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 עיריית נשר

 7/2016 ישיבה מספר
 826 ן המנייןמישיבת מליאה 

 18.05.2016 מתאריך 
 משתתפים:

 ראש העיר -אברהם )אבי( בינמו 

 ראש העיר וסגן ממלא מקום –יחיאל אדרי 

 סגן ראש העיר –משיח עמר 

 סגנית ראש העיר -נעמי כספי

 חבר מועצה – בוריס אייזנברג

 חבר מועצה –גאורגי גרשקוביץ' 

 חבר מועצה – אב שפיגלרז

 חבר מועצה – ישי איבגי

 חבר מועצה – דוד עמר

 חברת מועצה – אדווה קאופמן

 חבר מועצה – רועי לוי

 חבר מועצה – איגור גורביץ

 נוכחים:

 עוזר ראש העיר – ניב רוסו

 מ"מ מנכ"ל העירייה – בנהימיכל ל

 העירייהגזבר  - רו"ח מיכה זנו

 שפטייועץ מ –עו"ד אלכסנדר טנדלר 

 מבקר העירייה –גלעד הישג 

 דובר ראש העיר –אייל לרמן 
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 פרוטוקול

. כל הנושאים 2016/  7 -  826מן המניין ישיבת מליאת מועצת העיר  אבי בינמו, ר' העיר:

מובאים בשנית בהתאם  824על הסדר היום ובישיבת מליאת מועצת העיר 

להוריד מסדר היום. אני מבקש  1למכתבו של סגן הממונה על המחוז. סעיף 

 הסעיף שדן ביועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. בהתאם לבקשתה.

 איזה סעיף?  דובר :

 .13סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

 כן?  דובר :

, בקשתם של עורכי דינה, זכות השימוע. כפי  -בהתאם לבקשתו   אבי בינמו, ר' העיר:

נוריד את הסעיף הזה.  שהשבנו לו באמצעות גם היועץ המשפטי שלנו. לכן

ולכן אני חוזר שוב, כל הנושאים על סדר  היום הובאו בישיבת מליאת מועצת 

מובאים בשנית בהתאם למכתבו של סגן הממונה על מחוז  חיפה,  824העיר 

 , -לכבוד    -. כדלקמן  2016לאפריל  19 –כפי שנשלח אליי ב 

 מה, אתה מקריא כאילו את המסמך? רועי לוי:

כן. לכבוד מר אבי בינמו, ראש עיריית נשר, שלום  וברכה. הנדון  נמו, ר' העיר:אבי בי

 / א לפקידת העיריות. 141הפעלת סמכות הממונה על מחוז על פי סעיף 

 לאפריל? 19 רועי לוי:

ולאחר התייעצות עם  שבסיכומיםלאפריל. קיבלתי מכתבך  19כן,  אבי בינמו, ר' העיר:

משלב, אציין כי הממונה על המחוז שוקל  הממונה על המחוז, מר יושב

/ א בפקודת העיריות, אך טרם  141להפעיל את  הסמכות המוקנית לו בסעיף 

. לזמן את מליאת מועצת העיר לדיון נוסף בנושאים שעלו 1לכך הנך נדרש 

 . 2במכתבך שבסיכומין. בתוך פרק זמן המחייב בחוק. 

 תוכל להקריא את המכתב? רועי לוי:

להנחות את הגורמים המקצועיים וצוות הניהול הבכיר בעירייה,  ו, ר' העיר:אבי בינמ

להסביר ולהעמיד את פנקסי העירייה ומסמכיה לעיון כל חברי המועצה 

באשר לנושאים שעולים על סדר היום בהתאם להוראות והכללים המחייבים 

ניני דיון ע ים. לקי3/ א לפקודת העיריות, אם יידרשו לכך.  140מכוח סעיף 
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המשתקף בצורה  ברורה בפרוטוקול מליאת המועצה תוך כדי מתן הזדמנות 

, לנמק את אישור או דחיית ההצעות  -לחברי מועצת העיר לנמק או לדחות 

 שעל סדר היום. בכבוד רב, רואה חשבון וייס חנה, סגן הממונה על המחוז. 

 תקריא את המכתב שלך, שנדע למה הוא התייחס. רועי לוי:

 אין לי את המכתב.  ינמו, ר' העיר:אבי ב

 חבל שלא קיבלתי אותו. רועי לוי:

 טוב. על סדר היום יש שתי שאילתות.  אבי בינמו, ר' העיר:

 תקריא רגע את המכתב?   למה הוא התייחס.  רועי לוי:

 , -,  אין  לי את המכתב כאן. על סדר היום     -על סדר היום   אבי בינמו, ר' העיר:

 שנייה. רגע.  רועי לוי:

על סדר היום יש שאילתות. מצפור בדרך משה של דן תיכון      אבי בינמו, ר' העיר:

ומעקות ברזל של דן תיכון. עכשיו תראו, מאחר ואנחנו דוחים את המענה 

 לשאילתות האלה. 

 לא נכון. הוא ביקש להוריד את זה. רועי לוי:

 את השאילתות? אבי בינמו, ר' העיר:

 . זה פעם שעברה. הוא אמר לך אבי. כן  רועי לוי:

 וגם את ההצעות לסדר? אבי בינמו, ר' העיר:

 כן. הוא אמר לך אבי זה כבר לא רלוונטי.   רועי לוי:

 , -גם בנושא ה  אבי בינמו, ר' העיר: 

הוא אמר לך אבי, זה כבר לא רלוונטי. זה ישן. אני מבקש להוריד את זה  רועי לוי:

 לגמרי. 

 קיי. -קיי. או  -או  העיר:אבי בינמו, ר' 

 הוא אמר לך את זה בישיבה הקודמת.  רועי לוי:

, 2, 1גמרנו. אז אנחנו מורידים את השאילתות ואת ההצעות לסדר  אבי בינמו, ר' העיר:

 . 3שהועלו על ידי דן תיכון. 

 נעשה הצבעה. דובר :

 מה? אבי בינמו, ר' העיר:
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 נעשה הצבעה. דובר :

כן. בואו נקיים הצבעה. מי בעד להוריד את השאילתות וההצעות של  אבי בינמו, ר' העיר:

 דן תיכון? כולם פה אחד. 

 כולם. דובר :

 חברי מועצה בעד. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.  12. נכון? 12 אבי בינמו, ר' העיר:

 

 

 

 

 . אישור מיכל לבנה כמרכזת ישיבות המועצה.3

ת מיכל לבנה כמרכזת ישיבות המועצה. הצעת לאשר אאני מבקש   אבי בינמו, ר' העיר:

ההחלטה בהתאם לתוספת השנייה פרק ראשון לפקודת העיריות. מועצת 

העיר מאשרת את מיכל לבנה ממלא מקום מנכ"ל העירייה, כמרכזת ישיבות 

 המועצה. 

 עד מתי? דוד עמר:

 מה? אבי בינמו, ר' העיר: 

 עד מתי? דוד עמר:

 יה שלה. עד הפנס אבי בינמו, ר' העיר:

 אז תגיד עד מתי. דוד עמר:

 עד הפנסיה שלה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ממלאת מקום? דוד עמר:

 מה? אבי בינמו, ר' העיר:

 ממלאת מקום? דוד עמר:

 ,  -, ועדת הבחינה   -לא. ועדת הבחינה   אבי בינמו, ר' העיר:

 תגיד . דוד עמר:

לבנה כמנכ"לית העירייה. מזל טוב.  ועדת הבחינה אישרה את מיכל אבי בינמו, ר' העיר:

 יפה. אז אני מבקש לאשר אותה  כמרכזת הישיבות.

 המצ"ב -הורדת השאילתות והצעות לסדר

 חברים. פה אחד 12 –בעד 

 אין -נגד

 אין -נמנע
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 מתי אבל )לא ברור(  רועי לוי:

 יום ראשון.  דובר : 

 איזה יום? אבי בינמו, ר' העיר:

 ראשון.  דובר :

 לכן אני מבקש לאשר את מיכל לבנה כמרכזת הישיבות. יום ראשון.  אבי בינמו, ר' העיר:

אני מבקש להתייחס בקצרה לנושא. שלחתי גם פניה ליועץ המשפטי. ביום   וי:רועי ל

ראשון ראיתי את ההזמנה במייל לגבי ועדה למינוי בכירים ביום ראשון 

. נתייחס עוד פעם לשעות ולזמנים בהם נשלחה ההצעה. על פי 16:00בשעה 

י החלטת מועצת העיר, הזמנות וחומרים רלוונטיים צריכים להישלח לחבר

המועצה לביתם. לא אני ולא חיבור המועצה ששוחחתי איתו, משיח עמר, 

 קיבלנו את החומרים.  ולכן לא יכולנו להשתתף בישיבה.

 אתה יכול. יםאבל לשלוח לנו כל יום מייל  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -ביקשנו ש  רועי לוי:

 אבל לקבל אתה רוצה בכתב.  אבי בינמו, ר' העיר:

, ביקשנו מהיועץ המשפטי שיתייחס לעניין הזה.  עדיין לא קיבלנו  -ו  ביקשנ רועי לוי:

התייחסות.  זה דבר ראשון. לנושא השני, אני סבור שעד שמועצת העיר לא 

תאשר את הגברת מיכל לבנה כמנכ"לית עירייה, מיותר לאשר אותה כמרכזת 

קביל. אחד עם השני. זה במ ישיבות המועצה. זה צריך לבוא אחד תלוי בשני. 

לאחרונה הובא לידיעתי מכתב שהוציאה ממלאת מקום  -והנושא השלישי  

המנכ"לית גברת לבנה, לעובד עירייה על מינויו כמנהל שפע. למרות שמועצת 

העיר החליטה לא למנותו. אני חושב שהפעולות האלה שאנחנו צריכים 

לסמוך על מרכזת ישיבות המועצה שתמלא אחר החלטות מועצת העיר. לא 

 , -, עם מה ש  -עולים בקנה אחד עם מה שאנחנו  

 עם הערכים שלכם.  אבי בינמו, ר' העיר:

 , הצעתי היא לדחות את הבקשה להצעה לסדר היום. -לכן אני מציע  רועי לוי:

אני מציע את מיכל  קיי. אני מבקש להעלות את זה להצבעה.  -או  אבי בינמו, ר' העיר: 

, 5, 4 3, ,2, 1. מי נגד? 5, 4, 3, 2, 1מי בעד?  לבנה כמרכזת ישיבות המועצה.
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 . מי נמנע? אין. מתנגדים? אין.6,7

 

 

 

 

 

 אז מי מרכזת הישיבה?   משיח עמר:

 רושם. הסמכות היא שלו. רועי לוי:

 )מדברים ביניהם( 

 אני יכול להגיד משפט?  יחיאל אדרי:

 עכשיו אתה יכול. כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 רבה.תודה  משיח עמר:

 כן, בבקשה. משפט אחד אבל. אבי בינמו, ר' העיר:

לכל מה שנאמר. במיוחד ארוך. אני בישיבה הקודמת לא רציתי להתייחס   יחיאל אדרי:

למה שאמר חבר המועצה מר דוד עמר. וההתבטאות שאני מוחק את משפחת 

מי שרצה למחוק עמר , אני חושב שזה לא היה ראוי להגיד את הדבר הזה. 

, מרכז נשר בתנופה מר  -חת עמר, חלק ממנה, אני יודע, זה מרכז את משפ

על משיח עמר ולא אני. ולא על דוד. זה ג'ינו שלאורך כל הדרך כתב מכתבים 

לא משנה. זו סיבה למסיבה. אני בכוונה אומר את זה בפרוטוקול הזה ולא 

אני ,  -כדי שזה לא ישתמע , אני אדבר על משהו שאנשים בפרוטוקול הקודם, 

רציתי רק דבר אחד. צר לי מאוד שגברת קאופמן חברת מועצה החדשה 

סגן ראש עיר. אבל אני רוצה חבר, מטיחה נקלעה בישיבה ראשונה בו היא 

שיש לי כרגע בעניין הזה פשוט אתם , העצב הזה  -להגיד לכם שהשמחה  

פגעתם בציבור. העצב שיש לי בעניין הזה זה שקיבלתם החלטה שהיא לא 

ת את חברי המועצה שנמצאים פה נציגי ועדי ההורים, יושבת ראש ועד מכבד

ההורים והמרכזי גברת שולי שראתה וידעה כמה אני השקעתי בחינוך בעיר 

נשר. אבל זה לא הבעיה. אבל מצד שני, העצב מובא לי בשמחה. אני רוצה 

( לפקודת העיריות, 1הצעת החלטה: בהתאם לתוספת השנייה, פרק ראשון )

 מאשרים את מיכל ליבנה, מ"מ מנכ"ל העירייה כמרכזת ישיבות המועצה 

 5 -בעד

 7 -נגד

 אין -נמנע
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רשמתי שהבת שלי עורכת דין מן  –לבשר לכם שהיום קיבלתי הודעה רשמית 

 יין. עברה את כל ההסמכה.המנ

 )מאחלים מזל טוב(

, חבל שלא כולם נמצאים פה אבל אני רוצה  -ואני רוצה להגיד לכם, אני    יחיאל אדרי:

להגיד באופן אישי תודה רבה לכל אלו שהצביעו איך שהצביעו. זה לא מכבד. 

כי נמצא פה החבר ישי ידידי, שפנה אליי עשרות הפעמים על בעיות שישנן של 

ורים לילדים במערכת החינוך וטיפלתי בהן. יש פה .. אישי לטפל בנושא של ה

כמובן שיש הרבה דברים מגבלות בני עקיבא ויחד הרמנו את העניין הזה. 

מאוד צר לי שבגלל ובכוונה אני אומר  -ושאכן נפתרו, אבל צר לי מאוד, מאוד 

את ראש  את זה בפרוטוקול הזה ולא בפרוטוקול הקודם. שאנשים שמחפשים

העיר ולא מצליחים להגיע אליו, מגיעים לסגן שלו ואלי. אני אמנם לא כאין 

ערוך, אני יודע להילחם. מי שמכיר אותי פה יודע שאני יודע להילחם. חבל 

מאוד שלא התייחסתם לחוות הדעת של היועץ המשפטי. חבל מאוד שחיברו 

ן שמעולם לא אותי בהחלטה לגבי פרדי. כי מי שקורא את הפרוטוקול מבי

 15הואצלו לו סמכויות ולכן  הוא לא היה זכאי לשכר. הוא היה צריך להחזיר 

שנה אחורה כסף, ולכן הוא ויתר על  זה מהר מאוד. צר לי מאוד שהחבר 

 איגור אשר קרה לו את מה שקרה לו ואני לא רוצה להגיד. 

 למה? מה קרה לו? דוברת :

 , -שון ש , אני הרא -אני הראשון    יחיאל אדרי:

 מה קרה לו? דוברת :

 לא צריך לדבר על זה.  יחיאל אדרי:

 קיי.  -או  דוברת : 

 , -אני הראשון ש   יחיאל אדרי:

 אני אכתוב בגוגל. דוברת :

שרצתי לדאוג לו, לדאוג לו ואני מקווה שעשיתי את זה טוב. אני רוצה להגיד  יחיאל אדרי:

יד היה לו מה לאכול. יחיאל לכם חברים, העיר נשר לא יחיאל, יחיאל תמ

 תמיד  היה לו את איך אמר  משיח? תמיד היה לי אוטו ותמיד היה לי 
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ותמיד היה לי מה לאכול. ותמיד יחיאל היה לי מה לאכול.  במי  פלאפון. 

שאתם פגעתם,  לא פגעתם בי. פגעתם בציבור, בעיר נשר.  זה דבר שלא 

על דבר כזה? לא האמנתי. כי ייעשה. ישי אני הכול ידעתי. שאתה תרים יד 

היו לך הצהרות לא פעם ולא פעמיים שאמרת לי גם, אני לא ארים יד נגד 

משיח שילך הביתה בתור סגן, ולא עליך יחיאל, ואני לא באתי לפה בשביל 

 להוריד אנשים.

 אבל הוא לא הולך הביתה. על מה אתה מדבר?  ישי איבגי:

 , -בסך הכול תקשיב  משיח עמר:

 ,  -משיח, משיח, כשמדובר פה על   דרי:יחיאל א

 , -יחיאל   משיח עמר:

 , -בא ואומר    -דוד עמר    -שראש העיר לשעבר   יחיאל אדרי:

 מדבר על נקמה.  דוברת :

 נקמנות, חבר'ה זה לא במקום. זה לא במקום.  יחיאל אדרי:

, אתם  יחיאל, תרשה לי להפריע לך בשתי מילים. הסטאטוס לא משתנה  משיח עמר:

התפקיד  הזה עשית אצל דוד גם בלי שכר.  עשית אותו במשך שנים. גם בלי 

 שכר.

 שנה התנדבתי. 30 יחיאל אדרי:

, וגם היום לא ביקשו לשנות את הסטאטוס שלך כסגן ממלא  -וגם היום   משיח עמר:

מקום, אלא רק לעניין השכר. ואני אומר לך, גם אני וגם אתה שירתנו את 

עשרות שנים בלי שכר. תמשיך לעשות את זה בלי שכר. הציבור במשך 

 , -הסטאטוס לא משתנה. רק דבר אחד משתנה 

 לא, אתה כנראה לא יודע  על מה הצבעת. יחיאל אדרי:

 בבנק.  משיח עמר:

לא, אתה כנראה לא יודע על מה הצבעת. אתה הצבעת על הורדת הסמכויות  יחיאל אדרי:

 שלי כמחזיק תיק החינוך.

 לא, לא. לא.  ר:משיח עמ

 כסגן ראש העיר.  יחיאל אדרי:
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 לא.  משיח עמר:

שאני לא מורשה לחתום. אני לא מורשה להציג את עצמי  כמחזיק תיק  יחיאל אדרי:

 החינוך.

 , -אדוני, אתה   משיח עמר:

 משיח, זה שונה. יחיאל אדרי:

 תפרש איך שאתה רוצה. משיח עמר:

 , -אבל   יחיאל אדרי:

 יאל, תגיד לי מתי אני יכול להגיב על מה שאמרת.יח ישי איבגי:

 אני כבר לא אומר לך. יחיאל אדרי:

 לא,  אבי לא היה פה, אתה ניהלת את הישיבה.  ישי איבגי:

 , -אני לא ניהלתי את הישיבה.  אני פשוט מאוד אמרתי   יחיאל אדרי:

 אני רוצה להגיד. אפשר?  ישי איבגי:

, אני מבקש  -היה לי להגיד בעניין הזה. אני מבקש  אני אמרתי את מה ש יחיאל אדרי:

בזמן אני נמצא בסערת רגשות ולא אתה, כי אתה הצבעת ולא אני. אני מאוד 

 מבקש בואו תעברו הלאה. כי את מה שהיה לי להגיד, אמרתי.  

 עזוב.   משיח עמר:

 עוזב.   יחיאל אדרי:

 ישי.  משיח עמר:

 צודק. מכבד אותו. ישי איבגי:

של חיבור לפני שאנחנו עוברים   לסעיף הרביעי, צר לי על דבריו  ינמו, ר' העיר:אבי ב

המועצה רועי לוי על מיכל לבנה.  היא אשת מעשה רצינית. הוכיחה את עצמה 

 בתפקידה כמנהל מחלקת הרווחה. 

 בעלת יכולות לתפארת מדינת ישראל. משיח עמר:

 ישראל.  בעלת יכולות לתפארת מדינת אבי בינמו, ר' העיר:

 תודה. מיכל לבנה:

 על זה אני יכול להעיד. משיח עמר:

 נכון. יפה מאוד.  אבי בינמו, ר' העיר:
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 אבל את לא מספיק טובה לחברי האופוזיציה  של נשר. אנחנו

 לא, היא לא אמרה. משיח עמר:

 לא אמרו את זה. דובר :

 לא, לא.  אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 ניסה מילים?למה את מכ דובר :

    אני לא מכניסה מילים. נעמי כספי:

 אין.  אבי בינמו, ר' העיר:

  –)מדברים ביחד( 

 הם הציעו לאשר את זה ביחד עם המינוי למנכ"לית. אבי בינמו, ר' העיר:

 . בסדר. יםנכון. עוד חודש, עוד חודשי נעמי כספי:

 יחד עם המינוי למנכ"לית. אבי בינמו, ר' העיר:

 ככה נהוג ומקובל. רועי לוי:

 מאוד מדויקים מבחינה ניהולית. -ככה נכון אבל אתם מאוד  נעמי כספי:

 יש לי ברוך ה. אבי בינמו, ר' העיר: 

 ונוהלים. נעמי כספי:

 , -יש לי ברוך ה  אבי בינמו, ר' העיר:

 את כל הזמן. דובר :

 כן, זמן . אבי בינמו, ר' העיר:

 בסדר.נכון. יש לכם זמן. הכול  נעמי כספי:

 יש לנו זמן. אבי בינמו, ר' העיר:

 תחכו.   כל הישוב יכול לחכות. הכול בסדר. נעמי כספי:

 , -כן. הכול בסדר. טוב. לכן אני   אבי בינמו, ר' העיר:

 הכול בסדר. נעמי כספי:

 הכול יעבור. רועי לוי:

  מיכל ידועה באהדתה השרופה לקבוצת הכדורסל מכבי חיפה. אבי בינמו, ר' העיר:

 מכבי חיפה. נעמי כספי:
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כן. שבאמת  היה להם ביצוע ג.   אז אני מאמין שהדברים יסודרו,  אבי בינמו, ר' העיר:

 . 4. סעיף 4מיכל.  לא לדאוג, אנחנו כאן. 

 

 ומתן מקדמה.  2016אישור תבחינים למתן תמיכות בשנת . 4

 כן. אפשר?  משיח עמר:

 רק רגע בבקשה. אבי בינמו, ר' העיר:

 הוא רוצה להתייחס. :דובר 

אני מציע לנושא התבחינים שלמעשה זה דרישה של שנייה אחת.  אבי בינמו, ר' העיר:

, אני מציע בהחלטה לאשר 824משרד הפנים, כפי שזה הועלה כבר בישיבה 

.  לאשר העברת  תמיכה לגופים 2016את התבחינים למתן תמיכות לשנת 

 –בסכום השווה ל   2015נת הנתמכים אשר קיבלו תמיכה מעיריית נשר בש

 50לכל חודש, בהיקף שלא יעלה על  2015מהתמיכה השנתית לשנת  1/12

. וזאת עד לקבלת המלצת ועדת 2015אחוז מכלל התמיכה שיתנה בשנת 

. כמובן שצורף לעניין זה 2016התמיכות בנוגע לחלוקת התמיכות לשנת 

 הנוהל של משרד הפנים. כן. בבקשה.

זה הישג יוצא מן הכלל.  אנחנו רוצים לברך את כניסת של )לא ברור( קודם כל משיח עמר:

)לא ברור, רחוק מהמיקרופון(. אין שום ספק שעיריית נשר  תמשיך לסייע 

אלא מה? בהצעת התבחינים שאני ולתמוך ולעודד להסמכתה של הכניסה. 

כדורגל והיתר   -אחוז  85מיליון ש"ח,  2.2ראיתי, נקבע שם כי מתקציב של 

 כדורסל. 

 .80 דובר :

, אני  -. לא משנה. אני רק  70 –, אני מניח שזה ירד ל  80 –, ירד ל 85היה  משיח עמר:

אחוז כדורסל ואחוז אחד  19אחוז זה כדורגל,  80.  80 –וירד ל  85יודע שהיה 

אחוז  80 –אין ספק שהסכום שעומד כתוצאה מ אני חושב שלכל השאר. 

אנחנו שהוא בסדר גמור. אבל מה עם כל השאר?  לטובת הכדורגל יכול להיות

ולאפשר העברת חושבים שצריך להגדיל את הפול הכללי של ועדת התמיכות, 

 5תמיכות גם לגופים האחרים בקנה מידה שצריך. שיתכן מאוד שמפול של 
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אני מדבר על הרעיון. לא חייב . 1,600,000 –אחוז זה יותר מ  50מיליון ש"ח, 

 –, מה ה  -מיליון. ומה   5 –אחוז מ  50. יכול להיות  2.2 -אחוז מ  80להיות 

X  השלם מונח פה בוועדה? אני גם רוצה להתייחס לעניין הזה של מחשיבים

אותנו שבמיוחד כשאתה מתייחס כל פעם במישהו אחר, משיח לא נתן, משיח 

 לא זה, לא זה.  משיח אפילו לא מצלצל. 

 משיח לא בא. דובר :

לא בא. אז אני גם בנושא של התמיכות  מי שכתב )לא ברור(. אני )לא  משיח משיח עמר:

ברור, רחוק מהמיקרופון(.  אני חושב שבנושא של תמיכות אנחנו צריכים 

להגביל את הסך הכללי ולאפשר. לא יתכן לדוגמא שמרכז יום לקשיש היה לו 

ר  אלף ש"ח.  זה דב 200 –מיליון ש"ח בשנה ופתאום זה נהיה יותר קטן ב 

 –אלף וזהו. למה? ככה. למה לא להגדיל ל  200שרירותי, מורידים 

? למה לא להשאיר את זה מיליון ש"ח? אז אומרים שאין. מה, 1,800,000

מאיפה מקטינים? מהקשישים.  אותו יש כל מיני גופים אחרים, עמותות 

אחרות שאמורות לקבל תקציב וגם כן מקבלים תקציב מזערי. אז איך אפשר 

שהסכום הגדול הזה יישאר לטובת קבוצת הכדורגל מבלי שאחרים באמת 

כך לחלק את זה  -יפגעו?  צריך להגדיל את הסך הכולל בתוך התקציב, ואחר 

באופן כזה שגם קבוצת הכדורגל תקבל  את מה שמגיע לה, וגם העמותות וגם 

מרכז יום לקשיש וכל היתר ייהנו. כי אני חושב עדיין שנשר יש לה תקציב 

ב, ונשר איתנה כפי שמגדיר זאת ראש העיר. ואני אומר היא עיר איתנה. יש טו

מיליון ש"ח זה הרבה כסף. זה התקציב השנתי. אני  183  -לה תקציב טוב, ו 

חושב שהיא יכולה לעמוד בכך שהיא תגדיל את הסעיף הזה של תמיכות בעוד 

ן את סכום מסוים שצריך להתאים לכולם. זה א. אנחנו לא באים להקטי

המספר. ואני אומר שוב,  אפשר לעשות את זה מהיום למחר. לא צריך 

להמתין,  לא צריך לעכב. צריך פשוט מאוד לזמן את ועדת הכספים ולהגדיל 

את המספר שמופיע  שם בוועדת התמיכות, כדי לאפשר לכל אלה שזכאים 

ל לתמיכות לקבל במועד את הכסף. זה איחור גדול מאוד מהנוהל. איחור גדו

מאוד. היה אפשר לעשות את זה הרבה לפני כדי שאף אחד  לא יסבול 
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מהנושא הזה.  עכשיו,  לגבי העניין של המלגות גם כן לפי איזושהי אנחנו 

היה  2014 –מתנגדים. מי מתנגד? אנחנו אמרנו שהסכום הכולל שהיה ב 

מה . ל1,050,000 –ל  2016 –וב  1,361,000 –ירד ל  2015 –מיליון וחצי. ב 

צריך לרדת? אפשר היה להגדיל את זה. להוסיף למלגות.  אנחנו ניסינו כדי 

לא לעשות צחוק מאותם סטודנטים  שמביאים גאווה באמת לעיר, אנחנו 

 1700זקוקים לאותם סטודנטים שיקבלו את המלגות. רק במקום לתת להם 

לאלה שמקבלים אלף ש"ח  אלפים ש"ח מלגה.  3ש"ח לשנה מלגה, לתת להם 

ש"ח. אז איפה אפשר היה לשנות את זה? את המרכיב הזה  2000יקבלו 

 , אתה רוצה להגיד ? -. שם אנחנו  2016 –ל חייבים לשנות במסגרת התקציב 

 שנייה. דובר :

 לא ,שנייה. תבקש רשות מהיושב ראש, אני לא יכול לתת לך רשות. משיח עמר:

 כן. דובר :

. אז אני רק רוצה לומר שבהחלט מה שאנחנו   סליחה באמת. זה לא בסמכותי משיח עמר:

למרץ וזה היה גם לפני כן, זימון ועדת  27 –, כל מה שאנחנו ביקשנו מ  -

. מה הבעיה לזמן ועדת כספים? בוא נניח שההמלצה שלנו לא תתקבל,  יםכספ

ואתה לא רוצה. או לשכנע שאין אפשרות לשנות. או שהיועץ המשפטי יאמר 

וכו'. אז בסדר.   -זה לא ניתן, אני עוזר לך. וכו'  מסיבה כזאת או אחרת

התכנסה ועדת הכספים, דנה בנושא, קיבלה החלטות וההחלטות הללו 

מגיעים למועצת העיר, הן יאושרו במועצת העיר, ובסופו של דבר, אני גם נותן 

לך טיפ, בסופו של דבר הביצוע הוא בידיים שלך. אתה יכול לעשות את זה 

לעשות את זה  בעוד חצי שנה. אנחנו יודעים שהביצוע לא  היום, אתה יכול

בידיים שלנו. למה לא לזמן? אני מתייחס גם לנושא ועדת מינוי, גם לנושא 

לא צריך להתעקש על פרוצדורה. לא צריך ללכת עם האגו בעניין הזה. מלגות, 

אפשר לשים את האגו בצד. ואם באמת טובת התלמידים והסטודנטים 

פורטאים לנגד עיניכם, אז בואו נעשה את זה מחר. בואו נזמן והקשישים והס

ועדת כספים מחר, בואו נקיים מחר דיון, בואו נקבל החלטה מחר וביום שני 

ישיבת מליאה,  וכולם יקבלו כסף ביום שני. זה לא תלוי בי, זה תלוי בראש 
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 העיר, וברצונו וברצותו יעשה. ברצותו לא יעשה. ואני לכם מבקש עוד פעם,

במסגרת הדיונים הפנימיים של תפסיקו לפרסם דברי שקר. הכול חייב להיות 

אנחנו הוועדות, המלצות הוועדות, ומסגרת החלטות מעצת העיר ויישומן. 

בעד חלוקת מלגות גבוהות יותר, אנחנו בעד חלוקת תמיכות גבוהות יותר. כי 

לא דבר  מיליון ש"ח תקציב שנתי זה 183אני חושב שיהיה שם מספיק כסף, 

 שהוא מה בכך, זה הרבה מאוד כסף. ואפרש )לא ברור( בעניין .

 .לרטמתודה רבה. כן,  אבי בינמו, ר' העיר:

אני ציינתי בפני ראש העיר ואני מבקש לציין את זה גם בפני  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 , -המליאה, ישנה בעיה קטנה בקשר למלגות וזה שהחומר  

 , סליחה. לא דנים בעניין מלגות. -ים  רגע. אנחנו לא דנ משיח עמר:

 בסדר. תן לו להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 סליחה, לא. זה לא מה שהיה צריך. משיח עמר:

 סליחה. אבל הוא מבקש להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 , -סליחה, אלכסנדר,  לא מדברים על   משיח עמר:

 כן, אלכסנדר. אבי בינמו, ר' העיר:

 ו מדברים על אם יש לך משהו לומר בנושא התבחינים.אנחנ משיח עמר:

 אתה לא היושב ראש. בבקשה ממך.  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אנחנו לא מדברים על זה. משיח עמר:

 בסדר. הוא רוצה להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 אנחנו לא דנים, אלכסנדר. משיח עמר:

 לכסנדר.  אתה לא יכול להשתיק את היועץ המשפטי. כן, א אבי בינמו, ר' העיר:

 אני לא משתיק אני רק אומר לכם שזה לא על סדר היום. משיח עמר:

 תן לו להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה רוצה להגיד? תגיד מה שאתה רוצה. משיח עמר:

 כן מר  טמלר. אבי בינמו, ר' העיר:

 אפילו אחרי הישיבה. משיח עמר:
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 כן, מר טמלר. ר' העיר:אבי בינמו, 

הערה קטנה. החומר של הבקשות למלגות הן על סמך חומר שהוגש  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

עד דצמבר. עברה כמעט חצי שנה עוד מעט, ואני המלצתי לראש העיר ובכלל 

לעשות עדכון של החומר הזה מפני שהתקינות הציבורית מחייבת לחלק מלגה 

 הדברים משתנים וצריך להיות מעודכן. על סמך נתוני אמת. תוך חצי שנה

-זה נכון. זה מוטל על המנגנון.  דרך אגב, אלכסנדר, כמו שאתה אומר עכשיו   משיח עמר:

 , 

איפה אפשר לשנות? הוא מציע לראש העיר לזמן את ועדת הכספים, ולקבל  דוד עמר:

 החלטה לשנות. 

 כן. מישהו עוד רוצה להתייחס? אבי בינמו, ר' העיר:

 , -כן. אני רוצה   מיכה זנו: רו"ח

 כן, מיכה. אבי בינמו, ר' העיר:

לגבי התבחינים צריך לחלק את זה לשניים. על פי חוזר   -כן. לציין ככה   רו"ח מיכה זנו:

 50. עד 1/12מנכ"ל משרד הפנים, מקדמה זה דבר אחד שאפשר לחלק עד 

שר את זה. כך חשוב אפשר לא -אחוז בלי שום קשר לתבחינים. ואם זה כל 

את  יםומאשרובנוסף לגבי התבחינים  בואו נתקדם עם התהליך. במידה 

 , -התבחינים  

 זה יכולת לעשות, סליחה. משיח עמר:

 רגע. תן לי לסיים. רו"ח מיכה זנו:

 לא, זה יכולת לעשות. לא, אתה לא צודק. משיח עמר:

 אני לא מפריע לך. רו"ח מיכה זנו:

שהתקבלה החלטה במועצת העיר לא לאשר את  יכולת לעשות לפני משיח עמר:

התבחינים. את זה יכולת לעשות לפני. אחרי שהתקבלה החלטת מועצת 

 העיר, אתה לא יכול לפעול בניגוד למועצת העיר.

 איזו החלטה? זה עולה לדיון שני. רו"ח מיכה זנו:

 התקבלה החלטה פעם שעברה שאנחנו דוחים את התבחינים. משיח עמר:

 רגע. אתה לא מקשיב עד הסוף.  זנו:רו"ח מיכה 
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 תן לו. אבי בינמו, ר' העיר:

תנו לי. לא, אבל תנו לי רגע לסיים.  בואו נחלק את הדבר לשניים. יש את  רו"ח מיכה זנו:

אחוז בלי שום קשר לתבחינים. זאת  50עד  1/12המקדמה שזה החלטה 

וסיף ולה X, אם אתה רוצה לתת  -ואתה   Xאומרת אם אתה רוצה לתת 

השלב השני שאתה המקדמה. עכשיו,  מעבר לזה, אז אין מניעה לתת את

מאשר את התבחינים נגיד ואישרת אותם, אתה יוצא לפרסום. העמותות 

מגישות תוך שבועיים אבל  הבקשות. ועדת תמיכות דנה בבקשות. זה תהליך 

. ימים 10כך זה מגיע למועצת העיר, עוד  -שבועות. צריך לבדוק. אחר  3של 

מאוד רציני. כאילו אם אתה תבוא ותגיד לא בכלל, אז עוד  פיגוראז יש 

 שלושה כל העמותות האלה לא יראו שקל. - יםבאמת חודשי

 סליחה. משיח עמר:

 לא, רגע. אני רוצה לסיים.  רו"ח מיכה זנו:

 יש לי הערת ביניים. משיח עמר:

 תן לי לסיים אבל. רו"ח מיכה זנו:

 ן לו לסיים.ת אבי בינמו, ר' העיר:

 משיח תן לי לסיים, אתה כל הזמן זה.  אני לא מפריע לך. תן לי לסיים.  רו"ח מיכה זנו:

 , -אתה לא יכול   משיח עמר:

ואתה רוצה  X, רגע. אין שום מניעה שאם אתה  אישרת  -אין מניעה   רו"ח מיכה זנו:

 מעבר ויאשרו לתקציב, להשלים. אבל זה בעצם שעוצרים את הכול, אני

 הם לא יראו כלום.   –ו  יםאומר לך שבתהליך הזה עוד חודשי

 ?1/12אדוני המלומד, אם כך, מדוע מינואר לא חילקת  משיח עמר:

 כי צריך אישור מועצה. רו"ח מיכה זנו:

 סליחה. משיח עמר:

 מתי הבאת את זה פעם ראשונה? אבי בינמו, ר' העיר:

 .זה היה בפברואר זה על המקדמה רו"ח מיכה זנו:

 אם זה פברואר למה לא חילקת את זה?  משיח עמר:

 . 1/12כי לא היה אישור מועצה. תאשרו את זה אני אחלק  רו"ח מיכה זנו:
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 אבל אתה אומר שלא צריך אישור מועצה. משיח עמר:

 צריך. צריך. דוברת :

 למקדמה צריך אישור מועצה.  רו"ח מיכה זנו:

 למקדמה צריך. משיח עמר:

 אחוז. זה סעיף ב. 50כן. עד  רו"ח מיכה זנו:

 למה לא עשית את זה בפברואר? משיח עמר:

 זה עלה, לא אישרתם.  רו"ח מיכה זנו:

 .1/12 משיח עמר:

 אחוז. 50עד  רו"ח מיכה זנו:

 אין בכלל זקוק לאישורים שלכם.  משיח עמר:

 זקוק, זקוק.  רו"ח מיכה זנו:

 זקוק. אבי בינמו, ר' העיר:

ואתם מסכימים תאשרו. אז זה מנכ"ל זקוק. אז אם אין לכם בעיה חוזר  רו"ח מיכה זנו:

 פשוט. 

 .יםעכשיו יש לנו בעיה. מכיוון שהחלטנו שהתבחינים הם לא נכונ משיח עמר:

 כן. כי אתה מבין שזה הכול עניין של אגו.  נעמי כספי:

 לא, אבל בלי קשר לתבחינים.  רו"ח מיכה זנו:

. וזה ממש מעניין את הסבתא שלהם שאנשים ותרגילים של פוליטיקה נעמי כספי:

 , -מחכים לכסף, לתמיכות אילן ועיוורים. וכולם מחכים. הכול עניין של  

 )מדברים ביחד(

 קיי. אדוני אני יכולה להגיד משהו? -או  נעמי כספי:

 בבקשה. את אומרת. אבי בינמו, ר' העיר:

 משיח.  נעמי כספי:

 רק בלי עצבים. משיח עמר:

 לא. בכיף. :נעמי כספי

 באמת בכנות.  משיח עמר:

 בכיף, בכנות. נעמי כספי:



 ס.מ                                   04708
       

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

18 

 אפשר לשוחח, אפשר לחלוק. משיח עמר:

 בוא נשוחח.   נעמי כספי:

 תקבלי אפילו קומפלימנטים על הנאומים, אין שום בעיה.  אבל באמת. משיח עמר:

 קיי. בסדר. באמת בקטנה.  -או  נעמי כספי:

 כן. משיח עמר:

 , עוד לא הייתי היום בבית. שהתעייפתית היא האמ נעמי כספי:

 )מדברים ביניהם( 

מה שעושה הגזבר הוא פשוט אומר אמירה שנורא נורא מעציבה אותי. משום  נעמי כספי:

שהוא אומר שבעצם אתם יכולתם לדאוג שאנשים יקבלו את הכסף הזה כבר 

לא חודשים. ובגלל פטפטת ומכבסת מילים, שורה תחתונה שאנשים  4לפני 

מזמן את כל התקציבים של הם מקבלים את  הכסף.  אנשים יוכלו לקבל 

 מחכים להם, אני מקבלת טלפונים מאנשים שבוכים.

 גם אני. דובר :

. BY THE BOOKגם אתה מקבל. אבל זה לא מפריע לכם להתנהל פתאום  נעמי כספי:

 להתנהל פתאום זה לא על סדר היום.

 למה, פעם לא התנהלנו? רועי לוי:

אתה מביא בהצעה הקודמת כל מיני הצעות כדי לסדר את ענייני העירייה וכל  נעמי כספי:

הסדר הזה שלכם רועי, פשוט דופק את האנשים. אז דופק את האנשים. דופק 

 , -פעמים. וחבל. די. תהיו   3את האנשים מה לעשות?  אני אגיד את זה 

 ישיבת מועצה. דובר :

במשחק פוליטי  כאופוזיציהמלאו את התפקיד שלכם , ת -אתם ממלאים   נעמי כספי:

הוגן. אל תנסו  דרך תקיעות של העיר הזאת להרוס ולטרפד פה את כל 

אבי, האמת היא שהרי אתה יודע שכל ההצעות שאתה תעלה התכניות. 

שעניינן קידום העיר ופיתוח התכניות , גם בנושא של הבטיחות והביטחון , זה 

 לא יקרה.

 י רק מילה טובה. תגיד משיח עמר:

 זה לא יקרה.  נעמי כספי:
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 מילה טובה אחת על מה שאמרתי. לא אמרתי כלום טוב? משיח עמר:

 קיי. -או  נעמי כספי:

 אחוז לא טוב. אז תגידי מילה. 90 משיח עמר:

אז מילה אחת טובה. הוא ילקח את הדברים שהוא אמר והוא יגיד שהוא  נעמי כספי:

 בפעם השנייה. מסכים לקבל את כל ההצעות 

 אני מסכים שמחר תתכנס ועדת כספים  ותחלק את הכספים. משיח עמר:

 בסדר. ואני מסכימה שהיום תתקבל החלטה. נעמי כספי:

 היום תתקבל. משיח עמר:

לא מחר, היום. למה לדחות היום את מחר כשאפשר לדחות את זה  נעמי כספי:

 למחרתיים? זאת הגישה שלכם. 

ין בית ספר מופת הולך להיסגר שתדעו. בית ספר מופת הולך להיסגר עדי בוריס אייזנברג:

 בגלל חצי שנה שאתם לא אישרתם את התקציב. 

 תודיע שאתה הולך לסגור את בית הספר.  משיח עמר:

 אני לא סוגר. אני לא סוגר. בוריס אייזנברג:

 אני לא סוגר. משיח עמר:

 , -אתה לא סוגר? אתה לא   בוריס אייזנברג:

רגע. אני מחלק את רשות הדיבור. תמתין. תכף אתה תקבל. כן יחיאל   בינמו, ר' העיר:אבי 

 בבקשה.

אני ממש מצטער מאוד כנראה אנשים פה לא מכירים את כל החוק. וצר לי   יחיאל אדרי:

 , ודברים שהם נעשו בתקופת האבן.   -וצר לי שישנם דברים שמראים ולא  

 תקופת מה? אבי בינמו, ר' העיר:

 תקופת האבן.  יחיאל אדרי:

 תקופת האבן. אבי בינמו, ר' העיר:

 יעני מזמן. נעמי כספי:

אני  לסטודנטים, כשהעליתי את הנושא  הזה  של מלגות  -אני כשהעליתי    יחיאל אדרי:

שמעתי את מה שאמר משיח. אין לי חילוקי דעות על מה שהוא ביקש. אבל 

תשב העירייה תעשה עדכון תקציב, אמרתי בינתיים, בואו נחלק את מה שיש. 
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תשב ועדת כספים, תעשה עדכון תקציב ניתן להם עוד צ'קים . מה קרה? למה 

 ,  -בינתיים לעכב את זה? זה אני מדבר על הנושא  

 ,  -אני   משיח עמר:

 רגע. משיח סליחה. יחיאל אדרי:

 אני חושש. משיח עמר:

 אבל לא, לא. תן לי רגע.  יחיאל אדרי:

 כל שנה בחנוכה היו מחלקים.  :רועי לוי

 , -, אני בא ואני אומר   -אני   יחיאל אדרי:

 מה קרה? רועי לוי:

 רגע. אני אסביר לכם גם. יחיאל אדרי:

 , -נובמבר   רועי לוי:

 גם את זה אני אסביר.  יחיאל אדרי:

 חודשים. 8 רועי לוי:

בואו נחלק  בינתיים את  גם את זה אני אסביר. ולכן אני באתי ואני אמרתי יחיאל אדרי:

 המלגות האלה, תהיה ועדת כספים.

 , -אבל   משיח עמר:

 לא, רגע. משיח, לא. לא. סליחה. אתה רוצה להפריע לי? יחיאל אדרי:

 , -אני מדבר על  משיח עמר:

 אתה דיברת, אני עונה על מה שאתה דיברת.  יחיאל אדרי:

 אה. משיח עמר:

מה שהוחלט במליאת מועצת העיר ,  במקביל שיהיה  אמרתי בואו נחלק  את יחיאל אדרי:

,  יחליטו שם להוסיף שתי מיליון ש"ח  אנחנו כוועדת מלגות יםועדת כספ

נחלק. התפקיד שלנו  זה לחלק. התפקיד שלנו זה לא לקבל החלטה איך 

משנים. לחלק את המלגות אני מדבר. סליחה. ממש לא. ואתה תבדוק 

אה גם. זה לא הגיע לתבחינים.  אבל לא פרוטוקולים שאתה ישבת שם ותר

 משנה. אני בא ואומר אותו דבר לגבי עניין של תבחינים. 

 אני חבר בוועדת מלגות? רועי לוי:
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 אתה חילקת. יחיאל אדרי:

 אני בחיים לא. רועי לוי:

 עמדת על הבמה.  משיח עמר:

ומר לגבי עניין של בקיצור, אני בא ואני אנו באמת, חילקת מלגות, נו באמת.  יחיאל אדרי:

 יםתבחינים. אותו דבר התבחינים. אנחנו לא מדברים כרגע שאנחנו מחלק

את כל הסכום, אנחנו כרגע אומרים שבואו ניתן אוויר לכל הנתמכים בוועדת 

כסף.  Xכך תשב ועדת תמיכות, תבוא עם הצעה על  -התמיכות שהגישו. אחר 

, או נוריד  -הם או לא  העירייה תשב ועדת כספים, תקבל החלטה. נוסיף ל

להם. אבל לא יכול להיות שבינתיים בגלל ועדת כספים שהתהליך הוא ארוך  

 , משיח. -

 , -אבל למה   משיח עמר:

רגע. רגע. רגע.  התהליך הוא ארוך. עכשיו, בל נשכח משיח, באמת, אתה לא  יחיאל אדרי:

  התקציביכול היום , היום לבוא ואחרי שאתה ישבת בהנהלה ואישרת את 

כך בין ועדת  -הזה.  אתה ישבת בוועדת כספים ואישרת את התקציב.  אחר 

הכספים למליאה, קרה מה שקרה. ואתה לא אישרת. פשוט קמת והלכת. אני 

 מבין את מה שקרה איתך.

 מה? אני לא קמתי והלכתי. אני פוטרתי. משיח עמר:

 לא. אתה לא פוטרת מהעירייה. יחיאל אדרי:

 לא. משיח עמר:

 בוא לא נשכח. יחיאל אדרי:

 פוטרתי מתפקידי כחבר בקואליציה. משיח עמר:

 , -פוטרת מתפקידך   יחיאל אדרי:

 סליחה.  משיח עמר:

 פוטרת מסגנותך בשכר. יחיאל אדרי:

 , -אני קמתי אחרי ש  משיח עמר:

 משיח, אני אומר לפרוטוקול ואל תפריע לי. פוטרת. יחיאל אדרי:

 נכון. משיח עמר:
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 , -פוטרת מתפקיד  ל אדרי:יחיא

 תגיד.  משיח עמר:

, סגן בשכר. לא על דעתי, לא על רצוני, לא חשבתי שזה יקרה. אני  - סגן  יחיאל אדרי:

 מצער על זה, אני אומר את זה בקול רם לפרוטוקול.

 ומה עשית? משיח עמר:

 עשיתי המון, אתה אפילו לא יודע כמה עשיתי. יחיאל אדרי:

 לא משנה את העובדה.  אבל זה משיח עמר:

, נכון. אבל אני בא ואני אומר  הבעיה שאתה  היית  -אבל אני בא ואני אומר   יחיאל אדרי:

שותף לתקציב של האחרון. למה אז בועדת כספים לא ביקשת? אני רוצה 

מיליון  33להזכיר לך משיח שאמרת לא יכול להיות בתקציב החינוך יהיה 

. צריך לרדת. תקציב החינוך מופיע 33ועכשיו  30כך  -. אחר 24 –שהתחלנו ב 

 שם כל התמיכות, מופיע שם המלגות. 

 לא, אתה מעוות את זה. משיח עמר:

 לא, רגע. אני לא מעוות. יחיאל אדרי:

 אתה מעוות את זה. משיח עמר:

 משיח, אל תפריע לי.  אני מאוד מבקש. יחיאל אדרי:

 אתה אומר דברים לא נכונים. משיח עמר:

 לא, אני אומר דברים על השולחן.  אדרי: יחיאל

 , -אבל אני אומר   משיח עמר:

  אחרי שאתה  אישרת, אתה משיח עמר.ואתה בא ואומר היום  יחיאל אדרי:

 אדוני. משיח עמר:

תן לי רגע. אתה משיח עמר אישרת את התקציב, אישרת את ועדת הכספים  יחיאל אדרי:

אומר רגע אחד, בואו נעצור את מה בהנהלה ובוועדת כספים. היום אתה בא ו

שאישרנו  היום אני לא במגרש  הזה. אני רוצה להעלות. בוא קודם כל ניתן 

את מה שאישרת.  תרצה להעלות? תפדל. יש מליאה, תעשה מה שאתה רוצה. 

 , -אחוז   50אבל אי היום כי ברגע שאנחנו היום מחליטים לתת 

 ר לך.תישאר בסוף בלי קהל , אני אומ משיח עמר:
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אין לי בעיה, הקהל לא מעניין אותי. הוא לא בעל  זכות הצבעה. ברגע שאנחנו  יחיאל אדרי:

נאשר היום מחר בבוקר יכול להוציא הגזבר צ'קים לכל המתמחים   

שצריכים לקבל את זה. אם אנחנו נלך לפי הבירוקרטיה שאתה מבקש, אמר 

 .יםלך גם הגזבר, זה יכול לקחת חודשי

 וא אמר שבועיים. ה  משיח עמר:

לא, חודשיים.  חודשיים . שבועיים זה פרסומים וכל זה. לכן אני בא ואומר  יחיאל אדרי:

 , -אם אני לא  

 , הוא מדבר על תמיכות והוא מדבר על  מלגות. -בין מלגות לבין לימודים    רועי לוי:

 אני מדבר על תמיכות כרגע.   יחיאל אדרי:

 אמרת מלגות. רועי לוי:

מלגות דיברתי.  לכן אני בא ואני אומר על מנת לא לעכב את הדברים האלה,  ל אדרי:יחיא

אנשים שם אני אומר לכם ברמה של בהקצנה,  שהם גוססים . חלק 

 מהאנשים עומדים לסגור את השערים. בואו נעזור להם במתן תמיכה כזאת.

 תסביר לי למה אי אפשר לזמן ועדת כספים? משיח עמר:

 תה נתפס במשהו.א יחיאל אדרי:

 חודשים. 3אבל זה העיקר פה.  רועי לוי:

 אבל יש לכם רוב.  יחיאל אדרי:

 מה, אז תזמן ועדת כספים. רועי לוי:

 רועי, יש לך רוב. יחיאל אדרי:

 אז תזמן ועדת כספים. רועי לוי:

הרי אם אנחנו נביא את ועדת התמיכות מה אתה תגיד? לא, אני רוצה ככה.  יחיאל אדרי:

 בדל? תן להם קודם כל  אוויר. תנו להם אוויר.מה הה

 כן, שפיגלר בבקשה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -כן. אני אגיד יחיאל  זאב שפיגלר:

 אני ממש צר לי . אני הייתי באופוזיציה. יחיאל אדרי:

 כן. זאב שפיגלר:

 ואני נלחמתי ועשיתי הרבה דברים. אני לא אומר שלא. יחיאל אדרי:
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 חיאל.י זאב שפיגלר:

 אני מעולם לא התנגדתי לתמיכות. יחיאל אדרי:

 לא.  זאב שפיגלר:

 לתמיכות מעולם לא התנגדתי. יחיאל אדרי:

 מיליון ש"ח חלוקת טבלטים לילדים. 11 –התנגדת ל  רועי לוי:

טבלטים, די. מה חשבת? אנחנו פראיירים? אני אתן לו לעשות את זה חודש  יחיאל אדרי:

 לפני הבחירות?  

 יחיאל. שפיגלר:זאב 

 אני הצלתי את הכסף של העירייה.  הוא חיפש פופוליזם. לא עלינו.  יחיאל אדרי:

 יחיאל. זאב שפיגלר:

  הוא מחפש נקמנות. זה ההבדל ביני ובינו. יחיאל אדרי:

 80. 80 –וירד ל  85אחוז. זה היה  80יחיאל, יחיאל, אתה חושב שזה ראוי  זאב שפיגלר:

ואחוז אחד לשאר הספורט? איפה טניס  כדורסלז אחו 19אחוז כדורגל, 

 שולחן? איפה טניס רגיל?  

 )מדברים ביחד(

 אבל זה לא המקום.  יחיאל אדרי:

 אחוז אחד אתה משאיר בשביל כל הדברים האלו? זאב שפיגלר:

 זה לא המקום  אבל.לא,  יחיאל אדרי:

. תלמידים. כמה אתה יכול  איש 20 –היה לנו כדור טניס )לא ברור( יפה  של כ  זאב שפיגלר:

 , תחלק את העוגה או תגדיל אותה. -

 יפה.   יחיאל אדרי:

 , -עכשיו, אתה אומר ש  זאב שפיגלר:

 כך נסדיר את מה שאתה רוצה. -תחלק את מה שיש ואחר  יחיאל אדרי:

למה? אתה אומר בואו נתחיל עם זה. אם אנחנו לא מסדרים את הכול בצורה  זאב שפיגלר:

 )לא ברור( לא יצא כלום.מסודרת  

 בקצב הזה אומר לך הגזבר ייקח עוד שנה.   יחיאל אדרי:

 )מדברים ביחד(
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 תן להם מקדמה,  תאשר להם מקדמה. תקשיב, תאשר להם מקדמה. יחיאל אדרי:

 למה רק כדורגל? זאב שפיגלר:

 לא כדורגל. סליחה. אני מדבר איתך על הדברים שחיים מזה.  יחיאל אדרי:

 אחוז. 99זה  ר:זאב שפיגל

 כך. חיים מזה. -שפיגלר אני אדבר איתך אחר  יחיאל אדרי:

 אתה יודע מה? אתה רוצה להיות מעשי? משיח עמר:

 כן. יחיאל אדרי:

שנייה. רק דקה. אתה רוצה  להיות מעשי? אני מבקש ועדת כספים. תקשיב  משיח עמר:

 רגע. ומיד ישיבה בשבוע הבא ישיבת מליאה.

 בא אין גזברים.שבוע ה דוד עמר:

 אה. לג בעומר, סליחה.  משיח עמר:

 .יםבעוד חודשי נעמי כספי:

 ככה הוא אמר. דוד עמר:

 )מדברים ביחד(

 רבותיי. אבי בינמו, ר' העיר:

אני נתתי לך את זה, לא עשית. אבי אני מבקש ממך. אתה לא עשית את זה.  יחיאל אדרי:

 . בשביל זה היום אתה יושב שם והוא פה. זה ההבדל

 תגיד אתה בבקשה לנעמי. דובר : 

אל תצא בהצהרות שיחיאל אומר שהוא רוצה להשבית את משפחת  עמר. יש  יחיאל אדרי:

 לי חדשות בשבילך. מהרגע שאתה לא נבחרת אני שכחתי ממך. 

 , -טוב. אני   אבי בינמו, ר' העיר:

י אומר. לא אני אתה מאכזב. בינך לבין משיח, לא אני אבל אני חוזר ואנ יחיאל אדרי:

לכלכתי על משיח. לא אני כתבתי את זה בפייסבוק ובכל מקום על משיח. זה 

 האיש שלך, הרכז שלך אדון ג'ינו. אז אל תבוא בטענות. 

 , -אני ברשותכם   אבי בינמו, ר' העיר:

 יש אלוהים בשמים.  יחיאל אדרי:

 , -אני ברשותכם   אבי בינמו, ר' העיר:
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 לך )לא ברור(  הוא ישלם יחיאל אדרי:

 אני מאמין שיש אלוהים. משיח, שום כלום. שום כלום.  דוד עמר:

 , -אני ברשותכם   אבי בינמו, ר' העיר:

 שום כלום. דוד עמר:

 מה שאתה אומר זה מה שיהיה. משיח עמר:

 ,  -ברשותכם אני רוצה  להתייחס   אבי בינמו, ר' העיר:

 תזמנו ועדת כספים. דוד עמר:

 להתייחס לסעיף מועצת העיר.  קשמב ברשותכםאני  ' העיר:אבי בינמו, ר

 , -נעמי היית צריכה   דובר :

 סליחה. אבי בינמו, ר' העיר:

 לא, אני שמחה שהשלטון של משפחת עמר חי ובועט.   נעמי כספי:

 ברוך ה. דוד עמר:

 ברוך ה, נכון. לגמרי.  נעמי כספי:

 נעמי. אבי בינמו, ר' העיר:

 א תוותרו על כלום. גם במחיר העיר. זה בסדר. כל הכבוד.אתם ל נעמי כספי:

טוב. אני ברשותכם רוצה להתייחס לנושא של התבחינים ולא לנושא  אבי בינמו, ר' העיר:

של התמיכות.  כנראה אתם עושים עירוב דברים,  לדעתי. אני מבקש לא 

ביודעין ברווחת הציבור. למעשה לדעתי להפריע לי. לדעתי אתם פוגעים 

בביצוע עבודת בתחום הבטיחות  חובותיהועצת העיר נמנעת ממילוי מ

 וברווחת הציבור.  בהתייחס לתמיכות. 

 מה קשור? רועי לוי:

תכף נגיע לזה. למעשה כל הנושא של התבחינים הועלה לפני  אבי בינמו, ר' העיר:

. מה יםכחודשיים וכבר אז ניתן היה לאפשר לגופים הנתמכים קבלת כספ

עושים במו ידיכם בטענה של כינוס ועדה זו או אחרת, אתם  שלמעשה אתם

למעשה פוגעים בציבור ענק. אני אפרט. מרבית הגופים שמדוברים אם לא 

כולם, פועלים ללא מטרת רווח בעיר למען תושבי העיר,  תוך הסתמכות על 

תמיכת העירייה בפעילותם. עד כה  לא אושרו התבחינים למתן תמיכות 
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הענקת תמיכת לאותם גופים. המשמעות היא שגופים וטרם הוענק על 

מסוימים ייאלצו או נאלצים לצמצם את הפעילות שלהם ואחרים נתונים 

  -בסכנת סגירה. לדוגמא, עמותות נתמכות שנקבעות מהעברת התמיכה 

חניכים בכיתות ה עד יב. מתוכם  330 –תנועת הצופים. שבט נשרים מונה כ 

י עד יב. השבט מפעיל קבוצה לבעלי צרכים מדריכים, תלמידי כיתות  60

, אני אענה על הכול. אני גם אענה על מה  -מיוחדים. פעילות שבט הצופים  

שמשיח אמר. פעילות שבט הצופים   מתקיימת במבנה שבחטיבת הביניים על 

 אחוז במספר החניכים השנה. 30פי נתוני התנועה קיים קצב גידול של 

 ברוך ה. דובר :

פעילות השבט תלויה במימון העירייה, וללא המימון יתכן וכתוצאה  , ר' העיר:אבי בינמו

 , -מהחלטת המועצה ייאלצו להפסיק את פעילותה. עמותת הכדורסל  

 כמה כסף הצעת? רועי לוי:

 , -אני אענה על הכול. עמותת הכדורסל  אבי בינמו, ר' העיר:

 עכשיו אתה לא עונה. רועי לוי:

אל תפריע לי באמצע הדברים, בבקשה. עמותת הכדורסל הוקמה  :אבי בינמו, ר' העיר

. היא נקראת בשם הפועל נשר כדורסל לנוער. מטרת העמותה היא 2003בשנת 

חינוך וספורט לערכים ספורטיביים ולימוד יסודות הכדורסל. העמותה 

בפעילות עמותת הכדורסל משתתפים כ נתמכת על ידי העירייה מאז הקמתה. 

. לעמותה שתי קבוצות בוגרים  18עד  6בכיתות א עד יב , גילאי  ילדים 400 –

קבוצת גברים בליגה הארצית וקבוצת נשים בליגה הארצית. במהלך העונה   -

. כל הקבוצה מתאמנות השונותמשחקי ליגה בכל המסגרות  270מתקיימים 

משחקות במסגרת איגוד הכדורסל באולם הספורט שבתיכון ובאולם של 

 יים. חטיבת הבינ

 ?יםכמה סך הכול משתתפ דובר :

 . 400 אבי בינמו, ר' העיר:

 ילדים.  400  משיח עמר:

 , -עמותת הכדורגל   אבי בינמו, ר' העיר:
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 , -  270 –ויש שתי קבוצות בוגרים ו  משיח עמר:

משחקים כי יש משחקי ילדים, נערים,     270,  -עמותת הכדורגל   אבי בינמו, ר' העיר:

ר בקבוצות ילדים, נערים, נוער ובוגרים. ובוגרים. אלה מספר נוער. מדוב

, עמותת הכדורגל   צעירים למען        -המשחקים. עמותת הכדורגל   

במטרה ליצור   2009הכדורגל  בנשר, עירוני נשר. העמותה הוקמה בשנת 

מסגרת חינוכית לשעות הפנאי בדגש על ענף הכדורגל וטיפוח אהבת המשחק 

ובני נוער. זה ברור.  במסגרת העמותה הוקמה קבוצת בוגרים  בקרב ילדים

ילדים  400,  -שהעפילה לשנה לליגה לאומית. כיום ישנם ילדים בגילאי  

קבוצות ליגה ובית ספר לכדורגל. הפעילות  9שנמנים על    18עד   4גילאי   

מתבצעת באצטדיון העירוני ובמגרשי הקט רגל הנוספים ברחבי העיר. עמותת 

עמותה שפועלת על בסיס שבועי בהעברת סדנאות למטופלי   -עמונים  פ

רווחה ללא עלות ובהתנדבות, מפעילה את תכנית נבלים    שפורסמה במהלך 

בעיתונות המקומית. כמו כן פועלת עם תושבים בעלי קשיים  האחרונההשנה 

כלכליים באופן פרטני, אימון אישי בנושא תקציב משפחתי. ללא אישור 

עמותה   -ה על ידי המועצה, תופסק פעילות העמותה  בעיר. בית לב חם  תמיכ

הפועלת באופן יום יומי לחלוקת סלי מזון לנזקקים בעיר, ביגוד יד שנייה, 

 –. כ יםהנעלה לילדים, סיוע למשפחות אבלות בשבעה, סיוע לנזקקים בחג

ספר מופת בית ה –מופת           משפחות בעיר מקבלות סיוע מדי שבוע.  200

פועל בתוך מבנה בית ספר גלילות. הוא מופעל על ידי עמותת מופת, שעות 

הפעילות הן אחר הצהריים.  המקום משמש  כמוסד חינוכי בלתי פורמאלי. 

מורים ורובם ככולם יוצאי מדינות חבר העמים.  10עד  7במקום מלמדים 

ודי העשרה .  נעשים לימ14עד  8תלמידים בגילאי  100 –לומדים במקום כ 

במקצועות כמו רובוטיקה, אווירומטיקה, אנגלית,  ביולוגיה, כימיה  

רק להוסיף אני רוצה ופיזיקה. ללא תמיכת העירייה תופסק פעילות מופת.  

 כמה דברים ולענות על מספר דברים. 

 רק בקשה.  בנו של צופים כמה ילדים אמרת?  רועי לוי:

 .400 דובר :
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.  אני למעשה במהלך הדברים שאני אומר 330. 400לא אמרתי  לא, אבי בינמו, ר' העיר:

אני לא מציע כסף. אני מציע לאשר תבחינים ואם אנשים רוצים לשנות בדרך 

זו או אחרת, זה בסדר. אלא מה?  מה קם ואומר משיח עמר? הוא אומר 

קיצצתם לקשישים. נהפוך הוא, הרי יחד עם ההסכם שעשינו עם צעירים יש 

אלף ש"ח. אז איך קיצצנו? לא קיצצנו. יחד  250וכם שם להוסיף עתיד, הרי ס

 , -עם זה, גם בהצעות שאתם העליתם 

 לא לבית הקשיש.  רועי לוי:

 כן. הקשישים.  אבי בינמו, ר' העיר:

 לא. לא לבית הקשיש. רועי לוי:

 בסדר. בסדר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ברים שונים.הוא דיבר על תמיכת בית הקשיש. שני ד רועי לוי:

 כן. למעשה מה אתם עושים?  אבי בינמו, ר' העיר:

 שני דברים שונים. רועי לוי:

 מה זה משנה? אתם לא מסכימים לא לזה ולא לזה.  נעמי כספי:

 למעשה מה אתם עושים?  אבי בינמו, ר' העיר:

 )לא ברור( קודם כל. רועי לוי:

 , -אתם לדעתי   אבי בינמו, ר' העיר:

 וא נדייק.ב נעמי כספי:

 , -אתם לדעתי   אבי בינמו, ר' העיר:

 אתם לא נותנים לאף אחד.  נעמי כספי:

את  סליחה. אתם לדעתי מוליכים בצורה לא ראויה ולא נכונה אבי בינמו, ר' העיר:

המלגות  הדברים שקשורים בוודאי במלגות. הרי יכולנו לחלק את המלגות.

כן. אתם רק צריכים להבין לו. לא קטנו. המלגות לא קטנו, המלגות אפילו ע

איך מסודר תקציב של רשות מקומית, אולי אתם לא מבינים. אבל למשל קרן 

 אלף  ש"ח. 25יש שם סטודנטים שמקבלים מלגה של כמעט    -אייסב  

 זה מגיע מהתקציב של העירייה? דובר :

 חלק מגיע מהתקציב של העירייה.  אבי בינמו, ר' העיר:
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 )מדברים ביחד(

 מה אתה אומר? בינמו, ר' העיר:אבי 

 רק חצי. רק חצי.   נעמי כספי:

 , -. אבל לא חשוב. הרי אנחנו יכולים  WIN WINזה  אבי בינמו, ר' העיר:

 איך אתה סופר את הכול? דובר :

, אתה צריך במקום לבטל את המלגות, במקום לפגוע  -כי אתה צריך   אבי בינמו, ר' העיר:

עשיתם בישיבה חברים בוועדת המלגות. הרי מה בסטודנטים, הרי זה מה ש

אתם מציעים? יש מיליון, אתם אומרים לו בוא נחלק מיליון וחצי. תגיד בואו 

כך נוסיף חצי מיליון. מה אתם עושים עכשיו?   -נחלק את המיליון ואחר 

אומרים הכדורגל לא יקבל. בואו נקשה על אבי בינמו.  הם עלו לליגה  םאת

חודשים. מה  5 – 4ה. התמיכה הזאת הייתה צריכה להיות לאומית ללא תמיכ

אתם מספרים להם? בוא תכנס ועדת כספים. איזה סיפורים אתם ממציאים 

לאנשים? אתם פושעים, פשוט פוגעים בתלמידים אברכים.  אתם פוגעים 

בתורה. אתם יודעים את זה שאתם פוגעים בתורה. אתם יודעים את זה 

להם זה הכי קל.  נגדילאבל לבוא להגיד בוא  שהאנשים האלה לא מקבלים.

הרי מועצת העיר אישרה תקציב. אישרה תקציב על מנת לחלק אותו במידה 

, לא. אנחנו 1/12כזו או אחרת.  אבל במקום לאפשר עכשיו את החלוקה של 

נשים אותך על תנאי, נשים אותך על חבל. כן. נעמיד אותך בפני הציבור, 

למה ? כי אתה לא נותן לצופים , אתה לא נותן  והציבור פשוט יפגע בך. 

לכולל, אתה לא נותן לחב"ד, אתה לא נותן לכדורסל, אתה לא נותן לכדורגל. 

מה עם המוזיקה? מה עם    מה אומר שפיגלר? ממציא דברים חדשים. 

 הג'ודו? מה אתה ממציא? 

 סליחה. אני  לא ממציא. זאב שפיגלר: 

 סליחה. אבי בינמו, ר' העיר:

 , -אחוז אתה נותן   80 אב שפיגלר:ז

 יש הבדל. אבי בינמו, ר' העיר:

 מה עם טניס? מה עם כדורעף? זאב שפיגלר:
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 מר שפיגלר. 99 דובר :

 ? אני ממציא?וכדורסלאחוז לכדורגל  99 זאב שפיגלר:

, יש הבדל בין חוגים   ובין  -שנייה. יש הבדל. יש הבדל בין חוגים   אבי בינמו, ר' העיר:

ותות. יש  הבדל גדול. אנחנו בסך הכול די מסייעים בתקציבים שאנחנו העמ

 נותנים.

 לא מסייעים. זאב שפיגלר:

 בסדר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אחוז לשני ענפי ספורט, זה לא נקרא לסייע לשאר. 99אתה נותן  זאב שפיגלר:

 קיי.   -או  אבי בינמו, ר' העיר:

 ים? זה לקחת את העוגה ולאכול אותה לבד. אתה יודע מה? איך אומר זאב שפיגלר:

 , -מאחר ו  אבי בינמו, ר' העיר:

 בוא תחלק את זה לשאר. זאב שפיגלר:

 אני מוכן לחלק את זה בשמחה רבה, אפילו להגדיל. אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה לא עושה את זה. זאב שפיגלר:

 אפילו להגדיל. אבי בינמו, ר' העיר:

 .נו אז קדימה זאב שפיגלר:

 מה התקציב סך הכול? רועי לוי:

 מיליון ש"ח. אל תתפוס אותי במילימטר. 1.4,  2.3 אבי בינמו, ר' העיר:

 בספורט? רועי לוי:

כן. סך הכול באמת מה אתם עושים? אתם יודעים. אתם יודעים  אבי בינמו, ר' העיר:

שאתם פוגעים בציפור נפשי שזה הספורט. באופן אישי. אתם יודעים שאני 

שנים  שבוע אחרי שבוע. אבל מה? אתם מוכרים  8וה את הקבוצה הזאת מלו

לא אמרתם את  יםלאנשים שם , בואו שיכנס ועדת כספים. הרי לפני חודשי

חדשה. אבל  המצאההמילה ועדת כספים. לא אמרתם משהו כזה. זה סוג של 

 אתם פוגעים במזיד.

 זה לא  נכון. זאב שפיגלר:

 , בינואר  התכנסו. -אתם   אבי בינמו, ר' העיר:
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 למרץ.  5 –ב  משיח עמר:

 )מדברים ביחד(

תראו, רבותיי אני רוצה להגיד לכם אתם יכולים לצאת עם כל מיני  אבי בינמו, ר' העיר: 

, אתה משיח ורועי לוי.  -סיסמאות. עם עובדות אי אפשר להתווכח. אתם  

 אתם, אתם.

 כן? כן? משיח עמר:

 , -ה שגורמים  אתם אל אבי בינמו, ר' העיר:

 שרוצים להגדיל. משיח עמר:

 אתם לא רוצים להגדיל. אבי בינמו, ר' העיר:

 רוצים להגדיל. משיח עמר:

כך. מה  -אבל אף אחד לא מפריע לך להגדיל. תן משהו  עכשיו ותגדיל אחר  בוריס אייזנברג:

 הבעיה? מה קרה? 

 , -אתה משחק את ה  נעמי כספי:

 ני אומר לך.הם לא יקדמו, א משיח עמר:

 משיח, לא, לא. אתה יש לך רוב.  בוריס אייזנברג:

 , -אני אתן לך   משיח עמר:

 . בלך רומה זה לא יקבלו? יש  רועי לוי:

 , -אתה בטוח שמחר היא   משיח עמר:

אבל אתה הרוב. החלטות מועצת עיר. עכשיו   אבל אתה הרוב. תקבל החלטה.  נעמי כספי:

- , 

 )מדברים ביחד(

, רגע. אבל אתה בהתחלת הישיבה קיבלת   -, עכשיו אתם  -עד עכשיו   אייזנברג:בוריס 

, הצבעת על זה שאתה יכול להפעיל עכשיו לזמן את הוועדה בלי  -איזשהו  

 שהוא יזמן אותה. 

 לא, לא.  משיח עמר:

 אתה קיבלת.  בוריס אייזנברג:

 אי אפשר. רק ראש העיר. משיח עמר:
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 אש העיר.אפשר. רק ר  נעמי כספי:

 , -אם הוא לא מזמן אתה הולך   בוריס אייזנברג:

 אני לא יכול.  משיח עמר:

 לא. אתה הצבעת בזה.  בוריס אייזנברג:

 , -טוב. ברשותכם אני רוצה   אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 אתה קיבלת החלטה בישיבה קודמת בניגוד  לסמכות. יחיאל אדרי:

 כן. בוריס אייזנברג:

 מה קרה? מה קרה?  ל אדרי:יחיא

 אני באמת לא מבין. בוריס אייזנברג:

 )מדברים ביחד(

 , -ברגע שאתה מבקש להוריד     יחיאל אדרי:

 אבל רגע. תן לאנשים בינתיים לא )לא ברור(. בוריס אייזנברג:

 )מדברים ביחד(

 בינתיים אתה יכול מה הייתה? מתי התכנסנו בוועדת תמיכות? משיח עמר:

 בינואר. דובר :

 בוועדת מלגות. משיח עמר:

 בינואר. דובר :

 לא, במלגות.  עם יחיאל, שזימן יחיאל? כמה זמן עבר מאז?  משיח עמר:

 שבועיים, לא? שלושה. אבי בינמו, ר' העיר:

 שבועיים, נכון.  משיח עמר:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 עברו שבועיים וכלום לא קרה. משיח עמר:

 ה שבועיים? מה? איז נעמי כספי:

 טוב.  אבי בינמו, ר' העיר:

 כלום לא קרה?  יש פרוטוקול. תמצא פרוטוקול של ועדת מלגות. יחיאל אדרי:

 אתה קיבלת פרוטוקול?   רועי לוי:
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 אני לא קיבלתי. משיח עמר:

 קיי. אז אפילו אין פרוטוקול.  -או  רועי לוי:

 זה היה באמצע מרץ.  נעמי כספי:

 )מדברים ביחד( 

 נעמי.  רועי ברשותך תן לי לסיים. בינמו, ר' העיר:אבי 

 אני לא מבינה למה אתה מבסוט,  משיח?  נעמי כספי:

 מה?  משיח עמר:

 למה אתה מבסוט? יש אנשים נורא עצובים.  נעמי כספי:

 שנייה נעמי. אבי בינמו, ר' העיר:

 אני לא , אני מאוד שמח ומאושר.  משיח עמר:

 .נעמי אבי בינמו, ר' העיר:

 באופן אישי אני  מדברת על הבחינה הציבורית. נעמי כספי:

מבחינה ציבורית אין להבדיל את העברת הכספים בכך שאתם לא מזמנים  משיח עמר:

 את ועדת הכספים.

 כן. נעמי כספי:

 אני ברשותכם רוצה להגיד.  אבי בינמו, ר' העיר:

 כן. נעמי כספי:

קשור להיקף התמיכה.  אמרתי את זה פעם, נושא התבחינים אינו  אבי בינמו, ר' העיר:

אמרתי את זה פעמיים. אני אומר לכם שמועצת  העיר פוגעת ברווחת הציבור 

בית מדרש תל חנן,   -כאשר מדובר בגופים הבאים שהם דורשים תמיכה  

 עמותת אור עמרם, עמותת תורת חיים.

 הם אמרו שלי שהם מסתדרים גם בלי העירייה תאמין לי. משיח עמר:

 ולנו הם אמרו משהו אחר.  נעמי כספי:

 נעמי, בבקשה. תני לי לסיים. אבי בינמו, ר' העיר:

 אני איתם בקשר קצת יותר ממך. משיח עמר:

 גם אנחנו. נעמי כספי:

 אתה היית איתם בקשר. אבי בינמו, ר' העיר:
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 אנחנו, לא אתם.   משיח עמר:

 היום הם היו אצלי. יחיאל אדרי:

 ם היו?היום ה נעמי כספי:

 היום היו אצלי.  יחיאל אדרי:

 , -, משיח, אתה עושה את זה   -אתם   אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 זה העוורים ואילן מסתדרים לבד. נעמי כספי:

 )מדברים ביחד(

את באופן מכוון פשוט פוגעים בצעירים למען הכדורגל בנשר. עד  אבי בינמו, ר' העיר:

את אייל  ברקוביץ. אבל אנחנו נפגוש אותו ברמה שלקח לנו זמן להוציא 

ילדים. אבל  400 –הבאה. כשנשחק נגד הפועל ראשון לציון.  אתם פוגעים ב 

אתם יודעים שאתם פוגעים. אתם פוגעים בפועל גבעת נשר כדורסל. אתם 

פוגעים בכריה, בפועל כריה,  אתם פוגעים בבני עקיבא , אתם פוגעים בצופים, 

ופת, אתם פוגעים בחב"ד, אתם פוגעים בעמותה לקשיש, אתם פוגעים במ

ובאילן. אתם פוגעים במתכוון. כי המטרה שלכם היא בפעמונים, בבית לב חם 

כך רחב,  -באמת לפגוע כבר בי אנחנו נעבור את זה. אתם פוגעים בציבור כל 

ולאשר את המקדמה,  1/12כך גדול. הרי מה אתם יכולים לעשות? לחלק  -כל 

המקדמה. כן. מחר יעבור כסף לצופים, יעבור לבני עקיבא, יעבור  לאשר את

 לכולל.

הוא אומר שאתה ראש העיר.  אתה ראש העיר. מה אתה רוצה? אתה מפיל  רועי לוי:

 הכול עלינו. 

 , -שנייה. ואני רוצה להגיד לך   אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה לא נותן. יחיאל אדרי:

 אני לא נותן? רועי לוי:

 כן. דרי:יחיאל א

 שהוא יעביר אותה. רועי לוי:

 איך הוא יעביר אותה? יחיאל אדרי:
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 שייתן אותה במליאה. רועי לוי:

 אני מעביר עכשיו. אבי בינמו, ר' העיר:

 אז בבקשה. רועי לוי:

 )הפסקת הקלטה(

 אתם, אתם, אתם. שיעביר החלטה.  רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 שיביא החלטה למליאה. הוא ראש העיר,  רועי לוי:

 .אותהאני מנסה להעביר  אבי בינמו, ר' העיר:

 בבקשה. רועי לוי:

 אבל לפני כן אני רוצה להגיד את הטיעונים שלי. אבי בינמו, ר' העיר:

 זה בסדר גמור.   רועי לוי:

 ,-זה ה  אבי בינמו, ר' העיר:

יר. תעביר לא, אתה אומר אתם, תעביר החלטה במליאה. אתה ראש הע רועי לוי:

 החלטה. 

 רק כדי שאתה תצביע נגד? אבי בינמו, ר' העיר:

 מה?  רועי לוי:

 רק כדי שאתה תצביע נגד? אבי בינמו, ר' העיר:

 אני לא יודע. תעביר החלטה במליאה. תאה ראש העיר,  לא אני ראש העיר. רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה נבחרת, אתה ראש העיר. רועי לוי:

 כן. ברוך ה. בינמו, ר' העיר: אבי

 תכבד את דעתו של הציבור. רועי לוי:

 כן.  בסדר. אני רוצה להסביר לכם מה  קרה במהלך חודש מאי.  אבי בינמו, ר' העיר: 

עכשיו, אגב רק מילה אחת ברשותך. אתה לא יכול לא לקשור את אחוזי  רועי לוי:

 אחוז ממיליון  10נה, התבחינים בסכום הכולל. כי ברור גם לך שזה לא מש

 , -אבל   אבי בינמו, ר' העיר:

 אחוז משני מיליון.  5 –אחוז שווה ל  10 רועי לוי:
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 , -אני רוצה להגיד לך   אבי בינמו, ר' העיר:

 לכן אתה חייב לקשור ביניהם. רועי לוי:

 אני רוצה להגיד לך שאני מסכים איתך.  אבי בינמו, ר' העיר: 

 צודק. רועי לוי:

 אני מסכים איתך לחלוטין. ינמו, ר' העיר:אבי ב

 אז למה אתה לא מכנס את הוועדה?  דובר :

 שנייה. שנייה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה יכול להסביר את זה? דובר :

 שנייה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אני מבטיח לך שגם לך יהיה יותר קל עם האחוזים לאחר שיהיה סך הכול. רועי לוי:

שנייה. אין לי ספק שבחלק מהדברים שלכם יש מידה של צדק בנושא  ' העיר:אבי בינמו, ר

אתם קושרים את החלוקתי. אין לכם מידה של צדק בנושא של התבחינים.  

 שני הדברים.

 אבל התבחינים מדברים על חלוקה. רועי לוי:

 שנייה. אבי בינמו, ר' העיר:

 זה לא נכון.  רועי לוי:

, קודם כל צריך לאשר. זה כמו נוהל מחיקת  -. התבחינים  שנייה אבי בינמו, ר' העיר:

 חובות שאתם לא מאשרים אותו.

 אבל תבחינים זה שאם לחלוקה. רועי לוי:

אני רוצה להסביר משהו. זה פעם ראשונה, יצא חוזר מנכ"ל. זה לא  אבי בינמו, ר' העיר:

ה אני רוצה להגיד את זהיה בשנים קודמת. מה לעשות? דברים משתנים. 

בפני  דוד. כל שנה, אתה יודע, דברים מתעדכנים. פעם ראשונה שיצא נושא 

תבחינים ובא הגזבר אליי ואמר לי צריך להביא את זה למועצת העיר. אמרתי 

 BY THE BOOK. BYלו חביבי, תעשה את זה כמו שצריך. לפי הספר. 

THE BOOK הזה עלה לנו ביוקר רב. אבל אני אומר לכם,  זה טעות גדולה 

איזה   .   מה שאתם עושים.  אני יודע איזה תקופה אנחנו הולכים לעבור

אתם יוצרים למאות ילדים. לאלפי ילדים. כן? לחבר'ה ממופת הרי קשיים 
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בשביל מה הרעיון כאן? מה הרעיון כאן בלהגיד בוא תגדיל? הרעיון  שלכם זה 

 פשוט ואני אומר לכם, אני חש את זה. 

 ה טובה, תאמין לי. יש לנו כוונ  משיח עמר:

אם יש לך כוונה טובה בוא תאשר מקדמה.  אני אכנס ועדת כספים.  אבי בינמו, ר' העיר:

 מה, הנה אני אומר לך.

 הנה, אני אומר לך. בוא תכנס ועדת כספים.   משיח עמר:

 , -לא, בוא תאשר.  אתה קודם כל צריך   אבי בינמו, ר' העיר:

 , -  בוא אני אומר קודם כל משיח עמר:

 תשמע משיח. אבי בינמו, ר' העיר:

 תזמן ועדת כספים. משיח עמר:

 , -משיח, אתה   אבי בינמו, ר' העיר:

 בלי קשר אנחנו מאשרים  . משיח עמר:

 , -היית   יםמשיח, אתה לפני חודשי אבי בינמו, ר' העיר:

 ?יםמה היה לפני חודשי   משיח עמר:

 חודשים. 3לפני  אבי בינמו, ר' העיר:

 חודשים? 3מה היה לפני  יח עמר:מש

 חודשים. 4 אבי בינמו, ר' העיר:

 חודשים? תגיד.  4מה היה לפני  משיח עמר:

 ,  -אישרת את תקציב העירייה, אישרת את התמיכות.  היום   אבי בינמו, ר' העיר:

 היום תקשיב. משיח עמר:

 היום הדברים שונים.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ,אתה יודע מה יש לנו? כל שבת פרשת השבוע.   -תשמע. יש  משיח עמר:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 אף פעם פרשת השבוע של שבוע שעבר לא דומה לשבוע שעבר. משיח עמר:

 בוודאי שלא. אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה מבין?  משיח עמר:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:
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 )לא ברור(

 הזה. אבי, אני רוצה להגיד משהו בנושא ישי איבגי: 

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

חברי מועצה כל אחד מאיתנו זה בכלל כל מה שדיברנו  עד עכשיו. אנחנו  ישי איבגי:

לאורך דרך. אנחנו לא חברי מועצה להצעה ספציפית, הצעה ספציפית להצעה 

בונה לנו דרך. תקציב עירייה ועדת כספים, אמורה להתוות את מדיניות 

קיי? אני יכול להגיד  -אש העיר לשנה קדימה. או העירייה ותחת ביצוע של ר

לך שהעברת את התקציב, כאשר אנחנו נמנענו בתקציב מסיבה מאוד פשוטה. 

אמרנו לך חד משמעית שאנחנו לא מסכימים לא היינו שותפים לכל הוועדות 

, וזה רשום ואני מצטט, לנו לפני כן, הליכוד הצביעו גם נגד. אנחנו אמרתם

 תמיד אפשר לכנס את ועדת הכספים ולשנות. אמרת לנו חברים

 , -אני לא זוכר   דובר :

קיי? ואני אומר אמרת אתם יכולים לשנות  -לא, לנו הוא אמר את זה.  או  ישי איבגי:

את התקציב לפי סדרי העדיפויות שלכם. אז אני אומר לך כאן כדי שתבין, 

חושבים שלאורך  אנחנו עד עכשיו לא היה לנו רוב וכשיהיה לנו רוב אנחנו

תקופה כל הקדנציה עד כה התנהלת עם סדרי עדיפויות שונים משלנו.  היום 

, הסדרי עדיפויות שלך שונים משלנו ואנחנו באים  -זה של כולם. שונה  

לשנות בוועדת הכספים ובתקציב את סדרי העדיפויות שבהם גם המלגות וגם 

טיל שאתה יורה. אתה א עד ת. אנחנו לא נרדוף אחרי  –התמיכות הכול מ 

כך נראה איך תהיה ועדת כספים.   -יורה איזה תקציב, קודם כל תאשרו, אחר 

, לנו יש עמוד שדרה ואנחנו מתכוונים ליישם את אנחנו הולכים לאורך דרך 

 כל מה שבנינו עליו מההתחלה ועד הסוף. 

 אבי.  נעמי כספי:

 תני לו להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 רוצה להגיב.  אני נעמי כספי:

ואני מבטיח לך שאם תיישם  את החלטות מועצת העיר, יהיה יותר טוב.  ישי איבגי:

הרבה יותר טוב ממה שהיה עד היום ולא פחות טוב. ואני חוזר למה שאמרתי 
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לך בתקציב אפילו שנמענו. אני חושב שעם התקציב של שנתיים קודם לכן 

ותר. ואנחנו פה בשביל והתקציב שעבר השנה, היה אפשר לעשות הרבה י

 להוכיח את זה. זהו.

 כן נעמי. אבי בינמו, ר' העיר:

אדוני ראש העיר, אני מתנגדת לחלוטין לדברים שהשמיע ישי. הדברים   נעמי כספי:

שהוא אמר אז לגבי ההימנעות התאימה להם מבחינה פוליטית. הכול היה על 

 , -פי התנהלות של כדאיות פוליטית. אז בבקשה אל תנסה  

 לא קרה כלום. ישי איבגי:

 לסבר לנו את האוזן בכל מיני אמירות שאין בהן  שום דבר לתועלת הציבור. נעמי כספי:

 אני אמרתי את שלי. ישי איבגי:

 .אמרתי את שלי  נעמי כספי:

 אפשר להעמיד  להצבעה? דוברת :

 רגע. יש שני חברים בחוץ.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ? תקראו להם בבקשה. -י ו נכניס אותם. רוע דובר :

 )מדברים ביניהם( 

מהמלגות  1/12אני מציע  לטובת רווחת הציבור לאשר מקדמה של  אבי בינמו, ר' העיר:

כאשר . 2016על פי שנה קודמת. לאשר את התבחינים למתן תמיכות לשנת 

ויצורף כחלק מהצעת  2015פרוטוקול ועדת התמיכות מאושר לשנת 

 ההחלטה. 

 גב לא קיבלנו אותו.א רועי לוי:

הסעיפים האלה  הם על פי הנוהלים של משרד  הפנים.  מיכה, בסדר?  אבי בינמו, ר' העיר: 

. מי    5, 4, 3 2, 1כן רבותיי. אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד?  

 . נגד ההצעה דוד  עמר . 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1נגד?  
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 גלית קאופמן. דוברת :

  -בעד   5. משיח עמר  איבגי, רועי לוי, איגור גורביץ,  זאב שפיגלר,ישי  ינמו, ר' העיר:אבי ב

בוריס אייזנברג וגיאורגי גרשקוביץ. כן. אבי בינמו, יחיאל אדרי, נעמי כספי, 

 כן. בסדר. נושא חמישי זה נוהל למחיקת חובות.

 

 נוהל למחיקת חובות. 5

חיקת חובות שלא ניתן לגבות אותם כמו אדם כידוע, מדובר במ אבי בינמו, ר' העיר:

שנפטר בדירת עמידר, עסקים שפשטו רגל במקרים רבים. עלויות הגבייה 

עולות על החוב. יצוין כי הנוהל לא מחליף את שיקול דעתה של ועדת 

והנושאים יובאו בפני ועדת ההנחות בטרם מחיקת החוב. בהתאם ההנחות. 

, מליאת מועצת העיר  מתבקשת לקבוע לנוהל מחיקת חובות של משרד הפנים

הליכי גבייה שיהוו תנאי למחיקת חובות. עד היום כשהעירייה רצתה למחוק 

השתנה הנוהל,  2012 –חובות הנושא הובא לפני הנוהל בפני ועדת ההנחות. ב 

והעירייה התבקשה לקבוע נהלים אחידים לביצוע על מנת לשמור על אלמנט 

לאמץ  סטמלרלזה מכתבו של עורך דין אלכס כמובן שצורף השוויוניות.  

צורף של מנכ"ל משרד הפנים למחיקת חובות.  5/12במועצת העיר את נוהל 

גם כמובן מכתבו של מיכה ז'נו גזבר העירייה, מנהל הארנונה וממונה על 

 הגבייה. הליכי גבייה שיש לנקוט בהם בטרם העברת החוב למחיקה. כן? 

 ת זה לוועדת כספים. אני מציע להעביר א דוד עמר:

 שלושה. יםמה? משהו טוב.  נתנו לכם את זה כבר לפני חודשי אבי בינמו, ר' העיר:

 לא ככה. אני מציע. מה היה )לא ברור(.  דוד עמר:

 ומתן מקדמה. 2016אישור תבחינים למתן תמיכות בשנת 

 . 1נספח –מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות 

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי  -מצ"ב חוזר מנכ"ל משרד הפנים

 . 2נספח  -ת המקומיתהרשו

 הצעת החלטה: 

 .2016מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לשנת  .א

מאשרים העברת תמיכה לגופים הנתמכים אשר קיבלו תמיכה מעיריית  .ב

מהתמיכה השנתית שניתנה בשנת  1/12-בסכום השווה ל 2015נשר בשנת 

מכלל התמיכה שניתנה בשנת  50%לכל חודש ובהיקף שלא יעלה על   2015

וזאת עד לקבלת המלצת וועדת התמיכות בנוגע לחלוקת התמיכות  2015

מצורף כחלק  2015. פרוטוקול ועדת התמיכות המאושר לשנת 2016לשנת 

 מהצעת החלטה זו.

 5 -בעד

 7-נגד

 אין -נמנע
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 איפה היית? אבי בינמו, ר' העיר:

 )לא ברור(.   דוד עמר:

 , -כן. הערות?  הצעות?  טוב. את מעלה את הנושא   אבי בינמו, ר' העיר:

 הצעה  נגדית של דוד זה להעביר את זה לוועדת כספים.  משיח עמר:

נושא המחויב על פי חוק.   -הצעה נגדית, נוהל למחיקת חובות   אבי בינמו, ר' העיר:

חודשים. הוא מובא כאן בשנית.  3  -הנושא הזה הובא למועצת העיר לפני כ 

הנחות כאשר אתם ואתם יכולים לספר לאנשים ברחוב שהעירייה לא נותנת 

 בפועל. 

 זה לא הנחות. דוד עמר:

 זה לא הנחות. זה מחיקת חובות.  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -עדיין מחיקת חובות   דובר : 

 ההנחות הן על פי חוק.  אתה לא צריך ועדת הנחות כדי לתת הנחות.   רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 הנחות נקבעות על פי חוק. רועי לוי:

 יש גם שיקול דעת. גם יש שיקול דעת. אבי בינמו, ר' העיר:

 יש הנחות על פי דין ועל פי ועדה.   רו"ח מיכה זנו:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

  יש ועדה ודין. זה שונה.   רו"ח מיכה זנו:

 מה הבעיה להביא את זה לוועדת כספים?  משיח עמר:

 אני רוצה להסביר.  רו"ח מיכה זנו:

 , -ועדת כספים   רועי לוי:

 ועדת כספים לא מחליפה את מועצת העיר.   אבי בינמו, ר' העיר:

 אבי. רו"ח מיכה זנו:

 כן, בבקשה מיכה. אבי בינמו, ר' העיר:

קובע כי לפני שמביאים חוב  2012חוזר מנכ"ל של משרד הפנים משנת  רו"ח מיכה זנו:

פעולות האכיפה , את  -למחיקה,  מועצת העיר צריכה לאשר את הכללים   

שיש לבצע. למה? כדי שאתה, לא יהיה מצב שלא תפעל מול חייב ותביא  את 
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החוב למחיקה. צריך להגדיר את הכללים לפעולות אכיפה. יש מספר רב של 

לא  2015תושבים עם הסכמי פשרה שהחובות בהתיישנות, פשיטת רגל, 

שר מחכים מחקנו שקל חוב בגלל שהנוהל הזה לא מאושר . ואם זה לא יאו

 עוד הרבה אחרים שזה פשוט תקוע. לא יכולים להעביר דירה בטאבו.

 אז אתה מצדיק את מה שמשיח אמר.  רועי לוי:

 ? –ש  רו"ח מיכה זנו:

 שמדובר על נוהל מחיקת חובות. רועי לוי:

 מחיקה. רו"ח מיכה זנו:

 ולא על נוהל הנחות. רועי לוי:

 נכון. מחיקת חובות. רו"ח מיכה זנו:

 בסדר. י לוי:רוע

 , -אבל אני אומר אי אפשר למחוק שום דבר   רו"ח מיכה זנו:

 אין קשר למה שמשיח אמר שאי אפשר לתת הנחות. רועי לוי:

 אני אומר מדובר על מחיקת חובות.   רו"ח מיכה זנו:

 אין קשר. לסעיף הזה אני מתכוון.  רועי לוי:

 כן. כן. כן. רו"ח מיכה זנו:

 קיי. -או  רועי לוי:

 לא מחקנו שקל. 2015עכשיו,  רו"ח מיכה זנו:

 אני שואל אותך.   משיח עמר:

 רגע. רגע.  רו"ח מיכה זנו:

 הנוהל הזה הוא שונה מהנוהל הקיים?  משיח עמר:

 לא היה נוהל קיים.  זה הנחיה חדשה. רו"ח מיכה זנו:

 על בסיס מחקנו חובות? משיח עמר:

 , -ואני אומר  לא נמחק שקל.  2015 –ב  רו"ח מיכה זנו:

 . 2014 –ב   רועי לוי:

 זו הנחיה חדשה של משרד הפנים. רו"ח מיכה זנו:

 . 2014 –או סליחה, אולי אני טועה. ב   2015 –ב  משיח עמר:
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 .5/21זה מחוזר מנכ"ל   רועי לוי:

 כן. זה מחוזר מנכ"ל  חדש.  רו"ח מיכה זנו:

 זה מועצה קודמת.  2012זה לא חדש.  רועי לוי:

 צריך לאשר את הנוהל. ח מיכה זנו:רו"

 מי בנה את הנוהל הזה? משיח עמר:

 משרד הפנים. יחיאל אדרי:

 משרד הפנים. רו"ח מיכה זנו:

 ,  -לא   משיח עמר:

 יש עליו תוספות? מעבר? רועי לוי:

 , -לא. מעבר   רו"ח מיכה זנו:

 תוספות של היועץ המשפטי של נשר? משיח עמר:

 שפטי.של היועץ המ רועי לוי:

 יש יועץ משפטי ויש את המכתב שלי.  רו"ח מיכה זנו:

 יש תוספות של גזבר העירייה.  משיח עמר:

 נכון.  רועי לוי:

 אז אל תגיד רק משרד הפנים.  משיח עמר:

 נכון.  רועי לוי:

 , -אנחנו  יודעים ש  משיח עמר:

 זה בנוי על סמך חוזר המנכ"ל של משרד הפנים. רו"ח מיכה זנו:

 לך?  אכפתמה  מר:משיח ע

 יש שתי הצעות.  דוד עמר:

 כן. משיח עמר:

 , -הצעה שלי והצעה של   דוד עמר:

 קיי.  -או  משיח עמר:

 נביא את זה להצבעה ונחליט.  דוד עמר:

אני מבקש להעלות להצבעה אני נוהל מחיקת החובות כפי שהוגש  אבי בינמו, ר' העיר:

, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מי נגד? 5י בעד?  חודשים והן היום בישיבה.  מ 3לכם לפני 
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7  . 

 תעלה את ההצעה של דוד גם.  רועי לוי:

כן. אני מבקש להעלות את ההצעה של דוד עמר להעביר את זה  אבי בינמו, ר' העיר:

 כן. בואו תסבירו לנו. . 5. מי נגד? 7ההצעה של דוד?  לוועדת כספים. מי בעד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רי פשרה שאנשים באים לשלם את היתרת חובת בהתאם להליך יש הסד רו"ח מיכה זנו:

 אבל לא ניתן לגבות אותם.

 מה שרוצים לתת תיקח.  משיח עמר:

 אי אפשר. רו"ח מיכה זנו:

 , -רגע. אתה עכשיו   בוריס אייזנברג:

 ממש לא.  רו"ח מיכה זנו:

 אתה סותר את עצמך. בוריס אייזנברג:

 אני סותר? משיח עמר:

 ברנו את הסעיף  הזה.ע  רועי לוי:

 לי אין בעיה.  משיח עמר:

אבי, מילה לגבי הסעיף הזה בישיבה הקודמת. הורדת אותה מסדר היום,   רועי לוי:

 -אישור נוהל למחיקת חובות

5/2012מצ"ב מסמך מאת עו"ד אלכסנדר טנדלר, מסמך מאת רו"ח מיכה זנו וחוזר מנכ"ל 

 . 3נספח  - 

 הצעת החלטה:

 מאשרים נוהל מחיקת חובות. 

 5 -בעד 

 7 -נגד

 אין –נמנע 

 להעביר ההצעה לוועדת כספים -הצעה נגדית

 7 -בעד

 5 -נגד

 אין -נמנע
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 או את הרואה חשבון, לתת סקירה. ל"החכאמרת שתזמן את מנכ"ל 

 שעות.  4 –ו  3פעמים נשארו כאן  5 –פעמים לכאן.  ו  5הם זומנו  אבי בינמו, ר' העיר:

 בתחילת הישיבה. אז תשים את זה פעם הבאה  עי לוי:רו

 , -אהה   אבי בינמו, ר' העיר:

, הורדת את זה, אמרת אתם צודקים אני  -אתה אמרת. לא אני. אתה אמרת   רועי לוי:

 אזמן אותם.

עמודים כאשר  200 –תשמע, יש לכם נטייה להפוך פרוטוקולים ל אבי בינמו, ר' העיר:

עמודים וגם אצל דוד עמר. זה היה בערך הנוהל.  2ק בעיריית עכו זה בדיו

אתם החלטתם כנראה מה שנקרא לבזבז את כל הניירת במדינת ישראל. ככה 

אני מרגיש. כמויות הפרוטוקולים שאנחנו מוציאים. דוח כספים מבוקר 

 .2014לשנת 

 אני מציע לך להמליץ לצלם את הדברים על שני עמודים.  רועי לוי:

 לא, אין מצב. העיר: אבי בינמו, ר'

 קדימה ואחורה. רועי לוי:

 אין מצב.  אבי בינמו, ר' העיר:

 . 3אני ממליץ על  דובר :

 כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

 

 2014דוח כספי מבוקר לשנת . 6

 , -של החברה הכלכלית.  ואני מבקש   2014דוח כספי מבוקר לשנת  אבי בינמו, ר' העיר:

 אבי, תזמן אותו. רועי לוי:

 פעמים רבותיי.  5זימנו  אבי בינמו, ר' העיר:

 אבל אתה לא יודע מה רשום. רועי לוי:

של  2014בסדר. אני אבקש לאשר את הדוח הכספי המבוקר לשנת  אבי בינמו, ר' העיר:

 החברה הכלכלית לנשר. מי בעד?

 אגב, זה עבר בוועדת כספים?  רועי לוי:

  . מי נגד?5מי בעד?  אבי בינמו, ר' העיר:
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 רגע. איזה סעיף? דוד עמר:

 הוא לא יודע איזה סעיף. תחזור על זה. דובר :

 .6 רועי לוי:

 מי נגד?  אבי בינמו, ר' העיר:

 של דוח כספי.  דוד עמר:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 של מה?  דוד עמר:

 של החברה הכלכלית. אבי בינמו, ר' העיר:

 מה זה חשוב? אתה נגד. זה בסדר. נעמי כספי:

 לא, לא, לא. נעמי, נעמי. בי בינמו, ר' העיר:א

 זה בסדר. נעמי כספי:

 לא צריך.  אבי בינמו, ר' העיר:

 היא מתוקה,  לעשות?  דוד עמר:

 )צוחקים(

 מה קורה דוד, אתה בעד? נגד? נמנע?  אבי בינמו, ר' העיר:

 אני רוצה לראות. איפה הדוח? דוד עמר:

 פעמים , פעמיים, סליחה.  4פעמים. לא  4ליך הוא כבר נשלח א אבי בינמו, ר' העיר: 

 מה אומרים החבר'ה שבדקו אותו?  דוד עמר:

 נגד.   יחיאל אדרי:

 אה, הם נגד.  דובר :

 .2014טוב. דוח כספי מבוקר לשנת  אבי בינמו, ר' העיר:

 הוא הגיע לוועדת כספים. רועי לוי:

 של החברה הכלכלית.  סליחה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -כתוב   מר:דוד ע

 בעד.  5נגד,  7 אבי בינמו, ר' העיר:
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 תעביר את זה לוועדת כספים. דוד עמר:

 . 7פתיחת חשבון. סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

 רגע. ההצעה שלי ועדת כספים. דוד עמר:

 .7אה. אנחנו עברנו את הסעיף הזה.  סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

 לא. עוד פעם. דוד עמר:

עברנו את הסעיף הזה, דוד.  עברנו את הסעיף הזה. החברה הכלכלית  ינמו, ר' העיר:אבי ב

 לא שיכת לוועדת כספים. 

 אבי. דוד עמר:

 לא דוד, תסלח לי. אבי בינמו, ר' העיר:

 אל תתחיל איתי. דוד עמר:

 לא מתחיל איתך. מה, מה זה להתחיל איתך? בוא.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אני מבקש.אני מבקש.  דוד עמר:

 אדוני הנכבד. אבי בינמו, ר' העיר:

 הצעה נגדית. דוד עמר:

.      7אתה לא יכול, אנחנו עברנו  את הסעיף הזה, אנחנו בסעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

 תכבד גם אותי. הנה, אני מכבד אותך לאורך כל השנים. 

 

 50לתיקון  פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל פיס, בהתאם. 7

 לחוק יסודות התקציב

זה פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים  7סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

לחוק יסודות התקציב. הצעת ההחלטה  50ממפעל פיס, בהתאם לתיקון 

פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל פיס, בהתאם 

 4מצב נספח  חכ"ל. – 2014דו"ח כספי מבוקר לשנת 

חברה ה -של "נשרים"  2014מאשרים את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  הצעת החלטה:

 הכלכלית לנשר בע"מ

 5 -בעד 

 7-נגד

 אין -נמנע
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 . לחוק יסודות התקציב 50לתיקון 

 מי בעד? מר:דוד ע

 מי בעד  אבי בינמו, ר' העיר:

  תנמק למה לא. דובר :

כן. מיכה, אני מבקש שתתייחס לסעיף של איפה הסעיף הזה?  אבי בינמו, ר' העיר:

 דקסיה.

לחוק יסודות התקציב קובע שהרשות  50קיי בסדר תיקון  –אה, או  רו"ח מיכה זנו:

הפיס בחשבון בנק  המקומית  תנהל את ההקצבות לפיתוח שהעביר מפעל

 נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי המיועד אך ורק למטרה זו. 

 מי יהיו מורשי החתימה  בחשבון הזה? רועי לוי:

 מורשי החתימה בעירייה.  רו"ח מיכה זנו:

 אה, אותם מורשים. רועי לוי:

ממפעל הפיס שלא  יםכן. אותם מורשי חתימה.  כבר קיבלנו כמה מכתב רו"ח מיכה זנו:

לקבל כספי מענקים אם החשבון  לא ייפתח. זה בכל הארץ עשו את זה.  ניתן 

לחוק יסודות התקציב. לא ניתן לקבל כספים  50זה החלטה פי תיקון חוק 

 ממפעל הפיס אם לא פותחים חשבון.  אין, מפעל הפיס לא מעביר. 

אני מציע להבעיר את זה לוועדת כספים.  כי יש לנו דין ודברים עם ראש העיר  משיח עמר:

 בוועדת כספים ושם תאמין לי כמו )לא ברור( נהיה. כל זה. 

טוב. אני רוצה להתייחס לסעיף הזה. אני רוצה גם להעביר ככה,  אבי בינמו, ר' העיר:

קומית   קובע כי רשות מ 2015לחוק יסודות התקציב מדצמבר  50תיקון 

תנהל את ההקצבות לפיתוח המעוברות על ידי מפעל הפיס, לחשבון בנק 

ייעודי נפרד, וזאת במטרה להגן על כספי המענק מפני עיקולים. אי פתיחת 

החשבון גם תגרום לכך שמענקי מפעל הפיס בגין ההוצאות שהעירייה כבר 

בשנת הוציאה בפועל, לא יועברו לעירייה.  לדוגמא הצטיידות במחשבים 

. הוגשה תכנית אב ישובית לשדרוג מערך התקשוב במערכת החינוך. 2014

לאור הערכת משרד החינוך את השלב המתקדם מאוד בו מצויים תלמידי 

מערכת החינוך בנשר בתחום הלמידה המתוקשבת, צורף הישוב נשר לתכנית 
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)לא ברור( של משרד החינוך. כל בתי הספר שוייכו לדגם המתקדם וצורפו  

. במסגרת תכנון איגום משאבים בוצעה הצטיידות BUODמיזם הטבלטים ל

השלמת רחבת היקף בטבלטים, מחשבים לחטיבות הביניים וחטיבה עליונה. 

 הספר, תהליך ההצטיידות במחשבים ניידים ונייחים לבתי  -ההצטיידות 

מחשבים . תמומן באמצעות מפעל הפיס  900 –היסודיים, סך הכול כ 

ימוש מיידי, וכאמור פתיחת חשבון בבנק דקסיה. עיכוב החתומה על מ

בפתיחת החשבון לא יאפשר קבלת המחשבים להשלמת המהלך הישובי 

 המשולב בשילוב מערכת התקשוב עד שנת תשעז. לכן, הצעת ההחלטה שאני 

מעלה היא פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל הפיס 

 . 7. מי נגד? 5קציב. מי בעד? ליסודות הת 50בהתאם לתיקון 

 תגיד, מה הסכום? אפשר להתייחס לפני זה? משיח עמר:

 אבי. נעמי כספי:

 מה הסכום? משיח עמר:

 אבל הצבעת. בוריס אייזנברג:

 . 200 –זה לא  משנה הסכום. מיליון ו  רועי לוי:

 . 200 –להשכלה כללית. מיליון ו  משיח עמר:

, זה לא ביג דיל. אבל אני מבקש כהצעה 200 –יליון ו אפשר לחיות גם בלי מ משיח עמר:

 להעלות את זה.

 .200 –אבל אם אפשר לקבל מיליון ו  בוריס אייזנברג:

 לא צריך.  משיח עמר:

 למה לא לקבל? בוריס אייזנברג:

 יש לנו כסף.  עזוב, זה סתם.  משיח עמר:

 , -לא, אבל למה? גם יש   בוריס אייזנברג:

 כן. משיח עמר:

 ,  -אתה אומר שמשכורת פה לא  יס אייזנברג:בור

מיליון ש"ח. מיליון ש"ח לא מעכב   183לא צריך לעכב מלגות בתקציב  של   משיח עמר:

 מחשבים. רכישת 
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 , -אתה מחויב לפתוח את החשבון על פי חוק. אתה צריך   רועי לוי:

ווח מה הולכים קודם כל נקבל דירגע. רגע. להעביר את זה לוועדת כספים.  משיח עמר:

 וכו'. ושם נראה.   -וכו'    -לעשות עם זה וכו'  

 )לא ברור, רחוק מהמיקרופון( תחליט להעביר מלגות פיתוח. דוד עמר:

 כן.  משיח עמר:

 עם הכסף של הפיס אתה יכול לבצע.  דוד עמר:

 כן. זה עבור תב"רים קיימים.  רו"ח מיכה זנו:

ות. מלהתנדב אף אחד לא פטור. גם אני, אתה לא פיטרנו אותך   מהתנדב  משיח עמר:

 רואה. אני בא. 

 בצד אחד ואני בצד שני. דוד עמר:

 מה לעשות?  אתה בכלל.   משיח עמר:

 )מדברים ביניהם( 

 ראוי לשבח.  דובר :

 נו מה קורה?  נעמי כספי:

 שירותים, מה אתם רוצים?    יחיאל אדרי:

 תעלה להצבעה. נעמי כספי:

 הוא העלה את ההצבעה כבר. לא, יחיאל אדרי:

לא, הצבעה נגדית. יש הצעה נגדית שאנחנו מבקשים להעביר את זה לוועדת  משיח עמר:

 –. מיליון ו 200 –מיליון ו  –, רק את ה  -מי בעד להעביר  כספים. 

 .להעביר לוועדת כספים.200

א של אתה לא צריך להעביר את זה, זה  תב"ר שאושר. רק את הנוש  רו"ח מיכה זנו:

 פתיחת חשבון בנק.

 יקירי, הנושא יעבור לוועדת כספים.  משיח עמר:

 אפשר לדון גם על תב"רים.   רועי לוי:

 על הפתיחת חשבון בנק? רו"ח מיכה זנו:

, ייאמר עוד פעם. הנושאים יבואו לדין  -אנחנו מדברים על כך שהנושא הזה  משיח עמר:

  ודברים עם ראש העיר, ותאמינו לי אני יודע.
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 )לא ברור, רחוק מהמיקרופון(   דוד עמר:

למה, אתה נתת לנו לראות? לא. נתת לנו לראות משהו? נתת לנו דפים ריקים   יחיאל אדרי:

 ואמרת זה חוקי.  שכחת? 

 על מה הצבעת?  רועי לוי:

 שום דבר. יחיאל אדרי:

 על מה הצבעת? על מה הצבעת?  רועי לוי:

 מה? יחיאל אדרי:

 הצבעת? על דפים ריקים? על מה רועי לוי:

 היה דפים ריקים.  יחיאל אדרי:

 הצבעת בעד. רועי לוי:

 בעד? למה הצבעתי בעד? יחיאל אדרי:

 תעלה את ההצעה של דוד. משיח עמר:

 איזו הצעה? אבי בינמו, ר' העיר:

 הצעה להעביר את זה לוועדת כספים.  משיח עמר:

 מה להעביר, תב"ר? אבי בינמו, ר' העיר:

 להעביר לא תב"ר, להעביר את החלטה בנדון לוועדת כספים.  ר:משיח עמ

 . כרגיל. 5. מי נגד? 7כן. מי בעד ההצעה של דוד?  אבי בינמו, ר' העיר: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחוק  50פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל הפיס בהתאם לתיקון 

 . 5מצ"ב נספח  יסודות התקציב.

 הצעת החלטה:

לחוק  50פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה להעברת כספים ממפעל הפיס בהתאם לתיקון 

 יסודות התקציב

 5 -בעד 

 7-נגד

 אין -נמנע

 הצעה נגדית להעביר לוועדת כספים

 7 -בעד

 5 -נגד

 אין -נמנע
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 ,  -מה עם   משיח עמר:

 האופוזיציה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 בעד או נגד?  משיח עמר:

 העברת תקציבים.כרגיל האופוזיציה מונעת  אבי בינמו, ר' העיר:

 כן. כן. משיח עמר:

 ממפעל הפיס והעברת מחשבים לבתי הספר. אבי בינמו, ר' העיר:

זה יש לך כבר הצעה של מועצת העיר, לקנות כבר. אם לא עשית את זה עד  ישי איבגי:

 היום זה עוד מחדל שלך. 

 צריך לדבר בכלל. יחיאל אדרי:

 , -אישור תב"ר   אבי בינמו, ר' העיר:

 תכנס אותה.    יבגי:ישי א

 סליחה. אבי בינמו, ר' העיר:

 יפה מאוד. כל הכבוד יחיאל. אני אוהב את ההגינות שלך. כל הכבוד.  ישי איבגי:

 אנחנו אחרי סעיפים. נכון? אבי בינמו, ר' העיר:

 נכון. סליחה. ישי איבגי:

 הוא אוהב את ההגינות שלך ומשווע להדיח אותך.  נעמי כספי:

 להדיח אותי.  יחיאל אדרי:

 אני לא מגיב, אני מכבד אותו. אם הוא רוצה שאני אגיב שהוא יגיד, אני אגיב. ישי איבגי:

 שעות. אבל  בסדר.  5 – 4רק להגיד לכם אני בדרך כלל לא מדבר  אבי בינמו, ר' העיר:  

 היום דיברת בלי סוף.  משיח עמר:

 אבי, כמה נושאים? נעמי כספי:

 הרבה נושאים.עוד הרבה נושאים, רבותיי.  יש אבי בינמו, ר' העיר:

 הלאה. הלאה. משיח עמר:

 

 אישור תב"רים. 8

תב"רים בנושא    12 –, מדובר ב  - אישור תב"רים. אני מבקש לאשר  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -עבודות פיתוח   297בטיחות, רווחת הציבור או בריאות הציבור. תב"ר 
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 ?8,9רגע. מה עם ההיתר?  דוד עמר:

תב"רים בנושא בטיחות, רווחת  12 –. מדובר ב 8עכשיו, הנה. עכשיו  אבי בינמו, ר' העיר:

עבודות פיתוח כלליות ובטיחות.  תב"ר  2297הציבור ובריאות הציבור. תב"ר 

מרכז להעברת הלוואות מקרנות המים וביוב לקרן פיתוח כללית ומשם 

 ,  -פורטות להלן  עבור עבודות בטיחות או פיתוח כלליות  המ רים"לתב

כך את החלוקה של  -צריך הפוך. קודם להעביר את ההלוואה ואחר   רועי לוי:

 ההלוואה.

 בסדר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 הסדר הפוך. רועי לוי:

 וחצי. 4פיתוח מחצבה   -  2246תב"ר  אבי בינמו, ר' העיר:

 מה שאתה כתבת. אבל, אתה לא יכול לאשר את זה בלי לאשר הלוואה. לפי  רועי לוי:

 .9כך. זה בסדר. סעיף  -קודם ואחר  10 –ו  9אתה יכול לעשות את  רו"ח מיכה זנו:

 ואז את זה. זה בדיוק הפוך. רועי לוי:

 כן. בסדר. רו"ח מיכה זנו:

 צריך הרשאה תקציבית.     רועי לוי:

 ? 9מה זה  אבי בינמו, ר' העיר: 

 , -העברת סך כולל   .רו"ח מיכה זנו:

 הא.  ינמו, ר' העיר:אבי ב

 כך.  -ואחר  10, 9 רו"ח מיכה זנו:

 כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

 . 2246אבל אין  דוד עמר:

 . 2297  משיח עמר:

 יש ברשימה המפורטות.  רו"ח מיכה זנו:

 .2246 משיח עמר:

מיליון  40. העברת סך של 10 -ו  9לא, אנחנו נעבור קודם כל לסעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

ח מקרנות המים והביוב לקרנות פיתוח לטובת עבודות פיתוח ובטיחות ש"

 לרווחת הציבור. 
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 . 9סעיף   רו"ח מיכה זנו:

 , -. מיכה, בוא תיתן איזה הנמקה כדי שנוכל  9כן. סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

פנינו למשרד הפנים, לקחנו את כל העבודות פיתוח העתידיות שיש לנו,  רו"ח מיכה זנו:

מיליון ועבודות של  30 –ינו שכדי לממן את כל העבודות שזה מחצבה ב ורא

למימון זמני  יםשנדרלגבי משרד התחבורה ועבודות בנושא צמתים,  אנחנו 

כדי לממן את  העבודות. פנינו למשרד הפנים. יש סיכום דיון שהיה לי עם 

את  המונה על המחוז במשרד הפנים. הוא צורף לישיבה.  כעיקרון הוא אישר

המתווה העקרוני עם הגורמים הרלוונטיים אבל זה מוקנה באישור מועצת 

מיליון  40 –כך עוד פעם זה חוזר למשרד הפנים. זה להשתמש ב  -העיר, ואחר 

מיליון ש"ח וכל שימוש  20שנים. כשבשנה הראשונה זה יהיה  3 –ש"ח ב 

ממים  יהיה בהתאם לרשימה המצוינת. מה שקורה, אנחנו לוקחים את הכסף

 30וביוב,  עשינו בדיקה שלפי יתרות המים והביוב אין לנו צורך בשימוש מעל 

מיליון בטווח הנראה לעין. אז אנחנו יכולים לקחת את ההלוואות מקרנות 

המים והביוב. האלטרנטיבה  היא לקחת את ההלוואות מהבנק. בגלל שיש 

ה פנימית לנו את הכסף מבחינת מזומנים, ביקשנו שניקח את זה כהלווא

, כל התהליך הזה גם היה  -בתוך העירייה. משרד הפנים לא התנגד, זה היה  

 מול משרד הפנים. 

 וגם לא אישר.  רועי לוי:

הוא גם לא אישר נכון.  הוא לא התנגד, אבל זה גם עלה לדיון בירושלים.  רו"ח מיכה זנו:

ם. הוא קיבל מכתבים ממהנדס העיר.  פורטו עבודות הפיתוח, עבודות המי

ראה את היכולת וכנגד זה שברגע שישלימו את המחצבה ויהיו דברים מבזן, 

שיהיו בקרן פיתוח. ואז הם יחזרו  יםאז הכסף יחזור בצורה של הכספ

 , -לקרנות מים. ההלוואה היא  

 מה אתה מבקש? רועי לוי:

יון זה מיל 20הלוואה מקרנות המים והביוב,  חצי ממים וחצי מביוב.   רו"ח מיכה זנו:

 , -הזאת ברגע שתיכנס   בהלוואהלשנה הראשונה.  כן. והשימוש 

 למה אי אפשר להשתמש בתב"ר, בקרנות שיש של התשתיות? רועי לוי:
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 כי אין יתרה להשתמש בקרנות של התשתיות. רו"ח מיכה זנו:

 נגמרה היתרה? רועי לוי:

 , -פה   אין. יש לך פה עבודות של בטיחות ותחבורה שיש רו"ח מיכה זנו:

 אין יתרה בקרנות. רועי לוי:

 מיליון ש"ח. 11 –כרגע אתה צריך להשתמש ב  רו"ח מיכה זנו:

 כמה נשאר בקרנות?  רועי לוי:

 מיליון ש"ח. 3לסוף מרץ  רו"ח מיכה זנו:

 ?2015מתוך כמה היה בתחילת שנת   רועי לוי:

 לא זוכר את הסכום.   רו"ח מיכה זנו:

 קיי.  -או  רועי לוי:

 מיליון ש"ח. 30 –ומשהו.  לא זוכר. באזור ה  30 –באזור ה  "ח מיכה זנו:רו

 מיליון. 70היה הרבה יותר, היה  רועי לוי:

 לא, לא, לא.  רו"ח מיכה זנו:

 אם )לא ברור( רועי לוי:

 לא. קרן לעבודות פיתוח בלבד. רו"ח מיכה זנו:

 ותשתיות. רועי לוי:

 , -דוק את זה. אז זה הנושא של  נבדוק את זה. אפשר לב רו"ח מיכה זנו:

 .הלוואהאז נגמר הכסף ועכשיו מבקשים  רועי לוי:

 ? 3נשאר  70 –מה, ה  דובר : 

,  -כדי להמשיך ולבצע את העבודות של הבטיחות שמשרד התחבורה   רו"ח מיכה זנו:

מיליון ש"ח.  2  -משרד התחבורה נתן לנו כסף לדרך בר יהודה, דרך משה  

 ,  -. ולעשות 4.9א והעבודה שם הי

 )מדברים ביחד(

 מיליון? 2זה  יחיאל אדרי:

 . בסדר? תלך איתי בטבלה. 11.8. אני אספור לך 11רגע. זה  רו"ח מיכה זנו:

 .40ואתה מבקש  רועי לוי:

 . 11.8 –לשנה הראשונה.  מתוך זה משתמשים ב  20שנים,  3 –ל  40לא.   רו"ח מיכה זנו:
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 זהו? משיח עמר:

 שאנחנו לוקחים. 20 –זאת אומרת לא משתמשים בכל ה  :יחיאל אדרי

.  אם תכנסו עכשיו לטבלת אקסל, 11  -משתמשים עכשיו ב  20 –מתוך ה  רו"ח מיכה זנו:

 אתם תראו את הפירוט של הטבלה.  

אני רואה רק דבר אחד.  שיושבים פה אנשים עצלנים שלא מכתתים  רגליהם  משיח עמר:

ל להיות שסך כל ההכנסות ממשרד התחבורה היו במשרדי הממשלה. ולא  יכו

 30אלף ש"ח. מתוך )לא ברור( של  800 –מיליון ש"ח ו  3מיליון ש"ח.  3.8

מיליון ש"ח. קופת  העירייה זה לא כספומט. תלחץ ונפתח כסף. אתה צריך 

, חייבים לעבוד מול משרדי הממשלה כשמדובר  -להבין שחיב להיות  

ניין אחד.  תקציב פיתוח  זה עניין אחר. אתה לא בפיתוח. תקציב שוטף זה ע

יכול לשבת פה ולהגיד בוא ניקח מהקרנות עוד ועוד ועוד. כאשר הגעת גם 

מהקרנות שעל פי חוק אסור להשתמש בהן לצורכי פיתוח אלא בדרך של 

הלוואה, בנושא של מים וביוב שעל פי חוק אתה לא צריך להשתמש. זה משק 

 שם את הכסף. סגור. ואסור לך לקחת מ

 דוד גם  הסביר למה לא לקחת כסף. יחיאל אדרי:

 כן.  משיח עמר:

 לא ידעו מה התכנית בכלל.  יחיאל אדרי:

 אבל מותר לקחת הלוואה שאתה מחזיר. רו"ח מיכה זנו:

 , -שנים  3מותר הכול. מותר לך שבעוד  משיח עמר:

 זה מותר. רו"ח מיכה זנו:

מיליון.  מה, אנחנו לא יודעים? מותר.  לוקח   200של  העירייה תהיה בגירעון משיח עמר:

מיליון הלוואה, מותר. אבל אם אני בא ואומר יש  עיריות שהן באמת היו  100

והלכו לא ו קשה דועב,  - במצוקה, במצוקה כספית, ולכן הן קצת נזהרו. קצת

 872 –מיליון ו  3, 8משרדי הממשלה והביאו כספים. כשאתה מדבר איתי על 

 ף ש"ח סך הכול הכנסות ממשרד התחבורה. אל

 .11מתוך  דובר :

מיליון    10מיליון ועוד  20 2297 –מיליון. מ  30בבקשה?   לא, לא. יש פה  משיח עמר:
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ש"ח מהקרנות. אני חושב שחייבים לעצור את התהליך הזה.  הרעיון הוא 

ות את זה זה טוב. הרעיון פיתוח הוא נכון, הרעיון לעבוד זה נכון, הרעיון לעש

, איך אומרים? רק כסף צריך. אתה חושב שהקרנות האלה  -נכון.  אבל אני  

 לא ייגמרו בסופו של דבר. הן   ייגמרו.

 מה הצעת?  רועי לוי:

 , -אני הצעתי   משיח עמר:

 מה הצעת?  רועי לוי:

 , -אני בעד לעשות. עוד פעם אני חוזר. אני תמיד בעד לעשות   משיח עמר:

 איפה הן הלכו? איפה הכסף? :רועי לוי

חדשה  אחת בישוב. לא ראיתי בית  כינתהאבל איפה? לאן? אני לא ראיתי  משיח עמר:

ספר חדש בישוב, לא ראיתי בית כנסת חדש בישוב, לא ראיתי שום מטר 

 מרובע חדש שנבנה במשך שנתיים וחצי.

 אני גם לא ראיתי את הרב של נשר בישוב.  גאורגי הרשקוביץ':

 יש לך בעיות. עמר: משיח

 לי יש בעיה. לי יש בעיה. גאורגי הרשקוביץ':

 אני לא צריך. משיח עמר:

 כן. גאורגי הרשקוביץ':

 אני לא.  משיח עמר:

 כי לא צריכים רב בנשר. יםאתם מורש גאורגי הרשקוביץ':

 , -הרב שלי   משיח עמר:

 אתם לא צריכים את הרב  של נשר.  גאורגי הרשקוביץ':

 להרים טלפון אני מתקשר אליו.  :משיח עמר

 אבל אתה רב איתו. גאורגי הרשקוביץ':

 ויש לי גם את הרוב גוגל. תשמע.   משיח עמר:

 שום דבר לא צריך להיות.  גאורגי הרשקוביץ':

 , -את החוכמולוגיה שלך  תשקיע   משיח עמר:

 לא חוכמולוגיה שלי, לא חוכמולוגיה שלך. גאורגי הרשקוביץ':
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 עזוב. משיח עמר:

 כן. גאורגי הרשקוביץ':

 , -אנחנו מדברים עכשיו לך על הרב, אנחנו מדברים עכשיו על   משיח עמר:

 אבל איפה אתה היית גם כן אתה שנתיים?  גאורגי הרשקוביץ':

 . נכשלת.סצ'אננתתי לך  משיח עמר:

 לא, אני נתתי לך צאנס. גאורגי הרשקוביץ':

 נתת לי? משיח עמר:

 ונכשלת בשנתיים. ':גאורגי הרשקוביץ

במקום שאני חשבתי שלא פוסלים  יםאני נכשלתי באמת בזה שנשארתי שנת משיח עמר:

 אדם.

 אבל לא עשית שום דבר. גאורגי הרשקוביץ':

 תקשיב שנייה.  משיח עמר:

 לא עשינו שום דבר בשנתיים.  גאורגי הרשקוביץ':

 אני אגיד לך. משיח עמר:

 ר בכלל. לא היית בעי גאורגי הרשקוביץ':

. אני קודם צריך לראות. נותנים  BLIND, על  -אדם שלא   -אני לא פוסל בן  משיח עמר:

צאנס. אם הוא טוב, טוב. אם הוא לא טוב, מעירים לא. הערנו.  לא קיבל 

הערה? עכשיו יקבל הערת אזהרה.  מה לעשות? זו המציאות. לכן אני בא 

 ח.ואומר הנושא הזה הוא חשוב לנו, נושא הפיתו

 לא, לפני כמה דקות אמרת שהוא פיטר אותך. בוריס אייזנברג:

 נכון. גאורגי הרשקוביץ':

 , פיטר אותי.  -נכון. נכון. אני באותו   משיח עמר:

 , -הוא אמר   נעמי כספי:

אני לא הולך להגיש בג"ץ  ולא הולך להגיש עתירה. אני אומר לך יש לי מה   משיח עמר:

ואני  לקדנציהעזוב, כל אלה שטויות. אני באתי  לאכול ויש לי דגים בשבת.

 אסיים אותה בכבוד, אל תדאג. 

 , -טוב. אני   בוריס אייזנברג:
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אני רק דבר נוסף שאני מבקש, הנושא הזה של התב"רים צריך לעצור את  משיח עמר:

 שליחת היד אל תוך הקרנות.  די. תעצרו את זה. תעבדו עם מה שיש. 

 שלוח, משיח. כבר לא נשאר.אין לאן ל   רועי לוי:

ותעשו את העבודה כמו שצריך. אני  יםתלכו למשרדי הממשלה תעבירו כספ משיח עמר:

פשוט דבר אחד אומר לך אבי, אין סמכות בלי אחריות. יש סמכות, קח  גם 

את האחריות ותעשה את הדברים. אנחנו לא בשלטון. אנחנו לא המנהלים. 

ום לנהל את העניינים זה האופוזיציה. עושים פה ערבוביה. מי שצריך פתא

ממתי זה קיים כזה דבר? האחריות מוטלת ממי )לא ברור( את העניינים.  

 האחריות מוטלת על ראש העיר, לטוב ולרע. 

 טוב. אבי בינמו, ר' העיר:

 האחריות מוטלת על אדוני.  משיח עמר:

 תנו לנו לגמור את הסעיף כמו שצריך.  אבי בינמו, ר' העיר:

 בבקשה. ח עמר:משי

רבותיי, אני מודה למשיח על הנאום חוצב הלהבות שלו.  אני מבקש   אבי בינמו, ר' העיר:

מיליון ש"ח מקרנות  40באמת אל תפריעו לי. אני אסיים. העברת סך של 

המים והביוב לקרנות הפיתוח לטובת עבודות פיתוח ובטיחות, בטיחות 

עיריית  2016מים וביוב נכון למאי . יתרה נוכחית בקרנות  1ורווחת הציבור. 

קרן   -מיליון ש"ח לפי הפירוט הבא  128נשר קרנות מים וביוב בהיקף של 

מיליון   14, יתרה בקרן שיקום מים במקורות 57מיליון, קרן ביוב  57מים 

 166מיליון ש"ח בקרן טיהור וניקוז.  סך הכול  38ש"ח, סכום נוסף של תמ"א 

 מיליון ש"ח בקרנות. 

 כמה בתשתיות? עי לוי:רו

. הוצאת )לא ברור( בתחום מים וביוב לפי הערכת מהנדס העיר 2 אבי בינמו, ר' העיר:

בהתחשב בביצוע עתידי של כל העבודות בגין מים וביוב בעתיד הנראה לעין 

. הכנסות 3מיליון ש"ח.  32 –לא נצפה צורך בניצול העולה על סך של כ 

שנים  4 –יריית נשר מאגרות והיטלי פיתוח ב צפי התגמולים של ע  -עתידיות  

מיליון ש"ח. סכום זה אינו כולל בתוכו  50 –הקרובות, עומד על סכום של כ 
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את מתחם כלל תעשיות, אזור תעסוקה משותף, מתחמי בינוי נוספים כגון 

דונם בבעלות עיריית חיפה ושטחים נוספים  700בסיס דלק ישן, שטח של 

ש"ח נוספים. חשוב להדגיש כי החישוב בוצע לפי חוקי שיניבו עשרות מיליוני 

העזר הקיימים כאשר צפויה תוספת של עשרות אחוזים, תקבולי העירייה 

מאגרות והיטלים מיום זה יכנסו  לתוקפם  חוקי עזר החדשים שכבר אושרו 

על ידי המליאה, ניהול שצ"פים בסביבת כבישים. להלן פירוט פי התגמולים 

. היטלי הפיתוח 1,  -וחצי   4מחצבה   -  2019 – 2016שנים מאזורי הפיתוח ל

. היטלי פיתוח 2מיליון ש"ח כבר הוצאו חיובים.  5 –במגרשים פרטיים כ 

משיווק מגרשים. עכשיו אני אומר. היטלי פיתוח משיווק מגרשים עתידיים כ 

 וחצי מיליון ש"ח.  3היטלי ההשבחה עבור כל המתחם מיליון ש"ח.   20 –

 אבל איפה החומר? עמר:דוד 

 מתחם אבן וסיד לשעבר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 רגע. אבל אדוני ראש העיר.  דוד עמר:

אני אני אתן לך. אני אאפשר לך   לדבר. דוד, אני אאפשר לך   .  אבי בינמו, ר' העיר:

 אאפשר לך   . תעקוב אחריי.

 איפה החומר? דוד עמר:

שנה. תעקוב אחריי. מתחם  אבן וסיד לשעבר  25רייך אני עקבתי אח אבי בינמו, ר' העיר:

מיליון ש"ח. אזור תעסוקה  3תוספת מיד עם הגשת תכנית היטלים  כלמוביל 

מיליון  2 –צפוני בסיס צבאי ישן היטלי פיתוח עבור תכנית בשלבי הגשה 

ש"ח. היטלי פיתוח עבור שטחים שישווקו במסגרת המתחם כולל מתחם כרך 

מתחם כלל גני נשר המקום בשלבי תכנון. מיליון ש"ח.  10   -וקירוי ואספקה 

מדובר על מאות אלפי מטר מרובע לתעסוקה שיביא לעודף היטלי פיתוח 

על פי התב"ע בהיקפים משמעותיים. אזור תעסוקה משותף עם חיפה, 

המתחם עתיד לייצר עודף תקבולים והיטלי השבחה של עשרות מיליוני ש"ח. 

בימים אלו משא ומתן בין הרשויות במתחם לבין מתנהל   -מתחם בזן 

המפעלים בנוגע לאגרות והיטלי פיתוח שצפוי להיכנס לעיריית נשר תקבול 

  בזן.  ממתחםמיליון ש"ח  10 –חד פעמי בהיקף מוערך של למעלה מ 
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המפורטים לעיל  המתמחיםאני מבקש להגיד כדי לפתח את כל לסיכום, 

בפיתוח כדי לאפר את שיווק  ימותמתאנדרשת העירייה לבצע השקעות 

לבנות  המעונייניםהשטחים והחזר השקעות של העירייה על ידי היזמים 

בעיר. חשוב מאוד להדגיש כי מהנדס העיר הצביע על סדרת מפגעי בטיחות 

אשר יש לטפל בהם באופן מיידי, כגון הסדרת צמתים בכבישים, גשר להולכי 

שבילי אש   ועוד. משרד הפנים בכפוף רגל ברחוב החרוב, שיקום קירות תמך, 

לאישור מועצת העיר, אישר שימוש זמני בחלק קטן מכספי הקרנות המים 

 והביוב לפרק זמן קצוב.

 לא אישר. רועי לוי:

 , -חשוב לציין   אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 ,-נכון. חשוב לציין   אבי בינמו, ר' העיר:

 אל תגיד אישר. רועי לוי:

 , -חשוב לציין   בינמו, ר' העיר:אבי 

 היא קיימה את הדיון.  רועי לוי:

חשוב לציין כי לא מדובר בלקיחת הלוואה מגורם חיצוני כגון בנק  אבי בינמו, ר' העיר:

אלא בשימוש בכספים שממילא מצויים בידי הרשויות ואינם נחוצים ליעוד 

הסכום התקבל שלשמם התקבלו בטווח הנראה לעין. עוד חשוב להבהיר כי 

שנים, כאשר במהלכה צפויה העירייה לקבל  3מהקרנות על פני תקופה של 

כבר חלק מהתקבולים ולהפקידם בחזרה לקרנות המים והביוב.  אישור הי 

משרד הפנים שקבע תנאי ריבית והצמדה נועד לוודא שכספי הקרנות יושבו 

לה נדרשת כדי במלואן לקופת העירייה כולל ריבית והצמדה. הפעולה היא פעו

מיליון ש"ח  והן הכנסות צפויות  40 –לגשר על הפרט )לא ברור( של כ 

קבלת   -היא כדלקמן   9להשקעות ופיתוח. אי לכך הצעת ההחלטה לסעיף 

 הלוואה מקרנות המים והביוב לטובת פיתוח העיר. 

 לא שמעתי, סליחה. רועי לוי:

הלוואה מקרנות המים והביוב קבלת  9הצעת ההחלטה לסעיף  אבי בינמו, ר' העיר:
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 20מיליון ש"ח.  40לטובת  פיתוח העיר ועבודת פיתוח ובטיחות בסך כולל של 

 –מיליון ש"ח מקרן הביוב. פירעון ההלוואה ל  20 –מיליון ש"ח מקרן המים ו 

 שנים אחרות. 5שנים גרייס ופירעון למשך  3שנים.  8

 שנים אמרה? 3מה זה,  רועי לוי:

 גרייס.  מרווח. העיר:  אבי בינמו, ר'

 למה לא להתחיל מיד? רועי לוי:

 למה לא להתחיל עכשיו? דובר :

 שנים.  8 –פירעון ההלוואה. אני מוכן שתצביעו. פירעון ההלוואה ל  אבי בינמו, ר' העיר:

 אבל לא ראש העיר. זאב שפיגלר:

אחוז.  זה  1.57שנים הבאות, בריבית שנתית לא צמודה של  5למשך  אבי בינמו, ר' העיר:

 . 10. אני רוצה גם להעלות את סעיף 9הצעת ההחלטה לסעיף 

 )לא ברור, רחוק מהמיקרופון(    משיח עמר:

מיליון ש"ח לפי יתרת ההלוואות  40שיעבדו סך של עד  10סעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

 מקרנות המים והביוב מהכנסות שוטפות. מי בעד הצעת ההחלטה?

 גע. למה צריך הלוואה?| למה צריך הלוואה?סליחה ר  רועי לוי:

 אני לא יכול להעביר את זה מהקרנות על דעת. אבי בינמו, ר' העיר:

 אבל יש קרן לפיתוח תשתיות. למה צריך הלוואה?  רועי לוי:

 166, כן. כספים בסדר  גודל של  -, כן. יש לך כאן   -כאן יש לך   אבי בינמו, ר' העיר:

כנית המהנדס , אתה לא צפוי בשנים הבאות להוציא מיליון ש"ח כשעל פי ת

 מיליון ש"ח לא למים ולא לביוב.  לכן העלינו את ההצעה. 32 –יותר מ 

 למה לא הראיתם לנו את התכניות? רועי לוי:

 סליחה? אבי בינמו, ר' העיר:

 את התכניות. תכנית של מים. רועי לוי:

אתה מאוד מעורה כי אתה משתתף גם  קודם כל אתה חלק מהדברים  אבי בינמו, ר' העיר:

 בתכניות מתאר , אתה משתתף בדיונים, אתה מכיר את הנושאים. 

 לא, דווקא את הנושא של המים אני לא מכיר בכלל. רועי לוי:

 אתה מכיר את הנושאים.  אבי בינמו, ר' העיר:
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 לא מכיר.  רועי לוי:

 , -עכשיו אנחנו   אבי בינמו, ר' העיר:

 על הנושא של המים דווקא שמעתי מדוד בישיבה הקודמת. אני  רועי לוי:

 , -אנחנו עושים   אבי בינמו, ר' העיר: 

את ראש העיר  לשעבר, שהוא אמר שהכסף הזה של המים היה אמור להיות  רועי לוי:

MATCHING  להוביל את קו המים מלמעלה כדי להזרים  מקורותעם חברת

ו את הוצאות האנרגיה של דחיפת אותו כלפי מטה בגרביטציה כדי לחסוך לנ

 מים. 

אני לפחות ניסיתי את זה יחד עם משיח עמר אצל השר סילבן שלום.  אבי בינמו, ר' העיר:

 זה לא הסתייע לידינו.  

 עוד לא . חכה, מה אתה רוצה ביום אחד להצליח?  רועי לוי:

 שנייה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ט, לאט. שנה הוא היה ראש העיר. לא 25 רועי לוי:

קודם כל, אני מסכים לחלוטין שלקבל את המים מלמעלה למטה  זה  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -הרבה יותר קל.  העלויות של עיריית נשר  

 שזה יכול להוזיל באופן משמעותי. משיח עמר:

נכון. העלויות של עיריית נשר הן די כבדות בנושא של הפעלת  אבי בינמו, ר' העיר:

 ול במשאבות ואחזקה שלהן.משאבות והטיפ

, חייב להישאר בשביל התכנית הזאת. זה  -לכן הכסף של המים היה אמור   רועי לוי:

 שנה. 200 –שנה. ל  50 –תכנית ל 

 שנים. 3לא לקחת את זה כהלוואה כשאתה לא יודע מה יהיה בעוד  משיח עמר:

 , -אני שמח   אבי בינמו, ר' העיר:

 , -מעבר לזה גם   רועי לוי:

 למה לא מצטרפים לכל תב"ר פירוט?  מפרט?  משיח עמר:

 יש. יש.  רו"ח מיכה זנו:

 איפה?   משיח עמר:

 יש הכול.  רו"ח מיכה זנו:
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 צורף. נעמי כספי:

 )מדברים ביחד(

 כן, בבקשה שפיגלר. אבי בינמו, ר' העיר:

 לא מבין מה זה. רועי לוי:

 חסר לך. כתוב כל תב"ר יש את הפירוט מה   רו"ח מיכה זנו:

 כן. בבקשה. אבי בינמו, ר' העיר:

אבי, זה מתייחס גם לפירוט שלך. אתה הצגת שההעמדה היא לנהל וללמוד  זאב שפיגלר:

אחרי בלילה.  22:20דו שיח ולראות את הנתונים כהלכה. השעה היא כרגע  

עמודי פוליו עם מספרים. אתה יודע מה?  4יום עבודה. אתה  מקריא לנו כאן 

עמודי פוליו עם מספרים  4ממני. אני לא מסוגל בשעה כזאת לקלוט זה נשגב 

ונתונים. היה נבון לשלוח את זה לצרף את זה לכל אחד מחברי הוועדה 

בדואר, שנלמד. נראה מה קורה עם זה. נרשום הערות שלנו. ונגיב בהתאם 

 להציג את כל הנתונים האלו.  22:20בשעה  99 –ולא בדקה ה 

א. אני מודה לזאב שפיגלר הערות שלו. רק תזכור שאתה בחרת  ר: אבי בינמו, ר' העי

להיות חבר מועצת עיר ובחרו בך. יש לזה גם מחירים כואבים. גם אם אתה 

 אדם עובד. 

 כולם עובדים.  זאב שפיגלר:

 יש לך שליחות ציבורית. אתם קיבלתם בפעם השנייה. אבי בינמו, ר' העיר:

 לא נכון. רועי לוי:

-את כל החומר. מה שמעולם לא קיבלו בעיריית נשר. תשמע, תשמע   ר' העיר:אבי בינמו, 

 , 

 עמודים שהקראת כרגע לא הומצאו. 4 –אבי, כל ה  זאב שפיגלר:

 , -אתה הקראת לנו חומר   רועי לוי:

 עמודים. 4 זאב שפיגלר:

 )מדברים ביחד( 

י עובד או לא עובד. זה מהנתונים האלה לא נמסר לידנו.  וזה לא קשור אם אנ זאב שפיגלר:

 3אדם ממוצע מסוגל לקלוט תוך סדר גודל של  -קשור מבחינה שכלית אם בן 
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כאלו. אני נשגב ממני. מה אני  יםעמודים מספרים ונתונ 4דקות הקראה של 

 אגיד לך? כנראה אני מתחת לממוצע. 

 אל תעיד על עצמך ככה. אבי בינמו, ר' העיר:

 י מודה.  לא, אני מעיד. אנ זאב שפיגלר:

 לא. אל תעיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 אני מבקש גם להתייחס.  רועי לוי:

 כן. אל תעיד ככה על עצמך. אבי בינמו, ר' העיר:

שאמרת שלא קיבלנו עליהם מענה, אני מבקש גם להתייחס. מעבר לדברים  רועי לוי:

אני חושב שראוי היה גם את הנושא הזה של ההלוואות כדי שנבין את 

ות הרוחב התקציביות גם כן להביא לוועדת כספים. כל התב"רים השלכ

בעצם שאתה רוצה שאנחנו נאשר כאן זה תב"רים באוויר. למה הם תב"רים 

להם כסף. עכשיו, יותר מכך, רושם משרד הפנים ואני מתפלא,  באוויר? כי 

באמת אני מתפלא על שיטת העבודה הזו.  רושם משרד הפנים איפה המה 

? בסיכום שלו, הרשות תגיש בקשה ככה, שהרשות תצטרך, שרושם פאיז

הגזבר יצטרך להביא את המתוה הזה של ההלוואה בפני מועצת העיר,  ורק 

,  -אחרי שמועצת  תאשר אם תאשר זה יגיע למשרד הפנים. אחרי שזה מגיע  

יגיע למשרד הפנים, והם יקיימו דיון. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח.  

מכיר איך משרד הפנים עובד. אני מניח שזה יקח לו לפחות חודש בטח אתה 

. ובוריס יעיד יםאם אין לך איזה חג באמצע או משהו כזה. לעתים גם חודשי

 40 –חודשים משרד הפנים יאשר לך את ה  3. ואז אולי עוד 4 –ו  3שגם 

מיליון שראש העיר מבקש הלוואה. ורק אז אתה תוכל להשתמש בכסף הזה 

 שימת התב"רים.  עבור ר

 ברור. דובר :

, מה ,  -אז למה אני מאשר תב"רים אם אין לי כסף? מה אתה עושה ממני   רועי לוי:

אתם עושים מאיתנו צחוק?  סליחה שאני מדבר אליך. אני מדבר אל ראש 

 העיר. 

 זה הולך במקביל. זה הולך במקביל.  דובר :
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 אי אפשר לאשר. אם יש כסף מאשרים תב"ר. אם אין כסף רועי לוי:

 יש לך כסף. אבי בינמו, ר' העיר: 

 כמה כסף יש בקרן לתשתיות היום? רועי לוי:

 מיליון ש"ח.  166יש לך כסף.  יש לך  אבי בינמו, ר' העיר: 

 כמה כסף יש בקרן לתשתיות היום? רועי לוי:

 , סליחה. מעביר אותו לטובת דברים. -אתה לוקח מכסף שלך   אבי בינמו, ר' העיר:

 אני. רגע. סליחה. רועי לוי:

 יותר חשובים. כמו פיתוח. אבי בינמו, ר' העיר:

 בוא רגע לא נכנס לדיון הזה. אני שואל שאלה אחרת.  רועי לוי:

 למה שלא נכנס לדיון? אבי בינמו, ר' העיר:

רגע. אני אסביר למה. כי עדיין אף אחד לא אישר לך לקחת את הכסף מהמים  רועי לוי:

ות שממנה נתת לנו כאן רשימה פיתוח כבישים, שיפור תנאי זה, לקרן התשתי

 50 –טה טה טה.  הסדרת צמתים.  זה הכסף.  הכול שיפוצים. זה הכסף. ה 

 מיליון.  50אבל אין  מיליון האלה זה הכסף. 

 .166יש לך  דובר :

 נכון. אבל הם סגורים לך בקרנות מים.  רועי לוי:

 ון בקרן? מילי 70מה לעשות שהיו   דובר :

 .70לא היו  נעמי כספי:

 ונעלמו.  רועי לוי:

 . 70אל תמציא  נעמי כספי:

 איפה הם נמצאים?  רועי לוי:

 . רועי, אל תמציא. 30אומר לך הגזבר   נעמי כספי:

 הגזבר אני ישבתי איתו.  רועי לוי:

 בוא תראה. רו"ח מיכה זנו:

 איתך ואני אראה לך. . אם את רוצה אני גם אשב70הוא יודע שזה  רועי לוי:

 הוא הגזבר.   נעמי כספי:

 אני אראה לך. רועי לוי:
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 הוא הגזבר. רועי, אתה לא גזבר. נעמי כספי:

גם אתה יודע מה? יכול מיליון. לכן עכשיו אני אומר   3נעלם הכסף. נשאר  רועי לוי:

 להיות שאתה צודק. אני לא יודע. לא אומר כן או לא. לא נכנס לזה.

 ,  -, אתה   -אתה   זנו:רו"ח מיכה 

אבל במידה ורוצים לאשר את התב"רים האלה, אני יודע שתב"ר מאשרים  רועי לוי:

שהוא על העצים. כמה כאן  כסףמול כסף בקרנות, לא מאשרים תב"ר מול 

, רוצים לאשר תב"ר על כסף שהוא על העצים. אחרי שמשרד  -מאשרים  

פיתוח, תביא לנו את זה הפנים יאשר להעביר את הכסף הזה לקרנות ה

 למועצת העיר לקבל החלטה. 

 זה הולך ביחד. רו"ח מיכה זנו:

 תביא את זה לוועדת כספים נקבל החלטה. רועי לוי:

 תביא את זה ,  הם יצביעו נגד.  נעמי כספי:

 רוצה שאני  האת רועי לוי:

 הם יצביעו נגד. נעמי כספי:

ספית על משהו שאין כסף? למה? כדי אתה רוצה שאני אאשר תב"ר והוצאה כ רועי לוי:

 שהתב"ר הזה  יהיה בגירעון? או יגידו  שהעירייה בגירעון? אני לא מאשר.

 , -רועי אני   נעמי כספי:

 אני לא מאשר. רועי לוי:

 אני רוצה להוסיף משהו.  רו"ח מיכה זנו:

 סליחה, אני לא קטעתי אותך נעמי. רועי לוי:

 סליחה . נעמי כספי:

ני לא מוכן לאשר כזה דבר. אני חושב שזה שאבי זה לא ראוי בכלל שנותנים א רועי לוי:

הפנים אומרים לנו לאשר תב"רים שאין לצידם כסף. גם בהנחיות של משרד 

 בבירור צריך לאשר תב"ר מול כסף שנמצא בקרן. אבל אין כסף בקרן.

 לתמוך.אני אגיד לך את האמת? אני חשבתי לתמוך אבל שכנעת אותי לא  משיח עמר:

אני חייבת להגיד משהו אדוני ראש העיר.  אני יכולה? הוא פשוט מרים לי  נעמי כספי:

 להנחתה.
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 כן. כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

הוא מרים לי להנחתה כל הזמן,   משיח. משיח, באמת אתה איש מאוד  נעמי כספי:

 בעצמך.  אמרתנחמד. אבל אתה 

 . שנים 46גם אשתי אומרת את זה  משיח עמר:

 אחוז. אבל אתה אמרת בעצמך. 100 –נכון. היא צודקת ב  נעמי כספי:

 מה? משיח עמר:

 שאתה סותר את עצמך כל הזמן.  נעמי כספי:

 אני לא סותר. משיח עמר:

 אתה אמרת אני איש של סתירות. נעמי כספי:

 , -לא. אני  משיח עמר:

 זה מופיע בפרוטוקול. נעמי כספי:

 אני צוחק. משיח עמר:

 אז בוא נצחק ביחד.  כספי: נעמי

 בואי נעשה את זה בצחוק. אנחנו

 בוא נעשה, בוא נצחק ביחד.  נעמי כספי:

 אם את רוצה שאני אסתור את הדברים שלך, גם אני יכול לעשות את זה. משיח עמר:

 קיי. כשאתה היית חבר קואליציה. -או  נעמי כספי:

 נכון. משיח עמר:

 , -הזה   ואבי העלה את הרעיון נעמי כספי:

 זה היה מזמן )לא ברור(   קואליציוני. משיח עמר:

 נכון.  נעמי כספי:

 בלעתי הרבה צפרדעים. משיח עמר:

 לא.  נעמי כספי:

 , -זה המשמעת שלי. איפה שאני נמצא  משיח עמר:

 לא,  לא בלעת שום דבר. נעמי כספי:

 אני יש לי משמעת קואליציה. משיח עמר:

 באחריות גזבר הרשות. 7עיף משיח, רשום בס רועי לוי:
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 לי. מפריערועי, אתה  נעמי כספי:

להבהיר בישיבת מליאת מועצת העיר כי ההליך מותנה באישור משרד   רועי לוי:

 הפנים. 

 שכנעת אותי. די, שכנעת אותי. משיח עמר:

 לא, זה רשום.  אבל לא מביאים לנו.  רועי לוי:

 , אל תלך. -רועי אני עכשיו   נעמי כספי:

 אני לא הולך. ועי לוי:ר

 לא, שנייה.  נעמי כספי:

 אני מביא כוס מים. רועי לוי:

 , -אני רוצה לספר לך שכשחברך לאופוזיציה    נעמי כספי:

 . אל תגידי.8אני לא באופוזיציה. אני חיבור בקואליציה של  משיח עמר:

 רנות המים. קיי. היה חבר בקואליציה שהוא )לא ברור(. את הכסף מק -או  נעמי כספי:

 מה את רוצה? איך אומרים? רק )בעיות בהקלטה(.  רועי לוי:

 אז אני אומרת זה לא שהוא משנה.  נעמי כספי:

 )מדברים ביחד(

 , באיזה מציאות משתנה אנחנו נמצאים? -אז רועי, אתה מבין באיזה   נעמי כספי:

. מה נעהשתכאדם אומר לך שלאחר ששמע את הטענות, הוא  -אבל בן  רועי לוי:

 הבעיה?

 , -הכול פוליטיקה. הוא יכל להגיד   נעמי כספי:

 נעמי, נעמי. אבי בינמו, ר' העיר:

 אנחנו יודעים מה היה. בסדר. נעמי כספי:

 שמענו. אבי בינמו, ר' העיר:

 אחוז. 100  נעמי כספי:

 ,  -לכן אני מבקש, חוזר שוב   אבי בינמו, ר' העיר:

 יש הצבעה.  נעמי כספי:

 הצעת ההחלטה. מו, ר' העיר:אבי בינ

 מי בעד? נעמי כספי:
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. קבלת הלוואה.  בבקשה לא 10 –ו  9. אני מקריא את  סעיף 9לסעיף  אבי בינמו, ר' העיר:

להפריע. קבלת ההלוואה מקרנות המים והביוב לטובת פיתוח העיר, עבודות 

 –ו מיליון ש"ח מקרן המים  20מיליון ש"ח.  40פיתוח ובטיחות בסך כולל של 

שנים גרייס, ופירעון  3שנים.  8עד  4מיליון ש"ח  מקרן הביוב. פירעון  20

שיעובד  10אחוז. וסעיף  1.57שנים. ריבית שנתית לא צמודה של  5במשך של 

מיליון ש"ח לפי )לא ברור( מקרנות המים והביוב והכנסות  40סך של עד 

 . 7.  מי נגד? 5שוטפות. מי בעד? 

  תצביעו. נעמי כספי:

 . סעיף הבא.   7, 6, 5, 4, 3 אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביניהם( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , נכון?8 –אישור תב"רים. עכשיו אני צריך ללכת ל  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -כן. אבל   רו"ח מיכה זנו:

 לא, אבל לא אישרת את זה. אז אתה לא יכול לאשר.  רועי לוי:

מלש"ח מקרנות המים והביוב לקרנות הפיתוח לטובת עבודות פיתוח  40העברת סך כולל של 

 ובטיחות.

 הצעת החלטה:

קבלת הלוואה מקרנות המים והביוב לטובת פיתוח העיר ועבודות פיתוח ובטיחות, בסך 

 מלש"ח מקרן הביוב. 20-מלש"ח מקרן המים ו 20מלש"ח:  40של   כולל

שנים הבאות: ריבית שנתית לא  5שנים גרייס ופירעון למשך  3שנים,  8)פירעון ההלוואה ל 

 . 7מצ"ב נספח . לשנה( 1.57%צמודה של 

 מלש"ח לפי יתרת ההלוואות מקרנות המים והביוב מהכנסות שוטפות. 40שיעבוד סך של עד 

 הצעת החלטה:

מלש"ח לפי יתרת ההלוואות מקרנות המים והביוב מהכנסות  40מאשרים שיעבוד סך של עד 

 שוטפות.

 5 -בעד

 7 -נגד

 אין  –נמנע 
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 רק חלק. רו"ח מיכה זנו:

. אתם תעשו מה שאתם רוצים. רבותיי, כמו שאתם 8 -אני עובר ל  י בינמו, ר' העיר:אב

 , -יכולים  

 רק כשאתה רשמת בהצעה שלך. רק מה רשמת בהתחלה. רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 פתיחת חשבון. אישור תב"ר. נספח התב"ר.  רועי לוי:

 רים, שנייה ברשותכם.  רבותיי, בסדר. אישור תב" אבי בינמו, ר' העיר:

 לא, יש פה תב"רים במימון מלא של משרד החינוך גם. אז זה לא .  רו"ח מיכה זנו:

. 2246עבודות פיתוח כלליות ובטיחות.   2297כן. אישור תב"רים  אבי בינמו, ר' העיר:

הסדרת דרך  2299התחדשות פני העיר.  2257וחצי.  4פיתוח  מחצבה  2246

הסדרת צמתים צה"ל ציון, צה"ל  2300ת  כביש חופים. משה בר יהודה וסליל

שיפור תנאי  2302שיפור תנאי השהייה בכיתות לימוד בגלילות.  2301חבצלת. 

 2306חניות בסמטת הבריכה.   2305השהייה בכיתות לימוד בקרנות יצחק. 

נגישות ובטיחות  מוסדות בעיר.  2307רכישת שני רכבים למחלקת ביוב ומים. 

 כן מיכה.קיי.  -ת שתי כיתות גן ברחוב החרוב.  או הקמ 2308

שיפור תנאי שהייה זה   2303,  2302,  2301אני רוצה להדגיש את תב"רים  רו"ח מיכה זנו:

 מימון מלא ממשרד החינוך.

 אלף? 850 –אלף ו  900 -למה זה קטן?  למה זה הוקטן מ  משיח עמר:

 , לא?850זה היה  רו"ח מיכה זנו:

 .300פעמים  3ה היה ז משיח עמר:

 זה לפי הרשאה. זה לא שונה.   רו"ח מיכה זנו:

 טוב. משיח עמר:

 . 200 –ו  300, 300לא היה פה שינוי.  רו"ח מיכה זנו:

 לפי מה החלטת שגלילות, בית יהושע ורמות יצחק? רועי לוי:

 , -על פי   רו"ח מיכה זנו:

 למה רבין לא? רועי לוי:

 מנהל מחלקת החינוך פנה למשרד החינוך, הציג את הצרכים.  זה לא אני, רו"ח מיכה זנו:
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 ? יםאפשר לראות  את הצרכ רועי לוי:

 אני יכול להראות לך את ההשראות ממשרד החינוך. רו"ח מיכה זנו:

 את הצרכים, מה הם צריכים. רועי לוי:

 אלף?  600אולי הצעה לדרוך  יחיאל אדרי:

 אני לא מחליט על הצרכים. זה מנהל מחלקת החינוך. רו"ח מיכה זנו:

 הוא העביר את רשימת הצרכים.  רועי לוי:

 על פי דרישות של מנהל בית הספר.  יחיאל אדרי:

 כן. רו"ח מיכה זנו:

 אפשר לראות את זה? יחיאל אדרי:

 זה לא אצלי. זה אצל מנהל החינוך. רו"ח מיכה זנו:

 אני אומר לך על מה. אני אומר לך על מה. יחיאל אדרי:

 ועדת כספים.  עמר: דוד

 . 12.6 –עכשיו, תוקף ההרשאה  זה עד ה  רו"ח מיכה זנו:

 תעבירו לוועדת כספים. יחיאל אדרי:

  או לוועדת חינוך. דובר : 

 יש רכב שנגרע בשל תאונה. דובר :

מה זה משנה עכשיו? אתה שכנעת אותי שבאמת  צריך להעביר את זה לוועדת  משיח עמר:

  כספים. 

 ני הייתי מולך משיח כשרצית להצביע איתם. אבל אם צריך לשכנע     אותך. א רועי לוי:

 )מדברים ביניהם( 

בשתי מילים.  והנושא של  2308אני ברשותכם מבקש להתייחס לתב"ר  רועי לוי:

הקמת שתי כיתות ברחוב שם באזור הזה. אני באמת לא מבין את הדבר הזה. 

הקודמת שהוסבר שזה )בעת מדובר על כיתות גן , אנחנו שמענו בפעם 

 בהקלטה(. שבצדק מבקשים להישאר.

 זה לא באותו מקום. זה לא באותו מקום . יחיאל אדרי:

 של להקים בית כנסת.  תן לי לסיים. רועי לוי:

 אל תטענה, זה לא באותו מקום. יחיאל אדרי:
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 זה רחוב הדוכיפת,  בתוך רחוב.  רועי לוי:

 זה לא באותו מקום. יחיאל אדרי:

 ועכשיו. ועי לוי:ר

 אתה מטעה. יחיאל אדרי:

 סליחה. לא הפרעתי לך. רועי לוי:

 אבל אתה טועה. יחיאל אדרי:

 תסיים אני אדבר.  רועי לוי:

 זה לא באותו מקום.  יחיאל אדרי:

 ראש העיר לא אמר להם שיבנה שם כיתות  גן?  רועי לוי:

 לדוכיפת בכלל.לא, זה רחוב חרוב. זה למעלה. זה לא קשור  יחיאל אדרי:

 אני יכול אבל להגיד? רועי לוי:

 לא, אבל אתה מטעה את האנשים.  יחיאל אדרי:

 כשתסיים תגיד לי.  רועי לוי:

 , -אני מדבר   יחיאל אדרי:

 )הפסקת הקלטה( 

ולא בדוכיפת ולא על שני גנים שמדובר. שני גנים שמדובר ברחוב החרוב  יחיאל אדרי:

 בתוך לב השכונה.

 ברור. כן.  אנחנו רוצים להעלות את זה להצעה.  ר' העיר: אבי בינמו,

 אני רוצה להתייחס לזה וברשותכם בזה אני אסיים.   רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

קיבלנו היום מכתב בשם התושבים בישיבת מליאה מתושבי השכונה. בקשת  רועי לוי:

בפגישה   )לא ברור( מבקש אם חלילה ייבנו הגנים במתחם דוכיפת.

הובהר לנו חד משמעית  16.5 –שהתקיימה עם ראש העיר ומהנדס העיר ב 

שאין כל כוונה להיענות לבקשת התושבים, ועל כן הגנים אכן ייבנו במתחם 

 , -הדוכיפת. ברור לנו שהפתרונות  המוצעים  

 ?רים"לתבמה הקשר בין מה שאתה אומר   אבי בינמו, ר' העיר:  

 הקיר.  הכתובת  על רועי לוי:
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 מה הקשר? אבי בינמו, ר' העיר:

ברור לנו שלאחר מעשה, אחרי שהגנים כבר ייבנו, לא ניתן יהיה להחזיר  רועי לוי:

 אחורנית. וכך אנחנו פונים אליכם בבקשה לקבל החלטה לבטל 

 )בעיה בהקלטה(.    של התושבים למנוע פגיעה קשה.

 שם באזור.  שבוע הבא אנחנו עושים סיור אבי בינמו, ר' העיר:

 האלה כבר חצי שנה.  יםאני שומע אתכם בסיור רועי לוי:

 שנייה. שנייה. אנחנו מדברים על  אישור תב"רים. סליחה. סליחה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 לא הקשבת לי.  רועי לוי:

 סליחה. אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה לא הקשבת לי. רועי לוי:

 לך?  הפרוטוקול הקשיב אבי בינמו, ר' העיר:

 מיליון ש"ח.  4 רועי לוי:

 , -מיליון, מדובר על   4לא מדובר על    יחיאל אדרי:

 .3 רועי לוי:

 . אתם מטעים כרגע, רועי אתה מטעה.2.8מדובר על   יחיאל אדרי:

 אתה מטעה. רועי לוי:

 אני לא מטעה. תיתן לי רגע לסים. יחיאל אדרי:

 דס, לראות את המקום.אני ביקשתי  ללכת למקום עם המהנ  רועי לוי:

 אתה מטעה. יחיאל אדרי:

אמרו לנו לא. שפיגלר הוציא מכתב, ראש העיר אמר לא. אתה רוצה תלך  רועי לוי:

 ודד?מלבד. מה, אני  

 , -יותר מזה, ביקשנו   משיח עמר:

 )מדברים ביחד(

ולים איפה יועץ תחבורה? איפה יועץ קרקע? איפה יועץ סביבה? איך אנחנו יכ    רועי לוי:

 לדעת?  

 , -אני   יחיאל אדרי:

 איפה התכנית ההנדסית?  רועי לוי:
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 , -אני מדבר על   יחיאל אדרי:

 איך עושים את הדברים בצורה כזאת לא מסודרת? רועי לוי:

אני מדבר על  שני גנים,  מדובר פה על שני גנים ברחוב החרוב, לא קשור  יחיאל אדרי:

על גן היובל שהופך להיות קומפלקס למתחם דוכיפת. הם צריכים להיות מ

 גנים. 4בסופו של 

 איך מעל? רועי לוי:

 .4של  יחיאל אדרי:

 איך מעל? על הגג?  רועי לוי:

 לא.  יש שם שטח. יחיאל אדרי:

 איך מעל?  רועי לוי:

 שהוא צמוד. יחיאל אדרי:

 אז ביקשנו. ביקשנו. ביקשנו ללכת לראות את המקום.   רועי לוי:

, הופך להיות מתחם שהיום זה גן היובל שנמצא  -לא, לא.  אין קשר, שם יש    יחיאל אדרי:

. זה לא קשור למה שקשור לדוכיפת. יםשפה,  צמוד אליו ייבנו שני הגנ

 כיתות גן . 3בדוכיפת מדובר על 

 מישהו יכול להראות לנו את התכנית?  רועי לוי:

 )מדברים ביחד(

ת אולי של מהנדס העיר, שאני מאוד מעריך כבר פגישה חמישית או שישי  רועי לוי:

 אותו, לא מגיע.

 מהנדס העיר כאן. אבי בינמו, ר' העיר: 

 הוא לא נותן הסברים. רועי לוי:

 הוא ייתן לך הסברים. אבי בינמו, ר' העיר:

 אז בבקשה. תכניס אותו. רועי לוי:

 כן. תקראי לו. אני ברשותכם מבקש.  אבי בינמו, ר' העיר:

 ייקח אותנו לשטח.ש רועי לוי:

 , -אני מבקש להסביר   אבי בינמו, ר' העיר:

אני לא רוצה.  יש מהנדס. )לא ברור, רחוק מהמיקרופון(. זה התפקיד שלי?   דוד עמר:
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 )לא ברור( . אתה רוצה ללכת? תלך. 

 כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

 זה נכון.  רועי לוי:

 רוצה בדיקה, בדיקה. דובר :

 ה זה עובד בצורה מסודרת, אנחנו צריכים לראות את החומר. אבל ככ  רועי לוי:

 בסדר. אבי בינמו, ר' העיר:

 אני רוצה.  רועי לוי:

 , -אני לא   דוד עמר:

אתה לא. אני כן. אם היה לי את הניסיון שלך כנראה גם אני לא הייתי צריך.  רועי לוי:

אני לא הייתי  שנה חבר מועצה. אני בטוח שגם 40 –שנה ראש עיר, ו  25אחרי 

 צריך. 

 קיי. בואו. אמר זאב שפיגלר שהשעה כבר קשה. תנו לי להסביר. -או  אבי בינמו, ר' העיר:

 למה אי אפשר לחזור לתכנית המקורית שבית הכנסת ייבנה? זאב שפיגלר:

שנייה. שנייה. כן, זה לא  בעניין הזה. עכשיו אני מבקש לדבר על  אבי בינמו, ר' העיר:

תב"רים בנושא בטיחות. סליחה. אני רוצה להסביר  12 –ובר  ב התב"רים. מד

 אותם. כפי שאתה עשית. שנייה. שנייה. 

 שעתיים הרצאה. משיח עמר:

 בדיוק. מדובר. חכה  , אני אתן לך את רשות הדיבור. אבי בינמו, ר' העיר:

 יש לנו זמן. תן איזו הרצאה.  משיח עמר:

 , -  2 –מדובר ב  אבי בינמו, ר' העיר:

 חצי שעה. דובר :

רבותיי, גם זאב שפיגלר וגם אני צריכים להגיע הערב לירושלים.  אבי בינמו, ר' העיר:

  הלילה. אז ברשותכם. 

 יחד?  יםאתה רומז שאנחנו נוסע זאב שפיגלר:

 )צוחקים(

 אתה סוגר קואליציה? רועי לוי:

 משא ומתן. דובר :
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ושא בטיחות, רווחת הציבור ובריאות תב"רים בנ 12 –מדובר ב  אבי בינמו, ר' העיר:

 עבודות פיתוח כלליות בטיחות.  2297הציבור. תב"ר 

 את יה )לא ברור( משיח עמר:

אני רוצה  גם להסביר. התב"ר מרכז את העברת ההלוואות מקרנות   אבי בינמו, ר' העיר:

המים וביוב ולקרן פיתוח כללית, ומשם לתב"רים עבור עבודות פיתוח 

וחצי עדכון התב"ר  4פיתוח מחצבה  2246ההצעות. תב"ר כלליות. זה 

בהתאם לתוצאות המכרזים. בפועל ומימון ביניים מקרנות הרשות, עד 

בשלב זה מתבצעות מיליון ש"ח.  30 –להשלמת השיווק.  שיווק הפרויקט כ 

מיליון ש"ח.  כולם לפרויקט לשיפוץ צומת דרך בר  25עבודות היקף של 

ויקט זה אמור לתת מענה ופתרון לכל המערכות יהודה רחוב השיש. פר

וחצי. בסך הכול מיועד לבנייה  4העירוניות במסגרת הקמת מתחם המחצבה 

אלף מטר מרובע. מימון הפרויקט חושב על פי תשלום לעיריה  של  250

היזמים  בעלים המגרשים.  היטלי פיתוח בהתאם לחוקי עזר עירוניים לפי 

 2257יה בהתאם לתכנית החלה במקום. תב"ר אחוז זכויות הבנ 100ניצול 

הסדרת  – 2299התחדשות פני העיר זה לטובת רווחת הציבור ובטיחות. תב"ר 

.  פרויקט בטיחות שמיועד להסדיר את 30דרך משה בר יהודה וסלילת כביש 

מהחלק הצפוני של הצומת למגרשים ששווקו  על ידי  הגישהצומת ולאפשר 

וחצי מיליון ש"ח. הפרויקט אושר על ידי משרד  4 –עלות הפרויקט כ  רמ"י.

  2300אלף. תב"ר  50 –מיליון ו  2 –התחבורה כולל השתתפות של  המשרד ב 

צה"ל ציון חבצלת, כולם קשורים בבטיחות. פרויקט  צמתיםהסדרת   -

המיועד לשיפור בטיחותי בכביש רחוב צה"ל, במיוחד בצמתים צה"ל ציון 

וחצי מיליון ש"ח. הפרויקט אושר על  3 –יקט כ עלות הפרו ל חבצלת. "וצה

אלף  200 –ידי משרד התחבורה והתקבלה הרשאה תקציבית של כמיליון  ו 

שיפור תנאי השהייה בכיתות לימוד גלילות כולל הכשרה   -  2301תב"ר ש"ח. 

 2302למעבר גבעון. מדובר בתב"ר שקשור בבטיחות ולרווחת הציבור. תב"ר 

בכיתות לימוד בית יהושע בטיחות ורווחת ציבור. תב"ר  שיפור תנאי השהייה

בטיחות ורווחת   -שיפור תנאי השהייה בכיתות לימוד רמות יצחק  2303
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יוניים במערכת החינוך חתב"רים המכילים נושאים  3 –הציבור. מדובר ב 

בכפוף לחוזר מנכ"ל אשורה על ידי בקשה עבור  לביצוע בדחיפות עליונה. 

 –מבתי הספר הוותיקים.  ואושר ביצוע ב  3 –ייה בכיתות ב שיפור תנאי השה

כיתות. בית יהושע הסדרת תקרות אקוסטיות, התאמת תאורה  34תמ"א 

 התקנתתגבור תאורה כיתות   –בית ספר גלילות והחלפת מזגנים מרעישים. 

   -תקרות אקוסטיות והחלפת מזגנים מרעישים. בית ספר רמות יצחק א  

כיתות בהן בוצע חיזוק תקרה עם  10 –סטיות ב התקנת תקרות אקו

אלמנטים )לא ברור(. התקנת תאורה וטיפול במזגנים. תוקף ההרשאה עד 

שיווק חניות בסמטת הבריכה.  תוספת חניות. מימון   -  2305. תב"ר 12.6.16

רכישת שני רכבים במחלקת מים וביוב. תב"ר   -  2306הבא . 2297מתב"ר 

מוסדות בעיר, בטיחות ורווחת הציבור. על פי תקנות  נגישות ובטיחות 2307

השוויון, זכויות לאנשים עם מוגבלויות. )לא ברור( הנגשה למוסדות הציבור 

והחינוך על פי תכנית רב שנתית.  ועמידה בסטנדרטים כפי שמפורטים בחזור 

מנכ"ל משרד החינוך בנושא ביטחון ובטיחות. הינם תנאי לאישור הפעלת 

  -  2308הגנים ופתיחת שנת הלימודים בשנת תשעז.  תב"ר בתי הספר ו

הקמת שתי כיתות ברחוב החרוב. אני מבקש לאשר את התב"רים שהקראתי. 

 . 6, 5, 4, 3, 2, 1. מי נגד?  5מי בעד? 

 ?6איך  דובר :

 . 6 אבי בינמו, ר' העיר:

 .7 משיח עמר:

 נגד.  7אה, סליחה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 עדת כספים, כן?לוו משיח עמר:

 יש הצעה נגדית.  רועי לוי:

 הצעה נגדית .  משיח עמר:

מבקשים להעביר את התב"רים לדיון בוועדת כספים. וקבלת כל החומרים  רועי לוי:

 הרלוונטיים כולל מנהלי המחלקות.

 כולל מפרט לגבי כל תב"ר.  משיח עמר:



 ס.מ                                   04708
       

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

80 

 מי בעד?   רועי לוי:

 אתה עוד לא ראש עיר.  יחיאל אדרי:

 סליחה. סליחה.  רועי לוי:

, 6, 5, 4, 2,3, 1מי בעד ההצעה שהועלתה על ידי סייעת האופוזיציה?  אבי בינמו, ר' העיר:

דקות שלאון קצת יסביר מה  2. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה של 5. מי נגד? 7

 עושים. 

 ועדת כספים. דובר :

 לא ככה. לא. אנחנו החזרנו את לאון מהבית. זה  אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 .2כמה אחוזים יש לך כבר? כי לי יש פה  נעמי כספי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יהעלים לטובת העברת  יתרות זכות מגב. פתיחת חשבון עזר בבנק הפו11סעיף 

. פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת 11.  חשבון, סעיף 11 אבי בינמו, ר' העיר:

 . מגביההעברת  יתרות זכות 

על יתרות זכות בגבייה. הייתה תבונה יצוגית בנושא גרס על יתרות זכות.  מיכה זנו:רו"ח 

יש תושבים שמשלמים את הארנונה,  פתאום מזרימים להם הנחה.  מגיע 

להם החזר. עכשיו, לא לכל התושבים יש את הפרטי חשבון בנקודה. מה שיש 

הייצוגית את הפרטי חשבון בנקודה זה חוזר בחזרה. כדי שנצא מהתובנה 

הזאת, העירייה הודיעה הודעת חדילה שהתחייבה לפתוח חשבון בנק. זה 

 מאשרים את רשימת התב"רים המצ"ב כנספח 6
 5בעד 

 7נגד 

 אין -נמנע

 העברה לועדת כספים –הצעה נגדית 

 7 -בעד

 5-נגד

 אין -נמנע
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קיבל תוקף של פסק דין. פסק הדין נמצא פה.  שכל יתרת זכות בגבייה שאין 

 , -לגביה פרטים זה יעבור לחשבון ייעודי נפרד וממנו ישלמו. זה החלטה של  

 מחוזי. דוד עמר:

 הנה, בבקשה.  רו"ח מיכה זנו:

 התחייבו בשמנו. : דובר

 )מדברים ביחד(

 יש פסק דין. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 חבר'ה, הנה היועץ המשפטי. אלכס. רו"ח מיכה זנו:

 אביב.  -, יש כאן פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל  -יש כאן   עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 אתה השתתפת בדיון , אלכס?  משיח עמר:

 עורך דין ברה. הוא הסכים.לא. השתתף  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 מי זה ברה? דובר :

 לא יודע. אני לא הקשבתי. משיח עמר: 

 אלף. 45 –הוא הסכים לזה שיש כאן יתרות זכות של מיליון ו  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 )מדברים ביחד(

 התיק הזה הועבר אליו. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 באישורך ? או לא? יחיאל אדרי:

הדיון היה זה היה בתקופה שההסכם איתו היה בתוקף. פסק הדין  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 .  8.12.15 –הזה הוא מ 

 אבל גם פסק ההסכם איתו )לא ברור( רועי לוי:

 זה היה לפני הסכם. רו"ח מיכה זנו:

 , -אני לא   עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 על פי החלטת היועץ המשפטי לעירייה. כך כתוב בהסכם איתו. רועי לוי:

 , -אני   אלכסנדר טנדלר:עו"ד 

 אתה נתת את הסכמתך? רועי לוי:

 כן, מה הקשר אבל רועי? מה הקשר?  אבי בינמו, ר' העיר:

 הם שאלו. לא אני. רועי לוי:
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 יש פה פסק דין. רו"ח מיכה זנו:

 כרגע יש פסק דין.   עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 אבא שלו הציל אותי.  רועי לוי:

 אבא שלו הציל אותך אז תתמוך בזה.  אז אם אבי בינמו, ר' העיר:

, במהלך הדיון הבהירה המשיבה  -יש פסק דין שאומר שעיריית נשר   עו"ד אלכסנדר טנדלר:

נשר דהיינו נשר כי כיום מצויות בידיעה יתרות זכות בסך מצטבר של 

אלף אשר נישומים  400 –ש"ח, כאשר מתוכם קיים סכום של כ  1,045,072

התחייבה להשיב את יתרות  3די העירייה.  המשיבה ביקשו את הוראתו בי

חודשים. קרי עד יום  6יום בתוך  30 –הזכות שנותרו בידה, למעלה מ 

.  וכספים אשר לא יושבו בתוך התקופה הנידונה, יועברו לחשבון 12.11.15

נאמנות. הפקדת הכספים תבוצע בחשבון נאמנות שתפתל העירייה לצורך זה, 

 ההשקעה הנהוגים בחשבונות העירייה. פסק דין.  וינוהל בהתאם לתנאי

 אבל הודעת החדילה הייתה במרץ.  רועי לוי:

 מי הנאמן? משיח עמר:

 הנאמן? עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 כן.  משיח עמר:

 בהתאם לתנאי ההשקעה הנהוגים בחשבונות העירייה. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 מי הנאמן? חשבון נאמנות מי הנאמן?   משיח עמר:

 העירייה, מורשי החתימה. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

העירייה, זה לא העירייה. זה לא . זה הבנים. מי ? אתה? בדרך כלל היועץ  משיח עמר:

 , -המשפטי הוא הנאמן. אפשר אתה אומר שאתה הנאמן. נאמן עלינו 

 לא. אני לא הנאמן. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 רור(.סליחה. נאמן עלינו שיושב )לא ב משיח עמר:

 אני לא נאמן בחשבונות. לא.  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 צוחקים

  -  11אני מבקש  שנעלה את הסעיף הזה.  סליחה.  נושא   גאורגי הרשקוביץ':

זה פסק דין חלקי.  אבל פסק דין של בית המשפט המחוזי וחייבים  עו"ד אלכסנדר טנדלר:
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 אביב.  -לבצע אותו. בית המשפט המחוזי בתל 

 העבירו את התיק. הרשקוביץ':גאורגי 

 הודעת החדילה הייתה במרץ.  רו"ח מיכה זנו:

 מי העביר?  דובר :

מי העביר?  הנהלת העיר העבירה,  אני לא העברתי. אני לא העברתי.  עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 וזהו. 

 , -ראש העיר, הנהלת העיר העבירה   יחיאל אדרי:

 לברה. עו"ד אלכסנדר טנדלר:

 איך קוראים לו? ברה? יחיאל אדרי:

 הנה הוא מופיע פה בתור מייצג.   רון ברה.  ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 למה? יחיאל אדרי:

 כי הוא עורך דין מצוין.   אבי בינמו, ר' העיר: 

 הוא היה היועץ המשפטי שלך.   יחיאל אדרי:

הכול נעשה  הוא עורך דין מצוין שעשה עבודה טובה עבור עיריית נשר. אבי בינמו, ר' העיר:

 באישורו של היועץ המשפטי של העירייה. 

 לא היה ניגוד עניינים?  :'גאורגי הרשקוביץ

 אתם כורכים מין שאינו במינו.  אבי בינמו, ר' העיר:

 לא היה ניגוד עניינים?  :'גאורגי הרשקוביץ

- יש  החלטה, יש החלטה. יש החלטה של בית משפט. לכן אני מבקש  אבי בינמו, ר' העיר: 

 , 

 אבי אתה לא נזהר. תזהר לך.   משיח עמר:

 לכן אני מבקש.  לכן אני מבקש. אבי בינמו, ר' העיר: 

 אין בעיה.  משיח עמר:

אני מבקש בהתאם להודעת העירייה בתובענה היצוגית של גרס בבית  אבי בינמו, ר' העיר:

 המשפט המחוזי בנוגע להשבת יתרת זכות בגבייה, התחייבה העירייה לפתוח

חשבון בנק במטרה להחזיק בו את הכספים בנאמנות. אי לכך הצעת 

ההחלטה לאשר פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת העברת יתרות 
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  ? . מי נגד5בגבייה. מה בעד?  

שנייה.  הוא אומר שיש הצעה נגדית.  סליחה. יש הצעה נגדית. למה לא? מה  משיח עמר:

היא לא מקובלת עלי. מפני שהיא לא  הבעיה? ההצעה כפי שהיא מובאת כאן,

 משקפת את האמת לאמיתה. מפני שהיועץ המשפטי לא מעודכן.

 מה הצעת ההחלטה? סליחה. אבי בינמו, ר' העיר:

 אני אתן הצעת ההחלטה. משיח עמר:

 , תן הצעת החלטה. -אתה לא יכול לתת   אבי בינמו, ר' העיר:

 ק  את ההתנגדות שלי. אני אנמק.  אני קודם כל רוצה לנמ משיח עמר:

 להעביר לוועדת כספים. :'גאורגי הרשקוביץ

 סליחה? משיח עמר:

 להעביר לוועדת כספים. :'גאורגי הרשקוביץ

 , כן. אני אשמח. השאלה אם אתה מסכים. יםאתה מסכים?  אם תסכ משיח עמר:

 הוא חשב לוועדת חינוך. יחיאל אדרי:

הוא לא מקובל עלי. א. סליחה אדוני    לא, עזוב. הניסוח פה כפי שנוסח משיח עמר:

היועץ, אתה העברת תיק או שהתיק הזה הועבר, לא הנהלה, אין להנהלה. זה 

ראש העיר נותן הנחיה להעביר  או לא להעביר. אנחנו קיבלנו בזמנו החלטה 

שלא מוציאים לייעוץ חיצוני משפטי, אלא אם כן היועץ המשפטי אישר 

ורים  צריכים להיות. השאלה אם בתיק הזה שני אישבאישור מועצת העיר. 

אכן התקבל האישור שלך ואכן התקבל האישור של מועצת העיר? אם הדבר 

הזה בוצע בניגוד להחלטת מועצת העיר,  ובניגוד להמלצתו של היועץ 

 המשפטי.

 באיזו תקופה זה היה כ?   יחיאל אדרי:

 .15במרץ  :'גאורגי הרשקוביץ

 ייצג אותנו.  מה אתה רוצה? הוא 15במרץ   יחיאל אדרי:

 שנייה. דקה.  אני לא אמרתי שלא, אני רק אומר את העובדות.  משיח עמר:

 זה לא העובדות. יחיאל אדרי:

, העובדה היא שמועצת העיר החליטה שלא מוציאים תיק  -העובדה היא   משיח עמר:
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למשרד חיצוני אלא אם כן הומלץ על ידי היועץ המשפטי והחלטת מועצת 

 יר. זה ההחלטה.הע

 רב זה היה אחרי שזה כבר יצא.  ד אלכסנדר טנדלר:"עו

 יכול להיות. משיח עמר:

למרץ היה. אתה היית סגן ראש  15 –אז הזו. אז אומרים לך. זה ב  :'גאורגי הרשקוביץ

 העיר .

 גם עכשיו אני סגן ראש העיר. אל תתבלבל.  משיח עמר:

 כר.לא, סגן ראש העיר בש :'גאורגי הרשקוביץ

 , -משיח, אבל תן גם    יחיאל אדרי:

 אני רוצה לעזור לך. משיח עמר:

 אתה לא תעזור לי בשום דבר.   :'גאורגי הרשקוביץ

 טמלר אני שואל אותך.  זה היה בזמן שהוא היה עם טמלר?  יחיאל אדרי:

. 2014, מיולי  -היא משנת   התביעהלפי המסמך הזה לפי פסק הדין,  ד אלכסנדר טנדלר:"עו

מאז הגשת   יםחודשי  -החלטת התשובה תוך חודש   שביןאני מתאר לי 

לדצמבר  8, ופסק הדין החלקי הזה הוא מתאריך 14העתירה, דהיינו ביולי 

 שזה הסוף.  

 אז הוא עשה את זה בתקופה שהוא היה. יחיאל אדרי:

 מה  זה קשור? אבי בינמו, ר' העיר:

 איתו היה שיועברו לו תיקים. והחוזה גם בתקופה שהוא היה ריטיינר  רועי לוי:

 ברור שעוד לא היו לו תיקים.  יחיאל אדרי:

 לא.  רק באישור היועץ המשפטי. רועי לוי:

 אתה לא אישרת לו? יחיאל אדרי:

 ? יש מכתב שלך שמאשר את התיק הזה להעביר רועי לוי:

 , -רועי אתה עכשיו באמת. עכשיו אתם   אבי בינמו, ר' העיר:

 הוא לא זוכר.  רי:יחיאל אד

 , -לא, אבל אתם   אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה נכנס לזה. רועי לוי:
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 אני לא נכנסתי. אני ביקשתי לאשר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 אתה העלית את ההצעה הזאת. רועי לוי:

 כי אני מחויב לעשות את זה. אבי בינמו, ר' העיר:

 )לא ברור( אתה מעלה את הנושא ואתה אומר לי אל רועי לוי:

פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת העברת  אני מבקש לאשר   אבי בינמו, ר' העיר:

 . מי נגד? 5. מי בעד?  גביהביתרות זכות 

 אני נמנע. אני נמנע. אני נמנע. בעניין הזה  משיח עמר:

 מי נגד? אבי בינמו, ר' העיר:

 נמנעים כולם, עזוב. נמנעים. בסדר?  משיח עמר:

 נמנעים . 6ינמו, ר' העיר: אבי ב

 

 

 

 

 

 

 אבל אני מבקש הצעה נגדית. אני מבקש הצעה נגדית.  משיח עמר:

 נמנעים . 6 אבי בינמו, ר' העיר:

אני מבקש שההצעה הנגדית היא שאנחנו מארשים את זה. מאשרים  תשמע.  משיח עמר:

 את זה. 

 , -תה  אתה לא יכול, משיח. צר לי. אתה מתנגד אבל א   יחיאל אדרי:

 אני מבקש רק לראות בהחלטה הזו , החלטה שהיא לפנים משורת הדין. משיח עמר:

 בסדר.  תן לנו משהו.  אבי בינמו, ר' העיר:

נמנע, זהו  בסדר. אני רק רוצה שתבין, אדוני היועץ. זה לפנים משורת הדין.  משיח עמר:

 אני מבקש שדבר כזה לא יקרה שוב פעם. תודה רבה. זה הכול.

 ליועץ המשפטי של עיריית נשר. מודהאני  בינמו, ר' העיר: אבי

 מה עוד? איפה המהנדס? הלך? משיח עמר:

 פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת העברת יתרות זכות בגבייה
 הצעת החלטה:

 מאשרים פתיחת חשבון עזר בבנק הפועלים לטובת העברת יתרות בגבייה.

 5 -בעד

 0 -נגד

 6 –נמנעים 
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 , יש עוד שני סעיפים קטנים. -סעיף   אבי בינמו, ר' העיר:

 .12 משיח עמר:

 .12 נעמי כספי:

 

 .2015שנת  3דוח רבעון 

 . 2015שנת  3.  דוח רבעון 12 אבי בינמו, ר' העיר:

 העביר לוועדת כספים.ל משיח עמר:

 עבר. זה אושר בוועדת כספים.  ח מיכה זנו:"רו

 )צוחקים(

 אני חושב שאפילו אתה אישרת.  ח מיכה זנו:"רו

 אה. משיח עמר:

אני לא בטוח.  אתה היית בוועדת כספים ואישרת.  ברבעון השלישי.  אתה   ח מיכה זנו:"רו

 אישרת אותו. הוא בעודף. 

 הלאה. משיח עמר:

. מי 5מי בעד?   . מי בעד?2015אנחנו מבקשים לאשר שלישי לשנת  נמו, ר' העיר:אבי בי

 . 6, 5, 4 3, 1,2נגד?  

 דוד מה אתה? בעד או נגד?  דובר :

 על מה?  דוד עמר:

 )מדברים ביחד(

 עוד פעם, סליחה. נעמי כספי: 

דוח רבעוני רבותיי, אני מבקש עוד פעם להעלות את הנושא להצבעה.   אבי בינמו, ר' העיר:

 .  2015שלישי לשנת 

 תהיה הוגן. אתה היית.  אתה הצבעת בעד. בוריס אייזנברג:

 רגע. אנחנו עושים הצבעה  שוב.  נעמי כספי:

 הצבעתי בעד. משיח עמר:

 הצבעה ברורה, רגע . עוד פעם.  נעמי כספי:

להגיד לכם אני לפני שאני מעלה את הנושא הזה להצבעה,  אני רוצה  אבי בינמו, ר' העיר:



 ס.מ                                   04708
       

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

88 

שמה שאני מבקש שהיום שגם נאשר את אישור רכישת הכרמלית מעיריית 

 חיפה. 

 מאושר. דובר :

 מאושר? זה מה שחשוב לי. אבי בינמו, ר' העיר:

 אין להם כבר, כרמליות  הם מכרו אותן מזמן. משיח עמר:

 כן.  אבי בינמו, ר' העיר:

 .13טוב.  משיח עמר:

 .  מי בעד? 2015לשנת  3דוח רבעוני  12לנושא  אבי בינמו, ר' העיר:

 עכשיו?  צמצום

 בעד. מי נגד? 5 אבי בינמו, ר' העיר:

 דוח רבעוני.  משיח עמר:

 . מי נמנע? אחד נמנע. 6, 5, 4, 3, 2, 1 אבי בינמו, ר' העיר:

 )מדברים ביחד(

 

 

 

 

 

 

 .14טוב. נושא  אבי בינמו, ר' העיר:

 ה הוציאו בליכוד לפני שבועיים עם ליברמן. תשמע, יש פרוטוקול עכשיו מ רועי לוי:

 כן. אבי בינמו, ר' העיר:

אם אתה רואה הוציאו שהוא הפך להיות מפרשן מדיני לפרשן צבאי גרוע  רועי לוי:

שהדבר היחיד שהוא שמע,  הכדור היחיד שהוא שמע באוזן שלו שורק זה 

 כדור טניס. ועכשיו הוא שר ביטחון. 

, אי אפשר אפילו לצחוק על דברים כאלה. כי כשאנשים   -אפשר  אי  אבי בינמו, ר' העיר:

 מגיעים לפסגה  באמת לא צריך לשפוט את זה. 

 .2015שנת  3דו"ח רבעון 

 הצעת החלטה:

 8מצ"ב נספח   -   2015שנת  3מאשרים את הדו"ח לרבעון 

 5 -בעד

 6-נגד

 1 -נמנע
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 להיפך, זה מה שאני אומר. לא לשפוט את איגור. רועי לוי:

 אנחנו לא שופטים.  אבי בינמו, ר' העיר:

 סעיף אחרון.  נעמי כספי:

 סעיף אחרון. אבי בינמו, ר' העיר:

 אין לו מושג על מה אתם מדברים. נעמי כספי:

 אני לא משפטן.   :'גאורגי הרשקוביץ

 סעיף אחרון. משיח עמר:

אני ברשותכם רוצה להביא רק את קריאת הנושא. קודם כל ניתן   אבי בינמו, ר' העיר:

 לנעמי. נעמי. אל תפזרי לי את העמודים.  ברשותכם.

 איזה נושא?  רועי לוי:

 של מבקר העירייה.  הנושא אבי בינמו, ר' העיר:

 .14 ; נעמי כספי:

אני מבקש שלמרות שקיבלתי חוות דעת מהיועץ המשפטי  שאני יכול  רועי לוי:

 להשתתף עדיין אני גוזר על עצמי לא להשתתף בדיון.  

 בבקשה.  14נושא   נעמי כספי:

 

 מבקר העירייה  –תיקון שכר רטרואקטיבי 

קר העירייה.  טוב. הסבר מקוצר אחד. בשכר  מב –תיקון שכר רטרואקטיבי   נעמי כספי:

השכר ששולם למבקר העירייה היה בניגוד לחוזר מנכ"ל , אני אקרא מהר.  -

. משרד הפנים  מבקש שהמועצה 3. לא חלה התיישנות. 2משרד הפנים. 

לאור העובדה כי שכרו של מבקר   -תקבל החלטה בנושא. הצעת ההחלטה  

כם בין משרד הפנים, משרד האוצר , מרכז העירייה היה נמוך מהוראות ההס

השלטון המקומי ואיגוד המבקרים כפי שפורסמו וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

, ולאור העובדה כי שכרו של מבקר העירייה היה נמוך מהותית 2002 –ו  99

ביחס לשאר הבכירים בעירייה,  על פי חוות הדעת המשפטית שהונחה בפני 

שת המבקר בדין יסודה ולא חלה התיישנות. מועצת העיר שקובעת כי דרי

אחוז  25מועצת העיר מאשרת לתקן את שכרו של מבקר העירייה בגובה 



 ס.מ                                   04708
       

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

90 

עד דצמבר  2005, אוגוסט  -  8 –משכר בכירים רטרואקטיבית לתקופה של ה 

.  בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ועל פי תחשיב שערך גזבר 2010

  -נו, הוא ישלם לו הפרשים לפי הפירוט  הבא העירייה רואה חשבון מיכה ז

אחוז משכר הבכירים ברוטו עבור התקופה של אוגוסט  25תשלום לעובד 

וחצי אחוזים   7. קרן השתלמות 486,491. עלות בש"ח 2010עד דצמבר  2005

  -אחוזים   8.33, פיצויים 36,491  -וחצי אחוזים   7, קרן פנסיה  36,491  -

סכום הזה צריכה לשלם הרשות ביטוח לאומי ומס שכר . בנוסף ל40,545

אלף ש"ח. הסכום ישולם לעובד על פני תקופה של שנתיים בשנים  46בגובה 

.  ובכך מודיע המבקר שאין לו תביעות נוספות בנושא שכר 2017 –ו  2016

 כנגד העירייה. 

 ו נאשר.מאחר וזו המלצת משרד הפנים, נאמנים עליי משרד הפנים, אנחנ משיח עמר:

 קיי. מי בעד? -או  נעמי כספי:

רגע. זו המלצה של משרד הפנים?  מה זה? סליחה משיח. מה זה כל התביעה  זאב שפיגלר:

 הזאת? זה המלצה מטעם משרד הפנים?

בוא נראה . לאור העובדה ששכרו של מבקר העירייה נמוך מהוראות    נעמי כספי:

השלטון המקומי ואיגוד ההסכם בין משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז 

המבקרים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל, ולאור העובדה כי שכרו של מבקר 

העירייה היה נמוך מהותית ביחס לשאר הבכירים, ועל פי חוות הדעת 

המשפטית שהונחה בפני מועצת העיר שקובעת כי דרישת המבקר בדיון 

ת שכרו של העיר לתקן אמאשרת מועצת יסודה ולא חלה עליה התיישנות. 

 אחוז משכר הבכירים רטרואקטיבית מהשנים שצוינו. 25המבקר בגובה של 

סליחה רגע. חוות הדעת המשפטית מתייחסת לייעוץ המשפטי של העירייה  זאב שפיגלר: 

שנתנה את חוות הדעת באותו זמן. אני זוכר שהתנגדתי לזה בטענה 

אדם לעבוד  -בן ולפרוטוקול אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אי אפשר לקחת 

שנים ולתת לו רטרואקטיבית שכר ושאר האנשים שנמצאים  9, 8, 7במשך 

 באותו סטטוס, נשאיר בצד. זה לא יעלה על הדעת. זה לא חוות דעת. משיח.

 כן. משיח עמר:
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זה לא חוות דעת מטעם משרד הפנים, זה חוות דעת פנימית של היועץ  זאב שפיגלר: 

 מטעם משרד הפנים. המשפטי בזמנו שהעלה. זה לא 

 היא אמרה שזה מטעם משרד הפנים. משיח עמר:

זה מה שנאמר כאן אבל אני רוצה רק לשים את הדברים בפרופורציה   זאב שפיגלר: 

 הנכונה. אני בעד אם נגרם עולל, נתקן לכולם את הזה.

 השאלה דוד, למה קרה? בוריס אייזנברג:

 מה זה לכולם?  זאב שפיגלר: 

 י שנגרם. לכל מ דוד עמר:

 למה זה קרה?   בוריס אייזנברג:

אני לא )לא ברור(. יש החלטה של משרד הפנים.  אין שום החלטה של משרד  דוד עמר:

 הפנים.

 שפיגלר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 היא אמרה. דוד עמר:

 היא טעתה. היא לא אמרה. זאב שפיגלר: 

 לא אמרתי. נעמי כספי:

 .  משיח אמר.סליחה. היא לא אמרה זאב שפיגלר:

יש לנו הצעה נגדית, ההצעה הנגדית שלנו היא לתת את הכסף במכה אחת,  ישי איבגי:

 לא על פני שנתיים.  אנחנו מבקשים להעביר את זה  מהיום למחר. 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. דובר :

 בכפוף לאישור משרד הפנים. ישי איבגי:

 כן.  דובר :

 )מדברים ביחד(

 התכנית שלכם לרושש את העירייה ביום אחד. יר:אבי בינמו, ר' הע

 אתה מוביל את עצמך ואת  העירייה.  ישי איבגי:

 כן. כן. אבי בינמו, ר' העיר:

 שסכום כזה ירושש את העירייה. ישי איבגי:

 כן. כן.  אבי בינמו, ר' העיר:
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 מי לשח אתה יודע. 40אבל לבקש  ישי איבגי:

 א יודע מה הסכום. אבל אתה עוד ל אבי בינמו, ר' העיר:

 יפה. ישי איבגי:

 אבל אתה יודע לדבר.  אבי בינמו, ר' העיר:

 היא תעשה חשבון. אתה לא היית פה. אם היית מכבד אותה, היית נשאר גם.  ישי איבגי:

 נעמי, מה שהקראת, ממי זה? מה זה?  דוד עמר:

 זו הצעת ההחלטה.  נעמי כספי:

 לא. מי כתב את זה? דוד עמר:

 , -מי שכתב את זה זה ה  י:נעמי כספ

 כי אני הבנתי שמשרד  הפנים כתב את זה. דוד עמר:

 לא.  נעמי כספי:

 ממש לא . דובר :

 לא, זה כפוף לאישור של משרד הפנים. אבי בינמו, ר' העיר: 

 תן לו לראות. נעמי כספי:

משרד לא, אין לי כאן מכתב של משרד הפנים. זה כפוף לאישור של  אבי בינמו, ר' העיר:

 הפנים. 

 תראה לו את הצעת ההחלטה. נעמי כספי:

 אני הבנתי שמשרד הפנים.  דוד עמר:

 זה לא החלטה של משרד הפנים. זה בכפוף לאישורם.  נעמי כספי:

שייקח.  זהו.  לא  -זה הלנת שכר ואנחנו רוצים ביום אחד לתת לו, מגיע לו  ישי איבגי:

 שנתיים ולא.

 אה שאתם שותפים פוקדים בנושא המבקרים.  אני רו אבי בינמו, ר' העיר:

 אנחנו אנשי צוות. ישי איבגי:

 ייצא מהישיבה. יםדאגתם שהמבקר של עיריית בת  אבי בינמו, ר' העיר:

 , -הוא   ישי איבגי:

 ולהעיר את מה שהערתם. אבי בינמו, ר' העיר:

 לא מכובד מה שאתה עושה. ישי איבגי:
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 שאתה עושה.  לא מכובד מה אבי בינמו, ר' העיר:

שנה באופוזיציה, )לא ברור( באופוזיציה והייתה לך  25אבי אתה היית פה  ישי איבגי:

 קואליציה ככל שרצית. תכבד לפחות את האנשים. 

 אני מכבד. אבי בינמו, ר' העיר:

 אדם החמיר על עצמו. איך אומרים? החמיר, היה בית שמאי. תכבד את זה. ישי איבגי:

 ,  -, אני   -כן. דוד, קיבלת   :אבי בינמו, ר' העיר

 )מדברים ביחד(

 ,  -מה הצעת ההחלטה    אבי בינמו, ר' העיר:

 זה שלנו. מסמך פנימי שלנו.  דובר :

 מה הצעת ההחלטה? אבי בינמו, ר' העיר:

הצעת ההחלטה שלנו, כל מה שהיא הקריאה אתה מאשר לו ביום אחד.  ישי איבגי:

 במכה אחת.

 בכפוף. משיח עמר:

 לאישור, כמובן. בכפוף לאישור , ברור. הכול בכפוף לאישור. י איבגי:יש

 שפיגלר? מה ההבדל? תסביר לי.  נעמי כספי:

, אני לא   לא, אני לא מקבל את זה ולא מקבל את זה. אני לא חושב שזה נכון  זאב שפיגלר:

אדם ולהיטיב איתו ואת השאר לקפח.  ממש לא.  -חושב שזה ראוי לקחת בן 

 סדר תעשו סדר. עושים

 מה אתה מציע? אבי בינמו, ר' העיר:

 אל תעלו את זה לישיבת מועצה שזה )לא ברור(. זאב שפיגלר:

 מה אתה מציע? אבי בינמו, ר' העיר:

 זה מה שאמרתי אז. זאב שפיגלר:

 מה אתה מציע? אבי בינמו, ר' העיר:

 , -תראה  בואו תעשו בדיקה מקיפה באמת,  לראות אם אני מציע  זאב שפיגלר:

 סליחה. סליחה. זה לא הצעה עכשיו, עזוב.   דוד עמר:

 אבל אתה מעלה  את זה להצבעה? שפיגלר?  משיח עמר:

 תעלה. אבי בינמו, ר' העיר:
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 תעלה את זה להצבעה. משיח עמר:

 הצעת ההחלטה? זאב שפיגלר:

 , -לשלם לו   נעמי כספי:

 רגע. רגע.  אבי בינמו, ר' העיר:

 קריאה. הצעת ההחלטה לא שמעתי.היא ה משיח עמר:

 כן.  נעמי כספי:

 מה הסכום המצטבר? את יודעת?  משיח עמר:

 אלף ש"ח. 550בערך  אבי בינמו, ר' העיר:

 אלף. 647 ח מיכה זנו:"רו

 . 647 נעמי כספי:

 , נו מה הצעת ההחלטה?350 משיח עמר:

 .647 נעמי כספי:

 ואקטיבי.לאשר למבקר תיקון שכר רטר אבי בינמו, ר' העיר:

 , -אנחנו יכולים להתפשר שזה   ישי איבגי:

רגע. רגע. שנייה אחת. אני שואל שאלה.  אם אנחנו לא מאשרים הוא יש לו   משיח עמר:

 זכות לבוא לתבוע את העירייה בבית דין לעבודה?

 בוודאי. בטח.  אבי בינמו, ר' העיר:

 תביא את הצעת ההחלטה. משיח עמר:

 רגע. נעמי כספי:

כן. מי בעד ההצעה לתקן את שכרו של המבקר, רטרואקטיבית? מי  ינמו, ר' העיר:אבי ב

 בעד? רבותיי. 

רגע. רגע.  מי בעד ההצעה לתקן את שכרו רטרואקטיבית באישור משרד  משיח עמר:

 הפנים?

דקות  2 –תן לו. אבי תכבד אותנו. משיח. אבי, תכבד אותנו תשהה את זה ל  ישי איבגי:

 ששפיגלר ידבר עם  )לא ברור( ויקבל את ההחלטה.את ההצעה הזאת. 

 רבותיי, אני מעלה את זה להצבעה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 באישור משרד הפנים.  משיח עמר:
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 לא, לא . אני מעלה  להצבעה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 באישור משרד הפנים.  משיח עמר:

 אני מעלה  להצבעה.  אבי בינמו, ר' העיר:

 לא רוצה שיצביעו? אתה משיח עמר:

 בטח שאני רוצה .  אבי בינמו, ר' העיר:

 אז תגיד.  משיח עמר:

 מי בעד לתקן את שכרו של מבקר עיריית נשר רטרואקטיבית?  אבי בינמו, ר' העיר:

 ההצעה הנגדית שלנו. ישי איבגי:

 מה ההצעה הנגדית? אבי בינמו, ר' העיר:

אמרה לסכומים שנעמי אמרה, אך  היא לתקן בדיוק על סמך מה שנעמי ישי איבגי:

מיידי ולא בטווח של שנתיים בכפוף לאישור של משרד הפנים. מקובל? תודה. 

 מי בעד? 

 זהו. משיח עמר:

. תודה רבה 1. מי נמנע? 4. מי נגד? 5, 4, 3, 2, 1מי בעד ההצעה שלכם?  אבי בינמו, ר' העיר:

 הישיבה הסתיימה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 קה.רגע. רגע. עוד ד משיח עמר:

 הישיבה הסתיימה. אבי בינמו, ר' העיר:

 מילה אחת אני רוצה להגיד. משיח עמר:

 אתה יכול להגיד. אבי בינמו, ר' העיר:

 . מצ"ב הצעת החלטהמבקר העירייה–ן שכר רטרואקטיבי תיקו

 5-בעד

 7-נגד

 אין -נמנע

 תשלום שכר רטרואקטיבי מידית בכפוף לאישור משרד הפנים -הצעה נגדית

 7 -בעד

 5-נגד

 אין.  -נמנע
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 את אדווה.  יםבשם סיעת הליכוד מברכ משיח עמר:

 סיום ישיבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 אבי בינמו

 ראש העיר


