
 

 

 
 1 עיריית נשר

 2 

 3 

 4 כ"ב בחשון תש"ף רביעי, מועצת העיר,שהתקיימה ביוםמליאת של ישיבה מן המניין 

 5 , נשר.20בחדר ישיבות, בבניין העירייה, דרך השלום   18:30בשעה  20/11/19  

 6  : משתתפים

 7 מר רועי לוי, ראש העיר

 8 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר

 9 מר תומר כהן, סגן ראש העיר 

 10 גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר מר

 11 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר

 12 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 13 מר דני קרן, חבר מועצה

 14 גב' שגית גליק, חברת מועצה

 15 מר לאוניד נסימוביץ, חבר מועצה

 16 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 17 מר שלומי זינו, חבר מועצה

 18 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה

 19 מו, חבר מועצהמר אבי בינ

 20 מוזמנים:

 21 מר גלעד הישג, מבקר העירייה

 22 מר צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה

 23 סנכנה הייריעה רבזג ,מר זאב זימל

 24 מר ליאור האס, עוזר ראש העיר

 25 עו"ד אורי גרינברגר, היועמ"ש

 26 , מנהלת לשכת רה"עהמלש ןגב' שרו

 27 

 28 

( 888) 16/2019בת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' פרוטוקול ישי  

  (2019בנובמבר  20כ"ב בחשון תש"ף  )
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 1 על סדר היום:

 2 .וי זינשלומ –"הגדלת המלגות לסטודנטים"  הצעה לסדר: .1

 3 :יםאישור פרוטוקול .2

 4 4+ ט"ו/ 3ט"ו/ ועדת מלגותפרוטוקול  -

 5 7ט"ו/ פרוטוקול ועדת כספים -

 6 2ט"ו/  פרוטוקול ועדת תחבורה -

 7  13/11/2019מתאריך  פרוטוקול ועדת הנחות -

 8 לארנונה.  ועדת עררהרכב  .3

 9 החלפת דירקטוריון החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק. .4

 10 נוךחשבונות בנק מוסדות חי .5

 11 

 12 ,16/2019 ,888ערב טוב לכולם, ישיבת מועצת העיר מן המניין  ע:"י, רהמר ר. לו

 13. הנוכחים זאב שפיגלר, חבר מועצת העיר, שלומי זינו חבר 18/11/2019

 14מועצת העיר, יחיאל אדרי חבר מועצת העיר, אבי בינמו חבר מועצת 

 15ראש  העיר, ישי איבגי ממלא מקום ראש העיר, גיורגי גרשקוביץ, סגן

 16ר כהן סגן ראש העיר, היועמ"ש, עו"ד גרינברגר, אדוה העיר, תומ

 17חברת מועצת העיר, דני קאופמן, חברת מועצת העיר, פרח אסטרוגנו 

 18קרן חבר מועצת העיר, שרית גליק חברת מועצת העיר, לאוניד נסימוביץ 

 19חבר מועצת העיר. בעצם נוכחות מלאה, ברוך השם, יפה מאוד, הגיע 

 20הישיבה, אם הישיבה מצולמת על ידי  נחנו פותחים אתהזמן באמת. א

 21עוד מישהו אני מבקש לכבות את המצלמה בהתאם להחלטת מועצת 

 22העיר. רק מועצת העיר מצלמת את הישיבה דרך האתר של העירייה ואני 

 23מבקש לכבות. הצעה לסדר ראשונה, מר שלומי זינו, חבר מועצת העיר, 

 24 דקות. 5בבקשה, ברשותך 

 25 .שלומי זינו –הצעה לסדר: "הגדלת המלגות לסטודנטים"  - 1 'סמ אשונ

 26שכותרתה הגדלת  21/7/2019-, ההצעה לסדר שהוגשה בערב טוב לכולם מר ש. זינו:

 27עיריית נשר קיצצה באופן משמעותי  2019המלגות לסטודנטים. בשנת 

 28את גובה מלגות הסטודנטים. הגשתי פעמיים את ההצעה הזאתי כי היא 

 29ועד כה ההצעה הזאת לא עלתה לסדר היום.  30/5/19-בעצם הוגשה ב
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 1רייה השנה חולקו על פי מבדיקה שערכתי ובניגוד לפרסומי העי

 2מלגות הנאמדות בסך הכל כולל  626פרוטוקול ועדת תמיכות בסך הכל 

 3 1.3-השתתפות מפעל הפיס, קרן אייסף, מכללת אורנים והטכניון בכ

 4מלגות שחולקו באמצעות  מיליון ₪. יש פה פירוט של כל המלגות, יש

 ₪5, יש  4,000)₪( יש מלגות מפעל הפיס בגובה  9,600קרן אייסף בגובה 

 ₪6, יש עוד מלגות נוספות ממפעל הפיס  2,250מלגות מהטכניון בגובה 

 ₪7, ויש עוד מלגות שמוגדרות כמלגות לתואר ראשון בגובה  2,000בגובה 

 ₪8. מלגות  ₪1,200, מלגות לתואר שני, הנדסאים ומכינה בגובה  1,500

 ₪9, מלגות לעתודאים, תעודה  800לסטודנטים מכללת אורנים בגובה 

 10מלגות חריגים  ₪25 ועוד  400מדים באוניברסיטה הפתוחה בגובה וללו

 11ששם לא פורטו כמה כל מלגה ומלגה הייתה. כיוון שעיריית נשר היא 

 12עיר איתנה אני חושב שמבחינת סדרי עדיפויות אנחנו צריכים לתת 

 13יותר גדול מול הגורמים  matchingי לכך במלגות, מצד אחד לתת ביטו

 14ות ומצד שני לקבוע רף מינימלי שהמלגות שנותנים השתתפות במלג

 15לסטודנטים יהיו באמת מלגות שיוכלו להיעזר בהם ללימודים. כמובן 

 16שדיברתי גם על שינוי קריטריונים שאנחנו רואים בפרוטוקול שתכף 

 17ות, שחלק מהדברים כן התקבלו והגדילו את נדון עליו, של ועדת המלג

 18טריון יהיה שסטודנט שנים, אני ביקשתי בהצעה שלי שהקרי 4-זה ל

 19שנים, ובהצעה שלי אני מבקש להציע כדלקמן:  5מקבל מלגה יהיה 

 20מלגות לסטודנטים ללא תלות  2020עיריית נשר תחלק בשנת 

 21שנים  5בהשתתפות גורמים אחרים, כל סטודנט המתגורר בנשר לפחות 

 22. בנוסף כל ₪ 10,000-ולומד תואר ראשון יקבל מלגה שלא תפחת מ

 23שנים ולומד לימודי תעודה, הנדסאי  5ר בנשר לפחות סטודנט שמתגור

 24 .₪ 5,000-או מכינה יקבל מלגה שלא תפחת מ

 25 תודה רבה, מי שבעד  ע:"מר ר. לוי, רה

 26 אני מבקש להתייחס. מר א. בינמו:

 A 27להצעה שלו, מי שבעד שילחץ  ול להתייחסאתה לא יכ ע:"מר ר. לוי, רה

 28 ייחס?סליחה, למה אני לא יכול להת מר א. בינמו:
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 1 אתה לא יכול. ע:"מר ר. לוי, רה

 2 למה? מר א. בינמו:

 A 3חברים, מי שבעד ילחץ  ע:"מר ר. לוי, רה

 4 לא, אני רוצה שתגיד לי למה אני לא יכול להתייחס? מר א. בינמו:

 5 שניות ללחוץ, בבקשה. 30, יש לכם C, מי שנמנע ילחץ Bלחץ מי שנגד י ע:"מר ר. לוי, רה

 6 התייחס להצעה לסדר הזאת?רגע, אפשר ל מר י. אדרי:

 7 כשאתה תגיש אתה יכול.  ע:"מר ר. לוי, רה

 8 י לא מכיר. זה החוק? אנ מר י. אדרי:

 9שאלת כבר את השאלה הזאת וקיבלת מענה, אתה רוצה תשאל שוב  ע:"מר ר. לוי, רה

 10 , אתם יכולים ללחוץ. C, מי שנמנע B, מי שנגד A. מי שבעד ותקבל מענה

 11 תתף. אני לא מש מר י. אדרי:

 12 עשיתי בטעות, תעשה רגע תעשה חזרה, תעשה רגע הצבעה  מר י. יעיש איבגי:

 13 הכל בסדר.  ע:"מר ר. לוי, רה

 14 לא, מהתחלה.  מר י. יעיש איבגי:

 15 חברים  ע:"מר ר. לוי, רה

 16 ה טעות, תעשה הצבעה מחדש. יתה איזלא, הי מר י. יעיש איבגי:

 17 אתה יכול רגע להסביר משהו?  מר י. אדרי:

 18 שאולי עוברת. עד שיש הצבעה  . זינו:מר ש

 19 גם לא עבר. ע:"מר ר. לוי, רה

 20אתה יכול להסביר לי? כשיש הצעה לסדר כמו שמביאה אותה  מר י. אדרי:

 21 האופוזיציה או הקואליציה 

 22 ה לסדר הוא מגיש אותה הפוך.ועצת העיר הצעכשמגיש חבר מ ע:"מר ר. לוי, רה

 23 הגיב להצעה הזאת?יכולים ל הוא מגיש אותה ואנחנו לא מר י. אדרי:

 24 כשהיא שלו לא.  בהצעות שאני מעלה כן.  ע:"מר ר. לוי, רה

 25 אני חושב שאתה טועה ומטעה. מר א. בינמו:

 C. 26, מי שנמנע B , מי שנגדAאתה כל החיים שלך אתה טועה, מי שבעד  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 יחס. אתה טועה ומטעה ואתה לא מאפשר לחברי המועצה להתי מר א. בינמו:
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 1 עם כל הכבוד לך.  ע:"מר ר. לוי, רה

 2 מה קרה, מה קרה לוי? למה אתה נלחץ?  מר א. בינמו:

 3 מה זה נלחץ, נלחץ רק ממך, נלחץ ממה שעשית פה בעיר. ע:"מר ר. לוי, רה

 4 חץ?אבל למה אתה נל מר א. בינמו:

 5 ממה שעשית לתקציב של העירייה. ע:"מר ר. לוי, רה

 6 חס לסעיף מסוים.מבקשים להתיי מר א. בינמו:

 7 ממה שעשית לעירייה אני  ע:"מר ר. לוי, רה

 8 תאפשר לאנשים להתייחס.  מר א. בינמו:

 9 נותן לאנשים לרוץ בלי... ע:"מר ר. לוי, רה

 10 תאפשר לאנשים להתייחס.  מר א. בינמו:

 11רגע, תעשה, תפתח את זה רגע מחדש בבקשה. חברים, תעשו עם היד  ע:"המר ר. לוי, ר

 12 . מי בעד? C, מי שנמנע B, מי שנגד Aשבעד ילחץ שניה, נו. מי 

 13 תרים את היד שלומי. מר א. בינמו:

 14 להרים את היד? מר ש. זינו:

 15ל נמנע או לא נגד, יחיא 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1בעד. מי נגד?  3, 2מי בעד?  ע:"מר ר. לוי, רה

 16 משתתף?

 17 לא משתתף.  מר י. אדרי:

 18 משתתף. בסדר, יחיאל לא  ע:"מר ר. לוי, רה

 19 

 20 :אישור פרוטוקולים - 2 'סמ אשונ

 21 4+ ט"ו/ 3פרוטוקול ועדת מלגות ט"ו/  -

 22 7פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/  -

 :וניז ימולש – רדסל העצה – הטלחה תעצה
 ,םירחא םימרוג תופתתשהב תולת אלל םיטנדוטסל תוגלמ 2020 תנשב קלחת רשנ תייריע
 :ןמקלדכ
 תחפת אלש הגלמ לבקי ,ןושאר ראותל דמולהו םינש 5 תוחפל רשנב ררוגתמה טנדוטס לכ
 ,הדועת ידומיחל דמולהו םינש 5 תוחפל רשנב ררוגתמה טנדוטס לכ .₪ 10,000-מ
 . ₪ 5,000-מ תחפת אלש הגלמ לבקי הניכמו םיאסדנה
 

 ה: הצבע
 ,בעד 3
 ,נגד  9
 לא משתתף. 1
 התחדנ העצהה
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 1 2פרוטוקול ועדת תחבורה ט"ו/ -

 2  13/11/2019 פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך -

 3על סדר היום בבקשה, אישור פרוטוקולים. מישהו רוצה  הנושא הבא ע:"מר ר. לוי, רה

 4להתייחס? שלומי זינו, יחיאל אדרי, אבי בינמו, שפיגלר? בבקשה שלומי, 

 5 דקות.  5תפתח, יש לך 

 6רק שאלה, שניה, שאלה האם אפשר להפריד או האם זה בסדר לחבר  מר ש. זינו:

 7פיעים לים בנושא אחד או ש, בפרוטוקולים האלה מואת כל הפרוטוקו

 8הרבה דברים, האם אנחנו יכולים להפריד את זה... אני שואל שאלה 

 9 אליך ברמה של ניהול הישיבה וליועמ"ש

 10ברמה של ניהול הישיבה אני בדקתי את זה, כל הפרוטוקולים מאושרים  ע:"מר ר. לוי, רה

 11גם את הבדיקה הזאת כמקשה אחת, גם בכנסת זה אותו דבר, עשיתי 

 12 כדי להיות סגור על זה.

 13 אז אני מבקש... לא, זו הייתה שאלה טכנית. מר ש. זינו:

 14 שניות, יאללה, דבר.  30דבר, יש לך עוד  ע:"מר ר. לוי, רה

 15 אני לא מוכן. מר ש. זינו:

 16 אתה ראש הסיעה הגדולה. ע:"מר ר. לוי, רה

 17 . לא, אני אדבר אחרון כי אני לא מוכן מר ש. זינו:

 18 יחיאל, בבקשה.הכל בסדר, מי רוצה?  ע:"מר ר. לוי, רה

 19 דקות? 5קודם כל יש  מר י. אדרי:

 20 כן ע:"מר ר. לוי, רה

 21קודם כל אני רוצה להתייחס לנושא הקודם, ואני אתייחס אליו לא  מר י. אדרי:

 22במסגרת הנושא אלא הנשוא, לא יעלה על הדעת, זה חדש לי, אני רק 

 23עלה הצעה לסדר ובהצעה לסדר שאני לא יומיים בעירייה שמישהו מ

 24להתייחס אליה, לא יכול להגיב אלא לאחר שהוא מציע את יכול 

 25ההצעה, את ההודעה על ההצעה מעלים את זה להצבעה, זה חדש לי, 

 26 הייתי מבקש מהיועמ"ש להפנות אותי לחוק בעניין הזה.

 27 לפקודת העיריות.  28סעיף  ד א. גרינברגר:"עו

 28 ? 28 מר י. אדרי:
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 1 לו בכתב.בכתב, שיכתוב לך, תעביר  ע:"ר. לוי, רה רמ

 2  -לא צריך, למה, חבל על ה מר י. אדרי:

 3 שיתן לך, שיהיה מסודר. ע:"מר ר. לוי, רה

 4, סבבה. אני הייתי מבקש גם לדעת בפרוטוקול מלגות השתתפו 28סעיף  מר י. אדרי:

 5 פרח, גיאוגי וישי כאשר פרח באיזשהו שלב את לא משתתפת.

 6 .לא באיזשהו שלב, בתחילת הישיבה ו: אסטרוגנגב' פ. 

 7יפה, זה מה שרציתי לשמוע. האם ישיבה שהיא פחות מקוורום יכולה  מר י. אדרי:

 8 להתקבל? אין לה קוורום.

 9 למה אתה קובע את זה? ד א. גרינברגר:"עו

 10חברי מועצה,  5-אני שואל את זה. לא קבעתי, שואל. ישיבה שמורכבת מ מר י. אדרי:

 11לי לחכות, בלי לישיבה, האם אפשר לנהל את הישיבה הזאתי במגיעים  2

 12 שזה יהיה רשום באיזשהו מקום, האם אפשר להתחיל בלי קוורום?

 13אני מבקש כל ישיבה שיש לענות עליה בכתב לכל חברי המועצה בצורה  ע:"מר ר. לוי, רה

 14 מסודרת. 

 15 לא, אני שואל אותך. מר י. אדרי:

 16 ולא בעל פה. ע:"מר ר. לוי, רה

 17 רועי, אני שואל אותך.  י. אדרי: רמ

 18תשאל אותי, תוציא לי מייל, אני מבטיח לך שתקבל תשובה הכי  ע:"לוי, רהמר ר. 

 19 מוסמכת שיש.

 20 אבל ...הישיבה, אני רוצה לדעת אם זה חוקי או לא.  מר י. אדרי:

 21  דקות להגיד מה שאתה רוצה. 3-4אני לא מקיים אתך דיון,  יש לך עוד  ע:"מר ר. לוי, רה

 22 בה עופות... טוב, תשמעו, היום מכרתי הר מר י. אדרי:

 23 יש משהו על האש.  מר א. בינמו:

 24מה פירוש הדבר הזה מועמדים לצהרונים א', ב', הוחלט לאשר מלגה   מר י. אדרי:

 25 , לא הבנתי מה זה, זה מעבר למה שאנחנו מממנים?200של 

 26 ותו דבר, רק החריגים.כמו שאתה היית עושה כשהיה חריגים, א ע:"מר ר. לוי, רה

 27לה אחת, במלגות אני לא ראיתי מלגות למצטיינים, השתתפות עוד שא מר י. אדרי:

 28 שלנו בעירייה למצטיינים ולמחוננים.
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 1 זה לא בפרוטוקול הזה. ע:"מר ר. לוי, רה

 2 באיזה פרוטוקול? מר י. אדרי:

 3 לא יודע, לא בזה, גם אני לא ראיתי. ע:"מר ר. לוי, רה

 4ה, על שלושה נו צריכים גם עכשיו לדבר על ועדת תחבורנחא מר י. אדרי:

 5 דקות? 5פרוטוקולים 

 6 כל הפרוטוקולים אנחנו מאשרים עכשיו. ע:"מר ר. לוי, רה

 7 דקות? 5-ב מר י. אדרי:

 8 בכמה זמן שיש לך, שהמחוקק קבע לך.  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 דקות האלה. 2-אתה יודע מה? אני מוותר על ה מר י. אדרי:

 10 או.קי. בבקשה. אבי בינמו. ע:"י, רהמר ר. לו

 11קרן המלגות עמדה על  90כן, אני מתנגד לפרוטוקול ועדת מלגות, בשנת  בינמו: מר א.

 12הגענו להיקף מלגות כמעט של  2018-ל 2013אלף ₪, בתקופה שבין  60-כ

 13מיליון ₪. אני חושב שהקריטריונים שנקבעו לא נבחנו בכובד  1.700

 14בות אין לו שום יעילות אלא במודל, בדגם ראש לדעתי. כל נושא ההתנד

 15אחוז  5.6ל קרן אייסף. קצת תמוה בעיניי שתוספת של ארנונה של ש

 16מיליון שקל לא הביאה  4-5-שהעלתה העירייה שהכניסה לקופתה כ

 17להעלאה במלגות לסטודנטים בהיקף שלהם, אני גם מתנצל שלא הייתי 

 18מבקשת לקחת  בישיבה הקודמת. דבר שני, אני רואה שעיריית נשר

 19זכור לי מאוד התנגדתם לנושא הזה ומה מיליון ₪, כמה  30הלוואה של 

 20שמעניין שמודיע ראש העיר בפרוטוקול שהוא צריך להתייעץ במשרד 

 21הפנים האם לקחת את זה מהקרנות, אם לקחת את זה מהבנקים, אין 

 22טעם שיתייעץ עם משרד הפנים כי משרד הפנים המליץ לו להעלות את 

 23יהיה פעם ראשונה  אחוז, אז זה 0.6-אחוז, והוא העלה ב 0.3-בהארנונה 

 24במדינת ישראל שעיריית נשר לוקחת הלוואה, כן? זה חשבון עובר ולא 

 25שב, כן? עובר מהתושבים ולא חוזר אליהם, לא חוזר אליהם כי קיצצתם 

 26בנסיעה לפולין, קיצצתם במלגות, פגעתם בכדורגל בצורה דרסטית 

 27ילדים, קבוצת נוער  500-ר יש שם קרוב לכמעט ברמה האישית כאש

 28ומדת לעלות לליגת העל, זה חשבון שאני מקווה שאתם תפתרו אותו שע
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 1ושיבוא על מקומו בשלום. ועדת תחבורה היא ועדה ממליצה בכלל, אבל 

 2ראו זה פלא, מדיניות אכיפה, בנשר לא צריך להינתן אפילו דוח חניה 

 3וב המרגנית שרובו ככולו אחד לא לתושב העיר ולא לתושב חוץ. ברח

 4לסטודנטים התחילו לקבל סטודנטים דוחות, זה היעד היה מיועד לחניה 

 5שלכם? לתת דוחות לסטודנטים? לכן אני מציע שקצת תשנו את 

 6המדיניות שלכם, לעיריית נשר יש הרבה כסף, עם סיום הקדנציה שלנו 

 7ון ₪, מילי 2-מיליון ₪ עם עודף תקציבי של כ 200-קיבלתם תקציב של כ

 8 260לכם בקופה, היום בבנק יש מיליון )₪(, היום יש  150קרנות של 

 9מיליון ₪. אבל מה שמעניין בכל הסיפור הזה שעד היום, מתחילת 

 10הקדנציה לא ראינו דוח כספי, שום דוח כספי לא הוגש לחברי מועצת 

 11העיר, בטח שלא לנו, ואתם יכולים להגיד ברחוב מה שאתם רוצים, 

 12ח, יש לי מה שאתם רוצים, עם עובדות אי אפשר להתווכגירעון, ולשדר 

 13פרוטוקול ועדת כספים שרועי לוי חתום עליה, שם יש את עודף 

 14התקציבים, אז מן הראוי שתשקלו את הדברים שלכם בצורה רצינית. 

 15אבל לא חשבתי שתיקח הלוואה כדי להחזיר שמחיר הצהרונים יעמוד 

 16ים על הכביש, החוכמה היא ₪. הרי החוכמה היא לא בצביעת פס 300על 

 17י יכול להגיד לכם משהו מאוד מעניין שלפי דעתי כל בהבאת תכנים. אנ

 18הדוחות שאתם נותנים אין להם תוקף חוקי לדעתי, צריך לבדוק את זה 

 19ואל תמהרו כל כך עם הנושא הזה, אני חושב שאחת ההצלחות של נשר 

 20ובדים והפיכתה לעיר איתנה זה האפשרות של כל מיני עסקים והע

 21להעלות להם בצורה דרסטית את  שלהם להגיע לעיר הזו, לעבוד בה ולא

 22הארנונה. עצם הנושא של איזורי חניה בתשלום באזורים רבים בעיר 

 23נשר, למעשה אתם מעלים את הארנונה לבעלי העסקים. אני חושב שזו 

 24טעות, טעות ביסודה. ההמלצה של ועדת תחבורה, יש שם משהו של 

 25ים ישב ובוס, זה דבר חדש, מעניין איזה צוות מומחחניה בתחנות אוט

 26אתכם בנושא הזה, אני לא ראיתי בפרוטוקול צוות מומחים, אני גם 

 27מתנצל שלא הייתי בישיבה הזאת אבל מאחר ואני מקבל את מה 

 28שהעלה ראש העיר שאי אפשר להתייחס להצעה לסדר יום שהעלה חבר 
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 1 5לים ימוצו במהלך של פרוטוקו 4-מועצת עיר אחר, כמו כן לא ראוי ש

 2 דקות. 

 3 תודה רבה, שפיגלר בבקשה. ע:"רהמר ר. לוי, 

 4שציינת, אני קראתי אותו פעמיים,  28ערב טוב, ראשית בנוגע לסעיף  מר ז. שפיגלר:

 5הסעיף מאפשר לחבר מועצה שמתנגד להצעה שהועלתה לקבל זמן כדי 

 6ור להביע את דעתו ולכן הטענה כביכול שאתה אומר שאין זכות דיב

 7ה מדויקת על פי מה שהבנתי להתייחס להצעה שעולה על סדר היום איננ

 8וקראתי כאן. אנחנו כבר שנה, כב' ראש העיר, מצפים לבוא ולראות 

 9באמת איך העיר מתפתחת, מתקדמת, נכנסת למסלול חיובי יותר. 

 10מיליון ₪, העלית את  13התחלנו את השנה עם עודף תקציבי של 

 11מיליון ₪ שזה מעל ומעבר לכל  198-ן למיליו 180-התקציב השנה מ

 12ורציות בזמנו של דוד עמר או ראש העיר מר אבי בינמו, וכל מה פרופ

 13שאנחנו רואים כרגע זה מכה אחרי מכה אחרי מכה על חשבון מי רבותי, 

 14על חשבון התושבים. אתה בא ומעלה את הארנונה בממוצע שנתי של 

 15ה מטיל קנסות על ₪ למשפחה, אתה מקזז בעלות הצהרונים, את 250

 16יע וכולנו יודעים כי אנחנו מנסים להילחם חניות כשהאבסורד אתה מוד

 17בזה, אין מקומות חניה בעיר מבחינה תכנונית ומקומות חניה נמצאים 

 18במצב כל כך גרוע שאנשים נאלצים להחנות בניגוד לחוק. עד עכשיו 

 19העלימו עין כי לא פתרו את מקומות החניה, המקומות חניה החוסר 

 20מנת להוסיף כסף לקופת  שלהם עדיין חי וקיים ולכן לבוא ולהטיל על

 21ה דורש מחשבה שניה. אתה בא העיר, להטיל קנסות, אני חושב שז

 22ומקזז בנושא מלגות לסטודנטים. רבותי, הסטודנטים זה הדור החדש 

 23שיבוא ויוביל אותנו קדימה. אנחנו צריכים לעטוף אותם באהבה, אנחנו 

 24ר, אנחנו צריכים לקדם ולתמוך בהם כמה שאפש צריכים לעזור להם,

 25בהם ובמשפחה ולא לנסות לבוא ולקזז ולקזז ולקזז בהם כמה שיותר. 

 26יציאה לפולין, אחד מאבני הדרך שנלחמנו מאז ומתמיד והצלחנו 

 27שהנסיעה לפולין תהיה בחינם, רבותי, כשהיציאה לפולין הייתה בחינם 

 28ולין, משהו חינוכי מדרגה אחוז מהתלמידים יצאו ליציאה הזאת לפ 97
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 1אין עתיד בלי עבר, אם אנחנו לא נבוא וניידע את  ראשונה. אומרים

 2התלמידים על העבר שלנו איזה עתיד יהיה לנו? אז במקום זה אנחנו 

 3שמה באים ומקזזים. בכל מקום שאני מסתכל זה רק קיזוזים ואני לא 

 4חזרה  רואה, רועי, אני לא רואה איפה באמת אנחנו באים ונותנים

 5שיש בעיה כביכול של חוסר  לתושבים, לא רואה את זה. אני מבין

 6תקציבים, יש בעיה, בוא נקזז איפה שאפשר להוריד. יש הרבה מקומות 

 7איפה להוריד. במקום שזה באמת מיותר, ואתה יודע מה? אני מציע את 

 8שירותיי, את שירותי כולם, תתייעץ איתנו, נשב יחד, תאמין לי נמצא 

 9נו בעבר יך לקזז במקומות שצריך לקזז, במקומות שדאת הדרך א

 10כשהיית חבר אופוזיציה, בקלות אפשר לבוא לקזז שם. יתרה מכך, אתה 

 11מיליון ₪,  30בא ואומר אין כסף, בוא נבדוק אופציה לקחת הלוואה של 

 12מיליון שקלים יותר בתקציב, הטלנו ארנונה,  8-בוא נוסיף, לקחנו את ה

 13ון , בוא ניקח גם חוב כספי על העיר, על חשבקנסות, כל מה שאתה רוצה

 14מיליון שקלים כדי למה? למה? אנחנו מתחילת השנה  30התושבים, של 

 15מיליון ₪,  198אין לנו דוח כספי אחד לאן הכסף הזה נותב, לאן הלכו 

 16לאיפה? יכול להיות שאתה צודק רועי שבאמת הכסף היה מצריך לקחת 

 17לפנינו, אנחנו נמצאים בסוף  אותו לכל מיני מקומות דחופים, תציג

 18ד לכל מינהל תקין אתה לא מציג ולו דו"ח אחד שיבוא ויתן השנה ובניגו

 19מענה מה קורה מבחינה תקציבית בעיר. אנחנו באנו ונוכחנו בנושא כרגע 

 20שאתה מגיש את ההצבעה של כל הפרוטוקולים יחד, יש אחד הסעיפים 

 21אנחנו הצבענו עבור  ולצערי אני באמת ממליץ כי זה מה שעשינו בעבר,

 22דבר אדיר, הנושא של פתיחת מוסדות חינוך שזה כל פרוטוקול, יש את 

 23חד, מצד שני אתה מכניס באותו סעיף מצד א חייבים לשים כמה שיותר

 24כאן מיליון שקלים לבוא ו... דרך רחוב המסילה, להגדיל את כביש 

 25הגישה למוסך שרוצה להגדיל את שטח השירות אצלו, אז רבותי, 

 26גישה הזה מאז  וסך הזה חי עם השטח שירות הזה ועם הכבישהמ

 27ומתמיד, שיגיש תוכניות לוועדה, יאשרו לו את התוכניות ולאחר מכן 

 28אנחנו נבוא ונראה אם צריך להוסיף מיליון שקלים או לא צריך להוסיף 
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 1 מיליון שקלים, אתה יכול להסתכל על התב"רים ואתה תראה שם.

 2. בבקשה מרת, אני בטוח שטעית לא בכוונהחס למה שאאני אתיי ע:"מר ר. לוי, רה

 3 שלומי.

 4 זה מה שאני רואה. לא סיימתי.  :רלגיפש. זמר 

 5 סיימת את הזמן, בבקשה שלומי. תודה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 6פרוטוקולים, אני אשמח לקבל חוות דעת  4-טוב, קשה להתייחס ככה ל מר ש. זינו:

 7הרבה נושאים, חלק בהמשך, בישיבה הבאה בנושא הזה, יש פה 

 8מהנושאים אני חושב שיש פה דברים שצריך  מהנושאים אני בעדם, חלק

 9לחשוב חשיבה מחודשת, אבל בכל מה שקשור... הדוחות הכספיים, יש, 

 10אני לא צריך לחזור על פקודת העיריות שקובעת ואמרתי את זה לפני 

 11ר יום בתום כל רבעון הגזבר אמו 60כמה ישיבות שאנחנו אמורים תוך 

 12הכספיים הרבעוניים ויש  להעביר לראש העירייה ולמועצה את הדוחות

 13גם דוחות חצי שנתיים שאנחנו אמורים לקבל ולא קיבלנו עד עכשיו ויש 

 14גם דוח שנתי של שנה קודמת שאמור להיות דוח של משרד הפנים כדוח 

 15, כל הדברים האלה בנוסף 1/10מבוקר אמור להיות מפורסם לציבור עד 

 16בכלל במצב עדת ביקורת לא קרו. עכשיו איך אפשר לדון לזה שאין ו

 17אין לנו תשקיף, אין לנו הכלכלי של העירייה אם אנחנו כחברי מועצה 

 18את מה שמגיע לנו על פי חוק. עכשיו יכול להיות שצריך הלוואה, יכול 

 19להיות שלא צריך הלוואה, יכול להיות שיש הרבה בעיות ויכול להיות 

 20כל ל כדי שנוכל לדון בנושא לגופו אני מבקש משהן ניתנות לפתרון, אב

 21שומרי הסף, גזבר, הגזבר החדש, הגזבר הקודם, מבקר העירייה מביא 

 22לנו דוח ביקורת, אני חושב שלפני דוח הביקורת צריך לטפל בנושא הזה, 

 23מה המחדל שהביא לזה שאנחנו במשך שנה שלמה לא רואים שום דוח 

 24כשיו לעניין מהות ההלוואה קצת . ע2018כספי חוץ מהדוח של סוף שנת 

 25על  2016נושא, יש אפילו דוח מבקר המדינה לשנת בדקתי את ה

 26התנהלות רשות מסוימת, על התנהלות כלכלית של רשות מסוימת שגם 

 27נדרשה או ביקשה או רצתה לקחת הלוואה ויש שם, אני מבין שזה 

 28 ברמה הארצית הרבה מאוד רשויות לוקחות הלוואות אבל הלוואות לכל
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 1יש הלוואות לכיסוי הלוואות  מיני מטרות, יש הלוואות לכיסוי גרעונות,

 2אחרות שהיו, יש תוכניות הבראה ויש הלוואות לפיתוח. אני חושב 

 3שלפני שבודקים בבנקים מה הריביות שאפשר לקבל בהלוואות האלה, 

 4צריך לראות בכלל אם אנחנו עומדים בתנאי הסף שנקבעו בכללים 

 5לל האוצר, אם זה שני אחוז גירעון ואם זה בכ שקבעו שר הפנים ושר

 6בכלל ברמה האסטרטגית לאיפה זה יביא אותנו, נגיד שאנחנו רוצים 

 7להשתמש בקרנות של המים, נגיד אנחנו רוצים לקחת הלוואה ולשעבד 

 8את הקרנות של המים מה קורה עם כל מה שאמרת לגבי העניין של אי 

 9תאגדות בתאגיד מים אחד התאגדות בתאגיד מים, הרי כל זמן שאין ה

 10להמשיך להתנגד ולא להתאגד זה שיש לנו כספים  הכלים שיש לנו כדי

 11לפיתוח התשתיות ונשתמש בהם לפיתוח תשתיות בנושא המים, אז אם 

 12אתה בא ומשעבד חלק מהסכום הזה או משתמש בסכום הזה מה זה 

 13אומר לגבי התאגדות של העירייה בתאגיד מים? עכשיו לגבי הנושאים 

 14יברנו על זה מספיק חרים, ועדת תחבורה, תראו, זה כבר נעשה, דהא

 15לגבי מה שקרה צביעה של כל המקומות בכחול לבן וכל העניין הזה של 

 16הפיקוח יתר שגורם לכך שאנחנו מקבלים, אני כחבר מועצה מקבל 

 17הרבה תגובות, בעיקר מבעלי עסקים דרך אגב, ובעלי עסקים לא קטנים,  

 18ושב חול לבן ועל העניין הזה של האכיפה. אני חעל העניין הזה של הכ

 19שגם בנושא הזה זה לא בושה ולא מאוחר לבוא ולתקן את זה ולעשות 

 20את זה בצורה יותר מידתית, למשל להקציב במקומות מסוימים עד 

 21שלוש שעות חניה חינם כדי שבאמת לא יהיו אנשים שיתפסו את כל 

 22וא ולהחנות ולהוציא החניות האלה ובאמת אנשים שמתחלפים יוכלו לב

 23ים, מוציאים פתק עם מספר הרכב ומקבלים פתק כמו שיש בהרבה ער

 24 שלוש שעות חינם. אפשר לתת איזשהו 

 25 חניונים עושים את זה. ע:"מר ר. לוי, רה

 26אז בוא ניישם את זה ברמה של הערים. לגבי בעלי עסקים שמשלמים  מר ש. זינו:

 27אזור חניה קרוב לאזור ארנונה וחייבים שהרכב שלהם יהיה כל יום ב

 28ים ארנונה ומשלמים הרבה ארנונה, הארנונה העסק שלהם והם משלמ
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 1של העסקים מהווה שבעים אחוז מההכנסה של העיר, אז אולי לתת 

 2להם לכל אחד כזה תו חניה כמו שאנחנו נותנים תו חניה חינם לתושבים 

 3 לתת להם תו חניה שמוגבל לכמה שעות. אני חושב שנכון שצריך למלא

 4דבר ככל שבעלי העסקים את הקופה ולסדר את האכיפה אבל בסופו של 

 5יהיו יותר ממורמרים ככה בעלי העסקים יחפשו את הדרך החוצה 

 6למתחרים שלנו שמפתים אותם לא רק בחניות חינם אלא גם בארנונה 

 7יותר זולה ולכן אני שוב מבקש להביא לפחות אם לא לדיון, להביא את 

 8עדות, פרוטוקול פרוטוקול, הצבעה הצבעה הפרוטוקולים של כל הוו

 9ולהצביע  פרד על כל פרוטוקול כדי שנוכל להתנגד איפה שאנחנו רוציםבנ

 10 בעד איפה שאנחנו רוצים. 

 11תודה רבה לשלומי זינו גם כן, אתייחס בקצרה לדברים שהעליתם,  ע:"מר ר. לוי, רה

 12 לדברים שהעליתם, רק כדי, אני בטוח שלא עשו את זה מכוונה רעה

 13ש אם הייתם קוראים אלא התבלבלו. אז קודם כל הפרוטוקול שהוג

 14אותו היטב זה לא הלוואה של שלושים מיליון, העניין פה, כדי לשתף 

 15אתכם למרות שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי לשתף, היה פה רצון 

 16לשתף את חברי המועצה ואת חברי ועדת הכספים ולהגיד להם שאנחנו 

 17נקים, ת בדיקה ראשונה, איזשהו רודשאו בין כל הבהולכים עכשיו לעשו

 18לבדוק איתם עם הבנקים אם אנחנו רוצים לקחת ארנונה מה האחוז 

 19של, סליחה, הלוואה, אם אנחנו לוקחים הלוואה מה האחוז שהם ירצו 

 20מאיתנו בעצם החזר ריביות עבור ההלוואה, לעומת זאת גם לבדוק עם 

 21ים, בדיוק שלומי אחד משרד הפנים, ולמה לבדוק עם משרד הפנ

 22ת, קודם כל שיהיה אינדיקטור להשוואה הדברים מהטעמים שאמר

 23איפה יותר, מה זה משפיע על תאגיד המים, איך זה משפיע גם כן על 

 24ההכנסות בעצם שמייצרות קרנות המים, אם זה מאג"חים וכו', כמובן 

 25זה לא כל שנה, ואז שמה לבוא ולהביא מישהו מקצועי, הגזבר אמור 

 26די שכשניקח את ולבחון את זה ברמה המקצועית כ 1/12-כנס בלהי

 27ההלוואה נוכל ללכת למתווה הטוב ביותר עבור מה שאנחנו זקוקים לו, 

 28כמובן כפי שאמרת, ואני חוזר, ברור, תנאי סף והכל זה, אף אחד לא 



   04-8666313חברת איגמי,                                                             ישיבת מועצת עיריית נשר
 2019בנובמבר  20
 
 

15 

 1יאשר את ההלוואה הזו בלי כל התנאי סף. אז נאמרו כאן דברי טעם 

 2( )ש"חמיליון  30ו רצה, כבר לקח הלוואה של וחלקם שלא, כאילו מישה

 3אבל לא פעם ראשונה שלא קוראים, גם נאמר שפעם ראשונה שעיריית 

 4מיליון שקל הלוואה,  50, אני זוכר שאבי בינמו אישר נשר תיקח הלוואה

 5קצת מוזר לי שאתה אומר את זה אבל כבר הבנתי שלא היית כזה 

 6 מחובר לדברים, שהיית, שלא היית פה 

 7 ספר סיפור. חבל שאתה מספר סיפורים, תמשיך ל נמו:. בימר א

 8 אחרי שיצרת גירעונות  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 עיריית נשר מעולם לא לקחה הלוואה, נקודה.  מר א. בינמו:

 10 -אחרי ש ע:"מר ר. לוי, רה

 11 תמשיך לספר סיפורים! מר א. בינמו:

 12יבים, הרסת את העירייה אל תקטע אותי, אחרי שיצרת גירעונות בתקצ ע:"מר ר. לוי, רה

 13 לא יודע על סמך מה אתה מדבר אבל תדבר.  אתה עוד מדבר. אני

 14 סגנים בשכר הכל בסדר. 2כל עוד אתה יכול לממן  מר א. בינמו:

 15בנשר לא צריך לתת חניה אחת, אני פותח את הדוחות, אני רואה שלא  ע:"מר ר. לוי, רה

 16ממה שנותנים  נתת דוח חניה אחת, בתקופה שלך יותר דוחות חניה

 17אתה מכיר בכלל את הנתונים שאתה היום. אז על סמך אתה מדבר? 

 18 מדבר? 

 19 בוודאי שאני מכיר. מר א. בינמו:

 20 אי פעם קראת את הנתונים? ע:"מר ר. לוי, רה

 21 בוודאי שאני מכיר. מר א. בינמו:

 22 הרי לא באת בכלל לעירייה. ע:"מר ר. לוי, רה

 23 בוודאי שאני מכיר. מר א. בינמו:

 24 לא נכנסת לעירייה. ע:"י, רה. לומר ר

 25 לא צריך להיכנס, יש טלפון. נמו:מר א. בי

 26 אף אחד לא היה פה. ע:"מר ר. לוי, רה

 27 יש טלפון. מר א. בינמו:

 28 לא אתה ולא אף אחד מטעמך.  ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 יש טלפון. מר א. בינמו:

 2 מיליון שקל גירעון. 11 ע:"מר ר. לוי, רה

 3 למישהו אחר. ם האלה תספראת הסיפורי מר א. בינמו:

 4 ואתה מדבר.  :ע"מר ר. לוי, רה

 5 אין גירעון של שקל.  מר א. בינמו:

 6 יצרת גירעון. ע:"מר ר. לוי, רה

 7 אין גירעון של שקל. מר א. בינמו:

 8 יצרת גירעון בתקציב העירייה, תתבייש. ע:"מר ר. לוי, רה

 9 ליו.עודף, בוא אני אקריא לך את הדוח שאתה חתום ע מר א. בינמו:

 10 תתבייש, תתבייש ע:"מר ר. לוי, רה

 11 ...בשביל מה  א. בינמו: מר

 12 שאתה בכלל יושב פה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 13 בשביל מה, תתבייש אתה. מר א. בינמו:

 14 בכלל תתבייש שאתה יושב פה. ע:"מר ר. לוי, רה

 15 תתבייש אתה. מר א. בינמו:

 16מחוסר הבנה שלו, כי הוא  שפיגלר, אמרת שזה, אני בטוח מטעות, לא ע:"מר ר. לוי, רה

 17מיליון,  13וא היה אמור לדעת שהתחלנו עם עודף של ה היה ראש העיר,

 18שקלים בשנה,  250הלוואי, אני אומר לך, הלוואי. ודיברת על ממוצע של 

 19אני אכוון אותך בדיוק, מדובר בחצי שקל למטר לשנה, בבית של מאה 

 20של שקל  מטר )מטרים רבועים( תעשה את המכפלות לבד, סליחה,

 21ולא  170את המכפלות לבד, זה  שבעים לשנה בבית של מאה מטר תעשה

 22, אבל לא משנה, אני רק עושה תיקונים על הדברים שאמרת, רשמת 250

 23שמקצצים במלגות לסטודנטים, זה לא נכון, אמרת שפולין היה חינם, 

 24היית יו"ר ועד ההורים גם, זה לא נכון, גם חבר מועצת עיר, זה גם כן לא 

 25, אני מתכוון לזמן את 2020ון. לגבי ההתייעצות זה יקרה לפני תקציב נכ

 26כולם להציג את כל החומר בפני כולם, זה ברור שאתם תהיו מעורבים 

 27בזה. הסגירה של מפעל נשר משפיעה באופן דרמטי על עיריית נשר. מי 

 28גיע אז הוא הגיע, שלא הבין ולא התכונן כמובן ליום הזה כשידע שי



   04-8666313חברת איגמי,                                                             ישיבת מועצת עיריית נשר
 2019בנובמבר  20
 
 

17 

 1מיליון  85הכנסה של  מיליון ₪ פחות בארנונה מתוך 8.5-מדובר על כ

 2)₪( כאשר זה ארנונה מתעשיה, זאת אומרת כמעט רווח בלבד שמה. עוד 

 3דבר שרצית, לגבי המוסך, כן היה חשוב לי להתייחס לזה, שמה זה לא 

 4ם על רק המוסך, כל המתחם שם של אלוני אין שם ניקוזים וביובים. ה

 5וביוב, אין  פי חוק מגיע להם, אתה חייב בפקודת העיריות לתת לו ניקוז

 6לך בכלל, גם אם אתה לא רוצה בסופו של דבר הוא יגיע לביהמ"ש והוא 

 7יחייב אותך לעשות את זה. בא מוסך שם ורצה להתרחב ואז הוא בא 

 8ואמר אני הולך להתחייב, אני צריך להביא אישורים, תחברו אותי 

 9יוב, תחברו אותי בבקשה לניקוז, זכותו המלאה לקבל את בבקשה לב

 10השירותים האלה מהעיריה, כמובן שהם יחייבו ולפי שטחים גובלים 

 11בהיטלים את מי שנרצה לחייב, זה לא נגמר שם, אבל אנחנו מחויבים 

 12לתת את השירות המוניציפאלי המינימלי שלנו. לגבי, טוב, שלומי 

 13 התייחסתי לדברים 

 14 א עשו מערכת ביוב?ל מר י. אדרי:

 15 אין שם. לגבי הדברים שאמרת  ע:"מר ר. לוי, רה

 16 ...בחדש גם אין? מר י. אדרי:

 17 עכשיו יהיה הכל, יהיו ביובים  ע:"מר ר. לוי, רה

 18 לא, כשיצאו... מר י. אדרי:

 19יעשו ביובים, יעשו הכל, אז פעם הבאה כשמגיע חומר תקראו את זה  ע:"מר ר. לוי, רה

 20י שסתם לא נצטרך להאריך. אני רוצה להגיד בבקשה בתשומת לב כד

 21תודה, לפני שאנחנו מצביעים, לפרח, לוועדת מלגות שעשו עבודה 

 22מעולה, אני חושב שזה נכון לתמרץ סטודנטים שמתנדבים בקהילה. 

 23אנחנו בונים היום תוכנית לשנה הבאה גם לבתי ספר התיכון לתמרץ 

 24ון ואנחנו מחפשים ילדי תיכון כדי שיכנסו להתנדבויות במסגרת התיכ

 25איך לתגמל אותם וכבר מצאנו את הדרך וזה לא יהיה כספית וזה יהיה 

 26 הרבה יותר טוב מכסף. 

 27 תביא את הכסף משי פירון, בשביל מה הבאת את שי פירון לכאן? מר א. בינמו:

 28 אני רוצה, אני רוצה  ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 ן? בשביל מה העירייה מוציאה כסף על שי פירו מר א. בינמו:

 2 כי הרסת את החינוך, כי הרסת את החינוך. ע:"מר ר. לוי, רה

 3 על מה אתה מביא את שי פירון לכאן? מר א. בינמו:

 4 כי הרסת את החינוך. ע:"מר ר. לוי, רה

 5 מה לו ולחינוך? מר א. בינמו:

 6 הרסת את החינוך. ע:"מר ר. לוי, רה

 7 מה לו ולחינוך? מר א. בינמו:

 8 כי הרסת. ע:"מר ר. לוי, רה

 9 מה, הוא ספק יחיד שאותו היית חייב להביא? מר א. בינמו:

 10 לא, אתה הרסת. ע:"מר ר. לוי, רה

 11 הוא ספק יחיד? מר א. בינמו:

 12 הרסת ע:"מר ר. לוי, רה

 13 מה, אין עוד ספקים במדינת ישראל? מר א. בינמו:

 14 אבי בינמו, הרסת, קלקלת. ע:"מר ר. לוי, רה

 15  תוציא, תוציא את שי פירון מר א. בינמו:

 16 עשית גירעון. ע:"מר ר. לוי, רה

 17 תוציא את שי פירון מנשר. מר א. בינמו:

 18 הרסת את העיר, הרסת את החינוך. ע:"מר ר. לוי, רה

 19 תוציא אותו, תוציא אותו. מר א. בינמו:

 20 לא רוצים לבוא לפה, לא רצו לבוא לפה לא שרים  ע:"מר ר. לוי, רה

 21 תוציא אותו. מר א. בינמו:

 22לא מנכ"לים, בוא תשמע איך מדברים עליך, תתבייש כשתשמע איך  ע:"מר ר. לוי, רה

 23מדברים עליך במשרדי ממשלה, אתה לא תצא מהבית כשתשמע איך 

 24 מדברים עליך.

 25 תמשיך ללכלך, אני אצא מהבית אם תרצה או לא תרצה.  מר א. בינמו:

 26 תתבייש, הכנסת עיר לגירעון, עיר מספר אחת בארץ. ע:"מר ר. לוי, רה

 27 אדוני הנכבד, תוציא את שי פירון, אתה עד היום  מו:מר א. בינ

 28 שנים. 5-הרסת ב ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 לא הבאת לנו כמה עולה לנו שי פירון. מר א. בינמו:

 2 תתבייש לך, תתבייש לך. ע:"מר ר. לוי, רה

 3 תגיד לחברי המועצה כמה עולה שי פירון בחודש. מר א. בינמו:

 4 רוא את הדוח?למה, אתה תדע לק ע:"מר ר. לוי, רה

 5 בוודאי שאני אדע. מר א. בינמו:

 6 אתה תדע לקרוא חוזה? ע:"מר ר. לוי, רה

 7 בוודאי שאני אדע, בוודאי, הוא ספק יחיד. מר א. בינמו:

 8 אבל איך אתה יודע לקרוא?  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 למה הוא ספק יחיד? מה, אין בספקים בחינוך?  מר א. בינמו:

 10 רוא דוח?איך תדע לק ע:"מר ר. לוי, רה

 11 אין עוד אנשים בחינוך במדינת ישראל? מר א. בינמו:

 12 בבקשה ע:"מר ר. לוי, רה

 13 איך עשית ממנו ספק יחיד? מר א. בינמו:

 14 בבקשה אבי  ע:"מר ר. לוי, רה

 15 איזה עניין אישי היה לך בנושא הזה? מר א. בינמו:

 16 בבקשה אבי בינמו. ע:"מר ר. לוי, רה

 17 רון לכאן?איך הבאת את שי פי מר א. בינמו:

 18 חכה, בוא ע:"מר ר. לוי, רה

 19 טועה.לכאורה אני לא  מר א. בינמו:

 20 לא, לא אמרתי ע:"מר ר. לוי, רה

 21 לא, אני לא טועה, אדוני, בשביל מה הבאת את שי פירון לכאן? מר א. בינמו:

 22 אתה רוצה לחזור בך? ע:"מר ר. לוי, רה

 23 לא, אני חוזר בי. מר א. בינמו:

 24 וצה לחזור בך?אתה ר ע:"מר ר. לוי, רה

 25 חוזר בי. בשביל מה הבאת את שי פירון לכאן?  מר א. בינמו:

 B 26  , מי שנגדAבבקשה, מי שבעד ההצעה שיצביע  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 מצביעים על הכל? מר ש. זינו:

 C. 28כן, מי שנגד  ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 אנחנו  מר ש. זינו:

 2 בעד Aבעד, אנחנו  A ע:"מר ר. לוי, רה

 3 נחנו בגלל שמחברים הכל ביחד נמנעים.א מר ש. זינו:

 4 נמנע.  Cנגד,  Bבעד,  Aנמנע.  Cנגד,  B ע:"מר ר. לוי, רה

 5 3דקות לא יכול לדבר על  5-אני מבקש לציין שאני לא משתתף, אני ב מר י. אדרי:

 6 פרוטוקולים.

 7 בסדר גמור.  ע:"מר ר. לוי, רה

 8 

 9 ? 2-? מי זה ה2רגע, מה זה  מר י. אדרי:

 10 נמנעים.  2נגד,  2 ע:"מר ר. לוי, רה

 11 ? 9למה לא  ש. גליק: 'גב

 12 לא, בטעות.  מר ת. כהן: 

 13 כי תומר לחץ בטעות. בסדר.  ע:"מר ר. לוי, רה

 14 אני מציע ...  מר י. אדרי:

 15 

 16 הרכב ועדת ערר לארנונה - 3 'סמ אשונ

 17חנו מבקשים חלטה בעצם אנחברים, הרכב ועדת ערר לארנונה, הצעת ה ע:"מר ר. לוי, רה

 18כחבר ויו"ר לוועדה  038563425לאשר את עו"ד אסי פיסו, תעודת זהות 

 19במקומה של עו"ד סיון פלדהמר ואת אילן רונן, תעודת זהות, היא לא 

 20צריכה להגיד כלום, זה שטויות, נו, תעזבי, מה את מתייחסת בכלל? 

 :הטלחה תעצה
 :םילוקוטורפה תא םירשאמ

 4+ ט"ו/ 3ט"ו/ ועדת מלגותפרוטוקול  -

 7ט"ו/ פרוטוקול ועדת כספים -

 2ט"ו/  פרוטוקול ועדת תחבורה -

   13/11/2019מתאריך  פרוטוקול ועדת הנחות -

 הצבעה:
 בעד 8
 נגד 2
 נמנעים 2
 לא הצביע 1
 
  הרשוא העצהה
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 1ני זו ההצעה, א , הם ידברו על ניגוד עניינים, כחבר הוועדה.058029217

 2 רוצה להסביר אותה במלה.

 3 הצבעה מר י. יעיש איבגי:

 4 אני מבקש להתייחס, זו לא הצבעה, זה הצעה לסדר. מר א. בינמו:

 5שניה, אני רוצה להגיד למה ההצעה עלתה לסדר היום, שתדע למה  ע:"מר ר. לוי, רה

 6להתייחס, אם אתה לא יודע אז אני אלמד אותך קצת טיפה. יש עו"ד 

 7, עו"ד בועז סובול, בועז הודיע שבאחד התיקים יו"ר הוועדה שהוא

 8שהגיעו לידיו הוא נמצא בניגוד עניינים ולכן על פי חוק חייב למנות עו"ד 

 9אחר שיעמוד בראש הוועדה, עו"ד סיון פלדהמר עזבה את העיר, כבר לא 

 10גרה פה, היא לא יכולה להיות חברת ועדה עכשיו, מי שיכול להיות חבר 

 11להיבחר כחבר מועצת עיר, עזבה את העיר ולכן רק מי שיכול ועדה זה 

 12 הוא ייבחר והוא יוכל לשמש ואילן רונן 

 13 ובועז סובול חוזר? מר א. בינמו:

 14בועז סובול רק באותו דיון לא יוכל להיות יו"ר ואנחנו מבקשים למנות  ע:"מר ר. לוי, רה

 15כל ועדה ב 3גם את אילן רונן כחבר ועדה כדי להשלים הרכב של לפחות 

 16 יהיה הרכב, בבקשה אבי בינמו.שלא 

 17 אין להם  ממלא מקום?  מר י. אדרי:

 18 אני, לא, בסדר מר א. בינמו:

 19 אי אפשר ממלא מקום.  ע:"מר ר. לוי, רה

 20 כחבר  מר י. אדרי:

 21 חבר ועדת ערר אין ממלא מקום, אתה יכול למנות רק חבר. ע:"מר ר. לוי, רה

 22לנכון להודיע על ניגוד עניינים  עז סובול מצאא', אני שמח שעו"ד בו מר א. בינמו:

 23וטוב שעדכנת אותנו, אין לי שום התנגדות לעו"ד אסי פיסו, יש לי 

 24ומן הראוי שגם הוא כפי שנדרשים האחרים ימלא התנגדות לאילן רונן 

 25 טופס ניגוד עניינים.

 26 ברור, כולם אגב.  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 בסדר, אני לא יודע. בסדר. מר א. בינמו:

 28 רק אתה לא מילאת. ע:"המר ר. לוי, ר
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 1 אני מילאתי. עוד לא הגשתי, יש הבדל. מר א. בינמו:

 2 זהו? בבקשה, עוד מישהו? שפיגלר בבקשה. ע:"מר ר. לוי, רה

 3אני פשוט לא ציינתי שתי מלים, קודם כל אני רוצה להודות לך שהסבת  מר ז. שפיגלר:

 4ונים ביש ברחוב הבאת תשומת לבי שטעיתי בנתון, הנתון של הסלילת כ

 5 מיליון ₪ ולא כפי שציינתי מיליון אחד. 8לצורכי המוסך עומד על 

 6 נכון ע:"מר ר. לוי, רה

 7מיליון שקלים יכולים להמתין גם כשהמצב של העיר יהיה קצת יותר  8 מר ז. שפיגלר:

 8 טוב, שיהיה הליך מסוים, קודם שיגיש בקשה לרישוי.

 9 ?אתה אומר סתםאבל הוא הגיש, למה  ע:"מר ר. לוי, רה

 10 לא, הוא נותן התראה, הוא לא הגיש. מר ז. שפיגלר:

 11 ממש לא, יש לו היתר בנייה, למה אתה זה? ע:"מר ר. לוי, רה

 12יש לו בקשה, אין לו עדיין היתר ויש לו מהעורך דין שמבקש מאיתנו  מר ז. שפיגלר:

 13 לבצע את הסלילה.

 14 ת תטעה.להמשיך לטעו סליחה שהתייחסתי, בבקשה, אם בא לך ע:"מר ר. לוי, רה

 15אני לא רוצה לטעות, אני מנסה לדייק בסך הכל. אומרים עוד משהו וזה  מר ז. שפיגלר:

 16יפה, קודם כל התהליך לבדוק ריביות להלוואות זה חיובי, זה טוב וזה 

 17בסדר, אבל הדרך עוד ארוכה לבוא ולהגיד שבגלל שאנחנו בודקים 

 18 ריביות אין לנו שום כוונה לקחת הלוואה. 

 19 לא אמרתי. ע:"המר ר. לוי, ר

 20 לא, אני רק אומר, בן אדם שעושה בדיקה וזה טוב מר ז. שפיגלר:

 21 למה אתה מכניס לי מלים לפה? ע:"מר ר. לוי, רה

 22 זה נוהל סדר תקין, זה מראה על כוונה שיש כוונה לקחת  מר ז. שפיגלר:

 23 חד משמעית כן אני אומר לך. ע:"מר ר. לוי, רה

 24 דר.אז בס מר ז. שפיגלר:

 25 חד משמעית יש כוונה לקחת הלוואה. ע:"י, רהמר ר. לו

 26התחלתי להגיד על דברים גם כן, הזמן עבר ויש עוד שני דברים קטנים  מר ז. שפיגלר:

 27סך הכל. אנחנו כבר שנה שברשות אין ועדת ביקורת שתבוא למעשה 

 28ותבקר את כל ההתנהלות בעירייה וזה דבר מאוד מאוד חמור שוועדת 
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 1לא מסוגלת לבצע עבודה מסיבה אחת שהיא האופוזיציה  ביקורת מטעם

 2לא קיימת. מאידך אתה החלטת על דעת עצמך בניגוד כאן לשני חבריי 

 3שזה יחיאל, ואבי בינמו שהביעו התנגדות שהם לא רוצים להיות 

 4בוועדות ובפועל באת וזימנת אותם לכל הוועדות שכרגע הצבענו עליהם, 

 5 ה מאיתנו. החלטת עשה ללא הסכמהם לא הגיעו כמובן אבל גם זה נ

 6 שניה, אני לא התנגדתי לשום ועדה.  מר י. אדרי:

 7 בסדר, אבל הוא רשם אותך, סליחה, הוא רשם אותך כחבר ועדה.  מר ז. שפיגלר:

 8 הוא לא התנגד. ע:"מר ר. לוי, רה

 9 הוא לא התנגד, אף אחד, לא שאלת אף אחד, באת וקבעת. מר ז. שפיגלר:

 10וגם שלומי ביקש להיות באיזה ועדה חבר ושמו אותו  ם אתכם שאלתיג ע:"מר ר. לוי, רה

 11 אחרי בקשה שלו, למה אתה אומר סתם?

 12 אני הורדתי  מר י. אדרי:

 13 אני, אני מר ז. שפיגלר:

 14 נכון, יחיאל נתן לשלומי, עכשיו אני זוכר.  ע:"מר ר. לוי, רה

 15ר יד אפשר לעצוסך הכל אני חושב שבאמת צריכים, זה לא מאוחר, תמ מר ז. שפיגלר:

 16רועי, ללכת אחורה, לחשוב עוד פעם ובאמת להסדיר את מה שצריך 

 17להסדיר במחשבה כוללת. לגבי הסעיף שאנחנו כרגע דנים בו לי אישית 

 18 אין התנגדות.

 19 רגע, רגע  מר ש. זינו:

 20 שלומי זינו. ע:"מר ר. לוי, רה

 21פה יצוג  איך הולך הליך של בחירת ההרכב של ועדת ארנונה, אין מר ש. זינו:

 22 פוזיציה?לאו

 23 ועדת ערר.  דובר: 

 24לא, אין יצוג לאף אחד, מי שיכול להתמנות כחבר מועצת עיר יכול  ע:"מר ר. לוי, רה

 25 להיות חבר ועדת ערר בארנונה, זה התנאי היחיד.

 26 אבל מי ממליץ עליהם? מר ש. זינו:

 27 אני, ראש העיר. ע:"מר ר. לוי, רה

 28 ?ומה עם יצוג לאופוזיציה מר ש. זינו:
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 1 אין גם יצוג לראש העיר שם. ע:"רה מר ר. לוי,

 2 אין יצוג לאופוזיציה.  מר י. יעיש איבגי:

 3 אבל הנה רונן היה פעיל פוליטי שלך.  מר ש. זינו:

 4 ובועז סובול היה פעיל פוליטי של אבי בינמו, היה איתו ברשימה. ע:"מר ר. לוי, רה

 5א לשים אנשים ות הכל כדי לאני חושב שבסוג ועדות כאלה צריכים לעש מר ש. זינו:

 6פוליטיים שמה כי אנשים צריכים לבחון בקשות של כל התושבים. אני 

 7מכיר את עו"ד פיסו, אני חושב שהוא יכול לעשות את העבודה מצוין 

 8אבל רונן שגם היה פעיל בבחירות ומנהל פורום ומתנהל ועושה דברים 

 9הסוג הזה כאלה אני לא חושב שהוא ראוי להתמנות לוועדה מסוימת מ

 10 ורה לבחון את העניינים של כל תושבי העיר.שאמ

 11אני מאמין שכולם בוחנים את זה בעין מקצועית ובנפש חפצה, אבל  ע:"מר ר. לוי, רה

 A 12בסדר. מי שבעד ילחץ 

 13 רועי, לא צריך לאשר שכר? מר י. אדרי:

 14 לא, זה ע:"מר ר. לוי, רה

 15 זה קבוע בחוק. מר א. בינמו:

 C ,16, מי שנמנע B, מי שנגד Aלישיבה. מי שבעד  שקל 400בוע, זה ק ע:"מר ר. לוי, רה

 17 בבקשה להצביע. 

 A ? 18איפה זה  מר י. אדרי:

 C 19, אחר כך Bזה הראשון למעלה ליד הירוק, אחר כך  A ע:"מר ר. לוי, רה

 20 עיניים לי ולא ראיתי.  מר י. אדרי:

 21"ד אסי ההימנעות שלנו מנומקת בזה שאנחנו לא רוצים להתנגד לעו מר ש. זינו:

 22את העבודה בצורה מצוינת ומאחלים לו  חושבים שיעשהשאנחנו פיסו 

 23בהצלחה, כמו שאמרתי, אנחנו נגד המינוי של אילן רונן לכן נמנענו 

 24 בהצבעה. 
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 1 

 2 ההצעה עברה. ע:"מר ר. לוי, רה

 3 מי לא השתתף? אני לחצתי. מר י. אדרי:

 4 שהצבענו. הייתה בחוץ כלא, שגית  ע:"מר ר. לוי, רה

 5 לא הצבעתי.  ש. גליק: 'גב

 6 החלפת דירקטוריון החברה העירונית המשותפת למתחם בתי זיקוק. - 4 'סמ אשונ

 7החלפת דירקטורים בחברה העירונית המשותפת למתחם בז"ן, בעצם  ע:"מר ר. לוי, רה

 8מיכה )זנו( כבר עבר כמובן לנהריה ואנחנו צריכים להחליף דירקטור 

 9"ל העירייה כדירקטור במתחם הצענו את צחי שומרוני מנכשמה, 

 10 במקום מיכה ואת זאב זימל כממלא מקום. 

 11 למה לא הפוך?  מר י. אדרי:

 12אני אגיד לך, כי צריכה להיות ישיבה מאוד מאוד בקרוב ואנחנו בגלל  ע:"מר ר. לוי, רה

 13אירועים אחרונים שהתרחשו באזור שלנו כדי שהעיריות לא יהיו שם 

 14נכנס אז  1/12-ר מהר וזימל רק בט כדאי שזה יהיה כמה שיותבמיעו

 15אנחנו צריכים לתקתק את זה כמה שיותר מהר את ההחלפה של 

 16 הדירקטור שם.

 17 רק שלא יתמוטט המנכ"ל שלך מרוב תפקידים. מר י. אדרי:

 18הנה, אתה רואה, הוא חולה. טוב, בכל אופן אם מישהו רוצה להתייחס  ע:"מר ר. לוי, רה

 19לות את זה להצבעה צעה טכנית בלבד. אפשר להעבבקשה, ה

 20 בעד.  C .A, מי שנמנע B, מי שנגד Aמבחינתכם? מי שבעד שילחץ 

 21 

 :הטלחה תעצה
כחבר ומ"מ יו"ר הועדה במקומה של עו"ד  038563425 ז"ת ,י פיסועו"ד אס :מאשרים את

 כחבר הועדה. 058019217 ז"ת ,אילן רונן תאוסיון פלדהמר, 

 הצבעה:
 בעד 9
 נגד 1
 נמנע 2
 לא השתתף 1
 
 הרשוא העצהה
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 1 

 2 נכחה בהצבעה. לאחברת המועצה פרח אסטרוגנו  :ע"הר ,יול .ר רמ

 3 חשבונות בנק מוסדות חינוך  - 5 'סמ אשונ

 4 ות בנק של מוסדות חינוך, מצ"ב חוו"ד היועמ"ש., חשבונ5סעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 5 אבקש להתייחס. מר י. אדרי:

 6אחד הדברים המרכזיים שמסתבר שהיו פה בעיה שפתחו פה חשבון  ע:". לוי, רהמר ר

 7אישי ולא עסקי ובכלל אף אחד לא יכול לנהל אותו, איך בכלל פתחתם 

 8חנו עושים חשבון איישי למנהלת בית ספר, הזוי, קיבלנו חוות דעת, אנ

 9 פה תיקון, אבי בינמו, בבקשה תתייחס. איך פתחת חשבון אישי.

 10ההתייחסות שלי בראש ובראשונה נובעת מכך שמן הראוי שהיועמ"ש  נמו:מר א. בי

 11פרוטוקולים כשבאחד ממתוכם בוועדת  4יתייחס ברצינות כשמעלים 

 12מיליון שקל שעיריית נשר רוצה  30-כספים מדובר על הלוואה של כ

 13ההתייחסות, השליפה הזאת לא מתאימה, בטח לא לך, אני  לקחת.

 14וצה לומר ככה, תיכון מקיף נשר, יש שם , אני ר2מאוד מכבד אותך. 

 15חשבון בנק שאני מניח שוועד ההורים, תתקנו אותי אם אני טועה, זאב, 

 16שאין מושג מה הולך שמה. אף אחד לא מילא דוח שהועבר להורים, אני 

 17ומר את זה גם משום שלהערכתי עיריית נשר אומר את זה גם כהורה וא

 18קיפה בפעילות של ועד תומכת בדרך זו או אחרת לפעמים בצורה ע

 19ההורים. החשבון הזה מעולם לא הוצג, לא לחברי הוועד ובטח שלא 

 20 אלינו, זו נקודה אחת.

 21 אתה טוען שצריך לעשות ביקורת על הדוח?  ע:"מר ר. לוי, רה

 22 אות אותו. צריך פעם אחת לר מר א. בינמו:

 23 גלעד, תרשום לעצמך את זה  ע:"מר ר. לוי, רה

 :הטלחה תעצה
כנציג עיריית  ,060630639 ז"תרייה, מועצת העיר ממנה את מר יצחק שומרוני, מנכ"ל העי

ר בדירקטוריון החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ )ח.פ. נש
העירייה, גזבר  ,022880462 ז"ת( במקומו של מר מיכה זנו, ואת מר זאב זימל, 514279207

 כמ"מ. 
 

 הצבעה: 
 בעד 12
 ףתתשמ אל 1
 הרשוא העצהה
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 1 את זה. הוא יודע מר א. בינמו:

 2 שאבי בינמו מבקש לעשות ביקורת על דוח הוועדה. ע:"מר ר. לוי, רה

 3 נרשם מר ג. הישג:

 4 אני חושב שהיו אליו מספיק  :מר א. בינמו

 5 אומר.קיבלתי, מקובל עלי גם. קיבלתי את מה שאתה  ע:"מר ר. לוי, רה

 6ומר אני שמח שאתה מקבל משהו. דבר נוסף שאני רוצה להעיר ואני א מר א. בינמו:

 7 וחוזר עוד פעם, אני חושב שעיריית נשר 

 8 לא להפריע בבקשה. כן אבי, גם ביציע בבקשה. ע:"מר ר. לוי, רה

 9אני חוזר ואומר, ואני אומר את זה לתשומת לב חברי המועצה ותשומת  מר א. בינמו:

 10יר והיועמ"ש. דוחות החניה שניתנים צריך לבדוק שניתנים לב ראש הע

 11על פי סמכות, ועדת התחבורה באמת יכולה על פי חוק, שהם ניתנים 

 12להמציא על מדיניות, לא יכולה לעשות מעבר לזה, גם מועצת העיר אינה 

 13יכולה לאשר דבר כזה או אחר אלא רק ועדה מקצועית מוסמכת. אני 

 14 להערכתי 

 15 שהיא נקראת? י:מר י. יעיש איבג

 16להערכתי מרבית  להערכתי, תעשה שיעורי בית, תעשה שיעורי בית. כן, מר א. בינמו:

 17התמרורים שנקבעו לאחרונה לא אושרו כדת ולא כדין, כולל הפסי אדם 

 18לבן וכולל הפסי כחול לבן, אני אומר את דעתי, תקנו אותי אם אני 

 19 טועה.

 20י אסביר לך שאתה טועה, לא ידעת שהעירייה אבי, תבוא אלי לקפה, אנ מר י. יעיש איבגי:

 21 אומר לך כחבר, כי לא היית  עבדה בצורה הזאתי כל השנים, באמת אני

 22 אני אומר לך  מר א. בינמו:

 23 תבוא אלי אחר כך, אני מבטיח לך, אתה תבוא לפה ותתנצל. מר י. יעיש איבגי:

 24שרים, אני מציע אני מבטיח לך שאני מראה לך עשרות תמרורים לא מאו מר א. בינמו:

 25 לך

 26 מהתקופה שלנו? מר י. יעיש איבגי:

 27 .מהתקופה שלך מר א. בינמו:

 28 ואם לא אתה מתנצל פה מול כולם? מר י. יעיש איבגי:
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 1 להתנצל אני לא אתנצל, אני יכול לחזור בי. מר א. בינמו:

 2 סבבה, אז תחזור בך, אז תבוא אלי עם קפה, בסדר? מר י. יעיש איבגי:

 3אומר את זה על מנת שהתושבים ידעו, אבל אני אומר שהמדיניות  אני מר א. בינמו:

 4 של עיריית נשר

 5 אל תטעה אותם אבל. ע:"ר. לוי, רהמר 

 6 שידעו מה שנכון. מר י. יעיש איבגי:

 7אמרתי שצריך לבדוק, אמרתי שצריך לבדוק, אני רק אומר שצריך  מר א. בינמו:

 8צה לקחת לבדוק, צריך לבדוק שזה פעם ראשונה שעיריית נשר רו

 9הלוואה, מבקשת לקחת הלוואה, יעשו בדיקה בין הבנקים, אתה עושה 

 10בנקים, מזרחי, לאומי,  4קה הזאת בשעה אחת, יש לך כאן את הבדי

 11טפחות, הפועלים, כולם נמצאים לך כאן במתחם העיר נשר, אתה לא 

 12צריך ללכת להנהלות שלהם, אתה צריך ללכת לבנקים שנמצאים אצלך 

 13לך שהפערים ביניהם יהיו כלום, גורנישט מיט גורנישט, בעיר, אני אומר 

 14ה, לא לעניין. אני חושב שמיכה זנו, הגזבר כל הסיפור שצריך איזה ועד

 15הקודם יכול היה לתת לך תשובה, אני מקווה שהגזבר שיכנס לתפקידו 

 16יבחן את זה בוועדה מקצועית, אני לא יודע מי ועדת ההשקעות של 

 17אומר אין צורך לקחת הלוואה, אין צורך עיריית נשר בכלל אבל אני 

 18סבירו לי שאני אדע מה, למהר, הפיתוח של המוסך, איפה המוסך רק ת

 19 איפה המוסך הזה נמצא?

 20 כשתתחיל לבוא ע:"מר ר. לוי, רה

 21 לא, באמת, אני שואל איפה המוסך.  מר א. בינמו:

 22 אתה מוזמן לבוא אלי, אני אסביר לך. ע:"מר ר. לוי, רה

 23 תגיד לי איפה המוסך. מר א. בינמו:

 24 לא רק לישיבות מועצה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 25 יד לי איפה המוסך. אני אשמח לבוא אליך, רק תגיד לי איפה המוסך.תג מר א. בינמו:

 26תבוא, אני לא יכול להגיד לך, אני אראה לך על המפה, אני לא זוכר  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 קורדינטות.

 28 באמת, קורדינטות מר א. בינמו:
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 1 לא זוכר קורדינטות. ע:"ר. לוי, רהמר 

 2 באמת רועי. מר א. בינמו:

 3 בבקשה, שלומי זינו ע:"מר ר. לוי, רה

 4שניות, חביבי, אני אנצל אותן עד  28עוד לא סיימתי, נשארו לי עוד  מר א. בינמו:

 5 הסוף.

 6 סליחה, סליחה, יש לך עוד דקה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 7מת, אני אומר לתומר, הגיע הזמן שתורידו אני חושב שהגיע הזמן שבא מר א. בינמו:

 8, תקשיב טוב, אנשים שילמו ₪, זה חיסכון 300-את מחירי הצהרונים ל

 9, 300-שנים, שילמו, ברגע שאתה מוריד להם את זה ל 8-אלף ₪ ב 160

 10שנים, זו הייתה המדיניות,  8-אלף ₪ ב 50אתה יכול להוריד למדרגה של 

 11, 1,200-ילדים בצהרונים עלית ל 200-זה היה הרעיון, זה היה הכיף, מ

 12 , זו דעתי, תודה רבה. 1,600, 1,500

 13 בבקשה, שלומי זינו. ע:"רה מר ר. לוי,

 14 בנושא של חשבונות הבנק? מר ש. זינו:

 15 כן, חשבונות הבנק של מוסדות חינוך. ע:"מר ר. לוי, רה

 16 לא קיבלנו פרטים לגבי מה שרשום כאן. מר ש. זינו:

 17חוות דעת בפנים, בחומר קיבלת חוות דעת משפטית של יש לך  ע:"מר ר. לוי, רה

 18 היועמ"ש. בדף האחרון.

 19אני חושב שזה נושא טכני , אני אנצל את הנושא כדי להגיד תודה על  זינו:מר ש. 

 20התקנת המצלמות אינטרקום בכל גני הילדים, הצעה שהגשתי נדמה לי 

 21כאחד גם בקדנציה הזו. היה אפשר להשלים אותה עד הסוף, זה מבורך, 

 22שמביא את הילדים שלו כל יום לגן של העירייה העניין הזה מאוד חשוב 

 23 למות עם האינטרקום, אבל הדבר הזה, הדבר הזה של המצ

 24 גלעד, תנו לו לדבר. ע:"מר ר. לוי, רה

 25הדבר הזה היה חלק מההצעה שביקשה גם לעשות קירוי של השביל  מר ש. זינו:

 26עצמו בהרבה מאוד גנים, זאת מהכניסה לגן עד הגן עצמו וזה חוזר על 

 27ולהקים,  אומרת מה שקורה בחורף, הרי מה היה ההיגיון של לבוא

 28לעשות את האינטרקום הזה, כדי לחסוך מהגננות את היציאה כל פעם 
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 1החוצה לפתוח את השער להורים שמאחרים ואז בעצם הן ... ולפעמים 

 2ים גם לא יוצאות, מסתכלות מהחלון ולפעמים אנחנו ההורים שמביא

 3את הילדים נרטבים בגשם ולא יכולים להיכנס כי הגננות גם לא רוצות 

 4, אז אני מבקש אם אפשר לשדרג את המהלך ולסיים את לצאת בגשם

 5ההצעה כפי שהצעתי אותה, וזה ממש עלות של גרושים, פשוט להמשיך 

 6את הקירוי מהכניסה של הגן עד השער החיצוני כדי לתת יותר נוחות גם 

 7 גנות.להורים וגם לג

 8 תודה רבה, חברים, מי שעבד  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 רגע, רגע מר י. אדרי:

 10 בבקשה יחיאל ע:". לוי, רהמר ר

 11דקות, אל תלחץ, אני רק רוצה שאלת הבהרה, כל הבתי  5אני לא צריך  מר י. אדרי:

 12ספר אישרנו בזמנו לסגור את זה, לפתוח ...בבנק הדואר, למה זה בנק 

 13 הפועלים?

 14כאן מה שקורה בבנק בחשבון הזה מישהו עשה טעות ופתח את החשבון  ע:"מר ר. לוי, רה

 15יהי גרוס, על השם הפרטי אבל לא חשבון עסקי, היא על שמה של ל

 16יכולה לנהל אותו, לנו לא הייתה אפשרות לצפות, לראות מה קורה 

 17בחשבון הזה, אז קודם כל אנחנו עושים את החשבון הזה שיהיה עסקי 

 18הל שזה הדבר היחיד. בכל אופן, אתה גם יודע את כמו שהוא אמור להתנ

 19עצמי, את החשבונות האלה ינהלו זה מהבית, אנחנו עוברים לניהול 

 20אותם במערכת חשבונאית נפרדת לגמרי מהעירייה, הם בכלל לא 

 21 יצטרכו אותנו, מה שהיום לצערי צריכים אותנו.

 22י"ס רמות יצחק א' בנושא הזה אני יודע שתתקנו אותי שמזכירה פה בב מר י. אדרי:

 23לא מתעסקת בכספים, יש שמה מישהי שבאה ועושה את הנושא, 

 24ם בשבוע, היא זו שממנהלת את הכספים, השאלה אם זה נכון פעמיי

 25שהיא תהיה מורשית חתימה והשניה שמבינה בכספים, צריך לבדוק את 

 26 זה לפני שפותחים את החשבון מחדש. ככה אני חושב.

 27ינת בקרה עדיף שזה שעושה את ההנהלה לא יהיה זה שחותם אגב, מבח ע:"מר ר. לוי, רה

 28ורת על השני, אם אתה נותן לזה שעושה את כדי שאחד יוכל לעשות ביק
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 1שיקים אתה מקטין את היכולת על ההנהלה גם לחתום על חשבונות ו

 2 הזה, זה שלך לשלוט מבחינת בקרות בתוך

 3 אבל אמרת לבד  מר י. אדרי:

 4 יקורת תקן ב זה מר ר. לוי, רה"ע:

 5 . אמרת לבד שהם הולכים להצביע, הרי זה אותו דבר כמו בעירייה מר י. אדרי:

 6 לא, בסדר, אז אמרנו ע:"מר ר. לוי, רה

 7 אבל עכשיו אתה בעירייה  אדרי: מר י.

 8, לזה שמוציא את ל החשבונותלא משנה, אתה לא יכול לתת למנה מר ר. לוי, רה"ע:

 9 ית. החשבונית גם להוציא את השיק של החשבונ

 10 כמו שקורה בכל מר י. אדרי:

 11 במערכתשקל  10,000אם בא לו להזין  ע:"מר ר. לוי, רה

 12 )לא ברור(  דובר: 

 13ממש לא, יש לך פה הפרדה מלאה בין החותם לבין הזה, מלאה יש לך  מר ר. לוי, רה"ע:

 14 הפרדה. זה לא תקן אפילו מינימלי. חברים, מי שבעד 

 15 ככה.  מתנהל השניים זהבכל בתי הספר  מר י. אדרי:

 16יע. שפיגלר? , בבקשה להצבC, מי שנמנע B, מי שנגד Aמי שבעד  ע:"מר ר. לוי, רה

 17 . שפיגלר, לא הצבעת

 18 הצבעתי בעד מר ז. שפיגלר:

 19 אה, או.קי. לוי, רה"ע: מר ר.

 20 לי, לאאזה עניין פורמ  שפיגלר: מר ז.

 21 בעד, עבר הנושא.  12סליחה, בסדר גמור, סליחה.   ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 

 2יבלנו עכשיו במהלך הישיבה שמשרד רשמו לי לשכוח, קודם כל קרק  ע:"מר ר. לוי, רה

 3 , אישר לנו-הכלכלה אישר את ה

 4 את ההלוואה. מר ש. זינו:

 5יותר טוב מהלוואה אפילו, אישר לנו את לא, את ההשתתפות,   ע:"מר ר. לוי, רה

 6בעיקר כאלה עם הכנסה נמוכה , -וטמעההשתתפות בצהרונים ומשפחות 

 7 שקלים. 425 אני מקריא נכון?נכון? ₪,  425לנפש ישלמו 

 8 משרד הכלכלה או הרווחה? מר ש. זינו:

 9סליחה, זה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בראשות  ע:"מר ר. לוי, רה

 ₪10 פלוס מינוס,  425חיים כץ, עשה עבודה טובה, כולל חגים, הם ישלמו 

 ₪11, אני חושב שזו  ₪655, אחריהם  ₪580, אחריהם  500יהם אחר

 12 בשורה 

 13 ההתראות מבוטלות.כל  מר ש. זינו:

 14 -, למי ש -למי ש ע:"מר ר. לוי, רה

 15 כמה אנחנו  אדרי: מר י.

 16 לא נתנו התראות לאף אחד. מר ר. לוי, רה"ע:

 17  .נתת התראה בפייסבוק שאנחנו הולכים להוציא עוד כסף מר ש. זינו:

 18 קייטנות של ניצנים, זה עולם אחר. זה משהו אחר, זהלא,  ע:"לוי, רהמר ר. 

 19 כמה, כמה היום משלמים?  אדרי: מר י.

 20 זה עולם אחר לגמרי.  מר ר. לוי, רה"ע:

 21 כמה היום משלמים על צהרונים? מר י. אדרי:

 :הטלחה תעצה

ביה"ס רמות יצחק  –ת פתיחת חשבון אשר יקרא "עיריית נשר מועצת העיר מאשר .א

 ,מורשות החתימה בחשבון זה יהיו גב' לידיה אוסמו. 712א'" בבנק הפועלים סניף 

 .032126146 ז"ת ,וגב' קלרית גולדנר ,024224420 ז"ת

מועצת העיר מאשרת את סגירת חשבון הבנק ע"ש ביה"ס רמות יצחק א' המתנהל  .ב

 . 290427ס' חשבון מ 712ניף בבנק הפועלים ס

 הצבעה:
 בעד  12
 הרשוא העצהה
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 1 על מה? איזה? ע:"מר ר. לוי, רה

 2 אלף שקל. בינמו: מר א.

 3 אתה לא יודע שום דבר ואתה סתם זורק דברים. צהרון, אבי,  לוי, רה"ע: מר ר.

 4 ם בכנסים על גירעוןכמו שאתה מספר לאנשי מר א. בינמו:

 5 מספר סיפורים. ע:"מר ר. לוי, רה

 6 אז אני אומר לך שהמחירים של הצהרונים  מר א. בינמו:

 7 אבל גם כשהיית לא ידעת. ע:"מר ר. לוי, רה

 8 סיפורים.אל תספר סיפורים ואני לא אספר  מר א. בינמו:

 9 גם כשהיית לא ידעת אז, לפחות תקשיב ותלמד. ע:"מר ר. לוי, רה

 10 די, די, תכבד, תכבד ינמו:מר א. ב

 11 תקשיב ותלמד פעם אחת. ע:"מר ר. לוי, רה

 12 אני מוכן ללמוד. מר א. בינמו:

 ₪13 כולל חגים, כולל קייטנות, כולל הכל,  640אז עשינו, המחיר הוא  ע:"מר ר. לוי, רה

 14-יצנים. עכשיו יש בעיה, המדינה החליטה להוסיף את האיפה שהיה בנ

 15 שקל. 180

 16 הרווחה החליטה  , אם עכשיועכשיו אז אם מר י. אדרי:

 17 אנחנו צריכים לבחון יותר את המשמעות אבל בכל אופן  ע:"מר ר. לוי, רה

 18 לא, תן לי רק לשאול כדי להבין. מר י. אדרי:

 19 כן לוי, רה"ע: מר ר.

 20 שקל 400אישרו שהם משלמים נניח ם האם עכשיו  מר י. אדרי:

 21 כן ע:"מר ר. לוי, רה

 22 ₪ של הרווחה מתייתר.  200-ההחלטה שהחלטנו לגבי הזאת אומרת  מר י. אדרי:

 23 לא, זה לא קשור לזה. דובר: 

 24 זה לא קשור. ע:"מר ר. לוי, רה

 25 מינוס  400אז יהיה  מר י. אדרי:

 26ו מעונות, זה בתי ספר וגנים, זה שקל זה משהו אחר, אם הי 200-הלא,  ע:"מר ר. לוי, רה

 27צור זה שני דברים. משהו אחר. זה גנים, אתה מדבר על בתי ספר, בקי

 28בכל אופן חברים, אה, ואני רק מודיע לכם, פעם קודמת הוצאתי במייל, 
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 1, ישי כמובן ימלא את מקומי 1/12-קאונטי ב דרואני יוצא לבראו

 2 וגיאורגי לפי הנוהל. טוב, הישיבה סגורה.

 3 רגע מה, לא מגיע נציג מהאופוזיציה? אדרי: מר י.

 4דקות ונתחיל את הישיבה הבאה, ישיבה  2אני עושה הפסקה של  ע:"מר ר. לוי, רה

 5 מיוחדת על דוח מבקר העירייה. 

 6 ישיבה נעולה

________________ 7 

 8 רועי לוי

 9 ראש העיר

 10 


