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באירוע פרטי של הכנסת ספר  נשרת עירייהופעת הזמר יניב בן משיח במימון  -שאילתא הנדון:

 תורה

מביתו של מ"מ ראש העירייה יחיאל אדרי שברחוב הותיקים  תורה הספר נשר אירוע הכנסת בגבעת   התקיים 13.10.14-ב

 ,לבית הכנסת דוד ומשה שברחוב המגינים, הסמוך לביתו ובו נוהג מ"מ ראש העיר יחיאל אדרי להתפלל . 4

 אדרי יחיאל העיר ראש מ"מ" :למתפלליםגבאי בית הכנסת , בנשר בתי כנסת במספר  הודיעו  10.10.14-ה שישי ביום

 הספר  עם התהלוכה, שני ביום הבא בשבוע עושה שהוא תורה ספר להכנסת המתפללים כל את אישי באופן להזמין ביקש 

 המלך כיד מלאה ארוחה תהיה, לו  חשוב מאוד זה תבואו, נשר בגבעת 4 הותיקים ברחוב אדרי יחיאל של מביתו תצא

    " משיח בן יניב הזמר של הופעה ותהיה

אדרי ואף סגרו את כביש  יחיאל של לביתו בסמוך נשר גבעת שכונת בתוך שהו במקום גדולים ואבטחה משטרה כוחות

 יצא מביתו של מ"מ ראש העיר יחיאל אדרי בתהלוכה המונית והוכנס התורה ספר.  הכניסה לגבעת נשר )רחוב המגינים(

 . נשר בגבעת המגינים ברחוב השוכן ומשה דוד הכנסת לבית

 עם מקהלה על במה שהועמדה בסמוך לבית הכנסת ברחוב המרכז.  זמר הופעת שכללה בהמשך נערכה מסיבה

 בקשר אדרי יחיאל של בנו אדרי עידן ד"עו של שהיא לקוחה  אישה קשישה ידי על מומן התורה ספר כי לי נודע למחרת

יחיאל אדרי לוותה יד ביד על ידי עו"ד עידן אדרי בנו של מ"מ ראש מהגרמנים שאכן גם ביציאתה מביתו של  פיצויים לקבלת

 .העירייה יחיאל אדרי

 בית מאחורי המרכז ברחוב להקתו כל עם ענקית בימה על שהופיע משיח בן יניב הזמרעל פי מידע שהגיע מהתושבים ,

 .העירייה ידי על מומן הכנסת

" נשר תמונת הזמר מופיע וכן פורסם בזאת הלשון  נשר עיריית של הרשמי הפייסבוק בעמוד פורסםבדיעבד ולאחר האירוע 

 חגגה אמש את "שמחת בית השואבה" עם הזמר יניב בן משיח. היה שמייח !!! "

 שאלות:

 ?ממנת הופעה של זמר באירוע פרטי של מ"מ ראש העיר יחיאל אדריעירייה ממדוע ה .1

 הופעה זו לקופת העירייה ?מה עלות של  .2

 אם כן מה העלות ? ואם לא אז מי מימן ?? גם הכיבוד והארוחה מומנה על ידי העירייה האם  .3

 לכל תושבי נשר אם אכן האירוע היה "שמחת בית השואבה" של נשר, מדוע לא פורסמו מודעות לאירוע זה .4

ת? מדוע הופעה זו נערכה בתוך שכונת מגורים בסמוך לביתו של מ"מ ראש העיר ולא בהיכל התרבו  ?מראש

 יום ובשעה של אירוע הכנסת ספר התורה הפרטי ?מקום במדוע אירוע זה נערך בדיוק ב

 ? האם ישנה חוות דעת של היועץ המשפטי או הודעת מבקר העירייה בעניין .5

האם בכך שעיריית נשר מימנה הופעה של זמר באירוע פרטי של הכנסת ספר תורה של לקוחה של בנו של מ"מ  .6

התקיימה בביתו הפרטי של  יחיאל אדרי אינה גובלת בפלילים ובקבלת טובות הנאה שראש העיר יחיאל אדרי  

 לכאורה של מ"מ ראש העירייה יחיאל אדרי?

האם במידה ויתברר כי אכן העירייה פעלה בניגוד לחוק בעניין זה ,תדרוש לפתוח בדיקה מקיפה בעניין שבסופה  .7

 יוחזרו כספי הציבור לקופת עיריית נשר ?

 תשובתך בהקדם !אנא  .8
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