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 פרוטוקול
 

 843את מועצת העיר שלא מן המניין מס' אני מתכבד לפתוח את ישיבת מלי  :מוינב רהםאב

חברי מועצה נוכחים: אבי בינמו ראש העיר, יחיאל אדרי ממלא . 3/2017

מקום וסגן ראש העיר, בוריס אייזנברג, גיאורגי גרשקוביץ, נעמי כספי סגנית 

ראש העיר, משיח עמר סגן ראש העיר, איגור גורוביץ, זאב שפיגלר, רועי לוי, 

אופמן, ונוכחים בישיבה גלעד הישג מבקר, עו"ד אלכס ישי איבגי, אדוה ק

טנלדר יועץ משפטי, מיכה ז'נו גזבר העירייה, מיכל ליבנה מנכ"ל העירייה. 

בראשית דבריי אני רוצה לברך את. חסר דן תיכון, חסר דוד עמר. בראשית 

על פתיחת אולם תצוגה דבריי אני רוצה לברך את חברת קרסו מוטרוס 

שזה מהווה עדות נוספת לכך  194 בר יהודהרחוב  'ד בנשרומכירת רכבי גאג

שהעיר נשר מהווה מוקד משיכה לעסקים שבוחרים יותר ויותר בעיר נשר 

כמקום לפעילותם הכלכלית. הוכשר מקום מסודר מכובד שבאמת מתאים 

שבמהלך השנה הזאת  לתחזית המתוכננת של העיר נשר, אני רק רוצה לציין

וזאת  BMV, סוכנות למכוניות יוקרה של התאורהל, גם נפתח ... רשת החשמ

. אני רוצה לציין נתון שהובא 2014בהמשך לגידול מספר .. מאז שנת 

לידיעתנו שעל פי חברת ד... ישראל אשר בדקה אילו ערים הכי בטוחות 

אלף  50מבין הערים הבינוניות עד  מינילעסקים נמצא כי נשר במקום הש

אחוז לסגירת עסקים בעיר. במהלך  10ל תושבים עם סיכון של פחות ש

בלבד שנסגרו.  11עסקים חדשים לעומת  52התקופה האחרונה נפתחו בנשר 

אני מבקש בנוסף להודיע כי נפתח שירות חדשני לציבור קל מהיר ונוח, עבור 

מהיום  0526718000פניות תושבים באמצעות וואצפ למוקד העירוני במספר 

במלל או תמונה למוקד העירוני והפניה תיפתח ניתן לשלוח מהודעות וואצפ, 
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ותטופל על ידי גורמי המקצוע. אני רוצה להודות למיכל ליבנה על היוזמה על 

היצירתיות ועל ההודעה לתושבים. תושבי נשר הם מביעים אמון במוקד 

, 79,182העירוני ולראיה כלל הפניות למוקד העירוני מאז פתיחתו עומד על 

שעות ביממה, כל זאת ללא תוספת של היטל  24ועל המוקדם כידוע לכם פ

שמירה. מכאן אני רוצה להודות לעובדי המוקד המסורים צנרת יוסף, מנהל 

המוקד והפיקוח העירוני וכן לעובדים מ... דיאנה ויס, אלי תורגמן, קובי ... 

אביבה... אילן בר ששת ולפקחים ליאור וולף, עודד רבינוביץ, עידן טבון, רמי 

דבר שלישי שאני במקש להודיע בעזרת השם לי אברהמי ועידו בארי. נס, א

כפי שנתבשרנו יש תאריך לבחירת רב ראשי לעיר נשר, יש החלטה של הועדה 

ביום שלישי, כ"ה שבט  ההמכינה לבחירת רב ראשי לעיר נשר שתתקיימנ

באולם ישיבות שבבניין מועצת העיר דרך השלום קרי כאן  21/2/2017תשע"ז, 

אחר הצהריים, הפרסום נעשה כדין  5עד  3 –, מ  17:00עד  15:00השעות בין 

, הועדה מאשרת את כל המעומדים שאישרו את 21/1/2017 –ופורסם ב 

מכתבים לאסיפה הבוחרת ולמעומדים שאושרו יצאו על ידי מרכז מועמדתם. 

הועדה רבה חזקיהו סמין. באשר למועד במקום הבחירות. צר לי גם ביום זה 

יד שזה יום שמח ואני כראש עיר שאני מחליט אני גם מסיק את להג

של רבי משה  מהמרוץהתוצאות יחד עם החברים שלי, צר לי על פרישתו 

האנשים הבוחרים  16אבוחצירא אבל יחד עם זאת אני מאמין שהאנשים 

יהיו מספיק כל אחד על פי דעתו והשקפתו, שבמועד הזה יבחר רב ראשי לעיר 

 וצה להוסיף בשולי הדברים.נשר. אני רק ר

 אתה הולך לעשות מה שאמרת כינוס של הרבנים? רועי לוי:

מר משה לאופר נבחר כדת וכדין, להיות חבר בועדה המכינה, צר לי שאנשים  אברהם בינמו:

מנעו את השתתפותו למרות אישור מבוסס של היועץ המשפטי לעירייה, יחד 

הוא נסע בתחבורה ציבורית כדי עם זאת אני מודה למר משה לאופר על זה ש

לממש את החלטת העירייה, למרות כל זאת על פי החלטת הועדה המכינה 

כן ברשותכם אני יכולים היו לקבל החלטה זו.  3חברים ואף  4 –הסתבר ש 

רק רוצה להגיד עוד דבר שככה אני, לפני שאנחנו נגשים לדברים. לפני 
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עצת העיר מביע תנחומים שאנחנו נגשים לשאר הדברים בשם כל חברי מו

לנעמי ושרה כספי על פטירת אמם אלג'ה, זה השם הידוע ואני אומר את זה 

באמת בשם כל האנשים והיא היתה כאן יסודות העיר הזאת זה סיפור חיים 

מאוד מעניין שלמדנו אותו, תמיד אני אומר שלא הספקתי ללמוד על הקורות 

ה, ואני מאחל לך ימים טובים חיים שלה מיד ושם, יש שם עדות על כל משפח

 עם המשפחה, הילדים, נכדים.

 תודה רבה ובשורות טובות לכולם. נעמי כספי:

אני מבקש שתייחס להודעה. להודעה בקשר לנושא של הרב אמרת בישיבה  רועי לוי:

האחרונה או לפני האחרונה שנקיים יום שפתוח לכל הרבנים שיוכלו לבוא כל 

יסינו לעשות עם קודמת ולא צלח, רציתי לדעת אחד להגיד את משנתו מה שנ

אני אגיד לך למה התקשרו אם יש כוונה, אם יש עדיין כוונה לעשות את זה. 

תשמע, אני אגיד לך את האמת זה גם לא מכבד אותם שהם צריכים  3אליי 

לכתת רגליים בכל בית ובית ולרדוף ולתאם וזה בעבודה וההוא בעבודה, 

כז כל אחד חצי שעה ניתן לו לשאלות כל אחד מה נעשה יום רביעי אחד מרו

שהוא רוצה לשאול, מה שהוא רוצה לשטוח כדי שזה יהיה מכובד גם להם 

 וגם לנו. 

אני שומע את דעתך אני יכול להגיד לך שאני נתתי הנחיה שכל רב שפונה אליי  אברהם בינמו:

דע שכרגע הזמין אותו לפגישה, כל רב שפונה אליי לא לדחות אף אחד אני יול

 .3או  2פנו או 

 אני חושבת שזה רעיון טוב לעשות כזה דבר, הפורמט שקבעת כמו שעשית. נעמי כספי:

 אבי זה יכבד גם אותך וגם את הרבנים. רועי לוי:

 לא שמעת את הדיון שהיה כאן. יש לך הערה לעניין.  אברהם בינמו:

 בקשר למה? משיח עמר:

 שנזמין את הרבנים. אברהם בינמו:

שיראו את החברים הבוחרים ויחטטו את הרגליים ויפנו לכל אחד, ויסבירו  יח עמר:מש

לכל אחד זה מכובד אם ראש ממשלה וחברי כנסת עושים את זה מדוע הם 

 לא.
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 לא להיפך שיעשו אמרנו רק שנעשה את זה במרוכז. רועי לוי:

 אני אמרתי שפונים אליי אנשים. אברהם בנימו:

זה בצורה מרוכזת זה מכובד לא צריכים ללכת להתחנן  שנעשה להם את רועי לוי:

לאנשים, לתאם ו... וזה צריך לעבוד ביום שלישי וזה ביום רביעי וזה לא 

 אנשים ביום אחד. 13עם  להיפגש יכוליםמסתדר להם עם כולם. איך הם 

מה שאני ראיתי בפעם שעברה שזה היה בגדול אני לא חושב שזה כיבד את  יחיאל אדרי:

ם אבל אין בעיה, אין בעיה שחברי מועצה, חברים שהם בעלי זכות הרבני

הצבעה בעניין הזה ירצו לבוא לפה ולתאם איתם שיבואו לפה זה בניכם אבל 

 לעשות את זה ממלכתי.

ראוי שראש העיר יזמן את כולם יחד איתו לשבת. בסופו של דבר  בניכםלא  רועי לוי:

 זה רבנים שצריך לכבד אותם.

 אבל זה אותם אנשים לא השתנה כלום. יחיאל אדרי:

 אבל אם בן אדם מהרחוב שרוצה להיבחר. רועי לוי:

 לא השתנה כלום סליחה הדבר היחיד שהשתנה ש.. מישהו. יחיאל אדרי:

השתנו אנשים בגוף הבוחר. לא כל הרבנים הגיעו פעם קודמת, לא כולם  רועי לוי:

 הגיעו.

יר זה מקובל לא שיעשו סימפוזיון מה לצורך ישיבות לחברי מועצת הע משיח עמר:

שמקובל שהרב הולך לכל אחד שאמור להצביע אליו הביתה יושב ומסביר לו. 

שנה פעם אחת  60או   50 –דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב זה אירוע שקורה ב 

בדור ומי שחבר בגוף הבוחר הזה נפלה בידו הזכות לבחור רב לעיר נשר ומן 

יבחר שיבוא אליי הביתה ויסביר לי למה הוא הראוי שאותו רב שרוצה לה

 ככה פני הדברים. חושב שהוא ראוי. 

אני רוצה לשקול את הדברים, אמרתי לכם כל רב שפונה אליי אני מזמין  אברהם בינמו:

 אותו אני לא, אמרתי לכם צר לי רק. 

 אתם מדברים ממקום שלכם אין ילדים קטנים בבית. נעמי כספי:

 ות פה לשכה.אפשר לעש משיח עמר:

 במקום יבואו אליך, אליו. נעמי כספי:
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, אני מהאום אני רק יכול לומר מתוך הנבחראני לא בגוף הבוחר, ולא בגוף  משיח עמר:

הכירי את המערכת איך זה עובד בדרך כלל אפשר בהחלט להעמיד לצורך 

העניין חדר או לשכה מכובדת כולל כל השירות הנלווה לצורך העניין אם 

 או קפה ומי שרוצה שיגיע.  צריך תה

אצל הרבנים  תוהמנטאליוזה פוגע סך הכל בבן אדם, יכול להיות שאני טועה  זאב שפילגר:

 היא אחרת אבל לבוא ולשלוח את הרב להיפגש עם כל אחד בנפרד ולא ...

 אנשים כל אחד בנפרד איך אתה יכול. 16 רועי לוי:

ר צריך להתמודד עם השאלה הזאת, אתה לא שולח אותו הרב שרוצה להיבח משיח עמר:

 . צריך לשכנע אותך הגוף הבוחר

 זה שהוא מצליח להגיע אליי הביתה זה אומר שהוא ראוי. רועי לוי:

 אמרתי שאני אחשוב על כך, זה לא עניין של הצבעה, אני מודה. אברהם בינמו:

 .3שכולם יבואו ביחד לראות אותם סך הכל יש  רועי לוי:

 לא מקובל, אני לא מאמין ששניים יפגשו יחד באותו מקום. ביחד זה משיח עמר:

 למה לא. רועי לוי:

, זה לא ככה זה רב ראשי הלאוניברסיטתשמע אתה חושב שזה בחירות  משיח עמר:

עם כל אחד בנפרד  אנשים 16שאמור להיבחר הוא צריך להיפגש ביחידות, עם 

 הוא לא נותן פה הרצאה.

 אני לא מסכים. רועי לוי:

 מה לעשות זה לא הדבר היחיד שאתה לא מסכים.  עמר: משיח

אני אשקול ואני מבקש לעבור לסדר היום בהתאם לבקשתו של מר רועי לוי  אברהם בינמו:

 לדון בעניין דו"ח מבקר המדינה בנושא של החברה הכלכלית.

 אבל לא הבאתי את זה לפה, רשמתי לך. רועי לוי:

 ו לבקשתו של רועי לוי.אני מבקש לציין שנענינ אברהם בינמו:

 שאלתי אותך בישיבה הבאה סליחה. רועי לוי:

לבקשתו של רועי לוי לעלות את הדיון על פי בקשת האופוזיציה בנושא  נענינו אברהם בינמו:

דו"ח מבקר המדינה בעניין החברה הכלכלית ואנחנו מאשרים את בקשתו של 

 תודה רבה. רועי לוי להעביר את הנושא לישיבת מועצת העיר הבאה.
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 שאילתא

שאילתא אני אשיב על השאילתא אני אשלח לה אותה. הוגשה שאילתה על  אברהם בינמו:

, 14/12/2016 –ידי מר דן תיכון, השאילתה של מר דן תיכון הוגשה ב 

שאילתה מעבר חציה ברחוב מעלה הגיבורים. אני מקריא את השאילתה של 

רחוב מעלה הגיבורים ששובץ מר דן תיכון לאחרונה נבנה מעבר חציה חדש ב

באבנים משתלבות, תושבים רבים התלוננו על מעבר החציה בטענה שהוא 

גורם לשיבושים הנוסעים בכביש זה בשל עבודה רשלנית. אתמול לאחר סערה 

ובשל הגשמים התפרקו האבנים המשתלבות, והנזק שנגרם לרכבים העוברים 

תית. ... הסעיף התקציבי ברחוב הינו רב, בנוסף הפך המעבר לסכנה בטיחו

שבאמצעותו מימנה העירייה את מעבר החצייה, האם העירייה קיבלה את כל 

להלן תשובת ראש העיר: האישורים המתחייבים. זה שאלתו של דן תיכון. 

עיריית נשר פועלת רבות בתחום בטיחות בכלל זה הובאו לדיון בועדת 

ם בציר בר יהודה, התחבורה ומועצת העיר הסדרת צמתים בכללם צמתים ג

אשר נדרש לדאבוני צו ממונה המחוז במשרד הפנים אשר הגדיל לראות את 

חשיבות הביטחון עבור תושבי נשר יותר מאשר חלק מחברי המועצה, אש 

כאמור גם על בחרו להתנגד לתקציבים העוסקים בהסדרת צמתים ובטיחות. 

בורים בעניין כך התגברנו. התקבלו פניות רבות של תושבי רחוב מעלה הגי

נערך סיור במקום  2015הסדרת מעברי חצייה ברחוב מעלה הגיבורים, ובשנת 

בהשתתפות מהנדס העיר קצין משטרת ישראל ומהנדסת משרד התחבורה 

מחוז חיפה בסיור הזה נמסרו הנחיות להסדרת מעבר בהתאם לתקן, כאשר 

ישות הוחלט לבצע מעבר חציה חדש בחלקו העליון של הרחוב כפתרון לנג

לחניות ציבוריות מעבר לכביש, ופתרון לנגישות מכולת האשפה הקיימת 

ולבצע שדרוג מעבר חציה שהיה קיים במקום אך לא נמצא תקין, בחלקו 

 האמצעי של הרחוב בצומת רחוב מעלה הגיבורים ומצפה. זו תשובתי.

המעבר אני רוצה להתייחס לעניין הזה. לא יודע אם נסעת שם אבל עשו את  רועי לוי:

חציה באמצע שמו איזה שהוא אי הפרדה, עכשיו האי מגיע באלכסון 

שיורדים מלמעלה בעצם צריך, זאת אומרת צריך לשבור טיפה ימינה כדי 
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לעקוף אותו, בפועל מה שקורה ובטח גם ראית את זה שלוש פעמים אנשים 

נכנסו שם והורידו את התמרור, כל הזוויות וכל המעבר החציה הזה בלתי 

 וניות לא יודע מי תכנן את זה איך עשו את זה.הגי

 זה מהנדס תחבורה זה לא אנחנו. יחיאל אדרי:

אני לא אמרתי שאתה הלכת ותכננת, אני אומר שמהנדס תנועה שתכנו את  רועי לוי:

זה תכנן את זה כך שאנשים צריכים לשבור, העמוד כבר לפחות שלוש פעמים 

 ז שבנו.ממה שאני ראיתי אנשים הורידו אותו מא

הערה שלך במקום, הערה של רועי לוי במקום אני מבקש ממיכל לבנה לבדוק  אברהם בינמו:

 את זה גם אני נוסע שם. תודה רבה.  

 

 הצעות לסדר

 הצעה שהעלה חבר המועצה ישי איבגי, בנושא חיובי מים. יש לך הצעה ישי? אברהם בינמו:

תי באמת להשתתף בתנחומים ככה קודם כל רציכן יש לי את ההצעה.  ישי איבגי:

למשפחה של נעמי ובעזרת השם שלא תדעי צער יותר זה דבר ראשון, אני 

רוצה לפתוח שיש משהו טוב להגיד אז אני רוצה לפתוח עם משהו טוב, באמת 

ראש העיר הזכיר את העניין של הוואצפ למוקד אני חושב שהרעיון הוא רעיון 

בר ראוי מי ש... שמתי אותו שיש מבורך אני מברך עליו, אני חושב שהוא ד

משהו טוב להגיד אז חשוב להגיד אותו, יש לי אבל קטן לא אבל גדול אני 

מקווה שלא יעשו ממנו סוג של תעמולת בחירות לפני הבחירות, אנשים העלו 

 את הדאגה הזאת אני לא מאמין שזה יקרה אבל היה חשוב לי להציג את זה.

 טלפונית? במה זה שונה מפניה אברהם בינמו:

בטלפון אתה יכול לעשות בטלפון, בוואצפ זה קבוצות זה דברים שאני מאמין  ישי איבגי:

 שראש העיר מכיר אותם.

 אני מודה לך על הרעיון. אברהם בינמו:

אוקיי לגבי, אמרתי לך אני אומר עוד פעם את דעתי אתה יכול להסכים או  ישי איבגי:

יחס, אני רוצה להעלות את הנושא לא להסכים. לגבי ההצעה אני רוצה להתי

כמובן של המים אבל לא דיברתי בעניין הרב. לא דיברתי בעניין הרב חיכיתי 
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לזמני אני מזכיר לכם שאני חבר בועדה המכינה, חשוב לי לציין מה היה 

בישיבה האחרונה כדי שכולם ידעו כי ראש העיר אמר את דברו אבל אולי 

כון. מה שקרה שם היתה באמת מחוסר ידע הוא לא אמר את הדבר הנ

הישיבה שהיתה פה עם הצעקות והכל וניסו במחטף להעביר הצעות אף אחד 

חשוב לי לציין שאני לא אמר שלא היה מינוי כדין או כן היה מינוי כדין. 

הייתי בתוך הועדה והיועצת המשפטית של הועדה ביקשה לדעת האם המינוי 

את אותה תשובה האם כן או האם היה כדין או לא והיא היתה אמורה לקבל 

לא מאדם אחד שקוראים לאדם הזה עו"ד אלכסנדר טנדלר, שהוא היועץ 

המשפטי שלנו היא התקשרה אליו שוב פעם אני מצטט את מה שנאמר לנו 

בישיבה, היא התקשרה לעו"ד אלכסנדר טנדלר הוא אמר לה אני לא יודע אם 

שהייה פרוטוקול אנחנו נדע המינוי היה כדין או לא תמתיני לפרוטוקול, וכ

אם זה היה כדין או לא, כמובן שכולכם יודעים שלא היה פרוטוקול ואז היא 

אמרה לו אני קיבלתי מכתב מראש העיר שיש מינוי שהמינוי נעשה ואתה 

חתום עליו ואז הוא אמר לה החותמת שלי מאשרת את חתימתו של ראש 

לציין את זה אם תקרא  אז קודם כל חשובהעיר ולא את התוכן של המכתב. 

 את הפרוטוקול גם.

 אני חושב שאם היה לך קצת. אברהם בינמו:

אדוני ראש העיר תן לי לסיים, אני כיבדתי אותך אני מבקש לסיים. נאמר שם  ישי איבגי:

היה חשוב לציין את זה בפרוטוקול שאני התנגדתי לקיים, לא היה לי בעיה 

שיבה, ללא נציגו, נציג מטעם ראש לקבוע תאריך אבל התנגדתי לקיים את הי

העיר מנהל מחלקת החינוך שלנו, רציתי לעשות את זה לא קיבלו את עמדתי 

אנשים בפתיחת ועדה אפשר  4וכמו שראש העיר אומר זה נכון גם במעמד של 

לקיים, לגבי ההצעה שחברי רועי העלה לכנס את כל הרבנים המעומדים לכאן 

אנשים שהיו  16י שהגוף הבוחר שמונה ולשמוע את כולם מה שיש להם, כד

שם שימועים להבדיל ממה שאתם אומרים יוכלו לראות את כל המועמדים 

ולראות מה הכי מתאים לעיר, אני מזכיר לכם כמה חברים ירדו וכמה חברים 

וגם בגוף הנבחר שזה הרבנים עצמם ירד מועמד אחד ולכן  נבחרובמקומם 
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נו, אני חושב שיחיאל ידידי אמר לי היה שווה נעמי היתה בכנס כזה שתכנ

קודם שזה יבייש את האנשים אבל אם זה מבייש את האנשים זה רק בגלל 

שלא הגיעו כל הגוף הבוחר בפעם הקודמת והגיעו מעט אנשים למרות שהוצע 

לכולם להגיע. אני חושב שאם ראש העיר יתן את ידו לדבר הזה בחדר 

ם כאלה ואחרים כולם יגיעו יבחרו הישיבות שכולם יגיעו בלי לעשות שיקולי

ומי שיבחר וגם תמיד אמרתי לך את זה אז הוא יוכל להגיד נבחרתי כולם ראו 

את הכל ובחרו בי כי אני הטוב ביותר, ואני חושב שזה יהיה ראוי גם לרבנים 

וגם לגוף הבוחר שיגיד נתנו לי לראות את הכל לא אמרו לי מה לבחור. זה 

ול למערכת השיקולים שלך אם תחליט לעשות את לעניין הרב וזה עוד שיק

 זה.

מערכת השיקולים שלי היה נכון. אני חייב לענות לך רק בקצרה היה נכון אם  אברהם בינמו:

היית מאפשר אתה וחבריך אני חושב שלח מכתב לאפשר למר לאופר להיות 

ומה שאמרת בועדה אחרי  עכשיונוכח בישיבה להערכתי מה שאתה אומר 

ת הפרוטוקול, הלכה למעשה, במשך השנתיים האחרונות שראינו א

ההתנהלות שלך הוכיחה שאין בכוונתכם שיהיה רב ראשי לעיר נשר, ככה אני 

הבנתי מההתנהגות שלכם. יחד עם זאת אני טרחתי לקחתי מעו"ד אלכסנדר  

טנדלר שאמר אכן כפי שאמרת שהוא מאשר את חתימתי הדברים בהחלטה 

נם תואמים את הפרוטוקול ככתבו וכלשונו, נכון הוא לגבי מר משה לאופר אי

 ימים אחרי זה אבל שלחנו. אין לי טענות אליך. 4קיבל את הפרוטוקול 

יש לך  כמובןזה דבר חשוב שאתה אומר אותו, אני רק אומר עוד פעם אנחנו  ישי איבגי:

את הרצון לתאר אותנו כמי שהתנגד, אני חושב שהדברים של הימים 

כיחו שהיו פה דברים שהם צודקים, לא האמנת לנו הדברים האחרונים הו

הוכיחו את עצמם מעצמם, וזה חשוב שתבין אותם וברוך השם שאנחנו 

 21 –יוצאים לדרך חדשה ואני חושב שתסכים איתו בבחירת רב העיר ב 

לחודש רק ניתן לכולם את כל היכולת לקבל את השיקול הכי נכון לעיר נשר 

 חרות. אני באמת רוצה רגע להיכנס להצעה.ולא למערכות כאלה וא

 אני יכול לענות לך כאן אני יהיה המכריע המרכזי מי יהיה הרב הראשי לנשר. אברהם בינמו:
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אתה שמח אני חושב שיש לך אצבע אחת בדיוק כמו כל השאר, אתה יכול  ישי איבגי:

להיות המכריע המרכזי אם היו לך כמה אצבעות אבל לכל אחד יש אצבע 

ת ואם אתה אומר את זה אני גם מעריך שהדעה שלך בסוף תהיה לא אחר

לקיים יום כזה אתה תרצה לשלוט עדיין בכל האצבעות שלא יראו את שאר 

הרבנים תחשוב על מה שאני אומר. אני עובר להצעה לסדר בחיובי המים שזה 

 הנושא המרכזי, חשוב מאוד שתבין שאנשים פונים אלינו.

 וברים להצעה לסדר יום בנושא המים.אנחנו ע אברהם בינמו:

אדוני ראש העיר פנו אלינו הרבה אנשים, אגב דיברנו על זה  11/12/2016 –מ  ישי איבגי:

ככה בחצאי משפטים בישיבה הקודמת, פנו אלינו הרבה אנשים שיש להם 

בעיה עם המים. אני ראיתי שגם מי שהגיב ברשתות התקשורת, ברשתות 

מונה שהיא לא נכונה, מה זאת אומרת שלא המדיה רצה בעצם להציג ת

נכונה? רצו להגיד כאילו שאנחנו טוענים אולי כן אבל אני זאת לא היתה 

טענה פה בהצעה, שמחירי המים עלו. אבל מה שדובר ומי שיודע לקרוא 

ותיכף נקריא את זה דובר על צריכה משותפת שנכון שאתה משלם יותר מים 

סוף אתה תבין שבסך הכל רצינו לדעת אבל אם תקרא את ההצעה שלי עד ה

שהתושבים עבור  מה שהם משלמים הם מקבלים הסבר מעמיק והם יודעים 

שחס וחלילה לא היה צריך לגייס כסף והם משלמים על מה שנקרא צריכה  

יש מקומות שאנשים רחובות שלמים קיבלו משותפת, למה אני מתכוון? 

י אומר באופן לא אחיד, זאת לצורך העניין באופן לא אחיד, ועוד פעם אנ

אומרת אם אני גר ברחוב מסוים , בן אדם שכן שלי גר באותו רחוב שלי אם 

קו"ב של צריכה  3הצריכה המשותפת היא אחידה, אז אני אמור לקבל 

קו"ב מסיבה מאוד פשוטה כי אם  3משותפת וגם השכן שלי צריך לקבל 

דיברנו על זה יחיאל ואני  אנחנו נמצאים על אותו שיבר, ויש הפרש בין השיבר

ולשיבר המרכזי לשעות לסך השעונים ודיברנו על כל הסיפור אנחנו מכירים 

איך זה עובד אז זה אמור להיות אצל כולם אותו דבר אבל לא כך הם פני 

הדברים וגם הבאתי לפה אז דוגמאות באותה ישיבה, יש לי אותם גם פה אם 

א מקבלים הסבר ואז שהם תרצה לראות, יש הפרשים כאשר התושבים ל
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מתקשרים לגביה אומרים להם אדוני היה פיצוץ ברחוב זה וזה, שאת הדבר 

הזה אני מבקש להביא לפה למועצת העיר זה חופש מידע לציבור הם יכולים 

לקבל הסבר מעמיק שבהסבר הזה אומרים להם נגיד צומת הרדוף, שיטה, 

בעצם צומת שעובר בה  תמר וסתם לצורך העניין בית ספר, הצומת הזו היא

קו"ב, יש  100שיבר ראשי יש שם הפרש, היה פיצוץ בפיצוץ הזה הלכו לטמיון 

דירות כל אחד יקבל קו"ב, אם תיתן הסבר כזה ושקיפות כזאת  100

היום לתושבים אני מבטיח לך התושבים לפחות יבינו על מה הם משלמים. 

פעם ולא פעמיים גם התחושה של התושבים ואני אומר לך אני נתקל בזה לא 

ברשתות המדיה אתה רואה ותראה את התגובות של האנשים אין כסף, צריך 

לגייס כסף תוריד את הגיבנת הזאת מעל הגב, תן להם את המידע שחסר להם 

ואולי הם יגידו לך אנחנו מבינים היה איזה פיצוץ, לכן אני מקריא את 

ינמו הצעה לסדר ההצעה ככתבה וכלשונה: לכבוד ראש העירייה אברהם ב

בנושא חיובי המים. בחודשים האחרונים ישנם הרבה פניות של תושבים 

של מים לא תעריף אלא צריכה משותפת,  אלינו בנוגע לחיובי צריכה משותפת

קו"ב לחיובי המים  20ואף  10, 8תושבים מתלוננים על תוספות של 

ו תשובה החודשיים שלהם ללא כל הסבר, התושבים ציינו שכאשר פנו קיבל

של צריכה משותפת ללא פירוט. המעט הנדרש בעת חיוב החשבון הוא פירוט 

עבור מה אנו משלמים, על כן הצעתי לסדר במידה וישנו חיוב על צריכה 

משותפת העירייה תפרט במכתב מצורף לחיוב החודשי את הסיבות לכך, ואת 

כמה החיוב החלוקה בין בתי האב )אילו רחובות מחויבים, כמה קו"ב כללי, ו

לכל בית אב( אני חושב שזה שקיפות, ואם ראש העיר כל הזמן מדבר על 

 שקיפות הגיע הזמן שהוא יבצע אותה.

אני באמת מודה לך על הזה רק לפני שאני משיב על המים אני רק יכול לציין  אברהם בינמו:

כמו שאתם יודעים גמרנו  2014שעיריית נשר ברוך השם יש לה כסף, משנת 

גמרנו עם עודף תקציבי של  2015את שנת  1.622.000תקציבי של בעודף 

 נגמור גם בעודף תקציבי. 2016מיליון שקל ושנת 

 של כמה בערך? :יישי איבג



 
13 

ג 25/1/2017                                  (843) 3/2017מליאת מועצת נשר   ב.ש.

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

 . ₪גם של כמיליון  אברהם בינמו:

שלא השתמשת בהם  1.200.000אז זה אומר שאתה בגירעון כי היה לך  ישי איבגי:

לנו, זה אומר שאתה בגירעון תגיד בבסיס התקציב על כל מיני דברים ש

 1.200.000לאנשים את האמת, רק את האמת תגיד לאנשים, היה לך 

בהם,  להשתמשלחיילים, ליולדות, לקשישים לא נתת אותם אין לך אפשרות 

זה אומר שסיימת  1.200.000 –אם תסיים בפחות מ  1.200.000 –זה ה 

 בגירעון שיהיה לך ברור.

ז אני לא מקבל את עמדתך ודעתך. כמו שאמרתי גם בישיבה אוקיי א אברהם בינמו:

 2015 –ל  ₪מיליון  196הקודמת בכל רגע נתון יש בבנקים בכל רגע נתון בין 

בכל רגע נתון במשך השנתיים האחרונות אבל אני רוצה שיחיאל  ₪מיליון 

 ישיב לך בנושא המים אחרי זה תהיה התייחסות שלי.

ים לא נכונים. אתה לא מכיר את המצב. אכן קיבלתי גם כדי להוריד דבר יחיאל אדרי:

מכתב מתושב בשם פאדי רואש, יש לי פה את כל התשובות שלך כי אני ידעתי 

שאתה תגיע לישיבה הזאת ואם לא זה היה מגיע אליך גם במייל חזרה. לגבי 

עיריית נשר להבדיל מערים אחרות אין שיבר  –ובכלל  19העניין של השקמה 

וב ואומר ברחוב השיטה כל רחוב השיטה יהיה שיבר אחד זה שנכנס לרח

שעון מים שאנחנו מודדים ואז כל הדיירים משלמים את ההפרש בצריכה, 

כדי שתבינו מה זה צריכה משותפת. לכל כניסה לבלוק יש שעון מים של 

העירייה, מהשעון מים של העירייה זה הולך לשעונים של הדיירים. מה 

כמה נכנס מבחינתנו אם זה היה בלוק אחד, אם זה  שעושים עושים בדיקה

היה בלוק אחד שהבלוק הזה היה דייר אחד כל הבלוק הזה אנחנו היינו 

מחייבים לפי השעון הראשי, אבל כיוון שיש שעונים קטנים באמצע מה 

שעושים עושים הצלבה עם השעונים האלה, בשעונים האלה יצא שישי איבגי 

 20, היה להם צריכה של כל אחד סתם דוגמא ויחיאל, ודוד ומשה ושושנה

קו"ב נכון אני לא טעיתי שאומר  2000זה  100קו"ב כפול  20 –קו"ב, ה 

 2020קו"ב. אם הוא נותן  2000הצריכה המשותפת השעון הגדול צריך לתת 

קו"ב זאת אומרת שיש צריכה משותפת לכל הדיירים זאת אומרת החיוב הוא 
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ברגע שאנחנו, אנחנו גע, הבעות שלך מפריעות לי. הנותרים. רגע, ר 20 –על ה 

שאנחנו לא  19עושים עכשיו יכול להיות מצב מה שקורה למשל בשקמה 

אמורים לעושת את הפעולה הזאת, אני שלחתי את מהנדס מחלקת המים 

והביוב לשם זה בית פרטי שאנחנו לא אמורים להיכנס אבל כיוון שתושב פנה 

קיבל תשובות לא שהתאימו לו, איך שהעברת  אליי בכתב לא קיבל תשובות,

לי אני בדקתי תן לי ברשותך לסיים, ומה שקורה עשינו בדיקה, כל הצריכה 

תלוי בעונות השנה,  4.5, 3.5קו"ב  2קו"ב,  3במשך כל השנים אותה צריכה, 

 3דיירים  100אמרתי בוא נעשה בדיקה לא יכול להיות, חברה שמדובר על 

תאמין לי שאני עשיתי בדיקה יפה הולך המים האלה. קו"ב, א 300קו"ב זה 

שלחתי לשם את מיכאל והוא  19בעוד כמה מקומות, אבל לגבי רחוב השקמה 

 19כתב לי תשובה, יחיאל שלום לבקשתך ביצעתי בדיקה ברחוב השקמה 

סליחה,  17אבל זה  16בנושא צריכה משותפת בבניין הוא כתב  19/1בתאריך 

השעון  110145989המחוברים לשעון הכללי שמספרו  צרכנים 106 –מדובר ב 

שנים, לאורך כל התקופה  5זאת אומרת הוא לא  2/2014הותקן בתאריך 

הנ"ל יש צריכה משותפת קבועה בבניין ומהסתכלות על השעון לא נמצאה 

נזילה בסביבתו, בשיחה שלי עם דיירים נמסר לי ותקשיבו טוב, קיימים 

דים ומערכת כיבוי אש ולהערכתי משתמשים בבניין הזה חדרי כושר, משר

ללא שעון ויש להניח שהצריכה המשותפת נובעת בנוסף לדברים הללו, ובנוסף 

נמצא מד מים, עוד מד מים שעשו שם הדיירים, אשר לא חובר על ידי עיריית 

 6,000 –נשר המשמש את הגינון הפרטי של הבניין וקריאתו הקרובה היא כ 

דירות שאין להם צריכת מים ולא ידעו אם  2ה ישנם קו"ב. לפי דו"ח הגביי

 .14 –ו  19הדירות מאוכלסות, מספר הדירות הם 

 סליחה יחיאל יש שם שעון? ישי איבגי:

לא, לפי דו"ח הגבייה הם לא צורכים מים, בכבוד רב, אני יעביר את המסמך  יחיאל אדרי:

 ברשותכם רבותיי.

 )דוד עמר נכנס(

להודיע לפרוטוקול שדוד עמר ראש עיריית נשר לשעבר וחבר אני מבקש  אברהם בינמו:
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המועצה הגיע לישיבת מועצת העיר. אני באופן אישי מודה לך מקרב לב 

שהטרחת את עצמך מרשפון אצל המשפחה שלך ולמרות הקושי והמחלה 

והחוויות שאתה חווה טרחת ובאת לישיבת מועצת העיר, וזה גם הזדמנות 

ל מעמד ובכל ישיבה הן במשרד הפנים והן להגיד לך שבכל מקום ובכ

לחלוקת הכנסות אני מציין אותך בכל מקום כראש  תגיאוגרפיבישיבות ועדה 

שנים האחרונות. גם  25עיר מצוין אחד מהטובים שהיו במדינת ישראל במשך 

בישיבות המועצה, במשרדי הממשלה אנחנו יודעים איזה הערכה גדולה 

ד עמר ואני אומר להם לא, ואני מודה לך ותמיד שואלים אותי אם אני דו

דרך אגב אני ציינתי בישיבות מאוד שהגעת לישיבה אנחנו עכשיו שנים. 

נבעה מפאת מחלה כפי שהודעת לי, מאחר ואנשים  ךהאחרונות שהיעדרות

מסוימים שאינם חברי מועצה טרחו ושלחו מכתבים על מנת לגרום להוצאתך 

א משתמע לשתי פנים גם במשרד הפנים ממועצת העיר אני הבהרתי באופן של

שנה, יחד עם זאת  25אני אבי בינמו לעולם לא יפעל נגד ראש עיר שכיהן כאן 

מאחר ואני ביקרתי אצלך מספר פעמים בבית ונכחתי אצלך גם ערב החג, 

ידעתי להסביר ולהגיד אולי אנשים דורשים אישורים רפואיים אבל אני חושב 

ים, זה אנשים שמכירים אנשים אבל זו שלא מכובד מכתביהם של האנש

הדרך הפוליטית וצר לי על כך ושוב אני אומר אני שמח לראות אותך בישיבת 

כידוע לך משההנהלה הקרובה תתכנס אנחנו שוקלים איך מועצת העיר. 

להוקיר את תרומתך לעיר עוד בחייך, נשב עם המשפחה, נשב עם החברים 

זה מעמד אני יכול לספר ובאמת זה שלי למועצת העיר עם כולם ונשקול אי

דבר שכולכם צריכים לקחת אותו בחשבון, שדוד עמר נכנס לעיריית נשר 

אז חיפה עוד לפני כן  2ושהוא היה  2, 2של העיר היה  אקונומיהמצב הסוציו 

שהוא חבר מועצת העיר אמרה את נשר אנחנו לא צריכים ואת טירת הכרמל 

ציו אקונומי של נשר הוא הכי גבוה אנחנו לא צריכים, היום שהמצב הסו

, היום כבר כולם באים ומבקשים 7ברחבי הצפון, הוא מצב סוציו אקונומי 

ומחזרים לפתחנו. אני יכול להגיד אמנם הייתי חבר מועצה אבל מי שהביא 

 Xאת זה, ומי שהוא בונה העיר זה דוד עמר, אני החלום שלי שאם הוא בנה 
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זה החלום שלי, אני הולך בדרכו ואני יכול יחידות דיור לבנות כפול ממנו 

להגיד לך גם באופן אישי שההשקעה הכי גדולה שלנו היתה ונותרה בחינוך, 

היתה ונותרה בחינוך, ועל כך תודתי אם יש מישהו שרוצה להגיד עוד משהו 

שנות שירות, כן הוא לא עוזב הוא רק, אז אני אשמח לשמוע ותיכף  45אחרי 

 נחזור למים.

אני רוצה להגיד משהו דוד כאחות אני חושבת שאתה צריך לבוא לכל ישיבת  ספי:נעמי כ

מועצת העיר, זה טוב לך, אפשר לדאוג שתגיע, ואני מאחלת לך בריאות 

 טובה.

 אמן, תודה. דוד עמר:

אני רוצה להגיד משפט. היו לנו הרבה חילוקי דעות ביני לבין ראש העיר  יחיאל אדרי:

דע שהוא לא, בחלק מהמקרים הוא אהב אותי ובחלק לשעבר דוד עמר, אני יו

מהמקרים לא, אני קודם כל שמח שהוא נמצא פה היום, אבל אני רוצה 

להגיד לך אדוני ראש העיר לשעבר נשר, היו לנו ימים ביחד גם טובים והיו לנו 

ימים לא טובים, למרות שבישיבה האחרונה שהיית פה ביקשת להדיח אותי 

ל, אבל בשורה תחתונה על מה אני כועס? אני כועס על אבל זה לא יצא לפוע

דבר אחד ואני אומר את זה כל הזמן, במשך כל השנים כל פעם שהיתה כתבה 

על העיר נשר אתה תמיד כעסת וכעסת מאוד למה מכפישים את העיר, אני 

שנה שהיית ראש עיר ושמרת על  25רוצה להגיד לך שצר לי מאוד שאחרי 

שנים האחרונות ישנם קומץ של אנשים  3 –ר ב שמה הטוב של העיר נש

שמכפישים את העיר בכל מקום במדינה, בכל מקום שאנחנו הולכים אה נשר 

יכולה  הופוליטיקאצלכם בלגן, אה נשר, במקום לשמור על צביונה של העיור, 

יכולה להיות בינינו, עצם זה שאנחנו בכותרות  הופוליטיקלהיות בישיבות 

שלא צריך להיות, אז באמת צר לי על מה שאתה שמרת  במצב השלילי למרות

שנים אחורה  3 –כל השנים והיום אנחנו נמצאים במצב שצריך לתקן את ה 

שנה, וכל זה אני אומר למרות שהיה  25על מה שהיה שאתה טיפחת במשך 

 בינינו הרבה חילוקי דעות, ואני מאחל לך רק בריאות.

 תודה. דוד עמר:
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רגע בסעיף מים העלו הצעה לסדר רק להכניס את האנשים חלק מי אנחנו כ יחיאל אדרי:

שלא נמצא פה בתמונה, לגבי חיובי המים. כפי שאמרתי לכל כניסה לבלוק זה 

לא כניסה לשכונה, כניסה לבלוק יש שעון מים ויש עוד שעונים קטנים שהם 

למעשה בפועל הם עושים הצלבות ביניהם בין הגדול לבין הקטן ורואים את 

ריכה, מה שהעודף זה נקרא צריכה משותפת. בין השעון הראשי שנכנס הצ

לבלוק יש קו מים יכול להיות שם נזילה, יכול להיות שיש נזילה לפני השעון 

אנחנו ראינו שם  19של התושב, מכוניות רוחצים, גינון, במקרה של השקמה 

שיש שטח משותף ענק שהם נמצאים בהליכים משפטיים שרוצים לקחת את 

ה, רוצים להשאיר את זה גם על זה יש לי תשובה שהוא ביקש מר פאדי ז

רואש גם על זה יש לי תשובה בעניין הזה, לכן אני בא ואני אומר הנושא של 

המים זה מאוד רגיש בעירייה, הרי יכולנו לעשות כדי שתבינו ונוכל להסביר 

יח את זה ליתר התושבים אפשר לשים שעון אחד בכניסה לרחוב השיטה ננ

מחייבים לוקחים את השעון הזה ובדרך כל מי, עושים את כולם בצריכה 

משותפת זה לא קיים בעיר נשר, בעיר נשר בכל בלוק יש לו שעון אחד 

שהעירייה מספקת לכל הבלוק, עושים הצלבה בין השעונים הקטנים לבין 

השעון הגדול, זה לנושא המים ולכן אין בעיה אני נתתי הנחיה אחרי שעברתי 

על כל החומר למיכאל פנחסי, ולרם ממחלקת הגבייה שאצלנו זה לא אנחנו 

קו"ב שולחים מכתב  10החלטנו על זה בזמנו שצריכה משותפת שמעל 

 , צריכה רגילה.תצריכה משותפלאנשים, יותר מזה 

 קו"ב לאדם או לבלוק? 10 –צריכה משותפת יותר מ  רועי לוי:

צה שתבינו נניח רועי לוי הצריכה המשותפת שלך, לאדם, לאדם. חברה אני רו יחיאל אדרי:

קו"ב, אוקיי, תן לי  20הצריכה הרגילה שלך נניח בחודש היא, בחודשיים היא 

 20 –רגע, אני מדבר עליך אישית, נניח אתה לוקח כל חודשיים משתמש ב 

אם זה קיץ עושים ממוצע אם זה  30, החודש הזה יצא 30קו"ב מים ויצא 

ממחלקת הגבייה שאומרת אתה בחריגה של מים  חורף שולחים מכתב

 תבדוק. 

 זה האישית או המשותפת זה שני דברים שונים. רועי לוי:
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קו"ב לכל דייר  10רגע זה פעם אחת האישית, המשותפת אם יוצא מצב שיש  יחיאל אדרי:

 אז מוציאים גם מסמך, אנחנו יכולים.

קו"ב,  700 –אדם, זה לא מגיע ל  קו"ב זה לבן 2דירות  70אם יש בניין של  רועי לוי:

 קו"ב אתה רואה שלכל הרחוב יש לך. 700

 קו"ב לדייר ...  10זה לא מהנתונים אתה אומר שעד  זאב שפיגלר:

 19אל תפריע לי שאני מקבל מכתב מדייר שמייצג תושבים מדובר על השקמה  יחיאל אדרי:

ב בחודשיים, קו" 400קו"ב ממוצע סליחה זה  4דיירים שזה  103מדובר על 

 .700אתה אומר לי 

 אתה אומר שכאן אתה לא תשלח. רועי לוי:

מתי אני כן אשלח מכתב, אתה לא הקשבת לי ואני מבקש שתקשיב. אני  יחיאל אדרי:

אסביר עוד פעם. אני בא ואני אומר שבן אדם חרג מהממוצע מבחינת צריכת 

ותפת של מים אותו דבר בבלוק, מסתכלים בצריכה המשתפת, הצריכה המש

 .3.5, 3שנים אחורה אותו דבר  3במשך  19רחוב השיטה 

 קו"ב בחודש צריכה משותפת. 400אתה מבין שזה לא הגיוני  רועי לוי:

יחיאל הקו, תרשה לי מבחינה מכנית מבחינת בניה אין שום הבדל בין קו  זאב שפיגלר:

 שמוביל לדייר אחד לאותו קו שמנקודה מסוימת מתפצל לכל הבניין, מה

שאתה בא ואומר זה אותו קו בדיוק אותו דבר, אתה אומר לא מעניין אותי 

קו"ב אני שולח  10 –בין בן אדם פרטי לבין בניין, בן אדם פרטי סוטה מעבר ל 

דיירים אני אשלח לו מכתב רק  70לו מכתב, הבניין אם לצורך העניין הוא עם 

 קו"ב. 700אם שהוא יסטה מעל 

זה מה שהיה. יכול ראש העיר מחר לבוא ולהגיד רבותיי מעל ;אני אמרתי  יחיאל אדרי:

 קו"ב תוציאו מכתב. 5צריכה משותפת של 

 10 –קו"ב זה בסדר אין בעיה, ביציאה מ  10לא מעל צריכה משותפת לקו של  זאב שפיגלר:

דיירים מעל קו"ב אחד צריכה  10קו"ב של הזה, זה אומר שאם יש לך 

 יך להוציא לו מכתב.משותפת שאתה מחלק לכל דייר צר

אין בעיה. אבל אין מצב שהתושבים לא יקבלו תשובות ברגע שהם יפנו בצורה  יחיאל אדרי:

בלוקים חוץ מזה עכשיו סגרתי הם ראו את זה היה  3מסודרת, יש לי עוד 
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 להם נזילה.

בכלל  3.63ויש כאלה שאין להם שטחים משותפים, ואין להם גינה, יש להם  ישי איבגי:

 קו"ב. 22, 20דיירים זה אומר שיש לך פה איזה  6ם גם אם זה אין כלו

 )מדברים ביחד(

היה בניין שקיבלנו כמה פעמים חשבון לא ראינו שום דבר כנראה באיזה  :גרשקוביץ גאורגי

שהוא בניין היה צינור שהלך לאדם לא עשינו שום דבר פשוט שמנו בעילי 

 צינור אחר לא היתה לנו ברירה.

 פתרה הבעיה?ונ ישי איבגי:

 בטח. אתה אומר שרואים שלולית לא ראינו שום דבר. :גרשקוביץ גיאורגי

 קו"ב אין מצב שלא תראה.  400השאלה כמה קו"ב,  רועי לוי:

אני רק רוצה להגיד הנושא שאתם מעלים הוא רציני אבל אני לא יכול  אברהם בינמו:

ל משני להישאר אדיש למה שאתם אומרים, אתם מנסים להחזיק את המק

צדדים, כאשר רצינו לצאת, כאשר רצינו לצאת עם תב"ר להחלפת מדי מים 

 אתם התנגדתם. 

 מה זה קשור למד מים שקיפות מה שיש לך תיתן. ישי איבגי:

אבי ממש לא התנגדנו להיפך היית מופתע שאנחנו הצבענו בעד, אנחנו לא  זאב שפיגלר:

 חובה. התנגדנו. נורא מצטער. אני עוד שאלתי גם אם זה

 אם התנגדנו תעביר את זה עכשיו מה הבעיה שלך. ישי איבגי:

 אנחנו תמכנו. זאב שפיגלר:

תיכף מיכה יסביר את עצמו. יחד עם זאת אני ביקשתי ממיכה ומאלכס  אברהם בינמו:

לבדוק את העניין שלכם וכתב לי אלכס טנדלר היועץ המשפטי וגזבר העירייה 

ני לציין כי העירייה פועלת יאיבגי, הרבהתייחס לפניית חבר המועצה ישי 

. לפי סעיף 1מן: קכדל 1966 –בהתאם לחוק העזר לנשר אספקת מים תשכ"ה 

ד' לחוק העזר האחריות להחזקת הרשות הפרטית חלה על הצרכן ועל  3

 .1966 –. בהתאם לסעיף לחוק העזר תשכ"ה 2חשבונות. 

אני צודק, אבל הבטחת תעמוד  איפה החוות דעת שלא נתת לנו אותה על זה ישי איבגי:

 במילתך זה היה ישיבה שעברה.
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לחוק העזר לנשר בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת  3בהתאם לסעיף  אברהם בינמו:

המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת הפרטית אולי מקצתה שהותקנה בנכס, 

הבדיקה הפרטית היא תמורת תשלום כמפורט כתוספת לחוק הנ"ל. אני 

שתאפשרו לי להגיד את הדברים שלי אחרי זה תגידו מה שאתם מבקש 

 רוצים.

לא מקבלים את החוות דעת, כל ההתייחסויות של  שאנחנולא יכול להיות  רועי לוי:

 נוכל להתייחס אליהם שאנחנו מעלים הצעה לסדר. שאנוהיועץ המשפטי 

לחוק עזר  5ף בנוסף רשאי הצרכן לדרוש בדיקה של מד מים בהתאם לסעי אברהם בינמו:

, צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד המים אינו פועל כהלכה, רשאי 1966-לנשר 

לדרוש שמד המים יבדק על ידי המנהל בעת בדיקת מד המים כאמור ישלם 

הצרכן למועצה, לרשות מראש אגרת בדיקה בשיעור שנקרא לתוספת, האגרה 

ל הצרכנים תוחזר עם בדיקת המד יוכיח שמד המים היה פגום. לסיכום ע

לפנות לעירייה לביצוע הבדיקה תמורת תשלום בהתאם לחוק העזר. זה מה 

שהיה ואתם יכולים לשאול את מר טנדלר ואת הגזבר מיכה ז'נו תקבלו הסבר 

מאוד מפורט, ובמידה ונידרש לבדיקה פרטנית של בניין זה או אחר, אנחנו 

 נתייחס.

אתה דיברת עכשיו על מוני מים אתה דיברת על מוני מים פרטיים. כי  רועי לוי:

 פרטיים.

 גם את המדי מים משותפים. אברהם בינמו:

 לא מד מים ראשי הוא מד מים של העירייה. רועי לוי:

 גם המדים האלה צריכים להיות מוחלפים.  אברהם בינמו:

 איפה הבעיה? ישי איבגי:

 אין פה בעיה, הבעיה שאתם אני אומר לך. אברהם בינמו:

וכאן אם יש לך רוב תביא  ם תחזור על זה פעם שניה אני לא אגיד שזה נכון.א ישי איבגי:

את ההצעה תעביר את זה, אם אתה טוען שמה שאתה טוען זה נכון נניח כן, 

 יש לך רוב תעביר את זה.

 לא שמעתי מה הצעת החלטה שלכם. אברהם בינמו:
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ירייה תפרט במכתב הצעת החלטה. במידה וישנו חיוב על צריכה משותפת הע ישי איבגי:

מצורף לחיוב החודשי את הסיבות לכך ואת החלוקה בין בתי האב )אילו 

 רחובות מחויבים( ובכמה קו"ב כללי ובכמה חיוב לכל בית אב.

קו"ב שזה ישלח  5קו"ב אם יהיה חריגה של  5,000ועל זה יחיאל הציע מעל  רועי לוי:

 מט שזה גם בסדר.ואוט

. ההצעה שלכם 1,2,3,4,5,6מי נגד?  1,2,3,4של ישי איבגי? מי בעד ההצעה  אברהם בינמו:

נדחית אנחנו נבחן את הנושא הזה לעומק זה נושא שבהחלט שווה 

 התייחסות.

 

 

 

 

 

 

 הצעה לסדר של רועי לוי

סדר יום הועלה על ידי רועי לוי. הצעה לסדר שהעלה רועי לוי על נושא  אברהם בינמו:

 ה צהרונים. הפסקת שימוש בפלסטיק בחברת הסעד

 רועי. מייתרתאני חושבת שהיא  יחיאל אדרי:

 אדוה קאופמן מודיעה שאינה משתתפת בדיון בסעיף זה.  אברהם בינמו:

בשנים האחרונות אנו ... למצב בו מתגברת הדרישה של ההורים ומשרד  רועי לוי:

הבריאות להקפיד על אוכל מזין ובריא, לאחר התחקיר זהירות פלסטיק 

שפנו לתופעה מסוכנת מאוד אשר פוגעת בבריאות ילדנו ומסכנת נח 2בערוץ 

את החיים שלנו כחברה, בהיבט הבריאותי כאשר מחממים פלסטיק עם אוכל 

שומני החומר זולג לתוכו ומסכן את הבריאות של ילדינו, חברת הקייטרינג 

הנותנת שירותים למתנ"ס נשר מספקת את הארוחות גם בכלים מפלסטיק, 

שהחומרים מהפלסטיק נכנסים לתוך המזון של הילדים שלנו  המשמעות היא

ואנחנו נותנים כל היום במשך שנים לאכול אוכל טעים אך מזוהם ברעלי 

 :חלטההצעה ה
במידה וישנו חיוב על צריכה משותפת העירייה תפרט במכתב מצורף לחיוב החודשי את 

הסיבות לכך, ואת החלוקה בין בתי האב )אילו רחובות מחויבים, כמה קו"ב כללי, וכמה 
 החיוב לכל בית אב(

 4 -בעד
 6 -נגד

 אין -נעמנ
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, הכל מתחיל ומסתיים במודעות עכשיו כולנו םפטליסטיפלסטיק שנקראים 

מודעים. ההצעה לסדר: שבכל מכרז עם החברות הסעדה  לצהרונים בעיר יש 

ו רשום שחברת ההסעדה מחויבת לספק את האוכל להכניס סעיף וב

שהם נירוסטה, החברה תתחייב לשינוע של האוכל ללא כלים  בגסטרונומים

מפלסטיק, המזון יוגש בכלים רב פעמיים, זאת אומרת כוסות, צלחות 

וסכו"ם בכל כיתות הצהרונים, בכל צהרון יהיה מיקרו גל בו ניתן יהיה לחמם 

וד כמה מילים בהתייחס לעניין הזה, נושא הזה מזון שיתקרר. אני מבקש ע

התחיל דיון גם כן ברשת הפייסבוק בנושא  2עלה פעם ראשונה בדרך ערוץ 

הזה, אני לא אכנס לוויכוח שהיה לי עם יחיאל בסוף גם הבנתי אותו והוא גם 

הבין אותי שהוא רצה שכן, שלא יהיה כלים פלסטיק ועל פי מה שאני מבין 

מנירוסטה, ואמר יחיאל בתחילת הדברים ,  בגסטרונומיםכרגע האוכל מוכן 

הוא אמר לי בוא נוריד את זה כי זה כבר מסודר, נכון זה מסודר היום ההצעה 

שנה, כדי שאנחנו נקבל  30 –ו  20הזו לסדר באה כדי שזה יהיה מסודר לעוד 

את זה כהצעה לסדר שאף אחד לא יוכל לשנות את זה, שתמיד זה ישונה 

ים שתמיד זה יסופק דרך גסטרונומים ולא דרך כלים מפלסטיק, בגסטרונומ

ועוד דבר שיש בהצעה הזאת, שלא קיים היום וחשוב שכן יתקיים זה הגשה 

ירוקים  89של המזון בכלים רב פעמיים, היה ראש העיר שקרא לעצמו בשנת 

אמנם בגלל מכבי חיפה ולא בגלל איכות הסביבה, אבל לימים היא ניסה לנכס 

את נושא איכות הסביבה, ואני חושב שבנושא הזה מי שראה את  לעצמו

ילדים בצהרונים תקן אותי  1300התחקיר מבין מה קורה, כי אם יש לנו היום 

 אם אני טועה במספר יחיאל.

 .1100יש  יחיאל אדרי:

 1100ילדים בצהרונים, וכל ילד משתמש רק בצלחת אחת זה  1100סליחה  רועי לוי:

כוסות, כל יום, כל  1100סכינים, לפחות  1100מזלגות,  1100צלחות ביום, 

כלים מפלסטיק  1100כל יום, כל יום יש כאן, כל יום יש כאן יום, כל יום. 

שנזרקים לפחים מייצרים גם לנו לעירייה אשפה רבה שאחר כך הולכת 

להטמנה שעולה לנו הרבה כסף אבל בעיקר מדובר במוצרים שלא מתכלים 
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אותם אם זה במזבלות, אם זה בכל מקום ומהווים סכנה שבמשך שנים ... 

דברים,  2לנו כחברה, אני חושב שבהצעה לסדר הזאת אנחנו נעשה צדק עם 

אחד נקבע את מה שכבר התחיל וזה הגשה של בעצם הובלה של האוכל 

בגסטרונומים ולא בכלים מפלסטיק, והדבר השני זה הגשה ושימוש בסכו"ם 

מפלסטיק ברב פעמיות. שוב אני אומר אני מאמין וצלחות מפלסטיק, במקום 

שראש העיר יתמוך יחד עם חברי סיעתו בירוקים יתמכו בסיעה הזו כי אני 

מעריך שזה מגשים את החזון ואת היעדים של מפלגה שקוראת לעצמה 

לפחות מפלגת ירוקים אבל את זה אנחנו כמובן נראה בהצבעה, ומי שישפוט 

 כמה דאגנו לסביבה וכמה הזנחנו אותה.את כולנו זה ההיסטוריה עד 

, להפוך את כל הכלים לרב פעמי, נו לרגעיש הצעה שהיא לא ברת ביצוע נכון  יחיאל אדרי:

היום קודם כל אנחנו באמת צלחות וכוסות. אני אסביר לכם למה לא. 

מדברים על ילדים קטנים מה שלגבי הגסטרונומים צריך להיות ברור מבחינת 

חנו עומדים בכל התקנים, החברה קיבלה הודעה חד משרד הבריאות אנ

משמעית בעניין הזה, למרות שבנושא אחד ציינו את מה שנשאר מהאוכל ולא 

שהגיע האוכל אז אני נתתי הנחיה שלא יהיו קערות פלסטיק ואם רוצים ... 

שישימו בסיר זה לא מעניין אותי, לגבי זה נפתרה הבעיה. לגבי העניין של 

ים חברה אני רוצה שתבינו דבר אחד, לפני ששימשתי כסגן כלים רב שימושי

ראש העיר בפועל היה לי עסק שהחזיק מטבחים ונתן אוכל לילדים, נושא 

והניקיון של צלחות שאתה צריך להביא צלחות רב פעמיות הוא  הההיגיינ

ייתי מהצלחות החד פעמיות, נכון שזה אוסף נכון שזה אוסף, נכון יותר בע

יבה, נכון שזה הכל, אבל אם אנחנו מסתכלים על בריאות שזה איכות הסב

הילדים, על בריאות הילדים הצלחות האלה מפלסטיק והסכו"ם שהם 

מכל צלחת אחרת שישטפו אותה שם מניסיון.  םהיגיינייאוכלים הם יותר 

אנחנו לא מדברים, אנחנו גם ככה יש בעיה קשה מאוד לגייס סייעות לעבודה, 

ץ כלים, גם ככה יש לנו בעיות קשות עם זה, אני לא לבוא ולתת להם לרחו

, כי גם אל תשכחו זה צלחת וכוס מזכוכית דבר לרגעחושב שזה אפשרי נכון 

 כזה שיכול ליפול ולהישבר.
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 שנותן סכו"ם וצלחות רב פעמי. קיטרינגיש  ישי איבגי:

 , אני מכיר את זה.קרבונטאני מכיר את זה, זה מפולי  יחיאל אדרי:

ילדים ככה,  8,000, בכפר סבא הם מאכילים התחקיראת  2תראה בערוף  י:רועי לו

 ילדים. 8,000

, פולי קרבונט אני מודיע לכם נשאר לכלוך כי זה פלסטיק קרבונטזה פולי  יחיאל אדרי:

קשיח, נשאר לכלוך קשה מאוד לנקות את זה צריך מדיח, נכון שיש להם שם 

 לכולם יש להם.

 ח את הכלים ככה עושים בכפר סבא.יק גשהקיטרינ רועי לוי:

כן אחר כך תגיד לי למה אני מעלה את המחיר של הצהרונים, אין בעיה  יחיאל אדרי:

 שישלמו כמו בכפר סבא אולי נבדוק את זה. 

שני דברים, דבר אחד הלכתי לאיבוד אם אני משליך את מה שאתה אומר  זאב שפיגלר:

לא נקיות עם חיידקים אני  ששטיפת הכלים תהיה לא ראויה והצלחות יהיו

לוקח את זה ומשליך את זה על כל מסעדה, חדר אוכל שנותנים כלים גם שם 

הכלים לא נקיים? במסעדה שאתה הולך אתה מקבל צלחת מלוכלכת? הרי 

בכל העולם בכל המקומות, בכל מקום שאתה בא ושותה כוס קפה כל מקום 

אפשרות שתבוא ותחלה. שמכבד את עצמו הוא נותן לך כלי קשיח נקי, ללא 

אבי אתה מהירוקים זה אינטרס שלך, אתה צריך להוביל את המהלך הזה נגד 

הפלסטיק הזה עד שהוא מתכלה זה זיהום כדור הארץ, מה זה הפלסטיק? 

עשרות שנים, זה סיוט רק היום יצאה המדינה במלחמה נגד שקיות הניילון, 

לונים אז אנחנו באים לא לצלחות והכוסות מלחמת חורמה להפסיק עם הניי

ומעודדים את זה, אתה צריך להוביל את זה אבי, בואו נהייה ירוקים כפי 

שהיית אתה ירוק ונטפל בזה, אפשר להתמודד נשים מערכת בקרה, 

 שהצלחות והסכום יהיו נקיים לא צריך להרים ידיים ולהגיד זה לא ניתן.

 כל אחד מה שהוא מבין.  אני מכיר את הענף הזה קצת יותר טוב מכם. יחיאל אדרי:

אני חושב שלפני מספר שנים אחת ההצעות שלי היתה לסדר יום נאסר  אברהם בינמו:

לחלוטין אפילו אז הלכתי למפעל נייר ליד נשר כדי לבחון  םבפלסטיקישימוש 

שיתוף פעולה עם רשתות השיווק על מנת שתהיינה שקיות מנייר או מנייר 
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יש  קליפורניהיכול להגיד לכך שבחופי ממוחזר הנושא הזה לא צלח, אני 

במים ניילונים בגודל של מדינת ישראל כתוצאה מזה אין דגה בכלל, אני 

באופן אישי נגד פלסטיק בכל ... כלשהי, וגם שאני קונה באופן אישי נעל או 

לבד, או עם החולצה לבד אני לא לוקח שקיות, אז נאה  הנעלבגד אני יוצא עם 

י יכול להעיד שהצהרונים שלנו שנחשבים הכי טובים דורש, נאה מקיים. אנ

במדינת ישראל, והכי זולים וכאשר אנחנו שומעים הערה על גן כזה או על 

סייעת, או על הערה על אוכל אנחנו מתייחסים אליה באופן מיידי, אני יודע 

שלך יש דו שיח כמעט רציף בנושאים האלה, לחיוב אני מציין את זה אתה 

אל את הדברים אבל אנחנו עובדים לפי התקן של משרד מעלה בפני יחי

הבריאות, וכל עוד התקן הזה הוא בסדר אני שמח על כך לכן אני לא מצליח 

להבין את ההצעה שלכם אנחנו בסך הכל עובדים רק על פי תקן, אם לא 

 נעבוד על פי תקן, לפי תקן.

 קח אותה.גם שקית ניילון בסופר היא לפי תקן למה אתה לא לו רועי לוי:

 אני לא לוקח ככה, לא לוקח. אברהם בינמו:

משרד הבריאות מאשר, גם משרד איכות הסביבה מאשר לקחת את השקית  רועי לוי:

 למה אתה לא לוקח?

תעלו את הנושא שלכם להצבעה, אני יודע מה לעשות בדיוק עם האופוזיציה,  אברהם בנימו:

 אז מה ההצעה החלטה.

מכרז עם חברות הסעדה לצהרונים יש להכניס סעיף שבו ההצעה היא בכל  רועי לוי:

האוכל בגסטרונומים של רשום שחברת ההסעדה מחויבת לספק את 

נירוסטה, החברה תתחייב לשינוע של האוכל ללא כלים מפלסטיק. המזון 

יוגש בכלים רב פעמיים, כוסות, צלחות, וסכו"ם, בכל כיתות הצהרונים, לכל 

 יתן יהיה לחמם מזון שהתקרר.צהרון יהיה מיקרו גל בו נ

 מי בעד הצעת רועי לוי? אברהם בינמו:

אני רוצה להתייחס לנושא הזה אני חושב שאנשים מתיימרים להבין בתחום  משיח עמר:

הזה ואני חושב שאף אחד לא מבין בתחום הזה שום דבר, היות ואנחנו 

ל על פי מדברים על אנשים שלנו אז אנחנו צריכים להיות, וגם צריכים לפעו
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הנחיות של משרד הבריאות ולא על פי הנחיות שלנו, ואנחנו צריכים לפעול 

אך ורק על פי הנחיות של משרד הבריאות איך להגיש את האוכל הזה, ואת 

זה צריך להפנות לחברת ההסעדה, שחברת ההסעדה תיתן לנו תשובות אם 

 המלצתנו.  היא מסוגלת לעבוד איתנו על פי הנחיות משרד הבריאות לא על פי

, מי נמנע? דוד עמר נמנע. 1,2,3,4,5,6מי נגד?  1,2מי בעד הצעת רועי לוי?  אברהם בינמו:

הצעת ראש העיר, אני אמרתי שהוא נמנע. הצעת ראש העיר לפעול בהתאם 

 לדרישות של משרד הבריאות.

 אני לא משתתף בהצבעה. דוד עמר:

החלטה של ראש העיר שאנחנו נפעל בסדר אתה נמנע. אנחנו נפעל, הצעת  אברהם בינמו:

, 1,2,3,4,5,6,7בהתאם לתקנות משרד הבריאות, מי בעד הצעת ראש העיר? 

 2נמנעים, דוד לא משתתף בהצבעה אז יש רק  3נמנעים,  2מי נגד?, מי נמנע? 

 נמנעים, אנחנו עוברים לסעיף הבא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 מינוי יו"ר ועדת ביקורת

 ביקורת.מינוי יו"ר ועדת  אברהם בינמו:

אבי הוציא לי מכתב, ראש העיר הוציא לי מכתב כי אנחנו הסיעה הגדולה  רועי לוי:

 ביותר לועדת ביקורת.

 הם הסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה. אברהם בינמו:

 באופוזיציה הודענו לך במכתב של נציג שלנו שזה ישי איבגי וזה ההצעה שלנו. רועי לוי:

 לנו הצעה נגדית.ההצעה שלנו יש  אברהם בינמו:

הכניס סעיף ובו רשום : בכל מכרז עם החברות הסעדה  לצהרונים בעיר יש להצעת החלטה
שחברת ההסעדה מחויבת לספק את האוכל בגסטרונומים שהם נירוסטה, החברה תתחייב 

לשינוע של האוכל ללא כלים מפלסטיק, המזון יוגש בכלים רב פעמיים, זאת אומרת כוסות, 
צלחות וסכו"ם בכל כיתות הצהרונים, בכל צהרון יהיה מיקרו גל בו ניתן יהיה לחמם מזון 

 ר.שיתקר
 2 -בעד
 6-נגד

 אין -נמנע
 נפעל בהתאם לתקנות משרד הבריאות  -הצעת החלטה נגדית )ראש העיר(

 7 -בעד
 אין -נגד

 2 -נמנע
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 אין דבר כזה הצעה נגדית. רועי לוי:

יש, הצעה שלנו זה שאדוה קאופמן תהיה יו"ר ועדת ביקורת ואני אתן לך  אברהם בינמו:

 הסבר.

 היא לא רוצה.  רועי לוי:

 אז תציע את דן. ישי איבגי:

ץ המשפטי דן פרש ואני רוצה להגיד לך את הנימוק ההגיוני, יגיד לך גם היוע אברהם בינמו:

מרגע שאתה חבר בתאגיד אינך יכול לבקר את עצמך. יגיד לך היועץ 

 המשפטי.

איפה זה כתוב שהוא לא יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת אם הוא חבר  רועי לוי:

 בתאגיד.

כתוב במידה והוא לא יוכל להיות יו"ר ועדת ביקורת עקב זה שהוא חבר  משיח עמר:

 קומו תמונה אדוה קאופמן מקובל עליך?בתאגיד והתחשיב לא מאפשר לו במ

 לא. רועי לוי:

לא יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת מישהו שהוא מכהן כדירקטור בגוף עירוני  אברהם בינמו:

 מבוקר.

 איזה סעיף לפקודת העיריות? רועי לוי:

 1990, 39איזה סעיף? ועדה לענייני ביקורת יש לך שם מחשב, תיקון מספר  אברהם בינמו:

יו"ר הועדה לענייני ביקורת יהיה כפוף  1. כך כתוב? פסקה ג'  149 סעיף

האופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני  2להוראות פסקה 

מבוקר, בעניין סעיף זה יראו את יו"ר הועדה לענייני ביקורת כשייך 

לאופוזיציה אם יתקיימו בסיעתו בין היתר לפחות כל אלה. הסעיף הזה אני 

מסביר את עצמו אנחנו לא אומרים את זה כי אנחנו לא רוצים אותך  חושב

 בועדת ביקורת.

 ג'.  149סעיף  יחיאל אדרי:

 יש כאן יועץ משפטי.  אברהם בינמו:

 )מדברים ביחד(

 אדוה יו"ר ואני ממלא מקום שלה. רועי לוי:
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 ביקורת.יש הצעה להציע את זה לחבר שלנו שפיגלר להיות יו"ר ועדת   :גורוביץ איגור

אני מקבל את זה כמחמאה והערכה אבל אם הייתי רוצה להציע את עצמי  זאב שפיגלר:

הייתי מציע את עצמי, אני באמת גאה בזה שאתם חושבים שאני מוכשר 

ויכול לבצע את זה בצורה נאמנה, אני אשקול את צעדיי ובעתיד נראה מה 

 קורה.

פטי אנחנו מציעים את אדוה אנחנו משנים, לפי החלטה של היועץ המש רועי לוי:

 קאופמן כיו"ר ואותי כממלא מקום שלה.

אז אני מעלה הצעה נגד אנחנו מאשרים את אדוה קאופמן ואין ממלא מקום  אברהם בינמו:

 ואתה מבקר עיריית קריית ים אתה לא יכול להיות.

 חייב להיות ממלא מקום. רועי לוי:

 מי בעד הצעת רועי לוי. אברהם בינמו:

 אתה לא מבין שאתה לא יכול לכפות הצעה. י:רועי לו

קודם כל אני לא כופה, אני מוביל את העיר הזה, הסיעה הגדולה ביותר לא  אברהם בינמו:

יכולה להגיד שמבקר עיריית קריית ים הוא גם חבר מועצת עיר וגם יו"ר 

 ועדת ביקורת.

 מי קבע שלא אתה? ישי איבגי:

בית משפט, אדוני הנכבד אתה העלית הצעה, אתה כן, הנושא הזה נדון ב אברהם בינמו:

העלית הצעה אני חושב שזה לא נכון מצידך. לפי דעתי זה לא נכון ואני מציע 

לך את זה כעצת חבר אתה לא יכול להיות גם מבקר עיריית קריית ים, וגם 

יו"ר ועדת ביקורת או ממלא מקום יו"ר ועדת ביקורת, ולפי דעתי כמבקר 

 ול להיות בעל השתייכות פוליטית בכלל זו דעתי. עירייה אתה לא יכ

 )מדברים ביחד(

ראש העיר אמר משהו אני מתייחס לדברים שלו ברצינות, הוא לא מתייחס  רועי לוי:

ברצינות הוא אומר כמתלהם ואני רוצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ 

י המשפטי למה שאמר ראש העיר, אם הוא יגיד לי כמו שהוא אמר לי על יש

 אני אגיד שלא, אין לי בעיה בשביל זה יש יועץ משפטי.

בוא נסכם כזה דבר בכפוף להמלצת יועץ המשפטי אדוה קאופמן תשמש  אברהם בינמו:
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 כיו"ר ועדת ביקורת, ובמידה והיועץ המשפטי יאפשר.

 אתה יכול לתחום את זה בזמן? :איבגיישי 

וי ישמש כממלא מקום בהתאם לחוות כן שבוע ימים. יאפשר, יאפשר שרועי ל אברהם בינמו:

דעתו לא נצטרך לחזור לזה לדיון תודה רבה. מי בעד אדוה קאומפן או הצעה 

 כפי שהעליתי אותה, כולם, נמנע אחד לא משתתף בהצבעה אחד.

 

 

 

 

 

 

 )רועי לוי יצא(

  מבז"ןחלוקת הכנסות  גיאוגרפיתעדכון של ועדה 

לא משתתף בנושא בעדכון של ועדה גיאוגרפית אני מבקש לציין שרועי לוי  אברהם בינמו:

. אם תאפשרו לי אני רוצה לרוץ על הנושא הזה מבז"ןחלוקת הכנסות 

 במהירות. כידוע לכם משרד הפנים דוד לי חשוב שתשמע את זה.

 )מדברים לא לפרוטוקול(

כידוע לכם משרד הפנים  –עדכון  מבז"ןחלוקת הכנסות  תגיאוגרפיועדה  אברהם בינמו:

ם ועדה גיאוגרפית ברשות של עמרם קהלז'י הוא יו"ר הועדה, ועדה זו הקי

. מוניצפאליעוסקת בבקשות לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי מעמד 

חברי הועדה הינם יהודה אמסלם, פרופסור דבורה שמואלי, פייס חנה, ומשה 

קריף, ויו"ר הועדה עמרם קהלג'י. שני נושאים על סדר יומה של הועדה 

גיאוגרפית למטרופולין חיפה, העוסקים בעיר נשר והערים הסמוכות לה ה

הינן בחינת חלוקת ההכנסות מבז"ן ומאזור התעסוקה המשותף פארק 

לענין זה נדרשנו להביע את עמדתנו בהחלטה משותפת של ראשי . קישון

הערים חיפה, קריית אתא, מועצה אזורית זבולון ונשר, הוחלט להביע עמדה 

הרשויות וזאת על מנת לשמר את ההכנסות  4וסכמת על כל משותפת ומ

אדווה קאופמן תשמש יו"ר ועדת ביקורת . במידה והיועץ  -הצעת החלטה
המשפטי יאפשר שרועי לוי ישמש כממלא מקום בהתאם לחוות דעתו לא נצטרך 

 לחזור לזה לדיון. 
 11 -בעד
 אין-נגד

 אין -נמנע
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מבז"ן שכל רשות שכן אין מובנות בבסיס יסודות התקציב של עיריית נשר 

לפיכך ובעקבות לוח זמנים וכן שלושת הרשויות האחרות השותפות לחלוקה. 

הרשויות עו"ד רנטו אשר ייצג באותו  4המהיר שלו נדרשנו הוחלט על ידי 

הרשויות מול משרד הפנים ובפני בתי המשפט  4ספר שנים את עניין לפני מ

אותנו במשותף. רנטו יארק שאז ייצג אותנו בבג"צ הגדול. הובהר  לייצגישוב 

הרשויות  4בפני חברי הועדה כי עמדה זו באה להוסיף ולא לגרוע מעמדת 

אשר הוגשה לועדה לחלוקת הכנסות מאזור בתי זיקוק מפרץ חיפה אשר 

לרבות חוות הדעת של חברת אובניקס תכנון  2013, 2012ים התכנסה בשנ

לחלוקת ההכנסות ובוחנת את  םבקריטריוניכלכלה וסביבה, ואשר דנה 

השפעת מתחם בתי זיקוק על הרשויות המקומיות. טוב זה ארוך. הועדה 

לחקירת גבולות החליטה בזמנו שרק לרשויות הגובלות במתחם אלה 

ח יחולקו עודפי התגמולים כלומר רק לנו. כן הנושאות בנטל הניהול והפיתו

רשויות דרישה לחלוקת ההכנסות  25 –הנושא הזה כרגע נדון והגישו קרוב ל 

ביניהם קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים, עוספיא, קריית עירון. שר 

הפנים מינה ועדה לחלוקת הכנסות, כאשר היום אני לא יודע אם אתם 

במשרד הפנים שהתחילה לפני הרבה מאוד שנים  יודעים יש גישה חדשה

ובזמנו שרצו לעשות חלוקה לרשויות נוספות קיבלו החלטה, ראש עיריית נשר 

דוד עמר וחבריו, ראשי ערים שרק הישובים הגובלים לבתי הזיקוק יקבלו, 

ואחת הטענות שהועלו נניח על ידי טבעון ואחרים שהזיהום גם מגיע אליהם, 

ם שמגיע בכלל לכולם מגיע מתחנת הכוח בחדרה זה כבר מסתבר שרוב הזיהו

מוכח, אתם תראו שעוד מעט על זה יהיה כל הסיפור. נכון לרגע זה אנחנו 

הבענו את ההתנגדות שלנו לחלוקת ההכנסות, עם כל הרצון העז שלי לעזור 

לרכסים, כי אני רואה אותה כישיבה ומסודות דת מאוד גדולה עדיין אני לא 

חלטה, וכרגע העניין הזה נדון בועדה. אני רק רציתי לתת עדכון יכול לקבל ה

בערך כל שבוע אנחנו משתתפים בישיבות שם, לא השתנה שום דבר 

מהנסיבות, אזור חיפה ברוך השם לא הוכרז כמוקד זיהום אבל יחד עם זאת 

היינו מקבלים  2005עד שנת  2000פה אני חייב לציין ודוד נמצא כאן שבשנים 



 
31 

ג 25/1/2017                                  (843) 3/2017מליאת מועצת נשר   ב.ש.

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

זון ממשרד הפנים וכתוצאה מכניסת בז"ן לסיפור וכתוצאה מענקי אי

אנחנו  2010מהכנסות מהמסחר והתעשייה בעיקר מארנונה החל משנת 

, זאת אומרת אנחנו לא מקבלים ממשרד הפנים ולו שקל אחד, 0מקבלים 

ואני יכול לזקוף את זה באמת לזכות דוד עמר גם לזכות מועצת העיר 

תי בתבונה בנושא הזה. זהו אני אשמח אפילו הנוכחית שיודעת להתנהל לדע

 לשלוח לכם מסמך בעניין שתקבלו יותר נתונים. 

 )רועי ויחיאל חזרו(

 לסגן ראש העיר האצלת סמכויות ותשלום שכר

: כדלקמןהצעה לסדר היא סגן ראש עיר האצלת סמכויות ותשלום שכר  אברהם בינמו:

לת סמכויות ותשלום הנושא לסדר היום שמועלה כעת סגן ראש העיר האצ

שכר אני מציג אותו. בהתאם להסכם הקואליציוני שהונח לפני ישיבת 

המועצה הקודמת אני מבקש להאציל מסמכויותיי לסגן ראש העיר מר משיח 

עמר אשר עוסק רבות למען אוכלוסיית מטופלי המחלקה לשירותים 

תחום חברתיים וכידוע לחברי המועצה בתקופת היותו מחזיק תיק הרווחה, 

קהילתיים  פרויקטיםזה התפתח מקצועית בעיריית נשר לרבות פיתוח 

וביניהם  ההישגיים, קצרה היריעה לפרט את שלל ההאוכלוסיילרווחת 

שמגיש השכלה למבוגרים  האוניברסיטכדוגמא אשמח לציין פרויקטים כמו 

שלא זכו למעמד ולהזדמנות זו עד היום. פרויקט תיאטרון עדות אשר ניצולי 

אה ותלמידי בית ספר וחטיבות העלו מחזה מרגש ויוצא דופן על סיפורי שו

הניצולות של שורדי השואה, פרויקט חונכות משותף עם קרן אייסף משפחות 

הקהילה של העדה האתיופית זכו לחגוג טקס בר מצווה מרגש ברחבת הכותל 

כולל סיור בעיר העתיקה, ארוחה במסעדה וכיוצא בזה. פרויקטים נוספים 

שרק לאחרונה נפתחו הינו הקמת מועדון מופת לניצולי שואה קשישים הכולל 

וארוחות חמות, מוצע למשפחות המתמודדות עם מחלת  פעילויות

האלצהיימר, קורס תיאוריה עבור מבוגרים יוצאי אתיופיה, פרויקט תיאטרון 

קהילתי המיועד לנשים מטופלות המחלקה, פרויקט זה הינו המשך בשורה 

ל פרויקטים להעצמה נשית כגון קבוצת הורים ובנוסף יציאתם ארוכה ש
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וחברות נוספות אותם עברו במסגרת  היבהרצללסדנא בתנאי נופש בבית ... 

מתמשכת בליווי מנחה מקצועית. בקרוב תפתח כיתת אזרחים ותיקים 

וקשישים תושבי נשר אשר יצטרפו ללימודים בבית הספר התיכון, וכן עתידה 

בישול מאסטר שף לקבוצת נוער בסיכון בהנחיה מקצועית. להתפתח קבוצת 

עוד אציין כי אני כראש עיר ומשיח עמר דוגלים בעבודת מניעה הן פרטנית 

והן בקהילה וזאת על מנת להעניק לכל אדם הזדמנות שווה, על כן לעבודה 

הקיימת באופן שוטף הוחלט לאחרונה על הקמת ועדה עירונית בנושא מניעת 

יות, וכן העברת סדנאות לבני נוער בנושאים שונים כולל מניעת פגיעות מינ

הימורים, אלימות וחומרים ממכרים, בנוסף ובהמשך לעבודה של מועדוניות 

לילדים ונוער בסיכון. אני עוד לא מעלה את הצעת החלטה אם יש מישהו 

שרוצה להתייחס זה הזמן. קודם כל אני רוצה להגיד למשיח שאם פגעתי 

 הזמן להגיד לך שאני חוזר בי. בכבודך זה

 על זה אני יכול להגיד דבר אין צדיק אשר יעשה טוב ולא תדע.  משיח עמר:

אני מודה לך מאוד, לכן הצעת ההחלטה כדלקמן: מאשרים את החלטת ראש  אברהם בינמו:

מסמכויותיו ותפקידיו בתחום הרווחה לסגן ראש העיר מר  להאצילהעיר 

לחוק  17תיק הרווחה בהתאם להוראות סעיף  משיח עמר ולמנותו כמחזיק

. 1975 –תשל"ה  (וכהונתםבחירת ראש הרשות וסגניו )הרשויות המקומיות, 

מאשרים תשלום שכר לסגן ראש העיר מר משיח עמר בהתאם להוראות סעיף 

 (בחירת ראש העיר וסגניו וכהונתם)לחוק הרשויות המקומיות  (א')1א 15

יה ולחוות דעת היועץ המשפטי לעירייה בכפוף לחוות דעת גזבר העירי

. מי 1המצורפים להצעת ההחלטה, בכפוף לאישור משרד הפנים מצורף נספח 

, נמנע דוד 1? נמנע, מי 3מי נגד?  1,2,3,4,5,6,7בעד הצעת החלטת ראש העיר? 

 עמר לא מצביע. בשעה טובה וברכות.

 

 

 

 

: מאשרים את החלטת ראש העיר להאציל מסמכויותיו ותפקידיו בתחום הצעת ההחלטה
הרווחה לסגן ראש העיר מר משיח עמר ולמנותו כמחזיק תיק הרווחה בהתאם להוראות סעיף 

ם . מאשרי1975 –לחוק הרשויות המקומיות, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה  17
)א'( לחוק הרשויות 1א 15תשלום שכר לסגן ראש העיר מר משיח עמר בהתאם להוראות סעיף 

המקומיות )בחירת ראש העיר וסגניו וכהונתם( בכפוף לחוות דעת גזבר העירייה ולחוות דעת 
היועץ המשפטי לעירייה המצורפים להצעת ההחלטה, בכפוף לאישור משרד הפנים מצורף 

 .1נספח 
 7 -בעד
 3-נגד

 1-נמנע
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ד, אני לא היה לי קל לקבל את קודם כל אני מודה לאלה שתמכו והצביעו בע משיח עמר:

ההצעה של ראש העיר, לחזור בחזרה לשולחן הקואליציה ולקבל בחזרה את 

הטיפול על פי האצלת הסמכויות שהוא מעניק לי, אז א' אדוני ראש העיר אני 

מודה לך על האצלת הסמכות, אני נתתי הסכמתי לצורך העניין הזה על מנת 

י בסך הכל קיבלתי מחלקה בזמנו לבוא ולהשתדל לתרום כפי שיכולתי כ

טובה, ואיילת היתה מנהלת מחלקת הרווחה לשירותים חברתיים, החליפה 

אותה מיכל, וזה באמת קיבל תנופה ברמה המקצועית בצורה טובה יותר, 

ועכשיו שוב פעם נמצא מנהל מחלקה ממלא מקום, אנחנו נעשה את כל מה 

ת הטוב ביותר לתושבי שנדרש ואת כל מה שאפשר על מנת לתת את השירו

העיר נשר. אני אשתדל כמיטב יכולתי בתקופה שנותרה עד סוף הקדנציה 

לעשות הכל על מנת לתרום מהניסיון שלי לטובת העיר גם כמובן בכל מה 

 שקשור לכיוון שלנו, וכן לשלטון המקומי ולשלטון המחוזי, תודה רבה לכם.

ש העיר מכתב גם בעניין הזה לא רגע יחיאל לפני שאתה מעלה שלחתי לרא רועי לוי:

ענית לנו להצעה, של הרכב ועדות העירייה לא שלחת לאף אחד הצעה עם 

 החומר שנשלח לנו לא קיבלנו שום הצעה.

 ה ונציגים בתאגידיםיועדות העירבהרכב  עדכון 

זה לא ... שלנו בכלל. אנחנו נגיד אותה על פי דרישת יו"ר, נושא עדכון בועדות  יחיאל אדרי:

עירייה ונציגים בתאגידים. יו"ר סיעת הליכוד מר משיח מה ההצעה שלך ה

כדי שהם ידעו ביקשת להחליף בועדות בתאגידים. סיעת הליכוד אני אקריא 

 מה שאני יודע.

לפני שאתה מקריא זה חשוב אם יש נושאים שהיועץ המשפטי אני לא יודע  רועי לוי:

של תאגידים להצביע אני אם הוא ראה את ההצעה חושב שאני מנוע מנושא 

 מבקש שיגיד לי.

תאגידים, סיעת הליכוד  2בנושאים האלה לא, אני לא חושב כי זה מדובר על  יחיאל אדרי:

מבקשת להחליף את חבריה בתאגידים בנושא של הועדה המקומית להחליף 

את החבר שפיגלר בחבר איגור גורוביץ זה הצעה ראשונה. הצעה שניה 
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בחברה הכלכלית עם מר איגור גורוביץ. הצעה  להחליף את מר שפיגלר

 ראשונה אני מעלה אותה להצבעה.

 סליחה שניה אפשר. ישי איבגי:

בטח. אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד שראש העיר לא הספיק. זה  יחיאל אדרי:

חברים בועדות זה שטויות לא רציני. אני אומר בועדות העירייה איפה 

פיגלר זאב יהיה איגור גורוביץ שיחליט איפה שמופיע מטעם הליכוד חבר ש

הוא נמצא בכלל. הוא ממלא מקום בהרבה ועדות, בחלק הועדות הוא קיים 

אחרי שהם ישבו זה סיעת הליכוד זה סיעתי, כמו שאמרת לי קודם. דבר 

נוסף, דבר נוסף ראש העיר הוציא מכתב למר שפיגלר על פגישה שהיתה 

בנושא הפרישה מסיעה, שפיגלר נתבקש  צריכה להיות, לעמוד על פי החוק

היום להופיע בפני ראש העיר יחד עם סיעת הליכוד כדי ללבן את העניין הזה 

כי זה החוק, שפיגלר שלח מכתב ואמר שהוא מבקש, בנושא של פרישה 

 מסיעה.

 רגע אז אתה מציג את זה שאני פורש מסיעה. זאב שפיגלר:

יחה, אני לא אמרתי כלום אני אומר מה אני לא אמרתי שאתה פורש סל יחיאל אדרי:

נתבקשנו להעלות, העלינו את זה. ראש העיר הזמין אותך לישיבה הזאת, 

לפגישה הזאת, הודעת לו שאתה לא מגיע ואחר כך ביקשת לדחות אותה כי 

אתה חושב שזה לא נכון וזה לא כן וזה לא, לא, הוא ביקש ממך בכתב נוסף 

לכבד את בקשתו של ראש העיר זה להגיע בכל זאת לא הואלת בטובך 

שיקולים שלך אני לא נכנס לזה, זה הנושאים שאנחנו מדברים לגבי עדכון. 

 בקשה מר שפיגלר.

רק לצורך הדיון לא ביקשתי לדחות את הישיבה, אני כופר ואני חולק בכלל  זאב שפיגלר:

על הסמכות שלכם לבוא ולדון או על סמכותו של ראש העיר לדון בנושא 

ישנם נהלים, ישנם פקודות לא כל אחד, גם אם אתה ראש העיר או למה? 

מישהו אחר לא יכול לקחת ולעשות כשלו, ולזלזל בכל פקודות הרשויות 

הסיעה של הליכוד  –ולהחליט החלטות כאלה ואחרות. לנושא הסיעה 

מורכבת משני חברים אתה רוצה, מר משיח רוצה להעלות הצעה שיעלה 
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 2ם סיעת הליכוד ממש לא, סיעת הליכוד מונה אותה בשם עצמו, לא בש

החברים לא הגיעו להסכמה, שיגיעו להסכמה וידונו יכול להיות  2חברים, 

שזה יהיה הדבר הנכון להחליף את מר שפגילר, אבל סיעת הליכוד לא 

התכנסה, סיעת הליכוד לא דנה בשום נושא, לא בנושא ... לקואליציה, לא 

ודי סודות מתחת לשולחן איך שאומרים בנושא התקציב, הכל נעשה בס

מפאת הבושה או מפאת הפחד אין לי מושג למה, ורק בזמן ישיבת המועצה 

האחרונה אתה יודע דקות לפני או שניות לפני ההצבעה אמר משיח עמר חברי 

לסיעה מחליט לבוא ולהצהיר שהוא הולך לתמוך בתקציב. אין למר משיח 

הוא אחד מתוך שניים לכן בכלל כל את הסמכות לבוא ולייצג את הסיעה 

הבקשה הדרישה הזאת היא לא במקומה. ברשותכם אני רוצה לקרוא את 

המכתב ששלחתי כתשובה למר אבי בינמו. דרישתו של משיח לחייב אותי 

לפרוש מסיעת הליכוד, סימוכין מכתבו של מר משיח. ברקע הדברים חילוקי 

ח עמר, העושה בחודשים דעות מהותיים ביני לבין חברי לסיעה מר משי

האחרונים ככל אשר לאל ידו לחבור אליך ראש העיר לקואליציה, בכדי 

לתמוך בך באופן מלא וזאת בניגוד לעמדתי הנחרצת והעקבית לייצג נאמנה 

 את האינטרסים של תושבי העיר נשר.

 איזה עיר? אבי בינמו:

 נשר. זאב שפיגלר:

 אתה מייצג את נשר? אבי בינמו:

אתה מייצג את העיר נשר? אתה עמוק בתוך הביצה מכל הצדדים לוחצים  :זאב שפיגלר

אותך ואתה ממשיך לעשות את הטעויות שלך. נמשיך באפיק הזה אין בעיה, 

אל תקטע אותי סליחה תן כבוד אל תקטע אותי. אל תקטע אותי כמו שתקטע 

אותי אני יכול לקטוע אותך. אין סיבה לקטוע תרבות דיבור למה לקטוע. 

משיך לייצג נאמנה את האינטרסים של תושבי העיר נשר וחבריי של מועצת א

הליכוד מספסלי האופוזיציה כפי שכולם החליטו. כל הגוף כאחד. לגופו של 

 2עניין אחד סיעת הליכוד במועצת העיר מונה מיום הבחירות עד יום זה 

 חברים בלבד, כל החלטה הנוגעת לסיעה במועצת העיר מחייבת רוב קולות
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חברים. בנסיבות העניין האפשרות היחידה לקבל  2של חברי הסיעה ואילו 

החלטה בסיעת הליכוד היא החלטה פה אחד. מעולם לא נדון ומטבע הדברים 

לא התקבלה תמיכתי במישרין, בעקיפין, בעל פה, בכתב לצירופו של חבר 

סיעת ישראל ביתנו לסיעת הליכוד, אני רוצה להדגיש את זה אמנם איגור 

מסיעת ישראל ביתנו בא והצהיר הוא מצטרף לכאן הוא מצטרף לכאן, אנחנו 

לא קיבלנו על פי כל נוהל שהוא החלטה באופן רשמי ואני וחברי לסיעה 

שאנחנו באים ומצרפים אותו לסיעה מה גם שזה לא אפשרי, תקרא את 

פקודת העירייה הוא יכול להצטרף ולהקים סיעה מורחבת ושנקרא לה 

ו יחד עם הליכוד וכו', וכו', זה לא מוצג בכל מקרה. במהלך ישראל ביתנ

החודשים האחרונים הצבעתו של מר משיח עם הקואליציה הם מנוגדות 

להחלטת מועצת סניף הליכוד בנשר אשר קיבלה החלטה חד משמעית להיות 

התקיימה ישיבה של  10/11/2016בתאריך חלק בלתי נפרד מהאופוזיציה. 

, נכון, 10/1/2017, זה 10/11/2016זה גם נכון שזה לא  מועצת סניף הליכוד,

התקיימה ישיבה של מועצת סניף הליכוד אשר בסופה  10/1/12017בתאריך 

על פי הנאמר לי קיבל מר משיח עמר אישור להתחיל בדין ודברים בלבד 

לצורך בדיקת חבירה לקואליציה, פרוטוקול מהישיבה לא הופץ ונמצא 

 11/1/2017 –במהלך יום למחרת קרי ה עד ליום זה.  בשלבי עריכה ותיקונים

פעל מר משיח עמר באופן עצמאי ללא ידיעתי, ללא זימוני, ללא שיתופי או 

קבלת הסכמתי, וחתם על הסכם חבירה לקואליציה באופן אישי, הוא לא 

מייצג את סיעת הליכוד, הוא חתם איתכם הסכם קואליציוני באופן אישי 

 כל במעטה של סודיות מוחלטת.אני מדגיש את זה, שה

אני רק  רק שניה, רק שניה, ראש העיר דוד עמר תודה רבה לך תרגיש טוב.  אברהם בינמו:

 רוצה לציין שדוד עמר עזב את הישיבה כיוון שהוא אל חש בטוב.

 )דוד עמר יוצא(

ברשותכם אני אחזור לסעיף האחרון במהלך יום המחרת פעל מר משיח עמר  זאב שפיגלר:

פן עצמאי, ללא ידיעתי ללא זימוני, ללא שיתופי או קבלת הסכמתי וחתם באו

על הסכם חבירה לקואליציה באופן אישי שהכל במעטה של סודיות מוחלטת. 
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אציין רק שבהסכם שהוצג בפניי בהמשך בישיבת המועצה אין ולו דבר אחד 

 אשר בא לייצג את החלטות סניף הליכוד, הבאות להטיב עם רווחת התושבים

מלבד החזרת חברי לסיעה מתפקידיו הקודמים בשכר מלא. אנחנו הגשנו לך 

סעיפים שסניף  14בזמן הדין ודברים לחבירה לקואליציה בפעם השניה 

 םייחתהליכוד בא דן והחליט שהם יבואו ויוצגו בפינך והם אלו על פיהם 

הסכם קואליציוני ואף אחד מכל הסעיפים האלה לא הוכנס בהסכם 

ני הזה, מלבד כמובן להעביר את התפקידים לחברי חזרה עם שכר הקואליציו

מלא. מבלי להתייחס לשיקולים האישיים המנחים את מר עמר, כיצד לפעול 

במוצעת העיר אדגיש כי הצהרתו בסוף ישיבת המועצה שניות לפני ההצבעה 

, בדקה אומרהכי החליט לתמוך בתקציב אינה ראויה ואינה מכבדת את 

שברצונו של מר משיח עמר לפעול באופן עצמאי במועצת  האחרונה, ככל

העיר, כל אשר עליו לעשות הוא לפרוש מסיעת הליכוד ולקיים את הצהרתו 

שניתנה בעבר במהלך ישיבת המועצה על דבר היותו סיעת יחיד. אני באמת 

פונה כרגע לחברי לסיעה כפי שהוא הצהיר בישיבת המועצה בין האחרונות 

שים שהוא מרגע זה הופך להיות סיעת יחיד, אני תמהה אם לפני כשלושה חוד

הוא סיעת יחיד, אם הוא בהליכוד לא בהליכוד אבל זה כבר שיקול שלו, 

במידה והוא רוצה לפרוש מהליכוד הדלת פתוחה הוא יכול לבוא ולהגיד 

שהוא פורש מהליכוד. לנוכח המפורט לעיל אין לך כל עילה או סמכות לקבל 

ת לחברי סיעת הליכוד, לכן הינך מתבקש להוריד מעל סדר כל החלטה הנוגע

 היום כל שינוי שהוא הקשור לועדות כאלה או אחרות שבידי סיעת הליכוד. 

שיח עמר סניף הליכוד וסגן ראש העיר מר מ הצעת החלטה על פי בקשת יו"ר יחיאל אדרי:

עד החלפת חבר זאב שפיגלר בועדת מורדות כרמל ייצג איגור גורוביץ מי ב

 ההצעה?

 אני מדגיש עוד פעם נמשיך את זה בהליך המשפטי חבל. זאב שפיגלר:

, מי נגד? תן לי לסיים את ההצבעה, מי בעד ההצעה שהעליתי כרגע. 1,2,3,4,5 יחיאל אדרי:

ההצעה על פי חבר המועצה, על פי בקשת יו"ר סניף הליכוד וסגן ראש העיר, 

 יו"ר סניף הליכוד בשם סיעת הליכוד. 
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 הוא יו"ר סניף הליכוד הוא לא יו"ר סיעת הליכוד. שפיגלר: זאב

תלמד את החוק. על פי בקשת יו"ר סניף הליכוד ויו"ר סיעת הליכוד וסגן  יחיאל אדרי:

ראש העיר מר משיח עמר יוחלף מר זאב שפיגלר מועדת מורדות כרמל 

 ד? מי נג 1,2,3,4,5במקומו ימונה מר איגור גורוביץ, מי בעד הצעת החלטה? 

אני רוצה להתייחס לזה ספציפית. בהסכם שהגשתם לנו בישיבה הקודמת  רועי לוי:

היה שם הסכם בין הסיעה שלכם להליכוד או שזה היה הירוקים עם ישראל 

ביתנו וליכוד, אני לא זוכר. אם זה עם סיעת הליכוד צריך להחליף במישהו 

 מסיעת הליכוד מן הסתם.

כח בישיבה שהוא הודיע שהוא מצטרף לסיעת הליכוד, אני חושב שהיית נו יחיאל אדרי:

 ולא ראיתי ...

הוא יכול להצהיר עד מחר אז מה, אני יכול להצהיר שאני רמטכ"ל יש נוהל,  זאב שפיגלר:

אל תיכנסו, יחיאל אל תיכנסו אני אלך איתכם עד הסוף וחברי יטיב לעשות 

דלת חבריך גם אתה מר אבי בינמו בחרת לך בצורה לצערי כושלת את הג

לקואליציה, למדתי רבות ממשיח. אני אומר אחד הדברים שלמדתי רבות 

ממשיח זה שטיב וערב שהוא בא ואומר מר שפיגלר מקליטים אותך, 

מקליטים אותך, מקליטים אותך מה לעשות בזכותו קניתי רכשתי תוכנה 

שכל מי שמתקשר אליי זה מוקלט, כל שיחה ושיחה מוקלטת ואני לא אומר 

מפרט אני שומר על צנעת הפרט, רק אני אומר היית קצת יותר נבון אם ולא 

היית משכיל לעשות בדיקת שטח גם אצל אחרים והיית מבין שהגדלת 

 הקואליציה מהקבוצה הזאת היא לא באה לטובתך.

: הצעה ואני מבקש לא להפריע לי כדלקמןאני מבקש להעלות להצעה  יחיאל אדרי:

הלת הקואליציה מבקשת להחליף את מר בבקשה. אני מבקש אנחנו הנ

שפיגלר כחבר בועדת מורדות כרמל במקומו יבוא איגור גורוביץ כחבר בועדה 

 , אין נמנעים. 4. מי נגד? 1,2,3,4,5,6למורדות כרמל, מי בעד ההצעה? 

 

 

 

החלפת זאב  ,על פי בקשת יו"ר סניף הליכוד וסגן ראש העיר מר משיח עמר - הצעת החלטה
 חבר בועדת מורדות כרמל ייצג איגור גורוביץ, שפיגלר

 6 -בעד
 4-נגד

 אין -נמנע
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אני מבקש להעלות הצעה חלופית שבמידה וההנהלה מחליטה להחליף חבר  רועי לוי:

מל מן הראוי שיהיה ייצוג בועדת מורדות כרמל מסיעת בועדת מורדות כר

אני חושב שראש העיר גם שהוא היה באופוזיציה במשך שנים  האופוזיציה

 נלחם על העניין הזה ובסוף,

 אתה נכנסת. אבי בנימו:

 שהייתי איתך באופוזיציה. רועי לוי:

 לא אתה היית בקואליציה כבר.  יחיאל אדרי:

, רוצה עוד פעם להפסיד מסעדה, גם הבאופוזיציי שהייתי לא נכון נכנסת רועי לוי:

 אתה רוצה להפסיד מסעדה. 

 )מדברים ביחד(

לכן אני חשוב שמן הראוי שראש העיר יתן את המקום לועדת מורדות כרמל  רועי לוי:

 וזו ההצעה שלי. האופוזיציהלאחד מחברי 

 מי בעד ההצעה של רועי לוי?  יחיאל אדרי:

צעה להצבעה, אמרתי לראש העיר כקומנקץ שכאן בעניין הזה אני זה לא ה רועי לוי:

 חושב שזה יהיה ככה.

אני בא ואומר רבותיי תהיו נבונים, תשכילו, אני מבקש כרגע מהיועץ  זאב שפיגלר:

המשפטי חוות דעת האם באמת ההחלטה להעביר אותי מתפקידי ולהעביר 

 יוני עם הליכוד.את זה לחבר סיעת ישראל ביתנו בניגוד להסכם קואליצ

מה הקשר. מה הקשר. שמת לב מה החליטה ההנהלה להעלות. אני אחזור  יחיאל אדרי:

להצעה ואני אגיד אותה הנהלת הקואליציה החליטה להחליף את מר זאב 

שפיגלר בועדת מורדות כרמל עם החבר איגור גורוביץ עזוב אותי מסיעת 

, מי 1,2,3,4,5,6תודה רבה,  הליכוד. מי בעד ההצעה אני אחזור עליה עוד פעם.

, ההצעה הזאת עברה. נושא שני חבר המועצה איגור גורוביץ יחליף את 4נגד? 

החבר זאב שפיגלר בחברה הכלכלית דירקטוריון החברה הכלכלית נשרים, מי 

, אתה רוצה הצעה נגדית תיתן הצעה נגדית. ההצעה 4, מי נגד? 6בעד ההצעה? 

 ו נושא. עברה. יש עוד נושא אחד זה אות
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אני חושב שאנחנו הגענו כרגע לשפל אבי לשפל אני באמת מצר על כל  זאב שפיגלר:

ההתנהלות ואיך אני קורא לזה מלחמת האויב ועולמו לסגור חשבונות בצורה 

אין ואני מכבד ומעריך את כזאת או אחרת בסופו של דבר זה יחזור אליכם. 

ל ניסיון, בעל ידע, בעל פעילות מר איגור גורוביץ, מר איגור גורוביץ איננו בע

הן בנושא הבניה, בועדת מורדות הכרמל כקבלן בניה והן בנושא החברה 

הכלכלית, אינני יודע מה אתם מחפשים, אתם מחפשים לבוא ולקבור את 

הכל, לבוא ולהרים אצבע, אתם מנסים לבוא שמישהו יבוא וירים אצבע בלי 

אבל אני עוד פעם בא ואומר זה  לדעת על מה מדובר, אם זו הדרך יבושם לכם

יחזור לפתחכם ההחלטות שמתקבלות כאן יעצרו מיידית בהליך משפטי, 

מייד אל תשמחו אל תלוזו זה יחזור אליכם בצורה עם ריבית דה ריבית, אבי 

תאמין לי זה יחזור אליכם ושאני מתחיל אין לי מעצורים, אני אין לי מה 

ע ופונים היא דרך קולקלת היא להסתיר מאף אחד הדרך שאתם עושים כרג

 תחזור אליכם ולא יהיו מעצורים, ותאמין לי לא יהיו מעצורים.

 מאחר והבהרת את האיומים שלך. אברהם בינמו:

לא איומים סליחה אני רודף צדק אני רוצה שהכל יהיה תואם למערכת לא  זאב שפיגלר:

 מעבר לזה.

ר שאם לדעתך אנחנו לא פועלים מאחר והבהרת את האיומים שלך, ומאח אברהם בינמו:

כדין זכותך לפנות ליועץ המשפטי של עיריית נשר לפני שאתה מתחיל 

בהליכים, אני נותן לך את עצתי בהתייחס לנושא של סיעת הליכוד מן הסתם 

 אני ביקשתי ממך היום להגיע ולטעון את טענותיך.

תקשיב טוב, זה לא  היועץ המשפטי של משרד הפנים אמר שזה לא בסמכותך זאב שפיגלר:

 עומד בקריטריונים תדע גם אתה בקשה, עו"ד טנדלר.

אני מבקש להודיע, סליחה, סליחה, אני מתנצל על ההפרעה שנגרמה, זאב אני  אברהם בינמו:

חושב שמן הראוי שתשקול את צעדיך, זכותך באמת להלין וזכותנו לנצח 

חוק בינתיים כאשר יש לנו את היכולת, אנחנו לא גאים, הכל במסגרת ה

 הפסדתם. 5 –דיונים משפטיים ובכל ה  5 –הלכתם ל 

ראשית, הבאתם כאן החלפה והצעה לסדר יום עדכון בהרכב ועדות העירייה  רועי לוי:
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ונציגיה בתאגידים אני רוצה לציין שכדי להחליף דירקטור בחברה הכלכלית 

ד לפי הכללית של החברה הכלכלית וזה עומ לאסיפהצריך לכנס את המועצה 

כללים מסוימים כפי שכתב לנו עו"ד טנדלר בפעם הקודמת שאנחנו רצינו 

לעלות משהו הוא ביטל את זה הוא אמר לנו תכנסו את ישיבת המועצה 

בישיבה מיוחדת, כאסיפה כללית של החברה, של הדירקטוריון של החברה 

או  הכלכלית ורק לאחר שעשינו את זה כינסנו ואז מינינו. כדי למנות נציגים

להחליף נציגים בחברה הכלכלית צריך להיות סיבה, לא אני כתבתי את זה, 

עו"ד טנדלר כתב לנו את זה צריך להיות סיבה, צריך לנמק את הסיבה, למה 

מחליפים, למה מחליפים, איך מחליפים, מה הסיבה, צריך לבחון לתת לנו 

אי הסף לחברי המועצה זמן לבחון את הנציג שרוצים להחליף אותו, את תנ

שלו, האם הוא עובר או לא עובר את תנאי הסף, וזה רק לעניין הפרוצדוראלי 

 הטכני שאני חושב שלא נעשה.

 דרך אגב חבר מועצה עובר את הסף, בשאר הדברים אתה צודק. אברהם בינמו:

מעבר לכך לעניין הזה אני ברשותך אני רוצה גם להתייחס כפי שאמרתי לך  רועי לוי:

חושב שמן הראוי היה להביא לנו לפני הישיבה, כל הצעה מה גם בהתחלה אני 

רוצים להחליף אני אומר גם למה. יש ועדות של הסיעה שלנו למשל שמינינו 

 אותם עשינו.

רועי אני אתקן אותך שניה במשפט אחד הנושא של החברה הכלכלית אין  יחיאל אדרי:

יבה מסודרת אין בעיה בוא נרד מזה ועדות לא מעלים את זה נעלה את זה ביש

 צורך להיכנס לזה.

הנושא של החברה הכלכלית איננו ידון בשום ישיבה נוספת. דרך אגב כל דיון  משיח עמר:

בנושא של החברה הכלכלית מועצת העיר היא על פי החוק המשולש הקבוע 

מועצת העיר היא ... המנהלים של החברה הכלכלית, היא רשאית לדון בנושא 

שיש משהו שמבחינת ההליך לא בסדר יתוקן. אין  הזה, אם מישהו חושב

 בעיה.

לעניין הועדות בתחילת הקדנציה שהרכבנו את הועדות בעצם הסיעה שלנו  רועי לוי:

בחוסר תשומת לב לא שמנו ממלא מקום בכל הועדות, יש לנו ועדות שיש לנו 
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נציג אבל אין לנו ממלא מקום דבר שלעיתים יוצר קושי שאותו חבר רוצה 

ח ממלא מקום ובגלל שלא הצבענו על ממלא מקום אז לא יכול ואני לשלו

מבקש מהזדמנות הזאת שאנחנו מעלים את הנושא של ועדות אני מבקש 

לאפשר לנו להכניס ממלא מקום בכל הועדות שיש לנו, בכל הועדות שיש לנו, 

כי אנחנו נתקלים בזה פעם אחר פעם, בקושי, מה עוד שאני חושב שגם ראוי 

צת לעשות, אנחנו נרצה לעשות ארגון מחדש לראות אולי לתת לכל אולי ק

אחד לגעת בעוד דברים בתוך הועדות, שכל אחד יהיה יעסוק בעוד דברים 

בכל אופן אני שוב חוזר לא קיבלתי את החוות דעת מעבר למה שהוא עשה. 

של אלכס טנדלר בעניין הזה, לא קיבלנו מראש העיר מראש את הרשימה של 

הרכב הועדות ואני מתקשה להבין, שוב אני לא נכנס לעניין של סיעת השינוי ב

הליכוד, זה באמת כפי שיחיאל אמר זה עניין שלהם שהם צריכים לפתור 

 ביניהם אני לא נכנס לזה, אבל מאחר והוצג לנו, 

 זה כבר פתור. משיח עמר:

 מר משיח הפך להיות סיעת יחיד זה בסדר. זאב שפיגלר:

 ות גם את זה צריך לדעת לעבור בחיים.מה לעש משיח עמר:

 ברשותך אנחנו צריכים ללכת.  אברהם בינמו:

 הנושא של הועדות ידון בישיבה אחרת. משיח עמר:

בסדר. נתת לי את כל האפשרות, בנושא שילוב של אנשים בתוך הועדות כדי  רועי לוי:

ד שילמדו קמת. התחלתי להגיד שאני לא נכנס לעניינים בתוך סיעת הליכו

ואז קטעו אותי ואז חזרתי לזה אני לא נכנס, אבל בישיבה האחרונה הצגת 

לנו הסכם קואליציוני אני לא זוכר אם זה היה רק עם סיעת הליכוד, או עם 

סיעת הליכוד וסיעת נשר ביתנו ושם היה רשום, שם היה רשום על הנושא של 

 ן.נציג שיהיה לסיעה הזאת, סיעת הליכוד נציג בועדת תרבות, נכו

 אני ברשות. אברהם בינמו:

יכול להיות שאנחנו מפרים את ההסכם עם הליכוד זה לא קשור, זה לא  יחיאל אדרי:

 קשור. נכון רבותיי זה החלטה, החלטת הנהלת העיר, הנהלת הקואליציה.

 אתה לא יכול לקבוע בניגוד להסכם שחתמת כרגע.  זאב שפיגלר:
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 ג ישראל ביתנו או נציג הליכוד ביחד.אני אדבר כמו נצי עכשיו איגור גורוביץ:

רועי אני חושב שנאמרו דברי טעם בדברים שלך, אכן בהחלט התייחסת  אברהם בינמו:

לפנייתו של היועץ המשפטי בנדון ולכן אני גם אומר לך וגם אומר לזאב 

שפיגלר שהנושא הזה יבדק על ידי לעומקו עד יום ראשון, ותשובה מסודרת 

ן דברי טעם זה לא, אני חייב להתייחס אליהם אתה תקבל כי אמרת כא

ברצינות אני מכיר את הכללים, ואנחנו לא נפר אותם. בכל מקרה אני אתייעץ 

גם עם היועץ המשפטי, רק במילה אחת בזה אני רוצה לסיים אני חושב שבסך 

הכל היתה ישיבה טובה מאוד, שמענו הרבה דברים, אנחנו נתייחס, אמר זאב 

אם היינו פונים אז יכול להיות שנפנה אנחנו סך הכל גרים שפיגלר בדבריו ש

באותו יישוב, ולכולנו יש אותו עניין לשפר את התנאים ביישוב הזה, ואני 

כדי שיוכלו לסייע. אני רוצה להודות לכם,  תכישרונוחושב שיש כאן מספיק 

 ערב טוב הישיבה נעולה.

 

 ישיבת מליאת המועצה ננעלה
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