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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
מס' )881( 9/2019
התקיימה בתאריך  ,17.04.2019י"ב בניסן ,התשע"ט
נוכחים:
מר רועי לוי ,ראש העירייה
מר ישי איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר דני קרן ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה
מר ליאוניד נוסימוביץ' ,חבר מועצה
חסרים:
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
מר אבי בינמו ,חבר מועצה
מוזמנים:
מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועמ"ש העירייה
רו"ח מיכה ז'נו ,גזבר העירייה
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אייל לרמן ,דובר העירייה
זהבה עמר עובד ,בתו של דוד עמר ז"ל
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אילן עמר ,בנו של דוד עמר ז"ל
אילן רונן ,תושב
פדי רואש ,תושב

סדר היום:
.1

.2

אישור פרוטוקולים:
א.

ועדת כספים – ט"ו3/

ב.

ועדת שמות – ט"ו1/

אישור נספח להסכם שכירות בין "נשרים" החברה הכלכלית לנשר בע"מ ח.פ.
 511463218לבין חב' "פיינטק פארמצבטיקה" בע"מ  ,514072271בהתאם לחוו"ד
יועמ"ש החכ"ל.

פרוטוקול
מר רועי לוי:

טוב חב רים אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'
 ,9/2019 ,881נוכחים :שלומי זינו חבר מועצת העיר ,מבקר העירייה גלעד
הישג ,יועץ המשפטי אלכסנדר טנדלר ,גזבר העירייה מיכה ז'נו ,ישי איבגי
ממלא מקום ראש העיר ,אנוכי ראש העיר רועי לוי ,גיאורגי גרשקוביץ סגן
ראש העיר ,צחי שומרוני מנכ"ל העירייה ,אדוה קאופמן משנה לראש העיר,
פרח א סטרוגנו חברת המועצה ,דני קרן חבר המועצה ,שגית גליק חברת
המועצה ,לאוניד נסימוביץ חבר המועצה .לא נוכחים :זאב שפיגלר חבר
מועצת העיר ,יחיאל אדרי חבר מועצת העיר ,אבי בינמו חבר מועצת העיר,
תומר כהן סגן ראש העיר הודיע שיעדר סבתא שלו נפטרה והודיע שלא יגיע
אנחנו שולחים תנחומים .אני מבקש לציין שישיבת המועצה מצולמת
ומשודרת בפייסבוק של העירייה ובאתר העירייה ,ועל פי החלטת מועצת
העיר כל צילום אחר אסור .שלומי אתה מצלם את הישיבה אסור לך לצלם
זה פעם אחרונה פעם הבאה אם לא תפסיק נאלץ לנקוט בכל הצעדים,
העומדים לרשותנו מה שנקרא .על סדר היום  2נושאים אחד זה אישור

"חבר" – הקלטה ותמלול

04320

3

ב.ש.ג 17/04/2019

פרוטוקולים ,והשני זה אישור נספח להסכם שכירות מה שאני מבקש מחברי
המועצה בעקבות בקשה של הילדים של דוד עמר ז"ל שרוצים להגיע ולהיות
נוכחים בישיבה שבה מאשרים את השמות של הרחוב והחטיבה על שם
האבא שלהם הם ביקשו הם יגיעו פשוט ברבע ל ...אם אפשר פשוט להתחיל
בנושא השני ואחר כך לעבור לנושא הראשון אם זה בסדר מבחינת כולם.
בסדר גמור.

סעיף  2אישור נספח להסכם שכירות חברה כלכלית נשרים לבין חברת פיינטק
מר רועי לוי:

אז נתחיל מהנושא השני אישור נספח להסכם שכירות חברה כלכלית נשרים
לבין חברת פיינטק .מי שרוצה לדבר זה הזמן

מר שלומי זינו :טוב ראשית אני שלחתי בקשה לעיון בקשר לעדכון התקציבי שאתה מבקש
לעשות ,הבקשה הגשתי אותה ביום חמישי ורציתי לדעת למה לא קיבלתי את
החומר שרלבנטי לישיבה לדיון הזה כדי להבין את העדכון התקציבי .אני
שואל אותך ראש העיר .אתה לא מתכוון לענות לשאלות למה אתה לא משיב.
תראה אתה מבקש כל הזמן שיכבדו אחד את השני ואני באמת עושה את
מירב המאמצים כדי שנתנהג בצורה מתורבתת ובצורה מסודרת אבל לבוא
ולהשתמש בטיעון הזה של דיון תרבותי וממלכתיות וכו' וכו' וכו' שאתה
בעצם לא מקיים את הפקודה של העירייה ,הפקודה של העירייה אומרת
שתוך שלושה ימים מרגע שהוגשה בקשה לזכות טיעון אתה צריך להזמין
לפחות לעיון בחומר ,אני ביקשתי שקיבלתי את הדו"ח הזה של העדכון
התקציבי באיזה  ₪ 300,000משהו כזה אם אני לא טועה שמדבר שם על כל
מיני הסכמים עם חברות ליסינג ,ביקשתי לדעת בבקשה הזאת מדוע צריך
לעדכן תקציב ,רציתי לקבל את החומר לפני הישיבה כדי שנוכל לקיים דיון
לדעת עם מי נעשו הסכמים ,מתי נעשו הסכמים ,למי חילקו ג'יפים ,למי
חילקו רכבים שהם לא ג'יפים ,מה קורה עם הדבר הזה ,וזה היה מאוד
רלבנטי לישיבה כדי שאני אוכל לבוא מוכן לדיון ואתה לא רק שלא הזמנת
אותי לדיון אלא שלא טרחת אפילו להשיב למה לא הזמנת אותי לעיין
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בהסכמים האלה ובנוסף הגשתי שאילתה בנושא ,ופניתי לגזבר באופן אישי
אמר לי שזה צריך לעבור דרכך ,אז בוא תסביר למה אתה מסתיר את המידע.
אני מבקש לציין לפרוטוקול שאתה ממשיך לא לעלות את ההצעות לסדר
היום ,אתה ממשיך לא לענות בישיבות מועצת העיר ושאתה לא עונה ,אתה
לא עונה לשלומי זינו אתה גם לא עונה לציבור ואני נציג הציבור ובשם
הציבור ובשם האופוזיציה שואל את השאלות שהן ענייניות ורלבנטיות
לנושאים שנדונים במועצת העיר ואם אתה מתכוון לא לענות בוא נתקדם
הלאה .סיימתי.
מר רועי לוי:

עוד מישהו רוצה להתייחס לסעיף השני? טוב אז אני ברשותכם אני אתייחס
לפני שנגיש את הצעת ההחלטה אני מבקש להתייחס לנושא הזה מדובר
בנושא של שכירות של הנכס של העירייה ואם יש מישהו שנמצא בניגוד
עניינים זה הזמן להימנע מהדיון אני מתחיל להסביר .מדובר בנכס של
החברה הכלכלית בעצם הנושא של פארק המדע ,בקצרה פארק המדע הזה יש
עליו הסכם היסטורי בתקופה של דוד עמר ז"ל של הסכם שכירות משהו
בערך כמו של  ₪ 50,000לחודש בהסכם השכירות נקבע שעיריית נשר צריכה
לממן שם שמירה  24שעות ביממה ,גינון ותחזוקה ,כאשר זה עלה לנו בערך
לחברה הכלכלית כ –  ₪ 54,000לחודש זאת אומרת כל שנה במשך שנים ,כל
חודש במשך שנים עיריית נשר היתה מפסידה כ –  ₪ 4,000לחברה הכלכלית
בכדי להשכיר נכס של כ –  3,000מ"ר ששייך לה פשוט הפסדנו כסף ,שנים
ככה אנחנו מפסידים כסף .קראתי למנכ"ל החברה אליי יחד עם כל הצוות
והעמדתי אותם בפני העובדה שמה שקורה שם יחד עם היועץ המשפטי של
החברה הכלכלית וברוך השם הם התרצו יש זה לקחנו אומדן שכירות של
המקום שהוציא משרד לוטן דרעי ואורן נס שהם שמאים מוכרים גם על ידי
בית משפט ב –  22/6/2017שקבע שדמי שכירות ראויים שם הם  ₪ 32למ"ר
ניהלנו סביב זה סוג של משא ומתן איתם כאשר מלכתחילה אמרתי להם
שברור שהשמירה והתחזוקה והגינון לא יכולים להיות על חשבון נשר ,בסופו
של דבר מה שהגענו אליו במשא ומתן שזה הבקשה היום לאשר את הסכם
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השכירות את הנספח שהוגש לכם שבעצם מדבר ככה אני אקצר שמדבר על
 ₪ 32סליחה  ₪ 30למ"ר בשנה אנחנו מדברים על כמעט  ₪ 1.100.000ללא
הוצאות של עיריית נשר במקום ,זאת אומרת אם בעבר היינו מפסידים כ –
 ₪ 50,000בשנה החברה הכלכלית היתה מפסידה כדי להשכיר את הנכס
שלה ,החברה הכלכלית הולכת לעבור לרווח של  ₪ 1.100.000שמה כתוצאה
מהשכירות הזאת .הנספח נוסח על ידי היועץ המשפטי של החברה הכלכלית,
הוגש לכם ,בעיקרון אנחנו היינו אמורים להגיש את זה ,לאשר את זה רק עם
החברה הכלכלית אבל מאחר ועדיין לא הוקם הדירקטוריון של החברה
הכלכלית זאת אומרת מחכים לאישור סופי של משרד הפנים אנחנו מאשרים
את זה במועצת העיר שהיא בעצם האסיפה הכללית של החברה הכלכלית וזה
הוגש לכם ,אז הצעת ההחלטה היא מאשרים את נספח הסכם השכירות בין
נשר החברה הכלכלית לנשר בע"מ לבין חברת פיינטק פארמצבטיקה בע"מ
 514072271בהתאם לחוות דעת יועמ"ש החכ"ל מדובר כמובן בהסכם שצורף
מי שבעד.
מר שלומי זינו :איפה החוות דעת של היועמ"ש?
מר רועי לוי:

בתוך החומר שנמסר לך מי שבעד  Aמי שנגד  Bומי שנמנע  ,Cאתם יכולים
להתחיל להצביע.

שלומי זינו:

אני לא רואה את החוות דעת קיבלנו רק את ההסכם .לזה אתה קורא לזה
חוות דעת.

מר רועי לוי:

טוב חברים הצעת ההחלטה עברה  8היו בעד 1 ,נגד 0 ,נמנעים ,ההצעה עברה
ברכות לחברה הכלכלית ולתושבי נשר.

מאשרים את נספח הסכם השכירות בין "נשרים" החברה הכלכלית לנשר בע"מ ח.פ 511463218 .לבין חב'
"פיינטק פארמצבטיקה" בע"מ  ,514072271בהתאם לחוו"ד יועמ"ש החכ"ל.
בעד – 8
נגד – 1
נמנע – 0
ההצעה אושרה
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סעיף  - 1אישור פרוטוקולים
מר רועי לוי:

מי שרוצה להתייחס בקשה להירשם עכשיו זה הזמן להירשם לדבר.

מר שלומי זינו :אני מבקש מהגזבר לקבל התייחסות מפורטת בקשר לעדכון ,שנמצא בוועדת
כספים עדכון התקציב ,אבקש לדעת למה בעצם אנחנו צריכים להביא לדיון
עדכון תקציב של  ₪ 330,000בתקציב של סדר גודל של קרוב ל –
 ₪ 200.000.000זה התקציב השנתי ומה הפירוט של ההוצאות האלה של
רכבי ליסינג למי הם מתייחסים ,למי השכר כדי שאני אוכל לתת את
ההתייחסות שלי מלבד זה שאני לא קיבלתי את החומרים שאני ביקשתי לפני
הישיבה אז לפחות אולי בישיבה אני אקבל התייחסות מהגזבר ואז אני
אתייחס לדו"ח .אני לא יכול להתייחס לגופו של עניין שאתה ראש העיר לא
עונה ל בקשות לעיון ,לא מביא איזה שהיא התייחסות לסדר היום ,לא מביא
הצעות לסדר היום אנחנו דנים באישור דו"ח רבעוני ,ואנחנו דנים בעדכון
תקציב לא יכול להיות שאני לא אקבל את המידע הרלבנטי לפני הדיון
וכשאנחנו מגיעים לדיון אתה מונע מהגזבר לתת את ההתייחסות לנושא
ולקבל מיד ע מחברי המועצה כדי שאני אוכל לתת את ההתייחסות שלי ,אני
רוצה לשאול שאלות ולקבל תשובות אחרי שאני אקבל תשובות אני אתן את
ההתייחסות שלי.
מר רועי לוי:

אני מוכן לעשות משהו אחר אם אתה רוצה הגזבר יתן סקירה על הכל ,ואז
תתייחס מקובל עליך .זה לא שאלות תשובות.

שלומי זינו:

זה לא שאלות תשובות זה לא מעניין אותי ,יש נושאים ספציפיים שאני
מעוניין לדעת.

מר רועי לוי:

הגזבר יכול לתת התייחסות לכל החומר אין בעיה שיתן התייחסות בשמחה.

מר שלומי זינו :אבל אנחנו צריכים לדון שניה רגע מבחינת סדר דיון אנחנו צריכים לדון
בנושאים שיש לי בהם ,לתת בהם את הדעה שלי.
מר רועי לוי:

אמרתי אין בעיה הוא יתן סקירה.

מר שלומי זינו :אבל אתה הולך להכל שאני רוצה לדעת ספציפית רק לגבי עדכון תקציב אני
לא חבר ועדת כספים.
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אין בעיה ,תעצרו רקע את הזמן ,יש עוד משהו שאתה רוצה שהוא יתייחס
ספציפית?

מר שלומי זינו :כן ,זה והעניין שאתה בישיבות שקדמו לאישור תקציב העירייה אתה ציינת
והיה לך פה ויכוח עם אבי בינמו חבר המועצה שהוא טען שיש יתרות יש עודף
תקציבי לשנת תקציב  2018ואתה הסברת,
מר רועי לוי:

אתה מגיע לשאלות ,נו ,מיכה

מר שלומי זינו :זה נושא ספציפי למה אתה מתחמק ,מאיפה נוצרו ,מאיפה נוצרו העודפים.
מאיפה נוצרו העודפים ,אתה אמרת לפני שהעלית את הארנונה אתה אמרת
שיש גירעון של מיליוני שקלים ,דיברת נדמה לי על  7מיליון  ₪ועכשיו שאתה
מביא את העדכון של התקציב ואישור דו"ח עירוני של סוף  2018אתה אומר
שיש עודף של קרוב ל –  13מיליון  ,₪אני רוצה תשובות לגבי שני הדברים
האלה ,ואני אתייחס אחרי שאני אקבל את התשובות האלה.
מר רועי לוי:

יש לך עוד  2דקות לענות תשובות.

מר שלומי זינו :אתה יכול להגיד שיש לי עוד  2דקות עד מחר אתה לא תנהל את הישיבה
הזאת פה ,פה זה לא דרום קוריאה ,פה זה לא איראן אתה לא עונה לשאלות,
אתה חושב שאתה באיזה שהיא דיקטטורה ואתה טועה ,אני מבקש ממך
בהמשך להרמת הכוסית שעשינו לפני זה בצורה יפה ומתורבתת ומנומסת
לקבל את המידע לציבור על הגיפים על העלאת הארנונה ,על העדכון של
התקציב שאתה אמרת שנשארו עודפים של  7מיליון  ,₪אה גירעונות של 7
מיליון  ₪ובפועל אנחנו מקבלים על אותה תקופה שבעצם בקדנציה הקודמת
נשארו עודפים של  12מיליון  ₪אני רוצה התייחסות של הגזבר מקצועית
לעניין הזה בפרט שלא קיבלתי את המסמכים שביקשתי לפני הדיון ,ואני אתן
את ההתייחסות שלי אחרי ההתייחסות של הגזבר.
מר רועי לוי:

עוד מישהו רוצה להתייחס .סיימת יש לך עוד דקה ו  40שניות.

מר שלומי זינו :אתה יכול לספור ויכול לעשות דקת שתיקה כי כולם שותקים ולא מדברים
לא מעניין אותם כלום מצביעים אוטומטית אין שום דיון לציבור ,אתה גם
מגביל את הזמן ב –  5דקות ואתה גם לא מאפשר לקיים דיון בנושא של
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תקציב ,בנושא של תקציב עד איפה אתה הולך לאיפה אתה רוצה להגיע אני
מבקש לקבל מידע ,ביקשתי לקבל את המידע הזה לפני הישיבה ויכול להיות
שהדיון היה נמנע והייתי נותן את ההתייחסות שלי בקצרה בזמן שיש לי,
שאתה מונע ממני לקבל את המידע וזכות עיון ,אתה מונע להגיש שאילתה,
אתה מונע מהגזבר לתת את המידע ,אני בא לישיבת מועצה לא כדי להצביע
בעד או נגד ,אני בא כדי לקיים דיונים עבור הציבור שרוצה לדעת מה קורה
עם הכסף שלו ,מה קורה עם התקציב של העירייה ,ולמה מעדכנים תקציב של
קרוב ל  ₪ 200.000.000ב ₪ 330,000 -בישיבה אחת בנושא של רכבים של
ליסינג זהו ,וגם את הנושא של הגירעון.
מר רועי לוי:

אני מודה לשלומי שהעלה את הדברים שלו ואת הדיון שלו כן דני בקשה.

מר שלומי זינו :אני רוצה תשובות מהגזבר .אני עוזב את הישיבה אני מאוד מודה לך ואנחנו
נטפל בזה בצינורות המקובלים פשוט חוצפה שאין כדוגמתה ,יש פה
דיקטטור ואנחנו נראה לך שאנחנו לא בדיקטטורה .אין שום טעם להגיע
לישיבות מועצת עיר אתה גם לא משבץ ועדות לא נותן ייצוג לאופוזיציה,
אתה לא נותן ייצוג לאופוזיציה ,אתה לא עונה לשאלות של חברי מועצה,
אתה פשוט מתעלם ולא ככה מנהלים עירייה.
(מר שלומי זינו עזב את הישיבה)
מר רועי לוי:

טוב חברים לגבי דו"ח ועדת כספים החומר הועבר לעיון מיכה בקשה .רק
לציין שלומי זינו יצא מהישיבה .מיכה תסביר.

מר מיכה ז'נו :אני אעדכן לגבי העדכון בתקציב יש פה עדכון שמגדיל את ההכנסות ב –
 ₪ 330,000והוצאות ב –  ₪ 330,000חלק מזה כולל עדכון משרות במחלקת
הרווחה על פי תקציב משרד הרווחה ,שמשרד הרווחה מוסיף תקן אנחנו
מעדכנים את ההוצאה של השכר ב –  ₪ 100,000למשרה ,ואת ההכנסה ב –
 ₪ 75,000אז הוא עדכן בהתמכרויות ,קשישים ,טיפול בנפגעות תקיפה מינית
ויתד לצעירים .לגבי הרכבים ביצענו התאמות ,למשל רכב לסגנים הוקצה לפי
שנה מלאה ,אתם יודעים שנקלטו אחרי חודשיים ולקח זמן אז יש פה
התאמה בהתאם לצרכים ,הסעיף אומר אם הופחת ב –  30,000ובוצעו
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התאמות ,רכב למנהלת חינוך זה עודכן בשכר כאחזקת רכב אנחנו לפי
הנחיות של משרד הפנים יכולים לתת רכב ברמה עד מנהל מחלקה לבכירים
יש כללים ולפי הכללים של משרד הפנים לאשר אנחנו פועלים ועשינו
התאמות בהתאם לצרכים ,זה לגבי עדכון תקציב רגיל.
מר רועי לוי:

חשוב לציין שבעבר לא נעשו עדכוני תקציב בעיריית נשר ובגלל שאנחנו רוצים
להתנהל באופן הכי שקוף בעולם ,וכדי שחלילה לרגע מישהו לא יגיד איזה
שהיא מילה אנחנו אומרים גם בתקציב ,וזה נכון מה ששלומי אומר הוא
אומר בתקציב של  198מיליון  ₪מה אתם מעדכנים  300,000זה בדיוק מה
שמראה שאנחנו מתייחסים לכל שקל כאילו הוא מיליונים ואמרנו גם על
 ₪ 300,000אנחנו נעדכן ואם צריך אנחנו נעדכן גם כל חודש למה כי אנחנו
רוצים לשקף את האמת לציבור בדיוק מה קורה בתקציב ולא בסוף שנה
לבוא עם ביצוע ,עוד שנה וחצי עם ביצוע שכבר אי אפשר לשנות שום דבר ,און
ליין בזמן אמת אנחנו נשנה כי זה מה שאני מנהיג בעיריית נשר וזו הנחייה
שלי לכולם לנהוג בשקיפות מלאה להתייחס לכל שקל כאילו הוא מיליון .₪

מר מיכה ז'נו :אני אשלים באמת את מה שאתה אומר אם משרד ממשלתי מממן משרה
אתה צריך להביא את החלק שלך את המצ'ינג אז גם צריך לדאוג למקור
תקציבי תחשבו שהמשרד נתן  150 ,200הכנסה צריך למצוא מקור ל –  50או
לצמצם הוצאה כדי להתנהל בצורה אחראית צריך באון ליין לעדכן את מה
שצריך ולהשלים את מה שחסר.
מר רועי לוי:

אני אחדד את הדברים שאמרת שוב יש משרות שמשרד הרווחה תוך כדי שנה
פתאום פותח אותם ,עכשיו בעיקרון אפשר להקטין ראש להגיד אדוני יש לי
את התקציב הזה וזה מה שיש עד סוף שנה ,בא משרד הרווחה אחרי שישבנו
יחד וזה כאן מחמאה גדולה לאדוה קאופמן ,שהולכת ומדברת יחד עם אופיר
ועושים עבודה מדהימה שם והשיגו כאן  2תקנים אחד לעובד סוציאלי
לקשישים שבעצם כל האנשים העריריים כל הקשישים כל אלה שבאמת
צריכים עזרה תהיה להם עזרה שהיא פרטנית להם לא איזה עובד סוציאלי
שמתעסק בכל העיר ,אלא מישהו שהוא מומחה לזה ועובד סוציאלי השני
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להתמכרות ,לנושא של התמכרויות כמה פעמים שמעתי אומרים לאחרונה
בקדנציה הקודמת לא אצלנו אין סמים ,אצלנו אין התמכרויות ,חברה
התמכרויות זה לא רק סמים ואלכוהול ,התמכרויות זה גם הימורים,
התמכרויות זה גם מין יש המון סוגי התמכרויות שמטפלים בהם ויש לנו ,אני
רוצה רק להגיד ככה מספר בגדול יש לנו מעל  200אנשים שאנחנו יודעים דרך
הרווחה לזהות אותם כמכורים שלא היה להם מענה בעיר ,לא היה להם
מענה בעיר לכן שבא משרד הרווחה ונותן לי את התקנים לאנשים שצריכים
עזרה אנחנו נגיד להם לא ,אז הולכים ומשנים תקציב ואנחנו עוזרים
לתושבים כי זה המטרה שלשמה שלחו אותנו לעזור לתושבי העיר.
מר מיכה ז'נו :רשימת תב"רים לפתיחה מוצגים תב"רים חדשים אחד מהם זה שרוול
ושיקום קו ביוב כולכם יודעים שהקו קרס.
מר ישי איבגי :אני אתחיל מהתחלה בעצם כדי שכולם יבינו מה היה פה ,לפני שנכנסנו
לתפקיד היו קריסות קו הביוב בנוי מאסבסט ,הגזים שעוברים ,זה עובר ביוב
אבל הגזים ,זאת אומרת הקו לא תמיד מלא הגזים מגרדים בעצם את החלק
העליון והפכו אותו לדף את החלק העליון ברמה כזו שזה כמו דף אי אפשר
להגדיר את זה אחרת כאשר העובי הרגיל הוא בערך דבר כזה 6 ,מטר מתחת
לאדמה בערך קבור הצינור הזה בן  ,50שיש מים בעצם מי גשם האדמה נהיית
הרבה יותר כבדה זו הערכה שלנו והיא בעצם גורמת לדף הזה להישבר וליצור
קריסות .בעבר בקדנציה הקודמת הם נקלעו לסיטואציה הזו והחליטו
לשרוול קטע אחד משבעה מקטעים שיש בעצם ויצרו איזה מן שיטה מיוחדת
שמכניסים מתוך הביוב מתוך השוחה של הביוב שרוול שהוא נדבק לדפנות
ובעצם הוא יוצר מן קו פנימי בתוך הקו שמתפורר ואין בעיה .כשאנחנו
נכנסנו לתפקיד זה התחיל מפיצוץ אחד ונגמר בפיצוץ  14אני מדבר לפני
שנכנסנו תיכף לפעולה שאני אגיד היו איזה  8פיצוצים ,כאשר  ,9כאשר  4היו
במקביל אני לא מדבר תוך כדי עבודה שכבר סגרנו את המים ועשינו פעולה
של מעקף שרץ על  700מטר וכל יום בערך משאבה עולה שם  50אלף  ₪כדי
להעביר את הביוב ,מצד אחד לפני הקריסות לצד השני ,יצרנו זה המעקף
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בעצם שעשינו שם ,במקביל הכנסנו צינור בתוך צינור פרויקט מדהים שניסינו
להמחיש לכם אותו בצילום שפרסמנו ,בעצם זה עם איזה ראש מיוחד כמו
טילים ראיתם את זה נכנס בתוך הקו ביוב ובעצם מעביר מקטעים היום
גמרנו את המקטע האחרון שנשאר  4מטרים אחרונים של השוחה האחרונה,
ובעצם הכנסנו קו בתוך קו ,שהקו הזה ישרת אותנו רק לתקופה הקרובה
מאחר והקו המקורי קטן בעבור הגדילה של נשר ובמקביל אנחנו יוצאים לקו
חדש שיהיה הרבה יותר גדול כדי בעצם להכיל את כל מה שקורה בעיר ואת
כל ההתפתחות של העיר בשנים האחרונות .אני יכול להגיד לכם שזה היה
פרויקט שאולי לא רואים אותו ברחובות ולא חשים אותו וזה לא הפרחים
ולא החינוך שנוצץ ולא התשתיות בעיר שרואים אותם אבל זה הפרויקט אני
חושב בין החשובים אם לא החשוב ביותר שנקלענו לסיטואציה לטפל בו .אני
יכול להגיד בשעה טובה אני מעריך שנוכל להגיד מחר שננתק את המשאבות
של המעקף אנחנו נוכל להגיד בשעה טובה לקו הזה שהוא יהיה גם הקו
החליפי בעזרת השם בעתיד לנשר שאין הרבה ערים שיש להם קו משנה קו
חליפי במידה ויהיה בעיה עם הקו החדש בעתיד בעוד שנים יהיה לנו קו גיבוי
ואני יכול להגיד שדאגנו לנשר בדרך עקיפה להרבה ,הרבה מאוד זמן
במקומות שלא רואים ועשינו את זה בשמחה ובאמת באהבה רבה ,ימים
כלילות וזה הדיר לא מעט שינה מעינינו ,בנוסף לכל העבודה שאנחנו עושים.
מר מיכה ז'נו :לגבי התב"רים שמוגשים לסגירה זה תב"רים שהסתיימו או שלא פעילים
מעל שנה.
מר רועי לוי:

רגע חברים  20שנה קיים בית ספר רבין 20 ,שנה פוגשים אותי אני כבר חבר
מועצת עיר  10שנים או  10וחצי  ,פוגשים אותי ילדים שהתגייסו לצבא,
ואומרים לי תשמע אתה יודע שהייתי ילד הבטיחו לי שיהיה אולם ספורט
ברבין ,היו כאלה ששמו שלטים שיהיה אולם ספורט ברבין עוד שנה ,אבל
כלום לא נעשה ,וברוך השם אנחנו התקדמנו עם זה וקיבלנו אישור
לפרוגרמה ,גם להקמת האולם וגם ל –  6כיתות וגם לעוד מגרש ספורט
ברבין ,והיום אנחנו בעצם אתם יש לכולנו את הזכות לפתוח את התב"ר
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הראשוני להתחלת תכנון ועבודות בבית ספר לאולם ספורט בבית ספר רבין
ואני מקווה מאוד בעזרת השם אני מעריך שבתוך שנתיים עד שנתיים וחצי
האולם הזה כבר יעמוד וילדים יוכלו לשחק בו ויהיה עוד  6כיתות ,אתם
יודעים שיש לנו מצוקת מקום קשה מאוד בבית הספר ,גם זה עוד יבוא תב"ר
בהמשך ברגע שיאשרו לנו בערך בחודש ספטמבר את האישור התקציבי
הסופי אבל האולם ספורט אנחנו כבר רצים שתדעו שזה הולך לשם .עוד
פתיחה של תב"ר שאנחנו מבקשים לפתוח היום זה תכנון לשדרוג של גנים
טללים ורעים ,בעצם עשינו ,ישי עשה סקירה בכל גני הילדים בעיר ,אנחנו כל
שנה מקבלים גן אחד לשפץ ממשרד החינוך כסף עשה סקירה של כל הגנים
בעיר יצא שגן טללים ורעים במצב הכי פחות טוב ונכנסים שם לעבודות של
כחצי מיליון  ₪עבודות שיפוץ הגן הזה ,יראה בעזרת השם כמו חדש אחרי
השיפוץ וזה התחלה של תכנון של  ,50במקום גן אחד קיבלנו כסף על  2גנים,
ויהיה שם גן יפה .שתדעו שכל הדיירים של עמק הכרמל כל הזוגות הצעירים
שהגיעו לשם אין להם גן ילדים בעצם היו צריכים קודם לבנות את הגן ואחר
כך את השכונה ,אבל קודם בנו את השכונה ואין גן ,אז מה שקורה הם
נאלצים לנסוע לגן טללים ורעים הם באו אליי ובצדק ,אמרו לי תשמע באנו
קנינו בית חדש ,שכונה חדשה הבטיחו לנו גני ילדים ,אולם ספורט אין כלום
בשכונה ,אין תשתיות אין כלום .באמת רצנו מהר מאוד ואני שמח שאנחנו
פותחים גם כן את התב"ר הזה .ועוד תב"ר שאנחנו נפתח היום זה הנושא של
תשתיות היקפיות למוסדות חינוך  ₪ 300,000להיכנס לכל מיני שיפוצים שיש
לנו בתוך המוסדות שוב ישי נכנס לכל בית ספר ובית ספר ,עובר עם המנהלות
דבר ,דבר ,עושה רשימה ,מתעדף את הרשימה כי אין כסף להכל מה יותר
דחוף ,מה פחות דחוף את הדברים הדחופים אנחנו עושים מיד ,את הדברים
הפחות דחופים נעשה בעתיד בעזרת השם ,וזה כל התב"רים שאנחנו פותחים
היום וכמובן עבודות בכבישים בסימון של הכבישים ב –  ₪ 600,000הולכים
לצבוע את כל הכבישים בעיר שלא צבעו אותם לדעתי לפחות  5 ,4שנים גלעד
אומר יותר ,כנראה הרבה יותר ,אבל אנחנו הולכים לחדש את כל הכבישים,
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את כל הצבע ,את כל הצביעה בכל הכבישים ,מדרכות ,הכל ,הכל בעיר בעזרת
השם ישו דרג ויסודר רק צריך קצת סבלנות ונגיע לכל דבר בעזרת השם .לגבי
סגירת תב"רים מיכה אם אתה רוצה להסביר.
מר מיכה ז'נו :כמה מילים על מה שאמרתי קודם תב"ר שהסתיים או שהוא לא פעיל מעל
שנה ,לפי הנחיות של משרד הפנים צריך לסגור אותו אז הרשימה פה מוצגת,
לגבי התב"רים שהיו ממקור תקציבי של ההלוואה שהיתה ,אז היתר אשראי
פג תוקף הסתיים ,תב"רים נסגרים ובעזרת השם נבנה תכנית פיתוח חדשה.
מר מיכה ז'נו :דו" ח רבעוני כמה נקודות ככה .בתקציב הרגיל יש עודף של 1.671.000
מתוכנן עם גדול זמני של  1.300.000אחוז הגבייה במים ובארנונה ,94%
יתרת הקרנות  181,000,000כפי שאתם יודעים שערוך זה קרן מים  59וביוב
 56.3ותיעול וניקוז .38.7
מר רועי לוי:

תסביר לגבי הגירעונות בתקציב.

מר מיכה ז'נו :הביצוע התקציב היה  ₪ 190,000,000וביצענו ,התקציב היה  190.4בהוצאות
ביצענו  ,182.3בפעולות יש לנו הפחתה של  4מיליון  ₪חלק מזה עיקרי זה
מתשלום תמיכות שלא בוצע ב –  2018חילקנו את המקדמה  ...ב –  100אחוז.
תעריף המים היה נמוך יחסית גם לגינון היה נמוך ואז בהוצאות מקורות היה
לנו הפחתה של  ,1.100.000רזרבה היתה  1.2שלא השתמשנו וזה חלק
מהוצאות שלא פעלנו ובגלל זה לא סיימנו.
מר רועי לוי:

אני רק אתייחס שוב למה שמיכה אומר כי זה רק דו"ח רבעוני זה לא דו"ח
של כל השנה ,אבל יש קצת שאלות לגבי הכללי .מה שקורה שוב אני חוזר
עיריית נשר כל שנה הייתה משתמשת וזה גם כתוב בדו"ח מבקר העירייה
בעודפי תקציב כדי לממן את התקציב הרגיל שלה בעצם לא היה כסף לממן
את הפנטזיות בתוך התקציב ,שנכנסו ואז מה עשו? שמו יד בחסכונות כדי
לממן את ההוצאות השוטפות את התקציב הרגיל ,שנה אחר שנה ,שנה אחר
שנה עד שהגענו למצב שדי אין ,לא רק שדי אין ,הגישה שלי וכבר אמרתי את
זה קודם שלא משקרים על הציבור אומרים רק את האמת ורק בשקיפות
ולבוא וכל שנה לספר שיש לנו תקציב של לא משנה של  ,200 ,190מיליון אבל
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בפועל לבצע  8 ,7מיליון  ₪פחות כדי שנוכל לממן את השנה הבאה זה לא
אמיתי ,מה לא אמיתי? סתם דוגמא אם אמרנו שיש לנו תקציב אני לא יודע
מה לפיתוח כבישים מיליון  ₪אבל אנחנו יודעים שבאמת אין מיליון אז
אנחנו מספרים לציבור הנה יש מיליון בפועל אנחנו מבצעים חצי מיליון ,למה
אנחנו מבצעים חצי מיליון? כי אין את הכסף הזה ,זה לא שיש אותו,
והעירייה התמכרה במשך הקדנציה האחרונה לחיות מהיתרות התקציביות
האלה ודרך זה נהיו כל מיני פנטזיות פה וכל מיני הוצאות וכל מיני הוצאות
שאי אפשר היה לעמוד בהם ולכן נדרשנו ועדיין אנחנו נדרשים לפעולות גם
של הידוק חגורות ,גם של הידוק חגורות וגם פעולות של העמקת גבייה.
בתקציב הזה אנחנו יכולים לראות את זה בנושא של עודפי מימון זמניים
ובנושא של ההשקעות .מה הבעיה הקשה ביותר? שבקרן לפיתוח תשתיות אין
לנו כסף .עד עכשיו דיברתי על התקציב הרגיל ,הקרן לפיתוח תשתיות זאת
אומרת אם רוצים לעשות גני ילדים ,רוצה לעשות גני משחקים ,רוצים לבצע
כל מיני דברים להגדיל חניות לסדר כל מה שאנחנו רוצים לעשות הקרן הזאת
אין בה כסף היא עומדת על  100אלף  ₪אמרנו את זה לאורך כל הקדנציה
הקודמת לצערי קיבלנו את זה ואנחנו נאלצים היום להתמודד עם זה ,ובעזרת
השם אנחנו נמשיך להתמודד עם זה אנחנו נעשה תכנית פיתוח ,אנחנו נגיש
אותה למשרד הפנים העיר שלנו לא יכולה לעמוד במקום ,אנחנו נבקש
ממשרד הפנים הלוואת גישור כדי שנוכל להמשיך לפתח את העיר בגלל
שהיום אין לנו איך לממן ,אני רוצה להסביר גם עד כמה אין לנו איך לממן,
אם אנחנו לצורך העניין צריכים לעשות מצ'ינג לשיפוץ של איזה שהוא בית
ספר ובא משרד החינוך ואומר לי תשמע אתם צריכים לעשות מצ'ינג או בגלל
התשתיות אתם צריכים לממן  40 ,30אחוז מהפרויקט אין לנו כסף ,זאת
אומרת אותו מוסד חינוכי אי אפשר לשפץ אותו כי לנו אין כסף לשים ,תבינו
לאן הגענו ,אנחנו צריכים היום לשפץ את מחלקת הרווחה שלנו אומרים לנו
תשימו מצ'ינג ,אין לנו מצ'ינג לשים ,כי אין כסף ,לכן אנחנו חייבים היום
ללכת למשרד הפנים ומיכה מיד אחרי החג יעבוד על זה יחד איתי ולהגיד
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להם יש דברים אנחנו לא מחפשים פנטזיות ולא כלום ,אבל יש דברים שהעיר
הזאת זקוקה להם ,שיטיבו איתנו בטווח הארוך והיום אנחנו לא יכולים
לעשות את זה ,אנחנו משלמים  ₪ 1.300.000חשמל לתאורת רחובות היום
אם אנחנו מחליפים את כל תאורת הרחובות בעיר נשר ללד אנחנו משלמים
 ₪ 350,000במקום  ₪ 1,128,000אני לא מדבר על חסכון בחשמל ,על זיהום
אוויר שאנחנו מורידים על זה שהתאורה יותר יפה ,שיותר חזקה שם את כל
זה בצד ,כסף חד שאנחנו יכולים היום לחסוך אין לנו כסף לבצע את הפרויקט
הזה .הטמנה של פחים אחד הנושאים הכי כואבים שיש בעיר ,רוצים להטמין
את הפחים זה מוריד לנו גם את הפינויים של הפחים ,אנחנו מפנים  4פעמים
בשבוע ,להטמין את הפחים שיהיה יפה שלא נסתובב בעיר שמלאה פחים,
צריך כסף בשביל זה ,אנחנו גם חוסכים כסף ,חברה אגב גם בתאורת לד
אנחנו חוסכים כסף במחלקת החשמל כי החברה היא זו שמתחזקת ויש לנו
אחריות ל –  7שנים או  10שנים אני לא זוכר כמה ,אבל גם בפחים אותו דבר
אנחנו חוסכים כסף לטווח הארוך ,חוסכים אבל אין לנו את הכסף כדי לחסוך
את הכסף .כבישים בעיר אנשים מסתובבים אומרים לי תשמע מאמורות,
העיר מלאה מאמורות בכבישים אנחנו רוצים לתקן ,לקרצף ,לסלול ,חסר
כסף ,קיר תמך בגבעת נשר אני מקבל דו"ח עכשיו מליאון לפני שבוע או
שבועיים אומר לי הקיר הזה כל יכול להתמוטט סכנת נפשות ,יש לנו כסף
ממשרד השיכון צריכים להבין מצ'ינג של  ₪ 1,500,000אין לנו מאיפה להביא
מצ'ינג.
מר לאוניד נסימוביץ :משרד הפנים לא יכול לתת הלוואה כמו שאמרת?
מר רועי לוי:

עכשיו אנחנו נבקש הלוואה .תראה בהתחלה רציתי להימנע מזה ,אבל זה כבר
הגיע לשלב שזה כבר הפך להיות בטיחותי מעבר להכל ,זה כבר הפך להיות
לא כלכלי לא לקחת את ההלוואה הזו ,למה? כי אם אני חוסך כל שנה  700או
 800אלף  ₪בחשמל בשביל הלוואה שאני מחזיר בשנה ,רק בחסכון אני
אחזיר את ההחזר השנתי שלי ,בחסכון אני מחזיר את השנתי ,אתה מבין.
עוד פעם אני לא מדבר על זה שאנחנו מפחיתים את זיהום האוויר ,ואת
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התצרו כת והכל אתה יודע זה בונוס רק ,ואנחנו זה היום שיהיה לנו כסף זה
כבר לצערי הפך להיות פוגע בעיר לכן אנחנו נעשה גם את זה ,וזה הבעיה
השניה ,הנושא של הקרנות שנעלמו כאן ,שבוזבזו בלי היתר ולצערי הרב ככה
אבל אי אפשר לחזור אחורה אנחנו מתסכלים קדימה ומסתכלים איך בעזרת
השם אנחנו נצליח אז הנושא הזה מיד כל הדו"חות הכספיים מיכה סקר את
כולם ,ואנחנו נעבור .אנחנו נעבור עליהם.
(הפסקה)
מר רועי לוי:

חברים חזרנו מהפסקה ,חזרנו מהפסקה המתנו למשפחת עמר שתגיע ,אנחנו
בעצם הנושא השני בתוך הנושא הראשון באישור פרוטוקולים שלנו ,זה
אישור של ועדת שמות שהתקיימה כאן בעיריית נשר כאשר על סדר היום של
הועדה ,הונחו שלושה נושאים ,אחד זה קריאת שם חטיבת הביניים שלנו
בנשר ,חטיבה א' וחטיבה ב' ,על שם דוד עמר ,השני זה קריאת השדרה
הראשית של הכניסה לנשר מצומת דרך הטכניון ועד צומת רחוב פרץ על שם
דוד עמר ,קריאת שם חדר הישיבות הזה על שם מסעוד אלימלך ,עבורי זה
יום מאוד ,מאוד ,מאוד מרגש ואמרתי לכם שנפלה לי הזכות לקרוא ,הלוואי
והוא היה חי ולא היינו צריכים לקרוא שום דבר על שמו ,אבל זה ברור
שהעיר נשר חייבת לדוד עמר הרבה מאוד ,הוא זה שהרים את העיר ,הוא זה
שפיתח אותה הוא זה שעשה אותה ,הוא זה שטבע את המונח חינוך על העיר
נשר ,ואם אנשים היום מגיעים בגלל חינוך לעיר נשר זה בזכותו של דוד עמר
ויש לנו זכות ענקית לקרוא לחטיבת הביניים על שמו של דוד עמר ,למה? עמר
גם הקים את חטיבת הביניים אני הייתי המחזור הראשון שלמד שסיים כיתה
ט' בחטיבת הביניים הזו בשנת  ,95סיימתי שם את כיתה ט' זה היה שנה
ראשונה שלמדנו שם ז' –ח ,אז היה ז' עד יב' איפה שהיום המקיף ואז הפרידו
אותנו זו היתה שנה ראשונה וזו זכות ענקית עבורנו ואז חיפשנו שם של רחוב,
ואמרנו מה יתאים ,ואז אמרנו השדרה הראשית של העיר ,למה השדרה
הראשית של העיר יש לזה גם סיבה ,כי מצד אחד השדרה הזו מתחילה
בטכניון ,או מסתיימת בטכניון תלוי איך מתסכלים על זה אבל מתחילה
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בטכניון ,שזה המוסד האקדמי שנמצא בפאתי העיר נשר וזה מסמל עבורנו
מה שדוד כל הזמן אמר ,כל הזמן הוא היה אומר אם יהיה חינוך טוב יותר
יהיה יותר השכלה ,יהיה תעסוקה טובה יותר ולא יהיה עוני ,זה יהיה ככה
המשפט שלו ותמיד הוא שאף שאנחנו כולנו כל הילדים של נשר נגיע לטכניון,
נגיע לאקדמיה ובזמנו היתה לו תכנית הענקית שלו שרצה לממן לכולם עוד
בזמנו שהיה כסף לממן לכל ילד בנשר לימודים באקדמיה אז בעצם הרחוב
הזה מתחיל בטכניון ומסתיים בבית של ההורים ההיסטורי פה ברחוב פרץ אז
בעצם מהבית של דוד זכרונו לברכה הבית ששם הוא גדל ושם אתם גדלתם
ועד הטכניון ובטח ,ובטח זה הדרך הראשית של נשר כולם עוברים בעזרת
השם נפאר את המקום הזה ,נעשה אותו וננקה אותו ,נסדר אותו ואני חושב
שיש בזה סמליות רבה מאוד להנציח את המקומות הזה על שם אבא,
התהליך שביצענו לקריאת השם אני רוצה גם להודות בהזדמנות זו גם לחברי
ועדת השמות ,שהתכנסו ודנו בצורה רצינית וקבעו את המקומות ,ליועץ
המשפטי ,לעו"ד אלכס טנדלר שליווה את דוד ,עוד מעט אני אתן גם לכל אחד
זכות להגיד את דבריו ,שליווה את דוד שנים וליווה אותנו בתהליך המשפטי
כי לקרוא לשנות שם של רחוב זה לא תהליך פשוט ,פרסמנו ברשומות,
ובעיתונים והיו יכולים להגיש התנגדויות ,ברוך השם פה אחד אין התנגדויות
כולם מבינים עד כמה הנושא הזה חשוב ומרכזי בלב העיר נשר .אני רוצה
לספר קצת ברמה האישית שאתם יודעים כל מי שנכנס אליי לחדר דבר
ראשון שהוא רואה זה תמונה של דוד עמר נמצאת בדיוק איפה שהוא ישב
מעליה נמצאת התמונה שלי ואומרים לי תגיד למה אתה ,תמשיך תתלה מחוץ
לחדר למה בתוך החדר ,למה אתה תולה את זה בתוך החדר ,ואני מתקשה
להסביר לאנשים כמה פעמים ביום יום ,בהחלטות שאני מקבל ,במחשבות
שעוברות לי בראש ,בהתנהלות כמה פעמים ביום אני נזכר בדוד ,זכרונו
ל ברכה ,כמה פעמים אני נזכר בעצות שהוא נתן לי וכמה פעמים אני נותן
לאנשים עצות שאני אומר להם תשמעו דוד עמר בזמנו נתן לי עצה ואני רוצה
שתקשיב לעצה הזאת ,כמה פעמים אמרתי לך צחי ,ואני רוצה שתקשיבו
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לעצה הזאת ובגלל זה ,זה שם כדי להזכיר לי כל הזמן את התובנות הפשוטות
שעושות את התפקיד של ראש עיר ,שהוא תפקיד מאוד מאתגר ומאוד מורכב
עושה אותו הרבה יותר נוח והרבה יותר קל ואבא עבורי היה מעבר לראש עיר
מישהו שגדלנו בתוך העיר בעצם שהוא עלה לשלטון בשנת  89הייתי בן 9
היום אני בן  39ככה שהוא ליווה אותי בכל מערכת החינוך שלי בעיר נשר
אולי מלבד שנתיים ,שלוש ,ראיתי את ההתפתחות הרגשתי אותה אבל גם
ברמה האישית הוא נכח בחתונה שלי ,הוא ברך בשבע ברכות שלי ,הוא היה
בבריתות של הבנות שלי ובירך אותן ,ועמד יחד עם המשפחה תמיד היה יחד
איתנו עם המשפחה ותמיד שאל על כולם ,והתעניין והסיפורים עליו הם,
באמת ברמה היום יומית אני שומע אותם .רק היום שינינו את הנושאים
לסדר היום אילן אחד הנושאים שהיה על סדר היום היה לנו היום שינוי של
איזה שהוא הסכם עם חברת תרופות שיושבת בנשר בחממה הטכנולוגית,
והיה הסכם ושואלים אותי חברי מועצת העיר היה הסכם שהיינו מפסידים
עליו כסף לא משנה שינינו אותו להרוויח עליו כסף בעזרת השם הרבה כסף
שם אבל אמרו לי איך נתנו ,איך אתה מסביר שדוד עמר נתן עשה כזה דבר.
הנה הוא שאל אותי לאוניד ואז אני אספר את זה גם פה ובזה אני אסיים כי
זה היה היום לפני שעה נכון לפני שעה וחצי סיפרתי לכם בישיבת הנהלה
אמרתי להם דוד עמר ואני אספר מפי דוד ,דוד עמר מספר שהיתה עלייה
גדולה בשנות  90למדינת ישראל מברית המועצות הוא אמר שהגיע אליו איזה
בחור ככה עם מבטא ואמר לו אני רוצה עבודה ,לא ידע לדבר אבל אמר אני
רוצה עבודה ,מה אני יתן לך עבודה אין לי עבודה ,הוא אמר לו אני רוצה
לעבוד לא משנה לי מה אני רוצה לעבוד ,אז הוא אמר לו בסדר קח מטאטא
ותנקו את הרחובות זה מה שיש לי עבודה ,הוא אמר לו אין בעיה אני אקח
מטאטא ואני אנקה את הרחוב ,אז אבא שאל אותו ,דוד שאל אותו אמר לו
תודה אבל מה עשית בברית המועצות הוא אמר לו אני הייתי מדען ,ואז הוא
חשב בראש ,ואז הוא אמר ,כנראה הוא שמע הגיעו הרבה מדענים לארץ,
לימודים ,רופאים היתה עלייה ברוך השם ברוכה מברית המועצות עם הרבה
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תרבות והשכלה ובאמת היו להם שנים קשות ,ודוד אמר אם ככה יש כל כך
הרבה אני יקים להם חממה טכנולוגית ,חממה ראשונה במדינת ישראל מה
ש כולם היום מתפארים ומתהדרים בו עיריית חיפה ועיריית נתניה ,ועיריית
תל אביב היום הם קוראים לזה ווי וורק או מרחבי עבודה משותפים ,דוד
עמר בתחילת שנות ה –  90הקים את זה בנשר.
מר לאוניד נסימוביץ :ומקבצי דיור הוא הראשון בעיר בכל הערים הוא הסכים לקחת מקבצי
דיור בגלל הקשישים הוא הראשון שהיה.
מר רועי לוי:

הוא הראשון שהיה וזה רק מה שאומר כמה הבן אדם האיש הזה היה גדול
הוא צפה את העתיד עוד לפני שהעתיד בכלל הגיע הוא פרץ דרך לפני שהדרך
בכלל נפרצה וזה מה שאומר לנו ,אנחנו היום בחג הפסח ודיברנו קודם על
השינויים בחיים וכו' ,וזה מה שאומר תחלמו בגדול תמיד ,תגשימו בענק,
אבל תחלמו בגדול תסתכלו מעבר לאופק כי זה היה דוד מתסכל תמיד מעבר
לאופק וידע לסחוף את כולנו את כל העיר לשם ,ואני חשוב שהצנועה הקטנה
השורה הקטנה שלנו בתור תושבי העיר זה להנציח אותו ובעזרת השם שיגיע
השנה נעשה גם ערב לזכרו כאן ונזמין את כל תושבי העיר בעזרת השם נזמין
את כל תושבי העיר לחנוך את השמות ,לעשות ערב כמו שצריך מכובד לזכרו
כמובן בשיתוף המשפחה היקרה ,ואני רוצה להגיד לכם כמה מילים רגע לפני
שאסיים .ראשית תודה שבאתם זה לא מובן מאליו ,בשבילי זה לא מובן
מאליו אז תודה קודם כל שבאתם .אני רוצה להודות לכם על משהו אני מאוד
מתרגש שאני אומר את זה ,כי אני יודע על מה ויתרתם כדי שאנחנו נהנה ,כי
היום אני חווה אצלי בבית את הוויתור הזה ,אני יודע שהייתם צריכים לוותר
ערב ,ערב כמעט ,על אבא שלא נמצא בבית וגם אם הוא נמצא בבית הוא
עדיין חושב על העיר ,וזה מה שאני חווה כדי שאנחנו נגיע לרגע הזה אתם
הייתם צריכים לעבור את כל התלאות האלה ,אבל ואף אחד לא יכול להיכנס
מתושבי נשר להרגשה של המשפחה ולמה שעבר עליכם ואצלכם בלב ,ועם
המוות של אבא ואני מעריך ומכבד אתכם על זה שבאתם ,ואני מוקיר אתכם
על כל מה שהפסדתם בדרך כי אלה דברים שלא חוזרים ,לאבד זמן עם אבא
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וזמן עם ילדים זה משהו שלא חוזר הוא חולף כולם גדלים ,סיפרתי להם
היום ש ...כל כך מדבר הרבה שאני לא מאמין בכלל שהוא מדבר כל כך הרבה
ולא יוצא לי לראות את זה בכלל אבל ויתרתם על המון ,ובשמי ובשם כל
תשובי נשר אני רוצה להודות גם לכם על כל מה שוויתרתם ודרככם לאבא על
כל מה שהוא עשה עבורנו ,תודה רבה ואני בטוח שיש עוד חברי מועצה שירצו
לברך.
(מחיאות כפיים)
מר דני קרן:

אני מדבר באופן אישי הכרתי את דוד משנות ה –  ,80אני אספר לכם סיפור...
דוד היה עבד  ...אתם יודעים ומאוד ,ומאוד התחברו ואבא שלי היה מגיע
אליו הביתה ,והיינו נפגשים וכשאני נבחרתי ב –  94למנכ"ל ההסתדרות
בחיפה אז סגרתי איזה מעגל ואז היו לי פגישות די דחופות עם אבא הרבה
מאוד שנים ,וכמעט ולא דיברנו על ענייני עבודה דיברנו איך אומרים על אה
ועל דה ,דוד היה איש מאוד חכם ,מאוד עקבי בדעותיו ,ידע כל דבר וכל פרט
שקורה גם במישור הארצי וגם במישור המקומי ,והראיה מי שהביא את נשר
להיות עיר היה דוד ועם מי? עם רבין וזה היו  2קצוות מנוגדות פוליטית אבל
דוד ידע ,אבל דוד ידע ,לא יודע בהיסטוריה איך הוא הגיע אבל לא זו הכוונה
ואני מצאתי אדם חם ,חכם ,בר שיח לכל דבר תלמיד הייתי אוהב לבוא אליו,
תמיד היה לו את הקפה שלו ואמרתי לו דוד זה בסדר קפה אבל סיגריה ,לא
ידליק אהבתי את הבן אדם ,באמת אהבתי עד שבקדנציה האחרונה הוא גם
הציע לי להיות הוא אמר לי בוא תהיה אצלי חבר באחד הדירקטוריונים אבל
זה כבר לא הסתייע ,ואני חושב שזה אות כבוד לעיר ,שמנציחה את דוד עמר,
את אבא באופן שהיא מנציחה אותו בצורה מכובדת ,יפה ,וכל תלמיד
שיתחיל ללמוד בחטיבת ביניים ישאלו אותו איפה אתה לומד הוא יגיד אני
לומד בחטיבת ביניים על שם דוד עמר ,כבוד לעיר ,כבוד למשפחה ותודה רבה
לכם שהסכמתם ותודה רבה לראש העיר שבכלל העלה את הרעיון ומביא
ליישומו.

(מחיאות כפיים)
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מר ישי איבגי :קודם כל חשוב לי לציין שדוד עבורי מאז שאני ילד היה לנו איזה מכנה ,זאת
אומרת עבורי היה לי מכנה משותף איתו מי שלא יודע ,דוד מאוד אהב אתם
יודעים את זה את העניין של הפיוטים מה שאני עושה בבית הכנסת ,דוד
מאוד אהב שהיה מגיע אלינו לבית הכנסת היה שומע את הפיוטים ,חינוך
אצלו לא היה רק בבית הספר אלא גם בבית הספר ושהוא היה שומע פיוטים
בבית הכנסת השירה אני זוכר את התגובה שלו אז ,ויש כמה משפטים שאותי
מלויים ,זאת אומרת אם אני לוקח רגע שניה רק את הזום על העניין הפוליטי
שדוד עבורי אמר משפטים שהם מלווים אותי עד היום ,היה לו משפט שאני
אזכיר אותו אז כולם יזכרו הוא היה אומר עד שאתה מוציא מילה מהפה,
אתה שולט במילה אחרי שהוצאת אותו מהפה היא שולטת בך אחר כך אתה
לא יכול להשיל את מה שאמרת כולם כבר שמעו את מה שאמרת ,ותמיד היה
מדוד מה שהוא אומר ושקול מה שהוא אומר ובאמת היית שם לב לדבר הזה,
הוא היה נותן לבן אדם לדבר ,תדבר ,תדבר ובסוף הוא היה אומר את ה – 4
מילים שלו כמנהיג סוגר את הפרשה ,חותם ואומר ככה אני החלטתי לא היה
נותן ליותר מידי ברברת ,וליותר מידי קשקושים ודיבורים חלילה שהם לא
ראויים כי אחר כך אתה יכול להתנצל עליהם הוא היה מעדיף לא להגיד
משהו אם אחר כך זה יכול להיות חלילה לרעתו .היה לו משפט אחד שהוא
היה אומר אם אתם זוכרים בכל מקום חוץ מחינוך ,חינוך ,חינוך היה אומר
שבט אחים גם יחד איפה ראיתם את זה בא לידי ביטוי? אני אזכיר מאבק
אחד שהיה אם אתם זוכרים שעלו הקהילה מאתיופיה ורצו להשתכן פה
בנשר היו כאלה שהרימו גבה למה הם יבואו לרמות יצחק בשכונת החצב ,דוד
לחץ בכל הכוח כמנהיג ואמר שם זה יהיה ושם זה היה ,וראית שהוא אמר
שבט אחים גם יחד הוא הושיב אותם איפה שהוא ראה לנכון והטמיע אותם
עם הקהילה וברוך השם עד היום זה שם .אני יכול להגיד שבמקום הזה אני
רואה את רועי שהוא חבר מילדות ממשיך דרכו ואני אגיד במה אני רואה את
זה כי ציינת את העניין של חינוך ,חינוך ,חינוך ,אני יכול להגיד שלאור כל מה
שדיברנו עליו מקודם על החוסר התקציבי והבעיה התקציבית שנקלענו אליה
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רועי ידע לעלות את תקציב החינוך ואם אמרת מקודם יש פעולות שאתה
חשוב מה דוד היה עושה אז דוד זכרונו לברכה זה מה שהיה עושה הוא היה
חוסך בכל מיני דברים אחרים אבל בחינוך הוא היה מגביר ומעלה חינוך ,ועוד
דבר שאמרת מקודם שיש רגעים שאתה מוותר על הזמן בבית ועל הילדים
והכל כמו שדוד היה עושה וגם אנחנו עושים היום אבל יש רגעים שזה שווה
להשקיע את כל הדבר הזה עבורם וזה הדבר הזה שהיום אנחנו מנציחים בן
אדם שאני לא מתבייש להגיד בנה את נשר ,נשר לפני דוד ואחרי נשר זו לא
אותה נשר זה שני דברים שונים לגמרי ,לגמרי ,אז קודם כל אני שמח להיות
שותף לחלק הזה ,ותודה לכם שבאתם איתנו למקום הזה ,יהיה עוד דרך עד
להנצחה הסופית ולקיבוע של המקום על שמו אני חושב שזה ראוי בהחלט
ואני שמח להיות שותף לזה.
(מחיאות כפיים)
מר לאוניד נסימוביץ :אני רוצה להגיד  5שנים הייתי במועצה ,אני רוצה להגיד לכם לכולם
שהאוכלוסייה הרוסית לא שכחו את דוד עמר ,הוא הראשון שבשנת  90הוא
קיבל ,שאלו אותו דוד בשביל מה אתה צריך את הזקנים האלה מה אתה
עושה ,הוא אמר הם יהודים ,הם באו אנחנו צריכים לקבל את זה .אני יו"ר
ארגון  ...אני הסברתי לדוד עמר אמרתי דוד זה שנלחמו וזה ,וזה ,וזה ,מה
אתה רוצה מוזיאון ,ואיזה מוזיאון קיבלנו ,מוזיאון מקום ראשון בארץ ,אין
לא בתל אביב ולא בירושלים כמו שהוא נתן לנו ושילם את הכסף מה אני
יכול להגיד לך ,ו –  37אחוז כאן זה אוכלוסייה דוברי רוסית וזה רק בגלל דוד
עמר ,רק בגללו ,והמתנות ו –  8/3ו –  9/5בחברת חשמל  300איש 350 ,איש
רק בגללו הוא עשה את זה .אני לא אשכח את זה ,אני לא אשכח את זה,
תודה שבאתם.
(מחיאות כפיים)
גב' שגית גליק :אני רוצה לחבר כל מיני דברים ביחד ,אני לא הכרתי את אבא שהעליתי את
הבן שלי לכיתה א' אני לא יספר את הסיפור אבל אני ממש זוכרת את
הכמויות של הסיגריות שהוא עישן לי מול הפרצוף ,ב 96 -שהגענו לנשר
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ובחרתי להקים פה את הבית שלי ואת המשפחה שלי זה בהחלט בגלל שנשר
הוצגה כעיר ששמה דגש ענק על החינוך ,החיבור שלי עם רועי לפני מספר
שנים גם התחיל על הרקע הזה של חינוך ,אני חושבת שזה נאמר פה לדעתי
דוד זכרונו לברכה ,אבא שלכם זכרונו לברכה המליך את רועי מתחילת הדרך,
ואני חושבת שרועי הוא באמת ממשיך הדרך של אבא ,ואני יכולה להגיד
שבשנה וחצי האחרונות שטיילתי ברחובות העיר ובכל מיני מקומות שאפילו
לא ידעתי שהם קיימים ,דבר אחד בטוח שכולם חושבים על אבא ,כולם
העריכו אותו זה לא משנה אם הם אהבו אותו יותר ,אם הם אהבו אותו
פחות ,אם הם הכירו אותו טוב ,אם הם פחות הכירו ,העריכו אותו מאוד ואני
חושבת שלנו בישיבה החגיגית הזאת זו זכות גדולה להיות חלק מזה,
מהמעמד הזה ,וזכיתם.
(מחיאות כפיים)
מר לאוניד נסימוביץ :אני נזכר בשש בבוקר שאני חיכיתי לאוטו שייקח אותי לעבודה דוד
עשה סיבוב הסתכל איך ניקו את העיר ,כל יום ,יום ,יום .אמרתי פרדי לא
יכול לעשות הוא אומר פרדי עצלן הוא ישן.
מר גיאורגי גרשקוביץ :אני אוסיף כמה מילים על מה שראש העיר אמר ,הוא אמר שאבא
בחדר שלו ,יש לנו צייר שצייר את התמונה שעובד במקבצי דיור עד עכשיו
שהוא הקים את המוזיאון  ...ושסיפרתי אחרי ועדת שמות שאנחנו הולכים
להנציח את שם של דוד ברחוב ובבית הספר והכל הוא שמח מאוד ואמר לי
תמסור לכולם שאני גאה בזה ,וסיפרתי לו על התמונה והוא יודע שהתמונה
בחדר של רועי ... ,או משהו ממני ישאר זמן רב בעירייה ,ונמסור לכולם שזה
מבורך לעשות על שמו רחוב והכל ואני תמכתי ברועי על הרעיון וישר אמרתי
שכן אנחנו הולכים לזה שיהיה לזכרו.
עו"ד אלכס טנדלר :אני גדלתי פה בנשר ועבדתי עם דוד עוד בשנים הראשונות ואני מצטרף
לכל מי לות השבח שנאמרו כאן ,ודוד הוא בהחלט דוגמא לאדם חכם ,ובעל
יכולות יוצאות מן הכלל והמעשה של קריאת רחוב על שמו הוא ראוי ביותר.
(מחיאות כפיים)
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מר ליאור האס :בשנים  2007 ,2006שהתחלתי להיכנס ליחידת הנוער ובכלל לגדול בתוך
המתנ"ס ובכלל מה זה יחידת נוער והלכנו ואמרנו שאנחנו רוצים להקים
מועצת נוער שזה עוד לא היה בחוק והיום זה כבר בחוק ,ודוד כאילו זרם
איתנו ישר הוא לא אמר לא ,כן ,הוא זרם הוא אמר מה אתם רוצים מה אתם
צריכים קחו תעשו ,נתן כסף ,נתן לנו תקציב ,נתן לנו לחלום ולהגיע רחוק,
וגם אתה רואה את כל הדברים שבזכות זה שהוא נתן לנו להקים גם מועצת
נוער אני יכול להגיד שאני בזכות זה למדתי המון בתוך מועצת התלמידים
והנוער ואחר כך בשנת שירות וחזרתי לעשות שנת שירות פה בעיר וזה בזכות
הדבר הזה ,בסופו של דבר כל המסלול של החיים שלי אני חושב שהוא מאוד
השפיע עליי .גם בבחירות עוד ב –  2008שהייתי ילד וניהלתי לדוד את המטה
נוער הייתי יחד עם כל הדבר הזה .רועי רצה למשוך אותי ב –  2008איתו ואני
לא הסכמתי ,ב –  2008אמרתי לרועי לא ,לא אני רק עם דוד ואז עם השנים
גדלנו וזה סיפור אחר כבר ,ובאמת אני חושב שהוא עשה לנו פה כנוער שגדלנו
פה ותמכנו בו הוא עשה שינוי הוא דאג לנו ,הדלת שלו תמיד היתה פתוחה
לכל דבר ,לכל מה שרצינו ,וזה באמת ,באמת השפיע על הרבה מאוד מאיתנו
שהגענו למקומות טובים ושאני מסתכל על החברה שלי ועל השכבת גיל שלי,
ועל איפה שכולם נמצאים היום זה הרבה ,הרבה בזכותו ,זה הרבה בזכות
אדם אחד שנתן ,ועשה ובלעדי זה אני לא בטוח שהיינו מגיעים למקומות
האלה ,זה כייף ומרגש מאוד.
מר אילן רונן :אני מבקש לשתף אתכם ברגע האחרון של דוד עמר ,בחדר הזה .אני אוהב
לספר ואני אוהב להיזכר כי אני בדרך כלל יושב שם בפינת האאוט סיידר,
הוא הגיע לכאן עם ספק שאולי כן לחזור לפוליטיקה כחבר מועצת עיר לא
ידע והוא נכנס לחדר וכולם ידעו שדוד עמר מגיע והוא נכנס לפה בהליכה
מדודה עם ההליכון התיישב פה בפינה ,ובחיוך ספג את מה שספג מכל אלה
שחשבו שאין כבר מקום לחזור לפוליטיקה ,ובמקום שאת יושבת גברתי ישב
באותה ישיבה מסעוד אלימלך שחזר גם הוא למועצה והוא היה מוותיקי
הישוב ,ובתקופה שאני לא הייתי מעורה בחיי העיר כנראה שהיתה קצת
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יריבות בין אבא דוד עמר לבין מסעוד אלימלך פוליטית בלבד ,ודוד עמר
אחרי ששמע את מה ששמע והחליט שהוא עוזב חוזר בדרכו הביתה והוא קם,
כולם קמו כדי לפנות את הדרך אבל במקום ללכת מפה החוצה ,עשה עם
ההליכון סיבוב מסביב לשולחן ,הגיע לאיפה שאת יושבת נתן חיבוק ונשיקה
לאותו מסעוד אלימלך שעל שמו אנחנו רוצים את החדר הזה ,וזו היתה
פגישתם האחרונה ,מכאן הוא יצא זה היה החיבוק האחרון ,מכאן הוא יצא
וכבר לא חזר .אני שהייתי אז פה באותם רגעים ורואה אותך יושבת כאן
באותו מקום עבורי כתושב העיר זה סגירת המעגל הייתי פה וראיתי במו עיני.
(מחיאות כפיים)
מר פדי רואש :אני רוצה להגיד משהו על אבא שלך אני בעצם הגעתי מחיפה ,הגעתי שם ל –
 15שנים אני שם במקור ,אני רציתי לדבר אבל אבא שלך הגעתי באמת לעיר
נשר יחד עם אשתי והיא ראתה שהעיר טובה מבחינת ילדים והכל אז
החלטתי לעבור לפה לעיר נשר ,ואבא שלך בעצם היה לי איזה ילד שיש לו
בעיות של קשב וריכוז  ...ונכנסנו להתייעץ איתו רצינו שילך לבית ספר
אלונים כדי שיתקבל שם ונתן את ברכת הדרך נתן את האישורים שהיה
צריך ...,היום הילד שלי אני לא רוצה להגיד לכם אבל זה סיפור הצלחה
מרגש ובזכות הדחיפה הזאת ,בזכות התמיכה הזאת ,תמיד ידענו שבנשר יש
את הפוטנציאל של החינוך ואבא שלך תרם.
מר רועי לוי:

ברשותכם ניתן לזהבה גם לומר וגם לאילן שהגיעו היקרים הילדים של דוד
לומר מספר דברים.

גב' זהבה עובד עמר :קודם כל תודה רבה לכולם ,קצת מרגש אבל נעשה את זה .אנחנו באנו
להודות לכם באופן אישי לכל אחד ואחת מכם ,על פעולה להנצחת אבינו
היקר דוד עמר ,בשם אימי סימה שתיבדל לחיים ארוכים ,אחי אילן ,אחי
יוסי ושלומי ,אחותי חן ,ואני והנכדים אנחנו רוצים להגיד לכם תודה ,אנחנו
ר וצים להוקיר ולהקיר תודה ובראש ובראשונה לך אדוני ראש העיר ,מר רועי
לוי על כל פועליך להנצחת אבינו היקר מכל .האובדן קשה ,האסון שפקד
אותנו רק לפני כמה חודשים בלבד עדיין לא מתעכל בקרבנו ,אבא שלי שלנו,
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גידל אותנו לענווה ,לצניעות ולצדקת הדרך ,עזב אותנו לעולם האמת לא לפני
שהותיר אחריו תלמידים וממשיכי דרך כמוך רועי שקיבלו על עצמם להמשיך
את תוכנותיו ,את העשייה הגדולה שהקים ובנה בעיר נשר ועל כך שוב אנו
מבקשים להודות לך רועי ,ולכולכם הדבר אינו מובן מאליו .אתה זוכר שהיית
אצלי בבית ואבא ישב ונתן לך הוראות מפורשות מה לעשות ואיך לעשות אז
אנחנו באמת רוצים להודות לכם באמת על הכל .ולך רועי אתה יודע.
(מחיאות כפיים)
מר אילן עמר :אני מאוד מתרגש ,שמעתי את הדברים החמים ,ועשה לי טוב ,עשה לי טוב
לשמוע שלא היתה אף התנגדות ,הדרך שבחרנו להנציח אותו אכן מאוד,
מאוד ראויה ,ומתאימה לאופיו הדברים שהיו חשובים לו ,ריגשת אותי מאוד,
עם הסיפור .הוא תמיד אמר אל תיקח את המובן מאליו ,תסתכל דווקא על
האנשים למטה ,ולך איתם .הזכרת את הפיוטים ,הזכרתם את החינוך ,יצא
לי לא אחת להצטרף אליו לכל מיני פגישות ,כל מיני נסיעות ,החינוך היה
חשוב לו ברמה של ,אני אספר לכם על אישה אחת בלשכת שרת החינוך שהיא
לא רצתה לעזור בתקצוב מסוים במקרה הצטרפתי לפגישה ,הוא הגיע
לפגישה ,כמו שאתם מכירים אותו שהוא רצה להגיע לאיזה שהוא מקום הוא
היה מגיע פותח את הדלת ונכנס ,אז הוא הגיע ללשכת שרת החינוך ,פתח את
הדלת ולא משנה שהיו  20איש מסביב לשולחן הוא אמר לי אני לא יוצא עד
שנשר תקבל את מה שהיא צריכה לקבל ,ואם לא טוב אז תזמיני משטרה,
ונשר קיבלה מה שהיתה צריכה לקבל ,זה היה בשבילו החינוך ,החינוך היה
בשבילו הכל לא משנה מה ,לא משנה איזה שעה ,אנחנו כילדים גדלנו בלי
אבא בבית ,ראינו אותו בסופי שבוע הוא שמר שבת אבל מבחינתנו אבא בחר
בעיר ,העיר היתה חשובה לו מאוד ,הערכנו את זה מאוד ,ואנחנו מאוד ,מאוד
מעריכים את מה שבחרתם לעשות ואת האופן שבחרתם להנציח אותו ,רועי
שוב תודה רבה ,אנחנו מאוד מודים לכולם לחברי ועדת השמות ,לכל חברי
מועצת העיר ,ועוד פעם אנחנו מאוד מעריכים את זה שלא היתה אף
התנגדות ,וזה התקבל בפה אחד ,כי מבחינתנו זה מאוד אומר משהו .שוב
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תודה.
(מחיאות כפיים)
מר רועי לוי:

טוב חברים אז ,זה היה קשה ,אז רק כמה מילים לפני שנעלה להצבעה אנחנו
באותו פרוטוקול אמרנו שנקרא את שם חדר הישיבות על שם מסעוד אלימלך
ואילן ציין זה בעצם אותם סוג של מנהיגים אלה שבנו את העיר נשר ובחרנו
אגב את הנושא את חדר ישיבת המועצה כי מסעוד זכרונו לברכה שהיה בריא
תמיד היה מגיע לישיבות מועצה ,אני זוכר אותו בקדנציה הראשונה שלי
תמיד יושב כאן ,יוצא ,מחכה היה אוהב את הפוליטיקה ,מדבר איתנו ,והיה
מדבר איתי שעות על גבי שעות היה תופס אותי ברחוב זה תמיד היה שיחות
על פוליטיקה ,אני חושב שזה המקום הראוי וגם כן למשפחת אלימלך
היקרים אנחנו שמחים להנציח את אביכם .זהו חברים אני יעלה את זה
להצבעה אחרונה של אישור הפרוטוקול .אנחנו מאשרים את הפרוטוקולים
ועדת כספים טו ,3/ועדת שמות טו ,1/מי שבעד להצביע  B ,AנגדC ,נמנע.
אפשר להצביע .תודה רבה ההצעה עברה התקבלה פה אחד ,תודה רבה לכולם
וחג שמח 8 ,בעד .הישיבה נעולה.

מאשרים את הפרוטוקולים של ועדת כספים טו 3/וועדת שמות טו.1/
בעד – 8
נגד – 0
נמנע – 0
ההצעה אושרה

*** נעילת הישיבה ***

____________________________
רועי לוי
ראש העיר
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