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 פרוטוקול

 

אני מבקש, רבותיי קצת שקט בבקשה. אני מבקש לפתוח ישיבה מיוחדת   מר אברהם בינמו:

. על החוות דעת של היועץ המשפטי 8/2016 827שלא מן המניין מספר 

ר שוב על הדברים. מר טנדלר הנכבד. ההצעה לעירייה שקובעת, כן. אני חוז

על סדר היום היא העברת סגן ראש עיר בשכר מכהונה, ביטול האצלת 

סמכויות בתחום החינוך והתרבות, ביטול ההרשאה לחתימה. אני חוזר שוב. 

, 8/2016אני פותח את ישיבת מליאת מועצת העיר מיוחדת שלא מן המניין 

חברי מועצה וזאת על אף  8שהוגשה על ידי . הישיבה כונסה על פי בקשה 827

שהנושאים שמובאים בה אינם חוקיים. מועצת העיר אינה יכולה לקבל 

החלטות שמנוגדות לחוק, לתקנות ולפסיקה. אני מבקש להציג את חוות 

הדעת של היועץ המשפטי של עיריית נשר אלכס טנדלר. כפי שמציין, החוות 

יין עורך דין טנדלר בחוות הדעת דעת מחולקת לחברי המועצה, כפי שמצ

קובע השופט י. בריל, אני מצטט, ... בחירתו  50701שנתן לעתירה מינהלית 

של הסגן לאותו תפקיד, בחירה נעשית על פי הצעת ראש הרשות כבחירה 

שמבוססת על אמון אישי. לעומת זאת, אין המועצה מוסמכת להעביר 

. ממלא מקומי וסגני 14עיף ביוזמתה מתפקיד סגן שנבחר לתפקידו על פי ס

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת  14יחיאל אדרי מונה לתפקידו על פי סעיף 

, וזאת לאחר שהמינוי קרא 1975ראש הרשות וסגניו וכהונתם תשל"ה 

להאצלת סמכויות, הובא לאישור מליאת מועצת העיר וזאת על פי המלצתי 

בסמכות מועצת העיר  ובשים לב כי מדובר גם במשרת אמון. לפיכך אין

לחוק  14להעביר מתפקידו את ממלא מקומי שמונה לתפקידו על פי סעיף 

(. עוד אציין כי כפי 1975הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

שציינתם אתם בבקשתכם לכינוס הישיבה, ראש העיר האציל סמכויותיו על 

ויות. אני מכיר את ממלא מקומו ואין מועצת העיר יכולה לבטל האצלת סמכ

יחיאל אדרי ממלא מקומי, את עשייתו בשנתיים האחרונות בעיריית נשר, 

במיוחד בתחומי החינוך והתרבות. במשך השנתיים וחצי האחרונות יחיאל 
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עשה ימים כלילות על מנת לקדם את נושא החינוך, התרבות תוך יזום 

 פרוייקטים חדשים וקידום מיזמים ותיקים.

 אדוני ראש העיר, אני יכולה להגיד משהו?  נעמי כספי: 'גב

 תני קודם,מר יחיאל אדרי: 

 אה,  נעמי כספי: 'גב

בנוסף אני רוצה להקריא לכם את ההצעה, את חוות הדעת של עורך דין  מר אברהם בינמו: 

בצהריים. הנדון, הצעה לסדר, ישיבה  2016לחמישי  18אלכס טנדלר מיום 

עיר מר יחיאל אדרי. בהמשך למכתבי לחמישי בעניין סגן ראש ה 18-מה

הריני לציין כי בית המשפט המחוזי בחיפה, כבוד  2016לחמישי  2-שבנדון מה

-3060בעתירה מינהלית  2011לשני  2-השופט אלק קסאי קבע בהחלטה מה

לחוק  14כי הסמכות להעביר מכהונתו סגן ראש עיר שנבחר לפי סעיף  01-11

שות וסגניו וכהונתם, נתונה אך ורק הרשויות המקומיות, בחירת ראש ר

לראש העיר. במצטבר פסיקת בית המשפט אליה הגעתי, כך אומר עורך דין 

אלכס טנדלר, מלמדת כי לראש העיר בלבד נתונה הסמכות להעביר ממשרתו 

הנ"ל. לכן, למועצת העיר אין סמכות לדון בעניין.  14סגן אשר נבחר לפי סעיף 

במירב הזהירות בעניין שבנדון. בכבוד רב, הריני מתכבד להמליץ ולנהוג 

 אלכס טנדלר, עורך דין, היועץ המשפטי. סוף ציטוט. 

אלכס, יש לך הערות? כי אני במקרה שלך אם אני לא טועה חסר משפט אחד.  מר דוד עמר: 

 אז אני מבקש להוציא את הפסק דין של פרדי מליק ואז תמצא את המשפט.

 יק לא האצילו סמכויות.אבל לפרדי מלמר אברהם בינמו: 

 אבי, אני מבקש. אני מבקש.  מר דוד עמר: 

אני מגיש, מתכבד להגיש לכם את פסק הדין. אין שום בעיה והסעיף  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 שמסומן כאן בקו המילים שציטטתי, אני לא יודע לאיזה עוד משפט אתה,

אני התחננתי חבר'ה, דחו את  תראה. אני זוכר, לצערי הייתי בסיפור הזה. מר דוד עמר: 

 ההצעה על סדר היום עד שהחגים, ...

 )מדברים ביחד(

אני התחננתי ... שונה. דחו את זה עד אחרי החגים. לא יכול לקרות, לא יקרה  מר דוד עמר: 

כלום אם נדחה את זה בעוד חודש ימים. ולקחו אותי לבית המשפט. בית 
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אמר. אתם אישרתם לו, אתם המשפט קבע ... לכן אני זוכר מה שהשופט 

 רשאים לבטל לו. חד וחלק, בלי שום תוספות ובלי שום,

 תראה, אני, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 לא,  מר דוד עמר: 

 בהמשך, בבקשה.  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

יש עוד, יש לו עוד משפט פה, כל ה... של ההחלטות ושלילת סמכויות מן  מר דוד עמר: 

 גם ... עורר. זה המקור,המבוקש ובכך ... כל פ

 אבי, מה קורה שם? דוברת:

אין חולק שסמכות זו נתונה אך ורק ... כל פועלה של ההחלטות ... שלילת  מר דוד עמר: 

 סמכויות המבקש ...

 . אתם לא רשאים,או קיי ד אלכסנדר טנדלר: "עו

שאלה, רק.  דוד, סליחה. אני יכול לשאול אותך שאלה? לא, לא, לך.מר בוריס אייזנברג:  

 אה, בסדר. אין בעיה. 

 כן.  מר אברהם בינמו: 

 אני רוצה לשאול שאלה, אם אפשר.מר בוריס אייזנברג:  

 תשאל, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 תגיד, פרדי. כן, לא. פרדי היה לו סמכויות? היה לו זכות חתימה? מר בוריס אייזנברג:  

 לא היה לו סמכויות. :מר דוד עמר

 לא. דר טנדלר: ד אלכסנ"עו

 אתה שואל אותי? מר דוד עמר: 

 כן.מר בוריס אייזנברג:  

 היה לו זכויות, היה לו ... היה לו זכות ... מר דוד עמר: 

 טוב. אני מבקש לציין שהסיבה המרכזית שבגינה, מר אברהם בינמו: 

 אתה לא נתת לי לסיים.מר בוריס אייזנברג:  

 שובות שהוא לא נתן. שבגינן,אני אתן לך את הת מר אברהם בינמו: 

, שהיית חולה ושאלתי את 120אני פשוט זוכר פעם שתהיה בריא עד מר בוריס אייזנברג:  

 פרדי למה הוא לא חותם, הוא אומר אין לי סמכויות.

 הוא אמר, אבל לא אני אמרתי. מר דוד עמר: 

 לא, אני רק אומר לך מה שזה היה. מר בוריס אייזנברג:  
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 כן, נעמי. מו: מר אברהם בינ

 אני, כמו שאני מבינה את הדברים. נעמי כספי: 'גב

 שלומי, סליחה. זה מפריע.מר אברהם בינמו: 

 אדוני ראש העיר, נעמי כספי: 'גב

 סליחה. מר אברהם בינמו: 

 שלומי. דובר:

 כן, נעמי. בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 פריע. כמו שאני מבינה את הדברים, איגור, אתה מ נעמי כספי: 'גב

 כן, נעמי. מר אברהם בינמו: 

 אתה מפריע. נעמי כספי: 'גב

 בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 זה כל כך הרגיז אותו. דובר:

סיון לפגוע בך, אדוני ראש העיר, יכמו שאני מבינה את הדברים, יש כאן נ נעמי כספי: 'גב

ת באמצעות פגיעה ביד ימינך. מי שעוזר לך לנהל את העיר, מי שנבחר כמשר

אמון על ידך, והכי קל לפגוע בך בזה שלוקחים ממך את האיש שאתה יכול 

לסמוך עליו כשאתה נוסע לירושלים לקדם את ענייני העיר. זה כל הסיפור 

פה. לפגוע בך באמצעות פגיעה בבן אדם שמשמש כעזר כנגדך. ככה אני רואה 

 את זה. 

 כן. מה הצעת ההחלטה? מר אברהם בינמו: 

 דקות. 48לסלק תוך  נעמי כספי: 'גב

 לא, תני להם. תני להם.מר אברהם בינמו: 

 אה. נעמי כספי: 'גב

תקריאו את הצעת ההחלטה בבקשה. ואם אתם משנים משהו לפחות מר אברהם בינמו: 

 תעדכנו אותנו שנדע. כן.

 אני מציע, רועי, בעקבות מה שהוא הגיש, ש...מר זאב שפיגלר:  

דקות, בבקשה. האופוזיציה מבקשת  5הפסקה של בסדר. מבקשים מר אברהם בינמו: 

 דקות. 5הפסקה של 

 )ההקלטה הופסקה(
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אני ברשותכם רוצה   אני, ברשותכם. אתה יכול לפתוח את ההקלטה.מר אברהם בינמו: 

להמשיך את הישיבה המיוחדת כפי שאמרתי לכם את דעתי ואת חוות דעתו 

בסמכותה של מועצת  של אלכס טנדלר היועץ המשפטי בעיריית נשר, אין זה

העיר לדון בנטילת סמכויות מממלא מקומי, יחיאל אדרי. אני מציע לכם 

 למשוך את ההחלטה כי לדעתי היא החלטה לא ראויה. 

 זה אומר שאם צריך ... להוריד את ההצעה אבל יחיאל ... שהוא ... מר דוד עמר: 

 אה, היום זה נקמה?מר אברהם בינמו: 

 שב, אנחנו משחקים בג'ולים? בג'ולות?מה אתה חו מר דוד עמר: 

 לא, אתם משחקים בחיי ... סליחה, בבקשה. נעמי כספי: 'גב

 זה פוליטיקה. מר דוד עמר: 

 פוליטיקה, נעמי כספי: 'גב

 נעמי, תני לו להגיב,מר אברהם בינמו: 

 אבל מהסוג הממש הממש מכוער. נעמי כספי: 'גב

 נעמי, מר אברהם בינמו: 

 עי מה שעשה עכשיו ביבי. כולם התעלפו וכולם,תשמ מר דוד עמר: 

 אני חושבת שאנחנו קצת התעלינו. בכל הארץ מדברים על נשר וה, נעמי כספי: 'גב

 שאלה, דוד. שאלה. :מר דוד עמר

 לא לקרוע את המכנסיים. למה לקרוע את המכנסיים? מי צריך אותם? נעמי כספי: 'גב

 נגמרה משפחת עמר. אז בבקשה.  הוא הולך ... נגמר דוד עמר, מר דוד עמר: 

אדון עמר עדיין חזק בתוך הפוליטיקה. לא צריך לבוא לפה, אדוני מושך  נעמי כספי: 'גב

ל בסדר גמור. אני הייתי מבקש אבל ובחוטים גם מהבית. אנחנו יודעים, הכ

 שתבוא לפה.

ת ביד החיים והמוות, אני מעריך את זה. אני מכבד את זה. החיים והמוו מר דוד עמר: 

 הלשון. לא קרה שום אסון. דוד עמר ... 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 מה הצעת, :מר דוד עמר

 תיכף, מר אברהם בינמו: 

... דוד, אתה ראש העיר הכי טוב בארץ. אבל, אני אופוזיציה. הוא אומר ...  מר דוד עמר: 

אמרתי אני אחכה. הוא נבחר, אני מכבד אותו. אני מבקש רק דבר אחד. 
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ו רוצים מדינה דמוקרטית, ... דמוקרטית. היום זה ככה מחר יש ככה. אנחנ

מחר יהיה אחרת. לכן יש הצעה להוריד לו את הסמכויות, להוריד לו את 

השכר, להוריד לו את זכות החתימה. אדוני ראש העיר, תמשיך בדרך שלך. 

 זהו.

 מה, מה הצעת ההחלטה בבקשה? מר אברהם בינמו: 

 אקריא אותה? אנימר זאב שפיגלר:  

 כן, שפיגלר. בבקשה. מר אברהם בינמו: 

קודם כל אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי שאנחנו כאופוזיציה או כחברי מר זאב שפיגלר:  

מועצה תמיד משתדלים ללכת על פי החוק ואנחנו שמחים ומוקירים ולא 

 מתביישים גם לחזור בנו כשמשהו מבחינת מעשינו יכול להיות,

 ינו. הצעותינו,לא מעש דובר:

למחוק  1מהצעותינו יכול להיות לא על פי חוק, לכן אני מבקש את סעיף מר זאב שפיגלר:  

 .2מההצעה שלנו ולהתחיל, ברשותך, מסעיף מספר 

 מה זה הסעיף הזה? דובר:

 ,1הסעיף מר זאב שפיגלר:  

 ירד, תקריא, 1תקריא. עזוב. סעיף מר אברהם בינמו: 

 ריא אותו.אני אקמר זאב שפיגלר:  

 תקריא.מר אברהם בינמו: 

 ?1את סעיף מר זאב שפיגלר:  

 לא, אל תקריא אותו. דובר:

. על פי הסמכות שניתנה לנו בפקודת העיריות ועל פי הסמכות או קיימר זאב שפיגלר:  

שניתנה לנו בחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש עיר הרשות וסגניו 

לפנות אליך ולבקשך לזמן ישיבת  , הרינו מתכבדים1975וכהונתם תשל"ה 

מליאת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין במועד הקבוע בחוק ובעניינים 

, ביטול האצלת סמכות בתחום החינוך והתרבות. מועצת 1שלהלן. סעיף 

העיר נשר תפעל להמשיך לראות בחינוך כתנאי להמשך פיתוחה של העיר 

תוך המשך צמצום הפערים  כעיר חזקה מבחינה חברתית, כלכלית וקהילתית

 בחברה.

 אבל למה, מר דוד עמר: 
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 כן, תמשיך. מר אברהם בינמו: 

 .2סעיף  דובר:

 כן, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 , אני דילגתי על סעיף,1... סעיף מר זאב שפיגלר:  

 בבקשה, שפיגלר. בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 משפט ... מושחתת. מר דוד עמר: 

 סליחה, דוד. אל תפריע לשפיגלר. בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 הוא כל יום, מר דוד עמר: 

 אל תפריע לשפיגלר. ברשותך.מר אברהם בינמו: 

הוא כל יום מתקשר ליועץ המשפטי מה עם המשפט של דוד עמר. ... משפט,  מר דוד עמר: 

 ... כלום. ברוך השם.

 כן, בבקשה שפיגלר.מר אברהם בינמו: 

 , אז אנחנו מתחילים,יאו קימר זאב שפיגלר:  

 ל יתהפך אבל,וריכם. אם תכינו ... הכול מי מאחואתם לא יודעים הכ מר דוד עמר: 

 כן, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 יתן ...יאלוהים ש מר דוד עמר: 

 אמן. נעמי כספי: 'גב

 . ביטול האצלת סמכויות בתחום החינוך,2. סעיף או קיימר זאב שפיגלר:  

 , זה לא סעיף,1זה סעיף  מר אברהם בינמו: 

 שלהלן, 1בסעיף מר זאב שפיגלר:  

 כן, בסדר. מר אברהם בינמו: 

 שמופיע בהצעה. 2סעיף מר זאב שפיגלר:  

 כן. מר אברהם בינמו: 

. ביטול האצלת סמכויות בתחום החינוך והתרבות. מועצת העיר 2סעיף מר זאב שפיגלר:  

פיתוחה של העיר כעיר  נשר תפעל להמשיך לראות בחינוך כתנאי להמשך

חזקה מבחינה חברתית, כלכלית וקהילתית תוך המשך צמצום הפערים 

בחברה. הצעת ההחלטה. ביטול האצלת כל הסמכויות של ראש העיר לממלא 

מקומו, סגן ראש העירייה וחבר המועצה יחיאל אדרי. מועצת העיר מחליטה 

ראש העירייה  לבטל את האצלת הסמכויות והתפקידים שהוענקו לו על ידי
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וחבר המועצה, סגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר יחיאל אדרי לטיפול 

בתחום החינוך, התרבות של עיריית נשר עם כינונה של מועצת העיר בישיבה 

. ביטול הסמכויות והתפקידים יכנס לתוקף תוך 780מספר  2013מספר ינואר 

ממלא מקום ראש שעות ממועד החלטה זו. כמו כן, חבר המועצה סגן  48

שעות את הרכב, המכשיר הסולרי ושכרו  48העירייה יחיאל אדרי יחזיר תוך 

ישולם עד למועד זה. החל ממועד כניסתו לתוקף של החלטת מועצת העיר 

לביטול כל הסמכויות וביטול האצלת הסמכויות חבר המועצה סגן ממלא 

מחזיק תיק מקום ראש העירייה יחיאל אדרי לא יהיה רשאי להציג עצמו כ

החינוך והתרבות וכן לא יהיה רשאי לטפל בתחום החינוך והתרבות או בכל 

 3נושא אחר או לתת הנחיות כלשהן לגורמים מקצועיים בעירייה. סעיף 

 .2שהפך לסעיף 

 כן.  מר אברהם בינמו:

הצעת ההחלטה. ביטול אישור מועצת העיר, סליחה. ביטול אישור מועצת  מר זאב שפיגלר: 

חסרה כאן איזה מילה אבל את חבר המועצה יחיאל אדרי כמורשה העיר, 

לנובמבר  13חתימה מטעם עיריית נשר שניתנה בהחלטת מועצת העיר ביום 

. ההצעה מוגשת בשם שמונת חברי האופוזיציה, 780בישיבה מספר  2013

 חברי המועצה.

וצה לציין ולומר. אני, ברשותכם, זו ההצעה כפי שהיא נרשמה. אני רק ר  מר אברהם בינמו:

אתה לא יכול, חברי המועצה, אמנם יכולים לקחת את הסמכות ואת האצלת 

הסמכות שניתנה לי כראש עיר. הרי כידוע לך הבחירות הן אישיות. יש 

 ,אחוז 41-בחירות לראש עיר ויש בחירות למועצת עיר. נבחרתי על ידי כ

 ... מועצת עיר. מר דוד עמר: 

 יות למועצת העיר, לראשות העיר. לראשות העיר.לא איש מר אברהם בינמו:

 מועצת העיר, אתה אמרת מועצת העיר. מר דוד עמר: 

 הוא אמר ראשות העיר. נעמי כספי: 'גב

 רשות העיר, בסדר.  מר אברהם בינמו:

 הוא אמר ראש העיר ומועצת העיר. מר דוד עמר: 

התרבות הוא בפריחה גדולה מה שאני מבקש לציין, שהנושא של החינוך ו  מר אברהם בינמו:

מאוד. אני רק יכול לציין שאחד הדברים המיוחדים שנכנסו בשנתיים 
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האחרונות זה פסטיבל שבועות שנעשה כאן, אין לו כמעט אח ורע במדינת 

ישראל. הוא מיוחד ויחיד. הוא תוסף שלמעשה גם הקיבוצים סביבנו 

על ממלא מקומי,  איש. אבל אני רוצה להגיד 8,000, 7,000-משתתפים בו וכ

יחיאל אדרי, שעסק בתחום החינוך מזה שנים אבל בעיקר בשנתיים וחצי 

 האחרונות, תעשייה נכבדה שלו,

 אתה מוחק את ראש העיר לפני שנים, מר דוד עמר: 

לא, לא. את הכבוד שלך אנחנו נותנים. אני כל הזמן אומר, אנחנו   מר אברהם בינמו:

 משדרגים.

 ... מר דוד עמר: 

 לא, לא. נעמי כספי: 'גב

 זה רק בשנתיים וחצי, מר דוד עמר: 

 לא, לא. נעמי כספי: 'גב

 אני רק אומר, רק אתמול,  מר אברהם בינמו:

 כבודך במקומך מונח. נעמי כספי: 'גב

 רק אתמול, מר אברהם בינמו:

 אדוני ראש העיר לשעבר. נעמי כספי: 'גב

 מלא מקומי,אני רוצה עוד פעם לציין את מ מר אברהם בינמו:

 אמרתי שכבודך, נעמי כספי: 'גב

 דוד, אתה יכול. דוד, אני מבקש. אתה, מר אברהם בינמו:

 אתה מפריע לראש העיר, דובר:

 אין בעיה.  מר דוד עמר: 

 שב, שב דוד. מר אברהם בינמו:

 אני מפריע.  מר דוד עמר: 

העשייה המכובדת של  שב דוד, שב. אני מבקש לציין, אני מבקש לציין את מר אברהם בינמו:

, היפהפייממלא מקומי יחיאל אדרי. רק אתמול, רק אתמול חנכנו ספרייה 

חדשה ומחודשת בעיצוב שנעשה על ידי אנשי העירייה בעבודה שנעשתה על 

ידי אנשי התחזוקה של העירייה, ספרייה שבאמת כמעט אין לה אח ורע. זה 

ה פעיל בקלעים באמת הייתה נקודת אור מאוד גדולה שבאמת, מי שהי

זה יחיאל לוי. אני רוצה לציין שבשנת  ,ומאחורי הקלעים כדי לתפעל את זה
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באווירה ששוררת בעירייה בנושא החינוך, הרי מה אנחנו עושים? אנחנו  2014

גם ממשיכי דרך. חטיבה א' זכתה בפרס החינוך הארצי לבטיחות בדרכים. 

לקולנוע, יצירה  תלמידי התיכון זכו במקום הראשון בתחרות הארצית

דורי של בית הספר -צעירה. בתחרות תיעוד ארצי הוכתר מיזם הקשר הרב

תלמידים מהתיכון והחטיבות קיבלו תעודת  140היסודי רבין כחביב הקהל. 

יזקף, באמת לזכות מועצת העיר יהצטיינות. אבל אחד הדברים שבאמת 

תלמידים מה אחוז 100הנוכחית, לזכות ממלא מקומי, זה שסוף כל סוף 

. זה לא שיש איזה אפליה בין תלמיד שיש לו אחוז 100יוצאים למסע לפולין. 

לתלמיד שאין לו. את העניין הזה אין לאף אחד במדינת ישראל. לו היה 

מקשיב לי שר החינוך נפתלי בנט היה יוצר סיטואציה של נסיעה לחמישה 

. זה מושא שקל כמעט לכל התלמידים לצאת 4,000ימים והיה מאפשר סך של 

קנאה במדינת ישראל ואנחנו עושים את זה כמובן מהאפשרויות הכלכליות 

היציבות של העיר נשר. בגני הילדים בעיר החלה לפעול תכנית האקדמיה 

לשחמט של אלתרמן. ילדי הגנים זכו לתכניות העשרה בתחומים כמו מדעים 

ויות ואנגלית. צהרונים בנשר הם מושג שידוע בטח בכל הצפון. יש רש

שיכולות לעשות זאת. הסדרי עדיפויות שלהן שונים. אנחנו מעדיפים לחסוך 

להורים משכנתא שנייה. יש השתתפות מכובדת של העירייה לילדים במעונות 

יום. כמובן שהילקוטים שאנחנו מחלקים הם מליגת העל לתלמידי א'. כל 

ף, הנוריות, גני ילדים. הדבורים, ההרדו 5בתי הספר הוסמכו השנה כירוקים. 

החרוב והשיטה הוסמכו כגנים ירוקים. סטודנטים, הגדלת מספר הזכאים 

סטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר זכו לקבל מלגות  500-למלגות. יותר מ

ה על הנושא הזה. אני אגיד לכם שלא רק ילימודים. אני אתעכב לשני

מאיים תלמידים וסטודנטים שלומדים לתואר ראשון או שני במוסדות האקד

המוכרים אלא גם אנשים מבוגרים שמבקשים ללכת ללמוד הנהלת חשבונות, 

תחומים תעסוקתיים כאלה ואחרים גם בהם אנחנו תומכים. בהנדסאים 

וכיוצא בזה. למרות, למרות שחברי מועצת העיר מנעו את הקריטריונים יש 

לנו מספיק דרכים חוקיות וטובות לאפשר מלגות והראייה היא שאם שנה 

 22-סטודנטים, היום יש לנו כ 10תלמידים,  10עברה היה לנו בקרן אייסל ש

אלף שקל ואנחנו נמשיך לפעול כדי  220סטודנטים. העלות הכוללת כמעט של 
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 100שהקרן הזו ומספר הסטודנטים יהיה בה רב ביותר כי ההצלחה היא 

. אירועי התרבות שנעשו, היה אירוע כמובן האירוע המרכזי שהיה אחוז

בהיכל הספורט ברחוב השיטה, אירוע של מצויינים בספורט. היה אירוע 

פונג עם הפינג פונג. כמובן שאירועי יום העצמאות, המימונה -הסטריט

ושבועות. אחד הדברים המיוחדים שהתווה יחיאל זה שאת ההחלטות איזה 

ו אנחנו לא מקבלים. אני אפילו מעודכן רק לאחר החלטה כי אומנים יופיע

הנושא הזה נעשה בהתייעצות עם ילדים והורים וכל הבחירה נעשית על ידם. 

זה נקרא גם שיתוף ציבור וגם יכול להיות שאנחנו, ממרומי גילנו, לא מבינים 

. איזה העדפות תרבותיות יש להם 7או ילדה בת  25או בחור בן  16מה ילד בן 

למעשה החינוך שלנו בנושא, ההשקעה שלנו בנושא חינוך היא מן הגבוהות 

 99אלף ש"ח לכל תלמיד ותלמידה.  15-בישראל אם לא הגבוהה בישראל. כ

ניגשים לבגרויות בתיכון מקיף נשר. שיעור הזכאות לתעודת בגרות  אחוז

. מדו"ח שערכה, זה לשנת אחוז 89.4בקרב בוגרי התיכון מקיף נשר הוא 

2015 . 

 כמה זה? כמה אחוזים? נעמי כספי: 'גב

ניגשים לבגרות. אין אצלנו כמעט הנשרה. אנחנו תומכים שכל  אחוז 99 מר אברהם בינמו:

 ישארו בתוך בית הספר,יתלמיד גם המתקשים ביותר 

 .99, אתה מבין? זה רק אחוז 100יחיאל, רוצים להעיף אותך כי זה לא  נעמי כספי: 'גב

עולה  ynetיעוץ שמנסקי בן שחר שפורסם באתר ימדו"ח שערכה חברת ה ו:מר אברהם בינמ

כי נשר נמצאת במקום הראשון בכל אזור הצפון בהשקעה בחינוך. נשר היא 

אחת מעשרת הערים המובילות בישראל בהשקעה בכל תושב ותושבת 

 ynet-ונמצאת במקום השלישי בארץ בהשקעה בחינוך, זה כפי שפורסם ב

. השקעות העירייה. 2015ל מתייחס לשנת וסקי בן שחר, הכמדו"ח של ג'מנ

צהרונים מסובסדים לילדי הגנים ובתי הספר. השתתפות העירייה לילדים 

במעונות יום. השתתפות בעלויות המסע לפולין. רכישת מחשבים חדשים 

טאבלטים,  400למעבדות המחשבים של חטיבות הביניים וחטיבה עליונה. 

ח' במרכזי הטיפול בבתי הספר. -לתלמידי כיתות ה' וטאבלטים הושאלו  400

תלמידים קיבלו מחשב חדש במסגרת פרוייקט מחשב לכל ילד. תכנית  22

האקדמיה לשחמט של אלתרמן מתקדמת בכל גני הילדים. בבתי הספר בית 
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יהושוע, רבין וגלילות עוצבו כיתות אקולוגיות בשיתוף עם קרן קיימת 

סינגולרי בבית ספר גלילות זכתה לשבחים רבים לישראל. תכנית בית הספר ה

מצד משרד החינוך. אחד הדברים הנוספים שאני יכול לציין לזכות עיריית 

גנים עברו בדיקה על ידי  29נשר ולזכות ממלא מקומי זה תחזוקת הגנים. 

מחלקת ההנדסה שלנו וכל הגנים עברו שיפוץ במהלך השנה. כל בתי הספר 

עבודות התחזוקה הרגילות בבית ספר בית יהושוע גם עברו מתיחת פנים. לצד 

כרון. בבית ישיפצנו כיתה לבעלי, תלמידים בעלי לקויות למידה והקמנו חדר ז

ספר גלילות המורים זכו לחדר מורים חדש, הספרייה שופצה והוקם מתחם 

חיצוני לפעילות ספורט. בתי הספר רמות יצחק א' ורבין זכו ל... של מתקנים 

בבית ספר ישורון הקמנו חדר מעשים טובים, הותקנו מעקות ומופעים. 

וערים. לפחות בעידן שלנו, גם מצאנו מקום מכובד לתנועת בני עקיבא וגם יש 

פעילות. בנושא האקדמאיים, כמובן יש לנו עוד כברת דרך לעבור על מנת 

שהטכניון ילמד בתוך העיר נשר. מה שאנחנו עשינו זה מלגות לסטודנטים 

מיליון. בפועל הגישו  1.5מיליון. התקציב שנה שעברה היה  1.3בסך של 

מיליון. מלגות של קרן אייסלר וכמובן עבודה רצינית מאוד עם  1.3בקשות עד 

המעבדה העירונית של החממה החברתית לדיור וקהילה בטכניון שהתארחה 

השנה בנשר. הם הוציאו חוברת מעניינת ומדהימה. חטיבה ב' זכתה במקום 

אלף תלמידים. בית הספר  50ון בתחרות תכנות ארצית. ראשונים מבין הראש

היסודי גבעון זכה בפרס החינוך הארצי לבטיחות בדרכים. תושבת העיר רות 

עומר הוכרזה כרכזת התקשוב המצטיין בישראל וגל ליטמן... המורה הטוב 

ביותר מטעם התלמידים והסטודנטים בטכניון ומטעם המרצים 

טכניון. המורה לפיזיקה שהתברכנו. בנושא תרבות, אמנות והפרופסורים ב

איש השתתפו  5,000-שקרוב ל עוהעדליידוספורט ופנאי, האירועים הידועים 

בה. מיצגים כולל כוכבות ... שירה ... הופעה בפארק המרכזי. יום העצמאות, 

לפני כשנה, עם הופעות הכי מכובדות שהצפון יכול היה לחוות בו. מירי 

שרית חדד, ... להקת משינה, כוכבי הילדים טוטי ניניו ואברא  מסיקה,

קדברא. כמובן הלהקות המקומיות אקו, כתום תפוז והחברים של רני שכבר 

מפתחים דור שני של החברים של רני. רואים ילדים צעירים שזה באמת 

 4.5חוויה. כמובן פסטיבל ביכורים פנטסטי ואת אירוע השחמט הגדול. תחנה 
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ני שנה. אנחנו כמובן הולכים לשחזר את כל בית המסילאים ותחנת עבדה לפ

אז  4.5הרכבת ואם יש אנשים ששואלים על שום מה נקראת התחנה הזו 

נסביר שפעם אחת באמת לפחות האנשים יידעו. היא נקרא כך כי היא הייתה 

 4.5קילומטר מזרחית לתחנה המרכזית בחיפה. בתחנה  4.5ממוקמת 

יין, הופעות של שירי מיימון, אילן בוטנר וילדי החוץ. התקיימו פסטיבל ה

כמובן שקפה שחור חזק, מופע הסטנדאפ של שחר חסון, נתן גושן, קבלת 

שנה למפעל המלט נשר עם ... הגדול. המתנ"ס.  90שבת עם עינת שרוף ו... 

הצגות  7סדרות תאטרון,  3תאטרון נשר עבר למתכונת חדשנית שכללה 

למבוגרים. ממיטב התאטראות המובילים בארץ. בין הצגות  7-לילדים ו

ההצגות שהועלו השנה, חתולה על גג פח לוהט, ארוחת פרידה, האבא, ..., 

חולה אהבה משיכון ג', רומיאו ויוליה ועל האש. בין הצגות הילדים ניתן 

למנות את איה אאוץ' אווה, חי ודק, ג'ירפה עפה, טובים השניים, חבר מכוכב 

שכיר וגיבורה. מה שחשוב לציין שיצרנו מערכת כירטוס חדשה אחר, דירה לה

שבאמצעותה אתה יכול לרכוש כרטיסים באמצעות האינטרנט, באמצעות 

טלפון. זה מדהים, זה בהחלט מדהים. באמצעות כרטיס אשראי ובאמצעות 

שנה, יש לך  20תשלום כזה או אחר. יש למעשה מעקב מה שלא היה כאן 

ליך הכרטוס. התוכנה הזו יכולה לשמש אותנו מעקב על מה שנעשה בתה

לאירועים נוספים ולדברים חשובים. כמובן שאחד הדברים החשובים שהיו 

טחון והבטיחות. כתוצאה מכך דרשתי להתמיד ולהביא יו... זה היבטי הב

רכזת מתנדבים חדשים ונבחרה בת שבע זגורי. הייתה כאן תערוכת צילומים 

קישון לכרמל שזו הייתה אחת התערוכות  היסטוריים של העיר בין נשר

היותר יפות שראיתי בחיי ובטח בעיר שלנו. כמובן עם החבר'ה של מורשת 

נשר שהיו מאוד פעילים ועל כך מגיעה להם תודה גדולה, וכמובן שהחלו 

סיורים מודרכים באתרים ההיסטוריים שברחבי העיר. ערבים מיוחדים זה 

ממדינות חבר העמים. ערב תרבות ליוצאי שנה לעליות  25ערב הצדעה לציון 

צחון בעלות הברית על הנאצים ישנה נ 70אתיופיה, הצדעה לווטרנים לציון 

וחנוכת מועדון האלמס עבור בני הקהילה האתיופית. מה שהתחייבנו למעשה 

ביצענו ואנחנו גאים בעולים והלוואי ויבואו, הן מחבר העמים והן מאתיופיה. 

ם כפי שנתקבלו בעיר הזאת. הישגים בספורט הם אנחנו נשמח לקבל אות
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טובים. כן. הם טובים. קבוצת הכדורגל, קבוצת הכדורגל עירוני נשר, אני 

פשוט נזכר בגולים האחרונים. איזה גולים. התברגה בצמרת הטבלה ותקעה 

יתד בליגה א' וכמובן בתום העונה הנוכחית עלתה לליגה הלאומית. אבל מה 

, ככה בהקשר לעניין הזה, שבמשך הרבה מאוד שנים שאני רוצה כן להגיד

היו ריקות, היוו משהו לא נעים. לא מאויישות  האצטדיוןהחנויות סביב 

ולמעשה מה שביצענו, כל החנויות קודם כל סגרנו אותן עם סורגים. דבר לפי 

דעתי אחד המשמעותיים שיביא תנופה כלכלית אדירה לעיר נשר זה הבאת 

דורגל והקמת סניף צפוני. אנשים צריכים להבין שזה משרדי ההתאחדות לכ

משהו שאני לפחות, באופן אישי, זוכר שיחד עם אלי ... זכרונו לברכה, אחד 

החלומות שלנו שיהיה כאן סניף, שיש פה אפשרות לעשות כרטיסי שחקן, בית 

דין. המשמעות היא שכל הקבוצות מהצפון, קרי מחדרה אז מג'דל שמס, 

יוצא בזה, עד הליגה הלאומית, ליגה א', כולם יבואו לכאן. קריית שמונה וכ

ל. המשמעות של כך שיותר כניסה לעיר, יותר רכישה ופה יטפלו בהם בהכ

בתחנות דלק, במסעדות. יותר רכישה של העיר, יותר הכרה של העיר ואני 

אומר לכם, זה אחד הדברים הכי מכובדים. זה נסגר כמובן באמצעות מנכ"ל 

אני מקווה, בעזרת השם, ששרת הספורט הגברת מירי רגב ההתאחדות ו

תבוא לחנוך את המקום הזה. אני מקווה שבימים הקרובים יסיימו שם את 

כל הטיפול. קבוצת הנערים הפועל אורי נשר כדורסל עלתה לליגה לאומית. 

מועדון השחמט העירוני שנפתח השנה ברחוב הסביון כבר זכה במקום 

. אתה מסתכל על הדברים 8לקבוצות עד גיל  השלישי באליפות ישראל

שנעשים בעיר ואומר כמה עשייה. כמה עשייה יש כאן. אריאל אטיאס, אלוף 

שבר את השיא הישראלי בכדור ברזל,  10ישראל באתלטיקה לקדטים בקרב 

ייצג את העיר ומדינת ישראל באליפות העולם בקולומביה וזכה במדליית 

רופאים לקדטים שהתקיימו בגרוזיה. הכסף במשחקים האולימפיים האי

הג'ודאים הצעירים אורי קשת הלוי ונתנאל ... חזרו מטורניר ליגת הזהב עם 

מדליות והותירו שם חותם עז. כמובן שעם כל הילדים האלה אני נפגש, מדבר 

איתם ואיפה שצריך אנחנו גם נותנים תמיכה. עוד שני עמודים בבקשה. 

סורת אני חושב שהעיר הזו היא עיר כל כך בנושא דת ומסורת, נושא דת ומ

טובה. כל בתי הכנסיות שלנו, כל בתי הכנסת, כולם מטופחים ומסודרים. 
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ויכוח היחידי שיש לי שאני אמרתי שאני מעדיף עוד אברכים. כן, מה וה

לעשות. אם אתם רוצים להחליף בבית כנסת מסויים את הריצוף לא תמיד 

קיעים. כמובן שאנחנו ממשיכים מסורת צריך לעשות את זה אבל אנחנו מש

של כנס גבאים וחזנים. לקראת הימים הנוראים יש כאן ארגון של נסיעה 

לסליחות בירושלים בתחום הכותל המערבי, צעדת ל"ג בעומר שנעשית 

באמצעות חוכמה בינה ודעת. חב"ד. כמובן חגגנו את שמחת תורה בשדרות 

ם תלמידי התיכון והמורה סופי היוצרים. והדבר הנפלא שבאמת אני, ראויי

בן דיין שהם עלו לבית העלמין ואת כל חלקות הקבר שהשמות כבר נמחקו 

הם צבעו וחידשו אותם והיה לנו טלפון מחו"ל שאנשים מאוד התרגשו. היו 

... שהיה קשה לזהות. אני מקווה שזה ימשיך. צריך לציין כמובן את אורית 

נשר במקום השלישי, כפי שציינתי, סוביאן שהשקיעה בנושא הזה. עיריית 

בהשקעה בחינוך, על פי מחקר שערכה חברת צ'מנסקי בן שחר. נתוני הגיוס 

שלנו הולכים ומתקדמים. נשר נמצאת במקום השמיני בארץ בגיוס אנשים 

לצה"ל ובמקום הראשון באחוז הקצינות. אלה דברים שאני מונה לשנת 

בארץ.  17-נמצאת במקום ה. היא מובילה גם בגיוס בקרב הבנים ו2016

רשויות. נתונים אלה מעידים גם על  270-תזכרו שאנחנו מדברים על כ

ה חזקה וטובה וגם על מערכת חינוך מקומית שעושה עבודה יאוכלוסי

מדהימה לא רק בלימודים אלא בחינוך לערכים. הנוער בנשר מהווה דומא 

ל פועלים ומופת לאהבת הארץ ואנו כעירייה שמקדשת את הגיוס לצה"

ותומכים במתגייסים ובחיילים המשוחררים. בגין הישגים אלה העניק השנה 

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, תעודת הוקרה לעיריית נשר. ולראש העיר. כפי 

שציינתי, הזכאות לבגרות הגיעה, אנחנו נמצאים במקום הראשון באחוזי 

התקיימה הזכאות למקבלי תעודות בגרות באזור הצפון. במהלך חודש שלם 

כאן אליפות הארץ בג'ודו לילדים עם אולם שמלא באלף איש. הייתה כאן 

אליפות הארץ בקארטה. ... וכמובן שאירחנו כאן את אליפות ישראל 

 3בהתעמלות אומנותית בהיכל הספורט. כל האירועים האלה קרו במשך 

שבועות כמובן ועבודתה הנחושה של שולמית לוי שבאמת עשתה עבודת 

יימנו כמובן אירוע כדורסל עם התלמידים ומכבי חיפה. השנה כמובן קודש. ק

ל לפי דרישת הקהל, את עדן בן זקן ואת והיה לנו כאן את, עוד פעם, זה הכ
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איש. כמובן שעשינו את אחד  7,000-היו הפעם כמעט כ עבעדליידדודו אהרון. 

ת, נשר הדברים שאנחנו חייבים וצריכים וזכאים לעשות, עשינו הפנינג נגישו

טובה לקהילה, להעלאת המודעות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם 

עמותת נגישות ישראל שהתקיים בהיכל התרבות. אני רק רוצה להגיד ככה 

כבדרך אגב שאחד הדברים שאני באמת גאה בהם זה היה לקלוט לעירייה את 

ידוע סווטלנה ולשים אותה במוקד. במוקד כלומר בקבלת קהל. סווטלנה כ

לכם היא עיוורת ושאלו כיצד היא תפעל אז אני אומר לכם שסווטלנה שומעת 

 ומבינה ועושה עבודה מדהימה ואנחנו שמחים,

 מי זאת סווטלנה? מר דוד עמר: 

 סווטלנה היא יושבת כאן במוקד, היא מזכירה, מר אברהם בינמו:

 היא ... מר דוד עמר: 

הייתה פה היא הייתה מזהה את הקול. היא לא, היא לא פה. אם היא  מר אברהם בינמו:

עיוורת, בעלת תואר שני שבאמת יש לנו זכות גדולה שהיא עובדת אצלנו 

ואיתנו. כמובן שקיימנו את האירועים לציון יום האישה הבינלאומי. אירוע 

עם מלכת היופי לשעבר לינור אברג'יל, אירוע נוסף ליוצאי חבר העמים עם 

קזקובה. אני רוצה לציין עוד שאנחנו כמובן  הזמרת הבינלאומית אסטניה

פעלנו כמעט בכל תחום לשיתוף הציבור, בעיקר בנושאי תכנית המתאר. 

קיימנו שיתוף ציבור בעלי עסקים בתכנון המטרונית וכמובן עם תושבים 

במסגרת, במסגרת המטרונית. אני חייב להגיד כאן, לסיום דברי, אני חייב 

י מוקיר ומכיר את פועלו ועבודתו המצויינת של לציין כאן לסיום דברי, שאנ

יחיאל אדרי בעיקר בתחום התרבות והחינוך כאשר החריצות שלו לא תסולה 

בפז. העבודה המצויינת שלו, היכולת שלו להתמודד עם קשיים ולמצוא להם 

פתרונות. הנכונות שלו להקדיש ימים כלילות עבור ההשקעה בחינוך, הן בצד 

 נוכי. כן. בבקשה.הפיזי והן בצד החי

אדוני ראש העיר. המוטו שלך זה נשר עיר אקדמיה. זה לא חינוך? אתה  נעמי כספי: 'גב

במשך רבע שעה מספר על פעילות שקשורה לחינוך ותרבות בהיקפים 

שמתאימה לעיר כמו תל אביב בתחומים שהוביל אותם מחזיק תיק החינוך 

 שעה ארוכה,ואתה, נכון שזה לא נעים לשמוע, אבל במשך רבע 

 נעמי, מר אברהם בינמו:
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אתם שמעתם פעילות שבאמת בהיקפים שלה ואני אגיד אותה עוד פעם,  נעמי כספי: 'גב

מתאימה לעיר גדולה. מתאימה לעיר גדולה. והעונש שאתה מקבל, אדוני 

 ראש העיר, זה להעיף את האיש שחלק גדול מהעשייה,

 א אני.לא, זה שהם רוצים להעיף. ל מר אברהם בינמו:

לא. אתה מקבל את העונש. הם מחפשים את הראש שלך באמצעות פגיעה  נעמי כספי: 'גב

במי שעוזר לך לקדם את העיר ולעצור את כל הדברים היפים האלה. אני גם 

רוצה להזכיר לאנשים שיושבים פה, הרי העתירה שלהם היא לא חוקית. 

ף שקל שילכו לכיס אל 70, 60אנחנו נצטרך ללכת לבית משפט. זה עניין של 

של איזה עורך דין. לא חבל על הכסף? ובמידה והעתירה שלכם לא תתקבל, 

הרי שהיא תשית עליכם באופן אישי, אתם תצטרכו לשלם מכיסכם, איגור. 

מכיסכם. מהכסף הפרטי כי אתם חתומים על העתירה אז תפעילו קצת 

Common sens, 

 הצעה. מר אברהם בינמו:

 אבל אנחנו נצטרך להגיש,לא,  נעמי כספי: 'גב

 אבל ההצעה, מר אברהם בינמו:

עתירה, נכון? על ההצעה שלהם שהיא לא חוקית בעליל. ואני באמת מבינה  נעמי כספי: 'גב

את הדאגה שלכם לנוכח כל הפעילות שמופגנת כאן במשך השנתיים וחצי. זה 

שירה, באמת לא נורמלי. קשה לעמוד מול עשייה אינטנסיבית שכזו, מגוונת, ע

נוגעת בכל אחד, בילדים, במבוגרים. נכון, צריך להפסיק את זה. זה לא 

בסדר. צריך להרוג את זה. צריך להעיף את האיש שאחראי לכל הדברים 

 האלה וזה מה שאתם עושים.

 , מי בעד ה,או קיי מר אברהם בינמו:

 לא, לא, לא. גם אני רוצה להגיב. מר בוריס אייזנברג: 

 אה. מר אברהם בינמו:

 למה מה קרה. אני גם, לא, לא. אנחנו כנראה ... אני, מר בוריס אייזנברג: 

 )מדברים ביחד(

אני מבין את דוד שהוא הולך ... יחיאל כי הוא אמר שיחיאל הולך ובכל  מר בוריס אייזנברג: 

 מקום אומר שהוא יחסל אותו, או משהו דומה לזה, מה ששמעתי. 

 אני אמרתי? מר יחיאל אדרי:
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 זה, דוד אמר, לא לחסל פיזי.  בוריס אייזנברג: מר 

 פוליטי. דובר:

פוליטי. עכשיו אני שואל אותך רועי. אני, כן רועי, אותך, את ישי.  מר בוריס אייזנברג: 

שאלה פשוטה שאני לא כל כך מבין אותה. אתם כל הזמן מדברים על טובת 

יאל אדרי. מה לפי ל. שאלה פשוטה. מה יש לך לרועי לוי נגד יחוהעיר, על הכ

דעתך הוא עשה לא נכון? זה דבר אחד. ודבר שני, אני קצת חוזר אחורה למה, 

מה, שנייה. שמע, אני לא הולך לדבר הרבה אבל, מה הסיבה שילדים ... מכל 

הגופים הציבוריים לא מקבלים עכשיו את התמיכה. מה הבעיה, אני לא, אני 

 ה זה קרה.למ 4, 3, 2, 1לא, בכל המסמכים לא ראיתי 

 זאב, בבקשה. מר אברהם בינמו:

 רק נעמי יצאה, אני רק רציתי להדגיש, מר זאב שפיגלר: 

 אני שומעת. נעמי כספי: 'גב

 נעמי, בואי, בואי. מר אברהם בינמו:

 נעמי, לפני שאת יושבת, מר זאב שפיגלר: 

 כל פעם ששפיגלר רוצה לדבר את יוצאת. מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא, נעמי כספי: 'גב

 לא נעים לי, אני נותן כבוד, מר זאב שפיגלר: 

 זה לא בסדר. מר אברהם בינמו:

 למה אני לא זוכה לכבוד ממנה? לא יאומן. מר זאב שפיגלר: 

 סליחה. אני מתנצלת. נעמי כספי: 'גב

 זאב. כן. מר אברהם בינמו:

קשה את מילה קצרה רק לפני שיוצאים בכל מיני הצהרות. תקראי בב מר זאב שפיגלר: 

 המסמך שעל פיו נהגנו מהיועץ המשפטי ותביני אז אם זה,

, 4, 3, 2, 1טוב, מי בעד הצעת ההחלטה של סיעות האופוזיציה? מי בעד?  מר אברהם בינמו:

. מי נגד? חמישה. אני רוצה לציין שההצעה שהעליתם אינה חוקית, 7, 6, 5

 היא לא בסמכות מועצת העיר. תודה רבה, הישיבה הסתיימה.
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 *** הישיבה*** נעילת 

 

___________ 

 אבי בינמו 

 ראש העיר

 בתחום החינוך והתרבות: ביטול האצלת סמכויות-הצעה לסדר.2

 הצעת החלטה:

של ראש העיר למ"מ, סגן ראש העירייה וחבר המועצה,  ביטול האצלת כל הסמכויות

יחיאל אדרי. מועצת העיר מחליטה לבטל את האצלת הסמכויות והתפקידים שהוענקו 

ע"י ראש העירייה לחבר המועצה, סגן ראש העיר, וממלא מקום ראש העיר, יחיאל 

יר אדרי לטיפול בתחום החינוך והתרבות של עיריית נשר עם כהונה של מועצת הע

שעות  48(, ביטול הסמכויות והתפקידים יכנס לתוקף תוך 780) 1/2013בישיבתה מספר 

ממועד החלטה זו. כמוכן, חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר יחיאל אדרי יחזיר תוך 

 שעות את הרכב, המכשיר הסלולרי ושכרו ישולם עד מועד זה.  48

ול כל הסמכויות וביטול החל ממועד כניסתו לתוקף של החלטת מועצת העיר לביט

האצלת סמכויות, חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העירייה יחיאל אדרי לא יהיה רשאי 

להציג עצמו כמחזיק תיק החינוך והתרבות וכן לא יהיה רשאי לטפל בתחום החינוך 

 והתרבות ו/או בכל נושא אחר ו/או לתת הנחיות כלשהן לגורמים מקצועיים בעירייה.

 רשה חתימה:מו -הצעה לסדר. 3

הצעת החלטה: ביטול אישור מועצת העיר את חבר המועצה יחיאל אדרי כמורשה 

בישיבה מספר  13.11.13חתימה מטעם עיריית נשר, שניתן בהחלטת מועצת העיר ביום 

 וכן כל הסמכויות באישור מינוי חבר המועצה כמורשה חתימה מטעם עיריית נשר.  780

  7 –בעד 

 5 -נגד

 אין –נמנע 

 


