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סדר יום:

המשך דיון בנושא פרוטוקול ועדת כספים י"ד 20
המשך דיון בנושא מינוי מנהלת מחלקת החינוך –גב' לוטם קירמאייר
הצעה לסדר –מר דוד עמר ראש העיר לשעבר

.1
.2
.3

פרוטוקול
סעיף  1המשך דיון בנושא פרוטוקול ועדת כספים י"ד .20
אבי בנימו:

ערב טוב אני מתכוון לפתוח את ישיבה מועצת עיר מן המניין מספר
 861/2018סעיף הראשון ,נוכחים אבי בינמו ניסים בן לולו ,גאורגי גרשקוביץ,
עו"ד טנדלר מיכה ז'אנו מיכל ליבנה סעיף  1לדיון המשך לדיון בנושא
פרוטוקול בועדת כספים יד'  20דיון בנושא זה נערך ו ...במשך שעה וחצי,
נעמי כספי נוכחת,

דוברת:

אדוני ראש העיר אתה יכול לחכות ,לא נעמי כספי יצאה,

אבי בינמו:

דיון בנושא הזה נערך ממושכת במשך כשעה וחצי בישיבת מועצת העיר 859

דוברת:

אתה לא מחכה,

אבי בינמו:

מיום  3/1/2018במידה ולא מתבקשת הבהרות נוספות אבקש לעלות הצעתי
החלטה להצבעה פעם נוספת הצעת החלטה מאשרים פרוטוקול ועדת כספים
יד'  20לרבות נספחים מי בעד? 3 ,בעד ,מי נגד? אין .מי נמנע? אין .עוברים
לסעיף .2

הצעת החלטה :מאשרים פרוטוקול ועדת כספים יד'  20לרבות נספחים
בעד 3 -בעד
נגד -אין
נמנע -אין.

סעיף  2המשך דיון בנושא מינוי מנהלת מחלקת החינוך גברת לוטם קירמאייר.
אבי בינמו:

המשך דיון בנושא מינוי מנהלת מחלקת חינוך הגברת לוטם קירמאייר,
הצטרף לישיבה הצטרפו לישיבה שיכנסו כולם ,אנחנו כבר סיימנו סעיף ,1

"חבר" – הקלטה ותמלול

01085

ישי איבגי:

3

ש.ר31.01.2018 .

בלי הפוזות האלה הפוזות האלה עברנו בכיתה א' הגיע הזמן שתבין שאנחנו
עוברים סעיף כשהמועצה מעבירה אותנו לא אתה,

אבי בינמו:

יש כאן יועץ משפטי הכול בסדר,

ישי איבגי:

איזה יועץ משפטי בסדר גמור הוא הגיע בדיור ראיתי מתי הוא נכנס בדיוק
ראיתי מתי הוא נכנס,

אבי בינמו:

טוב,

ישי איבגי:

אין חתום אין חג שמח לאנשים ...שמת פה פירות יבשים תתחיל להגיד חג
שמח למועצה

אבי בינמו:

אל תיתן לי מוסר,

ישי איבגי:

שלום ...תראה זה שאתה יותר מבוגר ממני זה לא אומר שרק אתה יכול
ללמד אותנו,

אבי בינמו:

אל תיתן לי מוסר ,לא אני לא מלמד אותכם

ישי איבגי:

תלמד קצת דרך ארץ שמת פירות יבשים יש חג היום הוצאת את המועצה
מהמשפחה שלה באמצע החג ואתה בא ועושה פה פוזות כאילו לא יודע מה,

אבי בינמו:

היה ...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

היה לך הזדמנות

ישי איבגי:

לי היה הזדמנות במקום...

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

שמת פירות יבשים אווירה חגיגית אל תהרוס,

אבי בינמו:

טוב,

ישי איבגי:

תגיד חג שמח לחברי המועצה,

אבי בינמו:

אם תשב תיתן לדבר,

ישי איבגי:

בוא נתחיל ברגל ימין ולא ברגל שמאל בסדר חג שמח אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

חג שמח לכולם אני הודעתי בפתיחת הישיבה בפתיחה היה הקוורום הנדרש,

ישי איבגי:

איפה הקוורום?

אבי בינמו:

תן לי רגע ,תן לי רגע בבקשה לסיים אל תפריע לי ואחרי זה תגיד לי ...בסדר?

ישי איבגי:

בסדר גמור,

דן תיכון:

אתה קופץ עוד לא התחילה הישיבה,
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אבי בינמו:

הישיבה אז תן לי לסיים אדוני הנכבד.

דן תיכון:

אתה רואה את נעמי כספי היא מחייכת אם היא תצא בסוף הישיבה מחייכת
אני אשנה את שמי ,תזכרי ,תזכרי מה שאמרתי לך .גם אתה לא תצחק,

ישי איבגי:

אתה לא רוצה לברך משהו לחג?

אבי בינמו:

אני רוצה רגע,

ישי איבגי:

כן אבל,

אבי בינמו:

אני רוצה לחזור על הדברים שלי אל תפריע לי בבקשה,

ישי איבגי:

תגיד איזה ברכה לחג חג שמח,

אבי בינמו:

אל תפריע לי בבקשה,

ישי איבגי:

אתה לא רוצה להגיד לנו חג שמח?

אבי בינמו:

אני אגיד,

ישי איבגי:

יופי תגיד חג שמח,

אבי בינמו:

בשעה  18:00פתחתי את ישיבת מועצת העיר,

ישי איבגי:

וסגרת אותה,

אבי בינמו:

תנו לי לסיים ,בשעה  18:00פתחתי את ישיבת מועצת העיר מספר 861
 ,01/2018ישיבת מועצת העיר מספר  861זומנה כדין מיום רביעי  24/1בשעה
 18:00על פי סעיף 22לתוספת השנייה לפקודות העיריות בהיעדר רוב חברי
המועצה,

דן תיכון:

כתבת לנו מכתב וקראנו אותו,

אבי בינמו:

סליחה תן לי לסיים אני אתן לך את רשות הדיבור,

דן תיכון:

אתה תיתן לי ועוד איך היום ,וגם לא תפריע לי,

אבי בינמו:

מהווה רוב חברי המועצה יש להמתין מחצית השעה ,שחלפה מחצית השעה
איש מחברי המועצה היא נוהל המניין החוקי לפתיחתה אולם נוכחו חברי
המועצה בתום מחצית השעה ידחה הישיבה בשבוע כפי שהודעתי באותו יום
באותה שעה במועד הזה יועברו שלושה מחברי המועצה בעניין חוקי,

ישי איבגי:

מי אמר את זה?

אבי בינמו:

תן לי לסיים ,תן לי לסיים .בהתאם לכך על פי סעיף  22לא היה מניין חוקי
בישיבת המועצה בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו זומנה הישיבה  ...שליש
מחברי המועצה בתום החצי שעה כאמור ידחה הישיבה בשבוע באותו יום
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באותה שעה במועד זה יהוו ש ...חברי המועצה ,מאחר והישיבה נפתחה
בישיבה נכחו חברי המועצה אבי בינמו ניסים בן לולו גאורגי גרשקוביץ היועץ
המשפטי ...מנכלית העירייה .סעיף  ,1הייתה הצבעה עליו התקבל ברוב של
שלושה.
ישי איבגי:

איך אני אומר לך ש...

אבי בינמו:

רגע תן לי לסיים,

ישי איבגי:

אתה לא נותן לי את זכות הדיבור,

נעמי כספי:

איזה סעיף,

ישי איבגי:

אני רוצה לדבר עליו,

אבי בינמו:

הסעיף הסתיים,

נעמי כספי:

הסעיף הסתיים איזה סעיף

אבי בינמו:

אני נותן לך היום את כל האפשרויות אני  ...הסעיף הסתיים כאשר בהצבעה
היו שלושה בעד,

ישי איבגי:

אבל אתה משקר,

אבי בינמו:

שאישרו,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

על מה על מה הצבעתם,

אבי בינמו:

סעיף  1אנחנו עוברים לסעיף ...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני קודם כל רוצה לציין מי נוכח,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה תפתח את הישיבה ב...18:00

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה תתחיל מסעיף ראשון,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

רגע אתה לא יכול לפתוח ולסגור את ההקלטה,

אבי בינמו:

אני עשיתי הפסקה,

שלומי זינו:

אבל אין הפסקות

רועי לוי:

ממתי יש הפסקה בישיבה?
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אבי בינמו:

ברגע שאתם מפריעים,

רועי לוי:

אנחנו לא מפריעים אתה מפריע לכולם,

אבי בינמו:

רבותי אני,

רועי לוי:

יש סדר יום תפעל לפי הסדר יום,

אבי בינמו:

אני מבקש לפתוח את הפרוטוקול ו,

ש.ר31.01.2018 .

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לי לפתוח את דברי יהיה לך את כל הזמן,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הנושא הראשון הוא כבר לא עולה לסדר היום הוא כבר נדון הוא כבר הוחלט,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש ,אבל תתנו לי בקשה,

דן תיכון:

שמע,

אבי בינמו:

אני מתכוון שהישיבה נפתחה,

דן תיכון:

תגיד לי אתה בפוקוס היום?

אבי בינמו:

תן לי בבקשה

דן תיכון:

כשאתה מתייחס ,דבר לעניין,

אבי בינמו:

אני מדבר לעניין,

דן תיכון:

ורק לעניין,

אבי בינמו:

אתה תקשיב אל תתרה לי אצבע,

דן תיכון:

שמעת,

אבי בינמו:

יש לי כבוד גדול אליך

דן תיכון:

כבוד כבוד ...אני מבטיח לך ואתה תשמע,

אבי בינמו:

יש לי כבוד גדול אליך ואני אתן לך ואאפשר לך באמת להגיב כאוות רצונך,

דן תיכון:

ואני מבקש לדבר מיד כש...

אבי בינמו:

אני מבקש ,כשאני אסיים ,תן לי לסיים בשעה  18:00על פי החוק פתחתי את
ישיבת המועצה כאשר נכחו שלושה חברי המועצה אבי בינמו ניסים בן לולו
גאורגי גרשקוביץ ,היועץ המשפטי לעירייה גזבר העירייה ומנכל העירייה,
ההצעה הראשונה שהייתה בסדר הייתה אישור פרוטוקול וועדת כספים יד'20
ההצעה עברה ברור של  3נגד לא היו .ונמנעים לא היו .איך לכך,
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רועי לוי:

לא היו חברי מועצה גם,

אבי בינמו:

אי לכך,

רועי לוי:

לא היו חברים לא שהיה..

שלומי זינו:

לא היו נוכחים,

אבי בינמו:

תן לי לסיים רגע תן לי לסיים ,תן לי לסיים,

שלומי זינו:

אתה מוציא שקרים,

ש.ר31.01.2018 .

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אמרתי מי הנוכח הנה הוא יודע שיש קוורום,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לכן אנחנו ,לכן אנחנו

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אי לכך רגע אני רוצה לדבר תן לי לסיים

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי אני אאפשר דן תיכון ביקש לדבר אני אאפשר אנחנו,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו,

רועי לוי:

אין דבר כזה של גניבה של סעיפים יש כאן חברי מועצה באו התכוננו הכינו
חומרים לישיבה,

אבי בינמו:

לא הכנתם חומרים לא קיבלת את זכות הדיבור רועי לוי אני מבקש ממך
להפסיק לא דיברת את זכות הדיבור,

רועי לוי:

ארבע שנים ושלושה חודשים אני...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

בתור ראש העיר כבר אין בך אמון,

אבי בינמו:

בסדר גמור,

רועי לוי:

אבל בתור מנהל ישיבות צריך להיות לך,

אבי בינמו:

רועי ,אני ...אדוני אתה מכיר את החוק אתה יודע...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא הגעת בזמן,
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במשך שלושה חודשים אתה יוצא ונכנס מבית חולים לבקש מאיתנו אתה
יודע מה

אבי בינמו:

פעם אחת...

רועי לוי:

אתה יודע מה אפילו לא היית צריך לבקש אתה יודע למה כי אנחנו התנדבנו
כל פעם ופנינו למנכלית  ...ואמרנו לה שמענו שראש העיר לא מרגיש טוב
אנחנו מבקשים ממך לדחות את ישיבת המועצה אל אף שאנחנו לא חייבים
יש לך ממלא מקום יש לך סגנית יכלו לנהל את ישיבת המועצה ,אין חובה
לדחות את ישיבות המועצה ,פעם אחר פעם באו חברי המועצה פעם אחר פעם
לפחות  4פעמים ואמרו אין בעיה אדוני ראש העיר אתה רוצה לדחות אנחנו
איתכם כל פעם אנחנו אומרים אנחנו איתכם אתה מנצל את הג'נטלמניות של
כל חברי המועצה את מידת הרחמים שלהם כלפיך אבל אם אנשים באים
נכנסים ב 18:00לישיבה לחטוף את ההצבעה  3ו 4דקות שאתה מראש מתכנן
עם גאורגי ועם ניסים אני לא יודע עם מי עוד סליחה אולי לא מתוכנן אתה
מתכנן לכתוב איתם את ההצבעה? איזה מן דבר זה?

(מדברים יחד)
בוריס אייזינברג:על מי מצפון של מי אתה רוצה לפגוע בנאדם שעשה לך את התרגיל הזה,
רועי לוי:

מה אמרתי אני כבר לא מדבר עליו אני מדבר הלאה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו עוברים ל,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

איך אתה בכלל מדבר על המתנס אני יודע שהבת שלך עובדת שם איך אתה
מעז לדבר על המתנס ולעלות את הנושאים האלו לסדר היום? איך אתה
מדבר על אחרים שהם בניגוד עניינים תסתכל על עצמך תסתכל על עצמך
כשאתה בניגוד עניינים,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

סלח לי מאוד אתה נתת לי את זכות הדיבור,

אבי בינמו:

רק רוצה ,אני אתן לך את הזכות דיבור אני רק רוצה להגיד שאנחנו נמשיך
מהסעיף השני בנושא הניהול מינוי מנהלת מחלקת החינוך ,כן בקשה דן,

דן תיכון:

נעמי את רצית?
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כן בקשה,

רק רגע אפשר (מדברים יחד) בפעם הראשונה( ...מדברים יחד) בשני נושאים
שפקדו אותנו בשבועות האחרונים ,אתה בישיבה האחרונה בחרת בקטע הזוי
מעל אלי אביבי ומדינת אכזיב ואני שמכיר ומוקיר את אלי אביבי לא הבנתי
מאין לקחת כנראה מויקיפדיה או מהעולם הזה  ...מדינת אכזיב ולא הבנתי
את הקשר שלו אבל אתה שלחת לנו אתמול מכתב והאשמת אותנו בכל מיני
דברים מן הראוי שהמכתב הזה יוצב על סדר היום בפתיח ואני אעשה את זה
שהרי כל דברי נאמרים לכאורה ואני כבר אומר לך שאם תרצה להגיש נגדי
תביעת לשון הרע

אבי בינמו:

אין מצב,

דן תיכון:

אני אבטל את המילה לכאורה אבל אני אומר זה לא יהיה נעמי נעמי את
צוחקת בסוף הישיבה את לא תצחקי תאמיני לי,

אבי בינמו:

מה מה יש לך?

דן תיכון:

אתה נבחרת כראש עיריית נשר באוקטובר  2003וכינסת אותנו בישיבה
ראשונה,

רועי לוי:

,2013

דן תיכון:

בנובמבר  2013ואנחנו נשבענו לשרת את הציבור שבחר לנו גם אתה עשית
זאת אבל אני עוקב אחר ההתנהגות שלך בשנים האחרונות ונדמה לי שאתה
נהנה לדפוק את תושבי נשר ואתה עושה את זה בקביעות ומן הראוי שאני
אציג לך כמה נושאים מאוד מעניינים עלו בשבועות האחרונים אדוני
המהנדס אתה יכול לשבת כאן ולשמוע אני מדבר גם אליך ,ורק אליך .ורק
אליך אז תיכנס בקשה דוד עמר,

ישי איבגי:

הפרוטוקול פתוח,

דן תיכון:

אתה אדוני חבר המועצה רוצה להעניק לו איגור שאתה רוצה להעניק לו
אזרחות כבוד עשה דבר מאוד מעניין בתקופתו האחרונה כראש עיר כדי
להאציל את מעמדו בקרב התושבים הייתה כאן תוכנית של אנרגיה שמובא
וראש העיר מאז דוד עמר ידע שהתוכנית הזאת ואם היא תאושר הוא לא
יבחר יותר כעונש על ידי תושבי נשר הוא לא יבחר יותר כראש עיר ולכן הוא
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הטריח עצמו למשרד ראש הממשלה ואתה תתקן אותי אם זה ..אם אני טועה
אני פונה אליך,
אבי בינמו:

אתה פונה לז'ינו?

דן תיכון:

אני פונה לז'ינו כן והוא הלך,

אבי בינמו:

לא כי בפרוטוקול לא רואים את תנועת היד,

דן תיכון:

בסדר בסדר אני מקווה שאתה מצלם אבי יש מי שמצלם ,אבל נחזור לעניין
ראש העיר הטריד את עצמו ועלה לירושלים והתחנן בפני ראש הממשלה
שיפעיל השפעתו אצל מנהיג העם הזה נוחי דנקנר ,האיש החזק ביותר בארץ
וראש הממשלה שמע את דוד עמר ואמר לו דוד חזור לעירך אני אשכנע את
נוחי דנקנר שהתוכנית הזאת תיגנז ואכן התוכנית הזאת נגנזה( ,מדברים יחד)
אל תגיד לי אני אדבר ואל תמנע ממני כי אם אני לא אדבר גם אתה לא
תדבר,

אבי בינמו:

אני רק שואל אם זה קשור?

דן תיכון:

קשור,

שלומי זינו:

הכול קשור בסוף תסיק את המסקנות איך זה קשור,

דן תיכון:

אבל דוד עמר למרות הכול הפסיד בבחירות האלה למועמד כביכול בשם אבי
בינמו,

שלומי זינו:

שכחת שהוא יבוא גם,

דן תיכון:

אני לא שכחתי אל תדאג ,אהה אנחנו סבורים ואני מביע את דעתי על
לכאורית שאתה מכרת את נפשך לשטן הוא דוד עמר שהצליח לבטל את
התוכנית הזאת בעצם הפסיד את כיסו לטובתך ומן הדין היה שאתה תתמוך
באמירה שלו בנושא הזה אלה שאתה עשית את ההיפך הלכת ומכרת את
נפשך לאנשי נשר מלט ואתה סייעת להם להעביר את התוכנית הזאת
והתוכנית הזאת היא בעידוד שלך ובעידוד המהנדסת ומהנדס ברח מהנדס
העיר הסנצו פנצו שלך ואני מעריך את ...כאחד מסופרי הגדולים בעולם ולכן
אני ולכן אני גם מעריך את הדמות הזאת של סנצו פנצו אתה לקחת אותם עם
כל חבריך אנשי הנשיא והעברתם את התוכנית הזאת של אנרגיה שהובא
בוועדה לפיתוח תשתיות שהם מאחורי הערעור אלה באמצעות בית המשפט
עכשיו אני חושב שהיה לך במשך ארבע ורבע שנים זכות גדולה לקדם כמה
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מן הנושאים אבל אני שואל את עצמי אתה יודע שאתה צריך למלא את
התחייבויותיך כלפי תושבי העיר ,מה אתה השתגעת כשאתה מעביר תוכנית
כזו מבלי שאיש יודע אין דבר כזה בעולם שאנרגיה שהובא עוברת מתחת
לתוכנית בינוי אין דבר כזה בעולם אתה נתת יד אבל אתה מת לדפוק את
התושבים שלך ,ובוא נראה מה עשית יש רכבת העמק היא הולכת עד בית
שאן היא עוברת בנשר כל יום לאורך כל היום פעם בשעה אבל היא לא עוצרת
במקום אחד בנשר אדוני בנשר אדוני אישרו מה אמרת?
(מדברים יחד)
דן תיכון:

א ישרו לאחרונה הקמת רכבת מן המפרץ לתחנה מרכזית ואל האוניברסיטה
אתה עיר ירוקה בעיר אקדמיה נכון אבל אתה לא עיר חכמה כי אתה לא חכם
ואל תיעלב זה לא אישי אנחנו מדברים בענייני העיר אבל אתה לא טרחת
שהרכבל הזה יעצור בנשר את מרבית דרכו הוא עושה מעל נשר ומתוך נשר
אבל בנשר הוא לא עוצר כשנבחרתי לקח אותי סגנך אז  ...הראה לי את
התוכנית שקורמת עור וגידים המטרונית תגיע לנשר עברו ארבע ורבע שנים
אדוני שום דבר לא קרם עור וגידים מכל התוכניות שלך ומה שאני אילצתי
אותך לעבור יאמר חזון בינמו לפיתוח נשר שום דבר לא עשית ,יש לך צומת
כאן ברחוב בשדרות בר יהודה פינת משה דיין אז עשית...

(מדברים יחד)
דן תיכון:

תאמין לי אני יודע איזה משה זה,

אבי בינמו:

לדייק,

דן תיכון:

אתה לא הצלחת לגמור את הצומת האומללה הזאת שהיא צומת ראשית
בעיר הזאת אנשים נפגעים הרחוב הראשי שלך נראה כמו הרחוב הצדדי בעזה
תסתכל על הרים בסביבתך תסתכל על קריית מוצקין תסתכל על קריית
ביאליק תסתכל על קריית אתא תסתכל על עכו אבל תסתכל גם על טירת
הכרמל כולם הפכו לערים פורחות בקבוצת ארבע ורבע השנים ואתה הולך
ומשמיע אותנו מטה מטה עכשיו נעמי אליך,

נעמי כספי:

אהה,

דן תיכון:

אני מדבר אליך,

נעמי כספי:

אהה אוקי,
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אני מדבר אליך ,התוכנית הזאת של הקמת  5000יחידות דיור ותסלח לי מר
ברייב אני בעד שימור (לא ברור) בנשר לא פחות ממך אבל אני גם בעד העיקר
ומי לדים שתבין מה העיקר ואיפה אנחנו עומדים היום נעמי התוכנית הזאת
של אנרגיה שהובא בנשר הוגשה על ידי חברת נשר והגנרלים שהזמינו את
התוכנית תוך ניגוד אינטרסים הם דאגו

נעמי כספי:

קפלינסקי,

דן תיכון:

קפלינסקי ו,

שלומי זינו:

היו מטיילים בעירייה כאילו זה ביתם,

דן תיכון:

ותשמעי התוכנית הזאת ב 13/11התכנסה הוועדה הלאומית לתשתיות
ברשותו של אביגדור יצחקי החבר של הלוקרים והקפלינסקי במשרד ראש
הממשלה,

נעמי כספי:

אוקי,

דן תיכון:

והתוכנית הזאת בדיון אחד עם ראש העיר שלנו שמשתתף והמהנדס שהוא
בטח,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אתה השתתפת בישיבה,

אבי בינמו:

לא השתתפתי,

דן תיכון:

אני מציע לך,

אבי בינמו:

לא השתתפתי,

דן תיכון:

יש לי את הפרוטוקול אל תאלץ אותי לשלוף את הפרוטוקול,

אבי בינמו:

אין לך את הפרוטוקול,

דן תיכון:

עכשיו אהה

שלומי זינו:

מה אין לנו

אבי בינמו:

אין לך.

דן תיכון:

תתבע אותי תתבע אותי,

אבי בינמו:

לא אתבע אמרתי לך,

דן תיכון:

בסדר עכשיו תשמעי ,אני מדבר עכשיו על התוכנית רבע שעה אליך ורבע שעה
אליך מר אדרי,

אבי בינמו:

רבע שעה אתה לא יכול לדבר אולי חמש דקות
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אתה ,אתה אם אני לא אדבר היום גם אתה לא תדבר ,שים לב למה אני אומר
לך והשבוע התמודדתי עם אנשים קצת מכובדים ממך,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

נעמי,

נעמי כספי:

כן,

דן תיכון:

תקשיבי לי .התוכנית הזאת אומרת שייקחו את המים מהאגם הדרומי ויעלו
אותם ...

(מדברים יחד)
דן תיכון:

עכשיו יש שלושה תוואים אחד התוואים האלו עובד מתחת לבית שלך.

נעמי כספי:

בית שלי?

דן תיכון:

מתחת לבית שלך,

נעמי כספי:

אוקי,

דן תיכון:

אז ,אני לא אומר שתמכרי את הבית מהר אבל  10שנים יעלו לך תעלת
ב"לוליכת",

אבי בינמו:

אתה אומר דברים לא נכונים,

דן תיכון:

אני יודע תתבע אותי

אבי בינמו:

לא נכונים,

דן תיכון:

תתבע אותי,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

תקשיבי לי היטב היטב,

נעמי כספי:

כן?

דן תיכון:

לוקחים את ה מים מאגם הדרומי ומעלים אותם בלילה יעלו אותם אחרי ב...
נמצאת בגובה של  450מטר מעל מפעל נשר ובלילה כשאת ישנה יורידו אותם
במכה אחת  450מטר אל תוך משאבות טורבינות שידחפו אותם למפעל נשר,
במפעל נשר לא יגעו,

נעמי כספי:

אני אגיד לך בלילה שגם רמות יצחק ישמעו את הרעש הזה,

דן תיכון:

נכון נכון כל תושבי נשר,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

עכשיו תקשיבי למה שאני אומר לך,
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נעמי כספי:

כן?

דן תיכון:

אורך המנהרה  6קילומטר יהיו  2מנהרות אחת מנהרת שירות שתעבור
מתחת לבית שלך ליד הבית שלך ויש גם אלטרנטיבה שהמנהרה העיקרית
תעבור מתחת לבית שלך,

נעמי כספי:

אוקי,

דן תיכון:

עכשיו  ...הזה שהולכים ומעבירים תוכנית כזו להפקדה אין זכות ערעור
לתושבי נשר הם בכלל לא יודעים וראש העיר הזה הולך ומסתיר מאיתנו מה
תפקידנו כחברי מועצה אם לא לעשות זאת אם לא נעצור את התוכנית הזאת
אין לנו זכות קיום אז עברו  5000יחידות דיור אתה לא יודע איך אף אחד לא
יודע מה,

נעמי כספי:

אף אחד לא יבוא לגור שם,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע אבל אולי היזם אולי הקבלן צריך לדעת שאף אחד לא יגור שם,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

את שומעת בואו נעבור הלאה לתוכנית התוכנית כבר גמורה היא כבר רצה לא
בחרו עדיין את האלטרנטיבה מבין ה 3האם זה יעבור מתחת לבית שלך או
מעלן הבונקרים שהוא רוצה לשמר ואני מעריך מאוד אותו ואת הגברת
שעוזרת לו אבל מישהו כאן השתגע הולכים לחפור פה מנהרה מתחת לשכונה
או ליד שכונות והרי אף אחד לא בדק את מבנה הקרקע הוא ירוק הוא לא
ירו ק הוא אפור שלא נדבר על כך שהוא שחור ,הוא הורס את העיר הזאת
וצריך לסלק אותו מיד ,האיש הזה מזיק לתושבים,

אבי בינמו:

אתה מזיק לתושבים,

דן תיכון:

לך מכאן לעזאזל,

אבי בינמו:

אתה מזיק לתושבים,

דן תיכון:

כן אני מזיק לתושבים,

אבגי:

ההתבטאות שלך...

דן תיכון:

כל חיי הזקתי לתושבים,

אבי בינמו:

ההתבטאות שלך לא הולמת,
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לכן אני אומר עוזר למכתב שהוא שלח לנו אתמול איזה התייחסות איזה
חוצפה אנחנו פוגעים בתושבי נשר תמכרי את הבית שלך ותצילי את נפשך זה
פשוט לא יאומן מה שהאיש הזה אומר אנחנו יושבים על השבר הצפון
אפריקאי אנחנו המקום המסוכן ביותר מבחינת רעידות אדמה בארץ נשר
נשר נשר

אבי בינמו:

לא מסוכן,

דן תיכון:

הולכים,

אבי בינמו:

לא מסוכן בכלל,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אנחנו שמענו את הנאום ההזוי שלך בוועדה המחוזית שנשר היא עיר נקייה
ביותר בארץ,

אבי בינמו:

נכון,

דן תיכון:

איזה דברי איזה שטויות,

אבי בינמו:

נכון,

דן תיכון:

מי מאמין לשטויות שלך צוחקים עליך,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אם אנחנו רוצים עיר נקייה ,עכשיו אני בא לומר לך הוא הורס את העיר
הזאת הוא צריך ,הוא חולה ,הוא חולה ,הוא חולה והוא צריך לצאת לחופשת
מחלה שיטפל בעצמו ושיציל את חיו אבל אני אציל גם את תושבי נשר ומה
שאני אומר לך זה לא דברים ששמעתי דברים האלה מצויים בידי וגם כאן יש
חוברת נפלאה שכולה אושרה שכולה אושרה וכל אנשי המלך אנשי המלט
הגנרלים למיניהם והכותרת בעיתון הייתה שלא אחטא בלשוני אני נזהר (לא
ברור) של  4עד  5מיליארד שקלים על  5000יחידות הדיור ליד גבעת נשר אבל
אף אחד לא יודע על האנרגיה שהובא שאושרה במחתרת ,וראש העיר שדוחף
את זה עם אנשי המלך (לא ברור) הוא מיליארדר הוא היה כאן במועצה ראו
אותו במועצה כאן יש איש כאן שמנענע את הראש ואומר ראיתי אותו
במועצה ,עכשיו הוא איש מכובד מאוד הוא בעל ערוץ ( ,10מדברים יחד) כל
מיני מעורבים כאן בעירייה בבחירות האחרונות והוא יממן אותם בעתיד
אנחנו לא שכונה של נשר מלט משאב אנחנו רוצים ראש עיר נקי מאינטרסים
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אישיים שאין לו עניין אישי שיפעל לטובת התושבים אדוני אתה חולה לך
לטפל בעצמך שחרר אותנו מתפקידך אל תסבך אותנו בפרשיות ארציות
שיזעזעו את המדינה הזאת בקרוב והלוואי ו,
אבי בינמו:

שמעתי שמעתי את דברי הבחירות שלך,

אדווה קאופמן:איזה בחירות הוא לא מתמודד,
ישי איבגי:

למה הוא הודיע שהוא רץ? איזה בחירות

(מדברים יחד)
דן תיכון:

הוא מכנה את עצמו כאיש הליכוד,

אבי בינמו:

שמעתי את דברי הבחירות שלך עבור אחרים ,אהה צר לי היה לשמוע,

דן תיכון:

תגיד לנו מה אתה יודע על הפרויקט הזה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

נעמי בקשה,

נעמי כספי:

אבי יש לי שלושה דברים להגיד לך

דובר ?:

אבי רק לפרוטוקול לציין שהגעתי בקשה,

אבי בינמו:

אני רוצה לציין לפרוטוקול שנוכחים בישיבה,

ישי איבגי:

תוסיף עוד חמש דקות שיסתדר לך עם החמש דקות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי אני מבקש לציין שנוכחים בישיבה אדווה קאופמן ישי איבגי רועי לוי

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש לציין מי נוכח בישיבה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אמרת את שלך וזה הסתיים,

שלומי זינו:

אני מבקש אם אתה יודע להתראות בחברי מועצה על הפרעות תתרה גם
בבריונים שאתה...

אבי בינמו:

תסלח לי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתה רוצה שעוד פעם נחזור למה שהיה קודם,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

שלא יהיו הפרעות בקהל,
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האנשים שנוכחים אדווה קאופמן ישי איבגי רועי לוי דן תיכון שלומי זינו זאב
שפיגלר איגור גורביץ ניסים בן לולו אבי בינמו יחיאל אדרי נעמי כספי בוריס
אייזנברג אהה גיאורגי גרשקוביץ השעה  18:48נמצאים בשעה הזו
מהנושאים מבקר העירייה אלכס טנדלר היועץ המשפטי מיכאל ז'ינו גזבר
מיכל לבנה המנכל וקהל אורחים יקרים ,נעמי כספי בקשה,

נעמי כספי:

אבי יש לי שלושה דברים להגיד האחד זה שחצי שנה אחרונה בכל פעם שפנית
אלי או בטלפון או בווצאפ וביקשת שאני אעזור לך לדחות ישיבת מועצת עיר
בגלל עניינים רפואיים שנתקלת בהם בכל הפעמים האלה אני אמרתי לך
שאני אעזור לך כי הבריאות היא מעל הכול ,וגם כתבתי לך את זה בווצאפ
יותר מפעם אחת באותה נשימה הייתי פונה לחברים שלי ומבקשת מהם
לכבד את בקשתך וגם אם לקח להם חמש דקות לתת לי תשובה חיובית הריש
כולם תמיד אמרו לי בסוף שיהיה בריא שיטפל בעצמו נידחה את הישיבה כנל
בישיבה אחרונה הייתי אצלך לפני שבועיים בשמונה בערב אצלך במשרד
דיברנו קצת פוליטיקה וקצת בריאות אתה אמרת לי שיכול להיות שאתה
תצטרך את עזרתי בביטול הישיבה ואמרתי לך הסר דאגה מליבך אתה צריך
לבטל והיא תבוטל מסיבות שקשורות אליך אבי כי אתה אבי בינמו מה אפשר
לעשות אני מזיזה את השם אבי בינמו מהקטע האישיותי שלך יצא לך הילד
רע ואתה החלטת שמסיבות שלך אתה כן תקיים את הישיבה אני חושבת
שאתה כן החלטת לקיים את הישיבה כדי לחבל בישיבה שאני רציתי,

אבי בינמו:

אתם צריכים לשלוח מכתב שאומר אנחנו מבקשים לדחות את הישיבה,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אבל אתה עשית משהו אחר אבי אתה כתבת לי בווצאפ ואני יכולה להראות
אותו כאן,

אבי בינמו:

אין לי בעיה,

נעמי כספי:

בסדר ,שאם הייתי...

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

שנייה אני אמרתי כל הזמן לחברים שמבחינתי השקר הכי טוב שלי זה
אמירת אמת משום שזה לא מסבך אותי בשום דבר ואתה כתבת לי שאם
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היית איתי ביחד בסייעה אחת אז הכול היה מסתדר נכון זה מה שכתבת לי
נכון ,אבל אני לא איתך בסיעה אחת אז מותר לעשות את כל הקומבינות,
אבי בינמו:

כן את פורשת מסיעה ,זה...

נעמי כספי:

מותר לא?

אבי בינמו:

מותר לך,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

שיקרא לזה איך שהוא רוצה,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אני עזבתי אותך אבי לא בגלל שאני רציתי אלה בגלל שאתה העפת אותי
וסילקת אותי ופיטרת את יחיאל ועשית כאלה שטויות שהיום אתה לא יודע
איך לצאת מהם אבל מה לעשות הרכבת שלא עוצרת בנשר כבר יצאה לדרך
אבל אני אסיים עם הדבר הזה פשוט למה אני מדברת על זה משום שאתה
אתמול העלת מייל שהוא כל כך לא נכון כל כך רחוק מהמציאות אתה
מאשים אותנו באשמות,

אבי בינמו:

בסדר,

נעמי כספי:

הם להם ולמציאות אין שום קשר אבל עזוב את העניין הזה אני רוצה לדבר
על עניין אחר אני רוצה לדבר איתך על משהו שכתבתי לגברת פלד היא
מהנדסת המתכננת של ה...

דן תיכון:

ליאת,

נעמי כספי:

ליאת פלד ,ואני כתבתי לה שהתוכנית שאושרה בברכתך ועם עוד כמה
בדיחות על צפרדעים שסיפרת על התוכנית אני קראתי את הפרוטוקול היא
חתיכת תוכנית שהם קוראים לה מגה תוכנית ,זאת שלא הייתה כזו במדינת
ישראל ומה קורה הולכים לאכלס  20,000איש ,בתוך עיר שיש בה 26,000
איש,

רועי לוי:

,24

נעמי כספי:

כמה?

רועי לוי:

,24

נעמי כספי:

 ,24הולכים להביא  20,000איש על רכס של הר,

דן תיכון:

בשלב הראשון,
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שלומי זינו:

לא יהיה שלב שני ה...

דן תיכון:

לא יהיה גם שלב ראשון,

נעמי כספי:

שנייה ,על רכס של הר כשהולכים לגלח את כל ההר לגמרי למה מכיוון שההר
הוא רובו אדמת חרסית יצטרכו לתכנן  10,000מקומות חנייה עיליים מעל
האדמה זאת אומרת שכמעט  80%יהיו חניות מעל האדמה,

שלומי זינו:

רגע מפעל נשר לא...

נעמי כספי:

רגע ,חוץ מכל הבניינים שיהיו כשהולילנד יחווירו לעומת מה שהולך להיות.
הולך להיות אבי כאוס עורבני של צפיפות נוראית הדירות האלה יהיו צפופות
הם לא יראו שום דבר חוץ את הערובות למטה ...מרחק אווירי שאולי
קילומטר וחצי זה...

בוריס אייזנברג :וזה הכול על..
נעמי כספי:

נכון מצחיק אבי העולם מצחיק אז צוחקים,

ישי איבגי:

למה בגלל שהוא אומר את זה אתה צוחק?

אבי בינמו:

כן.

ישי איבגי:

למה מה הוא מצחיק מה הוא ליצן הוא אמר דבר הגיוני למה אתה צוחק,

אבי בינמו:

אני לא חושב שזה רציני,

ישי איבגי:

מה זה לא רציני למה הוא אמר משהו לא רציני?

אבי בינמו:

נו די באמת,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

כן אבל אתה ליצן סליחה שאני אומר הוא צוחק ממך,

בוריס אייזנברג :כולם מבינים,
נעמי כספי:

אבי אני רוצה לתאר לך פשוט סינריו של משהו מכוער מלא בניינים אהה על
הר גלוח כולו עם נוף קילומטר אווירי מול בתי הזיקוק שבנוי בחלק של שטח
המפעל בנשר על אדמה באזור המוסכים שרוויה בדלקים ובשמנים ובחומרי
ותוצרי פסולת והבנייה תיארך בזמן שהממשיך המפעל ממשיך לעבוד
כשעוסק במה שנקרא טחינה יבשה שזה ( ...מדברים יחד) רגע רגע שעוסק
במה שנקרא טחינה יבשה שדרך אגב הטחינה היבשה הזו משחררת לחלל
האוויר שני מזהמים שגורמים לסרטן גורמים לסרטן בזמן הזה אנשים יבנו
להם בתים עם אדמה רוויה זיהום אווירית או לא אווירית מרחק של כלום
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מכל השדות המזוהמים של דשנים ובתי הזיקוק כשלמעלה יש הולילנד ענק
עכשיו זה כלום משום שלמטה הולכת להיות אגירה שאובה ואני זוכרת אבי
שכשדיברו על אגירה שאובה אנחנו סיכמנו שאנחנו נסיע למקומות ששם
מתקיימת ההגירה הישובה נדמה לי משהו בגלבוע (מדברים יחד) היינו
אמורים לנסוע (מדברים יחד) משום שאנחנו עמדנו שאנחנו לא לא,
(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע רגע אנחנו דיברנו על כך שאנחנו חייבים להבין מה ההגירה השאובה הזו
הולכת לעשות האם היא תיצור זיהום האם היא תיצור רעש ורעידות,

שלומי זינו:

איך אנחנו מקיימים דיון על הדבר הזה בכלל איך איך?

נעמי כספי:

האם,

שלומי זינו:

איך ראש עיר ירוק איך?

נעמי כספי:

רגע,

שלומי זינו:

דוד עמר נלחם על זה ואתה בא ומביא את זה אני לא מבין מה קורה פה?

נעמי כספי:

שלומי תן לי לסיים בקשה,

ישי איבגי:

לכן הוא..

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

תן לי שנייה לסיים אבי מה שהולך להיות כאן זה משהו שיכול לקבור אותך
ל ...עולם שאתה תביא פשוט עונש כמו מכת בכורות על העיר הזאת,

אבי בינמו:

אני חושב שהדברים שלך הם לא נכונים,

נעמי כספי:

רגע תן לי לסיים ואחר כך תגיד לי מה אתה חושב לגבי הדברים,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

תראה אני הלכתי לממונה על המחוז,

דן תיכון:

רק שהתוכנית...

נעמי כספי:

חברים אתם מפריעים,

שלומי זינו:

סליחה,

נעמי כספי:

אני הלכתי לממונה על המחוז וסיפרתי לו שהעיר נשר הולכת לעבור מהפך
שמדינת ישראל לא ראתה עכשיו אלה מילים שלקחתי מתוך הפרוטוקול
מפיה של גברת ליאת פלד ואנחנו כל חברי מועצת העיר גם אלה שאיתך
בקואליציה אף אחד לא יודע על התוכנית הזו אף אחד לא שמע עליה אף אחד
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לא דן איתך עליה למרות (מדברים יחד) שכשאנחנו הצטרפנו לתוכנית ואני
חתמתי בתור יזמים אתה הבטחת שברגע שאנחנו נתכנס ונבקש יגיעו כל
האנשים שאחראים על התוכנית הזו היזם ובית חרושת נשר והמטרונית וכל
מי שיש לו יד ורגל ישבו כאן מולנו ויפתחו את כל התוכנית ויספרו לנו ואתה
בשקט בשקט בשושו אבי כאילו שיש לך להסתיר עשית את כל הדברים
האלה לבד לקחת על עצמך אחריות מטורפת,
(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע לא חשבת משום שאתה יודע מה אני גם כן לא יכולה להאשים אותך יש
לך דמיון נורא קטן ואתה לא יכול לדמיין איזה עוול הולך להיגרם לאנשים
המטומטמים שילכו ויעזו לקנות בית ברכס הזה ש...ורטניק הולך לתכנן
 5000יחידות דיור כשמלמעלה הם יקבלו אינפלציות של זיהום מסרטן
ומלמטה תרעד להם האדמה מתחת לרגלים ולכן אנחנו אני הלכתי לממונה
על המחוז אמרתי לו תקשיב אני מבקשת ממך שתעצור תגיד פוס לשבוע לא
לעצור את כל התוכנית אנחנו בעד פיתוח נשר אבל לעצור לשבוע תעצור את
התוכנית תדבר עם אבי בינמו אתה אדוני ממונה על המחוז תדבר איתו,
משום שזה לא הגיוני בשום קנה מידה שאף אחד מחברי מועצת העיר אף
אחד מהתושבים לא מכיר את התוכנית הזו זה נראה לך נורמאלי? אבי אני
סגניתך זה סגנך וממלא מקומך כל אחד מהאנשים ,אני לא מדברת על
התושבים האנשים ,האנשים אני גם בטוחה שלא ישבת עם גאורגי וסיפרת לו
על התוכנית ,איך אתה מעז לקחת על עצמך כזו אחריות נוראיות של להקים
מן גטו ענק צפוף מכוער כשמלמעלה בוערת האש ומלמטה המים ינשפו
מתחת לרגלים,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

ולכן כשפניתי,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע ,אני סיימת ,כשפניתי לממונה על המחוז ושאלתי אותו עזוב תקנות נגיד
שהוא עשה על פי התקנות והוועדה ישבה ונגיד שזה יתקבל אין שום פגיעה
מבחינה חוקית הכול הלך נורמאלי ,נורמאלי בעינך כשמכל הדבר העצום הזה
רק ראש העיר יודע הוא אמר לי לא את צודקת זה לא נורמאלי בכלל זה לא
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הגיוני מבחינת אדם סביר לא יתכן שמגה תוכנית כזו מבוצעת בסתר בשקט
על ידי ראש העיר לבד ,עכשיו אתה לא מרגיש טוב,
שלומי זינו:

מי אמרת לך את זה?

נעמי כספי:

רגע ,אני אמרתי לממונה המחוז וזה מה שהוא אמר,

שלומי זינו:

עזבי אותך הוא היה בישיבה הוא בפרוטוקול הזה

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע אני מסיימת ,אבי פניתי לגברת ליאת פלד המנהלת התוכנית וככה היא
עונה לי אתמול תוכנית  355059364למתכם כלל בנשר נדונה בוועדה והוחלט
על הפקדתה ב 27למרץ  ,2017התוכנית עמדה בתנאי החלטה ועל כן
התפרסמה להתנגדויות בימים אחרונים אתה אבי בינמו ב 27למרץ גזרת גזר
דין מוות על שכונת נשר,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

רגע ,התוכנית לוותה על ידי יועץ שימור מטעם יזם התוכנית וכן נבדקה על
ידי יועצת שימור של הוועדה המחוזית והיא כוללת נספחי שימור תיק תיעוד
מתחמי ומפת שימור ,כמו כן יש בהוראות התוכנית סעיפם שכוללים
מחויבות לנושא השימור על הכיאפק השימור חשוב ,לאור האמור היא
מציעה שאתה ואני נקבע מועד,

אבי בינמו:

לא לא את לא סגנית שלי אז אני את סגנית שלהם שלי את לא סגנית,

נעמי כספי:

אבי אבל אני...

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

על פי החוק,

אבי בינמו:

על פי החוק את סגנית ראש העיר.

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אבי מה שאומרת הגברת,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן בקשה,

נעמי כספי:

מה שאומרת הגברת ואני מפרשת את מה שהיא אומרת באופן הבא אני
מבקשת שאתם תזמו את הוועדה של הגברת היא אמרה לי שהיא רוצה להגיע
עם כל המתכננים שקשורים לתוכנית כדי שאנחנו נוכל לשאול שאלות
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ותושבים של העיר שרוצים לשאול על השימור על ההגירה השאובה על 5000
איך מכניסים  20,000איש לתוך רכס של הר ,איך דוחפים אותם ודוחסים
אותם פנימה ,הם רוצים לבוא ולשאול שאלות ואני בטוחה במיליון אחוז
שאתה לא תתנגד שאנשים ינסו להבין מה קורה כאן,
דן תיכון:

מה אתה מעולל להם,

נעמי כספי:

נכון ,אז לכן אני מבקשת לעלות

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אני מסיימת ,אני מבקשת להודיע שאני אפנה,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

ברשותך אפשר?

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

לכן אני אומרת לך שאני קובעת ביחד ואתה לא תבוא אתה לא תהיה?

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אתה לא תהיה זה לא מעניין אותך?

אבי בינמו:

כשאת תתאמי איתי את הדברים...

נעמי כספי:

אז אני אתאם איתה ואני אבקש בהזדמנות הזו שברגע שיהיה מועד אני
מקווה שזה לא יהיה רחוק משבוע הבא כי אני רוצה לתת גם לראש העיר
(מדברים יחד) אם הוא לא יהיה תבוא הגברת אנחנו נקבל אותה,

דן תיכון:

היא לא תבוא,

נעמי כספי:

היא תבוא,

דן תיכון:

היא לא תבוא אני אומר לך היא לא תבוא,

אבי בינמו:

טוב סיימת

נעמי כספי:

לכן העצה שלי היא כזו

אבי בינמו:

נעמי נעמי,

נעמי כספי:

אני אצור איתה קשר ואני אזמין אותה ליום רביעי הבא ב 6בערב אני מקווה
אבי שאתה תפנה את הזמן,

דן תיכון:

גם על האנרגיה השאובה,

נעמי כספי:

כמובן על האנרגיה השאובה,

אבי בינמו:

אני...
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נעמי כספי:

אני רוצה לחזור ולסיים אנחנו לא נגד פיתוח העיר נשר,

אבי בינמו:

את נגד פיתוח העיר נשר,

נעמי כספי:

אנחנו לא,
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(מדברים יחד)
אדווה קאופמן:ואתה נגד התושבים זה מה שאתה רוצה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן בוריס,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

העיקר התבר של חרוב נחשון וזה אבל ...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש רגע מיחיאל להמשיך במקומי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אז אנחנו נעשה הפסקה נסגור את הפרוטוקול  7דקות הפסקה.

(הפסקה)
אדווה קאופמן:גם לי יש מה להגיד,
אבי בינמו:

בסדר,

בוריס אייזנברג :מה שאני רוצה להגיד שרק תדעו שזה מידע ממשרד של אכלוס הסביבה,
ישי איבגי:

מה מה?

אדווה קאופמן:של איכות הסביבה,
בוריס אייזנברג :משרד של איכות הסביבה (מדברים יחד) איכות הסביבה( ,מדברים יחד)
מפעל נשר לא יזוז משמה לבנייה של מגורים למה כי מתחת למפעל נשר
האדמה כל כך מזוהמת שראשון של בנייה שמה (מדברים יחד) וכמות
החלפת קרקע שצריכים לעשות שמה לא שווה כדי לבנות בגלל זה שאני לפני
חצי שנה שנה ביקשתי מראש העיר שייקח מכתב מכלל שהם לא התחילו
לבנות את שלב א' עד שלא התחייבו לסלק את התחייבו במכתב כאן,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

נעמי נעמי זה מפריע,

בוריס אייזנברג :של מפעל נשר אמר לי המכתב הזה קיים ו
ישי איבגי:

סליחה שאני קוטע אותך בוריס באיזה שלב?
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בוריס אייזנברג :לפני שהם מתחילים לבנות,
ישי איבגי:

מתי אתה ביקשת ממנו?

בוריס אייזנברג :לפני שנה,
(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :ואז אני לא קיבלתי עכשיו את המכתב ואני אומר שכנראה לא היה והם לא
מתכוונים בכלל לבנות שלב ב' ,כי לא כדאי להם וכל העניין ואני עכשיו חושב
שהוא צודק שאומר גם בשלב א' לא כל כך חשוב להם כמו תחנת כוח זה מה
ש,
אבי בינמו:

אני אמרתי ברשותכם אני קודם כל רק במילה אחת רק לעניין שאתה אומר,
מחצבה או וחצי היו שם מתקני דלק שנים רבות ובערך כמו שאתה אומר
א מרו הקרקע מזוהמת אז יש פתרונות הנדסיים היום החליפו את הקרקע
וחפרו אותה לעומקים הנדרשים אבל אני רוצה רק להודיע רק דבר אחד
שאני לא אשכח אותו לפני שאני נותן את זכות הדיבור לשלומי ז'ינו אני
מבקש שרק יאפשרו לי להקריא את מה שאני מבקש ,כפי שהודעתי יש
בכוונתי להתמודד לרשות העיר לנשר לקדנציה נוספת מתוך תחושת אחריות
ומחויבות לתושבי העיר,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

רגע שנייה תן לי שנייה

אבי בינמו:

די די די

שלומי זינו:

ראיתי פרסומים היום

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא ראיתי פרסומים תן לי ברשותך,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יצאו פרסומים מהסי אן אי היום ורשום שם במירכאות שאתה החלטת לא
להתמודד ורשום שם סי אן אי וכאילו אנשים תושבי נשר קוראים ליחיאל
אדרי להתמודד,

אבי בינמו:

תודה,

(מדברים יחד)
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כפי שהודעתי יש בכוונתי להתמודד לרשות העיר נשר לקדנציה נוספת מתוך
תחושת א חריות לתושבי העיר להמשיך לקדם את תוכניות העבודה וחזון
העיר כפי שבוצעו בארבע שנים אחרונות ואותם ציינו התושבים בסקר שנערך
בשנה האחרונה ותוצאותיו קבעו שנשר היא עיר טובה למשפחות בזכות
איכות החיים בזכות איכות החינוך בזכות עלות הצהרונים בזכות הבנייה
החדשה בזכות מחירי הדיור בזכות המיקום והנגישות בזכות איכות הסביבה
בזכות איכות התושבים בזכות ההקשבה

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לי לסיים

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מתוך הערכה הרבה שיש לי במהלך השנים מתוך הערכה הרבה שיש לי
במהלך השנים לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

חבר שלך,

דן תיכון:

רגע אתה תרוץ מטעם הליכוד?

אבי בינמו:

ולשרי הממשלה ובייחוד תרומתו היוצאת הדופן,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

של שר התחבורה ישראל כץ ,על קידום תשתיות תחבורה ובטיחות תנועה
בעיר מתוך הערכה רבה שיש לי לתרומת סניף הליכוד בנשר לאורך השנים
לקידום ופיתוח העיר הריני מודיע על כוונתי להתמודד מטעם תנועת הליכוד
וסניף הליכוד בנשר אני רואה לנכון לכל למען איכות חברי סניף הליכוד
בנשר,

ישי איבגי:

מי בעד?

אבי בינמו:

(מדברים יחד) לרוץ במשותף למען מטרה אחת העיר נשר ותושביה .תודה
רבה.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי ז'ינו רשות הדיבור,

שלומי זינו:

לשטויות שדיברת עכשיו יש חוקה בליכוד,

אבי בינמו:

שלומי בסדר ל ...כן
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בקשה שלומי זינו:

שלומי זינו:

בהקשר לדב ר הזה חבל שאתה מכניס את זה בדיוק ככה ...יש חוקה לליכוד
ואם תרצה להתמודד גם ב...לחבר שלך במירכאות "ישראל כץ" אהה שפנית
אליו אני לא שללתי את האפשרות (לא ברור) ואני אנצח אותך בפריימריז זה
אחד,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

לגבי המכתב ששלחת אלינו ב 31לינואר בקשר לישיבת מועצת העיר את
התגובה שלי אומנם שלחתי לך במייל אבל אני לא מבין מה הפחד שלך מה
הפחד שלך ...חברה ,מה הפחד שלך לקיים דיון בעניין הזה של תבר אני לא
מבין,

אבי בינמו:

היה לנו דיון של שעתים כמעט לפני חודש,

שלומי זינו:

אל תפריע לי בבקשה ,אני לא מבין מה הפחד שלך כנראה שאם אתה מביא
את עצמך לכתוב מכתב שכזה שאת התגובה שלי אליך קיבלת במייל חוזר
בדיוק עם אותם נמענים שבחרת לצרף את המכתב המבזה הזה ששלחת
אלינו אז אני רק אומר לך כל מה שאמרת כאן במילה אחת סיכום מהתגובה
שלי אליך זה שקרים וחבל שאתה משקר גם ברמות העובדתיות של דברים
טכניי ם הגיעו לישיבה לא הגיעו לישיבה כל זה בשביל לנסות להתמודד עם כך
שלמעלה עם רוב חברי מועצת העיר איבדו את האמון בך אתה לא מצליח
להעביר שום דבר עכשיו ממה אתה מפחד? אולי אתה מפחד בגלל שבשנים
האחרונות חשפנו איך מאחורי המעשה המחויך והכאילו האידיאולוגי שלך
ירוק ונשר ,לבוא לקחתם את כספי נשר כשאני אומר לקחתם אני אומר לך
כראש העירייה וכראש הסיעה שהובלת אבל אני לא מוריד מאחריות של
חברי הסיעה שלך במשך  4שנים שבעצם יחד עם הרוב ואת האצ ...שלהם
לקחתם מכספי המיסים של הציבור שעובד כל כך קשה והעברתם אותם
לחברי ם שלכם חילקתם ג'ובים העברתם נכסים לקבלנים ומעורבים לפעילים
לעמותת פרטיות איך מפלגה שקראת לה ירוקים למען נשר ברשותך
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שהעמידה פנים שכאילו ירוקה ונקייה מכולם איך קראת לעצמך נקי כפיים?
פועלת אך ורק נגד הסביבה ואך נגד תושבי נשר כל הזמן עכשיו מה אתה
הולך ועושה אתה הולך לפרויקט שדוד עמר נלחם לא רק בפגישה אחת
במשרדי הממשלה אלה בהרבה מאוד מהלכים כדי לבטל פרויקט שחברת אי
דיד יד השקיעה בזמנו מאות דולרים ואתה הולך בחשאיות כמו כל דבר
שאתה לא יודע איך להעביר עושה אותו בחשאי ומחביא את זה מכל חברי
המועצה ואולי גם מחברי העשייה שלך שעכשיו טוענים שלא ידעו על זה
ואתה מוכר את הריאות הירוקות של נשר ואת כל הבריאות של תושבי נשר
כולל של תושבי נשר העתידים שיגיעו לכאן ואתה מנציח את קיום האוויר
בנשר ואתה גם בוער להרחבת זיהום האוויר בנשר,
אבי בינמו:

במקום שלך מדבר (לא ברור) איזה עצים מה?

שלומי זינו:

איך המפלגה הזאת המפלגה שאתה הובלת ירוקים למען נשר אני לא יודע מה
זה המילה ירוקים אני לא יודע מה זה המילה למען אולי בקונוטציות אחרות
לקחה את כספי הציבור ובמקום להעביר אותם לכספי התושבים ובמקום
להעביר אותם בחינוך לילדים ובמקום להעביר אותם לאיכות הסביבה ולשפר
את איכות החיים ולרווח את כיתות הלימוד שאתה רק בהתנהלות שלך כולל
תוכנית עיר העיר ועוד לפני תוכנית עיקר העיר רק מצופף את הכיתות לימוד
במקום להגדיל את המלגות לסטודנטים במקום במסגרת ההטבות שנתת
ליזמים לתת פתרונות דיור ולזוגות צעירים שבכל הפרויקטים שהרחבת לא
היה שום הצעה לזוגות צעירים ,במקום לדאוג לניקיון העיר שמאוד מסריחה
בכל פרמטר אם מבחינת הניקיון ואם מבחינת הגינות ובמקום לעשות
תחבורה מצוינת בעיר ואפשרי אנחנו במקום טוב שיכולה להיות תחבורה
מצוינת במקום להמשיך ולדאוג לסבסוד הצהרונים הקמפיין שאתה הובלת
 200שקל לחודש להורים היום משלמים כמעט  600שקלים במקום 200
שקלים במקום להגדיל את החוגים ופעילות התרבות בעיר במקום לשמור על
תעריפי ארנונה נמוכים במקום לבנות עוד מגרשי ספורט ועוד פארקים אתה
הולך ומחלק את כספי המיסים שלנו תושבי העיר,

דן תיכון:

אומרים עירוני נשר לליגה הנמוכה,
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במטרה לחברים שלך לעורכי הדין שעברת איתם לקבלנים לעמותות פרטיות
שבראשם עומדים אנשים שעזרו לך להיבחר לא הגבת עד היום לתוכנית
ולפרשה של מבקר המדינה לת ...צו הגנה הקבוע ,למנכל החברה הכלכלית
שחושף שחיתויות לא הגבת עד עכשיו לדוח החמור מאוד של מבקר המדינה
בעניין המינוי הפוליטי וההתקשרויות עם יועצים משפטים חיצונים לא
הגבת...

אבי בינמו:

אתה גם טועה וגם מטעה את האנשים,

שלומי זינו:

לא הפרעתי לך,

אבי בינמו:

כן,

שלומי זינו:

ולא הגבת למהלך הכי מושחת שהיה פה בקדנציה הזאת שפה בישיבת מועצת
עיר בהחלטת מועצת עיר בחרת להעביר שטח ציבורי של עיריית נשר לעבריית
מורשה שהורשע בעבירות שי שעמם קלות וגם היום אתה מתחרה על
התמיכה שלו כפוליטרוק עם הקומיסרים שיושבים פה במועצה,

אבי בינמו:

מה זה הקומיסרים?<

שלומי זינו:

איך אתה לא מתבייש?

אבי בינמו:

מי זה הקומיסרים?

שלומי זינו:

משתמש בקופת הציבור?

אבי בינמו:

מי זה הקומיסרים?

שלומי זינו:

אל תפריע לי,

אבי בינמו:

מי זה הקומיסרים?

שלומי זינו:

להשקיע מיליוני שקלים בשיפוץ המתחרים שהבתים שלכם נמצאים מיליוני
שקלים,

אבי בינמו:

בבתים שלי?

שלומי זינו:

כן כן ,הבתים שלך ושל חברי ההנהלה שלך מיליונים ...

אבי בינמו:

יש לי בית

שלומי זינו:

ואחרי זה אתה בא,

אבי בינמו:

חלון..

שלומי זינו:

אל תפריע לי ,פרוטקשן מהתושבים שאתה גובה באמצעות הארנונה בגביית
יתר כספים בגין צריכה משותפת של מים עבודות שיפוץ צנרת בבתים
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משותפים כל זאת אחרי שהעלית מספר פעמים את הארנונה וגם הגדלת
במדידות סלקטיביות שעשית רק במקומות מסוימים את שטחי הבית
לתשלום הארנונה ככה עשית לאותה שכונה ש ...כאילו אתה דואג לה,
דוכיפת ונחשון ובניין האקדמיה אחרי שהבאת לנו את האסון שנקרא כיכר
העיר ,אתה בא ועושה פוזות בתעלומת בחירות על איזשהו תקציב של עבודות
פיתוח שהיה צריך להיות לפני קבלת טופס  4עכשיו מתי תחזיר כסף את כל
המיליונים ששילמת ליועצים חיצונים למה אתה כל הזמן נגד התושבים? מאז
שנבחרת ניסית כמה פעמים להקים תאגיד מים למה ניסית להקים תאגיד
מים? זה פשוט ,אחרי שגמרת את מהות המיליונים שהיו בקרנות העירייה
נותרת עם פחות מ 100,000,000שקלים מתוך  300,000,000שהיו בקרנות
העירייה שהקרנות האלה ..רק לעבודות המים ,אמרת איך נגע ב100,000,000
שקלים האלה והלכת ניסית להקים תאגיד מים,
אבי בינמו:

,155

שלומי זינו:

 100,000,000שקלים למים ולביוב והלכת לשים ים עליהם אבל אנחנו
במלחמה עיקשת של חלק מחברי מועצת העיר ותושבי העיר הצלחנו למנוע
את זה ממך ועוד בסוף אתה הולך ומצטלם עם חיים ביבס ואתה אומר הופ
סיכמתי איתו שאני לא מקים את תאגיד המים ,בעניין תוכנית כיכר העיר
אתה שהלכת להגיש התנגדות עם היזם אייל  ...והלכת באמצעות עורך דין
רון ברלנד הגשת התנגדות לבניית כל השכונה הזאת שנקראת דוכיפת ...אתה
בא ומיד איך שאתה נבחר הדבר הראשון שאתה מקדם זה איך להפוך את
המתחם הזה שהיה אמור להיות למתחם התושבים עם  10,000מטר עם
שטחי מסחר ומשרדים והופך את זה לעוד שלושה מגדלי מגורים כל זאת
מבלי להתמודד עם הבעיות הקיימות כרגע מבחינת תחבורה מבחינת חינוך
מבחינת תעבורה ובמקביל גם בקטנה איך שנקרא אתה מאשר עוד  36דירות
תוספת מתנה לעוד יזם שקוראים לו יובל אלון ואתה מדבר איתי על ניגוד
עניינים עכשיו גם לפני שנה בישיבה לפני שהייתי חבר מועצת עיר הייתה פה
ישיבה מועצת עיר שבישיבה אחת תוך זיוף פרוטוקולים וגניבה של הצבעות
הענקת הטבות גרנדיוזיות ליזמים למשל בתל חנן בשכונת עמק הכרמל יש
קבלן שרכש מגרש ל 122יחידות דיור במכתב אחד של מהנדס העיר ומכתב
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אחד של היועץ המשפטי שכל אחד מפנה למכתב של השני מאשרים תוספת
של  188יחידות דיור ,במקרה הפרויקט הזה נבנה כול המשרד שלי אין שם
שום עבודה של תחבורה של איזשהו צומת שמסדירים איזשהו הכנה להגיע
(לא ברור) בעלי מקצוע שעובדים על הכביש חוסמים את הכביש ללא שום
הכוונה וללא שום דבר כל אחד עושה מה שהוא רוצה ,אבל,
אבי בינמו:

שכונה יפיפייה,

שלומי זינו:

אבל ,השכונה יפהפיה את זה אתה אמרת ,אני ,לא יכול להיות שנבנה את
השכונה של  700יחידות דיור ואין שום פיתוח מסביב הם התחילו ב190
יחידות דיור וגמרו ב 700יחידות דיור אבל,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

מה יותר מדהים מתוכנית ...אתה בא לפה לנשר ופשוט משנה סדרי עולם
עזוב  5,000יחידות דיור אני לא יודע אולי מישהו מהמפלגות החרדיות המליץ
לך ככה לעשות איזה הקמת עיר חרדית מהירה כזאת לא יודע  5,000יחידות
דיור אפילו בחריש...

אבי בינמו:

שמע אתה זורק סיסמאות מיותרות

שלומי זינו:

אני זורק מה שאני רוצה תתבע אותי דיבה אחר כך

אבי בינמו:

לא סיסמאות מיותרות

שלומי זינו:

איך אתה הולך ומקדם תוכנית כזאת מבלי לקיים דיון אחד ענייני במועצת
העיר וגם כשאתה מקיים דיון בנושא הזה אתה מאשר אישור הצטרפות
עיריית נשר כמגישת טאבה לתוכנית בדיוק בהפרש של כמה שבועות אחרי
שבע ליון יש החלטה שלא מאפשרת בכלל לתת איזשהו שיפוי לקבלנים ואתה
חושף את העירייה לתביעות ולבעיות מאוד גדולות אבל יותר חשוב גם
בישיבה הזאת היו אנשים שאסור להם היה להשתתף בהם ואתה סיבכת את
האנשים הכי קרובים אליך בעניינים מאוד חמורים חוץ מהסתבכות שלך,
עכשיו אתה בא ומה אתה אומר בעצם בתוכנית הזאת ,אתה אומר אנחנו
נבנה בשלב א'  2,000יחידות דיור ובשלב ב' בתנאי שהמפעל יפונה סליחה אני
אתקן את עצמי אתה בא ומשנה ייעוד  450דונם מתעשייה ותעסוקה למגורים
זאת אומרת שהמפעל מלט אמור להמשיך לפעול כש ...כבר רשומה למגורים,
מחלק את התוכנית לשני שלבים שלב א'  2,000יחידות דיור ,שלב ב' 3,000
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יחידות דיור מתנה את שלב ב' בפינוי המפעל ,אבל מה אתה עושה אתה הולך
ומעניק לו אישור לשימוש חורג כדי לפעול עוד  25שנים וזאת מבלי להתייחס
לתוכנית שמאפשרת להם לחדש את ייצור המלט באמצעות כבשן יבש כבשן
רטוב .עכשיו ולמרות וזה ואני אומר לך אני לא יכול להשתתף בדיונים
בחזיות האלה ואני לא יכול להתערב בדברים האלה אני בחשש ניגוד עניינים
אבל לדעתי כתושב העיר אני אומר לך שזה תוכנית הרסנית לא יאומן שאתה
תאשר ותקדם תוכנית כזאת מבלי לדרוש כתנאי סף את פינוי המפעל כי הרי
מה יקרה בסוף ,אני בכלל יש לי זה אחרת לגבי כל הסיפור הזה כולם חושבים
 2,000יחידות  5,000יחידות ואני משיחות שקיימתי עם דוד עמר בשנים
האחרונות אני יודע שהפרויקט הזה הוא פרויקט גרנדיוזי הוא פרויקט ואני
לא מדבר על תוכנית כלל אני מדבר על התוכנית להקמת תחנות כוח לייצור
חשמל תעזבו אותכם המילה (מדברים יחד) זה תוכנית של חברת כלל שהיא
הייתה שייכת לקבוצת אי די די השקיעה  280,000,000דולר בשביל להתחיל
לתכנן את התוכנית הזו ,זה מכרה זהב תציעו להם  10,000יחידות דיור
ותוותרו על התוכנית הם לא יוותרו עכשיו מה הולך ראש עיר מתוחכם הוא
באמת מתוחכם אנחנו מזלזלים בו אבל הוא מאוד מתוחכם הולך ומפריד
תוכניות שולח את התוכנית לאגירה שאובה לוועדה שנקראת וטלים שזאת
וועדה שאפשר להחליט שמחר יבנו פה גם  100,000יחידות דיור ואף אחד לא
יכול להילחם נגדה ,וועדה ברשות אביגדור יצחקי שאגב בדיון הראשון בעניין
הזה אתה אומר יש מתנגדים כנראה שמשעמם ראיתי אותם הם אנשים
משועממים אבל מה זה יעזור להם הם לא יכולים לעשות כלום זה ציטוט
כמעט מדויק מתוך הפרוטוקול בעניין הזה ובעצם מי שקרא את פרטי
התוכנית של כלל הוא יכול לראות דבר מאוד מאוד חריג אני כשאמרו לי
שהת חילו את התוכנית היום הלכתי והסתכלתי בתוכנית וחיפשתי בכל פסיק
בכל פיפס ניסיתי לתרגם כל מיני מספרים שהיו שמה לא מצאתי שום
התייחסות להקמת תחנת הכול לייצור חשמל בנשר ואז מה גיליתי עשיתי
חיפוש בגוגל פשוט תחנת הגירה שאובה בנשר חיפשתי אולי יש איזשהי
תוכנית איפה אפשר לראות את זה ואז מה אני מגלה שבעצם עשו פה תרגיל
שהפרידו את העניין של תחנת הכול לייצור חשמל כתוכנית נפרדת בווטאלי
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ובתוכנית כלל שהולכת להיבנות כמו עיר נוספת  5,000יחידות דיור ,בסמיכות
מטורפת לתחנה הזאת אין שום התייחסות בכל התוכנית הענקית הזאת
לעניין הקמת תחנת הכוח עכשיו אתה גם לא מספר וזה כבר אני מעלה
לכאורה אבל אני שואל שאלות זאת אומרת כשאני קורא את הכתבה
בכלכליסט שאלה ...הכתבה המפורסמת (לא ברור) אני אצטט באופן מדויק
שנייה רגע ,אני אצטט את הכותרת ואת הסייפה של הכתבה מי שרוצה יחפש
אותה הכותרת הכלכלית הבונזה (לא ברור) תוסיף  5,000דירות בנשר,
עיריית נשר אישרה לכלל תעשיות להקים פרויקט על קרקע המלט אישור
התוכנית שהוצע בידי המועצה המקומית לתכנון ובנייה נשר שזה דרך אגב
אין לנו שום מועצה מקומית תכנון ובנייה זה כנראה תראו את הכתבה בעניין
הזה צפוי להכניס לחברה ארבעה עד חמישה מיליארד שקל תוספת הדירות
תגדיל את אוכלוסיית נשר ב 62אחזו ,זו הכותרת הסיומת של הכתבה הזאת
בותניק באמצעות החברה הפרטית אקסטרה שבבעלותו השקיע מאז קיץ
 2012תקשיבו טוב טוב קיץ  2012כשתים נקודה שבעה מיליארד שקלים
ברכישת כלל תעשיות מהאי די די פיתוח ומהציבור כלל ואז יש פירוט של כל
החברות אני מדלג על הקטע הזה ואז הכתבה מסתיימת ככה לאחרונה מכרה
חברה אחזקותיה (לא ברור) חדרה ובית שמש במקביל קדמה בחשאי את
התוכנית לבניית אלפי ...בחשאי את התוכנית את הבניית אלפי יחידות
הדיור על קרקע המפעל בחיפה שעל פי כל הסימנים היווה את אחת הסיבות
להשקעה של וותניק ברכישה עכשיו כולנו מכירים...
אבי בינמו:

אתה מסיים?

שלומי זינו:

יש לי עוד  6דקות,

אבי בינמו:

אין לך עוד  6דקות יש לך רק  2דקות,

שלומי זינו:

כולנו מכירים את היחסים,

אבי בינמו:

אתה מדבר כבר  6דקות,

שלומי זינו:

העסקים שהיו לך בעבר עם מפעל נשר ואני שואל שאלה האם יש קשר
בתמיכת,

אבי בינמו:

אתה מטעה את האנשים,
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אני לא מטעה יש לי ברמה עובדתית תתבע אותי דיבה על זה מה שאני אגיד
לכאורה אני אשמור לעצמי את ההגנה מה שאני לא אומר לכאורה תתבע
אותי דימה,

אבי בינמו:

למי יש זמן יש לנו בחירות,

שלומי זינו:

יפה .עכשיו אני טוען האם יש קשר בין חברות של האוליגרך (לא ברור) ואני
אף פעם לא מצליח להגיד את השם שלו נכון,

דובר ?:

הוא מאודסה,

שלומי זינו:

מאודסה חבר שלך גם,

דובר ?:

כן,

שלומי זינו:

כן .בסדר .אני טועה האם יש קשר בין התמיכה של סיעה מסוימת מעמודתך
ברשות העיר לבין הפגישות הדחופות שהיו לך ואני אומר לך את זה בצורה
וודאית ומוחלטת הפגישות שהיו לך עם אנשי חברת כלל ואנשי נשר לפני
הבחירות לרשות העיר והפגישות שהיו לך אחרי הרשות העיר פגישות שהלכת
בהתחלה עם זה שתיווך בינך לביניהם ואחרי זה כבר התחלת ללכת לבד אז
האם אתה פה מוכר את העיר גם ם לא הייתי יודע את הנתונים האלה ,אין
בנאדם שפוי אין מנהיג שפוי אין מנהל שפוי שהיה מקדם תוכנית כזאת מבלי
שיהיה פה סיפור מושחת שהולילנד באמת פראייר לידו במקביל אתה לא
מספר,

אבי בינמו:

לא תגיע לדברים הקשים למה אתה..

שלומי זינו:

אני מגיע אני מגיע שממש

אבי בינמו:

מה שאמרת עד עכשיו שום דבר לא נכון.

שלומי זינו:

ממש בסמוך לתוכנית הזאת מקודמת תוכנית שנקראת קרקעות הצפון
שאמורים להכפיל את הגודל של בתי הזיקוק ממש סמוך לפרויקט אני מאחל
ממש בהצלחה דרך אגב למשווקים של הפרויקט הזה אותם בתי זיקוק
שאמורים לקבל את הקונדסט שאמור להגיע שזה חומר רעיל למי שיודע
שאמור להגיע מהשדות הגז דרך (לא ברור) וזה דבר שעוד יוסיף כמובן הרבה
רעלים לאוויר הנקי שלנו בנשר כן זה לפי גרסתך גם שמה הלכת והטעת את
כל חברי מועצת העיר הטעית גם עוד הוצאת הודעות שקריות לתקשורת
כשאמרת שאתה הולך להגיש התנגדות לתוכנית הזאת ולא הגשת שום
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התנגדות ושום הגירה הכול שקר זה התברר שבוע שעבר בדיון שהיה בבית
המשפט המחוזי ועתירה אחרת שאף עירייה כולל לא אתה לא הגשת שום
התנגדות לשום עתירה למרות שהייתה פה החלטת מועצת עיר ועכשיו
כשהולכים להעביר לנו את חוות המיכלים מקריית חיים לפה וכשהולכים
להגדיל לנו את הזיהום ושכשמשרד להגנת הסביבה נציג למשרד הגנת
הסביבה אומר בפרוטוקול ויש דוח מי שרוצה זמין באתר משרד הפנים
ובהקשר של התוכנית הזו שאומרת לא יתכן שאנחנו ,והוא אומר את זה
לפרוטוקול  ,נאשר איזשהו מתן היתרים לבנייה לפני שאנחנו מקבלים דוח של
הרעלים שיוצאים ממפעל דשנים שנמצא בסמיכות של לא יודע בדיוק אבל
פחות מקילומטר ואז כולם מתנגדים פה אחד,
דן תיכון:

גבול משותף

שלומי זינו:

גבול משותף עם התוכנית ואז כולם מתנגדים פה אחד לקבל את הדוח הזה
א תה לא רק הולך להרוג אותנו אתה הולך לקבור פה עוד  20,000איש שיבואו
לגור בתוכנית הזאת אם היא תצא לפעול ,אבל אני אעשה הכול כדי
שהתוכנית הזו לא תצא לפועל ,עכשיו יותר מזה אתה גם שכחת לספר לנו על
ההסכם המושחת שעשית בשם החברה הכלכלית למפעלי נשר בו אמורה
הייתה חברת נשר לשלם לחברה הכלכלית סכום עתק עבור מה אני אגיד לך,
מונופול נשר צריך פרסומת באצטדיון העירוני בנשר עבור שלט חוצות
באצטדיון לעירוני נשר ובאמת השלט הזה קיים הלכתי לבדוק כן אבל הוא
צריך לפרסם את ה ..כי יש לו הרבה מתחרים כן ואז ההסכם הזה דרך אגב
לא אושר אפילו בדירקטוריון החברה הכלכלית ואז מישהו מהקבוצה
מקבוצת הכדורגל בא למנכל חברה הכלכלית ומאיים עליו וגם אתה מורה לו
להעביר את הכסף הזה לקבוצת הכדורגל עכשיו אתה מדבר,

אבי בינמו:

הדברים שאתה אומר

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אגב שכבר העברת להם  8,000,000שקלים מאז תחילת הקדנציה זה לא
הספיק ובחרת להמשיך לחפש להשיג להם מקורות תקציבים ואני מסיים,

אבי בינמו:

אתה מסיים?

שלומי זינו:

אני רוצה אהה כל כך להתייחס אבל בהערת אגב,
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אבי בינמו:

אז אל תתייחס,

שלומי זינו:

אני כן אציין ,שהסגן ממלא מקום שלך למרות שהוא כביכול גם נגדך אז אני
אמור לחסוך את הביקורת,

אבי בינמו:

אז תחסוך

שלומי זינו:

אבל אני לא יכול לעבור בלי לסיים את הדברים בלי להזכיר שגם שלחת אותו
לחברה הכלכלית כביכול לעשות סדר כי במקום לעשות סדר הוא עשה דברים
הרבה יותר חמורים שמה ואני לא יכול,

אבי בינמו:

ביקש לעשות סדר זה לא נכון,

שלומי זינו:

ואני לא יכול להתעלם בסופו של דבר מדוח מבקר המדינה שאנחנו סייעת
נשר בתנופה חיברו מכתב ובעכבות המידע שקיבלנו ממך אדוני ראש העיר בו
גילינו שהעברת בקדנציה הזאת עד לאותו רגע של אותו מכתב 5,000,000
שקלים תשלומים ליועצים משפטים ואנחנו דורשים את החזרת הכסף
ודרשנו את זה גם מהממונה מהמחוז ואתה ממשיך לעשות מינויים פליטים
ולהעביר עבודות קבלניות בשיטת המעטפות עד  127,000שקלים לאחרונה גם
הגעת קרוב אלינו הגעת גם לבית הכנסת ואתה ממשיך להביא מיליונים לכל
האנשים שתמכו בך בבחירות הקודמות ואולי גם יתמכו בך בבחירות האלה
וככה קנית את השלטון בבחירות הקודמות אבל אני מבטיח לך דבר אחד דרך
אגב גם למרות שאתה רץ בנושא של ...המועצה תדון עליו אני לא אכנס אליו
אבל אני כן אגע בכותרת רץ לקדם תוספת של שתי קומות ליזם בר יהודה
וגם שם ...וגם רץ לקדם תוכנית בין רחוב התאנה לרחוב האשל של 400
יחידות דיור כשעורך הדין שמלווה את הפרויקט הזה במקרה במקרה הוא
בעלה של השותפה של אותו עו"ד שעבד פה בעירייה,

אבי בינמו:

אני לא יודע על מה אתה מדבר?

שלומי זינו:

אתה אני מדבר רק עובדות,

אבי בינמו:

אני לא יודע על מה אתה מדבר

שלומי זינו:

בסופו של דבר אני מסכם,

אבי בינמו:

כן,

שלומי זינו:

שאתה וזה רק על קצה המזלג כדי שהתושבים ידעו פעם אחת ולתמיד שמאז
נבחרת אתה פועל אך ורק נגד תושבי נשר אתה פועל במחשכים אבל אנחנו
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נחשוף את כל הפעולות שלך ועם כל אלה שאתה בונה עליהם אם זה
מהפוליטיקה אם זה מהטייקונים אם זה מקבלני הנדלן ואם זה אפילו
מהקבלים הקטנים שאתה נותן להם עבודות ב 127,000שקל בשיטת
המעטפות אתה מחליט איפה צריך שיפוץ אתה מחליט מתי צריך לעשות את
זה אתה עושה הכול הכול וכשהיה הסגן שלך גם הסגן שלך איתך ביחד אני
אומר לך
אבי בינמו:

אני נותן לך לסיים,

שלומי זינו:

ואני מסיים

אבי בינמו:

אני חושב,

שלומי זינו:

אתה לא תצליח גם לעבוד על הציבור שאתה ירוק ,אתה ירוק אולי אבל לא
של איכות הסביבה כל מילה שנייה שלך היא שקר אתה עסוק כל עוד הפרחת
סיסמאות ספינינג ושיווק עצמי שלך אתה אפילו על גבול המתחזה עם בוגר
תואר של האוניברסיטה שלך כשאתה לא סיימת את הלימודים שלך
באוניברסיטה ותבקש מקרן אייסף שיורידו את הפרסום מאתר האינטרנט
שרשום לך שם כבוגר האוניברסיטה ואתה לא בוגר אוניברסיטה עכל זה לא
יעזור לך ,הציבור כבר החליט אתה הולך הביתה שים את המפתחות שחרר
אותם ייקח לנו הרבה זמן לתקן את כל הנזקים שעשית יחד עם חבריך חלקם
אפילו לצערנו הרב בלתי הפיכים אבל אנחנו נתקן ונבנה את העיר הזאת
מהתחלה נחזיר את העירייה להיות גוף שמשרת את התושבים ולא נלחמת
נגדם כדי שרת את בעלי ההון,

אבי בינמו:

אני מודה לך תרוץ ברשימה עצמאית תקבל  84קולות והכול יהיה בסדר,

דן תיכון:

לא בטוח שאתה תקבל יותר,

אבי בינמו:

אני אלך הביתה,

דן תיכון:

תלך הביתה ,בשביל זה יש דמוקרטיה,

דן תיכון:

תעוף הביתה,

אבי בינמו:

כן בקשה יחיאל.

יחיאל אדרי :אדון ז'ינו דיברת כל כך יפה עד שהגעת לקטע שלי
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :כשאני הלכתי לחברה הכלכלית הלכתי לעשות (לא ברור)
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כן זה מה שהוא אמר,

יחיאל אדרי :לא זה מה שאני יודע שנעשה אבל אני לא נכנס לדברים שלך אותי מעניין דבר
אחד שכששמעתי את ההערה של ראש העיר אני שמח אדוני ראש העיר שיש
לך בית
(מדברים יחד)
דן תיכון:

אין ספק שזו הצהרה מעניינת,

שלומי זינו:

זה הצהרה שלא מבוססת על כלום,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אבל אני לא הפרעתי לאף אחד ,דן אני לא הפרעתי לאף אחד,
דן תיכון:

אתה צודק,

יחיאל אדרי :אז קודם כל אני שמח שראש העיר מצא בית כדי להתמודד בבחירות הבאות
אנחנו לא פורשים מסיעה אלה אנחנו התפלגנו מסיעה אני לא צריך
הפרוטוקול לא מעניין אותי ,אני שמח נעמי שעשית עבודת חריש ואני גאה
בך,
נעמי כספי:

תודה,

יחיאל אדרי :אני חושב שעשית עבודה טובה,
דן תיכון:

ומה מה?

נעמי כספי:

שהצגתי את העניין,

יחיאל אדרי :ואני חושב שכל חברי המועצה אולי למעט אחד שתים תומכים בכל מה שאת
הולכת לעשות אני מודיע לך כממלא מקום על אפו וחמותו של ראש העיר
תמשיכי בעניין הזה תקיימי ישיבה תזמיני כל מי שצריך אנחנו נמשיך לדון
בזה והתוכנית שהוא מתכנן לעשות עם הנושא של כלל ו...
דן תיכון:

נשר ו,

יחיאל אדרי :תן לי תן לי ברשותך ,וארבע וחצי עוד אלף ומהתאנה עד למטה עיריית חיפה
דורשת עוד  8,000אבל בסוף יגיעו איתם ל 4,000יחידות דיור אנחנו נגיע
למשהו כמו  100,000איש שאף אחד לא יוכל לתת פה תשובה
דן תיכון:

אתה חושב שהוא יקבל בתאנה כל אחד? בחמשת הבתים האלה?

יחיאל אדרי :אני לא (לא ברור) את הקולות שמה אני לא עושה,
דן תיכון:

לא הודיעו לו שאיש מהם לא יצביע בעדו,
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יחיאל אדרי :אני לא נכנס כרגע לקולות ואני חושב שאנחנו צריכים לעמוד עם רגלים
אחוריות בעניין הזה לקיים דיון בצורה מסודרת ואני מדבר כרגע אני רוצה
לחזור לגבי עניין המכתב שהיה בתחילת הישיבה מודיע לכם גזבר העירייה
נשר יש לך פה  11חברי מועצה אני לא אגיד  11אני אגיד  10ליתר דיוק
שאומרים לך חד משמעית אתה לא מוציא שום אגורה מהתברים האלה עד
שלא יהיה דיון מכבד וממצא בעירייה הזאת,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :ואני מודיע כאן,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני לא הייתי נוכח בישיבה הזאת לא הספקנו להגיע ראש העיר ביצע מכתב,
אני מודיע לכם חד משמעית הנושא הזה יעלה לדיון בצורה מסודרת שאנחנו
נוכל לדון בו,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אתה מפריע לי,
שלומי זינו:

תעלה הצעת החלטה,

יחיאל אדרי :לכן אני מציע שהנושא הזה לא ידון לא ידונו בנושא הזה לא יהיה שום
תקציב לא יעבור שום תבר עד שיהיה ישיבת מועצה מי בעד? (מדברים יחד)
יש נעמי בוריס ניסים איגור אהה למעשה זה הצבעה
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :בוריס נעמי יחיאל איגור שפיגלר זינו דן תיכון ישי איבגי ואדווה בעד ,מי נגד?
אחד גאורגי הנושא הזה עבר ,אני עכשיו מדבר איתכם בנושא נעמי אני
מבקש בעניין הזה להמשיך לפעול בעניין הזה,
אבי בינמו:

איזה עניין,

יחיאל אדרי :של מה שהיא התחילה בכלל
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אם ראש העיר לא רוצה להגיע אנחנו נגיע כולנו חברי מועצה וניתן גיבוי
בעניין הזה לגבי עניין של
נעמי כספי:

אני מחר אסגור עם הגברת,

יחיאל אדרי :תסגרי ומחר כולנו נופיע ,בנושא העניין של,
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אתה לא יכול לעלות הצעה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :הצעה נגדית למה שעשית לא צריכים לעשות מחטפים כי אם זה היה עולה
לדיון זה היה עובר כולנו פה אנחנו סיכמנו את זה ,ואתה סתם עשית את
הטעות כזו אני לא יודע מי מייעץ לך ,אנחנו אמרנו לך שזה יבוא אני הודעתי
לך חד משמעית שזה יבוא,
שלומי זינו:

הוא עשה תעלומת בחירות,

אבי בינמו:

נו אז מה הבעיה שלך?

יחיאל אדרי :בשביל מה עשית את זה? למה לא יהיה דיון למה שלא יהיה דיון למה שלא
יהיה דיון לא יהיה דיון,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

היה דיון של שעתים,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש דבר נוסף אדוני ראש העיר אני (לא ברור) לחוק כמה שנים הביא
את החוק יכול להיות שאני טועה ,כל הנושא של ההסכם עם משרד השיכון
לגבי התבר הזה עם דוכיפת אני חושב שהוא צריך להיות גם מוצג בעירייה
הוא לא מופיע בעירייה הוא לא הובא בפני מועצת העיר ולכן זה גם בעיה
שאתה צריך לאכוף אותה כרגע לכן בישיבה הבאה תעלה את ההסכם שיש
ולא חשוב טוב או לא טוב זה לא מפריע לנו אנחנו בעד התושבים אני הודעתי
פה גם מלפני חודשים ומלפני שלושה חודשים שהתברים האלה יעברו
הודעתי על השולחן ויכוח עם אדון שלומי ז'ינו נכון אדון שלומי ז'ינו לא אל
תעשה עם הראש נכון?
שלומי זינו:

כן.

יחיאל אדרי :יפה ,אני אמרתי שהתברים האלה יעברו אנחנו נעביר את הכול בצורה
מסודרת תכבד את החברים שפה בשולחן שמתנדבים ומגיעים לפה,
אבי בינמו:

הם דוחים את זה במשך,

יחיאל אדרי :אנחנו לא דוחים את זה,
(מדברים יחד)
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יחיאל אדרי :ז'ינו אל תפריע רועי אני מבקש לא להפריע לי אני לא הפרעתי לאף אחד
מכם,
רועי לוי:

אני עוד לא דיברתי,

יחיאל אדרי :אני לא הפרעתי לאף אחד מכם אני מבקש לא להפריע לי ,הנושא של התברים
האלה חשובים לנו והם יעברו רק שיעברו בצורה מכובדת ונכונה,
אבי בינמו:

התברים יעברו,

יחיאל אדרי :אתה אמרת שעברו? בסדר,
שלומי זינו:

פעם שעברה פרסמת בכוכב נשר שהם עברו

יחיאל אדרי :חברה אני יודע גם (מדברים יחד) אני מבקש לא להפריע לי ,כפי שאמרתי אני
שמח שמצאת בית ואנחנו לא פורשים אנחנו התפלגנו אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

אדוני אתם פרשתם,

יחיאל אדרי :אנחנו התפללנו וקיבלת את זה בכתב וזה הופיע
אבי בינמו:

אתם תרוצו מטעם אהה

יחיאל אדרי :אנחנו ג'אבל מוקבה
אבי בינמו:

מפלגת שממה ושיממון

יחיאל אדרי :ואתה אתה אדוני ראש העיר
(מדברים יחד)
דן תיכון:

תגיד הליכוד בחר בך כרשות העיר,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני בא ואומר רבותי אנחנו אדוני ראש העיר ב 4ישיבות שהיו צריכות
להתקיים גם דיברת איתי וגם אמרתי לך אתה רוצה לדחות נדחה את זה
ביקשת שנעמי תדחה היא דחתה  ...בריאות של אדם לפני למרות שיש ממלא
מקום ,גם בישיבה אחרונה אמרתי לך תן לנעמי לקיים את הישיבה על פי
החלטת מועצת עיר,
נעמי כספי:

והייתי מבקשת מכולם לדחות,

יחיאל אדרי :נעמי? ,והדחייה הייתה אנחנו דוחים את זה ואמרתי לך שאנחנו דוחים את
זה אין בעיה לדחות את הישיבה בריאות לפני הכול אתה לא יכול לבוא
ולכתוב מכתב בלהגיד לנו אנחנו שאנחנו לא בסדר? על מה אנחנו לא בסדר
אני יכול באותו יום שאתה  ...אתה
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(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :הייתה צריכה להיות ישיבה מיום רביעי שבוע לפני כן משעה אחד עשרה וחצי
בצהרים ואתה מודיע לנו על ביטול ,סתמנו את הפה התחשבנו בבריאות,
יכולנו לכנס את העירייה ואני הייתי מנהל את הישיבה הזאת ולא עשינו את
זה,
אבי בינמו:

אז פעם ב 4שנים התחשבת...

יחיאל אדרי :לא עשינו את זה,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי 4 :שנים אני מתחשב בך,
אבי בינמו:

אל תתרגז עלי אני,

יחיאל אדרי :לא כואב לי היד בגלל זה ,ולכן אני אומר אל תשחק איתנו במשחקים הישוב
חשוב לנו
אבי בינמו:

הוא לא חשוב לכם,

יחיאל אדרי :הרבה יותר מאשר לך ,אני נולדתי פה זה ההבדל ביני לבינך,
אבי בינמו:

הוא לא חשוב,

יחיאל אדרי :אני נולדתי
אבי בינמו:

אתה לא הראשון שאמרת את המשפט הזה,

יחיאל אדרי :אז אני אמשיך עם המשפט הזה אני פה,
אבי בינמו:

זה לא מתנה לך זכויות

יחיאל אדרי :גם לך לא ,אני פה כי חשוב לי העיר הזאת אני הפסדתי הרבה שעות בחיים
שלי בבית שלי עם הילדים שלי עם המשפחה שלי כי חשוב לי האישור הזה כי
אם לא היה חש וב לי לא הייתי נשאר פה ולכן אני נשאר פה גם כשהייתי
מתנדב וגם כשקיבלתי
אבי בינמו:

אני שמח שאתה נשאר פה,

יחיאל אדרי :תודה רבה ,אני נשאר פה בעירייה הזאת עד שאנחנו נשמור ונחזיר את
העטרה ליושנה העיר הזאת הולכת ומתחרבשת אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

בשביל זה יש הגירה חיובית

יחיאל אדרי :עזוב מה שאתה אומר,
אבי בינמו:

בגלל זה יש הגירה חיובית,
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יחיאל אדרי :עזוב מה שאתה אומר מה שיש הגירה אנחנו מכירים עובדות אני מקבל
טלפונים ברמות מטורפות אנשים אומרים לי יש פה חושך אתה מה אומרים
לי בערבית
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מאוד מבקש מכם אני לא מפריע לכם ,אתם מוציאים אותי מהריכוז,
שלומי זינו:

עוזרים עזורים.

יחיאל אדרי :אנחנו פה אדוני ראש העיר ...אתה לא רוצה שנעבוד איתך אין בעיה אנחנו פה
כי חשוב לנו היישוב הזה עזוב בחירות מי שיבחר זה לא מעניין אותי כרגע מי
יבחר בקדנציה הקרובה זה לא מעניין אותי הצרת הבחירות שלך הצהרת
הבחירות של אחרים שמסתובבים כאן בעניין הזה זה לא מעניין אותי אותי
מעניין דבר אחד ואני רוצה להזכיר לכם דוד עמר וריינ ...אני זוכר את הכול
ריין זכרונו לברכה דוד עמר שיבדל לחיים ארוכים היה לנו בחירות ב 98שדוד
עמר נבחר ישב ריין זכרונו לברכה ודוד עמר
אבי בינמו:

ב89

יחיאל אדרי :ב 89סליחה ישבו ביחד ואני נכנסתי לחדר אחרי כמה דקות והוא אמר לי את
הסיכות היינו  8חודשים לפני הבחירות ואז דוד עמר פנה לריין זכרונו לברכה
ואמר לו חשוב לך העיר נשר הוא אמר לו כן ,בוא לא נעשה פוליטיקה אחד על
השני בוא נעשה פוליטיקה אחד עם השני לא אחד על השני נגד הציבור ואני
פונה אליך כאן בשולחן הזה אל תחפש לעשות פוליטיקה זולה עם חברי
המועצה על סיסמה זאת או אחרת היישוב לא צריך להיפגע תיבחר נצדיע לך
לא תיבחר לא נצדיע לך אין בעיה לא קרה כלום,
שלומי זינו:

בוא ניתן לו כבוד

יחיאל אדרי :אנחנו מבקשים רק דבר אחד ,שמור על הכבוד של חברי המעצה אל תנסה
לבצע מחטפים כי אנחנו יודעים מה לחטוף אנחנו לא עושים את הדברים
האלה ,אני חושב שהיישוב חשוב לנו חשוב לך גם אני יודע אני מכיר אותך
אני לא מכיר אותך ולכן אני אומר חשוב לך היישוב הזה לנו חשוב לא פחות
ממך אתה  1מתוך  13ראשון בן שווים אנחנו כולנו רוצים שהעיר הזאת לא
תיפגע וצריך לחשוב טוב טוב טוב לפני שאנחנו מקבלים החלטות ולא
פופוליסטיות ולא לבוא ולהגיד אני לוקח את וועדת הכספים ומאשר אותה
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על בלוק הרי לא אישרת אותם ומחר מעלים הצעה לסדר ומורידים לך אותה
אז בשביל מה לעשות את זה? אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת,
אבי בינמו:

יש  3חודשים

יחיאל אדרי :אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת ומכובדת ומסודרת והכול יעבור
הרי אמרתי לך את זה ולא שיקרתי אמרתי לך הכול יעבור אני לא אמרתי לך
את זה היום אמרתי לך לפני  3חודשים אנחנו לא נגד התושבים אנחנו בעד
התושבים שלנו רק אנחנו רוצים לעשות את זה נכון ומסודר לכן אני מבקש
ממך בעניין הזה ובעוד עניינים אחרים עד לבחירות ומי שיבחר יבחר עד
לבחירות בואו נסתכל בעיניים לא שלנו כפוליטיקאים נסתכל בעיניים של
התושב תודה רבה.
אבי בינמו:

תודה רבה .כן רועי,

אדווה קאופמן:אני,
אבי בינמו:

אהה אדווה סליחה,

אדווה קאופמן:אתמול שלחת לנו מכתב רשמת במכתב שאתה מתבייש בי ובחברי אנחנו
כתם שחור לעיר הזאת עכשיו אני אגיד לך משהו אל תתבייש בי אני
מתביישת בך ואני אגיד לך גם למה אתמול הייתי בטקס טו בשבט הייתי
בחטיבה והגענו לטקס טו בשבט מאוד יפה והסתובבו בחטיבה בערך 300
ילדים מהצופים וכשהסתכלנו על החטיבה ראינו את הילדים מתרוצצים
בקור 10מעלות ובמשך  4שנים לא מצאת אפילו מקום לשים את אותם
הילדים שלא יסתובבו בקור ב8ו 9מעלות בקור כי אין להם איפה להיות כי
אם היה יורד גשם אז הם היו צריכים חפש כמו איזה קבצנים איזה בית
להיכנס אליו כדי להעביר פעולה,
אבי בינמו:

יש להם את אחד המקומות הכי יפים בישראל,

אדווה קאופמן:אל תפריע לי אני לא הפרעתי לך,
אבי בינמו:

כן,

אדווה קאופמן:ולא סיימתי .אז אתה מתבייש בי אז אני מתביישת בך שאתה במשך  4שנים
לא מוצא לנכון לסדר להם מקום איזשהו שבט מקום יש פה מספיק מקומות
בעיר ,ולא רק שאתה לא מסדר אתה מושיב אותם בחוץ מתחת לאריחים
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שנופלים הרי לא אני שמתי גדרות מסביב ורשמתי סכנה בחודש מרץ 2017
שלחתי הצעתי פה הצעה לסדר לסדר את כל הדברים האלה הבטחת לי
אבי בינמו:

סידרו,

אדווה קאופמן:כולנו הצבענו,
אבי בינמו:

סדרו,

אדווה קאופמן :מה סידרו איך סידרו כמו בג'נין סידרו כי איך שמדביקים זה נופל אבל אני
יכולה ל,
אבי בינמו:

כי (לא ברור) מדביקים כבר,

אדווה קאופמן:לא מדביקים
אבי בינמו:

זה לא אריחים כבר

אדווה קאופמן:היית יכול באוגוסט
אבי בינמו:

אבל זה

אדווה קאופמן :היית יכול באוגוסט להוריד את הכול ולשים מלט ישר ואז לא כל כמה
חודשים היו נופלים אריחים על הילדים עכשיו לא רק שאתה מסכן את
הילדים של הבית ספר כשהם נמצאים שם במקום אתה מסכן גם את הילדים
שמגיעים לצופים ומסתובבים שם ורצים אני לא שמתי את הגדרות סכנה
אוקי לא אני ,עכשיו אחרי זה אתה אומר שאתה מתבייש בי ואני כתם שחור?
ביקשתי ממך באותה הזדמנות גם לסדר את הדלתות בשירותים של הילדים
עד עכשיו לא מצאתם זמן לסדר את הדלתות כל שני ושלישי נתקעים ילדים
בתו ך השירותים אז אתה אומר לי שאני לא דואגת לילדים פה בעיר כשאני
לא דואגת לתושבים? אני דואגת להם אני מעלה את כל ההצעות אתה לא
מיישם שום הצעה שאני עושה וכל אחד מאיתנו חברי המועצה שמעלים
הצעות שחשובות רק לתושבי העיר אני לא מתעסקת בדברים הקטנים שאתה
מתעסק ודואג רק לעצמך ,אני מתעסקת רק במה שהעיר הזאת צריכה ואתה
לא עושה את זה אז אל תתבייש בי אני ממשיכה להתבייש בך ובנוסף שמעת
על ד' גנבות שי פה בעיר הורדת ניידת שמסתובבת בעיר ,יש פה גל פריצות
בעיר כל שני ושלישי בניינים נפרצים שאנשים יושבים בתוך הבתים פותחים
להם אם הייתה מסתובבת פה עוד ניידת אז אולי לא היה מצב שקורה המצב
הזה שכל השכונות חשוכות בערבים נכנסים לבתים של הזקנים גנבים
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והורסים להם את הבתים ,אולי היית עושה את זה אז אל תתבייש בי
תתבייש בעצמך אני מציעה לך לשבת ויצאת פה באיזה הצהרה מעניינת
שאתה רץ לרשות העיר אני מציעה לך לשבת היום מול המראה ובאמת
להסתכל לתוך הנפש שלך ולהגיד האם אני מסוגל לנהל את העיר הזאת?
אתה לא מסוגל לנהל את העיר הזאת בדברים הקטנים הקטנים ,לצבוע קיר,
אתה לא מסוגל לנהל אז אתה רוצה לנהל את כל העיר ולהמשיך הלאה אני
מבקשת ממך באמת אני ממליצה מציעה איך שתקרא לזה שחרר אותנו
מהעול הזה כי חוץ מלהרוס את העיר לא עשית פה ב 4וחצי השנים האלה
שום דבר שאתה יכול להגיד וואלה אני ראש העיר עשיתי משהו עבור
התושבים ,כלום לא עשית אם בדברים הקטנים שבט אריחים שירותים
ד לתות אתה לא מסוגל לעשות אותם מהתחלה עד הסוף איך תוכל איך אתה
חושב שאתה תצליח לנהל עוד  5שנים את העיר?
אבי בינמו:

אני מודה לך על הדברים,

אדווה קאופמן :אל תודה לי ,אני עדיין מתביישת בך ,אני לא הכתם השחור בעיר הזאת ,אבי
אתה הכתם השחור,
אבי בינמו:

כן ,בקשה,

אדווה קאופמן:כתם שחור,
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אדוני ראש העיר אני רוצה ככה לגעת בנושא שהוא די אקוטי עבור כל אדם
בכלל ובטח בתחילת הקדנציה אני חושב שכל אדם שואף לשדר איזה אמינות
ורוצה שיאמינו לדעתו ויכבדו את דעתו בטח ובטח שבמגרש הפוליטי אתה
לא שחקן יחיד הרי שמו פתק של ראש העיר ובחרו אבי בינמו אבל באותה
מידה שמו פתק של חברי מועצה שהם אמורים להווה לך את הרוב לכל
החלטה שלך כאשר,

אבי בינמו:

אתה יודע שהדיון הוא על נושא

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אתה מפריע לי,

אבי בינמו:

אהה?

ישי איבגי:

אתה רוצה שאני אכבד אותך אני לא הפרעתי לך כשאתה דיברת,
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שלומי זינו:

רק תגובה בכתב ששלחת,

ישי איבגי:

עכשיו אני רוצה לדבר רגע על נושאר חמש עשרה נקודה שבע מיליון שקל כמו
שיחיאל אמר לך אתה יכול להסיק מסקנות כפי שאתה רואה שהמועצה שלך
תהיה כנגד אבל אם יש לך הוכחה מוצקה שכשצריך להעביר תקציב כדי
שיהיה חשמל ברחובות ומים בברזים וגני ילדים וחינוך קיבלת גם כשהיית
במיעוט היה לך רוב והעברת את התקציב כי יש לנו אחריות אנחנו מועצה
אחראית אנחנו לא נולדנו ברחוב ואנחנו נולדנו בעיר הזאת וגדלנו בה ויש לנו
אחריות כלפי אותם תושבים שנמצאים פה שאנחנו מכירים אותם מגיל אפס
ויש כאלה שמכירים אותנו מגיל אפס ,אז אני חושב שזה אמירה שהיא יכולה
להיות לבנאדם שלא מבין איפה הוא מצוי ,לגבי החמש עשרה נקודה שבע
מיליון שקל חשוב לי בעצם שיבינו כולם כי אליך אני חושב ראש העיר אני
תמיד רוצה לדבר ולכבד אותך אבל אני רוצה גם שתבין את מה שאני אומר
אבל בשלב השני של מה שאמרתי יש לי בעיה אתה לא מבין מה אני אומר אז
אני גם אדבר לתושבים חמש עשרה נקודה שבע מיליון בכל חברה שמכבדת
את עצמה יש לא דיון אחד עשרה דיונים כי זה כסף שיכול להקים חברה
ולהעמיד חברה תכף אני אסביר גם בדוח בפרוטוקול ועדת הכספים שמה
שאני אומר הוא מוצק ,חמש עשרה נקודה שבע מיליון ולא משנה מאיפה
הכסף מגיע ,צריך להיות דיון עליו ,דיון ממצא שיכול להיות בדיון ראש העיר
יראה לנכון שיש בתוכנית שתכננו אנשים שהציגו לו באותו רגע הציגו את
התוכנית ואנחנו נמצא פגמים לדוגמא כינסנו את וועדת התחבורה בתחילת
הדרך כאשר בנו את הרחובות האלה לפני שיצרו את כל התשתיות ולא היה
מעבר לכביש הכביש שיורד לכיוון דרך משה לא היה שם כביש ואם אתה
זוכר למרות כל המתכננים פה ,פה בוועדת התחבורה מדובר על הכביש הזה
ויצא עוד יציאה מהשכונה כדי להוריד את הלחץ הדיון הממצא אני מבין
שבתחילת הקדנציה שלך התרגלת לסמן וי אבל לא כך פני הדברים ,במועצה
מתוקנת בחברה מתוקנת אתה מנהל דיון אך ורק בשביל דבר אחד ,לעלות
את ההסתייגויות שלך להגיד מה אתה חושב שצודק בתוך התוכנית מה ניתן
לשפר לאשר לאשר את התקציב ולצאת לביצוע ,ככה אני מכיר אבל מה אתה
עושה אתה לוקח את פרויקט אגירה שאובה ששמענו היום מפי דן תיכון

"חבר" – הקלטה ותמלול

01085

48

ש.ר31.01.2018 .

דברים קשים ביותר אני מסתכל על הדברים בשקט בשקט הפרויקט הזה
עובר ואז אני שואל את עצמנו את כל המועצה רגע שנייה אנחנו מדברים על
פרויקט הגירה שאובה תחנת כוח אנרגיה שאובה ומה יוצא לנו מזה אז אני
מס יק שיש לנו בעצם פתרון לשאלה ששאלנו אותך תמיד כשגילינו שיש
פרויקט של  5,000דירות ,הרי מה שאלנו אמרנו אם כל בנאדם רוצה דלעת
פה לאיזה עיר אין כסף והיא לא יכולה לתת תופינים לתושבים שלה זו עיר
שאין לה אזור תעשיה ,כל בנאדם אתם ישבתם במועצה אתם יודעים עיר
שאין לה אזור תעשיה ולא ניכנס רגע לאיזה תעשיה עיר שאין לה תעשיה
ברמה של  60אחוז  70אחוז מהארנונה שלה לא תוכל לתת לתושבים שלה או
לחלופין היא תצטרך להעלות את הארנונה בכדי שזה יקרה בשביל לפשט את
זה עבור התושבים שנמצאים כאן בית של  100מטר לחודשים אתה תשלם
עליו בערך  800או  700שקל ארנונה אבל עבור ההוצאות של תושבי הבית נגיד
 2ילדים או  3ילדים וזוג הורים וחינוך וכל תשתיות וחשמל וכל הדברים
תצטרכו להוציא הרבה יותר ,מה שמניב לכם את האיזון זה רק הדבר שנקרא
אזור תעשיה אם אוהבים את זה יותר או אם אוהבים את זה פחות ,ואז
שאלנו את ראש העיר איך אתה מקדם תוכנית מילא  2500יחידות דיור על
ההר בוא נדבר עליהם על שימור אתרים והכול אבל איך אתה לוקח אזור
תעשיה והופך אותו למגורים יוצר  5,000יחידות דיור שאנחנו צריכים
להוציא עבורם כסף ,איך אתה עושה את זה? ואז אנחנו מבינים שבדלת
האחורית בלי שאנחנו יודעים מדובר על האנרגיה שאובה אבל לא ידענו על
הפרויקט הזה (מדברים יחד) רגע שנייה אני מסיק אבל אני רוצה להיות איך
אומרים אני שופט לכף זכות אני רוצה להסיק שאולי זה מניב משהו עבור...
אז אני שואל מה האינטרס שלנו שם אבל אני אומר אם שם לא שיתפת
אותנו באנרגיה השאובה ואם לא שיתפת אותנו בפרויקט של  5,000יחידות
דיור אז אני אתן לך תקדימים שיעזרו לך להחליט לשתף אותנו בפעם הבאה
יש תוכנית שנקראת פינוי בינוי בבן דור ,החלטת לעשות כל מיני דברים
במחשכים בתוכנית הזו ושים לב אני יצאתי עם פוסט בתחילת הקדנציה
תוכנית הזאת לא יעלה דחפור בשטח עד תום הקדנציה תרשמו מה שאמרתי
היו שם כמה אנשים שהיו מבינים מאוד את מה שאמרתי חברים קחו
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בחשבון לא יעלה דחפור הם אמרו לי אתה לא מבין על מה אתה מדבר
באותה תקופה הם היו השליחים שלך אבל היום אני צודק ואתה טועה למה
כי בהתחלה אמרו שכונות ותיקות נמכור להם איזה רעיון נשים אולי איזה 4
או  5שתילים בשכונה הזו אבל בסוף עם  1244דירות  1244עתידיות שהיה
אמור להיות מול ה 388הקיימות שבהתחלה היה רשום מ'כ'  69אם אני זוכר
נכון ,היה אמור להיות בכלל  244דירות לא סופרים אותם למה? ,יש בניין
אחד הוא לבד מביא 200 ,100משפחות אלה האנשים הקשישים שבנו את
העיר שעשו את העיר בזכותם אתה יושב על הכיסא בזכותם אתה נמצא בעיר
הזאת בזכותם היה לי משתלם לקנות בית פה עזבת אותם הפקרת אותם
הורדת אותם לטמיון ,מאז כשאתה מגיע לכיסא אתה מדבר רק על שכונה
אחת אני גר בה אני אהיה שמח שיש שם אבל המוסריות והערכיות אומרים
אתה שם תקציב פה תראה להם שלא שכחת ותבצע לא תדבר אז דיברת על
פינוי בינוי הוא לא קרה ,כל הקומבינות ולא יצא ומי הפסיד אותם תושבים
שלא יכולים לעשות שם לא בנייה חדשה לא שינוי אפילו של בנייה קיימת
כלום הם לא יכולים לעשות בגלל מי אני לא אאשים אותך בגלל כל המועצה,
בגלל כל המועצה אבל אתה הולך לתקציב של משרד השיכון עוד פעם ,כל מה
שאני אומר זה מחצאי מידעים ששמענו אומר חברה אני רוצה לייבא את
התקציב לעירייה כדי לבצע את הפעולות הרעיון נשמע לי יכול להיות מצוין
אבל אני לא יודע מה הוא טומן בתוכו אני לא יודע מה אתה רוצה לעשות עם
התקציב הזה ,ובניסיון למה אני אומר לך את הדברים האלה כי בניסיון המר
שיש לנו איתך כבר נפלנו אבל מי שילם את המחיר? לא אני .התושבים שילמו
את המחיר ואני לא רוצה שגם פה הם ישלמו את המחיר אני אומר לך בוא
נעביר את הכול ביחד תפרוש לנו את כל הדברים נעביר אבל תהיה מספיק
הוגן להגיד חברה העברתי בשכונה אחת אני לא שוכח תמיד תזכור דע מאין
באת ולאן אתה הולך אני רוצה את השכונות ,תן לי לסיים בבקשה,
אבי בינמו:

ופני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון,

ישי איבגי:

דין וחשבון במקרה הזה שנינו אותו

(מדברים יחד)
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אבל אני אומר תיקח בבקשה את השכונה נעביר לה את התקציב ובוא ניקח
את השכונות הותיקות תראה להם שבאותו מעמד אתה שם אותם באותו
משקל לא שכחת אותם ,תראה איך השכונות נראות תראה איך בנדור נראה
תראה איך נשר נראה תראה איך תל חנן נראה תראה איך קרן היסוד נראה,

נעמי כספי:

נכון הכרמל

ישי איבגי:

אורן הכרמל אני מדבר איתך זו בושה להיכנס לכן אני אומר שם המקום
שאם אתה תתקע את היתד שלך יגידו הוא עשה משהו עבורנו הוא נבחר
בשביל זה והוא עשה ואז אני אומר,

אבי בינמו:

אתה מוכן לסיים?

ישי איבגי:

אני מסיים כשאני אסיים ואני מבקש שלא תפריע לי כמו שאני...

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

את הנאום בחירות שלך אני שמעתי ואגב אין לי בעיה איתנו אתה יודע למה
כי אני מאמין שהתושבים כבר ראו  4וחצי שנים מעשים אתה לא צריך נאום
בחירות אם עבדת אתה לא צריך נאום בחירות ,אם אתה נואם ,יש אחד
בחיים שמצליח ויש אחד שמסדיר מה שמשותף ביניהם שאם אתה לא
מצליח אתה מתחיל להסביר,

אבי בינמו:

הסיסמאות שלך,

ישי איבגי:

אז עכשיו

אבי בינמו:

הסיסמאות שלך עוד עובדים

ישי איבגי:

עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נושא מאוד חשוב כי רשמת לנו במכתב כי יש
דברים שקשורים בבטיחות אבל תמיד אני אוהב את המכתבים האלה כי
התפרצת לדלת פתוחה ,איפה וועדת התחבורה ,ניסים בדרך כלל אלה
שקרובים לראש העיר סליחה שאני אומר הוא לא שלח את המכתב...

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

קח את וועדת התחבורה אתה שיבחת פה ואמרת במועצה בוועדה ששלחתי
לך עשרות נושאים שקשורים בבטיחות,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

רגע ניסים שנייה,

(מדברים יחד)
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שנייה רגע שפיגלר ועדת התחבורה הגיע למצב שהיא בקריסה שאני בא ואני
אומר לך,

אבי בינמו:

שמה?

ישי איבגי:

שהיא בקריסה ,היא לא התכנסה,

אבי בינמו:

אמרתי לך ש,

ישי איבגי:

היא לא התכנסה ותן לי רגע לסיים ,היא לא התכנסה ,וביקשתי ממך עשרות
דברים ונתתי לך את היקר לנו מכול כדי שאולי זה לא יעורר את הראש זה
יעורר את הרגש שלך מה שקורה בגב ..מה שקורה ברמות יצחק א' ברבין
שאתה רואה ילדים חוצים כבישים והם מופקרים אמרתי אולי זה יעורר
אצלך את הרגש ,גם לא עשית את זה ,אני אומר לך ...ואני אסיים בדבר אחד,
מילא בנאדם אחד היה אומר אני לא אשמש בביטוים שאנשים אוהבים
להשתמש כי אתה ראש העיר מילא אנשים היו אומרים לך שמע אדוני אתה
לא פועל נכון אחד היה אומר לך שתים היו אומרים לך המועצה שלך כמעט
בשלמות עשרה או אחד עשר מתוך שלוש עשר אומרים לך אדוני ראש העיר
אתה לא בכיוון ואנחנו נבחרנו כדי להוביל את העיר הזאת לכיוון אחד אתה
לא בכיוון אם לא שמעת על הראשון אם לא שמעת על השני תשמע לאלה
שהיו איתך בתחילת הקדנציה ואומרים לך גם היום הגזמת עברת את הגבול
צא לדרך חדשה תתחשב במועצה יותר גרוע לא יכול להיות,

אבי בינמו:

תראה אני לא חף מטעויות ובאמת אני לא חף משגיאות אהה אני חושב,

דן תיכון:

למה אתה חף משגיאות אתה לא עושה ולא טועה,

אבי בינמו:

אני מבקש אל תפריע לי דן,

דן תיכון:

אני לא יודע למה אתה נותן לעצמך את זכות הדיבור קטעת אותו כדי

אבי בינמו:

לא קטעתי אותו ,הוא סיים את הדברים שלו,

דן תיכון:

לא אתה לחצת עליו,

אבי בינמו:

הוא סיים את הדברים שלו,

דן תיכון:

אני חושב שהנאום הוא טוב מאוד אחד הטובים שהתקיימו כאן בקבוצת
הארבע ורבע השנים שלך,
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אני מאוד מודה לך דן על הדברים שלך ,אני רק יכול להגיד לך גם בנושא
התברים התקציב הבלתי רגיל וגם בנושא ועדת התחבורה אכן שיבחתי אותך
ובצדק על זה שהערת והעלת נושאים חשובים ,אשר רובם מומשו באמצעות

ישי איבגי:

רוצה שאני אפתח פה,

אבי בינמו:

שנייה שנייה,

ישי איבגי:

בוא נעבור אחד אחד,

אבי בינמו:

שנייה לא נעבור אחד אחד עכשיו כי זה לא הדיון,

ישי איבגי:

הם מומשו,

אבי בינמו:

תן לי רק בקצרה,

ישי איבגי:

אני קונה עשירית אני מצביע איתך עשירית

אבי בינמו:

רגע בסדר אז אני אביא לך מסמך למה,

ישי איבגי:

מסמך יש לי אותו פה במקרה אני בא מוכן אני בא לישיבה מוכן,

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

ישי איבגי:

סליחה,

אבי בינמו:

אני לא הפרעתי לך .רובם מומשו על ידי רשות התמרור על פי חוק ,זה אחד
שתים אומרים באמת כאן כפי שנשמע כפי שהקהל מבין שבאמת גם כשהיינו
במיעוט תמכתם בתברים ,אתם התנגדתם בצורה חריפה,

ישי איבגי:

תקציב ,אתה יודע תברים זה לא חשמל ....

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

ישי איבגי:

תקציב אמרתי לך,

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

ישי איבגי:

אתה לא מקשיב.

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

ישי איבגי:

אתה מנסה לבלבל את התושבים שלא מבינים מה זה תבר ומה זה תקציב,

אבי בינמו:

מה שאתם נסיתם לבלבל אתה

ישי איבגי:

אז אתה מודה שאתה מבלבל את התושבים,

אבי בינמו:

אני לא מבלבל את ה,

רועי לוי:

 25שנה הוא לא הצביע פעם אחת בעד כל רמות יצחק התפתחה הוא לא
הצביע פעם אחת בעד,
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אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

על מה אתה מדבר?

אבי בינמו:

אז אני יכול להגיד לך שאני נאלצתי כתוצאה מהתנהגות שלכם או אי הצבעה
שלכם נבקש אישור בנושא בטיחות מהממונה מהמחוז,

רועי לוי:

לא ביקשת אישור להלוואה

ישי איבגי:

להלוואה

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני לא הפרעתי לכם אתם תגידו מה שאתם רוצים,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רועי יהיה לך הזדמנות להגיב תגיד את הדברים כן,

ישי איבגי:

אני לא ...שומע אותך

אבסי:

ביקשנו לעשות הסברה של

דן תיכון:

עוד פעם אתה חוזר לפזמון האופוזיציה,

אבי בינמו:

לא .ביקשנו לעשות הסברה לצומת דרך בר יהודה דרך משה ביקשנו לעשות
הסדרה לצומת,

דן תיכון:

אין שם תאורה אתה יודע חודש ימים,

אבי בינמו:

די מספיק,

דן תיכון:

ואחר כך...

אבי בינמו:

אתה מפריע,

דן תיכון:

אנשים נוסעים ללא אורות שם,

אבי בינמו:

בסדר ,שידליקו את האורות,

דן תיכון:

שידליקו את האורות,

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

כל הקדנציה שלך...

אדווה קאופמן:אתה מבין למה אמרת יש אני מתביישת בך אין לך מה
אבי בינמו:

ביקשתי,

דן תיכון:

בושה,

אבי בינמו:

אתה מסנה לגרות אותי ולהרגיז

דן תיכון:

לא לא לא

"חבר" – הקלטה ותמלול

01085

54

ש.ר31.01.2018 .

אבי בינמו:

אתה מפריע,

דן תיכון:

אני אומר לך שבדרך משה,

אבי בינמו:

אתה מפריע ,בדרך משה יש תאורה מצוינת,

דן תיכון:

אתה לא יודע על מה אתה מדבר,

אבי בינמו:

בסדר ,אני נוסע שם,

דן תיכון:

אתה לא נוסע ,שוב פעם אתה לא נוסע ,אין תאורה,

אבי בינמו:

אתם כאשר אתם התנגדתם או דחיתם או הסתייגתם או לכאורה אני אומר
את הדברים בסדר שלא תהיינה אי הבנות גם להסדרת צומת חבצלת דרך
צהל שהיום היא גמורה והברך ה' כבר אני יכול להיות...

שלומי זינו:

אגב חבצלת ברשותך אני רוצה להגיד משהו,

אבי בינמו:

בכל זאת אחרי  3שנים עשינו משהו,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אהה ככה,

אבי בינמו:

לא לא לא אני מדבר,

שלומי זינו:

אז אני מבקש לרשום אותי,

אבי בינמו:

אני מדבר,

שלומי זינו:

קצר,

אבי בינמו:

אני רק רוצה ככה ישי איפה להזכיר לו באמת במספר מילים,

רועי לוי:

הוא פה ,רק מכין לעצמו קפה,

אבי בינמו:

חלק מהדברים בנושא של אישור מעברי חצייה הן בנחשון והן באלון מי
שיכול לאשר את זה יש וועדה סטטוטורית,

רועי לוי:

אתה יכול להגיד לי למה לא שמו שם (לא ברור)

אבי בינמו:

אני לא יכול להגיד לך,

רועי לוי:

למה?

אבי בינמו:

אני לא יכול להגיד לך כי הנושא שאנחנו צריכים לדון עליו הוא נושא

שלומי זינו:

שבכ שבכ שבכ

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אז אני מבקש אהה( ...מדברים יחד) זכות הדיבור הוא של רועי לוי ,אז אני
יכול להגיד באמת שאנחנו עוסקים שעה ב ...לא בנושא בכלל,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אז דבר על נשוא ,רק שנייה אחת ברשותכם מאחר ורועי אמר שהוא רוצה
לדבר על נושא ,אני רק מזכיר בהמשך דיון בנושא מינוי מנהלת מחלקת
החינוך גברת לוטם קירמאייר נספח הועבר אליכם בזימון מיום 22/118
בבקשה רועי לוי.

רועי לוי:

אז ככ ה( ,מדברים יחד) אני מבקש להתייחס גם כן למה שהעלת בהצבעה
בנושא של תבר או התברים אהה בכלל( ,מדברים יחד) נראה כאילו אנחנו
מדברים כל הזמן רק על נושא של נוף כרמל אבל בתוך התברים האלה
שאנחנו מדברים עליהם יש עוד מספר תברים לתמיכה כמו מתקני עסקים
בעיר כמו שדרוג של מערך אשפה ודבר שמאוד חשוב זה הנושא של שיפוץ
וציוד מועדונית לילידם הסובלים מנכות ,עכשיו אדוני ראש העיר אני מבין
שבא לך לעשות מחטף על הכול יש לי בקשה אליך תשקול אחר כך אם תרצה
לחברים שם חברים יסכימו אז אני מאמין שנוכל להגיע לעמק השווה בעניין
הזה שלפחות את התבר הזה עבור שיפוץ וציוד למועדונית לילדים הסובלים
מנכות שאני יודע שיש שם ילדים שמתקשים להגיע למועדונית תעלה את זה
רגע להצבעה לחוד בלי שום דבר נצביע על זה שאר התברים נתווכח על (לא
ברור) של משרד הפנים ואני אגיד לך גם למה,

אבי בינמו:

התברים אושרו אז זה לא היה לדיון כולל כל הטיפול הזה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני הבנתי שאתה לא רוצה,

אבי בינמו:

לא שאני לא רוצה זה...

רועי לוי:

אני הצעתי לך בשביל האחריות הציבורית שיש לנו לכל חברי המועצה
(מדברים יחד) בטח ובטח למען הסר ספק לקל שבקלים שכל התברים האלה
עוד פעם לא יאושרו ויחזרו לעוד דיון וזה יתעכב עוד פעם איזה חודש אז אני
מבין שמבחינתך יש תנועת ילדים וזה לא...

אבי בינמו:

זה אושר,

רועי לוי:

ושמה

אבי בינמו:

זה אושר ויבוצע,

רועי לוי:

ושמה אדוני ראש העיר אין לך אין קולות,
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אבי בינמו:

התברים יבוצעו,

רועי לוי:

ואתה מכוון רק על פוליטיקה ואמר לך כאן מישהו אחר ולא על רגש כי אם
היה לך טיפת רגש היית מבין מה אני אומר אבל לא קרה שום דבר ,עכשיו
יפה מאוד וזה תרגיל אהה תרגיל ראשון אפילו אני יכול להגיד לך בפוליטיקה
והצלחת לשדרג אותו ,איך הצלחת בתקופה בערך של עשרה אחד עשרה
חודשים להו ליך את כל מועצת העיר שולל? ואני אגיד לך גם מה התרגיל
התחלת לדבר על תברים על פיתוח וכולה וכולה זאת אומרת דיברת על
האקסטרות של התושבים תושבים ביא' היום הרי אתה מחזיק אותם שבי
משקר להם במצח נחושה כולל אתה משקר להם בעיתונות ואתה אומר להם
שטופס  4שלהם מותנת באישור של הכספים האלה אז אני היום שלומי ז'ינו
חבר המועצה אחרי שאני מבקש כבר אחרי  4חודשים יש לי כאן מכתבים
כולל המנהל המחוז את ההסכם עם משרד השיכון פתאום מסתבר לי למה
הסתירו את ההסכם ,הסתירו את השקר ,מה אומר סעיף  9יועבר כי מתן
טופס  4יהיה בכפוף לעמידת היזמים בתוכנית בכפוף ...כי אין בחתימת
הסכם זה בכדי להשפיע על הוצאת טופס  4מה עוד ראש העיר מספר לדיירים
שהתבר הזה מעכב להם אץ הטופס  4מה אומר ההסכם שהוא חתום עליו
שאין שום קשר ביו ההסכם הזה

אבי בינמו:

אז זה הסכם טוב,

רועי לוי:

לבין טופס  ,4אתה מבקר על התושבים,

אבי בינמו:

זה הסכם טוב,

שלומי זינו:

הסכם מעולה,

רועי לוי:

תפסיק לשקר,

שלומי זינו:

אבל אל תשקר,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר אני ממשיך ,יש כאן הסתכלתי על הטבלה הזאת על הציור
על התרשים שהוגש עם ההסכם ואני הופתעתי אבל לאחר שהבנתי למה לא
נתת ברור שהתושבים לא ראו את זה ,טוב ,מה אתה רוצה לעשות עם הכסף
הרי כל  ...שלם על הבית במחיר שהוא קונה בית משלם היטלי פיתוח בשביל
שיפתחו לו את השכונה שלו יפתחו לו את גני הילדים יפתחו לו בתי ספר
שהוא לא יצטרך לנ סוע עד לרמות יצחק א' שיהיה לו מעבר נוח בכבישים
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שיהיה לו לחץ מים בברז ,אנשים משלמים עבור זה ,שיהיה לו מעבר נוח
בכביש הילדים שלו שעוברים לבית ספר שיהיה גשר מעל הכביש,
שלומי זינו:

זה היה בתוכנית,

רועי לוי:

שיהיה איזה אולי בית כנסת ,עבור כל זה בנאדם בא ומשלם כסף אדוני ראש
העיר מה אתה הולך ולוקח את הכספים של התושבים האלה ושם אותם
במקום אחר חניון ציבורי ליד הבית עלמין אז ברור שכולנו צריכים חניון
ציבורי ליד הבית עלמין אבל למה על חשבונם בלבד ולמה העיר לא יכולה
לעשות את זה עבורם

אבי בינמו:

ויש מספיק...

רועי לוי:

וככה אתה מרמה אותנו משקר אותם לאורך כל הדרך משתתפים עם זה
בכירים בעירייה ,אני לא רוצה לנקוב בשמות ,שמתקשרים אליהם ושולחים
 SMSואותם בחירים שיהיו ...יש לנו את כל ה SMSאנחנו יודעים בדיוק מה
אתם אומרים ,ואם אתם חושבים מישהו מעובדי העירייה חושב שהוא יכול
להמשיך להתעסק בפוליטיקה אז הוא טועה ובגדול אז הוא טועה בגדול,
אנחנו יודעים בדיוק מה אתם אומרים ואנחנו מכירים בדיוק את השקרים
שלכם לתושבי נחשון ודוכיפת והכול בזמן בבוא העט אנחנו נחשוף את כל
השקרים אחד אחד כולל את השקר של ה 81%הכול אנחנו נחשוף עכשיו
איפה התרגיל? עכשיו אני אספר לתושבי הדוכיפת נחשון ...התמר ...איפה
השקר הגדול? אתם יודעים מה לכל תושבי נשר יש תוכנית שנקראת ,14
(מדברים יחד) חברים תמא 14ב' אומרת מקימים מחצבת נשר לחציבת תת
קרקעית מחדש ,מה ההשפעות הסביבתיות אבחנה (מדברים יחד) אמרו אבל
הולך להיבנות שם בתים וראש העיר (מדברים יחד)

אבי בינמו:

לא יקום ולא יהיה.

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אדוני ראש העיר התוכנית הזאת זו בדיוק הבעיה שלנו התושבים איתך ,כי
בדמיון שלך לא יקרה ,אתה אפילו לא מכיר תוכניות ,הראתה לא מכיר
פרוטוקולים לצערי התוכנית הזו אושרה בוועדות הארציות מבלי שעיריית
נשר הגיעה להתנגד ,ואומר (מדברים יחד) הממונה על המחוז אומר שם צר
לי שראשי הערים לא הגיעו לפה להשמיע את דעתם של התושבים לא הגיעו
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לייצג את התושבים שלהם ומי לא הגיע לייצג אותנו ראש העיר שלנו אז
בד מיון שלך היא לא תתקיים אבל יש הליכי תכנון בהליכי התכנון היא
מתקיימת אתה יודע למה היא לא תתקיים (מדברים יחד) נעצור אותה
ונעצור את התוכניות הזדוניות שלך לבוא ולהרוס עוד פעם את העיר לבנות
את המחצבות מחדש הרי ידוע שאתה זה שהלכת בוועדה בבית משפט מחוזי,
סליחה בבית משפט מקומי כשהיה דיון על הסגירה של המחצבה של אייש
למעלה אתה הלכת ונתת עדות לטובת המחצבה ויש לנו גם את העדות הזאת
שאתה הלכת ובבוא העת אנחנו גם נחשוף את העדות הזאת אז עכשיו אתה
נותן להם לפתוח ,וזה בדיוק ההטעיה תושבים יקרים וחברי מועצה יקרים
זאת בדיוק ההטעיה נותנים לנו להתעסק בלחץ מים שצריך להתעסק בו
ונותנים לנו להתעסק בכבישים שצריך להתעסק בהם ונותנים לנו להתעסק
בהכול ,אבל החיים שלנו הדבר הכי מרכזי שזה המחצבה לא נותנים לנו
להתעסק כי עיריית נשר באמצעות המנכלית הקודמת כביכול התנגדה אבל
כשהגיע הדיון המרכזי ששם היינו צריכים להתנגד עיריית נשר העבירה את
רגליה וזה ממשיך במה שציינו חברי ואני לא אוסיף מעבר לכך על הנושא של
אנרגיה שאובה,
אבי בינמו:

אז אל תוסיף תתעסק עם ה...

רועי לוי:

על האסון שזה מביא לנשר אבל הדברים שנאמרו כאן אדוני ראש העיר אתה
צריך לחשוב עליהם טוב טוב חשפו את השיטה שלך היום אם לא הבנת
השיטה שלך היום בוועדה לשימור אתרים נחשפה ישבת עם היזמים אתה
עודדת אותם לעשות את התוכניות האלה אתה ישבת איתם כאן

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה נפגשת איתם מחוץ לעירייה מסתבר שהם העבירו כספים למקורבים
אליך לפי מה שמדובר פה מסתבר שהם ניסו לקנות את זה דרך כל מיני
הופעות שהם נתנו לתושבי נשר,

שלומי זינו:

העסקת עובדים במפעל

רועי לוי:

אבל כמעט כמעט כמעט זה הצליח לחמוק מתחת לרדאר שלנו ואני כל כך
שמח שכל פעם אני מגלה תושבים מה זה יקרים מה זה נחמדים מה זה
אכפתיי ם שהם באים ואומרים לנו חברים אם לא שמתם לב תשימו לב לזה
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ואם לא שמתם לב לזה תשימו לב לזה ואנחנו מעוררים כי עד שאנחנו מגיעים
לדיון כל כך קשה במועצה עוררנו אותך פעם ועוד פעם ועוד פעם ואני יודע
שחברי הקואליציה שלך היום אנחנו לא השתתפנו בדיונים האלה .אבל
מספרת נעמי כספי שהיא ביקשה ממך להביא את התוכניות ולא הבאת
אותם ומספר בוריס עם החיבור שלך עם אל ההון ואתה לא מביא את זה
ואתה לא מספר את זה למועצה ועכשיו אתה אומר לנו במקרה יצא לך
בדבריך במקרה יצא לך שאתה אומר לדן תיכון הוא מביא את התוכנית של
אגירה שאובה ואתה אומר לו לא זה לא התוכנית הזאת זה התוכנית אחרת,
זה אומר שאתה מכיר את התוכנית אתה אומר לנו שאתה לא מכיר ואתה
מכיר את התוכנית תפסיק לשחק בחיי התושבים,
אבי בינמו:

א' אין דבר שאני לא מכיר בעיר הזו,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני לא מקבל את הדברים שאה אומר,

רועי לוי:

אם אתה מכיר את זה ונתת לזה יד ,אתה מצדיק את הטיעון ש,

שלומי זינו:

הוא גם שותף ל,

רועי לוי:

של רוב חברי המועצה,

אבי בינמו:

אני לא מקבל את מה שאתה אומר,

רועי לוי:

של עשרה מחב רי המועצה שכאן דיברו עכשיו בנושא הזה ואתה מצדיק את
הטיעון שלהם שאתה נותן יד להרס של העיר שלנו אתה נותן יד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אמרת שאתה מסיים,

רועי לוי:

אתה נותן יד באנרגיה שאובה בזיהום אוויר אתה נותן יד בהקמת המחצבה
אתה אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה כשאתה אומר אין זיהום אוויר
בנשר אם זה הזוי או אם זה אתה פשוט לא בקו השפיות,

שלומי זינו:

מטורף,

רועי לוי:

באמת אני נשבע לך אני באמת אומר לך אנשים שואלים אותי לא רק פה בכל
הארץ תגיד לי זה נכון שראש העיר שלכם אמר שאין זיהום אוויר בנשר ,מה
זה נכון אני אומר להם כן הם אומרים לי איך אתה מסביר את זה ,לא יודע
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להסביר אני לא יודע להסביר איך בנאדם אומר שבגלל ששתלתי עץ עוד בגלל
שיש כאן עצים אז אין זיהום אוויר,
אבי בינמו:

גם גם,

רועי לוי:

אתה יכול להגיד בלילה הם פודים

(מדברים יחד)
רועי לוי:

והניהול הכושל שלך אני מגיע גם לסעיף הזה,

אבי בינמו:

כן ,אמרת שאתה מסיים,

רועי לוי:

אני מגיע לסעיף הזה של מנהלת מחלקת חינוך,

אבי בינמו:

בקשה,

רועי לוי:

איפה נשמעת כזה דבר שהעיר נשר פותחת את השנת הלימודים בלי מנהלת
מחלקת חינוך ,שמנהלת מחלקת חינוך ממונה שבוע לפני

אבי בינמו:

בטח היית ב...

רועי לוי:

והמנהל הקודם ידע שהוא הולך להגיע לגיל  67ואיך ביום שהוא נולד הוא
ידע שהוא הולך להגיע לגיל  67אבל ראש העיר לא ידע אז הוא פתאום מופתע
ואנחנו מגיעים לוועדה ואני לא אחזור לדיון שהיה פעם קודמת אני אגיד רק
שה וחלט במועצת העיר החלטה שמועצת העיר יש שתביא את כל הקורות
חיים,

אבי בינמו:

שלחנו לכם,

רועי לוי:

לא שלחתם ,את הניסיון המקצועי,

שלומי זינו:

זה לא קורות חיים,

רועי לוי:

זה לא קורות חיים זה שלחתם מכתב למנהלת מחלקת חינוך מכתב יפה
שאני אהבתי לקרוא אותו אני אומר אהבתי לקרוא יש שמה רעיונות נפלאים,
אני רוצה לדעת אם הגברת הזאת וכל חברי מועצת העיר כי כולם הצביעו פה
אחד כולל אתה האם היא עומדת בתנאי הסף,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

רוצים לדעת איך זה יכול להיות שעד היום היא לא נבחרה אדוני המבקר
ואדוני היועץ המשפטי כמנהלת מחלקת חינוך והיא חותמת מנהלת מחלקת
חינוך לא יכול להיות שלא עברתם ליד המשרד שלה וראיתם את השלט ,היא
ממלאת מקום במקרה הטוב במקרה הטוב היא ממלאת מקום והיא חותמת
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כמנהלת המחלקה איך זה יכול להיות כזה דבר אני ציינתי גם בדיון הקודם
המנכלית הייתה ממלאת מקום ...למה לתת לזה אישור למה לתת לדברים
האלה יד ושים לב לאן הוביל הניהול שלך מגיע למועצת העיר לקבלת החלטה
על מנהלת חינוך עדיין שוב מבלי שיש בידיה את כל המסמכים הנדרשים כדי
לקבל החלטה מושכלת בעניין הזה אתה לא יכול לנהל את זה,
אבי בינמו:

אני מקבל הכול

רועי :

אתה לא מצליח לנהל את המועצה,

אבי בינמו:

אני מקווה מאוד שאתה

רועי לוי:

אתה לא מצליח לנהל את העיר

אבי בינמו:

לא נמצא בניגוד עניינים כאשר הייתי בנושא הזה,

רועי לוי:

אתה לא תצליח לנהל שום דבר שום דבר אתה נמצא באופן קבוע בניגוד
עניינים עם קבלים אתה נמצא באופן קבוע בניגוד עניינים עם ה

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אדוני ראש העיר בחודשים האחרונים אם (מדברים יחד) קריסה טוטאלית
של העיר תעשה טובה תפרוש,

אבי בינמו:

בעוד תשעה חודשים מצידי...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

תשמור על הבריאות שלך,

אבי בינמו:

אני אשמור

רועי לוי:

תשמור על הבריאות שלך שחרר אותנו,

אבי בינמו:

תודה רבה דרך אגב,

רועי לוי:

ותן לתושבי העיר,

אבי בינמו:

טוב אני,

רועי לוי:

תן לתושבי העיר את העיר להם בחזרה

אבי בינמו:

טוב רבותי ,אחרי שעה וארבעים דקות

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אם אתה רוצה לדבר על החינוך חמש דקות יש לך תדבר ,בקשה זאב,

זאב שפיגלר :ערב טוב אני רוצה להתנצל גם על האיחור שהגעתי באיחור אז סליחה ,אהה
אני מודה בהזדמנות זו אבי לראש הממשלה לשר כץ לחברה מסיעת הליכוד
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או ממפלגת הליכוד בעיר נשר שבאו וביקשו ממך להצטרף לליכוד ולהתמודד
כנציג הליכוד אבל אני רוצה להזכיר לך ולכל אלה שפנו אליך זה שמי שיקבע
מי יהיה נציג של הליכוד זה כל חברי סניף הליכוד בנשר על ידי פריימריז כך
שזה קצת מוקדם לבוא ולהציג שאתה נציג של הליכוד,
אבי בינמו:

אמרתי בכוונתי להתמודד,

שלומי זינו:

לא הכרזת על עצמך כמועמד,

זאב שפיגלר :אמרת שאתה נציג אבל בסדר,
שלומי זינו:

שוב אתה...

זאב שפיגלר :סליחה אתה מפריע לי .אבי העלו כאן בזה אחר זה טענות שאתה יודע מה גם
בעבר אני התייחסתי אליהם ואני מתייחסת פעם נוספת ואני חושב שזה פעם
רביעית זה נושא של הקשר בין הבצע כסף תסלח לי על המושג לבין הצד
השני מה אנחנו נותנים לתושבים בריאות התושבים מול בצע כסף דיברנו
בזמנו על קרקעות הצפון שזה סרטן מהלך שזורקים את כל המיכלים
מהקריות ומביאים אותו צמוד לנשר למה כי נשר מקבלת הרבה כסף מבתי
הזיקוק ,זה לא סוד .קיבלנו  12,000,000קיבלנו  14,000,000נקבל גם עוד
הרבה כסף ,והבצע כסף הזה כנראה התאווה היא לכסף המחשבה שהכסף
הזה יביא עושר לתושבים לכולנו היא שגויה כסף לא מביא בריאות ,בריאות
מביאה כסף בנאדם שבריא הולך ומפרנס את המשפחה שלו בכבוד ומצליח
להעביר את החיים שלו בצורה מאושרת ,להביא את התחלואה הזאת אלינו
זה שגוי מי כמוני אבי ואתה יודע את זה כאב שהבן שלו היה חולה סרטן
במשך שנתי ים שהתמודד בין חיים למוות ושותף לילדים נוספים במחזור של
הבן שלי שלקו קם במחלת הסרטן ואתה יודע מה רק שבוע שעבר אבי ידיד
של אישתי כבר לא משנה מהאזור כאן מאזור בני ביתך קיבל והתבשר על
מחלת סרטן נוספת שהוא חולה בה אז יכול להיות זה צירוף מקרים ויכול
להיות שלא אבל כל מערכת הבריאות באה ואומרת כולם שכל הרפרנטים כל
הנושא של המיכלים כל נושא של נשר זה גורם לפגיעה בבריאות של
התושבים זה גורם לתחלואה של סרטן למה אנחנו צריכים לתת למפעל נשר
זכות נוספת של  25שנה להמשיך לטחון ולפעול כאן את הסרטן הזה למה
אנחנו צריכים להקים תחנת כוח בתוך העיר שלא קיימת כרגע בתוך העיר
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אנחנו הולכים להקים תחנת כוח אומנם יספק חשמל אומנם יספק פרנסה
לתושבים אבל היא תספק באותה מידה תחלואה למה אנחנו צריכים להגיע
לנישה הזו למה אנחנו צריכים לנושא של מתחם כלל ,כלל תעשיות להעמיס
את היישוב במבנים של רווי קומות כשאנחנו לימודי ניסיון מאזור דוכיפת
כשהתושבים המסכנים לצאת בבוקר מביתם,
אבי בינמו:

התושבים התושבים,

זאב שפיגלר :התושבים,
אבי בינמו:

אל תגיד המסכנים,

זאב שפיגלר :סליחה אוקי אני אומר מבחינת מסכנים כי כדי לצאת מהבית וללכת לעבודה
הם צריכים לעשות  25דקות
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :להיתקע כדי לצאת מהשכונה.
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי אז אולי תבוא איתי למרות שזמני מאוד קצר אבל אני אקדיש ונעמוד
שם ותראה כמה זמן לוקח לרכב שרוצה לצאת בשעת הבוקר כשבתי הספר,
אבי בינמו:

ארבע דקות,

זאב שפיגלר :ארבע דקות אשראי המאמין,
שלומי זינו:

מסכנים כל המשפחות שנפטרו מסרטן,

זאב שפיגלר :אשרי המאמין אנחנו לא צריכים לבוא ולהעמיס את העיר נשר אנחנו צריכים
להגדיל את מספר התושבים אנחנו צריכים לבנות אבל לבנות בצורה משכילה
לתת ובאת והקראת כאן פתגם ש ,אתה יודע מה אני הראשון שתומך בו
ואתה אמרת שאתה בא ואתה מתפאר בזה לגבי פועלת לגבי הנושא לש
איכות הסביבה אני מקדיש מה שהקראת ,איכות הסביבה היא אחד הדברים
שבאים ונותנת את האותות שלה זה שהתושב עצמו מרגיש שיש לו איכות
חיים ,יש לו פארקים יש לו אוויר נקי יש לו מרחב פעולה יש לו שקט נפשי
ולא עומס לא זיהה בתי זיקוק,
אבי בינמו:

כל מה שאמרת עכשיו זה יהיה סיסמת הבחירות שלי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כל מה שאמרת,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

זה הסיסמא,

זאב שפיגלר :אבי אבי,
דן תיכון:

אבל אתה עדין לא נבחרת

שלומי זינו:

יש לי ג'ינגל בחירות בשבילך חי בללה לנד

זאב שפיגלר :אבי,
אבי בינמו:

אני בטוח שדן תיכון בסופו של דבר יתמוך בי,

זאב שפיגלר :אבי אתה אומר
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי אתה אומר שלהיפך אתה דוגל באיכות החיים באיכות הסביבה בהכול
רק עכשיו מעלים את הנושא שאנחנו נותנים יד ועצם שתיקתנו לפתיחת
המחצבה מחדש למה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתה רוצה לדבר על מנהלת מחלקת החינוך?

זאב שפיגלר :אני אגיע גם אליה ,אבל ברשותך תן לי לסיים ,זה בסדר גם אליה ,נושא
שהעלו כאן מבחינת פרויקט של פיתוח לכל האזור של החמש עשרה פסיק
שבע מיליון שקל אבי ,אנחנו אחרונים שנבוא ונתנגד לפיתוח ,אנחנו רוצים
את הפיתוח אנחנו שואפים לבוא להקל על התושבים ולהעשיר את רמת
המחייה שלהם אבל אבי העיר נשר לא מצליחה להתמודד עם הבעיות שיש
לה טענתי את זה גם בעבר ואני אומר עכשיו,
אבי בינמו:

איזה בעיות יש לה?

זאב שפיגלר :בוא ניתן את
אבי בינמו:

איזה בעיות יש לה?

זאב שפיגלר :אבי איזה בעיות? (מדברים יחד) רק אתמול
אבי בינמו:

איזה בעיות?

זאב שפיגלר :רק אתמול בפעם השישים באזור בני ביתך מתפוצץ צנרת מים נוספת
אומרים החברה מאצלך,
אבי בינמו:

אז מתקנים אותה
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זאב שפיגלר :לא סליחה אבי אומרים חברי האחזקה שלך כולל מיכאל" ,אדון שפיגלר מה
אתה רוצה הצנרת כולה רקובה צריכים להחליף אותה"
אבי בינמו:

נכון

זאב שפיגלר :אבי,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי זה לא מחליפים אתם עושים פטש מפלסטר כל פעם יש פיצוץ במקום
אחר וכדי לחסוך בכסף או כיוון שהיד קצרה כרגע מבחינה תקציבית אתה
באים ועושים פייץ בנאדם שרוצה באמת לפתור את הבעיה מוציא את הצינור
לצורך העניין ובא ומחליף אותה מחדש ונותן שקט לתושבים זה נחמד,
אבי בינמו:

אבל אני מבקש לדבר על מנהלת החינוך,

זאב שפיגלר :אבי אני מדבר על...
אבי בינמו:

אתה נותן כאן נאום בחירות זה לא,

זאב שפיגלר :אבי אני ממש לא נותן נאום בחירות אני לא יודע מה עתידי לפני זה כל כך
רחוק ממני נאום בחירות ,נושא נוסף אבי וזה קשור לנושא הרכבל חברת יפי
נוף הלא מתוכנן להיות כאן רבותי מתוכנת להיות כאן רכבל שיבוא וישרת
כאן את כל תושבי הקריות לבוא ולקצר את הדרך לכיוון האוניברסיטה
והטכניון פרויקט מבורך אין בעיה ,הבעיה היחידה כשהרכבל הזה עובר
בשטחיה של נשר זה אומר שנשר באה ואומרת אנחנו מהווים אלפי מטר
מרובה שלנו כיוון ששטח הרכבל לא יבנה שום דבר ומאשרים את זה אנחנו
התנגדנו בזה נחרצות באנו ובסופו של דבר התקבלה החלטה אבי שאומרת
אתם יודעים מה אוקי כל העולם יש רוב הרכבל יעבור דרך העיר נשר בואו
נעשה תחנה בעיר נשר שתשרת גם את התושבים תושב שירצה לרדת מנשר
לכיוון ה תחנה מרכזית יוכל לקחת את התחנה מנשר ולרדת למטה,
אבי בינמו:

למה הוא יכול ללכת ברגל,

זאב שפיגלר :לא ,ממש לא ,ברגל אוקי,
שלומי זינו:

במטרונית אתה יודע מה

זאב שפיגלר :זה בריאות זה ספורטיביות אבל לא בגלל זה אנחנו מנגבים שטחים לתושבים
אחרים של חיפה והקריות על חשבון תושבי נשר זה לא מה גם שהרכבל עובר
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דרך רחוב התאנה בצורה כזו או אחרת זה פוגע ברמת המחיה שלהם למה
שלא יעשו תחנת,
אבי בינמו:

זה מ....

זאב שפיגלר :רגע אבי אבי אבי ,הבטיחו וזה היה בהחלטת,
אבי בינמו:

תדבר על לוטם,

זאב שפיגלר :אני אגיע לזה הבטיחו שיעשו חניה בעיר נשר לטובת התושבים בפועל לא
עושים חד וחלק לא עושים זה מוצר מוגמר מתחילים אוטוטו בעבודות בר
ואנחנו העיר נשר נבוא ונשרת את כולם על חשבון התושבים .זה שגוי,
שלומי זינו:

דרך אגב למה לא בחלוקה של ה...

זאב שפיגלר :אבי לגבי מנהלת מחלקת החינוך,
אבי בינמו:

כן?

זאב שפיגלר :בישיבה הקודמת ובאמת אין לי שום דעה או איזושהי כוונה לפגוע במנהלת
מחלקת החינוך בצורה כזו או אחרת
אבי בינמו:

אבל אבל אבל?

זאב שפיגלר :במקצועיות שלה או באופי שלה או בכל דבר אחר ואחר אבל,
אבי בינמו:

אבל?

זאב שפיגלר :אבל ,האבל הוא מאוד חשוב המכרז שהתבצע לוקה,
אבי בינמו:

האבל הוא

זאב שפיגלר :אבי אתה מפריע לי,
אבי בינמו:

כן ,סליחה,

זאב שפיגלר :המכרז שהתבצע בבחירתה לוקה בכשלים מאוד חמורים באים ואומרים
חברי הוועדה שהיו אומרים תשמע שפיגלר ...חברי המועצה המכרז כשלעצמו
כשהתנהל בצורה פסולה לא אושר,
דובר ?:

לא הזמינו אותך

זאב שפיגלר :סליחה?
דובר ?:

לא הזמינו אותך גם,

זאב שפיגלר :נכון עצם העבודה שאני חבר ולא הגעתי ולא זומנתי זה כבר פסול בלי שום
קשר אבל אומרים חברי המועצה שהיו בוועדה המכרז לא התנהל כראוי זה
שבישיבה אולי החלטנו וקילו החלטה שאני נגד ההחלטה לבוא ולנסות
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להחיות את הנושא וביקשו להציג פרטים מניסיון קורות החיים שלה
שבאמת אני קראתי את מה שהעברת וזה לא השכלתי ממנו רבות אבי זה
פסול אנחנו לא יכולים לבוא ולהנציח מכרז פסול ולהגיד בואו נביא עכשיו
את כל הניירת הדרושה כדי להצדיק את מי שבחרנו זה ממש לא אני חושב
שראוי ונבון וזה הדרך היחידה שאנחנו צריכים לעשות זה לקיים מכרז
מחדש אני אשמח שגברת לוטם תבוא ותתמודד במידה והיא עומדת
בקריטריונים הנדרשים אבל זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לבצע ולא
לאשר מצב פסול שנקבע בצורה כזו או אחרת תודה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תראו בשעה עשר הישיבה הזו תסתיים,

שלומי זינו:

שתי דקות,

אבי בינמו:

יש לנו ,לא אני רק רוצה להגיד,

שלומי זינו:

במקרה של לוטם שתי דקות,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

את החלטת ועדת המכרזים לעובדים בכירים אני מבקש לעלות להצבעה,
איגור בבקשה אני מבקש להעלות להצבעה את החלטות ה,

דובר ?:

רגע רגע ישי ואדווה,

אבי בינמו:

בסדר אז תקראו להם,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

החלטת ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים מינוי הגברת לוטם קירמאייר
לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך מי בעד?

יחיאל אדרי :יש לי הצעה נגדית,
אבי בינמו:

אני מבקש מי בעד? אני אומר עוד פעם אני מקריא את ההצעה ,מאשרים את
החלטת ועדת המכרזים לעובדים בכירים למינוי הגברת לוטם קיירמאייר
לתפקיד מנהלת החינוך .מי בעד? אחד שתים .מי נגד? אחד שתים שלושה
ארבע חמישה שישה

שלומי זינו:

יש לי הצעה נגדית,

אבי בינמו:

שבעה,

דובר ?:

אני נמנע אבי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01085

אבי בינמו:

68

ש.ר31.01.2018 .

מי נמנע?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אין הצעה נגדית הצעה נגדית צריך להניח אצלי בשולחן,

שלומי זינו:

אהה כן,

אבי בינמו:

אני רק רוצה להגיד ככה כדלקמן,

שלומי זינו:

תן לניסים להגיד את ה...שלו,

אבי בינמו:

אני אתן לו ,מה שביקשת אני אתן גם לך.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לזימון של הישיבה היום צורף מסמך החתום על ידי הגברת לוטם קירמאייר
המציג את קורות חיים וניסיונה המקצועי והניהולי ובנוסף את האג'נדה
והתפיסה החינוכית פי שהיא רואה לנכון לצורך ביצוע תפקידה בישיבה
הקודמת הוצע כי בתאריך  23/8/17התקיימה וועדת מכרזים לעובדים
בכירים מבחינת מנהל מנהלת מחלקת החינוך וזאת על פי חוק הרשויות
המקומיות מנהל מחלקת החינוך ...עיריית נשר נקטה בכל הפעולות
הנדרשות על פי הדין וועדת המכרזים לעובדים בכירים בחרה לתפקיד
מנהלת מחלקת חינוך הגברת לוטן קיירמאייר ראותה היא מבצעת כיום
מבחינת שנת הלימודים בבקשה ניסים,

ניסים בן לולו :ערב טוב קודם כל אני אתחיל כל הישיבה שדברו קרוב ל 3שעות דיברו על
עניינים מאוד חשובים,
דובר ?:

הכי חשובים,

ניסים בן לולו :כן אבל אנחנו מתכוננים למה שיש בסדר היום מאוד מתכוננים יושבים על זה
מכינים חומרים,
רועי לוי:

(לא ברור) תתכונן לזה בינתיים יעשו לך מחצבה מתחת לבית,

ניסים בן לולו :אז תשלח לי מיל שגם אני אתכונן לזה כדי שיהיה לי מה לומר,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אבל זה זכות הדיבור של ניסים,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תנו לניסים להגיד את שלו,
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ניסים בן לולו :טוב כמו כולם אני מאריך קיבלתי את הקורות חיים תפיסה החינוכית של
הגברת לוטם קירמאייר על הניסיון הניהולי שלה רעיונות לפיתוח החינוך
שלפי דעתי הם יפים מאוד ,התייעצתי בעניין עם המון עם המנהלים עם
מורות עם המון אנשי חינוך הם אומרים שלפי מה שכתוב פה ולפי הנתונים
לא מכירים אותה באופן אשיי אבל הנתונים מרשימים ,אבל אני נמנעתי
היום כי התייעצתי עם חברי זאב שפיגלר וזאב שפיגלר אני לא הייתי בוועדה
וגם הוא לא היה אבל הוא אומר שלפי מה שאמר רועי ואני אשמח לשמוע
אותך ההליך לא היה תקני לא הבנתי גם בישיבה שעברה בדיוק למה ובגלל
זה הצבענו לקבל את כל החומרים אוקי ובגלל זה נמנעתי בעניין לא בגלל
שיש לי משהו נגד הגברת לוטם קירמאייר,
דוברים:

לאף אחד אין משהו אישי נגדה,

(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :הייתי שמח מאוד לשמוע את רועי למה?
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בישיבה של הוועדה ישבה הוועדה על פי דין ישב היועץ המשפטי הוא חתום
על הבחירה בצורה מסודרת,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

ובזה נגמר העניין הובא לאישור מועצת העיר,

(מדברים יחד)
אדווה קאופמן:אדוני ראש העיר האמת קשה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו לא נסיים עד  4בבוקר,

שלומי זינו:

תן לי רגע,

אבי בינמו:

רשות הדיבור לשלומי ,כן,

שלומי זינו:

אני קודם כל (מדברים יחד) לאישור מילוי ממלא מקום אני חושב בעניין
הזה ואני מדבר בשיא הרצינות נעשה עוול שגם כשאתה רוצה למנות אולי
מינוי טוב ,אבל אני נפגשתי איתה כמה פעמים והיא בחורה מאוד אדיבה
מאוד נחמדה לא השתתפתי בוועדה שבה מוחלט על מינויה אבל אני חושב
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שכדאי לעשות את זה מהר מאוד וכמו שצריך כדי שזה יעבור אם זה צריך
לעבור ולא להפוך את הנושא הזה
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

לנהל את כל המחלקה הזאת של החינוך שלנו (מדברים יחד) לדיון כל פעם
מחדש,

אבי בינמו:

הכול תקני,

שלומי זינו:

בסדר ,עכשיו אהה בעניין חינוך (מדברים יחד) הילדים שלי מחנכים בגן
שנקרא בגן חבצלת הוא אחד מהגנים הממלכתיים דתיים בנשר אחד משנים
אחד משלושה אהה אני מכיר עוד אחד ברמות יצחק ברחוב החרוב גן יובל...
מזה שלוש שנים ,אנחנו מקבלים מהגננת לפני שבוע ימים הודעה שבה
מופיעים שתי פרסומים אחד הפרסומים זה ככה בנאדם עלה ומעלה עלה כי
כוח עז (מדברים יחד) הורים יקרים אנו שמחים ונרגשים לבשר על פתיחת
בית חינוך ממלכתי דתי (לא ברור) כנפי נשרים ,אשמח למפגש משותף בואו
נערוך הכרות אישית נציג את חזון בית החינוך ....הורים המעוניינים להיפגש
נא להירשם אצל הגננות עד סוף השבוע ,מועד מיקום המפגש ישלח בהתאם
לרישום זה עשרים לרביעי הראשון שמונה עשרה.

דובר ?:

מתי נסגר?

שלומי זינו:

שנייה,

אבי בינמו:

עשרים לרביעי?

שלומי זינו:

עשרים לרביעי הראשון שמונה עשרה סליחה ,קפץ לי לזיכרון שבהמשך (לא
ברור) שאתה מעלה מידי פעם נזכרתי בפוסט שאתה מעלה ב 7/1/18וכתבת
ככה ציטוט כנפי נשרים בימים הקרובים תפורסם הרשמה לבית ספר
ממלכת י חדש גן ילדים בכיתה א' פרטים בשבוע הבא במחלקת החינוך ואז
מפניות הורים שביניהם גם אישתי אומרת לי שלומי אנחנו נכנסנו לאתר שזה
דרך אגב הערתי לך שזה תעלומת בחירות שהתמונה שלך הופיעה שמה אהה
אל תגרום לנו לעתירה נוספת,

אבי בינמו:

לא לא

שלומי זינו:

נכנסים לאתר

אבי בינמו:

שנייה שנייה,
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(מדברים יחד)
שלומי זינו:

נכנסים לאתר לרישום הילדים ,זה נושא באמת רציני אקוטי ויש פה המורים
בגן המדובר ותכף אני אדבר על הפואנטה נכנסים לאתר ורואים ברשימה של
הגנים ושל הבתי ספר שאפשר להירשם אליהם את הדבר הזה את הבית ספר
דבר שנקרא כ נפי נשרים עכשיו הורים מנסים באינטרנט לרשום את הילדים
שלהם בגן חובה אצלנו בגן יש  17ילדים שאמורים להירשם השנה לגן חובה
ולא מצליחים אמרתי לה בסדר עזבי אינטרנט ואישתי ואמרתי את זה גם
לכמה הורים תלכו לעירייה ותבקשו להירשם הגיעו להירשם אמרו להם לא
רושמים למה לא רושמים לא רושמים כי אנחנו פותחים גן חדש ורוצים
לאחד את הילדים לאותו גן כנפי נשרים או מה שלא יהיה וגם אחרי פגישה
שהייתה לי עם לוטם שהיא הייתה מאוד אדיבה בעניין והייתה בחורה הזאת
איך קוראים לה שחזרה עכשיו מחופשת לידה סיוון שהם מאוד נחמדות
ואדיבות והסבירו לי באמת על קצה המזלג בפגישה שנכנסתי אליהם לא
מאומת אחרי שהורים הגיעו אליהם לרשום ולא הצליחו שהרעיון הוא מצד
אחד למקם את כל הילדים בגיל הזה בגן חובה לגן אחד אבל ככה בשולי
הדברים גם ציינו שיש בעיה עם הסייעת זאת אומרץ שברגע שאותם גני
ילדים מגן חובה  17במספר יצטרכו להישאר עם כמות מסוימת עם ילדים
שהם לא בגיל של גן חובה אז יש קיצוץ בסייעת ועל מנת שלא יהיה שמה לא
תהיה שמה בעיה של שתי סייעות אז גם זה הרעיון לבטל את הרישום בגן
חובה בגן חבצלת ואז שאלתי אותה אמרתי לה רגע לפני חודש ימים תקנו
אותי אם אני טועה הייתה החלטת מועצת עיר שמאשרים תוספת סייעת
שנייה למה הדבר הזה בכלל מופיע בשיקול הדעת ואם נרשום את הילדים או
לא ,עכשיו גם פניתי למפקח למפקחת משרד החינוך זה נקרא (לא ברור)
חינוך ממלכתי דתי במחוז חיפה ,ומתברר לי שממנה קיבלתי הכי הרבה
אינפורמציה מתברר לי שיש תוכנית שאתה מעוניין ביחד וזה בסדר זה
דווקא אמור להיות משהו מבורך להקים בית ספר ממלכתי דתי בנשר שהיה
משולב עם גן ילדים ,גן ילדים עם גן חובה ובית ספר כיתה א' עכשיו את
המידע שקיבלתי ממנה בחיים לא שמעתי משום מקום אנחנו שוב פעם
חוזרים לקטע הזה שצריכים לקלוט את המידע מכל מיני מקומות כאלה
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ואחרים אבל השאלה שלי אליך כרגע ואני לא אדבר עכשיו על הבית ספר
הזה כי אני אשמח לראות את הדבר הזה קורם עור וגידים והילד שלי שאמור
לעלות לכיתה א' יכול להיות פוטנציאל לרישום בית ספר הזה אני כרגע רוצה
רק לעסוק בדבר אחד למה אתה (לא ברור) או למה מישהו אם זה ממלאת
מקום מנהלת מחלקת חינוך או אם זה מנהלת רישום בגנים החליט שבגן
ילדים גן חבצלת שי בו כמה דורות שהם ילדים שלומדים שמה ויש קבוצה
של  17ילדים שהולכים שנה אחרי שנה ביחד למה מישהו החליט באופן
שרירותי לבטל את רישום גני ילדים וכפי שאתה יודע הבאת הצעה לסדר
הבאנו הצעה לסדר בישיבה שלא מן המניין שאמורה לדון ממש בסיום ישיבה
הזאת שבו אנחנו רוצים לאשר את ביטול ההחלטה הזאת ואת האפשרות
לרישום בגן חבצלת אני פונה אליך באמת בשם ההורים לא דרך פוליטיקה
ולא ב ..וזה המקום היחיד שאני יכול לקבל תשובה תחסוך מאיתנו את
הקטע הזה,
אבי בינמו:

שנייה שנייה

שלמי:

תאפשר את הרישום של הילדים בגן חבצלת יש שנייה רגע ,יש  12ילדים הנה
יש לי פה שמות  12ילדים מתוך ה 17שעדיין מעוניינים להירשם לגן הילדים
חבצלת בתוכם גם הבן שלי ,אל תגיד לי ניגוד עניינים,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני מס פיק בסרט עם הילד בכיתה א' אל תכניס את כל ההורים האלה לסרט
בגן חובה כי יש שמה,

ישי איבגי:

שלומי תסיים עם כמה ילדים לא מקבלים חינוך דתי,

שלומי זינו:

אתה רוצה את ההרשמה גם לכנפי נשרים ואתה רוצה גם את המפקחת
אחרת ואני אמרתי גם ללוטם שבאמת אדיבה וקשובה ומאוד נחמדה וגם
לסיוון בואו נדבר ביחד עם ההורים שמעוניינים לשמוע על הפיילוט הזה אבל
אל (לא ברור) ותגידו להם אין רישום שמה ואז כשלא יהיה רישום שמה מה
יקרה או שהילדים האלה יתפזרו בגנים אחרים והפחד שלא יהיה ניתן או
מקום לרישום של הגנים למה שאני מבקש ממך מחר יש את הרישום תעבירו
הוראה שזה לא צריך להתקבל בהחלטה של המועצה תביא

אבי בינמו:

מחר בבוקר אני מבטיח לך שאני אבדוק את זה,
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(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תן התחייבות ש,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי שלומי אני איתך לא נגדך ,אני איתך,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תן לי לסיים תן לי לסיים,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תן לי לסיים בבקשה אני העלתי כבר  4הצעות לסדר שכל ההצעות הם
רלוונטיות לחיי הום יום אני מבקש ממך אל תמשוך אותנו תעלה אותם
לדיון,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש,
אבי בינמו:

אני רק רוצה להעיר ,יחיאל רוצה לעלות הצעה נגדית,

יחיאל אדרי :לא אני גם מדבר למה אני התנגדתי סליחה,
אבי בינמו:

שנייה ,אני אתן לך אני אאפשר לך בכוח אני לא אלך איתך ,אני חושב כרגע
שאתה רוצה לעלות הצעה נגדית מן הראוי היה שתגיש אותה (מדברים יחד)
על מנת שיהיה לעיין בה הן מבחינה משפטית הן מבחינה (מדברים יחד)
מאחר ולא הבאת את זה ההצעה שתעלה אין לה תוקף חוקי מבחינתי זהו
עכשיו תעשה מה שאתה רוצה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בכוח אנחנו לא נלך,

יחיאל אדרי :אוקי ,ושוב פעם אנחנו נתקלים ואותה בעיה שאני הערתי בישיבה האחרונה
כאשר עולה הנושא של הגברת לוטם קירמאייר ,צר לי כאשר נסגר
הפרוטוקול (מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי תאפשרו ליחיאל להגיד את שלו,

יחיאל אדרי :כאשר נסגר הפרוטוקול ,ויצאנו להפסקה אני אמרתי לראש העיר למה אתה
עושה עוול לגברת ,הרי אני העליתי את ההצעה בהחלטה הקודמת וכולם היו

"חבר" – הקלטה ותמלול

01085

74

ש.ר31.01.2018 .

פה אחד למעט זאב שפיגלר אם אני לא טועה שאמר שהוא רוצה ללואני
הצעתי הצעה שאומרת שאנחנו בישיבה הבאה לעלות את זה לסדר יום כאשר
אנחנו נקבל את כל מסמכי המכרז שהוצגו בפנינו עם קורות חיים אני מכיר
יתר טוב מכולם פה לא יכול שאני צריך לקבל את קורות חיים שלה הויכוח
היה לא אם היא טובה כמנהלת מחלקת החינוך או לא טובה .הויכוח היה
דרך קבלה ואם אין דברים נסתרים היו מציגים את זה בפנינו בצורה מסודרת
כמו שאתה הבטחת הצבעת בעד לא היינו מגיעים להחלטה כזאת כמו
שאנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו מתנגדים למכרז עוד דבר אחד שאם
היה התחייבות שיעבירו חומר פרוטוקול העבירו לי את הפרוטוקול אני מודה
שקיבלתי את הפרוטוקול ,אני לא יכול לחתום עליו הביאו לי אותו לראות
אני בגדול אומר גברתי המנכלית הפרוטוקול כביכול מאושר משקף את מה
שהיה בישיבה.
אבי בינמו:

איזה פרוטוקול?

יחיאל אדרי :של וועדת החינוך,
אבי בינמו:

אתה תחתום עליו,

יחיאל אדרי :אני אחתום עליו,
אבי בינמו:

אתה תחתום עליו,

יחיאל אדרי :אני אחתום עליו במייל שלחו לי אותו,
אבי בינמו:

אהה אז אתה לא יכול להדפיס?

יחיאל אדרי :לא ,אני אין לי מכונה אין הלאה ,כן אני כל אחד יש לו לי אין,
דוברת:

יש לך מכונת בשר,

יחיאל אדרי :נכון זה מה שיש לי.ולכן אני אומר תביאו לי את הפרוטוקול אני אחתום עליו
ואני אעשה את זה מסודר למה צריכים לפגוע בגברת שלא עוול בכפיה תציג
בפנינו זה מה שביקשתי .אתה (לא ברור) איתי ,עכשיו מה אתה אומר שולח
לי קורות חיים שלה אני לא רוצה את קורות חיים,
רועי לוי:

זה לא קורות חיים זה לא קורות חיים זה מכתב,

יחיאל אדרי :מכתב שלה קורות זה לא ...למה אנחנו צריכים את זה ,אתה אמרת שהכול
שקוף יש שקיפות סבבה תוכיח אותה שים אותה על השולחן תסתום את
הפיות למי שלא צריך ...ובזה זה נגמר מצביעים רצים ,לא יכול להיות
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שאנחנו מקבלים החלטה בשיתוף איתך אתה מצביע להחלטה הזאת ואתה...
לכן אני מבקש ממך על מנת לא לפגוע בהגברת בוא נבטל את ההחלטה
שהייתה קח את הנושא הזה לעוד שבוע תציג בפנינו את כל מה שיש קבל
החלטה נכבד את הגברת ובזה זה נגמר,
אבי בינמו:

אדוני הנכבד אני לא מקבל את ההצעה שלך,

יחיאל אדרי :אז אם ככה אני מבקש לעלות הצעה נגדית
אבי בינמו:

אתה לא חף מאינטרסים,

יחיאל אדרי :מה?
אבי בינמו:

אתה לא חף מאינטרסים,

יחיאל אדרי :למה?
אבי בינמו:

יש ועדה למינוי בכירים

יחיאל אדרי :אני לא חף מאינטרסים?
אבי בינמו:

אני אומר כן,

יחיאל אדרי :מה זה איזה אינטרס לי?
שלומי זינו:

כל החיים זה אינטרס,

יחיאל אדרי :איזה אינטרס יש לי,
אבי בינמו:

יש וועדה למינוי בכירים אתה מכיר את הנוהל אתה מכיר את הסדר אם
היית רוצה לבחור בה היית בוחר בה אתה לא רוצה לבחור בה מספיק מה
קרה,

יחיאל אדרי :סליחה סליחה אדוני ראש העיר אני בא ואומר,
אבי בינמו:

תצביע נגד,

יחיאל אדרי :רגע,
אבי בינמו:

אמת כולכם מתיפייפים

יחיאל אדרי :אף אחד לא מתיפייף
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :בעניין הזה אין לי ולא היה לי מועמד גם אמרתי לך ,אין לי ולא היה לי
מועמד מעולם ולכן א' אני לא מחפש להתיפייף מאחורי אני חושב שהיא
ראויה לתפקיד נאמרו פה דברים (לא ברור) פעם אחת תשים את זה בשולחן
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כדי שאנשים יותר לא ידברו על זה ,נאמרו פה דברים ובר ועדה שהיה נוכח
אני רוצה להית שקט עם מצפי וכך יכלו לבטל וללכת עם ההצעה של שפיגלר,
אבי בינמו:

אני שמחתה מאמין לו ולא לי אני שאתה מאין ו,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש לעלות הצעה נגדית,
אבי בינמו:

אז אמרתי לך להצעה הזו אין תוקף חוקי תעלה את זה איזה הצעה שאתה
רוצה,

יחיאל אדרי :אין בעיה ,אתה רוצה גם להגיד משהו?
בוריס אייזנברג :אם הוא אומר לא חוקי אני רוצה גם להמליץ על משהו בכלל לבטל את
המכרז ולעשות את המכרז החדש,
זאב שפיגלר :יחיאל לא נכון לאשר משהו שמלכתחילה הוא פסול ולא עומד בקריטריונים
הנדרשים,
אבי בינמו:

הוא לא פסול הוא לא פסול הוא לא פסול,

זאב שפיגלר :בואו נפתח דף חדש שכולם יתמודדו מהתחלה ונבחר את הבנאדם הכי ....
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מה ההצעה שלך?

יחיאל אדרי :ההצעה שלי באה ואומרת,
אבי בינמו:

יש הצעה של יחיאל,

יחיאל אדרי :אני רוצה להציג את ההצעה אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

לא תגיד מה הצעה,

זאב שפיגלר :יחיאל זה לאשר מצב פסול,
אבי בינמו:

תגיד מה ההצעה,

יחיאל אדרי :ההצעה שלי אומרת אני חוזר על אותה הצעה שאמרתי פעם שעברה שחברי
מועצה את כל החומר
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :שפיגלר אתה לא חייב להצביע,
זאב שפיגלר :אני לא אצביע זה בניגוד לחוק,
יחיאל אדרי :אני חוזר ההצעה,
אבי בינמו:

מה ההצעה,
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יחיאל אדרי :ההצעה,
אבי בינמו:

כן,

יחיאל אדרי :המקורית שאמרנו לאחרונה היא מועצת בפני חברי מועצת העיר עם כל
התהליך של המכרז עם המכרז חוקי אם לא שיצאו למכרז חוזר,
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של יחיאל?

שלומי זינו:

חוות דעת משפטית?

אבי בינמו:

אחד שתים,

שלומי זינו:

לא הבנתי אתה יכול לחזור עליה,

אבי בינמו:

שלושה ארבע חמישה שישה שבעה שמונה .מי נגד? אחד שתים אני מתנגד
ומציין שההצבעה אין לה תוקף חוקי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

ארבעה מתנגדים נכון ו ,וכמה בעד? שמונה בעד אין נמנעים.

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי לבוא ולהצהיר בהצעות כביכול שהם פופוליסטים ולהיות יפה נפש
ולהגיד ולבוא ולהגיד ישיבה אחרי ישבה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שפיגלר אתה אמרת דקה,

זאב שפיגלר :עוד הפעם אני חוזר על תחילת דברי,
אבי בינמו:

כן,

זאב שפיגלר :גברת קירמאייר אין לי הכרות איתה אין לו שום מילה אחת רעה כנגדה היא
יכול להיות שהיא מאוד ראויה והיא מאוד מקצועית
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :סליחה רבותי סליחה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי תנו לזאב,

זאב שפיגלר :למען אישור ההדורים אני הצעתי,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי ,יחיאל בקשה,
אבי בינמו:

די חברה תנו לשפיגלר לאשר,
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(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :יחיאל אפשר שנייה,
יחיאל אדרי :שנייה,
זאב שפיגלר :לא אני לא הפרעתי לך למה אתה אומר לי שנייה,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :למען הסדר הטוב בקשה אבי ,שלפת מהמותן אתה יודע מה זה ירייה ,זה לא
ירייה זה פגז זה קטיושה ומשום מה שכחת שאני הצעתי שכל אחד יתמודד
עוד לפני תחילת המכרז כולל גברת חיה( ...לא ברור) מסיבה פשוטה שהיא
נבחרה והיא עדיין היום מתפקדת כמנהלת מחלקת החינוך בדלית אל כרמל
עושה חייל מוכרת על כולם ואין קשר בין הצבעתי כרגע לגברת חייה הללי
העצם הגניזה שכביכול מר שפיגלר אולי יש לך איזשהו מניעים כאלה
וסודי ים ואחרים הם היא אמורה מאוד (לא ברור) אבי אני מבין שאתה חוזר
בך והיא לא הייתה צריכה להיות על הוועד של השולחן
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אני קיבלתי שחזרת בך לגבי ההחלטה ויחיאל זה מתקשר אליך ,אני באמת
עוד הפ עם אני חוזר יכול להיות שגברת קירמאייר היא משכמה ומעלה אבל
בו ברגע שמתקיים מכרז ובאים וטוענים חברי הוועדה שהיו במכרז שהמכרז
התקיים בצורה לקויה אין לנו את הזכות אין לנו את החוצפה לבוא ולצפצף
על הנהלים לבוא ולהגיד אוקי באו בחרנו אותה עכשיו נלך אחורה וננסה
לכפות על מה שהיה כשל למה כי יכול להיות שבאותו הזמן של המכרז עם כל
התמונה הייתה מוצגת לכל חברי המכרזים וועדת המכרזים ,אולי היו
בוחרים מישהי אחרת ,איך אתה יכול לאשר מישהי
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני אומר משהו אחר הגישה שלי הייתה לאורך כל הדרך גם בפעם הקודמת
וגם עכשיו אני לא מבקש לדעת איך היא נראית ואיך הקורות חיים שלה,
נעמי כספי:

תנאי סף,

יחיאל אדרי :להראות תנאי סף שהיא עומדת בתנאי סף שיציגו בפני מועצת העיר את תנאי
הסף אני מצביע עם  4ידיים
זאב שפיגלר :בסדר אבל
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יחיאל אדרי :רק זה מה שמעניין אותי,
זאב שפיגלר :סליחה סליחה ואולי,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :בוריס הודיע כיושב ראש וועדת מכרזים שבמידה וקבלן נותן הצעת מחיר ויש
לה כשל כזה או אחר היא מייד יורדת מסדר היום,
אבי בינמו:

זאב אני מאוד מודה לך הדיון בנושא הזה הסתיים .עוברים לנושא הבא
איגור גורביץ בקשה,

שלומי זינו:

אתה רציני שבהצעה הזו,

אבי בינמו:

רבותי אנחנו סיימנו את הדיון בנושא הזה,

שלומי זינו:

לא לא בנושא הזה

אבי בינמו:

סיימנו את הדיון בנושא הזה ,הצעה לסדר שהעלה איגור גורביץ,

(מדברים יחד)
הצעת החלטה -מאשרים את החלטת ועדת המכרזים לעובדים בכירים למינוי הגברת לוטם קירמאייר
לתפקיד מנהלת החינוך.
בעד2-
נגד10-
נמנע 1
הצעת החלטה נגדית -להציג את כל מסמכי המכרז בפני חברי מועצת העיר עם כל התהליך של המכרז אם
המכרז חוקי אם לא שיצאו למכרז חוזר
בעד8-
נגד4-
נמנע-אין

סעיף  3הצעה לסדר –מר דוד עמר ראש העיר לשעבר
אבי בינמו:

הצעה לסדר איגור גורביץ בקשה,

(מדברים יחד)
איגור גורביץ ... :אני שלחתי את הבקשה להעניק אות כן אזרחות קבוע של עיר נשר לראש
העיר לשעבר דוד עמר כן ,מאז קרו דברים דוד עמר יצא מהתפקיד של חבר
מועצת העיר ואני חושב שזה בדיוק הזמן כן לחזור להצעה כי בנאדם עבד
יותר מ 40שנה במערכת שלנו ישב הוא בנה את העיר הוא הפך את העיירה כן
לעיר ואנחנו כולנו חייבים לקבל להיות בכבוד איתו כן ,אני מציע לתת לו את
האזרחות קרוב ל...
אבי בינמו:

כן בסדר בוא נמצא פתרון
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן בקשה רועי,

רועי לוי:

ראשית,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

איגור אני שמח שהנושא הזה שהעלית מגיע היום למועצת העיר אני חושב
שעשית דבר מצוין כבר בתחילת הקדנציה אני שוחחתי עם ראש העיר
ואמרתי לו אתם צריכים לחשוב איך להנציח את פועלו של דוד עמר והוא כל
הזמן אמר לי תשאיר לי את זה אני דואג להכול מול דוד עמר אמרתי יש
דברי ם שאין בהם קואליציה ואופוזיציה אלה צריך להיות באמת אחדות
בטח ובטח כשהם באים להנציח או להוקיר מישהו או לתת איזה אות כבוד
לכן אמרתי אם הוא יוביל את זה לא יהיה מחלוקת אבל מה קרה עברו 4
וחצי שנים וההצעה הפשוטה הזאת שאתה היום מעלה ,ההצעה הזאת
הפשוטה שאתה היום מעלה אפילו בזה גם בזה ראש העיר הקשה ,אמרתי לו
אז כשדיברתי איתו אז אמרתי לו תשים חזון תגיד איפה אפשר להנציח את
דוד עמר ,איך אנחנו עושים מה אנחנו מכירים למען שמו ושיבדל לחיים
ארוכים ואגב עכשיו אני רוצה גם לשלוח לו רפואה שלמה שבאמת יחזור
ויהיה בריא ויתחזק וכולנו כאן בנשר חייבים לדוד עמר הרבה מאוד אני
באופן אישי ,אני לא הפרעתי לך?,

שלומי זינו:

תראה איזה כבוד הוא נותן כשהוא יוצא מהישיבה דוד עמר אמר לי אני לא
רוצה שום אזרחות כבוד מאנשים כאלה איזה כבוד ,הוא אמר לי את זה
בעצמו הוא יוצא מהישיבה בזמן שדנים בנושא כזה חשוב,

יחיאל אדרי :מה הבעיה אנחנו נקבל החלטה,
שלומי זינו:

לא דיברתי עליך דיברתי על ראש העיר.

יחיאל אדרי :אני שאלתי שאלה יותר
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני חושב שיש לכולנו חוב כולנו עמוק מאוד לדוד עמר חושב שההצעה אני
באופן אישי כשדוד עמר עלה בשנת  89אני הייתי בן  9ככה שהתפתחתי
וראיתי את ההתפתחות של העיר ועל אחת כמה וכמה של מערכת החינוך
היא בעצם מכיתה ג' למדתי במערכת חינוך בנשר כאשר דוד עמר הוא זה
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שמנווט ומוביל ומעלה את נשר מ 28%של בגרויות ל 92וזה לזכותו ואף אחד
לא יכול לקחת לו את זה ,לכן איגור אני רוצה להוסיף להצעה שלך ולהגיד
כשאני חושב שקריית החינוך בנשר אנחנו צריכים לקרוא לה קריית החינוך
על שם דוד עמר כי אם יש משהו בנוסף לאזרחות הכבוד אני מתכוון כי אם
יש משהו שמזוהה עם דוד עמר יותר מכל זה החינוך החינוך החינוך ככה הוא
הבעיה אומר את זה ועד היום למרות המאמצים של ראש העיר זה מצליח
איכשהו להשתמר הפנינה היחידה והאחרונה שנשארה בעיר זה החינוך
שאנחנו צריכים לשמור על זה בשביל דוד עמר ולכן אני אומר אני חושב
שצריך לקרוא על זה על שמו לקרוא לעיר לעשות לו טקס לתת לו את אות
יקיר העיר לקרוא במעמד הזה לקריית החינוך בנשר על שם דוד עמר ובעזרת
ה' היא תקרא עוד השנה קריית החינוך נשר על שם דוד עמר תודה רבה,
יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד משהו,
שלומי זינו:

אני ביקשתי את הזכות דיבור לפניך .אפשר? תראה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תראה קודם כל עצוב שרק אחרי  7חודשים מהיום  9חודשים שההצעה הזאת
הועלתה לסדר על ידי איגור גורביץ אתה מעלה את זה אבל ,איפה ההצעה
השנייה רגע,

ישי איבגי:

של מה מה אתה צריך שם?

שלומי זינו:

הנה מצאתי בסדר ,לגבי אזרחות כבוד ויקיר העיר ואני זוכר גם את השיחות
האלה כשהייתי אצל דוד עמר בבית ואפילו הייתה שיחה אחת שאתה הגעת
אהה ל דוד עמר הביתה והצעת לו את ה ..הזו ואני הייתי נוכח בשיחה הזאת
כשיצאתי שאלתי אותו למה אתה לא משתף פעולה עם העניין הזה זאת
אומרת מה קורה וזה אז מה שהוא אמר בזמנו שהוא לא מעוניין לקבל אות
כבוד ממך אדוני ראש העיר זה מה שהוא אמר לפני  3שנים אני אומר אני
מברך את מר גורביץ ואני מצטרף לדברי רועי לוי ,שאזרחות כבוד זה משהו
שהוא באמת אקט של כבוד שאפשר לתת לאדם שתרם רבות לעיר אבל זה לא
מספיק אני חושב ש ,ואתה גם אמרת את זה כמה פעמים ואפילו דאגת
להצטלם איתו ולהשתמש איתו בשעת צרה בתמונות שלך איתו מהאירוע טו'
בשבת הזה במרפסת האלון אני חושב אחרי כל מה שהעיר הזאת עברה ואחרי
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כל מערכת הבחירות הקשה מאוד שהייתה במערכת הבחירות הקודמת
ואחרי כל הדברים הקשים שנאמרו כאן על ידכם ואחרי מה שהוא מתמודד
עכשיו בימים אלו כתוצאה מפירוט של האופוזיציה הקודמת שלו אז להביא
הצעה לסדר היום מה 5/7/17שחצי מההצעה בכלל מדברת עם דבר שהוא גם
לא רלוונטי זה לא כבוד שבאמת עושים אני כבוד לראש עיר אני מציע וזו
תהיה ההצעה הנגדית שלי לסדר היום להקים וועדה שתוך  60ימים כן
תתכנס כמה ישיבות שצריך כדי להחליט על הדרך הכי מכובדת והכי ראויה
תוך ניסיון לעשות את העניין הזה בשיתוף פעולה מלא עם דוד עמר או עם
קרובי משפחתו ולעשות או לממש את ההחלטה שהוועדה הזאת תוציא לפועל
בדרך אירוע מכובד שאליו יוזמנו כל חברי מועצת העיר ויזמנו אנשים
מכובדים שרים חברי כנסת אנשים כל התושבים באולם גדול במקום גדול
בשיתוף פעולה מלא בעניין הזה באמת לשים את הכול בצד ,כאחד שהיה לידו
הרבה מאוד שנים ולמרות כל האינפורמציה או מה שמנסים לייצר אני גם
למדתי מהבנאדם הזה המון ואני חושב שהכבוד הכי גדול שאתה יכול לתת לו
ושאלתי אותו תמיד דוד מה הנושא הכי חשוב היו הרבה נושאים ,מה הנושא
הכי חשוב הוא היה אומר לי רק דבר אחד ,אנרגיה שאובה ,אנרגיה שאובה
שלומי תילחם על זה אל תיתן על זה לקרות תעשה את הוועדה הזאת
שתחליט איזה דרך ובאיזה צורה להעניק לו את אזרחות הכבוד ואת יקיר
העיר( ,מדברים יחד) לא כי אתה תלך בזה ואתה תצא בזה ידי חובה תוציא
החלטת וועדה (מדברים יחד) שנייה שנייה אזרחות כבוד אתה נתת פה
לסילבן שלום ואתה עשית פה איזה אירוע מצגת ואף אחד לא זוכר את זה
תעודות בבית יש לו מפה ועד מחר ,כשאתה עושה את זה אבל בצורה מכובדת
ומרכיב וועדה שבה כל חבר מועצה מציע את הדרך שלו ובסופו של דבר
הוועדה הזו מציעה איזשהו שתים שלושה המלצות ואולי אפילו בשיתוף
הציבור שהוועדה תוציא איזשהו דיון שתשתף את הציבור ואת
יחיאל אדרי :אהה אתה רוצה לקבל תשובה על...
שלומי זינו:

לא לא לא לא  60ימים חברה לצאת ידי חובה (מדברים יחד) תן לי לסיים
לצאת ידי חובה בהצעה כזאת ואני באמת הפעם איגור גורביץ באמת כל
הכבוד לך על ההצעה שלך והכול טוב ויפה ומחצית ממנה ואני גם מודה לך
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שאתה ...כן כן אין שום בעיה רגע אני עוד לא סיימתי אל תקטע אותי בבקשה
אני מציע זו הצעה נגדית שלי להקים וועדה שבאמת תמצא את העניין תוך 60
ימים ולא לקבל שום החלטה שהיא לא בשיתוף פעולה מלא עם דוד עמר,
אבי בינמו:

אני ברשותכם,

נעמי כספי:

ראש העיר,

אבי בינמו:

רק שנייה,

נעמי כספי:

אבי הערה קטנה ,בקטנה ,אני חושבת דבר ראשון זה צריך לשאול את פי
הכלה,

אבי בינמו:

אז רגע אם תתנו לי מספר מילים,

נעמי כספי:

בדיוק ,שיכול להיות שהוא לא מעוניין בכלל,

אבי בינמו:

אני תתנו לי להגיד מספר מילים אני אגיד לכם ההצעה הזו היא הצעה
מכובדת

שלומי זינו:

אז איך שאתה מביא אותה היא...

אבי בינמו:

אל תפריע לי שלומי,

שלומי זינו:

בסדר,

אבי בינמו:

ההצעה הזו היא ראויה היא מכובדת אני מצטרף גם לדברים שאמר איגור
גורביץ וגם לדברים שאמר שלומי אני שוחחתי עם הילדים של דוד ואמרתי
שאם נגיע אליהם כדי להתייעץ איתם כדי לשאול את דעתם וכך נעשה ,כמובן
שאנחנו נצטרף לחשוב מעבר לאזרחות כבוד במקום משהו ראוי מאוד,

שלומי זינו:

ולכן בוועדה....

אבי בינמו:

תן לי לסיים אמרתי שאני מצטרף לדברים שלך מאוד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו נשאל את דעתו ניגש אליו ונשקול ,אני שוחחתי אני חושב שאם באמת
כולנו רובנו תמימי דעים אני מציע שתורכב וועדה של  5אנשים ברשותי
שניסע ביחד לדוד עמר,

שלומי זינו:

שהוועדה תדון ואז

(מדברים יחד)
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שנייה אני מציע ,אמרתי אני מציע כן ,מאחר ושוחחתי איתו אני רציני שיהיו
 5חברים חברי מועצה ומועצת העיר שניסע אליו ביחד כוונה טובה ,ניסע אליו
בכוונה טובה,

שלומי זינו:

להביא המלצות שיחשבו על זה....

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

זה אני אלך אליו לבד אני אעשה את הדברים האלה אבל אני רוצה לשתף
אותכם אני חושב שזה מכובד וראוי גם חברים מהקואליציה וגם חברים
מהאופוזיציה כן,

שלומי זינו:

לכן תקים ועדה שכל חברי המועצה תוך  60ימים יוציאו החלטה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תעביר את זה למשפחה ברגע שיהיה תשובה נעשה את זה ,עזוב  7חודשים
אתה מנסה לרכב על תעלומות בחירות (מדברים יחד) אז בוא נעשה את זה
מסודר,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :איגור העלה את ההצעה,
שלומי זינו:

הוא רוצה לדבר הוא לא דיבר,

אבי בינמו:

איגור בבקשה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני חושב שההצעה של איגור היא הצעה הכי טובה לא שום וועדות אזרחות
כבוד ( ,מדברים יחד) לגבי שמות יש וועדת שמות ,ועדת שמות יכולה להתכנס
ולעשות אחר כך מה שהיא רוצה אני מציע שמועצת העיר תקבל החלטה
למרות אותי ואת המלחמות שהיה לי עם דוד עמר זרקתי את זה הצידה
בשביל כראש העיר (מדברים יחד) הרבה כבוד,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבק ש לקבל את ההצעה של איגור גורביץ לתת אזרחות כבוד של ראש
העיר בלי ל...משפחה קודם כל לבצע את זה אחר כך החיים ארוכים ירצו
לשבת עם המשפחה ראש העיר מי שרוצה לקרוא לו על שם בית ספר או על
שם שכונה או על שם זה זה (לא ברור) אני מבקש להיצמד להצעה של איגור,
(מדברים יחד)
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אני חושב שצריך להיקרא משהו יפה על שמו ולכן צריך לשמוע את דעתו ,אני
מציע שנעלה להצבעה את ההצעה של איגור,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן ניסים?

ניסים בן לולו :קודם כל ראשית אני מאוד שמח על ההצעה של איגור הגיע הזמן זה היה
צריך להיות אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא ,למען הגילוי נאות אהה דוד
עמר הוא בן דודי ולמדתי ממנו המון המון דברים כולם יודעים שהוא היה
ליכוד ניק אמיתי ישב בסיעת הליכוד,
נעמי כספי:

אבל הוא התחיל בתור חבר מפלגת העבודה,

ישי איבגי:

זה לא משנה הוא היה ראש עיר מצוין,

ניסים בן לולו :גם נכון ,ראש עיר מצוין ובנאדם מצויים,
ישי איבגי:

בדיוק,

נעמי כספי:

למרות הכתם הזה,

(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :אני שמח באמת על הדברים החמים שנאמרו פה ,ואני גם רוצה לבוא ולומר
הצביעות שהחבר ז'ינו בא ומוציא פה שכשנתיים,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

איזה צביעות על מה צביעות אתה צבוע גם דיון כזה מכובד אתה מנסה לקבל
כמה קרדיטים שאתה מקבל ממשיח עמר תעזוב אותך

ניסים בן לולו :הצביעות של חבר המועצה מר שלומי ז'ינו בא ומנסה להתיפייף זה מילה
שלך טוב
שלומי זינו:

אם אני מתיפייף

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתה תענה מתי שיגיע תורך,

שלומי זינו:

צבוע אתה,

אבי בינמו:

שלומי בבקשה,

ניסים בן לולו :כולנו היינו עדים למה שהוא אמר על דוד עמר שלא היה יכול לפני כשנה כולנו
היינו עדים בהליך משפטי הוליך את דוד עמר מהמועצה
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אתה שקרן אני לא אמרתי דוד עמר אני אמרתי את אח שלו משיח עמר
העבריין המושחת אותו אמרתי,

אבי בינמו:

תעצור את הפרוטוקול בבקשה ,בבקשה.

ניסים בן לולו :אז כמו שאמרתי אהה אני מאוד שמח על ההצעה של איגור ואני מאוד שמח
על המילים החמות שנאמרו פה מפי החברים ואני מעריך ומקווה שההצעה
תעבור ונעניק לו באמת את מה שמגיע לו ,תודה.
אבי בינמו:

תודה רבה .אני חושב כפי שנכון לעשות ובאמת להציע שמועצת העיר תאשר
הנקת אזרחות כבוד ליקיר העיר לדוד עמר כאות הוקרה על פעיל כהצבעה
ובנוסף אני חושב כן לגשת אליו לשאול את דעתו ולהחזיר את זה למועצה
תוך שבועיים ימים שלושה שלוש זו ההצעה אני חושב שצריך להצטרף
להצעה של איגור אזרחות כבוד ,מי בעד ההצעה?

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אבי ואיגור קודם כל ההצעה באמת ברוכה אני חושב שהיא ראויה היא באה
ומוכריה אדם שבנה את נשר כל רמות יצחק כל אזור קריית חינוך כל החינוך
בתקופתו של דוד עמר עלה וצלח להיות בין המובילים בארץ המוביל בארץ,
את ההישגים של דוד עמר אף אחד לא יכול לקחת אני חושב שזה באמת ראוי
מוצדק נכון אני חושב שזה היה טוב לעשות את זה בעבר אבל אני מסכים עם
מר ניסים שאף פעם לא מאוחר עדיף מאוחר מאשר בכלל לא לכן אני מאוד
תומך באמת בהנקת אות הוקרה לדוד עמר ובנוסף באמת למצוא את הדרך
בשפה משותפת עם המשפחה איך לבוא ובאמת לשים חותם בצורה כזו או
אחרת על ידי קביעה של מוסד כזה או אחר על שמו אבל כמובן בתיאום עם
משפחה תודה רבה.

אבי בינמו:

תודה רבה מי בעד ההצעה לתת אזרחות כבוד לדוד עמר? מי בעד ההצעה?
(מדברים יחד) אזרחות כבוד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה לתת אזרחות כבוד לדוד עמר?

איגור גורביץ :לא אבל השני אמרת שניגש למשפחה,
אבי בינמו:

כן ניגש למשפחה ,אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר
אחד עשרה שתים עשרה סליחה,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן שלומי בקשה ,שלומי בקשה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי,

שלומי זינו:

אני מברך קודם כל את חברי מועצת העיר על ההחלטה להעניק אזרחות כבוד
אבל אני גם רוצה להעניק לדוד עמר אזרחות כבוד אבל אני רוצה להוסיף
להצעה הזאת כפי שאמרתי קודם הצעת החלטה להקים וועדה שתהיה
מורכבת מכל חברי המועצה שנייה ,וועדה מכל חברי המועצה (מדברים יחד)
שנייה שתבחר ותדון ותציע שנים שלושה חלופות להנצחת או קריאת איזשהו
מוסדר ציבורי או שכונה אפילו או רחוב על שם דוד עמר כן,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש לי הצעה בתוך  60ימים להביא לאישור המשפחה ואחרי אישור המשפחה
להביא את זה למועצת העיר זו הצעה שלי.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי זה מיותר,

שלומי זינו:

זה לא מיותר תעלה את זה להצבעה,

אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של שלומי?

שלומי זינו:

אני בעד ההצעה שלי.

אבי בינמו:

מי נגד? אחד שתים שלוש ארבע חמש ש שבע מי נמנע? אחד שתים שלום,
תודה רבה עוברים ל,

שלומי זינו:

אז רק רגע טופס הצעה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תגיד את התוצאה של ההצבעה בבקשה,

מיכל ליבנה :בעד אחד נגד שבע נמנע ארבע,
אבי בינמו:

טוב בדיוק ,טוב עוברים לסעיף הבא בקשה אנחנו ארבע שעות,

שלומי זינו:

אז ההצעה שלי,

(מדברים יחד)
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הצעת החלטה -לתת אזרחות כבוד לדוד עמר
בעד ,12 -פה אחד.
הצעת החלטה נגדית -בתוך  60ימים להביא לאישור המשפחה ואחרי אישור המשפחה להביא את
זה למועצת העיר
בעד1 -
נגד7-
נמנע4 -

אבי בינמו:

רבותי רק שנייה אני רוצה להודיע כדלקמן אני מודיע על סיום הישיבה .תודה
רבה לילה טוב.

סוף הישיבה -

___________
אבי בינמו
ראש העיר

___________
מיכל ליבנה
מנכ"ל העירייה
מרכזת ישיבות המועצה
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