
 

 

 
 1 עיריית נשר

 2 

 3 

 4 י"ז באייר התשע"ט  רביעי, מועצת העיר,שהתקיימה ביוםמליאת של ישיבה מן המניין 

 5 , נשר.20בחדר ישיבות, בבניין העירייה, דרך השלום   18:00בשעה  22/5/19 

 6 

 7  : משתתפים

 8 מר ישי איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר

 9 מר גאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר

 10 העיר מר תומר כהן, סגן ראש 

 11 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר

 12 , חברת מועצהוגב' פרח אסטרוגנ

 13 מר דני קרן, חבר מועצה

 14 גב' שגית גליק, חברת מועצה

 15 מוביץ, חבר מועצהיסמר לאוניד נ

 16 מר אברהם בינמו, חבר מועצה

 17 מר שלומי זינו, חבר מועצה

 18 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 19 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה

 20 חסרים:

 21 רועי לוי, ראש העירייהמר 

 22   וזמנים:מ

 23 מר צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה

 24 עו"ד אורי גרינברגר, היועץ המשפטי לעירייה

 25 יכה זינו, גזבר העירייהמר מ

 26 מר אייל לרמן, דובר העירייה

 27 עוזר ראש העיר, האס ליאורמר 

 28 ת ראש העירמנהלת לשכ, שלמה שרוןגב' 

( 882) 10/2019פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס'   

  2019במאי  22מיום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 על סדר היום:

 2 .שלומי זינו –שאילתא  .1

 3 .שלומי זינו –צעה לסדר ה .2

 4 .עדכון הרשאות חשבונות בנק חטיבות הביניים א' וב' .3

 5 .תואישור פרוטוקול ועדת תמיכ .4

  6 

 7 פרוטוקול

  8 

 9ערב טוב לכולם. הכל בסדר בהקלטות חברים? הכל בסדר? הנני מתכבד,  מר י. איבגי:

 10חברים, לפתוח. חברים, הנני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן 

 11. נוכחים זאב שפיגלר, שלומי ז'ינו, יחיאל 10/2019, 882פר המניין מס

 12אדרי, היועץ המשפטי אורי, אנחנו מאחלים לך בהצלחה בהתחלת 

 13 תפקידך, נכנס גם ראש העיר אבי בינמו, מיכה זינו, גזבר העירייה. 

 14 כמה עולה שי פירון לעירייה. מר א. בינמו:

 15 אבי, נכנסת מר י. איבגי:

 16 מה הוא עולה.שאלתי כ מר א. בינמו:

 17נכנסת, כבד את עצמך, שב, תגיד שלום ותן לאנשים לדבר, בסדר? מי  מר י. איבגי:

 18עוד, נמצא איתנו גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר, תומר כהן, סגן 

 19ראש העיר, מנכ"ל העירייה צחי שומרוני, אדוה קאופמן, המשנה לראש 

 20קרן, חברת העיר, חברת המועצה פרח אסטרוגנו, חבר המועצה דני 

 21 המועצה שגית גליק וחבר המועצה לאוניד נסימוביץ. 

 22 שלומי זינו –שאילתא  -נושא ראשון 

 23הנושא הראשון על סדר היום, כמובן אני ממלא מקום ראש העיר, ראש  מר י. איבגי:

 24העיר נמצא עכשיו ונאבק על כספים שמנסים להוריד לנו מבז"ן ולכן 

 25אשון ררף אלינו בהמשך. הנושא הכרגע הוא נעדר, אני מקווה שהוא יצט

 26 שאילתא של שלומי ז'ינו, מי רוצה לדבר על הנושא? 

 27 בעל השאילתא.  :מהנוכחים

 28תכף הוא יקריא אותה, שלומי, אתה רוצה להקריא אותה, לפתוח  מר י. איבגי:
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 1 שלומי? תפתח.

 2שניה לפני שאני מתחיל את השאילתא אני רוצה לציין לפרוטוקול  :מר ש. זינו

 3מספר פניות בנושא הישיבה, ישיבת מועצת העיר הזאת, מה  שהגשתי

 4שרלוונטי כרגע לסדר היום, שני נושאים שמובאים לראשונה לסדר 

 5היום, זה השאילתה וההצעה לסדר. לא קיבלתי תשובות גם מכבוד 

 6 גרינברגר אֹורי היועמ"ש החדש שאני מאחל לו הצלחה בתפקיד 

 7 אּורי ד א. גרינברגר:"עו

 8רי סליחה. ואני רק אצטט ואבקש לקבל אד הוק עכשיו חוות רי, אּואּו מר ש. זינו:

 9דעת משפטית בעניין הזה, מדוע בניגוד לפקודת העיריות לא מובאות 

 10לסדר היום שתי שאילתות לפחות ושתי הצעות לסדר מהאופוזיציה כפי 

 11 שפקודת העיריות בסעיפים הרלוונטיים מאפשרת לחברי מועצה להגיש.

 12אני אומר לחבר המועצה זינו, אני קיבלתי את הפניה שלך כפי שציין סגן  גר:ד א. גרינבר"עו

 13ראש העיר, ראש העיר נמצא בישיבה בנושא בז"ן שהצטרפו אליה גם 

 14אנוכי והגזבר, יצאנו כדי להגיע לפה. את מירב הזמן שלי ביומיים 

 15האחרונים נאלצתי להקדיש לנושא הזה. מאוד קשה ולא סביר לצפות 

 16לתת חוות דעת תוך ארבעים ושמונה שעות, עם כל  מיועץ משפטי

 17הפניה שלך התקבלה אצלי, אני מבטיח לך שעד לישיבה הבאה  .הכבוד

 18תהיה לך תשובה מסודרת לפניה ואם אני אמצא לנכון שיש דברים 

 19 תקן אז הם יתוקנו. שצריך ל

 20-באני מסיים את הסאגה בעניין הזה שהפנייה שלי בעניין הזה נעשתה  מר ש. זינו:

 21ואני מצפה, מצד  20/5-אחרי שנכנסת לתפקיד ב 21/5-וגם ב 16/5/19

 22שעות חוות דעת משפטיות  48-אחד אני לא מצפה שתיתן לי בפחות מ

 23, צריך יתי רוצה אבל אתה חדש ואיך אומריםמלומדות למרות שכן הי

 24להיכנס לתפקיד אבל יחד עם זאת איפה שהוראות החוק פשוטות 

 25לפקודת העיריות בעניין  27אותן כמו סעיף ורק לא מקיימים וברורות 

 26הצעות לסדר של  2ההצעות לסדר שמדבר במפורש על דיון בלפחות 

 27לפקודת העיריות שמדבר  36האופוזיציה ובכל ישיבה מן המניין וסעיף 

 28על הגשת שתי שאילתות אז אני לא מצפה שתברח מהנושא הזה ותגיד 
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 1וק הן ברורות ואני שאתה צריך זמן כדי לתת חוות דעת, הוראות הח

 2שוב, גם לישיבה הזאת כמו עוד הרבה דברים שאני אציין במשך הסדר 

 3יום, מפסיד את הזכות שלי כיוון שראש העירייה פועל בניגוד להוראות 

 4החוק, ולשאילתא גופה שכן הועלתה לסדר היום אחרי שישה חודשים 

 5 שזו 21/11/18מהיום שהוגשה. בישיבת מועצת עיר שהתקיימה ביום 

 6הייתה ישיבה שהתקיימה בהיכל התרבות, הישיבה צולמה במצלמה 

 7אחת בלבד ובאופן לא מקצועי כך שלא נראו חברי מועצת העיר 

 8והמצלמה לא הופנתה כלפי הדוברים ועל פי הפרסום בדף הפייסבוק 

 9בעיריית נשר הישיבה צולמה על ידי אדם בשם קבסה. השאלה שלי 

 10ך שירותים בתקופת הבחירות לראש העירייה האם הצלם קבסה נתן ל

 11עבור קמפיין הבחירות, מי החליט על התקשרות עם הצלם הזה, האם 

 12חתמתם הצלם ואתה על העדר ניגוד עינינים ומדוע לא לוקחים חברת 

 13צילום שתשדר את הישיבות באופן מקצועי יותר כמו בישיבות מועצת 

 14 10/12-העיר בעיריית חיפה, ואני מדגיש שהשאילתה הזאת הוגשה ב

 15מאז התחילו לצלם את הישיבות בצורה שהן מצולמות כרגע וגם היום 

 16אני רוצה לשאול וזה באותו ענין, מדוע ישיבות מועצת העיר, הצילומים 

 17שלהן, כשחברי מועצת עיר מדברים הפוקוס מתרחק וכשראש העיר או 

 18אחד הסגנים שמדבר פעם ב, ישי איבגי, הרי אין שם מה לצלם כי רוב 

 19האחרים לא מדברים בכלל במשך חצי שנה, הזום מופנה  חברי המועצה

 20אליהם. אני מזכיר לכם, אנחנו בעירייה במקום ציבורי, כל מה ששייך 

 21לעירייה זה ציבורי וצריך לפעול באופן שוויוני כלפי כל חברי מועצת 

 22 העיר, אני מבקש לקבל את התשובה לשאילתא, תודה. 

 23א, אולי הם ל אבי?יחיאל? בנושא הזה? יש עוד מישהו שרוצה לדבר  מר י. איבגי:

 24 רוצים להגיד משהו על זה. פתוח, בבקשה. 

 25, סליחה, אתם פתחתם הערהישי, האמת זה לא כל כך הנושא אבל זו  מר ז. שפיגלר:

 26 ואני רוצה להתייחס למה שפתחתם.

 27 טוב מר י. איבגי:

 28עיר מצא מאוד חורה לי שאנחנו פותחים את הישיבה באמירה שראש ה מר ז. שפיגלר:
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 1 עו"ד לנכון לתת את מירב המאמץ, את מירב הזמן, לעזוב הכל, כולל

 2לרוץ אל בז"ן, לבוא ו אורי היועץ המשפטי, ברכות באמת לתפקיד

 3ולשחר ולקבץ נדבות כשאנחנו כולנו יחד, סליחה, כשהייתם 

 4באופוזיציה, נלחמנו כל ישיבה לא לקחת את כסף הדמים, כסף שגורם 

 5שגורם להרג, לסרטן, כסף שכולו כאחד הולך  לתחלואה לציבור, כסף

 6לטובת המחלות לטפל בהן, ומה אנחנו עושים עכשיו דבר ראשון, 

 7פותחים את הישיבה ואומרים רבותי, היינו באופוזיציה, דאגנו לציבור, 

 8עכשיו אנחנו דואגים לכיס שלנו ולכן בוא נרוץ לבז"ן, נתחנן ונקבל את 

 9, לא שלך לפי דעתי, לא של ראש הכסף, מאוד חורה לי, זה לא במקום

 10העיר ולא של היועץ המשפטי, מאוד מאוד חורה לי, בואו נזרוק את 

 11הכסף התפל הזה, נסתדר בלעדיו על כמה וכמה שאתם הובלתם ישי, 

 12ועדה שתבוא ותילחם ובאמת ניפטר מכל הרוע הזה, אתם הובלתם 

 13 מהלך כזה ועכשיו אתם מובילים מהלך נגדי לחזור ולקבל את כסף

 14 הדמים הזה, מאוד עצוב. 

 15זה היה חלק מההתחייבות בקמפיין הבחירות אני אוסיף עוד משהו,  מר ש. זינו:

 16 שהוא לא ישתמש בכספים של הארנונה. 

 17 אין לך זכות לדבר עכשיו.אתה לא מוסיף,  מר י. איבגי:

 18 אני כן יכול לדבר. אני כן יכול לדבר.  מר ש. זינו:

 19 ה... אתה רוצה לדבר? יחיאל, יש לך את מר י. איבגי:

 20 אני כן יכול להוסיף ואני מוסיף שהתחייבתם בקמפיין הבחירות מר ש. זינו:

 21 אתם רוצים שנעלה את זה להצבעה? מר י. איבגי:

 22 התחייבת בקמפיין הבחירות  מר ש. זינו:

 23 זה שאילתא.  :י. אדרימר 

 24 זה שאילתא... להגיד תשובה?  מר י. איבגי:

 25 ה, מה זה.בטח, תשוב מר ז. שפיגלר:

 26 אני רוצה להתייחס למה שאמר זאב, שתי נקודות  מר י. איבגי:

 27 תפעיל את הדבר הזה.  :י. אדרימר 

 28או.קי. אני אסיים את זה בדקה בדיוק, הדברים הם יותר ביצוע מאשר  מר י. איבגי:
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 1 .רואים את זה בשטח גםדיבורים. 

 2, ביצוע של העלאת כן, מה זה ביצוע. ביצוע של גזירות על הציבור מר ש. זינו:

 3 הארנונה, זה הביצוע. 

 4 שפיגלר מר י. איבגי:

 5 ביצוע עאלק, על מי אתם עובדים? מר ש. זינו:

 6 למה שאמרת כדי שגם אתה תהיהאתייחס  מר י. איבגי:

 7 , זה הביצוע. 300%-העלאת אגרת שילוט ב מר ש. זינו:

 8 שלומי, אתה רוצה להפריע בישיבה?  מר י. איבגי:

 9 כן מר ש. זינו:

 10 אנחנו מעלים את הכל להצבעה... מר י. איבגי:

 11 תרשום לי הפרעה, תרשום לי הפרעה.  מר ש. זינו:

 12 יש לך זמן לדבר, תדבר בזמן. מר צ. שומרוני:

 13אתה, אתה לא מרכז הישיבות, אתה פקיד, אתה לא יכול להתערב  מר ש. זינו:

 14 בדיונים במועצת העיר.

 15 העיר מצולמת ומשודרת  המענה לשאילתא, ישיבת מועצת מר י. איבגי:

 16 אתה פקיד, אל תתערב בדיונים הפוליטיים.  מר ש. זינו:

 17מעכשיו עד סוף הישיבה אין תשובות, רק עניינים ונגמר הסיפור  מר י. איבגי:

 18 דקות. 20-והישיבה תסתיים ב

 19 את מי אתה מפחיד? על מי אתה מאיים? מר ש. זינו:

 20 על התושבים. שלומי, אל תעשה את החוכמות האלה מר ד. קרן:

 21 אה, אתה התחלת לדבר?  מר ש. זינו:

 22 חבר'ה, דני, דני, דני מר י. איבגי:

 23 התחלת לדבר?  מר ש. זינו:

 24 מספיק מר ד. קרן:

 25 או.קי. חברים  מר י. איבגי:

 26 פתחת את הפה? מר ש. זינו:

 27 מי שרוצה יקבל את זה אחר כך כתוב, או.קי.? מענה לשאילתא  מר י. איבגי:

 28 י מבקש לקבל את זה כתוב. אנ מר ש. זינו:
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 1"שידור ישיבות מועצת העיר בשידור חי. ישיבות מועצת העיר מצולמות  מר י. איבגי:

 2ומשודרות באופן רציף מאז כניסתי לתפקיד באופן שקוף וגלוי לציבור. 

 3שתיים, אני גאה שמועצת העיר מובילה שקיפות כלפי הציבור וכך 

 4 שובה שלו. נושא שני. נמשיך לנהוג. בברכה, רועי לוי." זו הת

 5אני שואל מתוך השאילתה ויש לי זכות על פי פקודת העיריות להוסיף  מר ש. זינו:

 6 שאלה בתוך השאילתא 

 7 יאללה מר י. איבגי:

 8פה בתוך התשובה הזאת יש התייחסות לניגוד העניינים עם הצלם אי מר ש. זינו:

 9אנשים קבסה ואני אוסיף גם עם הזמר שבא להופיע בל"ג בעומר. האם 

 10שעבדו עם ראש העיר בבחירות לא צריכים להצהיר על ניגודי עניינים 

 11כשהם באים להתקשר עם העירייה ושאלתי את זה לפני חצי שנה, עד 

 12 שזה כבר עולה לדיון, איפה התשובה לזה?

 13התשובה, אני חוזר עליה, "ישיבת מועצת העיר מצולמת ומשודרת  מר י. איבגי:

 14כניסתי לתפקיד, באופן שקוף וגלוי לציבור. באופן רציף, מאז )כניסתו( 

 15שתיים, אני גאה שמועצת העיר מובילה שקיפות כלפי הציבור וכך 

 16 נמשיך לנהוג, בברכה רועי לוי", נושא שני הצעה לסדר

 17אני מקווה שכשתסתיים הישיבה אתה תקשיב לעצמך ותראה איך אתה  מר ש. זינו:

 18 לא עונה לציבור 

 19 הצעה לסדר מר י. איבגי:

 20 יש פה שאלה על ניגוד עניינים מטורף ואתה לא עונה לציבור. ש. זינו: מר

 21 שלומי זינו – הצעה לסדר – שנינושא 

 22, חברים, ההצעה לסדר של שלומי "ביחד"חברים, הצעה של נושא של  מר י. איבגי:

 23 זינו, מי רוצה לדבר בבקשה יקבל את זכות הדיבור. מי רוצה קודם כל 

 24 לדבר?  

 25רוצה לדבר אחרון. אני לא מוריד שום הצעה, איזה מוריד את  אני מר ש. זינו:

 26 ההצעה? 

 27 לא, אומר שתדבר, מה אתה רוצה.  מנהנוכחים:

 28 חברים, מי רוצה לדבר? מר י. איבגי:
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 1 אני מדבר אחרון. מר ש. זינו:

 2 יחיאל? אבי? רוצה לדבר? לא, שלומי, אתה רוצה לדבר?  מר י. איבגי:

 3 , שפיגלר גם.כן, אמרתי אחרון מר ש. זינו:

 4 אז אתה האחרון, יחיאל, בבקשה. מר י. איבגי:

 5 ערב טוב לכולם, אני מבקש להפעיל את השעון אחרי שאני איכנס ל...  מר י. אדרי:

 6 שניות. 20יהיה לך עוד  מר י. איבגי:

 7 .תתחילכבה אותו קודם כל, כשאני אתחיל על הנושא הזה,  מר י. אדרי:

 8 או.קי. מר י. איבגי:

 9קודם כל אני מברך את היועץ המשפטי החדש, ואני מודה ליועץ  י:מר י. אדר

 10המשפטי הקודם, מר טנדלר, ששירת אותנו הרבה שנים, היו חילוקי 

 11דיעות של חלק מהאנשים לטוב או לרע, אבל אנחנו נזקוף את זה לטוב, 

 12אני חושב שהוא עשה עבודה טובה בתנאים שהיו פה בעירייה באותה 

 13ההצעה לסדר היום אני מסתכל עליה ואני מבין  תקופה. לגבי הנושא של

 14העירייה צריכה  75%שלמעשה בפועל זה חוק נהרי, חוק נהרי אומר 

 15שיש שם תלמידים, ילדים  "ביחד"להשתתף. זה לא סוד שבי"ס 

 16שלומדים מהישוב הזה, שגרים בישוב הזה, נולדו, חלק מההורים 

 17אנחנו נותנים שלהם, והם לא מקבלים את אותו יחס ואת אותה עזרה ש

 18לתלמידים שלנו בעיר נשר )ממלכתי רגיל וממלכתי דתי(. הנושא הזה 

 19עלה לפני למעלה משנה בעירייה ודיברנו על הקצאה, הקצאת מבנים, 

 20דיברנו על נושא של חוק נהרי, דיברנו גם עם הגזבר מיכה בעניין הזה. 

 21היו מכתבים של הרב פרץ לטובת העניין הזה, ולאורך כל הדרך היה 

 22תחמקות לא לתת את זה בגלל תוספת בנייה כזו או אחרת, בגלל ה

 23אילוצים של המערכת, אני יודע שהרב פרץ בזמנו הגיע לתביעה עם 

 24עיריית חיפה וזכה בהמון כסף בעניין הזה. אני מקווה מאוד שלא נגיע 

 25לתביעה בעיר נשר בעניין הזה מכיוון שאם נגיע לתביעה הכסף שמגיע על 

 26ם הרבה מאוד כסף, אני חושב שלמרות שההצעה פי חוק אנחנו נשל

 27לסדר הזאת חוזרת על עצמה, העליתי אותה לפני למעלה משנה, אני 

 28חושב שהעירייה צריכה להקים איזשהו גוף, ועדה, מיני ועדה, יחד עם 



   04-8666313חברת איגמי,                                                             ישיבת מועצת עיריית נשר
 2019במאי  22
 
 

9 

 1הגזבר, ולעשות בדיקה מקיפה איך אפשר לעזור לילדים של בי"ס 

 2ך אפשר לעזור לילדים . אני מבקש שלומי, אתה מפריע לי, אי"ביחד"

 3, אני לוקח את בתי הספר בחיפה, "ביחד"שלנו שלומדים בבית ספר 

 4חלק הפרטיים וחלק הלא פרטיים או בערים מסביבנו, העירייה נותנת 

 5את התמיכה בהתאם לחוק ובמסגרת החוק. אנחנו לא רואים את זה פה 

 6היום, לכן אני מבקש בלי קשר להצעה לסדר, לא הצעה לסדר, שאו 

 7ועדת החינוך תתכנס בעינין הזה ותמצא דרך איך לסייע לילדים שלנו שו

 8במבנים ראויים ובתקציב על פי חוק והבעיה שלנו זה הביצה 

 9והתרנגולת, מצד אחד אומרים שהמבנים לא תקינים והבי"ס לא 

 10מאושר, למה? כיוון שיש בעיה עם המבנים, מצד שני אי אפשר להעביר 

 11וון שמבחינת החוק הם חייבים להיות להם את הכסף של חוק נהרי מכי

 12מוכרים דרך משרד החינוך. משרד החינוך לא יכיר בהם, במבנים שיש 

 13להם, ואני חושב שצריך לראות, פה יש את הביצה והתרנגולת, איך 

 14אנחנו כעירייה דואגים שהמבנים האלה יהיו ראויים, איך הם יקבלו את 

 15זה במסגרת החוק  מה שמגיע להם כתושבי נשר לכל דבר, ולעשות את

 16בצורה מסודרת תוך כדי הקצאת מבנים כפי שהייתה התחייבות של 

 17האופוזיציה דאז, היום הקואליציה, לטפל בעניין הזה אחרי הבחירות 

 18שהיו פה קהל גדול ונכון להיום זה לא בוצע. אפילו ויתרתי לך על שלוש 

 19 שניות.

 20 הבאה.  לפעםחסכת  :ד.קרןמר 

 21 שה.שפיגלר, בבק מר י. איבגי:

 22 ערב טוב לכולם, אני עובר כאן על הנושא של התמיכות, בגדול  מר ז. שפיגלר:

 23 זה לא התמיכות. מר י. איבגי:

 24 אל תפריע לו. מר ש. זינו:

 25 סליחה מר ז. שפיגלר:

 26 זה לא הנושא של התמיכות.  :י.איבגימר 

 27 סליחה, אתה יודע, אם תמתין עוד דקה תראה שכל דבר מתחבר בסופו מר ז. שפיגלר:

 28של דבר לגופו של עניין לנושא שנדון כרגע. אז הסבלנות היא אחת 
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 1המעלות שכל אחד מאיתנו לא יזיק שיהיה לו. אני עובר כרגע בנושא 

 2התמיכות על סעיפי הדת, כל העמותות של הדת, ואם אני בא ומחבר 

 3פחות או יותר את כל העלות שאנחנו באים ורוצים להעביר כרגע 

 4 אלף שקל  700-זה מגיע ללתמיכה במוסדות הדתיים 

 5  800 :מר א. בינמו

 6אלף שקל אנחנו נותנים עכשיו לתמיכות בעמותות  800אלף שקל,  800 מר ז. שפיגלר:

 7של הדתיים, אני לא אומר שזה פסול, אבל אני שואל כרגע, ההחלטה 

 8באה ואומרת בואו נחלק את כל המשאבים בצורה שוויונית גם לדתיים, 

 9"ביחד" שונה משאר המוסדות, בגלל שהוא  גם לחילונים. במה בי"ס

 10 800, 700דתי? אנחנו נותנים כאן קופה לא לבי"ס, לא למוסד, לעמותות, 

 11אלף שקלים ולבי"ס שמאגד ילדים קטנים שבא ומחנך אותם במסגרת 

 12חינוכית, מסגרת שהיא בצורה כזו או אחרת תחת פיקוח, תחת העיר 

 13אנחנו נציה הקודמת שנשר, דיברנו, דנו וקיבלנו החלטה באמת בקד

 14נתמוך ונמצא את המשאבים על מנת שהבי"ס ימשיך להתקיים, והנה 

 15שוב, הכל מתהפך, ובמקום לתת את המשאבים אנחנו אומרים מה 

 16חודשים פאסה, אז ישבנו בצד כזה של השולחן, היום  5, 4שהיה לפני 

 17אנחנו נמצאים בצד השני, כל מה שהיה רלוונטי בצד ההוא לא רלוונטי 

 18ם. אז ישי, גם זה פסול. אני בדעה שכל בן אדם שנותן הבטחה זה היו

 19ללא קשר באיזה נושא, צריך לעשות את המירב על מנת לקיים את 

 20ההבטחה שלו, גם אם הוא יושב בצד השני של הכיסא, ושום גורם דתי, 

 21חילוני, או כל מי שלא תרצה, לא צריך להיות מקופח. כולם תושבי נשר 

 22כים להיות באופן שוויוני ליהנות מהסל החינוכי אחד לאחד, כולם צרי

 23ללא יוצא מן הכלל ולא צריך לבוא ולזרוק ולהגיד "ביחד" עכשיו 

 24 רלוונטי, "ביחד" לא רלוונטי, תודה. 

 25 בבקשה שלומי. מר י. איבגי:

 26ואדוני היועץ המשפטי, חלק  22/11/18-ההצעה הזאת לסדר הוגשה ב מר ש. זינו:

 27מלבד החצי שנה לפניך שהיה יועץ משפטי  מהפגיעה שאני מדבר עליה,

 28רק בתפקיד במשכורת אבל לא בעצם פעל באה לידי ביטוי לא רק 
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 1בפגיעה בזכויות שלי כחבר מועצה אלא באה לידי ביטוי בפגיעה בציבור 

 2כשהנושאים האלה לא מועלים לדיון, כי למשל ההצעה שהגשתי לאחר 

 3אש העיר אחרי לחץ מכן שהייתה אמורה להידון לפחות היום אם כבר ר

 4מהממונה על המחוז וממשרד הפנים נאות להעלות את ההצעות ואת 

 5 100-השאילתות שלי לסדר, הייתה הצעה של חוג לכל ילד בנשר ב

 6שקלים בשנה, יש איזה פרויקט של משרד החינוך שמתקצב חוג לכל ילד 

 7שקלים בשנה והגשתי את זה בנובמבר כך שהילדים יכלו  100-בנשר ב

 8מזה כבר השנה, הצעה מפורטת ואני מקווה שהיא תבוא לדיון ליהנות 

 9ותהיה עדיין רלוונטית לכשהממשלה תקום מבחינת התקציב ואפשר 

 10שתלמידי נשר יהנו מזה, וזו הפגיעה שאני מדבר עליה, שלא מקיימים 

 11 6-את הוראות החוק וכשלא מאפשרים לחבר המועצה היחיד במשך ה

 12ד פה מכל חברי המועצה חודשים שמגיש הצעות לסדר, אף אח

 13שהסתובבו ברחובות במשך השנה, שנה וחצי לפני הבחירות, לא הגיש 

 14שום הצעה לסדר. לא הגיש שום שאילתה, אז כשיש עוד אחד שמגיש 

 15הצעות לסדר ושאילתות חשוב מאוד לקיים את הוראות החוק. לעניין 

 16ההצעה לסדר היום בעניין מוסדות החינוך של רשת "ביחד" אז כמו 

 17ברי לסיעה זאב שפיגלר אמר, לא יתכן שבמקום שבו מחליטים שח

 18לתקצב, דרך אגב, הפוליטיקה פה של ראש העירייה שלא נמצא פה היא 

 19מדהימה, מצד אחד בכובע אחד לבוא ולצאת לפני חודשיים, גם זה 

 20בניגוד לחוק וגם שם ביקשתי חוות דעת משפטית, לצאת בהצהרה אני 

 21תיחת עסקים בשבת, משהו שלא היה ראש העיר תומך במדיניות של פ

 22פה במשך הרבה מאוד שנים ויש סטטוס קוו בעניין הזה, ומצד שני לבוא 

 23ולשלם הרבה יותר כסף ממה ששילמו ראשי ערים לפניו לעמותות שרוב, 

 24ואני עשיתי מחקר גדול על כל אחת ואחת מהעמותות האלה ואני לא נגד 

 25ב ובוחן כל עמותה להעביר להן כספים, אני רק אומר, כשאתה יוש

 26ת ועמותה, במיוחד בנושאי הדת, רוב העמותות האלה נותנות מלגו

 27לאברכים ולתלמידים שבאים ללמוד פה, חלקם גרים פה, חלקם לא 

 28אלף שקלים כחלק  700גרים פה ובסופו של דבר אתה מעביר להם 
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 1מההסכם הקואליציוני, גם עם סיעת ש"ס שיושבת פה למרות חילול 

 2ינוי של המדיניות, למרות האמירה הזאתי נגד השבת, השבת, למרות הש

 3ואתה מזניח מוסד שבינגוד למה שאמרו כאן חבריי, הוא כן מוכר על ידי 

 4משרד החינוך והוא כן מוכר על ידי החינוך העצמאי ויש חוק במדינה 

 5לתקצב את התלמידים, לא משנה באיזה  הזאת שמחייב אותנו להגיש,

 6, אם הם דרך מעיין החינוך התורני או אם 75%-מסגרת הם לומדים, ב

 7הם דרך החינוך העצמאי. ועכשיו אני מקריא את ההצעה לסדר, אני 

 8מאוד מקווה שכל חבריי פה למועצת העיר, והיו הרבה הצעות כאלה 

 9הם עברו, כמו שדרך אגב בקדנציה הקודמת העליתי עם האופוזיציה ו

 10למשל פתיחת בית הספר כנפי נשרים דרך אגב, גילוי נאות, הבן שלי 

 11לומד בבית ספר ממלכתי דתי שהוא במעין איזושהי תחרות עם הב"ס 

 12הזה ביחד, והשאיפה של כולם היא בעצם לאחד אותם, אבל מה לעשות, 

 13חר, זה כן נכון, הם לומדים משהו זה זרם דתי מסוים וזה זרם דתי א

 14אבל בסופו של דבר עד שהמחלוקת הזאתי בעזרת השם תיפתר אחר 

 15ואולי הם יתאחדו אי אפשר לקפח את התלמידים האלה, בואו לראות 

 16איפה הם לומדים, בואו לראות מה קורה איתם. עכשיו ישי עשו איתם 

 17מלא פגישות עם האנשים, עם ההורים, כשהיינו באופוזיציה ואנשים היו 

 18ים על הקצאות מבנים וכל הדברים האלה פה, ורועי לוי סיפר סיפור

 19באופוזיציה והשכיל אותנו מבקר העירייה את החוק לגבי הקצאות 

 20מבנים ועד עכשיו, חצי שנה אחרי שהוא נכנס לתקופה, חצי שנה אחרי 

 21שש"ס יושבת בקואליציה העמותה והרשת ביחד לא רק שלא מקבלת 

 22שם עשרות תקציב, לא רק שלא מקבלת מבנה, הם על סף קריסה. יש 

 23תלמידים וההצעה היא כדלקמן, אני מאוד מבקש מחברי הקואליציה, 

 24למרות ישיבות ההנהלה שאנחנו לא מקבלים פרוטוקולים בעניינם, כן? 

 25ולמרות מה שבטח הכריחו אתכם להצביע או לא להצביע, אני מאוד 

 26מבקש, תפעילו שיקול דעת ותקשיבו להצעה ובואו נאמץ אותה ביחד, 

 27ות התלמיד כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך לפי חוק זכוי

 28זכאי כל ילד לקבל  18עד גיל  3בהתאם למסגרת שמתאימה לו. מגיל 
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 1חינוך חינם מטעם המדינה, מוסדות בחינוך המוכר שאינו רשמי 

 2השייכים לרשתות החינוך החרדיות הגדולות, מעיין החינוך התורני 

 3א' לחוק יסודות  3ף ומרכז החינוך העצמאי מתוקצבים לפי סעי

 4התקציב שעל פיו הם יתוקצבו בתקציב משרד החינוך והתרבות 

 5למטרות חינוך בלבד. יש מישהו שאני מפריע לו? אתה לא שומר על 

 6שקט, לפי אמות מידה שוות לשני התאגידים על פי קריטריונים ועניינים 

 7 לחוק 2007אחידים ושוויוניים כמו לכלל תלמידי ישראל. בתיקון ממאי 

 8חינוך ממלכתי שהוצא בעקבות יוזמת חבר הכנסת משולם נהרי שהיה 

 9אז שר במשרד האוצר נקבע שעל הרשויות המקומיות לתקצב את 

 10מהתקציב שהן מקצות  75%מוסדות החינוך המוכרים בשיעור של 

 11למוסדות החינוך הרשמיים, להלן חוק נהרי. בנשר, גם היום, עשרות 

 12יחד שיש להם גם גני ילדים, גם ילדים מתחנכים במוסדות של רשת ב

 13בית ספר וגם חטיבה לבנות ששייכות לחינוך העצמאי, עד כה ועל אף כל 

 14הדיונים שהתקיימו בנושא טרם הוקצו על ידי העירייה מבנים 

 15ותקציבים עבור תלמידי נשר המתחנכים במוסדות רשת ביחד. הצעת 

 16יאוחר  ההחלטה שלי כדלקמן: עיריית נשר תקצה באופן מיידי ועד לא

 17ימים מיום אישור הצעה זו, מבנים עבור בתי הספר והגנים של  30-מ

 18עיריית נשר תתקצב את מוסדות החינוך של רשת ביחד רשת ביחד. 

 19א' לחוק  3באופן אחיד ושוויוני על פי אמות המידה שנקבעו בסעיף 

 20מן התקציב שהן מקצות  75%יסודות תקציב אך לא פחות משיעור של 

 21הרשמיים. תקצוב הפעלת גני הילדים ברכיבים שאינם למוסדות החינוך 

 22נכללים במסלול חוק נהרי יתוקצבו על פי נוהל התמיכות, זאת אומרת 

 23גם מה שאתה לא יכול במסגרת חוק נהרי אפשר לתקציב במסגרת 

 24אלף שקלים לכל מיני  800התמיכות שבהם מפזרים סדר גודל של 

 25 עמותות שעושות אחלה עבודה אבל החינוך 

 26 סיימת? י. איבגי:מר 

 27עוד לא, החינוך של הילדים הוא לפני הכל, אני מאוד מבקש מכם חבריי  מר ש. זינו:

 28למועצת העיר, גם מהקואליציה, להצביע בעד ההצעה הזאת, תודה 
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 1 רבה.

 2 רגע, שניה אחת. אורי, רק שאלה קטנה, פרח הילד שלה לומד מר י. איבגי:

 3 בבית ספר ביחד.   פ. אסטרוגנו: 'גב

 4 בבית ספר ביחד, האם מותר לה להצביע בהצבעה הזאת?  י. איבגי:מר 

 5 אני, אני חושב ד א. גרינברגר:"עו

 6 בטח שלא. מנהנוכחים:

 7חבר'ה, תנו לו לענות. אני רואה שהחליפו אותך עוד לפני שנכנסת  מר י. איבגי:

 8 לתפקידך, חכה, יש הפתעות פה.

 9שנוגעת לתוספת תקצוב לבי"ס  אני דווקא סבור שכשמדובר בהצעהד א. גרינברגר:"עו

 10 שהילד לומד אני חושב שלמען הנראות הציבורית עדיף שלא  

 11 לא, לא, תתקן, זה לא תוספת, הם לא קיבלו ביחד. מר י. אדרי:

 12 אז על אחת כמה וכמה. תשמעו מה שהוא אומר. איבגי: מר י.

 13 אגב, גם אני בניגוד עניינים?  מר ש. זינו:

 14 שאלו אותי שאלה.רבותי,  ד א. גרינברגר:"עו

 15 מותר לי לשאול אותך, אף אחד אחר לא מר י. איבגי:

 16מה זאת אומרת? אני עכשיו מרגיש שאני גם בניגוד עניינים, גם אני  מר ש. זינו:

 17 רוצה לשאול שאלה, הבן שלי גם לומד 

 18 תשאל אותי, אל תשאל אותו, בסדר?  מר י. איבגי:

 19  ?מה אתה אומר מר ש. זינו:

 20 י מחליט, כן, אורי, בבקשה, תענה בבקשהאנ מר י. איבגי:

 21כשמדובר בעניין שקשור באופן ישיר לתקצוב בית הספר שבו הבן שלך  ד א. גרינברגר:"עו

 22לומד וכל סוג של הצבעה יכול להתפרש בצורה כזו או אחרת, אני חושב 

 23 שבנסיבות עדיף להימנע מלהשתתף.

 24שלי לומד בבית הספר  אני מבקש חוות דעת גם אני בבקשה כי הבן מר ש. זינו:

 25 המתחרה הממלכתי דתי כנפי נשרים.

 26 אין קשר בין אחד לשני.  פ. אסטרוגנו: 'גב

 27 אני מבקש ממך לדעת שאני לא בניגוד עניינים. מר ש. זינו:

 28 אני לא מכיר מונח כזה בתי ספר מתחרים.  ד א. גרינברגר:"עו
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 1 בנשר, זה שני בתי הספר הדתיים היחידים. מר ש. זינו:

 2 אורי, בוא נמקד את השאלה, אתה יודע לענות על דבר כזה? איבגי: מר י.

 3 אני לא חושב שיש דבר כזה בי"ס מתחרה ולכן אני לא מוצא  ד א. גרינברגר:"עו

 4 לפי חוות דעתי המשפטית היא יכולה להישאר כאן, אין בעיה.  מר א. בינמו:

 5 תודה פ. אסטרוגנו: 'גב

 6 וצה קצת טיפה אבל השאלה במקום, אני ר מר א. בינמו:

 7את בניגוד עניינים, אני מציע לך כחבר שלך, סליחה, זה לוקח חצי שניה,  מר י. אדרי:

 8 צאי החוצה, יש להם רוב גם ככה. 

 9 אני לא מצביעה. פ. אסטרוגנו: 'גב

 10 לא, היא לא יכולה להשתתף.  מר י. אדרי:

 11 אני לא מצביעה. פ. אסטרוגנו: 'גב

 12 פת.תגידי לפרוטוקול שלא משתת דוברת:

 13 לא משתתפת בנושא.  מר י. אדרי:

 14 לפרוטוקול, אני לא משתתפת בנושא. פ. אסטרוגנו: 'גב

 15 אבי, בבקשה. מר י. איבגי:

 16אני מודיע לכם שאני אשתתף בכל הצבעה שקשורה לתיכון, הבת שלי  מר א. בינמו:

 17 , באמת, מה זה הדברים? -לומדת שם, עם כל ה

 18 . זה שונה, יש פה עניין של תקצוב דוברת:

 19 זה ניגוד עיניינים.  מנהנוכחים:

 20 אני מבקש חבר'ה  מר י. איבגי:

 21אין ספק שזו שאלה מעניינת, בוא נאמר אם אנחנו ננסה לנתק את  מר א. בינמו:

 22הפוליטיקה זה בסדר. אבל אותי מעניין לשמוע חוות דעת של שני 

 23אנשים נוספים, אחת, הבנתי שיש מנהלת מחלקת חינוך בעיריית נשר 

 24עוד לא יודעים את האג'נדה שלה, את התפיסה שלה, גם מעניין שאנחנו 

 25 אותי לדעת 

 26 אבי, לא שמעו אותך פה ולא בשידור. מר ש. זינו:

 27מה דעתו של שי פירון, אני חושב שהוא לא ראוי להיות כאן, אני אומר  מר א. בינמו:

 28 את זה עם אחריות מלאה. 
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 1 קשתי הם לא רוצים להגיד כמה הוא עולה, בי מר ש. זינו:

 2זה באמת לא שחלילה וחס  אז אנחנו נדע, אנחנו נדע. אני אומר את מר א. בינמו:

 3 לזרוק חץ אלא אני אומר את דעתי. 

 4 הבוס לשעבר מיש עתיד. מר ש. זינו:

 5 כי הכסף הזה שאתם שמים אצלו  מר א. בינמו:

 6 אויש ...  דוברת:

 7 זה לא נכון עובדתית?  מר ש. זינו:

 8 לסיים. אבל תן לי מר א. בינמו:

 9 סליחה, לא, היא אומרת אויש.  מר ש. זינו:

 10 דקות. אני אקח עוד דקה, אתה מפריע לי.  5יש לי  מר א. בינמו:

 11 ביניכםכבדו  :מר צ. שומרוני

 12 אתה גם עו"ד של האופוזיציה, איזה יופי.אה  מר ש. זינו:

 13ני שלומי, אבי, סליחה מכבודך, אם תהיה עוד הפרעה אחת ביניכם א מר י. איבגי:

 14מעלה את זה להצבעה עוד פעם, אני מנסה לכבד אתכם ולתת לכם 

 15 לדבר, תהיה הפרעה 

 16אתה תקבע איך אנחנו ננהל את הדיון בין אחד לשני? מה מה תגיד לי,  מר ש. זינו:

 17 זה? 

 18עיריית נשר תקצה באופן מידי חברים, מי בעד ההצעה של שלומי זינו?  מר י. איבגי:

 19ום אישור הצעה זו, מבנים עבור בית הספר ימים מי 30 -ועד לא יאוחר מ

 20 והגנים של רשת ביחד.

 21 ישי, ישי,  :ז. שפיגלרמר 

 22 (ישי, זה חוצפה )מדברים ביחד זה חוצפה, זינו: מר ש.

 23ישי, ברשותך, לא נכון, אתה לוקח בן אדם שללא עוול שהקשיב ולא  :ז. שפיגלרמר 

 24 הפריע לך ואתה אומר בגלל פלוני אני אקפח אותו, למה? 

 25עיריית נשר תתקצב את מוסדות החינוך של רשת ביחד באופן אחיד  מר י. איבגי:

 26התקציב,  א לחוק יסודות3ושיוויוני על פי אמות המידה שנקבע בסעיף 

 27מן התקציב שהן מקצות למוסדות  75%אך לא פחות משיעור של 

 28  החינוך הרשמיים.
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 1למה אתה סותם פה  תוציא את מי שמפריע, למה אתה עושה את זה? :ז. שפיגלרמר 

 2 לבן אדם...  )מדברים ביחד(

 3תקצוב הפעלת גני הילדים ורכיבים שאינם נכללים במסלול חוק נהרי,  :איבגי מר י.

 4 יתוקצבו על פי נוהל תמיכות.

 5את השידורים החיים של הישיבות המועצה שאתה השתתפת  רק תראה מר ש. זינו:

 6 בהן וכמה הפרעת, תתבייש לך! 

 7  של שלומי?בעד ההצעה מי  מר י. איבגי:

 8ישי, לא מכובד, אל תעשה את זה. אתה מזלזל בכבוד האדם, אתה  :ז. שפיגלרמר 

 9 מזלזל בכבוד האדם, אל תעשה את זה.

 10 מי בעד ההצעה של שלומי?חברה אין הצבעות בזה.  מר י. איבגי:

 11 תוציא את הגורם המפריע, אל תזלזל בזה שרוצה לדבר ומקשיב. :ז. שפיגלרמר 

 12 ההצעה של שלומי?נגד מי  איבגי:מר י. 

 13 אנחנו לא הצבענו.בואו נצביע, רגע, רגע, רגע, אנחנו לא הצבענו, הלו!  מר ש. זינו:

 14 נגד ההצעה של שלומי? תיכף ניתן לכם את ההזדמנות. מר י. איבגי:

 15 , יש לי הצעה נוספתיש לי הצעה נגדית :י. אדרימר 

 16 , דני,שגיתלאוניד,  מר י. איבגי:

 17 אתה לא יכול להצביע נגד לפני הבעד. ו:מר ש. זינ

 18 פרח לא משתתפת בהצבעה. מר י. איבגי:

 19 ישי, אתה לא יכול להצביע נגד לפני הבעד.  מר ש. זינו:

 20 אדוה קאופמן  מר י. איבגי:

 21 ישי, אתה לא יכול להצביע נגד לפני בעד. מר ש. זינו:

 22 וישי מצביע נגד. גיאורגיתומר מצביע נגד,  מר י. איבגי:

 23ישי איבגי, אתה לא יכול להצביע נגד לפני הבעד. )מדברים ביחד, לא  ש. זינו:מר 

 24 ברור( אנחנו לא הצבענו.  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 25 ישי, ישי, ישי, ישי!  :מר י. אדרי

 26 סה"כ אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע נגד. מר י. איבגי:

 27 שפטי. אני מבקש לקבל חוות דעת מהיועץ המ מר ש. זינו:

 28 לא השתתפו בהצבעה אחת, שתיים, שלוש ארבע, חמש. איבגי: מר י.
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 1 

 2 .בבקשה נושא שלושחברים תודה רבה.  מר י. איבגי:

 3 .עדכון הרשאות חשבונות בנק חטיבות הביניים א' וב' –שלישי נושא 

 4ורפת חוות מצ –וב'  עדכון הרשאות חשבונות בנק חטיבות הביניים א' מר י. איבגי:

 5דעת של היועץ המשפטי. יש מישהו שרוצה? ההצעה פשוט תהיה ככה. 

 6יש מישהו שרוצה לדבר על הנושא הזה? יחיאל אדרי בבקשה על הנושא 

 7 הזה. אבי רוצה על הנושא הזה?

 8אתה מוכן לעצור את עצמך? אתה תכננת את זה, אתה מונע את זכות  מר ש. זינו:

 9תעצור, אתה מונע את זכות הדיון ואתה מונע הדיון, אנחנו מבקשים ש

 10את זכות ההצבעה. אתה מונע את זכות הדיון ואתה מונע את זכות 

 11 ההצבעה. אני גם נרשם לדיבור 

 12 נושא מספר שלוש. מר י. איבגי:

 13 אני גם נרשם לדיבור. מר ש. זינו:

 14 הרשאות לחשבונות  מר י. איבגי:

 15 אני גם ... מבקש  מר ש. זינו:

 16 שלומי רוצה לדבראבי,  :מר י. איבגי

 17 ואני מבקש לדבר ראשון ואני מבקש ממך אדוני היועץ המשפטי  מר ש. זינו:

 18 , רוצה לדבר? תודה. רשפיגל מר י. איבגי:

 19 סליחה, סליחה מר ש. זינו:

 20 דקות. 5חבר'ה, יש לכם, גם תומר, תומר מתחיל, יש לכם  מר י. איבגי:

 21 הסיעה הגדולה באופוזיציה, זכות הדיבוראני אמור להתחיל, אני יו"ר  מר ש. זינו:

 22 אתה מפריע, פעם ראשונה מפריע...  מר י. איבגי:

ימים מיום אישור הצעה זו, מבנים  30 -עיריית נשר תקצה באופן מידי ועד לא יאוחר מ
ביחד.עיריית נשר תתקצב את מוסדות החינוך של רשת הספר והגנים של רשת  עבור בית

התקציב,  א לחוק יסודות3ביחד באופן אחיד ושיוויוני על פי אמות המידה שנקבע בסעיף 
 מן התקציב שהן מקצות למוסדות החינוך הרשמיים. 75%אך לא פחות משיעור של 

וקצבו על פי נוהל תקצוב הפעלת גני הילדים ורכיבים שאינם נכללים במסלול חוק נהרי, ית
 תמיכות.

 

  0 –בעד 
 7 –נגד 

 0 –נמנע 
 5 -לא השתתפו 

 נדחתהההצעה 
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 1 אני ראשון עם זכות הדיבור על פי פקודת העיריות.  מר ש. זינו:

 2 , ביקשת מקודם להיות אחרוןאני מעלה את זה להצבעה, פעם שניה מר י. איבגי:

 3העיריות, עכשיו ביקשתי להיות על פי פקודת העיריות, על פי פקודת  מר ש. זינו:

 4 ראשון, אני מבקש את זכות הדיבור שלי.

 5 הצעת ההחלטהפעם שניה, פעם שלישית, הצעה לסדר,  מר י. איבגי:

 6 ישי, תעצור, ישי מר ש. זינו:

 7מאשרים להוסיף בחשבונות של חטיבות הביניים א' וב', מספרי  מר י. איבגי:

 8  ,325999חשבונות 

 9 שים להצביע, מבקשים להצביע בהצעה לסדר שלי מבק חנואנ מר ש. זינו:

 10 ... 326006חשבון ו מר י. איבגי:

 11היועץ המשפטי, אני מבקש את ההתערבות שלך. אתה אמור אדוני  מר ש. זינו:

 12להיות היועץ המשפטי ... האם מה שישי איבגי עושה כרגע שהוא מונע 

 13ם מאיתנו להצביע בהצעה לסדר ומונע מאיתנו את זכות הדיבור הא

 14אפשר לנהל ככה ישיבת מועצת עיר? אני מבקש משומרי הסף להתערב 

 15 ולעצור את הדבר הזה. 

 16הסדר מערכת מחשב ותיק  של בנק הפועלים: 712, בסניף 36261וחשבון  מר י. איבגי:

 17ערוץ שירות "פועלים לעסקים בשירות  -להפקדת מזומנים ושיקים 

 18 חברים, חברים .עצמי"

 19 הגיד את הדברים במסר בשקט.אתה יכול ל מר ז. שפיגלר:

 20לא, אני לא אתן לו להעביר את הדברים האלה, לא יהיה לו פרוטוקול,  מר ש. זינו:

 21 בפרוטוקול לא ישמעו את המחטף הזה שאתה עושה, אתה עושה מחטף

 22 מי בעד ההצעה? איפה שגית?חברים  מר י. איבגי:

 23גד החוק ואתה אתה פוגע בזכויות של חברי המועצה, אתה פועל נ מר ש. זינו:

 24תכננת, אתה תכננת את זה מלכתחילה, אתה תכננת את זה ואתה פוגע 

 25 בזכויות חברי המועצה. 

 26 ישי, יש לי הצעה  :י. אדרימר 

 27 אתה יכול לצאת החוצה.קראתי אותו שלוש פעמים לסדר, שלומי  מר י. איבגי:

 28ואת  אתה לא יכול לקרוא לסדר כשאתה מונע ממני את זכות הדיבור מר ש. זינו:
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 1זכות ההצבעה, החוקים לא עובדים רק אצלך, יש חוק ויש פקודה של 

 2 עיריות, אתה לא נמצא בעסק פרטי. 

 3 מי בעד ההצעה? שלנו. מי בעד ההצעה לסדר מספר שלוש? מר י. איבגי:

 4אפשר לחבר המועצה אבי בינמו, אתה מאפשר לחבר המועצה תאתה  זינו: מר ש.

 5 אבי בינמו לנהל את השיחה 

 6 דני, דני, דני, דני. ליאוניד נוסימוביץ בעד, שגית גליק בעד. דני, דני.  איבגי:מר י. 

 7ואתה תאפשר לנו לנהל את ההצעות לסדר ואת ההצעות בנושאים  מר ש. זינו:

 8 שאנחנו מדברים עליהם, אתה לא תעשה מחטף, אתה לא תעשה מחטף. 

 9 ורגי ואני.בעד לאוניד, שגית, דני, פרח, אדוה, תומר, גיא מר י. איבגי:

 10אדוני היועץ המשפטי, גזבר העירייה, אני מבקש ממך לעצור את  מר ש. זינו:

 11לעצור את המחטף הזה, אני מבקש ממך היועץ המשפטי וגזבר העירייה 

 12 המחטף הזה ולאפשר לנו את זכות הדיבור 

 13 

 14 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות - רביעינושא 

 15 חברה יש נושא של התמיכות. ירד מסדר היום  3נושא מספר חברה  :מר י. איבגי

 16 רוצה בבקשה לדבר?מי ש  

 17  ... קודם כל אני כבר מציין מר ש. זינו:

 18 בנושא של התמיכות מישהו רוצה לדבר?  מר י. איבגי:

 19 בנושא של התמיכות זינו: מר ש.

 20 4מס' או.קי. חברים, ההצעה  מר י. איבגי:

 21 צה לדבר, סליחהאני רו מר א. בינמו:

 22 שניה אבי איבגי: מר י.

 23 א הקודם.חמש דקות על הנושמגיע לי  מר א. בינמו:

, 325999מאשרים להוסיף בחשבונות של חטיבות הביניים א' וב', מספרי חשבונות 
 של בנק הפועלים: 712, בסניף 36261, 326006

לעסקים ערוץ שירות "פועלים  -הסדר מערכת מחשב ותיק להפקדת מזומנים ושיקים 
 בשירות עצמי".

 
  8 –בעד 
 0 –נגד 

 0 –נמנע 
 4 -לא השתתפו 

 אושרהההצעה 
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 1 חמש דקות. שאתם רוצים, על איזה נושא, יש לךאתם תדברו על מה  מר י. איבגי:

 2 אל תתפוס אותנו ביחד, עם כל הכבוד לך מר א. בינמו:

 3 4חברים, נושא מס'  מר י. איבגי:

 4 .מרת אין לו תוקף חוקיכל מה שא  מר א. בינמו:

 5אבי, אם אתם תפריעו אני אעלה את ההצעה אבי, אם אתם תפריעו,  מר י. איבגי:

 6 ונסיים את הישיבה. 

 7 אתה לא מפחיד אותי... לא, אני ...  מר א. בינמו:

 8ישי, זה לא איום, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק אני מתפלא  מר ז. שפיגלר:

 9 טיעליך אורי, אתה היועץ המשפ

 10 אורי גרינברג, אתה יועץ משפטי חדש.  זינו: מר ש.

 11כאן  להבהיראני פותח לך את הדלת לבוא ויש לי כבוד, ויש לי זיקה,  שפיגלר: מר ז.

 12חוקי מה שלצערי לא היה פה בעבר, קח יוזמה, קח  יעוץ משפטי תקף

 13 הנושא החוקי. את 

 14 יחיאל אתה רוצה לדבר? שלומי אתה רוצה לדבר? מר י. איבגי:

 15 ראשון מר ש. זינו:

 16 , אתה רוצה לדבר? רשפיגל מר י. איבגי:

 17 אני רוצה  מר ז. שפיגלר:

 18 יופי אז לא להפריע בבקשה. מר י. איבגי:

 19 אני רק אומר שהוא לא ישתף פעולה.  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ז. שפיגלר:

 20 תומר, בבקשה בכבוד, ראשון. מר י. איבגי:

 21 ין הזה, רגע, יש חוק, בחוק מגיע ליו"ר הסיעה אני מבקש רק בעני מר ש. זינו:

 22 אתה מפריע עוד פעם אחת  מר י. איבגי:

 23 לא  מר ש. זינו:

 24 אני מעלה את זה להצבעה. מר י. איבגי:

 25 בחוק מגיע ליו"ר הסיעה הגדולה לדבר ראשון.  מר ש. זינו:

 26ע, חברים, תמיכות, שלומי, אני נותן לך הזדמנות אחרונה לא להפרי מר י. איבגי:

 27 תמיכות.

 28 אתה נותן לי הזדמנות אחרונה? מי אתה בכלל? מר ש. זינו:
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 1 הבנת? מר י. איבגי:

 2 לך, חוצפן אחד. מר ש. זינו:

 3 שלומי, אתם מפריעים...  מר י. איבגי:

 4 ? איך אתה מדבר?איך אתה מדבר מר ג. גרשקוביץ:

 5 לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר? איך אתה מדבר   שומרוני: .מר צ

 6 )מדברים ביחד, לא ברור(  , גם אתה חוצפןחוצפן ר ש. זינו:מ

 7 חברים, בפעם הבאה מי שמפריע הנושא האחרון עולה ונגמרת הישיבה.  מר י. איבגי:

 8 אבל אתה לא יכול להעניש את כל המערכת בשביל אדם אחד.  מר א. בינמו:

 9ו אצלי לא תהיאתה רוצה להיות פרובוקטור לא אצלי.  אבי מר י. איבגי:

 10 פרובוקטורים, תהיו מנומסים ותכבדו אחד את השני.

 11מה אתה אומר, בוא הנה, תראה מה זה, השתן עלה אתה הפרובוקטור.  מר ש. זינו:

 12 לך לראש.

 13 מתחיל מלמעלה. הנימוס והכבוד  מר ז. שפיגלר:

 14 תתבייש לך, השתן עלה לך לראש. מר ש. זינו:

 15 מי שנותן מקבל.  מר ז. שפיגלר:

 16 צפן! חו מר ש. זינו:

 17 , מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות. 4נושא מס'  מר י. איבגי:

 18 . תעצור את הדבר הזה. אותך לסדר,אדוני היועמ"ש, אני קורא  מר ש. זינו:

 19 יופי מי בעד האישור של הפרוטוקול? חברים,  מר י. איבגי:

 20 תעצור את הדבר הזה... מר ש. זינו:

 21, , דני קרן, פרח אסטרוגנו, אדוה קאופמןשגית גליקלאוניד נוסימוביץ,  מר י. איבגי:

 22תומר כהן סגן ראש העיר, גיאורגי, סגן ראש העיר, ישי איבגי, סגן ראש 

 23 העיר.

 24סליחה, אתה מעלה את התמיכות, לא דנו... )מדברים ביחד, לא ברור(  :ז. שפיגלרמר 

 25 סליחה, סליחה

 26 לא קיבלנו. זינו: מר ש.

 27 ארבעה אנשים לא הצביעו. נגמרה הישיבה. מי נגד? מי נגד? מי נגד? מר י. איבגי:

 28 
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 1 

 2  ישיבה נעולה

 3 

 4 

 5 

____________________________ 6 

 7 ישי איבגי

 8 ראש העירמ"מ וסגן 

 9 

 .4מאשרים את פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/
 

  8 –בעד 
 0 –נגד 

 0 –נמנע 
 4 -לא השתתפו 

 אושרהההצעה 
 


