוא לא בא שיבוא ויסביר מה
הצרכים לכלל בתי הספר בעיר.

משיח עמר:

לא המהנדס פה ,לא המנהל בית ספר ,ומביאים את היועץ המשפטי.

יחיאל אדרי :אנחנו מגישים קול קורא לכולם ,מה לעשות אנחנו נמצאים בדרגה  7והם לא
מאשרים  ...אישרו לנו פה סדר גודל של  300 ,300ו –  .250אני רוצה להגיד
לכם שהתב"רים האלה מאושרים עד סוף חודש מאי ,אחרי סוף חודש מאי
אנחנו לא מדווחים זה חוזר חזרה.
משיח עמר:

אנחנו נדאג שיהיה זימון לישיבה מוקדם.

יחיאל אדרי :זה חוזר חזרה למשרד החינוך.
אברהם בינמו :תב"ר  2301שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד גלילות על סך  300אלף  ₪מי
בעד?  ,5מי נגד?  ,7אין נמנעים .תב"ר  2302שיפור תנאי שהייה בכיתות
לימוד בית יהושע על סף  300אלף מי בעד?  5בעד ,מי נגד?  .7תב"ר 2303
שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד רמות יצחק על סך  300אלף  ₪מי בעד? 5
מי נגד?  .7תכנית חינוכית סביבתית נחל  ...ואגני נשר  218אלף  ₪מי בעד? 5
בעד ,מי נגד?  .7שדרוג חניות וכניסה ויציאה בסמטת בית  ...תב"ר  2305מי
בעד?  5בעד ,מי נגד?  .7תב"ר  2307נגישות ובטיחות מוסדות בעיר .סליחה
תב"ר  2306רכישת  2רכבים למחלקת מים ,ביוב.
משיח עמר:

מה זה  2רכבים ב –  460אלף ?₪
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מיכה ז'נו:

אחד עולה  190אלף ,והשני  270אלף אחד עבר טוטאלוס והשני משנת .2003

משיח עמר:

אבל למה כל כך יקר.

מיכה ז'נו:

אני אגיד לך איזה.

אברהם בינמו :מי בעד תב"ר  2306לרכישת רכבים למחלקת מים ביוב ,על  460מי בעד? 5
בעד ,מי נגד?  7נגד .תב"ר  2307נגישות ובטיחות מוסדות בעיר .אני מבקש
לתקן כאן למיליון  ,₪מי בעד תב"ר  2307על סך מיליון  5 ?₪בעד.
רועי לוי:

רגע סליחה זה צריך לעבור בועדת כספים.

אברהם בינמו :זה עבר .טעו ,כתוב  100אלף  ₪זה מיליון שקל ,אני חוזר מי בעד תב"ר 2307
על סך מיליון  ₪אני מבקש לתקן את הכתוב זה מיליון  ₪מי בעד?  5בעד ,מי
נגד?  . 7מה נשאר לנו ,מה נשאר לנו ,נשאר לנו תב"ר  ,2308הקמת  2כיתות גן
ברחוב החרוב על סך  ,1.400.000מי בעד תב"ר  5 ?2308בעד ,מי נגד? .7
יחיאל אדרי :קחו בחשבון שאין גנים ברחוב החרוב.
רועי לוי:

קח בחשבון שעד עכשיו לא נותנים תשובות.

זאב שפיגלר :רק רגע הערה קטנה התבקשתי  ...לזמן את כל חברי המועצה ,לסיור ,כדי
ללמוד את מיקום ,עם המהנדס עם הדרג המקצועי ללמוד איפה הולכים
לשים את הגנים ,מה המהות ,מה העלויות ,כמה ילדים זה הולך להיות .מה
הצורך ,קיבלתי התייחסות אתמול מהמנכ"לית ,אתמול קיבלתי התייחסות
על מכתב שהובא לפה לפני שבועיים שהנושא יבדק.
אברהם בינמו :אני מבקש להשיב לך .הבן אדם ביקש סיור ,הבן אדם ביקש לזמן ,אדוני
הנכבד עיריית נשר היא לא חברת תיירות ונסיעות תעשה את זה לבד ,קח את
האוטו שלך תניע אותו ולך תסייר.
זאב שפיגלר :סליחה תן לי את התקציב ,כאדם שבא ובודק את התקציב .אתה אומר
עיריית נשר היא לא חברת תיירות ואתה אומר לי תניע את האוטו ,שולף
מהמותן .איזה אמירה.
אברהם בינמו :האדם היחידי שהיינו מוכן לעשות לו סיורים זה דן תיכון.
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זאב שפיגלר :זה אומר שמראש ראש העיר פוסל את שאר חברי המועצה ,יעלה על הדעת
מה שאתה אומר תחזור בך בבקשה .אתה מנהיג ,אתה מנוסה שמענו אנחנו
רואים לאן אתה מוביל.
אברהם בינמו :אני רוצה להגיד לכם שהסיור האחרון שעשיתי עם דן תיכון היה דווקא בבית
העלמין המוסלמי ובאמת הוא הביא הרבה תובנות חדשות במה שקורה שם,
הוא בא עם הרבה ידע ,ואני הבאתי את ההיבטים המשפטיים שאנחנו
מצויים בהם ומידי פעם שדן תיכון מבקש אנחנו שמחים מאוד ,כי בכל זאת
הוא לא גר ונולד כאן כולנו וותיקים ,אני זוכר את עצמי כחבר מועצה הולך
ברגל ברחוב הירוק ,ברחוב החצב ,ברחוב הביטחון ,אי לכך אני חושב שהיה
לנכון ,היה לנכון שבאמת תיקח את האוטו שלך תעשו סיבוב ,או אם אתה
רוצה נקנה לך כרטיסיה.
דן תיכון:

אדוני ראש העיר מותר לי לקרוא לך לסדר מספיק להיום.

אברהם בינמו :יש עוד  2סעיפים.3 ,
דן תיכון:

לא איכפת לי כמנהגך אתה יכול להצביע בהצבעה אחת על כולם ,הרי כבר
עשית את זה.

אברהם בינמו :לפני שאני עובר על זה ,אתם יודעים שנשר זכתה כאחת מ –  10הערים
הירוקות בישראל ,אבל מה.
רועי לוי:

לפני שכרתת את העצים או אחרי שכרתת את העצים.

סעיף 9
אברהם בינמו :סעיף  9זה הסעיף שאני הכי אוהב .דוד אני קורא סעיף שאני אוהב ואתה לא.
העברת סך של כולל של  40מיליון  ₪מקרנות המים והביוב לקרנות הפיתוח
לטובת עבודות הפיתוח ובטיחות .אתה רוצה להתייחס מישהו רוצה
להתייחס לזה?
דן תיכון:

אני אומר לך שהיית צריך להציב את הסעיף הזה על סדר היום ,לדרג אותו
כמספר אחד כי אחרת כל הסעיפים האחרים לא רלבנטיים.
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אברהם בינמו :מישהו רוצה להתייחס ,אם מישהו לא רוצה להתייחס הצעת ההחלטה היא
כזו? קבלת הלוואה מקרנות המים והביוב ,מקרנות המים והביוב לטובת
פיתוח העיר ,ועבודות פיתוח בטיחות בסך של  40מיליון  20 ,₪מיליון מקרן
המים ו –  20מיליון  ₪מקרן הביוב ,פירעון ההלוואה ל –  8שנים 3 ,שנים
גרייס ופירעון במשך  5השנים הבאות ,ריבית שנתית לא צמודה של  .1.57מי
בעד?  ,5מי נגד?
רועי לוי:

אפשר הצבעה שמית.

משיח עמר:

אפשר להתייחס לפני שמצביעים? אחר כך תגיד הצבענו אז אי אפשר לדבר.
להגיד לך משהו שאולי שכחת אני לא בטוח ,באישור התקציב אמרת שיש לך
אישור ממשרד הפנים על  50מיליון  ₪העברה מקרנות לטובת השוטף איפה
האישור אולי שכחת אני רוצה לדעת אם יש אישור אז נתייחס לזה ,אי אפשר
לקבל ,אם אתה אומר יש אישור ,אני אמרתי יחיאל אני אמרתי אולי הוא
שכח אני לא בטוח אם יש תביא את האישור ,אני יודע שהאישור כפוף
להחלטת מועצת העיר.

רועי לוי:

הוא כפוף להחלטת מועצת עיר ואחרי ההחלטה...

זאב שפיגלר :אין אישור ממשרד הפנים אין שום אישור וזה מה שביקשתי בישיבה
הקודמת .ההצהרה הזאת יש אישור חצי שעה בזבזנו על זה שאין כלום.
אברהם בינמו :אני זוכר שלפני  7חודשים כאשר העליתי את הנושא כרעיון אני זוכר שרועי
לוי אמר הלוואי שיאשרו אני אשמח מאוד אני אפילו יעזור ,אבל אמרת את
זה.
רועי לוי:

בחיים לא אמרתי כזה דבר.

משיח עמר:

ואם אמרת זה משהו רע.

רועי לוי:

ראש העיר אמר שיעבירו לו כספים שהוצאו מקרנות המים ויחזירו לו
לקרנות הפיתוח אז אמרתי לו הלוואי ,זה מה שהוא אמר.

ישי איבגי:

הוא אמר הוא הציג את זה שלא צריך להשתמש בכל הכסף זאת האמירה.
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הוא אמר שדוד עשה טעות והשתמש בכסף של המים מתקציבי תשתיות זה
מה שהוא אמר.

ישי איבגי:

שאלה קטנה שאני צריך לשאול היה  9.2מיליון במכתב הזה ,שאמרתם
שנרשם בסעיף לא נכון והכל מה עם הכסף הזה? מה עם הכסף הזה?

מיכה ז'נו:

זה כתוב במכתב שם זה יעבור לביקורת של משרד הפנים.

ישי איבגי:

יש תשובה?

מיכה ז'נו:

הוא יסיים את הביקורת עוד חודשיים זה יהיה בדו"ח המבוקר.

אברהם בינמו :מה שאני רוצה לציין מיכה שאולי הם עלו פה ,נאמר שנשאר עודף תקציבי
לשנת  2015של  7.3מיליון .₪
רועי לוי:

אנחנו לא אמרנו אתה אמרת.

אברהם בינמו :אה נשארנו עם עודף תקציבי תענה לי כן או לא?
מיכה ז'נו:

עודף הנצבר.

זאב שפיגלר :אני מפרגן יש עודף תקציבי אני מפרגן.
מיכה ז'נו:

יש הרשאה של מפעל הפיס אנחנו רוצים לקחת משם.

רועי לוי:

תעשה הצבעה שמית בקשה על סעיף .9

דוד עמר:

מי המציא את זה?

אברהם בינמו :זה פקודת העיריות.
רועי לוי:

נהפוך הוא זה רק בשביל לחזק ,זה רק בשביל לחזק דוד הצבעה שמית.

אברהם בינמו :אז אני חוזר על הצעת ההחלטה ,קבלת הלוואה מקרנות המים והביוב לטובת
פיתוח העיר ,ועבודות פיתוח ובטיחות העיר בסך כולל של  40מיליון 20 ,₪
מיליון  ₪מקרן המים 20 ,מיליון  ₪מקרן הביוב ,פירעון ההלוואה ל – 8
שנים 3 ,שנים גרייס ופרעון במשך  5השנים הבאות ,ריבית שנתית לא צמודה
של  .1.57מי בעד?  ,5מי נגד? .7
סעיף 10
אברהם בנימו :שעבוד בסך של  40מיליון  ₪לפי יתרת הלוואות מקרנות המים והביוב
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מהכנסות שוטפות .הצעת החלטה מאשרים שעבוד סך של  40מיליון  ₪על פי
יתרת הלוואות מקרנות המים והביוב מהכנסות שוטפות .מי בעד?  ,5מי נגד?
.7
משיח עמר:

מסכן יהיה ראש העיר הבא מעכשיו הוא משעבד אותו ,אתה יודע מה זה
תאמין לי הבן אדם יבוא עם הוצאה לפועל ,זה דבר לא אחראי מה שאתם
עושים פה ,זה לא אחראי מה שאתה עושה ,עיר שיש לה כסף לא מנהלים
ככה ,זה לא נכון לעשות פעולה כזאת למה ,אדם שאומר יש לי כסף לא לוקח
הלוואות ,ממתי בן אדם לוקח הלוואות.

אברהם בינמו :אני לוקח הלוואות?
משיח עמר:

אז מה זה פה .מה זה .הנה יש לך הלוואה למה אתה צריך משכנתא ,בן אדם
שיש לו כסף קונה את הבית מכספו למה הוא צריך משכנתא ,כבר עכשיו עוד
לא עברו  3שנים וכבר אתה מתחיל לשעבד נכסים למה.

זאב שפיגלר :אני מעריך את זה.
משיח עמר:

איזה היגיון זה מי נתן לך את הייעוץ הזה ,מי מביא אותך לפינות האלה ,אני
מצטער אני אומר לך זה נראה לי הזוי ,הזוי מה שקורה פה ,לקחת כסף שיש
לך כסף .אנחנו לא  ,לקחת כסף שאתה צריך.

זאב שפיגלר :אבי לשעבד זה הלוואה יש גזבר העיר הוא יגיד לך מה זה הלוואה .אבי
שיעורי בית אתה משעבד את הדירה כנגד הלוואה ,רבותיי אני מקבל כסף מה
זה שעבוד אבי אתה רושם את זה ,אתה אומר לא .אתה משעבד בעיר.
משיח עמר:

רק לפני  2דקות אמרת שאתה יושב פה עם אנשים שיש להם קצת ניסיון נכון
תכבד את זה.

אברהם בינמו :מאחר ואני מאוד מכבד ומעריך גם את האנשים שציינתי ,ומאחר ואני חושב
מה אני אגיד שאני לא אפגע ,אני אגיד משהו שלא יפגע ,אני חושב שאני ראש
העיר הכי טוב במדינת ישראל זה בסדר?
ישי איבגי:

למה אתם צוחקים הוא אמר את דעתו ,בסדר גמור נו מה.
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סעיף  11פתיחת חשבון בבנק פועלים
אברהם בינמו :דו"ח רבעון לשנת .2015
משיח עמר:

עוד חשבון אתם רוצים מה קרה.

אברהם בינמו :הפעם אני יענה .אני רוצה לעמוד .אנחנו מבקשים לפתוח חשבון עזר בבנק
פועלים לטובת העברת יתרות זכות בגבייה .הצעת החלטה מאשרים פתיחת
חשבון עזר בבנק פועלים לטובת העברות יתרות בגביה ,מי בעד?  ,5מי נגד?
למה אני יענה לך.
סעיף  12דו"ח רבעון.
אברהם בינמו :אין פעם היה נהוג בעיריית נשר שאת כל הכסף שמים בבנק אחד ,באה
המדינה ואמרה אין דברים כאלה מחלקים לכולם לפי סכום ,ככה ,ככה כי
אתה פוגע בי ואתה פוגע.
משיח עמר:

למה צריך כמה חשבונות למה?

(מדברים ביחד)
משיח עמר:

אדוני הגזבר מה היתרות היום בקרנות על הפיקדונות היה  252כמה נשאר.

אברהם בינמו :קודם כל זה לא היה.
מיכה ז'נו:

 .213בבנקים  213מיליון .₪

משיח עמר:

זה כולל את התב"רים .אני אומר בלי תב"רים כמה נשאר ,היה צפי היה
כתוב בתקציב שלך  149זה אמיתי או זה פיקטיבי ,איך הגעת ל – 250
בתב"רים יש  80מיליון שקל?

מיכה ז'נו:

בקרנות יש כמעט כ –  57מיליון במים 57 ,מיליון בביוב 40 ... ,מיליון.

יחיאל אדרי :ופיתוח ותשתיות?
זאב שפיגלר :אין.
משיח עמר:

זה מה שאמרתי  149מיליון זה מה שיש למה אתה אומר  ,250אתה מזמין
היום תב"רים בנוסף לתב"רים שיש בסך של  63מיליון שקל ,יש לך תב"רים
היום עומדים ב –  63מיליון שקל לא מבוצעים ואתה מבקש ממני היום עוד
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 100מיליון שקל תב"רים נוספים למה.
מיכה ז'נו:

איך הגעת ל – ?100

משיח עמר:

אתה תעשה חשבון ,בחשבון אני אבוא אליך מחר תסביר לי הכל.

אברהם בינמו :דו"ח רבעון  3לשנת  .2015אני מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני לרבעון
שלישי שנת  ,2015מי בעד?  ,5מי נגד? .7
משיח עמר:

יש לי מה להעיר על פרוטוקול של הנהלה שכתב לרמן ,ואני רוצה ל ...אני לא
מוכן שיכתב היסטוריה.

סעיף 13
אברהם בינמו :מינוי מנהל שפ"ע ועדת הבחינה.
רועי לוי:

מי המועמד לא קיבלנו.

משיח עמר:

מי המועמדים למה מעומד.

רועי לוי:

יש פרוטוקול של ועדת כוח אדם הביאו לנו ,לא נתנו לנו .מי העביר את
הפרוטוקול .מי הפרסונות בעירייה מי ישב בועדה? את ישבת?

אביגיל:

ברור מנכ"ל חייב להיות מה לעשות ,יועץ משפטי ,נציג ציבור רחל רזניק,
יו"ר ועד העובדים קינן ,ויו"ר הועדה נציג ראש העיר יחיאל אדרי.

משיח עמר:

אין שם עניינים לאף אחד בנושא הזה את בטוחה?

אביגיל:

לא יודעת.

משיח עמר:

אני שואל שאלה האם אין לאף אחד מהיושבים באותה ועדה ניגוד עניינים
עם אחד המועמדים?

אביגיל:

לא .לא מצרפים סליחה זה צנעת הפרט.

רועי לוי:

סליחה למה אנחנו מפרסמים את זה בעיתון.

אברהם בינמו :מי שנבחר ,דוד אולי פעם אחת תאשר.
דוד עמר:

אבל תביא את זה שנראה על מה מדובר.

אברהם בינמו :שאתה הבאת את יוני בירון הבאת לי לראות אותו ,ממש הבאת לי לראות
אותו במשקפת של חיידקים .ניהול מנהל אגף שפ"ע.
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זאב שפיגלר :אבי  ...שעשית היא לא במקום משקפת של חיידקים באה ומרמזת כביכול
שהמועמד שהגיע הוא ממשפחת החיידקים אני ממליץ להשמיד את
החיידקים.
נעמי כספי:

אתה אמרת משהו נורא נורא חשוב אתה אפילו לא יודע מה אמרת ,אני רוצה
באמת שהקהל יבין וישמע התפרסם מחקר לפני שבוע של מכון ויצמן למדע.
תקשיבו חברים ,התפרסם לפני שבוע מחקר של מכון ויצמן למדע של  2חברי
צעירים שכנראה יקבלו פרס נובל שמצאו שגוף האדם הוא  97אחוז חיידקים,
אנחנו יותר חיידקים מאשר רקמה אנושית ,בערך  2.5קילו .אנחנו בני האדם.
אנחנו חיידקים ,המדע הוכיח .זה המחקר.

אברהם בינמו :רבותיי בהתאם להחלטת ועדת הבחינה.
(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :בהתאם להחלטת ועדת הבחינה הגיעו עם מנהל אגף שפ"ע ועל פי פרוטוקול
ועדת הבחינה מיום  ,20/3/2016לאשר את העסקתו של מר מימון טובול
בחוזה אישי ,על פי שכר בכירים בנתח שכר של בין  60ל –  70אחוז שכר
בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .מי בעד?  ,5מי נגד?
משיח עמר:

אפשר להתייחס לדבר הזה ,אני חושב שזה שגיאה חמורה מאוד למנות את
מימון טובול שהוא איש מוכשר מאוד ,עושה עבודה מסוימת במוקד ,יש שם
עבודה מאוד ,מאוד טובה ,אדם שעושה את עבודתו נאמנה ,מביא את המקום
הזה להישגים כל כך טובים ,אסור לקחת אדם ממקום טוב ולהביא אותו
למקום שאין לו שם שום ניסיון ושום ידע בתחום ,מה עוד שאבי פסקל עושה
גם הוא בתפקיד הזה עבודה מאוד טובה ומצוינת ,ואני חושב שאם אתה
רוצה לקחת אדם שלא איך אומרים מי שלא מתאים תשים אותו פה במקום
הזה ,ומי שלא מתאים תשים אותו פה זה יואיל? זה לא מועיל זה שיטה
פסולה ,זה ביבי נתניהו עושה  ..בדיוק הפוך אם הוא רוצה שר הבריאות הוא
מביא לך את שר המלחמה בבריאות לא נכון ,אני אומר לך תקשיב טוב
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האנשים האלה עושים עבודה מצוינת ,מצוינת לא טובה ,מעל המועלה ,בשתי
התחומי ם גם בתחום הפיקוח ,וגם בתחום השפ"ע ,גם אבי פסקל וגם מימון.
תן לי דקה.
יחיאל אדרי :הוא לא באגף שפ"ע משיח.
משיח עמר:

תן לי ברשותך ,בלי להיות מנהל שפ"ע הוא עשה עבודה מצוינת יותר טוב
ממנהל שפ"ע ,ואני אומר לך תחזור בך מהרעיון תשאירו את מימון איפה
שהוא מצוין בתפקיד ,אתה רוצה לשפר את מעמדו ניתן לשפר ,אתה רוצה
לשפר את שכרו ניתן לשפר במקום איפה שהוא נמצא ,לאו דווקא דרך שפ"ע,
מה לו ולשפ"ע ,הוא שם בשפע של העשייה ,הוא שם בשפע של הצלחות למה
לקחת אדם מוכשר למקום שאין לו שום סיכוי להצליח בו ,אנחנו דוחים את
זה אנחנו הצבענו נגד ההצבעה הזו אבל לא בגלל האישיות היא נכונה וזה
נכון ,מה זה הדבר הזה.

אברהם בינמו :אני מאוד מודה למשיח עמר ,אני בכלל לא מסכים עם מה שהוא אמר.
משיח עמר:

בקשה אם אתה חושב שהוא נכשל בתפקידו.

אברהם בינמו :א' אני שמח על המחמאות שהרעפתם על מימון ,מגיע להם ,הם עובדים
מצטיינים .מה נשיב למשיח ,נשיב לו כך.
רועי לוי:

משיח לפני  4חודשים רצו לפטר אותו ,עכשיו רוצים להעביר אותו לשפ"ע.

משיח עמר:

היה משהו שבאמת לא שייך לעניין.

רועי לוי:

אני בכלל לא מבין פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה ואני לא מבין את
זה.

בוריס:

אני רוצה להגיד משהו ,אני חושב שיכול להיות שהוא כבר מיצה את התפקיד
שהוא נמצא.

משיח עמר:

הוא כתב לראש העיר שהוא מיצה את עצמו אני רוצה לראות מכתב כזה.

בוריס:

שאתה דיברת אני לא הפרעתי לך נכון ,אולי הוא מיצה את עצמו וראש העיר,
אולי וראש העיר .וראש העיר רואה שהוא יכול לתת לו איזה שהוא תפקיד
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יותר רציני ,יותר טוב שהוא יכול.
רועי לוי:

מה זה לתת ,אני חייב להבין את המילה שאמרת לתת ואני מצטער שאני
קוטע אותך ,היתה ועדת מכרזים התמודדו אנשים ,החליטה הועדה מה
שהחליטה זה לא לתת ,ראש העיר לא נתן .אם ראש העיר סימן אותו זה
משהו אחר מראש ,אבל ראש העיר לא נותן.

בוריס:

אבל ראש העיר יכול להיות שראש העיר אמר לו להתמודד ,ואז הוא ראה
בתוך ,את הכוח שלו לקדם את העיר בתחום אחר.

משיח עמר:

אבל יכול להיות שזה היה מקרה תפור ,ואם המנכ"לית אומרת שאין ניגוד
עניינים.

אברהם בינמו :אני מודיע לכם שבתכנית העבודה שהכנתי בשנת  ,2014תכננתי  5אגפים
בעירייה וכעיר איתנה הגשנו את אישור משרד הפנים לכך ואכן קיבלנו את
האישור .כאשר הרעיון שיהיו  5אגפים ,אגף הנדסה ,אגף שפ"ע שכולל בתוכו
תחזוקה ,ניקיון ,גינון ,טיפול וכיוצא בזה ,אגף חינוך ותרבות ,אגף חירום
וביטחון בנינו מה שנקרא ,חסר לי אחד אני אביא לכם ,שירותים חברתיים
כן ,לאחר שנה ,לאחר שנה של דיונים שהיו ארוכים יחד עם כל הצוות ,יחד
עם יועצים חיצוניים ומקומיים שסיימו את העבודה והגישו לנו תכנית
מסודרת ,ולמעשה  5אגפים האלה הרעיון שהמנכ"לית אם היא תעבוד מול ה
–  5האלה או יחד עם ה –  5האלה בנוסף היועץ המשפטי שזה  ...וכולם ידעו
את מקומם בצורה מסודרת .מה שקרה בפועל שיש לו מעט מנהלים בעירייה
שאף אחד לא הסמיך אותם ,זאת אומרת לא הסמיכו אותם אומר אתה
תהיה על הגינון ,אתה תהיה על הניקיון לא היה איזה שהוא מכרז אמרו לו,
הבן אדם צמח ושהוא צמח או שהוא הכריז על עצמו או שהמקום עשה את
שלו ,אבל אביגיל דולב ,אבל אביגיל דולב ,אביגיל דולב.
דוד עמר:

אני מבקש לדעת מי האנשים האלה.

אברהם בינמו :אני יענה מתי שאני רוצה.
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אתה לא תענה מתי שאתה רוצה המועצה תחייב אותך לענות.

אברהם בינמו :המועצ ה תחייב אותי מה אתה אומר ,תגיד למועצה לחייב אותי נו תחייבו,
אתה יכול לחייב אותי מה אנחנו משחקים בדוקים מי אתה שתחייב אותי.
אתה תחייב אותי שאלת שאלה אני יענה לך ,שאלת שאלה אני יענה לך ,אבל
אתה מחייב אותי .אני בגיל  61אתה תחייב אותי .אני יותר גיבור ממה שאתה
חושב.
דוד עמר:

לא על דוד עמר ,אני מבקש ממך לא עם דוד עמר.

אברהם בינמו :שאלת שאלה אני ישיב לך.
דוד עמר:

אני עובד איתך  25שנה אני מכיר אותך יותר מיום אחד נכון ,אני מבקש
לדעת מי הם האנשים שלא יודעים מה התפקיד שלהם לא יודעים מי מינה
אותם.

זאב שפיגלר :אבי מה שד וד אומר והוא מעלה כאן משהו שהוא בעייתי .אם באמת נמצאים
כאן אנשים שאתה אומר שהם לא יודעים מה הם עושים ,מה התפקיד שלהם
מה הם מציעים אני חושב שחובת חברי המועצה לקבל פירוט ,מי הם ,אם
הם באמת לא יעילים וסתם יושבים בבית נדאג להוציא אותם ,אם הם
יכולים לשבת במקום אחר גם נדאג ,אבל האמירה שלך לזרוק את המשפט
לא מבוסס בלי לתת לנו כאן פרטים בנושא שערורייה ,שערורייה.
דוד עמר:

האנשים האלה הביעו לעיריית נשר מ –  8,000איש ל –  ,26,000האנשים
האלה שהוא מדבר עליהם הביאו את עיריית נשר לאחת הערים ה טובות
ביותר בארץ ,האנשים האלה שהוא מדבר עליהם שלא יודעים מה התפקיד
שלהם הביאו את העיר נשר מבחינה כלכלית למקום השלישי ביותר .הוא
מדבר על האנשים ,אתה יכול לדבר על לא יודע מה ,אני כלום בסדר ,אתה
מדבר על האנשים ,מנהל מחלקת חינוך ,מנהל מחלקת מים,.

רועי לוי:

סתם זרק מילה כרגיל.

דוד עמר:

מה קרה מלך המשיח הציל את העולם מה עשית במשך שנתיים וחצי?
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אברהם בינמו :מה שאתה לא עשית במשך  20שנה.
זאב שפיגלר :אבי בוא לא נרד לפן האישי לא מכובד ,אתה ראש עיר מכובד תעזוב את זה
באמת.
דוד עמר:

אני מאוד פגיע אבל מאוד וותרן אבל שהוא הולך בכוח מה זאת אומרת לפגוע
באנשים .פתאום האנשים האלה עשו מה שהם רוצים ,אתה אומר  ...מחלקת
מים הוא אומר לי מי האלה האנשים ,אני מכיר את האנשים האלה עבדו 24
שעות ביממה לבוא ולפגוע בהם בצ'יק.

יחיאל אדרי :מי פגע?
דוד עמר:

הוא פגע.

יחיאל אדרי :במה?
דוד עמר:

אני לא עונה לך.

יחיאל אדרי :את ה יודע מה אני שמח שאתה שם והוא פה ,זהו ,זה הכל בגללך זה לא בידי
שמיים.
דוד עמר:

אני מכבד אותו .מה שאני מבין עכשיו.

יחיאל אדרי :כמה אני יכול לשתוק לו למה מה קרה ,שנתיים וחצי אתה לא היית פה
פעמיים התעוררת לחיים מה קרה.
דוד עמר:

הייתי חולה מה לעשות.

יחיאל אדרי :אני מאחל לך בריאות.
אברהם בינמו :דוד מאחר ואתה שאלת שאלה.
דוד עמר:

תחזור בך קודם כל.

אברהם בינמו :אמרתי שאני אחזור ,תגיד לי מה אמרתי.
דוד עמר:

היו פה אנשים שעשו  ...הכל מוקלט .יש עובדים שעשו כמיטב יכולתם עם
שכר אפס והביאו את העיר נשר ממועצה מקומית עם  8,000נפשות ל –
 26,000נפשות.

אברהם בינמו :אני מאוד מעריך שאתה מכבד את העובדים שעבדו כאן ואני מעריך אותם גם
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כן והיתה לך הזדמנות קצת לפרוק את ההיסטוריה ולהביא אנשים ובאמת
מגיע להם את כל המילים הטובות שחלקם פרשו אבל אתה לא ירדת לסוף
דעתי ,מנהל מחלקת החינוך נבחר בדין כמנהל מחלקת חינוך ,והיועץ
המשפטי נבחר בדין כיועץ משפטי.
דוד עמר:

והמבקר נבחר כדין.

אברהם בינמו :תן לי להשלים אתה בסוף תגיע לאלה שלא נבחרו לדעתי.
דוד עמר:

אין אף אחד שלא נבחר אני אחראי על מה שאני אומר ,אין מנהל מחלקה
שלא נבחר.

אברהם בנימו :הרעיון הי ה להגיד לך שאביגיל כאשר נכנסה לתפקיד ,כאשר אביגיל נכנסה
לתפקיד היא החליטה לבדוק את הדברים ולעשות סדר ,ומצאנו הרבה אי
סדר.
דוד עמר:

אני שואל מי הם האנשים לפי דעתך שאגב עצמם עשו מה שהם רצו.

אברהם בינמו :אני חושב שאני לא יענה לך ,לא נעים.
דוד עמר:

למה לא נעים ,שהחברה ישמעו.

אברהם בינמו :כל החברה האלה הם שלך.
זאב שפיגלר :זה תושבים מה זה שלי שלך ,זה תושבים מה אני מחזיק אותם בכיס.
אברהם בינמו :דוד וותיק בעסק הוא יודע מה שהוא אומר.
יוסי:

אני חייב להגיד משהו יש לי דמעות בעיניים ,כי לי אמרו לי המנכ"לית שאני
עשיתי קומבינות איתך.

(ההקלטה הופסקה לבקשתם)
אברהם בינמו :הסעיף הבא הקמת ועדת רשות לקידום מעמד האישה ולשיווין מגדרי.
דוד עמר:

אני בעד נעמי יו"ר.

אברהם בנימו :מי בעד נעמי יו"ר?  ,1,2,3,4,5צריך להיות  .6מי נגד?  1,2,3,4,5עבר נעמי
עברה .הבן אדם נתן קרדיט קחי אותו בשתי ידיים .אני מודה לכם מאוד.
רועי לוי:

יש אישור פרוטוקולים.
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צריך להקפיד לכתוב רק מה שבאמת נאמר לא להוסיף תוספות.

אברהם בינמו :לפני שאני נועל את הישיבה ,אני רוצה .דן תיכון לא הצביע נגד.
דן תיכון:

הצבעתי נגד.

ישי איבגי:

 6מול  6גם שאתה מביא את ההצעה היא לא עוברת.

דן תיכון:

אני מציע שלא תביא את ההצעה בצורה כזאת.

אברהם בינמו :זה וועדת רשות .רשות.
רועי לוי:

זה ועדת חובה מעמד האישה זה ועדת חובה.

דוד עמר:

אין אישור פרוטוקולים?

אברהם בינמו :יש.
אישור פרוטוקולים.
אברהם בינמו :אישור פרוטוקולים ועדת ביקורת יד ,10/מי בעד? נעשה את כולם אבל הוא
בעד .אני רוצה לעשות אחד אחד .ועדת ביקורת יד 10/מי בעד?
דן תיכון:

על איזה נושא?

רועי לוי:

יו"ר הועד לא יודע על איזה פרוטוקול ,תענה לו ותגיד לו על איזה נושא
מדובר בפרוטוקול.

מיכה ז'נו:

פארק קק"ל.

דן תיכון:

איך אפשר לאשר את זה.

אברהם בינמו :מי בעד אישור פרוטוקול ,אני רוצה לעשות אחד אחד ,אישור פרוטוקולים
ועדת ביקורת יד 10/מי בעד?  ,1,2,3,4,5מי נגד?
נעמי כספי:

מה הבעיה שלכם אתם לא רוצים להצביע אין שום בעיה.

אברהם בינמו :אני חוזר על אישור פרוטוקולים ,מי בעד ועדת ביקורת יד 5 ,10/בעד ,מי נגד?
 .7ועדה לקידום מעמד הילד יד  1/מי בעד?  ,5מי נגד?  ,7הועדה למיגון ...יד1/
מי בעד?  ,5מי נגד?  .7אין נמנעים .הנהלה יד  ,18 /הנהלה יד ,19/הנהלה,20/
ועדת כספים יד 11/מי בעד הפרוטוקולים האלה.
משיח עמר:

אני מבקש לקרוא את הפרוטוקול יד 20/מ – .14/12
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אברהם בינמו :נגיע אליו ,מי בעד הנהלה יד 5 ,18/בעד 7 ,נגד אין נמנעים .מי בעד הנהלה
יד 5 19/בעד 7 ,נגד ,אין נמנעים ,הנהלה יד .20/יש לך הערות.
משיח עמר:

אני אמרתי שכל מה שכתוב בפרוטוקול הזה זה היסטוריה משוכתבת שום
דבר לא נאמר באותו פרוטוקול .תראה את הפרוטוקולים האלה של ההנהלה.
את שלושתם תעשה הצבעה מי בעד מי נגד .שאתה רושם משהו תרשום מה
שנאמר על ידי החברים לא משהו שהוכן יומיים לפני ,גם שאתה מוסר ידיעה
לעיתון לא כמו שכתבת נבחר רב לעיר ,אתה מסרת את זה לעיתון .שנבחר
רב?

תושב:

לא.

משיח עמר:

אז למה כתבת למה כתוב נבחר.

ישי איבגי:

מי העביר את ההודעה הזאת?

משיח עמר:

אדוני תקפיד קצת שהדברים יהיו באמת שמשקפים.

ישי איבגי:

אתה דובר עיריית נשר אייל ולא דובר ראש העיר תמיד תזכור את זה ,ואם
תכבד את התפקיד הזה התפקיד יכבד אותך

משיח עמר:

אני לא שמעתי שאתה מתייחס לזה.

יחיאל אדרי :אני לא מתייחס לזה ,אני הקאתי דם.
אברהם בינמו :אני חוזר.
יחיאל אדרי :שרב בעיר נשר אין כל כך הרבה שנים ,נעשו פה מהלכים ,הפכו אותנו
למושחתים ,אמרו שאנחנו העירייה הכי מושחתת בעניין הזה ,בסופו של עניין
רב לא נבחר בעיר נשר ,זה לא מופיע לכל הזוממים פה ,זה בושה וכלימה
לעיר נשר.
ישי איבגי:

מי אמר?

רועי לוי:

מה אתה אמרת שהעירייה מושחתת לא הבנתי?

יחיאל אדרי :לא אני לא אומר דברים כאלה.
אברהם בינמו :אני רוצה להתייחס ,אני רוצה להתייחס לנושא הרב .מזה  8שנים אין רב
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לעיר נשר ,הרב  ...יצא לפנסיה עבר לבני ברק שיבדל לחיים ארוכים ובמשך
שנים נעשו כאן מאמצים להביא לבחירת רב לעיר נשר .מועצת העיר נשר
באמת עשתה עבודה טובה ,בסופו של יום התכנסה ובחרה את הנציגים שלה,
בחרה את נציגי ,אישרה את הנציגים של השר ,אישרה את הנציגים של בתי
הכנסת ,הקימה את הועדה המכינה הכל נעשה ממש בסדר ,וראה איזה פלא,
במקום שהתהייה לנו חגיגה ,אנשים מסוימים הפכו את זה ליום מאוד קשה
עבורי אני יכול להגיד לך עבורי באופן אישי ,זה היה אחד הימים הכי קשים
שלי ,ביום חמישי זה היה ז' באדר ב' ומשלא התקיימו הבחירות .גם קצת
הופתעתי מאיפה היה העוז לפסול אנשים בגוף הבוחר ,בחרו גוף בוחר של 16
אנשים.
ישי איבגי:

ההליך הוא לא נכון.

רועי לוי:

כי התקנון של משרד הדתות  ...מה הם אומרים לך קודם תבחרו אחר כך
תבחרו אם אני כבר בוחר אני יכול לדעת מי ראש חבר איגוד .אני ויחיאל
הסכמנו על זה השבוע .מה העירייה אשמה בזה ,זה התקנון.

אברהם בינמו :אתה לא מקשיב אני לא אשמתי את העירייה.
דן תיכון:

אתה אולי מוכן לוותר על הערות שלך בנושא הזה?

אברהם בינמו :לא ,בכלל לא .קצת הפתיע אותי שפסלו אנשים בגוף הבוחר ,ואני ביום
ראשון הנחת היסוד שלי היתה ביום ראשון שביום רביעי ב –  12בלילה אנחנו
נקבל  ...כי ראיתי את התהליכים שמתרחשים ,ראיתי את התהליכים
שמתרחשים ואני אומר לכם שבאמת לקחתי ללב ,באמת.
דוד עמר:

מה היו התהליכים שראית?

אברהם בינמו :ראיתי את התהליכים של גורמים שונים ,של גורמים שונים במדינת ישראל,
שמחפשים דרך לסכל את הבחירות ,ואפילו הופתעתי שהם הצליחו .למה
הופתעתי שהם הצליחו? כי הם לא מהווים אפילו חצי אחוז בסיפור ,וכנראה
היתה להם מנטרה ודרך ושיטה ,וקצב ווואלה הם ניצחו .הם הביאו
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לסיטואציה שאין רב ראשי לעיר נשר .מאחר ואני הייתי מעורה בכל שלב
ובכל פרט גם מבחינתי גם כחבר בגוף הבוחר ,וגם כראש עיר ,אני לא מתכוון
לוותר ,אני יכול להגיד לכם שעשו כאן מעשים שלא היו צריכים להיעשות.א
ני יכול לספר לכם סיפור אישי אתם יכולים לצטט אותי לפני שנה היה שר
דתות אחר קראו לו הרב  ....היה סגן שר אבל הוא למעשה מילא את
התפקיד ,הוא שאל את דעתי לרב ,אמרתי לו שאצלי רק רב מחליט על רב.
אין מה לעשות.
רועי לוי:

זה לא מה שאמרת לו ,לפחות זה לא מה שלא סיפרת לי שאמרת לו.

אברהם בינמו :אמרתי לו רק רב מחליט על רב.
דן תיכון:

מה זה רב מחליט על רב?

אברהם בינמו :אמרתי לו שאני לא רב אז אני לא מחליט על רב .מי שהוא רב הרב יגיד לי מה
לעשות ,אבל לא נורא אפשר להקליט אותי יש הקלטות.
דן תיכון:

אני מציע לך תשקול את הדברים שלך אתה קורא דרור ללשון שלך היום וזה
מסוכן מאוד כי יש חקירה משטרתית סביב העניין.

אברהם בינמו :בטח למה שלא תהיה חקירה משטרתית אתם נהנים מזה .לא אתה סליחה,
אנשים חוגגים מזה ,על מה ,על מה.
דן תיכון:

אני בא ואומר לך תסיים את הישיבה ,ותשאיר את הכאבים שלך איך
אומרים בתוך הבטן.

אברהם בינמו :מה פתאום אני ראש עיר.
דן תיכון:

אתה לא יכול לפגוע באנשים ,התייחסת למישהו שהוא מישהו חצי אחוז
אפילו לא חצי אחוז.

אברהם בינמו :נכון ,נכון.
דן תיכון:

אני לא יודע למי התכוונת אבל אתה יודע למי התכוונת ואני מציע לך באמת
לסגור את הישיבה שהיא לא לכבודך.

אברהם בינמו :היא לא לכבודי אז ישיבה אחת תהיה לא לכבודי תכבד אותי פעם אחת.
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יחיאל אדרי :כל הישיבה הזאת היא לכבוד העיר.
זאב שפיגלר :לא היתה צריכה להתקיים בכלל.
אברהם בינמו :אתה תהיה מופתע לשמוע שאני מאוד מסופק מהישיבה הזאת ,זה אחת
הישיבות אולי אחת הטובות ביותר שהיו לי בתקופה האחרונה .אני רוצה
להגיד שבאמת צר לי על הדחייה של בחירת הרב הראשי לעיר נשר אבל אנחנו
נמשיך ונעשה את כל המאמצים החוקיים הנדרשים לכך .נעבור לסעיף
האחרון ועדת כספים ,מי בעד פרוטוקול ועדת כספים יד  5 ?11 /בעד ,מי נגד?
 ,7אין נמנעים ,הישיבה נעולה.

ישיבת מליאת המועצה ננעלה
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