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סדר יום:
סעיף  – 1הצעה לסדר – השכרת מבנים
סעיף  – 2פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד 12

פרוטוקול
מר אברהם בינמו :ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
 .861-01-2018נוכחים ,השעה  ,18:35נוכחים :אבי בינמו ,גאורגי גרשקוביץ',
אדווה קאופמן ,רועי לוי ,דן תיכון ,שלומי ז'ינו ,איגור גורביץ' ,ניסים בן לולו,
המועצה .אלכס טנדלר ,היועץ המשפטי ,מיכה זנו גזבר העירייה ,מיכל ליבנה
מנכ"ל ,גלעד הישג .על סדר היום,
מר דן תיכון :אני רוצה שתתרום בבקשה ,אדוני ראש העיר ,שמהנדס העיר ,אני נזקק
לעזרתו כל רגע,
מר אברהם בינמו :נולד לו נכד,
מר דן תיכון :נולד לו נכד זה ודאי ,אנחנו מצטרפים למזל טוב,
מר אברהם בינמו :בסדר.
מר דן תיכון :ונרים כוסית אבל לא יכול להיות שמהנדס העיר לא יהיה נוכח כאן .ראיתי
את המודעות שם שהוצגו בחתימת יושב ראש הוועדה המחוזית שהופכות את
כל אדמות נשר ולכך אנו ראויים לפחות להסבר לפני שאנחנו מתנגדים .אני
לא יודע מה הסוד כאן .בטח פרסמת את זה גם בעיתון של אגודת ישראל או
מעריב או משהו כזה כדי שאיש מאיתנו לא יידע במה דברים אמורים .אני
מבקש לקבל הסבר מפורט מצידו של מהנדס העיר.
מר אברהם בינמו :ההצעה לסדר של רועי לוי ...
מר שלומי זינו :הישיבה מתועדת בווידאו?
מר אברהם בינמו :הישיבה לא מתועדת בווידאו.
מר שלומי זינו :למה אתה לא מקיים את החלטת מועצת העיר?
מר אברהם בינמו :סליחה אדוני הנכבד .זה לא הנושא על סדר היום.
מר שלומי זינו :למה זה לא נושא על סדר היום? אתה מתנהג עוד הפעם בבריונות ,לא
מקיים את החלטת מועצת העיר ואתה אומר זה לא על סדר היום? מה זה,
סדר היום אתה קובע בניגוד להחלטת המועצה?
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מר אברהם בינמו ... :החלטה ,החלטות,
מר שלומי זינו :הרבה החלטות אתה לא מבצע .ההחלטה הזאתי מה ,24.1.2018-פניתם
לחברת הקלטות שנתנה לכם הצעה .יש פה  4מצלמות בתוך חדר הישיבות.
למה אתה לא מקיים את החלטת מועצת העיר?
מר אברהם בינמו :המצלמות האלה לא יכולות לתת,
מר שלומי זינו :אז למה אתה מזמן ישיבה? אל תזמן ישיבה .אל תעשה ישיבות .אתה רוצה
שניפגש בבית משפט?
מר אברהם בינמו :מה זה לא לזמן?
מר שלומי זינו :אל תזמן ישיבות .אם אתה לא יכול לקיים את החלטות מועצת העיר אל
תזמן ישיבות מועצת עיר.
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד ,זכותך ללכת לבית משפט.
מר שלומי זינו :כן .אתה לא רוצה לקיים את החלטת מועצת העיר?
מר אברהם בינמו :המערך המקצועי עשתה את העבודה שלה ,הגישה ...
מר שלומי זינו :מה 24.1-עד עכשיו ,מה 24.1-שבועיים.
מר אברהם בינמו :המערכת המקצועית מבחינתי זה המנכ"ל ,זה האיש שאחראי על ה,
מר שלומי זינו :קיבלתי את הדבר הזה שנקרא חוות דעת אבל רשום פה שבהתראה של 4
שעות חברת ההקלטות הזאת יכולה להגיע ולהקליט את ישיבות מועצת
העיר.
מר אברהם בינמו :אנחנו עדיין צריכים לעשות ועדת מכרזים,
מר שלומי זינו :שום ועדת מכרזים .יש לך תקציב של דוברות העירייה שאתה משתמש בו
לפרסם את עצמך ולעשות סקרים ולהביא ,לא ,אני שואל .איך אתה חושב,
אתה מתנהג בבריונות .למה אתה לא מקיים ,לא ,אתה לא מקיים את
החלטות מועצת העיר .יש החלטת מועצת עיר ,אין לך רוב ,ההחלטות
לפעמים לא נאות בעיניך אבל מה לעשות שעל פי פקודת העיריות סעיף 140
אתה חייב לבצע את החלטות מועצת העיר,
מר אברהם בינמו :נציין שהצטרפה לישיבה נעמי כספי.
מר שלומי זינו :אתה לא יכול לכנס ישיבת מועצת עיר ,אני מבקש שהישיבות יהיו משודרות
ומצולמות בווידאו.
מר אברהם בינמו :בסדר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01367

4

ד.נ7.2.2018 .

מר שלומי זינו :הישיבה הזאת לא היה רשום,
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד ... ,מי שצריך,
מר שלומי זינו :אליך אבל אתה לא עונה ,אתה מפחד גם לענות.
מר אברהם בינמו :תודה .רועי לוי ,הצעה לסדר יום.
סעיף  – 1הצעה לסדר – השכרת מבנים
מר דן תיכון :לא תתייחס להצעות לסדר יום?
מר אברהם בינמו :אבל,
מר דן תיכון :אנחנו לא איזה מריונטות כאן.
מר אברהם בינמו :אבל סליחה ,אני עניתי,
מר דן תיכון :שמה?
מר אברהם בינמו :עניתי ,נעשתה פנייה מקצועית לאנשי מקצוע,
מר שלומי זינו :איזה פנייה מקצועית?
מר אברהם בינמו :נעשתה פנייה מקצועית לאנשי מקצוע,
מר דן תיכון :לא ,לשאלה שלי שזה נושא שעל סדר היום של כל תושבי נשר .אתה ראש עיר
שלנו.
(מדברים יחד)
דובר:

סליחה ,אתה יכול למסמך את זה?

מר אברהם בינמו :סליחה ,אל תתערב בבקשה.
דובר:

אתה יכול למסמך את זה?

מר אברהם בינמו :אל תתערב ,בבקשה .אתה מפריע.
דובר:

אני מתערב בתור אזרח.

מר דן תיכון :תלך תקרא שם.
דובר:

אתה יכול למסמך את זה?

מר דן תיכון :זה מופיע שם ,בלוח המודעות.
דובר:

בבקשה תמשיך.

מר דן תיכון :אה ,אתה נותן לי רשות להמשיך?
דובר:

לא אני .לא אתה .כבוד ראש העיר.

דובר:

כן ,איך תכנית כזאתי מופקדת ואתה אפילו לא נותן הודעה למועצת העיר .זה
באמת מעניין.
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מר דן תיכון :תסתכל איזה ,נעמי ,תלכי תראי את ההכרזה של הממונה על המחוז.
גב' נעמי כספי :שמה?
מר דן תיכון :על שינויי יעוד באדמות כלל כאן ,עם חלקות ותת חלקות .אנחנו,
גב' נעמי כספי :המודעות האלה שתלו?
מר דן תיכון :כן ,כן .במקרה .בין המתנות לעובדים וכולי וכולי שאני תמיד בעד .אבל זה גם
פורסם בטח במעריב או בעיתון ,במחנה החרדי או משהו כזה.
מר אברהם בינמו :דן ... ,בבקשה.
מר דן תיכון :אבל אני ביקשתי להזמין את מהנדס העיר,
מר אברהם בינמו :אמרתי לך שנולדה לו נכדה,
מר דן תיכון :בסדר ,מזל טוב.
מר אברהם בינמו :אז נזמין אותו.
מר דן תיכון :אני אפילו אבוא להרים כוסית לכבוד הבריתה.
מר שלומי זינו :תגיד ,אתה מתבייש בתכנית הזאת? למה אתה לא מודיע למועצה?
מר אברהם בינמו :רבותיי,
מר שלומי זינו :הופקד ה תכנית שהוכלת לשנות את פני העיר ,אתה לא מודיע אפילו למועצה.
מה אתה מחביא? מה אתה מסתיר? למה אתה מחביא את זה? למה אתה
מסתיר את זה?
מר אברהם בינמו :אין לנו מה להחביא ומה להסתיר.
מר שלומי זינו :ממה אתה מפחד? למה אתה לא מביא את זה למועצת העיר?
מר אברהם בינמו :יש לנו רוב ,תקבלו את ההחלטה,
מר שלומי זינו :למה אתה לא מביא את זה למועצת העיר? מה זה משנה אם יש רוב ואתה
לא מקיים ,אתה לא מקיים את ההחלטות.
מר רועי לוי:

למה אתה הורס,

מר אברהם בינמו :תתייחס בבקשה להצעה לסדר יום.
מר רועי לוי:

למה אתה הורס?

מר אברהם בינמו :בבקשה ,רועי.
מר רועי לוי:

טוב.

מר דן תיכון :תגיד לנו מתי אנחנו צריכים לארוז את החפצים ולעזוב את העיר הזו .תגיד
לנו רבע שעה לפני שאתה מחליט לתת את המכה הסופית.
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מר אברהם בינמו :רועי ,בבקשה.
מר רועי לוי:

טוב ,אז ככה .אני הגשתי ב 3.7-הצעה לסדר בנושא של השכרת מבנים .ה3.7-
זה אומר מהיום עברו  5חודשים .עוד מעט חצי שנה.

מר שלומי זינו :בסדר .אני מספטמבר הגשתי מלא הצעות והוא לא מתייחס ,אז מה,
מר רועי לוי:

עברו יותר ,סליחה ,עברה יותר מחצי שנה מאז שביקשתי להעלות את הנושא
הזה .הנושא הזה נולד כתוצאה מפניות של תושבים ובמיוחד תושבת בשם
מלי רוזן סיגלוביץ' שהיא ניסתה להרים פה בתוך העיר מופעי תרבות
שהמתנ"ס לא נותן להם מענה .היא קיבלה פה דלת סגורה פעם אחר פעם.
היא הייתה גם אצלך במשרד .היא הייתה במתנ"ס ,דיברה עם המנהלים של
המתנ"ס ,עם כל המנהלים של המתנ"ס פעם אחר פעם .סגרו לה את הדלת.
מה מפתיע? שכשהיא הלכה למקומות אחרים וערים אחרות פתחו לה את
הדלתות .עכשיו ,רק אתמול היה שמה אירוע ,היה אירוע שהיא עשתה
בקריית מוצקין ¾ .אולם תושבי נשר .תושבי נשר ,במקום ליהנות בנשר
נאלצים בגללך לנסוע למוצקין ולצרוך שם תרבות .לא יכול להיות שהכישלון
הזה ימשך .היה כאן תאטרון לילדים במתנ"ס שנסגר ,הסדרות תאטרון ירדו.
השבוע פגשתי אב לארבע ילדים מהעיר ,ילדים מגיעים  5עד גיל  12ששאלתי
אותו לאיזה חוגים הילדים שלך הולכים ,והוא אומר הם לא הולכים לחוגים.
אמרתי לו למה? הוא אומר כי מבחינת ההיצע ומבחינת השעות שום דבר לא
מתאים .אמרתי לא יכול להיות 4 .ילדים ,חוג אחד לא מתאים? אומר לי לא.
אז מה אתה עושה? שולח אותם למתנ"ס רמות בחיפה .ילדים מנשר צריכים
לנסוע למתנ"ס רמות בחיפה כדי לצרוך חוגים .אנשים מבוגרים מנשר נוסעים
לקריות כדי לצרוך תרבות ואתה רוצה להפוך את העיר שלנו לא רק לעיר
שינה אלא לעיר שאיכות הסביבה שלה כל כך גרועה אבל גם איכות החיים,
עכשיו אני שואל את חברי ראש העיר ,ואת החברים במתנ"ס ,מה יש לכם נגד
תושבי נשר? למה אתם צריכים לפגוע בהם פעם אחר פעם? מה הם עשו לכם
רע?

מר שלומי זינו :דבר על המחירים שהוא העלה את זה לאלפי שקלים .פעם זה היה מאות
שקלים.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01367

מר רועי לוי:

7

ד.נ7.2.2018 .

אני הסתכלתי אתמול בלילה דווקא על פרסום שלך ,אדוני ראש העיר,
מתקופת טרום טרום בחירות ואמרת חוג בנשר יעלה מקסימום  150שקלים.
אתה יודע בכמה עברנו את ה 150-שקלים האלה? לכן הגשתי הצעה לסדר
בנושא של השכרת המבנים כי לא יתכן שמבני ציבור הציבור לא יוכל
להשתמש בהם .לא יתכן שיבקשו מהציבור בנשר לשלם אלפי שקלים כדי
להשכיר אולם ומצד שני כשהם הולכים לערים סמוכות אלינו הם מקבלים
את זה ,אני לא רוצה להגיד ,ברבע מחיר .ולא מערימים עליהם קשיים אלא
אומרים להם בואו .תעשו אצלנו .תעשו אצלנו אירועים ,תביאו ,תפריחו.
המתנ"ס גם ככה עומד ,האולמות האלה עומדים סגורים .אדוני ראש העיר,
הלכתי בדקתי את מערכות השעות של מתנ"ס בן-דור ,את מערכות השעות
של מתנ"ס הנוריות ,את מערכות השעות של היכל התרבות .בדקתי,
הסתכלתי ,עשיתי טבלה .המתנ"סים האלה  80אחוז מהזמן סגורים 80 .אחוז
מהזמן אתה לא מסוגל להפעיל אותם .הכישלון הוא כל כך גדול,

מר דן תיכון :מה עם היכל התרבות?
מר רועי לוי:

הכי שלון הוא כל כך גדול .אנחנו עוד נרחיב על זה כי יש אירועים ויש חוגים
שנעשו על אף שבמבנים ,ואנחנו נגיש את זה כהצעה ואני יודע שאדווה
מתכוונת לעשות על זה דיון בוועדת הביקורת ,מבנים של המתנ"ס נמצאים
ללא אישורים של כיבוי אש .מסכנים את הילדים שלנו יום יום .ארונות
חשמל פתוחים במרכז המוזיקה .אדוני ראש העיר ,בעיר נשר קיימים מבני
ציבור רבים שהועברו במרוצת השנים לניהול רשת המתנ"סים נשר והחברה
ה כלכלית לנשר נשרים .המבנים שנבנו מכספי ציבור אמורים לשמש עבור
תושבי העיר כמקום לפעילות לרווחת התושבים .בעת האחרונה ,אני מזכיר,
זה היה ביולי אך דבר לא השתנה ,התגברו הקולות בלשכתך הקוראים
להחרים אירועים שונים הנערכים על ידי תושבי העיר באולמות המתנ"סים
וכן הוס בר לתושבים כי הם לא יוכלו להשתמש באולמות לעריכת אירועים
וכנסים וכשאני אומר להחרים אירועים אני מדבר על הדעות החשוכות ביותר
שקיימות בחברה הישראלית שבגללם רצו להחרים כאן אירועים .ההחלטה
הזו מנוגדת לבסיס התפיסה כי מבני הציבור בעיר ישרתו את תושבי העיר וכן
גוזלת הכנסה מהתאגידים ,מתנ"ס וחברה כלכלית ,ופוגעת בקופה הציבורית.
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כמו כן אנו למדים על פי דו"ח מבקר המדינה בנושא מינויים פוליטיים
ברשויות המקומיות וכן על פי דו"ח נציב תלונות הציבור  2017כי ראש
העירייה אתה מינית עובדת למתנ"ס נשר לאחר שכשלת למנותה בחברה
הכלכלית נש רים ועל זה המנכ"ל החברה הכלכלית קיבל צו הגנה קבוע
שחושף שחיתויות שהיעוד של אותה עובדת זה השכרת אולמות לאחר
שבחברה הכלכלית לא עשית את זה .אי השכרת מבנים נוגדת את מהות
תפקידה של העובדת שברוח ההחלטה כי לא משכירים מבנים מרוקן מתוכן
אף את תפקידה .מצד אחד אתה מכניס אותה בדלת מסתובבת ומצד שני
אתם אומרים לה את לא יכולה להשכיר מבנים .אדוני ראש העיר ,אני הגשתי
הצעה לסדר שאני מאמין שבכל עיר מתוקנת שרוצה לחבק את התושבים
שלה ורוצה לאהוב את התושבים שלה וכשהנהלת העירייה לא הולכת נגד
התושבים ,היא חייבת לאמץ אותה .מה שמוזר הוא שצריך הצעה לסדר
בשביל שתושבים יוכלו להשכיר מתנ"ס .איפה נשמע כזה דבר? לשכור
מתנ"ס? לשכור מבנה בתוך מתנ"ס ,לשכור אולם בתוך מתנ"ס .למה אנחנו
צריכים להגיע לידי זה שאני צריך להוציא הצעה לסדר? למה זה לא צריך
להיות ברור? ועכשיו רק בקוריוז לחברי המועצה שתדעו ,כי גם את זה
מסתירים ממכם ,כנראה ,לדעתי כבר התקבלה החלטה אבל אני עדיין אשים
את זה בכנראה כי אני לא ,עדיין לא יודע את זה במאה אחוז ,הולכים לסגור
גם את מתנ"ס החצב .אוטוטו .זה עניין של ימים .כדי לעשות שם בית ספר
דתי .סגרו את בית ספר ישורון ,אמרו אין רישום ועכשיו בשביל כיתה אחת
הולכים לסגור עוד מתנ"ס בנשר כשגם ככה אין מתנ"סים שעובדים .אז
המתנ"ס היחידי שנותן שירות לתושבים בימי הולדת שתושבים באים
ומתכנסים שמה ועושים יום הולדת ,גם את זה רוצים לסגור.
מר שלומי זינו :אגב ,עוד החלטת מועצת עיר שאתה לא מקיים ,הייתה החלטה לא לבטל את
הרישום לחבצלת וגם את זה אתה לא מקיים.
מר רועי לוי:

אי לכך הצעתי לסדר הינה ,בכל האולמות המוחזקים על ידי העירייה,
מתנ"ס ,חברה כלכלית ,חריג יהיה היכל התרבות ,ניתן יהיה לערוך את
האירועים הבאים :יום הולדת ,מפגש קהילתי ,ערב שירה בציבור ,מפגש
כיתתי ,מסיבת גן ,ישיבת ועד או התארגנות תושבים ,פעילות תנועה וספורט,
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חזרה של להקות והרכבים ,תערוכות אומן ,קבוצות לימוד ותמיכה ,הרצאה
שבתשלום או לא בתשלום ,כנס פעילויות ,הופעות בתשלום או לא בתשלום.
רשימה זו אינה סגורה וניתן להוסיף עוד שימושים עליה בהחלטת הנהלת
המתנ "ס אך לא ניתן לגרוע ממנה .התשלום המירבי יהיה כדלקמן .עבור כלל
הפעילויות המוזכרות בסעיף  ,1למעט הרצאה בתשלום ,הופעה בתשלום שלא
בהיכל התרבות ,הסכום המירבי יהיה עד  300שקלים .עבור כלל הפעילויות
המוזכרות בסעיף  1למעט הרצאה בתשלום ,הופעה בתשלום ,סכום המירבי
לתש לום להשכרת היכל התרבות יהיה עד אלף שקלים לתושב ועד 2,500
לתושב חוץ .עבור הרצאה בתשלום ,הופעה בתשלום שאינה בהיכל התרבות
הסכום המירבי לתשלום יהיה עד  600ש"ח לתושב נשר ועד אלף ש"ח לתושב
חוץ .עבור הרצאות בתשלום ,הופעות בתשלום בהיכל התרבות הסכום
המירבי לתשלום יהיה עד אלף שקלים לתושב נשר ועד  5,000לתושב חוץ.
הצעת ההחלטה תאומץ באופן מלא על ידי הנהלת המתנ"ס בתוך עשרה ימים
מיום אישורה במועצת העירייה .הפרוטוקול ישלח לחברי מועצת העירייה
והתעריפים יפורסמו באתר האינטרנט של המתנ"ס .במידה והחלטה זו לא
תאומץ על ידי הנהלת המתנ"ס יופסקו כלל ההעברות הכספיות למתנ"ס
באופן מלא .הצעת ההחלטה תאומץ באופן מלא על ידי הנהלת החברה
הכלכלית נשרים תוך  10ימים מיום אישורה במועצת העירייה ,פרוטוקול
ישלח לחברי המועצה והתעריפים יפורסמו בציבור .אני מוסיף שלא קשור
להצעת החלטה ,אדוני ראש העיר ,אני ראיתי ,זו הצעת ההחלטה .אני ראיתי
את החברים מהמתנ"ס שהגיעו לפה כנראה כדי להסביר לחברי המועצה ,הרי
זה ברור לנו גם איך אתה נוהג ,עד כמה ההצעה הזאתי תגרום לקריסה של
המתנ"ס והמחירים הם נמוכים מדי והם לא טובים ואי אפשר לעשות וחסר.
אדוני ראש העיר ,עד לפני שנכנסת לתפקיד כל תושב שרצה לשכור אולם או
מתנ"ס יכל לשכור והמתנ"ס החזיק את עצמו ולא נכנס לגירעונות ולא היה
ב ...עסק חי ולא עשו חגיגות ומסיבות ואוכל ולא  ...כל שני וחמישי עובדים
שמה והמתנ"ס הצליח לשרת את תושבי נשר והמחיר לחוגים היה  120ו140-
שקלים ועובדה שאפשר .אצלך ,נכשלת .אין לך חזון גם בתחום הזה .נכשלת
ומי שסובל זה אנחנו ,התושבים .אנחנו סובלים סבל רב מהכשלון שלך כי
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אנחנו נאלצים לנדוד החוצה מהעיר כדי לצרוך את הדבר הכי בסיסי שזה
תרבות וחינוך.
דובר:

בריאות.

מר שלומי זינו :שאלה קטנה .אדוני היועץ המשפטי ,אני יכול להשתתף בדיון הזה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מה הבעיה?
מר שלומי זינו :אני שואל אם אין חשש לניגוד עניינים.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אני לא יודע על מה מדובר.
מר שלומי זינו :עכשיו ,השכרה של ,מחירים של השכרה של,
מר דן תיכון :אדוני ראש העיר ,באת היום חגיגי.
מר שלומי זינו :אני שואל אותך ,תענה.
מר דן תיכון :עם חליפה .אז אנחנו ,אדוני ראש העיר ,אפשר לשאול אותך שאלה?
מר אברהם בינמו :אפשר לשאול שאלה .אפשר לשאול שאלה את היועץ המשפטי.
מר דן תיכון :אפשר לשאול אותך שאלה? הוא יכין את התשובה .הוא לא שולף חוות דעת
מן השרוול .אדוני ר אש העיר ,שאלה לי אליך .הייתי פעם חבר באיזה מוסד
לא חשוב ,וככלל קבעתי שכל אחד מחברי המוסד הזה ,ה ,120-יוכל בתחילת
כל ישיבה לשאול שאלה בעל פה בענייני דיומא שהרי אנחנו חיים בנשר,
ותראה מה אני מבקש ממך .אתה יודע שאני פנסיונר .יש לי גימלה .זמני בידי
אבל אתה חבר בכל מיני מוסדות שבהם מתקבלות החלטות שעוסקות
בעתידה של נשר .אלה ועדות מיוחדות ,ואתה לא בא לישיבות האלה
כשהוועדות האלה חורצות את גורלה של נשר .אני מציע לך שבכל עת שאתה
לא יכול לבוא תצלצל אלי ואני אסע לירושלים על חשבוני ואני אמלא את
מקומך לטובת התושבים .שאלה נוספת .קראתי בעיתון מעריב לפני שבוע
וחצי שמתקיים משפט ,אדוני היועץ המשפטי ,אולי אתה יודע ,באחד מבתי
המשפט במפרץ חיפה בקריית ביאליק שבו נדונה תביעה של הוואקף החיפאי
בעניין בית הקברות שבו קבור עזאדין אל קסאם כנגד ,נדמה לי ,החברה
לקירור .יש דבר כזה חברה לקירור? ושם מנסים להגיע לפשרה שהתוצאה
תהיה שנשר תהפוך למקום לעלייה לרגל של כל מיני חובבי וחסידי עזאדין אל
קסאם .מה אתה יכול לומר לנו בעניין הזה .האם באמת מתקיים משפט כזה?
האם יש ניסיון לפשרה בין הוואקף החיפאי לבין מועצת עיריית נשר באשר
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לקרקעות בית הקברות והאם עומדים להעביר חלק מהקרקעות ששייכות
לחברה לקירור לוואקף כדי להגדיל את השטח שבו קבור עזאדין אל קסאם.
אתה יודע על כך משהו ,אדוני היועץ המשפטי? על המשפט הזה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :עד כמה שאני זוכר,
מר דן תיכון :לא שומע אותך.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :עד כמה שאני זוכר היה לנו פעם הליך שהסתיים .על ההליך הזה שבו
מעורב גורם חיפאי לא ידוע לי .לא קיבלתי שום העתק .זו פעם ראשונה שאני
שומע.
מר דן תיכון :אתה פעם ראשונה שומע שיש משפט כזה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :של חיפה מול זה ,כן.
מר דן תיכון :על הוואקף החיפאי?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :זה חיפה.
מר דן תיכון :כשהוא בעל הקרקע אז הוא של בית הקברות ,לפחות הוא טוען כך .אני
חשבתי שהוא שייך לקרן הקיימת אבל מסתבר שהוא שייך לוואקף החיפאי.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :מה שניתן ,אולי ,לעשות זה לבקש להצטרף להליך.
מר דן תיכון :למה?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :להצטרף להליך,
מר דן תיכון :אבל איפה מתקיים התהליך? מי יודע עליו?
עו"ד אלכסנדר טנדלר :לא הובא,
מר דן תיכון :מי יודע עליו? מי שמע מלבד עיתון מעריב ש,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אפשר לבדוק ,אפשר לבדוק במערכת המשפט ובהתאם לזה,
מר דן תיכון :אדוני ראש העיר .אתה יודע משהו?
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד .יש לי תשובות ללא מעט שאלות ואם אתה חושב שבאת
לנהל מערכת בחירות כרגע,
מר דן תיכון :אני ה ,יש לי חדשות בשבילך .אני מודיע כאן שאני לא רץ במערכה הבאה.
מר אברהם בינמו :אמרתי לך ש ...זה גם בסדר ,זו זכותך .יש נושא שהעלה רועי לוי ,כאשר,
אנחנו אומרים כאשר אתה רוצה להעלות נושאים באמת חשובים ,באמת
ענייניים ,שיש להם תשובות מן הראוי שתבוא ,תגיד,
מר דן תיכון :עזוב ,אני שולח לך ,שלחתי לך,
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(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אני כבר לא מגיש .תתייחס גם להכרזה הזאת של הוועדה המחוזית שאף
אחד מאיתנו,
מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה נעמי.
מר שלומי זינו :אדוני היועץ המשפטי ,אני שוב אומר לך,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :הוא שואל אם הוא בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים מאחר והוא עוסק
בתיווך והשכרה ונדל"ן ,תקן אותי אם אני טועה במשהו .כן ,הוא שואל אם
הוא יכול ,הוא שואל אם הוא בניגוד עניינים.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :לשיקול דעתך ובהתאם להחלטות המסחריות שאתה ...
מר שלומי זינו :איזה חוות דעת מעניינת .בסדר ,קיבלתי.
מר דן תיכון :מתי בכוונתך,
מר שלומי זינו :קיבלתי ,תתקדם .נו ,מה? אני צריך לענות לך? אתה לא עונה לנו,
עו"ד אלכסנדר טנדלר :אם הוא חושב שהוא בניגוד עניינים ,אם הוא חושב שכחבר מועצה
וכמתווך הוא עלול להיות בניגוד עניינים אז שיפעל בהתאם.
מר שלומי זינו :אני לא אמרתי שאני חושב .אני אמרתי שכיוון שאני לא קיבלתי חוות דעת
על ניגוד עניינים אז אני איפה שיש חשש אני פונה ליועץ המשפטי.
עו"ד אלכסנדר טנדלר :ואני מחזיר אליך .אם אתה חושב שאתה בניגוד עניינים כמתווך ויש
לך איזושהי מחוייבות,
מר שלומי זינו :לא היה לי שום עסקים עם המתנ"ס .אני שאלתי ,בגלל שאני עוסק בענייני
נדל"ן ,האם אני יכול להשתתף בישיבה כן או לא.
דובר:

השכרות ,תיווך ,לא עובדים במתנ"ס.

מר דן תיכון :אדוני ,אתה רוצה להתבטא? בוא תשב כאן .תשב .נכבד אותך ,נשמע אותי.
מר אברהם בינמו :אני מבקש מהקהל ,זה לא ,נעמי כספי בבקשה.
גב' נעמי כספי :אדוני ראש העיר ,יש לי שתי שאלות לשאול אותך שלא תענה עליהן.
מר שלומי זינו :ואני רוצה לדבר אחריה.
מר דן תיכון :למה? דווקא אני מעוניין לשמוע,
גב' נעמי כספי :לא ,הוא לא עונה אז יש לי שתי שאלות שהוא לא יענה עליהן .אחד ,אדוני
ראש העיר .הרי את הישיבה של לפני שבוע די החלטנו ביחד שאתה ואני
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נתאם פנייה לגברת ליאת פלד או למודי אבירם ,כדי שהם יוכלו לבוא לכאן
ולהציג לפני התושבים את התכנית של בניית  5,000יחידות דיור,
מר דן תיכון :זה בחוץ יש לך הכרזה בחוץ.
מר שלומי זינו :זה לא יקרה.
מר דן תיכון :אף אחד,
מר שלומי זינו :כמו בכיכר העיר .זה לא יקרה.
גב' נעמי כספי :עכשיו,
מר שלומי זינו :רק בכוח ,ב ...בית המשפט זה יקרה.
גב' נעמי כספי :נגיד שאתה רוצה לעשות לי דווקא ,אבל אתה די דופק את התושבים
שמחכים לשמוע מה התכנית ואם היא כזאת תכנית טובה למה אתה מודאג
שיבואו ויספרו לנו עליה? אז למה לא הרמת אלי טלפון ביום חמישי לפני
שבוע ואמרת לי נעמי,
מר אברהם בינמו :אני לא מודאג .את  ...עושה דברים לבד,
דובר:

תשלחי לו פנייה בכתב ,אולי הוא יענה .בעוד שנה.

גב' נעמי כספי :האמת היא שניסיתי לתאם אבל כנראה שאתם אמרתם ,אתה אמרת להם
לא לדבר איתי,
מר אברהם בינמו :מה שאת עושה .את עושה את הדברים לבד,
מר דן תיכון :אז אני אמרתי,
גב' נעמי כספי :אבל הייתה החלטת מועצת עיר ואתה אמרת .יש לי את השרטוט כי צילמו
אותי ,ביקשתי .נתאם ביחד .את לא תתאמי שום דבר ,נתאם ביחד.
מר אברהם בינמו :נכון .יש לשכה ש,
גב' נעמי כספי :אז תראה איזה יופי ,אבי .אתה יש לך אחד ולנשר יש אפס .ניצחת .ניצחת
את נשר .אחד אפס .אתה בשביל לסדר אותי ולעשות איזשהו 'וי' קטנטן
דפקת את כל התושבים של נשר ועבר עוד שבוע .אז עכשיו אני אחזור,
מר שלומי זינו :עד שיגמרו השישים יום של ההתנגדות לא יהיה שום,
גב' נעמי כספי :נכון ,אבי .אתה יודע ,זה מה שמטריד אותי.
מר שלומי זינו :הוא עשה את זה בכיכר העיר .רק ...
גב' נעמי כספי :משום שמכיוון שאני יודעת שאתה חסר אחריות ,אנחנו חס וחלילה יכולים
להגיע למועד,

"חבר" – הקלטה ותמלול

01367

14

דובר:

איך את מתבטאת?

מר רועי לוי:

איך את אומרת את זה? מה פתאום? זה מתוכנן בקפידה.

ד.נ7.2.2018 .

גב' נעמי כספי :לא ,די ... .אנחנו יכולים חס וחלילה להגיע למועד שאנחנו נאחר בהגשת
ההתנגדויות והכל יהיה בגללך ,אבל זה הרי ,אתה לא מוטרד כי זה לא כל כך
מעניין אותך אז או קיי .אנחנו מתאמים ביחד מחר מול מודי אבירם ו ,ואהוד
שריג וליאת פלד?
מר אברהם בינמו :אני יכול לדבר איתך כרגע רק על הנושא שהעברנו ל...
גב' נעמי כספי :אבל יש מלא אנשים שבאו לשמוע על התכנית .אדוני ראש העיר ,נשר היא
לא עסק פרטי שלך .אני שואלת אותך באופן הגיוני ,האם אתה חושב שבגלל
שנוח לך לא לענות לי על שאלה שנוגעת לעיר,
מר דן תיכון :לחייהם של תושבי העיר.
גב' נעמי כספי :זה לא הגיוני ,תחשוב.
דובר:

הוא מחוייב לכלל תעשיות.

גב' נעמי כספי :או קיי.
דובר:

לא יעזור כלום.

גב' נעמי כספי :נשים את זה בצד .אני אדבר איתך מחר בבוקר בטלפון ,בסדר?
מר אברהם בינמו... :
גב' נעמי כספי :בשמחה רבה.
מר דן תיכון :ומה את מצפה שהוא יענה לך?
גב' נעמי כספי :שאנחנו נתאם את זה לשבוע הבא כשיבואו לכאן מודי אבירם ,הם רוצים,
אגב ,לבוא.
מר דן תיכון :גם את אביגדור יצחקי,
גב' נעמי כספי :הם פוחדים ממך ,אני לא יודעת למה.
מר אברהם בינמו :גם אני מעוניין ש,
גב' נעמי כספי :או קיי.
מר דן תיכון :מי שקובע זה אביגדור יצחקי,
גב' נעמי כספי :אני יכולה להבטיח לך ,אבי ,שני דברים .בשם האנשים שיושבים כאן,
באמת .ש-א' ,אנחנו נכבד וניתן כבוד גדול לכל בן אדם שבא לפה וירצה
להסביר,
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מר אברהם בינמו :לא זכור לי ש ...על ידי אדריכלים שבאו להסביר כאן נתתם כבוד .לא
זכור לי כשהיו כאן חברת יפה נוף ודיברו על ה ...לא זכור לי כמה כבוד נתתם.
גב' נעמי כספי :אין לי מושג על מה אתה מדבר אבל,
מר אברהם בינמו :את אמרת שבשמחה תדברי איתי מחר,
גב' נעמי כספי :אז מחר אני אדבר איתך .ואם ירצה השם,
מר דן תיכון :למה? למה מחר ולא היום?
גב' נעמי כספי :רגע .היום אנחנו אין לנו למי להתקשר,
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :אבי ,שאלה נוספת .שאלה נוספת ,טלפון .אתה יודע ,מאז שדן תיכון הביא
בשבוע שעבר כזה ספר ענק על אגירה שאובה האמת היא שאני באמת קצת,
מר דן תיכון :רק רגע ,תרשי לי לתקן.
גב' נעמי כספי :כן.
מר דן תיכון :אני אמרתי באותה ישיבה שהוא נכח בישיבה שבה אושרה התכנית הזאת.
גב' נעמי כספי :נכון.
מר דן תיכון :אני רוצה לתקן כי בסופה של החוברת ישנו הפרוטוקול של אותה ישיבה.
גב' נעמי כספי :הוא לא היה.
מר דן תיכון :הוא לא היה.
גב' נעמי כספי :וזה מה ש,
מר דן תיכון :וזה גרוע בעיני פי כמה וכמה.
מר אברהם בינמו :אם הייתי זה גרוע ואם לא הייתי זה גרוע.
מר דן תיכון :לא ,לא .אתה תסלח לי ,אל תעשה צחוק מזה.
גב' נעמי כספי :דן ,תן לי.
מר דן תיכון :כשסוגרים עיר,
גב' נעמי כספי :דן.
מר דן תיכון :ככה בקלות ובהבל פה ועוד מגחכים ,זה לא נאה .זה לא מתאים לך .אבל אני
רציתי לתקן שאתה לא בא לישיבות שעוסקות בגורלה של העיר הזאת .כנ"ל
לגבי המחצבה שהולכת להיות מחודשת .אתה לא בא ואתה מפקיר את
התושבים שלנו.
גב' נעמי כספי :אני,

"חבר" – הקלטה ותמלול

01367

16

ד.נ7.2.2018 .

מר דן תיכון :ואני אחד מהם.
גב' נעמי כספי :דן ,תן לי שנייה.
מר דן תיכון :אפילו יותר.
גב' נעמי כספי :הדבר שהכי מדהים אותי שכזאת תכנית מטורפת של אגירה שאובה מתחת
לרגליים של התושבים ,שאגב ,הרעש ישמע גם לכל האנשים שגרים ברמות
יצחק וגם ביגור.
מר דן תיכון :יגור בטח .יגור לא יודעים בכלל ,יגור לא יודעים בכלל שהתכנית עוסקת גם
ביגור.
גב' נעמי כספי :שהתכנית הזו כל כך לא מעניינת אותך שאפילו לא טרחת ללכת ולשמוע על
מה היא מדברת ואתה באמת שלחת אנשים אחרים ,אפילו לא מטעמך אלא
אנשים אחרים שיסגרו את העניינים.
מר דן תיכון :נשר ב,
גב' נעמי כספי :בשביל לשרת איזשהו בעל ממון שהולך לעשות עכשיו מלא כסף על חשבון
התושבים בנשר ואתה אפילו לא היית שם כי זה לא היה,
מר דן תיכון :לא .איש מנשר לא היה שם.
גב' נעמי כספי :זה לא היה מספיק חשוב .הייתי אומרת משהו אחר אבל אני אשתוק.
מר דן תיכון :איש מנשר לא היה שם כדי להגן,
מר אברהם בינמו :נעמי ,אני מבקש ממך להתמקד בנושא שלשמו,
גב' נעמי כספי :או קיי .הנושא שלשמו התכנסנו .תראה ,אתה האשמת את דן שהוא עושה
מערכת בחירות .אני רוצה להגיד בשביל מי שצריך להתחיל לעשות מערכת
בחירות זה אתה .כי באופן שאתה מתנהל בשנה האחרונה ,אתה לא תוכל
להיות ראש עיר בקדנציה הבאה .אתה פועל נגד התושבים במקום ,אתה
רוצה לעצבן אותי ואת חברי מועצת העיר האחרים ולנחול ניצחונות קטנים.
זה בסדר ,אבל אתה דופק את כולם .זה אחרי המבול זה משפט קלאסי שבנוי
עליך אז ככה לא עושים מערכת בחירות ,אבי .אתה רוצה להיות ראש עיר
הבא? תתחיל לעבוד בשביל התושבים ,או קיי? ולא ,נכון שזה נחמד ללטף
ראשים של ילדים קטנים ולהצטלם עם ותיקי מלחמת העולם .אני נותנת
להם כבוד ואני אוהבת אותם ואני מעריכה ,אבא שלי גם כן היה חייל בצבא
הרוסי.
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איפה הוא היה עד היום ,שלוש שנים איפה הוא היה?

גב' נעמי כספי :ששש .אבל אתה,
מר אברהם בינמו :את יכולה להתייחס למה שאת שואלת?
גב' נעמי כספי :אתה היית צריך ב 4.5-שנים האלה לנסוע ,אבי ,כל יום לירושלים ולהביא
כסף הביתה ממשרדי הממשלה ולא להסתובב בגנים ובבתי ספר .אתה צריך
כל יום לנסוע לירושלים לכל המשרדים ולהביא כסף הביתה ואתה לא עשית
את זה .בקשר ,אני רוצה עכשיו להעיר בקשר לנושא שרועי לוי העלה .הנה.
לעניין שהצעת החוק מדברת עליו .אני בעצמי ,ביחד עם יחיאל אדרי ,יום
שלם התעסקנו עם גברת סיגלוביץ'?
מר אברהם בינמו :סגלוביץ'.
גב' נעמי כספי :סגלוביץ' ,בגלל שמישהו במתנ"ס אמר על גופתי המתה היא תקיים אירוע
אצלי .הוא יושב פה ,ואתה שיתפת איתו פעולה ,זאת אומרת רק ממניעים
אישיים,
מר דן תיכון :הוא לא שיתף איתו,
גב' נעמי כספי :מניעים שהם לא,
מר דן תיכון :הוא התייעץ איתו.
גב' נעמי כספי :לרווחת הישוב ,לתועלת התרבותית שבהעלאת מופעים ,לעידוד יזמות של
מישהי שבאה ואומרת תנו לי ,אני יודעת לעשות פה דברים טובים .זה יעניין
את האנשים .רק בגלל קטנוניות ואפס אכפתיות בכל מה שקשור לטובת
הציבור עצרת כל דבר טוב שקורה פה ואני מצטרפת בשמחה להצעה של רועי
וכל הדברים שהוא העלה שם.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
דובר:

אני מבקש לרשום אותי ברישומים.

מר אברהם בינמו :ה ...שלך ,מר ...
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :ערב טוב לכולם .כשאני מסתכל על ההצעה של רועי ,יכול להיות שהוא לא
יודע הכו ל .פשוט חבל לי כבר לא נמצא פה ,אבל המבנים לא של המתנ"ס.
המבנים הם של עיריית נשר .אין שום הסכם,
גב' נעמי כספי :עוד יותר גרוע.

"חבר" – הקלטה ותמלול

01367

18

ד.נ7.2.2018 .

מר יחיאל אדרי :אני מבקש לא להפריע לי כמו שאני לא מפריע לאף אחד .בשום הסכם בין
עיריית נשר לבין המתנ"ס ,לא בהשכרת מבנים ,אין שום הסכם לא בין
העירייה לבין החברה הכלכלית ,אדוני גלעד הישג ,ותעבור על זה ואתה מודע
לזה ,אין שום הסכם חתום .המתנ"ס לא רשאי ,אין לו שום זכות ,להגיד
לתושב זה או אחר אם הוא יכול לקבל או לא לקבל את המבנה .זה
שהמתנ"ס לקח בעלות על העניין הזה מכיוון שהעירייה נתנו לה את
האפשרות  ...לא יעלה על הדעת שהמתנ"ס לא מסוגל למכור כרטיס בשמונים
שקל לאירוע ומישהו אחר יכול כן למכור בשמונים שקל לאירוע ... .יעשה
תחרות איתי .זה מה שביקש המתנ"ס ,שלא יעשו תחרות .לא יכול להיות ש...
משכירים למישהו  ...אחרי שבועיים זה לא חוקי .קודם כל זה לא חוקי בכלל
שהם משכירים את הבניינים .זה לא שלהם .זה מבנים של העירייה ,בבעלות
העירייה .העירייה  ...המתנ"ס לא משקיע אגורה במבנים האלה .אנחנו
משקיעים את החשמל ואנחנו משקיעים ב ...המתנ"ס לוקח את הכסף וגם
בזמנו סגרתי  85אחוז מההכנסות עוברים למתנ"ס .המתנ"ס לא ישקיע
אגורה שם .לא יעלה על הדעת  ...הוא לא מסוגל למכור אירוע ,והייתה לנו
שיחה ,ראש העיר ,אתה ואני בעניין הזה .לא מסוגל למכור אירוע  50שקל
ומישהו אחר שמוכר אירוע ב 80-שקל כביכול מתחרה איתו .על העניין הזה
של מה שאמרה נעמי ,על גופתי המתה .היה לנו יום ארוך ,יום לימודים ארוך,
אני לא רוצה להגיד  ...היום ,אני מדבר על השבוע לפני שאני צריך להתחנן ...
לב קש ממנהל המתנ"ס למה לעשות דברים כאלה? אני הייתי צריך לפנות ל...
כדי שישכירו מבנה לאירוע שהיה צריך להיות ונעצר .רק בהתערבות ראש
העיר שהגיעו אליך למשרד אושר העניין הזה .אני לא מדבר רק על האירוע
הזה .אני גם נתתי בזמנו כשהייתי בתפקיד לגבי ימי הולדת .אמרתי כמה
מותר לגבות ,ככה וככה מאנשים ,וזה עבד מצויין .זה עבד מצויין ואני לא
מבין ,לא מבין היום מישהו שמשתלט בגדול על המבנים שלי .מבנים שלנו,
והוא יכתיב אם זה או אחר כן יקבל או לא יקבל .באיזה סכום הוא יקבל .אין
שום הסכם בינינו .המתנ"ס הזה שאני רואה היום פה  ...כולנו סבבה ,על
הכיפאק ... ,אבל זה עדיין לא אומר שהם צד בעניין .הביטוח הוא של עיריית
נשר ... ,אנחנו מבטחים את  ...וכל תושב בעיר נשר  .24/7 ...במקום לספר
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סיפורים בהתחלה ולהגיד על האירוע של שעתיים לך תעשה לי ביטוח ותבוא
אלי .מי מבטח אירוע של שעתיים? איזה חברה מבטחת? לא קיים במדינת
ישראל .בשביל  ...הם אמרו ילדים בטיולים .אתה לא יכול לצאת לטיול,
האבא לא יכול לצאת לטיול עם הילד בגלל שאין ביטוח  ...הילדים אצלנו
מבוטחים  24שעות ולכן אני לא מבין ,א' מה  ...בעניין הזה .דבר שני ,אני
שמעתי מה שאמר רועי לגבי הסכומים .אני חושב שאנחנו צריכים להיכנס ...
והסכומים שאנחנו ביקשנו בזמנו שעמדו בסכומים שהיה אז זה לא היה
בשמים .הסכומים האלה הם ,זה איך אומרים? זה כסף עודף שקיבל
המתנ"ס .אני לא רוצה להיכנס לקטע ולהגיד שבמבנים האלה הרבה מאוד
זמן הם משועממים ,ריקים ,היו לנו שיחות הרבה אתה ואני בעניין .אני לא
חושב שהיום תושבים שרוצים לעשות פעילות הם לא פרסמו  ...הם לא
עושים תחרות עם המתנ"ס .באיזשהו שלב אמרו להם ,את תמכרי את
הכרטיסים ,אנחנו ניתן לך את הכרטיסים ,אנחנו ניקח עמלה ,אנחנו נעשה
את זה .אני הבאתי לפה לפני שנתיים כמעט מישהו שיעשה פה הצגה ב ...אמר
אני לא רוצה כסף .לא רוצה ממכם כלום .אני אתן לכם שתי שורות למתנ"ס,
אני אשלם  3,000שקל על המבנה .אנחנו רק צריכים לתאם זמנים .תאריך
היו צריכים לתאם .זה לא עניין את המתנ"ס .המנהל ישב ,אז הוא היה ממלא
מקום .ישב עם הבן אדם אצלי במשרד ,אמרתי תגיד ,זה  ...לא נהנה מזה .תן
לתושבים .וגם הכתבנו סכום ,הכתבתי לחברת ההפקה הזאתי סכום .זה
הסכום שאתם גובים מהתושבים .הם אמרו בסדר .אבל אנחנו צריכים
תאריך .המבנה שומם ,המבנה ריק ,לא חבל? למה? כי זה הצגה מרוקאית.
יכול להיות ש,
דובר:

בינמו זה גם מרוקאי.

מר יחיאל אדרי :א ני מבקש ממך לא להפריע לי .לכן אני אומר צריך לשנות את החשיבה ,מה
שקורה ב ...הם לא בעל-בתים על המבנים האלה וצר לי שאנחנו צריכים
לעשות את זה בישיבת מועצה .זה שלנו ,זה לא של המתנ"ס .גם לא של
החברה הכלכלית .אסור להם,
מר דן תיכון :המתנ"ס הוא גם כן שלנו.
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מר יחיאל אדרי :דן ,זה לא שלנו .החברה הכלכלית אין לה שום סמכות .היא לא יכולה
להשכיר מבנים .אין לה שום הסכם עם העירייה שהיא משכירה מבנים
לתושבים ויש ביטוח ואין ביטוח .אין .אני לפני שבעה חודשים הישיבה שלי
הייתה עם ,דנו במתנ"ס ,דנו בחברה הכלכלית ,דנו עם היועץ המשפטי של
החברה הכלכלית וניסינו לבנות הסכם .אם אני לא טועה ,גם אתה היית
אדוני  ...עד היום זה לא יצא לפועל .אני לא מבין למה .המתנ"ס ,היועץ
המשפטי שלו אומר לא ,אני רוצה לפי התנאים שלי .החברה הכלכלית אומרת
לא ,אני רוצה לפי התנאים שלה .היועץ המשפטי שלנו  ...ובשורה התחתונה
מי שנפגע זה התושב ואני לא מבין למה.
מר דן תיכון :דווקא אני מבין.
מר יחיאל אדרי :עכשיו ,אני יודע ששולמית לוי ,כשהיא קיבלה את המנדט גם מבחינת
העירייה ,בואו נקרא לזה ,חברה כלכלית והמתנ"ס להשכיר מבנים .ושולמית
לוי הייתה באה אלי כל היום ,חבל שהיא לא פה כי אני הייתי אומר לה את
זה .יחיאל ,הם עושים לי את המוות .אני רוצה להשכיר ,אני מכינה ,מכינה,
עד שאני יושבת מתאמת יום מתאמת שעה ומתאמת הכול אומרים לי לא .או
שאומרים המבנה תפוס בתאריך שהאנשים האלה מבקשים .זה תפוס.
דובר:

למה זה ככה?

דוברת:

ואני רוצה להגיד ,להוסיף לזה רגע,

מר יחיאל אדרי :אל תוסיפי  ...אני מבקש ,אני דיסלקט .מפריעים לי אני מתבלבל.
מר דן תיכון :אתה לא נראה כזה תמים.
מר יחיאל אדרי :אני משתדל.
מר דן תיכון :יש לך בכל זאת ניסיון של יותר מיום ב,
מר יחיאל אדרי :הכי ותיק בעיר.
מר דן תיכון :בסדר ,קל וחומר.
מר יחיאל אדרי :לכן אני אומר ,אני לא יודע למה זה צריך להגיע בכלל להגיע  ...לישיבה
בנושא סדר יום .אני לא מבין למה אני צריך בכלל לבקש מהמתנ"ס לעשות,
לעזור  ...אני מציע ,אנחנו נסמיך את גברת שולמית לוי כהחלטת מועצת עיר,
עד היום היו לנו מחירים סבירים שהלכו לתושבים .עשו את האירועים
האלה .הנהלת המתנ"ס לא יכולה ,לא יכולה לבוא ולהחליט למי היא נותנת
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למי לא .זה שלנו .אחרי שיהיה הסכם מסודר עם החברה למתנ"סים ,עם
החברה הכלכלית ,נעביר להם את השרביט והם יעשו את זה על פי מה
שאנחנו,
מר אברהם בינמו :תוך  60יום לעשות הסכם.
מר יחיאל אדרי :אין לי בעיה לעשות תוך  60יום הסכם אבל עד אז ,עד אז שיתנו לתושבים
את האפשרויות על פי המחירים שהיה נהוג ושולמית יש לה מחירון .זה עבר
לציון ,אני לא מבין מה הבעיה .למה אני צריך עכשיו לכנס ולהתחיל להיכנס
לנקודות של  300שקל זה ,לא לא ,אתה בחור יותר טוב ,תביא  290שקל .לא.
זה המחירים .לשולמית היה מחירון ,שתעבוד לפי המחירון .עיריית נשר ,אני
מציע שעיריית נשר תוך  60יום תסגור את הנושא של  ...זה מספיק ,אדון
מיכה? אני חושב שההסכם מוכן 60 .יום זה המון זמן אבל לא משנה ,אני
איתך 60 .יום העירייה עם המתנ"ס והחברה הכלכלית יסגרו את ההסכמים
ביניהם כי אין הסכם .רבותיי ,זה חמור מאוד .מי שלא יודע כי אם יקרה
משהו הרי העירייה  ...המתנ"ס זה לא מעניין אותם והחברה הכלכלית היא
לא צד בעניין .לכן אני מציע שיהיה תוך חודשיים הסכם בין החברה הכלכלית
לבין העירייה ,בין העירייה לבין המתנ"ס ,בין המתנ"ס ובין החברה
הכלכלית .הצלבה של כל הדברים האלה .לאחר מכן ,אחרי שזה יהיה,
להשתמש עדיין במחירון שיש לשולמית לוי .המחירון הזה הוא היה מצויין
לתושבים ,לא הייתה בעיה ולא צריך עכשיו להיכנס ומי ש ...ולמה  5,000ומי
החליט בין  1,000ל .5,000-תושבי המקום הם לפני הכול וברגע שזה יהיה לא
תהיה בעיה .זו ההצעה שלי.
מר אברהם בינמו :טוב .כן ,שלומי.
מר שלומי זינו :ערב טוב,
מר דן תיכון :אולי בכל זאת תאמר משהו ,אדוני ראש העיר .אנחנו משוועים לשמוע אותך
בענייני דיומא .אתה יושב כאן ,אתה לא חש בטוב? אתה לא חש בטוב ,תגיד
לי.
מר אברהם בינמו :חש מצויין.
מר דן תיכון :אז תתייחס לענייני נשר ,אנא ממך.
מר אברהם בינמו :אני אתייחס ,לעניינים האלה אני אתייחס.
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מר שלומי זינו :השבוע השתתפתי בדיון של הוועדה הגאוגרפית של משרד הפנים שדנה
בדיון,
מר אברהם בינמו :לא סמכות ...
מר שלומי זינו :להקמת המועצה התעשייתית במפרץ חיפה .להזכירך ,אני חבר מועצת עיר
נשר ,אתה ראש עיריית נשר לא הגעת לדיון הזה,
מר דן תיכון :שמה אתה הרי  ...אז תדאג שנקבל לפחות כסף .גם  ...וגם כסף.
דובר:

אנחנו לא מוזמנים לדיון הזה.

מר שלומי זינו :היית ם מוזמנים .ראשי הערים ,אל תפריע לי ,אני לא הפרעתי לך .ראשי
הערים קריית ים וקריית ביאליק וגם נציגים מקריית מוצקין הגיעו והתנגדו
פה אחד להקמת המועצה התעשייתית .אני ביקשתי לא להפריע לי ... .כן,
מעניין למה אתה  ...אחר כך .הרי אמרת שאין זיהום אוויר בנשר.
מר אברהם בינמו :לא ,אמרתי שבנשר האוויר ...
מר שלומי זינו :אמרת שאין זיהום בנשר.
מר אברהם בינמו :אמרתי ש ,מה אתה מצוטט,
מר שלומי זינו :אני מצוטט אותך .אמרת שבנשר אין זיהום אוויר אבל מה אני אגיד לך,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אני שמח שאתה מודיע כאן שאתה מצטרף להתנגדות שהבעתי בשם תושבי
נשר להקמת המועצה התעשייתית .אני רק עצוב שפעם אחר פעם בכל
הוועדות החשובות האלה אתה לא מגיע ולא נוכח .איפה אביגיל? איפה
אביגיל?
גב' אביגיל:

אני פה ,ואני ומיכל ליבנה ואני נוכחת כשמזמינים את עיריית נשר.

מר אברהם בינמו :אל תפריעו לשלומי.
מר דן תיכון :כשאישרו את הקמת המחצבה ליד דוכיפת את היית? היא הייתה.
מר אברהם בינמו :שלומי ,בבקשה.
מר שלומי זינו :תראה ,אנחנו,
מר דן תיכון :איך אנשי דוכיפת יושבים בשקט .אתה שומע ,ולא משתגעים מהפיצוצים
מימין ומשמאל ,מלמעלה למטה .כמה פעמים ראית את  ...במשך  5שנים,
פחות? הרבה יותר מזה.
מר ניסים בן לולו :דן תיכון ,אין פיצוץ  ...שמה ואין פיצוץ אחד .לא יודע מאיפה אתה שומע.
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מר דן תיכון :את מה?
מר ניסים בן לולו :פיצוצים? אין כלום.
מר דן תיכון :אתה כנראה לא הבנת על מה אני מדבר.
מר אברהם בינמו :או קיי ,שלומי,
מר דן תיכון :צר לי שאתה לא יורד לסוף דעתי וכנראה שלא בפעם הראשונה.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :תראה ,אנחנו שואלים אותך הרבה שאלות ,אני יש לי חמש דקות שלי,
מר דן תיכון :סדר היום זה החיים בנשר.
מר אברהם בינמו ... :זה  ,23תסתכל.
דובר:

בבקשה ,תן לדבר.

מר דן תיכון :כך תראה נשר בעוד  4 ,3שנים.
מר שלומי זינו :תראה ,אנחנו שואלים הרבה שאלות .שולחים גם פניות בכתב אבל
כששואלים אותך במועצת העיר אתה אומר תתנו להם בכתב .כשפונים אליך
בכתב אתה לא עונה .כשבאים למועצת העיר ושואלים אותך למה אתה לא
עונה אתה אומר תפנו בכתב אז בוא ,שמע ,העיר שלנו נמצאת במצב מאוד
קריטי .מאוד קריטי מבחינת התכניות ההרסניות שאתה מקדם .על פניו אתה
אוהב לפרסם את הסקר ,את נתוני הסקר שאתה מזייף בקשר לזה שרוב
האנשים אוהבים לחיות בנשר או טוב להם לחיות בנשר .עושה תעמולת
בחירות על חשבון העירייה אבל כשמסתכלים על פי הנתונים היבשים וכל
התכניות ההרסניות שהפקעת אתה בשם יריית נשר אנחנו בעיצומה של
דעיכה מאוד מאוד מתמשכת בכל הפרמטרים .אם זה בחינוך ,אם זה באיכות
הסביבה ,אם זה בתשתיות ,אם זה בחזות העיר ,אם זה בתרבות ופנאי ,מה
אנחנו צריכים לעשות  ...בכמה ישכירו במתנ"ס ,למי ישכירו במתנ"ס .אם זה
בטחון אישי של התושבים והכי חשוב ,השירות האישי שהם מקבלים
מהעירייה .מישהו אמר לי השבוע משפט יפה .בנשר זה נהיה כמו ,לא רוצה
לפגוע בעיר האחרת ,של פעם .צריכים קומבינות ,צריכים קשרים כדי לקבל
את מה שכל תושב אמור לקבל בתור תושב שמשלם את הארנונה .אבל מה?
בתמורה גם זכינו להעלאות של תשלומי הארנונה .אם זה במדידות חדשות
שעשית ,אם זה בהעלאות של הטייס האוטומטי ופלוס האחוזים שאתה
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ניסית להעלות גם במסגרת הטלת המס דירה ,ו ...גם בפרשיות שחיתות
חמורות שחלקם עדיין נחקרות במשטרה ,אבל הכי גרוע זה המכירה
המתמדת של כל נכסי העיר נשר .אתה מוכר את העיר נשר בכל מקום ,לכל
יזם ,לכל מי שמרבה במחיר ואתה לא חש איזושהי מחוייבות לתת דין
וחשבון למועצת העיר ולתושבים .המצב הפיננסי המדרדר של נשר ,התחלת
עם  300מיליון שקלים בקרנות של העירייה ,נשארת עם פחות מ 100-צבועים
למים וביוב ותיעול שגם שמה ניסית לשלוח יד ועוד לקחת בשם העירייה
הלוואה לעסק הפרטי שלך.
מר רועי לוי:

הלוואה  5מיליון שקל.

מר שלומי זינו :הלוואה של  ...אני חושב ש,
מר רועי לוי:

הלוואה ,לקח הלוואה.

מר יחיאל אדרי 20 :אלף שקל הלוואה 220 ,אלף שקל ,יותר מ ...-שקל היה בתקציב .אני
הייתי נוכח.
מר שלומי זינו 220 :מיליון זה היה ...
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו ,154 :תוריד את ה 50-מיליון הלוואה אז נשאר פחות מ 100-מיליון .אבל אני
חושב שהתושבים כולם ,אני מסתובב לא מעט ברחובות ושומע לא מעט
אנש ים ,כולם מחפשים מישהו שיתמודד עם כל האתגרים ,אני לא מדבר על
החזון והעתיד איך לפתח את העיר אלא איך לעצור את ההידרדרות של העיר
שאתה במו ידיך הבאת ו אני זוכר שפעם נשר הייתה מודל לחיקוי .הייתה
מודל לחיקוי בהרבה מאוד פרמטרים .אתה ,במקום לשמור על הקיים ,הלכת
והש לכת לפח את כל התכניות של קודמך שרק לפני שבוע ביקשת לתת לו
אזרחות כבוד .אם זה המנטרה העיקרית שהייתה אצלו ,להוציא את כל
התעשייה המזהמת מהעיר ,אם זה בסיסי צה"ל ,בסיס דלק ,בסיס בינוי ,אם
זה ההפסקה של יצור המלט בנשר ,החברים שלך שעכשיו אתה מקדם להם
תכנית בנייה שמאפשרת,
מר דן תיכון :אתה קיבלת תרומות מנשר מלט? תגיד לי ,אתה קיבלת תרומות מנשר מלט?
מר שלומי זינו :בזמן שאני ,כמה ,על איזה נושא שאני רוצה .יש לי עוד שלוש דקות כי יש
הפרעות ואני  ...על הפרעות .ואתה הולך ומקדם תכנית שמשנה להם את כל
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הקרקע 450 ,דונם ,מתעשייה ותעסוקה אמרת לא צריכים תעסוקה ,צריך
תעשייה פה .בנשר צריך תעשייה .אתה משנה את כל הקרקע הזאת למגורים
ואתה נותן להם רישיון לפעול עוד  25שנה מבלי להתייחס לתכנית שמאפשרת
להם לייצר את המלט .תגיד ,אתה השתגעת? אתה רוצה להחזיר לנו פה את
המלט ,אתה רוצה להחזיר את המחצבה ברמות יצחק ,אתה מוכר את כיכר
העיר ליעלון ולחברים שלך שמה .מה ,לאן אתה רוצה להגיע? מה ,אתה
החלטת שזו קדנציה אחת ואתה בורח לתאילנד? מה ,מה אתה עושה? איפה
זה יעצור? איפה זה יגיע? תכנית כזאתי ענקית של הגדלת העיר ב 62-אחוז
ואתה אפילו לא נותן הודעה למועצת העיר .באת כמו איזה גנב במחשכים
לפני איזה שנה ,מעביר הצעה שעיריית נשר תצטרף ליזם באופן פרטי
ושואלים אותך ,מסתובבים בכל העיר ,יש שלטים ענקיים ואתה לא נותן שום
התייחסות .עכשיו ,זה רק לא נגמר בשחיתויות או בדברים הגדולים שאין
להם תשובות .זה גם בדברים הקטנים .איפה זה הדברים הקטנים ,לכאורה?
יש בניין בנשר שנקרא בניין האקדמיה .אתה מכיר אותו 100 .דיירים .יש שם,
היזם שבנה את הבניין שהוא במקרה גם היזם שמקדם את תכנית כיכר
העיר ,שהשתלט על קומה שלמה ששייכת לדיירים ,סדר גודל של ,800 ,600
 700מטר.
דובר:

 900הם הגיעו.

מר שלומי זינו :אתה יודע ומכיר את היזם הזה .למה אתה מכיר אותו? כי בעבר ,ביחד איתו,
הגשת התנגדות באמצעות עורך דין רון  ...שהעסקת בעירייה כיועץ משפטי
חיצוני והוצאת מקופת העירייה מעל  1.5מיליון שקלים והעברת אליו ,הגשת
התנגדות לתכנית של בניית השכונה שאתה כל כך מנסה למצוא חן בעיניהם,
תכנית נוף כרמל .ומה אתה הולך ועושה? בישיבת הנהלה של העירייה
שהתקיימה לפני מספר שנים בקדנציה שלך אתה בודק ,אתה שולח את עורך
דין רון  ...להזמין שמאות לנכס שהוא נכס שלכאורה נגנב מהדיירים ,ואתה
מזמין שמאות עבור העירייה שתרכוש את הנכס הזה .עכשיו ,בסופו של דבר
הפרוטוקול הזה עובר לידי ואני מעיר את תשומת ליבם של הדיירים ומה
קורה? משיח עמר .זה שאתה עכשיו מנסה להיעזר בו כדי להתמודד
בפריימריז בליכוד ,אץ רץ לחבר שלו במעלות ,סגן ראש העיר ,וקונה את
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הנכס הזה באמצעות חברה והחברה הזאתי מוכרת את הנכס הזה לחברה
אחרת ברווח של מיליונים ועכשיו  100משפחות צריכים להתמודד עם פולש
שהשתלט על נכס ששייך להם אבל מה? העירייה רצתה לרכוש את זה אז יש
עוד הרבה הרבה הרבה מאוד סיפורים ואני פשוט לא מבין איפה זה יגמר.
איפה אתה מתכוון לסיים את זה .הרי,
מר אברהם בינמו :הזמן שלך הסתיים.
מר שלומי זינו :כן ,אני אסיים .עוד משפט אחד ואני מסיים .אני אומר לך,
מר דן תיכון :אתה באמת נראה לי שאתה לא חש בטוב.
מר שלומי זינו :אני אומר לך,
מר דן תיכון :השפתיים שלך יבשות .יבשות.
מר שלומי זינו :אני אומר לך ,ואם כבר במשיח עמר עסקינן ,יש פה שחיתויות שלא יודע כבר
אם למשפחה אין זמן ואין חשק כבר לחקור מרוב הפרשיות שיש פה או שיש
פה חקירה גדולה שאנחנו תיכף כולנו נקבל איזשהו סיכום של כל השחיתויות
שהיו פה בקדנציה האחרונה .אבל ,ואני אומר לך אבל מה שהכי חשוב והכי
מעניין את התושבים זה איפה ה 300-מיליון שקלים .אתה בא כל שנה מציג
לנו דו"חות ,מעדכן תקציבים ,מספרים ,העיר איתנה ,עיר חזקה ,עיר
פיננסית ,לוקחת הלוואה לא לוקחת הלוואה .בשורה התחתונה איפה הלכו
ה 300-מיליון שקל?
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר שלומי זינו :איפה ,תן לי לסיים ,איפה הלכו ה 300-מיליון שקל?
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר שלומי זינו :אני ,אני מציע ואני אומר ,שים את המפתחות .שחרר אותנו ,תשחרר אותנו
מכל הנזקים שעשית לעיר ותקווה ,תקווה מאוד שלא תגמור כמו הרבה מאוד
חברים שגמרו,
דובר:

עד כאן ,עד כאן.

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :יש הצעה ,רבותיי .הנושא ,הדיון בנושא הזה הסתיים .יש הצעה שהעלה
רועי לוי ,יש נושא נוסף שאתה? אז בוא תגיד ,שנדע מה ההצעה.
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מר יחיאל אדרי ... :בהצעה .אני יודע שישנו איזה הסכם משנת  1990עם החברה למתנ"סים,
אבל ההסכם הזה מבחינתי לא תקף כי אז לא הייתה החברה הכלכלית ואין
תקשורת בין שני הצדדים .לכן אני מציע  ...אפשר?
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :ישנו מחירון ובזמנו בניתי  ...שולמית,
מר שלומי זינו :אבל למה לא הבאת לנו הצעה מראש? למה עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את
ההצעה שלך במועצה שזה נושא כל כך מורכב .בוא להצעה של רועי ,ראינו
אותה ,בדקנו אותה,
מר אברהם בינמו :אפשר לעשות הפסקה של  3דקות ונוכל להסביר לכם.
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,אני לא צריך לתאם עם אף אחד.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :תקיים את החלטת מועצת העיר ,תעשה שידור ישיר של הישיבות מועצה
בווידאו כמו שהתקבלה ב 24.1.18-ותפסיק לספר סיפורים שאין כסף או שיש
כסף.
מר יחיאל אדרי :הצעת החלטה .ישנו מחירון ,רועי ,אתה מפריע לי אחר כך תשאל את
ההצעה .רועי ,רועי אתה מפריע לי.
מר רועי לוי:

שמענו אותה.

מר יחיאל אדרי :ישנו מחירון שבניתי אותו בזמנו יחד עם שלומית ואנוכי .אני חושב
שהמחירים הם בין הסבירים ביותר ואפילו חלק מהם יותר זולים  ...ולכן
ההצעה שלי יש מחירון  ...שאני סגרתי בזמנו .אני מבקש שהנהלת המתנ"ס,
העירייה והחברה הכלכלית ייצמדו למחירון הזה בהחלטת מועצת עיר מכיוון
שאין חוזה מסודר בין החברה הכלכלית לבין המתנ"ס לבין העירייה הנהלת
מועצת העיר תקבל החלטה שתוך  60יום יוצג בפני מועצת העיר חוזים
משולשים בין החברות שאמרתי .עיריית נשר ,מתנ"ס והחברה הכלכלית ,ועד
אז בהחלטת מועצת עיר ניצמד למחירון של שולמית לוי ולאפשר לכל תושב,
על פי המחירון שקיים .לקבל את המבנה ולא להקשות עליהם.
מר אברהם בינמו :טוב .מי בעד ההצעה של רועי לוי?
דובר:

רק שנייה ,אני בחוץ .יש חברי מועצה בחוץ ,תקרא להם.
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מר אברהם בינמו :אני רק ברשותכם רוצה לאפשר לחגי להגיד כמה מילים .חגי ,ואחרי זה
אנחנו לא מקיימים דיון ,אנחנו כבר נהיה בהצבעה .כן ,בבקשה חגי .חגי הוא
יושב ראש הנהלת המתנ"ס.
מר חגי:

שלום לכולם ... .כל מיני דברים שנעלמו פה .לגבי נושא השכרות המבנים.

מר דן תיכון :אנחנו מבקשים שראש העיר ,אדוני ,עם כל הכבוד לך אני  ...שראש העיר
יחזור לכאן וישמע את הדברים שאתה עומד להשמיע .לא רק באוזנינו אלא
גם באוזניו ,אבל ,אז שמישהו יקרא לו .גבירתי מנכ"לית העירייה ,אולי
תואילי בטובך,
מר שלומי זינו :למה אנחנו צריכים לשמוע? יש פה הצעה לסדר ,מי בעד ,מי נגד ,זהו.
מר דן תיכון :להחזיר את ראש העיר.
מר שלומי זינו :שי יתן הסברים בדירקטוריון של המתנ"ס .מה אנחנו צריכים לשמוע את
ההסברים.
מר דן תיכון :נעמי ,אישתי אומרת שהוא נראה לא טוב.
גב' נעמי כספי :מי ,אבי?
מר דן תיכון :כן .הוא נראה לא טוב ,בריאותית .ואת שרת הבריאות שלנו.
גב' נעמי כספי :שכולנו נהיה בריאים.
מר דן תיכון :לא ,ברצינות .נשאלת השאלה אם הוא כשיר כרגע .כי אני רואה שהוא הלך
להתאוששות.
גב' נעמי כספי :הוא יצא ,ראש העיר יצא .אם ראש העיר לא מכבד אותך אז תדבר כשהוא
יצא .אז חגי ,כשאתה תסביר ,כשאבי יכנס חזרה ,אני מקווה שתזכיר את
האולי  15 ,10שיחות שהיו לי איתך באותו יום,
מר דן תיכון :עם הגברת סיגלוביץ'.
גב' נעמי כספי :כמו בקטע של הגברת סיגלוביץ',
(מדברים יחד)
(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :אפשר להתחיל .חגי  ...יושב ראש הנהלת המתנ"ס .בבקשה.
מר רועי לוי:

יש לי שאלה .למה אנחנו צריכים לשמוע ,שנייה ,יש לי שאלה לפני שהוא
מדבר .למה כל פעם שיש איזשהו נושא שנוגע למתנ"ס או נושא שנוגע
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לדברים שאתה לא רוצה לענות ,אנחנו צריכים לבזבז את זמננו ,ואני אומר
לבזבז את זמננו ,ולקבל התייחסות מאנשים שהם לא חברי מועצת עיר.
מר שלומי זינו :כשאנחנו מבקשים על  5,000יחידות דיור לקיים דיון רציני זה אתה מסרב
לזה .וכשנעמי כספי קובעת פגישות עם היזמים אתה גם כן מבטל לה את
הפגישות האלה.
מר רועי לוי:

עכשיו ,אני מציע ,אני מציע ,או שאתה נותן לי את הזמן ,את החמש דקות
שלי ,ולא נותן לי לדבר מעבר לחמש דקות האלה ,אני מציע ש,

מר שלומי זינו :עד שאנחנו נקבל דיונים שאנחנו רוצים ודברים שאנחנו רוצים לא נקיים דיון
מר רועי לוי:

לא רק זה .גם יש לי ,אני רוצה,

(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

אני לא רוצה לשמוע אותו .לי אתה לא נותן  5דקות ,אני לא רוצה לשמוע
אותו כי הוא לא חבר מועצה ,אז אם לא אכפת לך לבזבז את הזמן שלי .חבר
מועצה יש לו  5דקות ,אתה רוצה להציג לנו מצגות ועניינים תשלח לנו במייל,
נלמד את הנושא ונגיע .יש כאן הצעה לסדר ,מי בעד ,מי נגד ,להתראות.

מר אברהם בינמו :שנייה ,שנייה .אני מתייחס ברצינות לדברים,
מר רועי לוי:

לא ,זה רציני .הכול רציני אבל אתה מתייחס רק למה שאתה רוצה .למה
אתה לא יכול לדבר ,למה אתה מביא לנו אנשים,

מר אברהם בינמו :אתה מוכן להפסיק להפריע?
מר רועי לוי:

לא.

מר אברהם בינמו :אמרת את שלך ,הקשבתי.
מר רועי לוי:

תתייחס .אם אתה לא מתייחס אז,

מר אברהם בינמו :אם תאפשר לי אז אני אתייחס.
מר רועי לוי:

בבקשה.

מר אברהם בינמו :בכוח אני לא יכול.
מר רועי לוי:

אין בכוח שום דבר .אתה בינתיים היחיד שעובד בכוח פה .נגד כל התושבים.
לא יודע מה אתה לוקח .לא מתייחס ,לא עונה לכלום ,לא חושב שצריך לתת
דין וחשבון לתושבים .מה זה? אנחנו מדברים על  ?...מה זה ,עיריית נשר זה
החצר ה ...שלך? מה ,אתה,

דובר:

רועי ,תן לו לדבר.
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הוא לא מדבר ,הוא לא עונה .הוא לא עונה .אני לא רוצה לשמוע את יושב
ראש הנהלת המתנ"ס שהוא איש פוליטי .אני לא רוצה לשמוע אותו.

גב' אדווה קאופמן :אי אפשר לעשות איפה ואיפה ... .רצו לדבר ,למה שהוא ידבר?
דובר:

אנחנו הזמן שלנו יקר,

גב' אדווה קאופמן :יש פה אנשים שרצו לדבר,
מר רועי לוי:

אני רוצה שמלי תדבר גם כן.

מר שלומי זינו :ואני רוצה עוד  5דקות לדבר.
(מדברים יחד)
(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :אני מבקש להפעיל את הזה .אני מבקש להעלות לסדר את ההצעות
החלטה .מה הצעות ההחלטה?
מר רועי לוי:

אני הצעתי את ההצעת החלטה שלי בהתחלה.

דובר:

אדוני ראש העיר ,אדוני ראש העיר .אני חושב שיש פה האשמות ,צודקות לא
צודקות .אני חושב שהדירקטוריון הוא חלק מעיריית נשר ואני חושב שצריך
לשמוע אותו .גם אם יצביעו בעד ,יצביעו נגד ,זה כבר לא משנה .יש החלטות,

(מדברים יחד)
דובר:

אתה לא יכול להאשים פה את הדירקטוריון .תיתן לנו לשמוע.

מר רועי לוי:

לא האשמתי אף אחד.

(מדברים יחד)
דובר:

אני אומר ביקורת,

דובר:

אבל זה לא המקום לדיון .זה לא המקום,

(מדברים יחד)
דובר:

 ...העלה נושא על המתנ"ס ,תן ליושב ראש לדבר.

מר רועי לוי:

עם כל הכבוד,

(מדברים יחד)
דובר:

אנחנו חברי מועצת עיר קצובים בזמן .כל אחד  5דקות רשות דיבור,

מר חגי:

אני גם אדבר  5דקות.

דובר:

אתה לא חבר מועצת עיר .בבחירות הבאות,

מר חגי:

אני רוצה להגיב מסיבה אחת,
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אבל תגיב לנו בכתובים .תגיבו לנו בכתובים.

(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :לא יכול להיות שעובדי מתנ"ס פה בשכר ,לא יכול להיות שעובדי מתנ"ס
ונציגי דירקטוריון בכל עניין שקשור למתנ"ס יגיעו לכאן ויתארחו בדיונים
של מועצה .אתם ,אתם תלכו לבחירות ,תתמודדו ,תיבחרו ותבואו לעשות
יחסי ציבור .לא יחסי ציבור על חשבוננו ולא תגנבו זמן,
מר יחיאל אדרי :הזמן של הוויכוח שאנחנו מתווכחים כבר,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הם מחלקים מתנות ,הם הפכו להיות יחצ"נים,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :שום עוד עירייה לוקח את העבודה  ...מביא אותו ,עושה לו תעמולת בחירות
על חשבונו .עובד המצטיין שבועי 50 .שבועות 50 ,עובדים 50 ,משפחות
פתקים לקלפי .תפסיק כבר .תפסיק ,תתעסק במהות .תתעסק בתכל'ס.
מר גאורגי גרשקוביץ :שלומי ,שלומי.
מר שלומי זינו :כן ,גאורגי .מה ,גם אתה לא רוצה שידברו ...
מר גאורגי גרשקוביץ :תשתוק אתה.
מר שלומי זינו :אל תגיד לשתוק.
מר גאורגי גרשקוביץ :אתה תשתוק ,כן.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אתה צריך לצאת מפה ,אתה בניגוד עניינים.
מר אברהם בינמו :טוב ,רבותיי,
מר גאורגי גרשקוביץ :שעה וחצי אנחנו שומעים  ...מי אתה בכלל?
מר שלומי זינו :אני חבר מועצה ואתה חבר מועצה שעובד אצל כלל תעשיות.
מר גאורגי גרשקוביץ :או קיי ,בסדר.
מר שלומי זינו :אתה חבר מועצה שעובד אצל כלל תעשיות,
מר גאורגי גרשקוביץ :בסדר ,כן.
מר אברהם בינמו :רבותיי,
(מדברים יחד)
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מר גאורגי גרשקוביץ :שלומי ,אני לא רוצה לשמוע אותך .אתה לא מעניין אותי .אני לא
באתי לשמוע אותך.
מר שלומי זינו :אל תבוא.
מר גאורגי גרשקוביץ :אתה אל תבוא.
דובר:

שלומי,

מר שלומי זינו :לא ,אני לא רוצה להשתתף בקרקס הזה.
מר אברהם בינמו :אני מתנצל על האירוע .אני חשבתי שנכון היה לאפשר ליושב ראש
הדירקטוריון לדבר .אנחנו לא נאפשר לו ,אנחנו נלך להצבעות ישר .הצעה
אחת היא ההצעה שהעלה רועי לוי והצעה אחת תהיה בהצבעה שהעלה יחיאל
אדרי.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש מרועי להוריד את ההצעה שלו ולהתחבר להצעה שלי.
מר רועי לוי:

לא .אני משאיר את ההצעה ,את התעריפים אני מתחבר לתעריפים של
ההצעה שלך.

מר אברהם בינמו :אז תגידו מה ההצעה ,בבקשה.
מר רועי לוי:

רוצה להקריא את התעריפים?

מר יחיאל אדרי :אני אגיד את ההצעה שלי ותחשוב לפני,
מר רועי לוי:

עם התעריפים?

מר יחיאל אדרי :אני אגיד את ההצעה שלי .ישנו מחירון,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :רבותיי ,אני מבקש .אני מבקש,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני מבקש ,בינו .אני מבקש שישמעו את ההצעה שלי,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מבקש ,רבותיי .יש הצעה לסדר ו ...כן? כפי שקרא רועי לוי .אני מבין
שעכשיו יש  ...איזשהו חיבור של הצעות .אז לשמוע הצעה ...
מר יחיאל אדרי :או קיי.
מר אברהם בינמו :ונא לא להפריע.
מר יחיאל אדרי :ההצעה שלי ,אני בניתי בזמנו ,כמו שאמרתי ,עם שולמית לוי מחירון .יש
פה רק טעות אחת באולם הגדול בבית  ...שהיה סיכום בין  500ל ,750-לא
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יודע למה רשמו פה סכום אחר ולכן אבקש שזה יעמוד על הסכום הזה.
בנוסף ,המחירים יהיו כולל מע"מ וביטוח .יש ליישם את המחירון הזה
לטובת הציבור ממחר בבוקר ולא להקשות על התושבים .עיריית נשר
מסמיכה,
מר אברהם בינמו :אי אפשר ממחר בבוקר.
מר יחיאל אדרי :אבל זה דבר קיים .זה קיים .זה דבר קיים ,זה לא שאני בא לשנות סדרי
עולם .קיים .המחירים כוללים מע"מ וביטוח .יש ליישם את המחירון הזה
לטובת הציבור ממחר בבוקר ולא להקשות על התושבים בתהליכים .יש
לשולמית לוי את המנדט מהעירייה לבצע זאת,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :תקשיב לי לעזאזל ,תן לי לסיים .תן לי לסיים ,זינו.
דובר:

 ...שלומי ,תרגיע.

מר שלומי זינו :אה ,חברים מהקהל.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :אני אתקן את זה ,אני אתקן את זה ,אני אתקן את זה .מנכ"לית העירייה
תעביר את רוח ההחלטה הזאתי למנהל המתנ"ס שיעביר אותה לשולמית לוי
לבצע אותו על פי הסיכומים הנ"ל .או קיי? זה הסיכומים שהקראתי.
המחירים כולל מע"מ ,כולל ביטוח .יש ליישם את זה  ...לטובת הציבור.
דובר:

למה בבית  ...שזה יהיה יותר נמוך?

מר יחיאל אדרי :ולא להקשות על התושבים בתאריכים .במידה ולא יבוצע ,במידה ולא
יבוצע עיריית נשר תפסיק את הזרמת הכספים לחברת המתנ"ס בעניין הזה.
זה ההצעה שלי .אתה מוריד את ההצעה שלך?
מר רועי לוי:

כן.

מר יחיאל אדרי :תודה רבה.
מר אברהם בינמו :מי בעד ההצעה של יחיאל? ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
מר דן תיכון :חשבתי שאתה גם כן מצטרף.
מר אברהם בינמו :שלומי נמנע?
מר שלומי זינו :אני נמנע ורוצה לנמק.
גב' נעמי כספי :לפני זה אני רוצה להגיד משהו,
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מר אברהם בינמו :שנייה ,שנייה ,שנייה ,שנייה .מי נגד ההצעה? שניים נגד .אני נגד ואחד
נמנע,
מר שלומי זינו :נמנע ורוצה לנמק.
הצעת החלטה -מחירון שהוכן בשיתוף שולמית לוי ,יתוקן כך שבאולם הגדול בבית לנדאו המחיר
הוא בין  500ל .750-בנוסף ,המחירים יהיו כולל מע"מ וביטוח .יש ליישם את
המחירון הזה לטובת הציבור ממחר בבוקר ולא להקשות על התושבים .מנכ"לית
העירייה תעביר את רוח ההחלטה הזאתי למנהל המתנ"ס שיעביר אותה לשולמית
לוי לבצע אותו על פי הסיכומים הנ"ל.
בעד8-
נגד1-
נמנע1-

גב'

נעמי כספי :ש נייה אחת ,אני רוצה להגיד משהו ,שלומי ,וברשותך .אבי ,תראה.
כשהמטרה היא טובה,

מר שלומי זינו :אבל רצף הדיונים,
גב' נעמי כספי :על הרצף הטיפולי ,לא על הדיוני .אני רוצה להגיד ככה,
מר יחיאל אדרי :רק שנייה .אני אמרתי משהו ,אני לא יודע אם זה רשום בפרוטוקול .הסכם
משולש.
מר שלומי זינו :כל ההצעה שלך היא מחורבנת ולא רשום בה שום דבר.
מר יחיאל אדרי :הכו ל רשום .הסכם משולש ,הסכם משולש בין החברה למתנ"סים ,החברה
הכלכלית והעירייה יוגש למועצת העיר תוך  60יום.
גב' נעמי כספי :כן .אבי ,מה שרציתי להגיד,
מר אברהם בינמו :רצה שלומי,
גב' נעמי כספי :לא ,הוא נותן לי 20 .שניות.
מר שלומי זינו :דקה,
גב' נעמי כספי :ואני  20שניות.
מר אברהם בינמו :בסדר ,בבקשה.
גב' נעמי כספי :לא ,לא ,תן לי לפני .תודה .כשהנושא הוא טובת התושבים אתה יכול לראות
שיש גם התנהלות שהיא ג'נטלמנית בתוך הפוליטיקה שהיא ממש מכוערת
כאן בנשר וכשצריך להביא לדיון משהו ענייני כדי שאפשר יהיה באמת לתת
תרבות טובה בעיר הזאת אתה רואה שמצד אחד הצעירים עם רועי ומצד שני
יחיאל יודעים לשתף פעולה בשביל לעשות פוליטיקה טובה כאן בעיר .כדאי
לך ללמוד ולא להתנגד.
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מר אברהם בינמו :ההצעה של יחיאל עברה.
גב' נעמי כספי :כן ,אבל אתה מתנגד .למה? זה דבר טוב ,למה אתה מתנגד? חבל.
מר אברהם בינמו :אני לא רוצה לנמק,
מר רועי לוי:

הוא מתנגד כי הוא נגד התושבים ,אתה לא מבין? למה היינו צריכים להביא
את זה למועצת העיר ,דבר טריוויאלי? למה דבר טריוויאלי צריך לבוא
למועצת העיר? הוא נגד התושבים .למה הוא אומר שאין זיהום אוויר בנשר?
הוא נגד הילדים שלנו .למה הוא הורס לתושבי י"א אלון את החלום שלהם
לקבל דירה? כי הוא נגד התושבים ,למה הוא רוצה להקים מחצבה בנשר? כי
הוא רוצה להרוס את תושבי נשר .הוא יודע שזה החודשים האחרונים שלו
והוא רוצה להרוס את תושבי נשר,

(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה.
מר שלומי זינו :אני רוצה לנמק את ההימנעות שלי .אני התכוננתי לישיבה הזאתי כמו שאני
מתכונן לכל ישיבה .למדתי את ההצעה של רועי לוי .אני חושב שהיא הצעה
מצויינת ללא שום שינוי כזה או אחר ואני גם מציע שבפעם הבאה למי
שמביא הצעה נגדית שיכין אותנו מראש וישלח לנו אותה מראש כדי שנוכל
לשקול מה בין ההצעה הזאתי להצעה השנייה .בגדול אני גם לא מבין איך מי
שאמר בעמוד  ,2אבי בינמו ,יושב ראש האופוזיציה לפני כמה שנים ,שעיריית
נשר זה לא החצר הביזנטית של איש ,הפך את העירייה לא לחצר הביזנטית,
לחצר הפרטית שלו ונגד התושבים.
מר אברהם בינמו :עברה דקה ,אנחנו עושים הפסקה של חמש דקות .תודה רבה.
(ההקלטה הופסקה)
סעיף  – 2פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד 12
מר אברהם בינמו :אני מבקש להמשיך את הדיון .הנושא הוא פרוטוקול ועדת תמיכות
י"ד . 12אני רק רוצה להכריז לפרוטוקול שלמעשה מועצת העיר אישרה  ...יש
החלטה בעניין  ...התבחינים במועצת העיר מספר  859שהובאה לדיון בוועדת
תמיכות ... .היועץ המשפטי לעיריית נשר לפיה לא ניתן לתת תמיכה למי אשר
אינו מושג ציבורי ,נותן  ...חוזר מנכ"ל ... .מבוקש לאשר את התבחינים כפי
שהובאו על ידי ועדת תמיכות.
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מר יחיאל אדרי :אני מבקש לצאת להתייעצות.
מר דן תיכון :אני יכול להעיר הערה כאן? יחיאל אדרי חבר בוועדת התמיכות .אני חבר
במאת האחוזים .שנה שעברה,
(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :כן ,כן ,אנחנו עם פרוטוקול פתוח .יחיאל ,בבקשה.
מר יחיאל אדרי :או קיי .מיכה?
רו"ח מיכה זנו :כן.
מר יחיאל אדרי :כנראה בהצעת החלטה האחרונה שהבאתי או שלא הבנו את השינויים או
שהוועדה לא הבינה אותי .כשמדובר על בן אדם יחידני ש ...הוא לא יכול
לבוא היום ליחיאל ולהגיד אני רץ מרתון ואני מבקש שיתנו לי בגלל שאני
מצטיין תתנו לי אלפיים שקל תלושים .לא על זה דובר .דובר על זה שבן אדם,
התבחינים שיחיאל ,אני בכוונה אומר יחיאל כי הוא לא רץ ,יחיאל ,יחיאל רץ
מרתון ,חייב להיות מאחוריו עמותה או גוף ציבורי שמעבירים אליו את
הכסף והוא מעביר את זה ל ...לא אנחנו .ולכן,
גב' מיכל ליבנה :יש תבחין שהוא סוציו-אקונומי לעמותה? התבחינים של,
מר יחיאל אדרי :כן.
גב' מיכל ליבנה :עד כאן אתה אומר נכון .בתוך התבחינים ,בטבלה שאתה כתבת בכתב ידך
הגדרת נשים ,נכים על פי אחוזים .נשים ,נכים וסוציו-אקונומי.
מר יחיאל אדרי :נכון.
גב' מיכל ליבנה :עמותה בוחנים  ...סוציו-אקונומי?
מר יחיאל אדרי :לא ,אנחנו בוחנים ,אנחנו ניתן את הכסף הזה ,הוועדת תמיכות סוברנית
לשבת ולבדוק אם יש בעיות סוציו-אקונומיות ,הרי היא מעבירה את זה להם.
היא יכולה לעזור,
דובר:

לעמותה.

מר יחיאל אדרי :לעמותה.
מר דן תיכון :איך זה ,הרי זה לא נושא שנולד בעיריית נשר.
רו"ח מיכה זנו :קריטריונים שאתה בוחן עמותה,
מר דן תיכון :סלח לי לרגע,
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מר יחיאל אדרי :כן ,אבל אנחנו רוצים לעזור ,הרי ברגע ש ,בשורה התחתונה אם נניח מכבי
חיפה  ...סתם אני אומר לצורך ההמחשה ,ואנחנו יודעים שיש בעיות סוציו-
אקונומיות ואנחנו רוצים לעזור ,היא מנצלת  ...נכון כי העמותה כוללת,
מר דן תיכון :אני רוצה,
מר יחיאל אדרי :רגע ,דן .סליחה .אני רוצה שאנחנו ,הוועדה ,לא תלך על החוק היבש ותגיד
הוא מגיע לו  10שקלים ,זה מה שהוא יקבל ,זה מה שאנחנו יכולים לעזור.
אנחנו ,יש לוועדת התמיכה את הסמכות לבדוק את ה ...לראות איך אפשר
לעזור יותר .זהו.
מר דן תיכון :אני,
מר יחיאל אדרי :אפשר ,אפשר ,אי אפשר ,לא.
מר דן תיכון :אה ,אדוני .אדוני ראש העיר .אדוני ראש העיר .אדוני ראש העיר ,אני לא
מבין למה בנשר רוצים להמציא את הגלגל .דברים כאלה יש בכל רשות
מקומית ולא רק ברשות מקומית .אני מניח שכולם קבעו כללים להקצאת
משאבים או כספים של העירייה לעמותות או לכל מיני גופים נזקקים .מדוע
לא לקחת את כל התבחינים האלה שמקובלים במרבית הרשויות המקומיות
ולאמץ אותם על ידי נשר?
מר אברהם בינמו :לא ,מה שאנחנו עושים זה לאמץ .אנחנו ,הייתה כאן איזשהו חשש
לשגיאה שכאילו נאמץ ספורטאי יחידני .יש לנו ספורטאים מצטיינים בנשר,
ברמה אולימפית אפילו ,אבל,
מר דן תיכון :בכל מקום בארץ יש דברים דומים.
מר אברהם בינמו :אז אנחנו רק רוצים להסדיר את זה.
מר דן תיכון :נשר לא ייחודית בעניין הזה .עכשיו ,אם קבעו שלא יינתן לבן אדם בודד אז
יכול להיות שיש מאחורי זה הרבה היגיון אבל בנשר ,היא לא יכולה להיות
יוצאת דופן בעניין הזה .העניין הזה מאחד את כל הרשויות המקומיות בארץ.
מר אברהם בינמו :אנחנו עובדים על פי חוזר מנכ"ל,
מר דן תיכון :נו ,אז שם יש בטח כללים.
מר אברהם בינמו :זה הכלל ,מה שהקראתי אותו.
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גב' מיכל ליבנה :אני ,אם אפשר רק משפט אחד לענות .כי באמת בתוך פרוטוקול ועדת
תמיכות כתוב ,אחד המשפטים הראשונים שהתבחינים מבוססים על חוזר
מנכ"ל של משרד הפנים.
מר דן תיכון :במדויק ,למה לא להעתיק במדויק את מה שכתוב שם? הרי הם היו ערים ,הם
היו ערים למצב שבו כל אחד ירצה להוציא חצי רגל  ...ולכן הם חסמו את
העניין הזה כשהם קבעו תבחינים ,מילה יפה מאוד תבחינים .כללים,
קריטריונים מדוייקים .אז מדוע לא לאמץ את הכול  ?as isכמו ש,
מר יחיאל אדרי :יכול להיות שזה משתנה,
מר רועי לוי:

שנייה ,יחיאל .ברשותך ,אני חייב פשוט לצאת .זמן דיבור שלי ביקש שלומי
לקחת אותו ,אין לי בעיה אני נותן לו אותו .אבל אני חייב לצאת ,אני מתנצל.

מר יחיאל אדרי :אי אפשר להעביר ,הוא לא מאותה סיעה שלך.
מר רועי לוי:

אין דבר כזה .תן חוות דעת משפטית.

(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אפשר? טוב ,ככה .לגבי הדיון הזה שהתקיים עכשיו בעניין התבחינים ,אז יש
כתבה מאוד מעניינת התפרסמה בגלובס ב 7.5.2015-באמצעות הכתב טל
וולקו והוא ,הכותרת של הכתבה ,אני מציע לכל חברי מועצת העיר לקרוא
את הכתבה הזאתי ,כשראש העיר מבזבז את הארנונה שלכם על קבוצת
ספורט .עכשיו ,אני בחרתי כמה ציטוטים מהכתבה לשתף אותך ,חבר
העירייה ,ואת חברי מועצת העיר ואת הציבור בנשר ,והציטוט הראשון זה
טבלה של תמיכת העיריות בקבוצות ליגת העל בכדורגל לשנים .2013/2014
אז יש לנו את מכבי פתח תקווה שמקבלת  600אלף שקל תמיכה מהעירייה,
בית"ר ירושלים  800אלף שקל מהעירייה .קבוצות בליגות העל .בני סכנין 1.3
מיליון ,בני יהודה  1.3מיליון ,הפועל רעננה ,הפועל באר שבע  2מיליון שקלים
ואז אנחנו מגיעים לשיאניות .עירוני רמת השרון ,מ"ס אשדוד  2.9מיליון ואז
יש את העירייה החביבה עליך ,שמה שלחת גם את מנכ"ל החברה הכלכלית
לעשות שיעורי בית איך דואגים לקיים עניינים ,הפועל עכו .עכשיו ,יש כאן
איזשהו דגש על קבוצות שלא נתמכות בליגת העל על ידי העיריות ,עיריות
מכובדות וגדולות .הפועל חיפה ,מכבי חיפה ,מכבי תל אביב ,הפועל תל אביב
ועירוני קריית שמונה .עכשיו ,זה ברמה העובדתית .עכשיו לגבי
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הקריטריונים .איך בכל זאת קובעים למי לתת את הכסף? באופן מעשי מאז
שנת  2006מחוייבות העיריות להתכנס לנוהל תמיכות במוסדות ציבור שקבע
משרד הפנים ,כלומר הן נדרשות להציג קריטריונים ברורים לחלוקת הכסף.
בפועל העניין הזה מגוחך .אומר מי שאומר ,גורם שבנה עבור אחת מהעיריות
הגדולות בארץ את התבחינים .אחרי שבעירייה קבעו שהם רוצים להשקיע
את רוב הכסף בקבוצת הכדורגל ,מה שקורה הלכה למעשה בעיריית נשר
כשבפעם האחרונה שקבוצת הכדורגל קיבלה תמיכה שזה היה בחודש חמישי
 2017זה עמד על סך של  1.750מיליון מתוך  2,025,000שקל ,אני מבקש ממך
פעם שנייה שאת מפריעה לי באמצע הדיבור .אני מבקש ,מנכ"לית העירייה,
לא לדבר כשאני מדבר.
גב' מיכל ליבנה :לי לא מפריע ...
מר שלומי זינו :את מפריעה לי .אני חוזר ,אחרי שבעירייה קבעו שהם רוצים להשקיע את
רוב הכסף בקבוצת הכדורגל ,כמו שקורה בנשר ותיכף ניכנס לפרטים ,ושזו
המדיניות שלהם ,אז רק צריך להסביר מה הפרמטרים שעל פיהם קבעת את
זה ולראות שהכול מתאים .ואז מתחילים להסביר .חשיפה תקשורתית,
פופולריות וכולי .אבל ,ברור לכולם שזה חרטה כי אתה קודם כל מסמן את
המטרה ואחר כך הולך לקבוע את התבחינים ולדאוג לשמור את האינטרסים
שאתה מעוניין בהם .ואז מצטטים ראש עיריית גבעתיים ,רן  ...לשעבר
כנראה באותו זמן .לא יודע אם הוא עדיין ראש העירייה ,והוא אומר חוקית
אי אפשר לעשות כלום .בשביל זה יש מועצת העיר וראש העיר הוא נבחר
ציבור .הוא יביא כל מיני טיעונים למה להשקיע מיליונים בקבוצת הכדורגל,
יגיד שזה היה חשוב לקהילה ,מוסיף לה גאווה ,מביא אלפי צופים ומשפחות,
מוריד אלימות ויספר סיפורי אלף לילה ולילה .עכשיו שואלים אותו מה הנחה
אותך או מה מנחה אותך בגבעתיים שלא להשקיע כסף גדול בקבוצות
הספורט ועוד אתה באת מהספורט ,היית אלוף ישראל בטניס שולחן .ואז
הוא משיב ,אני ,ואני מצטרף לדעתו וזו דעה ועמדה שאני משמיע כבר 4.5
שנים מאז אני פעיל במועצת העיר הזאת ,אני לא חושב שצריך לקחת כסף
ציבורי מעבר למשהו שהוא סביר ולהשקיע אותו בעסק שאמור להיות עסק
מקצועי וממומן מבעלים פרטי ,מהטוטו ,מספונסרים ,מינויים וכרטיסים.
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אם יבוא מישהו במקומי ובעזרת השם יחליפו אותך גם בקדנציה הבאה ,את
זה אני מוסיף בסוגריים ,הוא יוכל להחליט שעיריית גבעתיים תתמוך ב,4 ,3-
 6 ,5מיליון בקבוצת כדורסל ,כמו שהיא תומכת בתאטרון .אני לא מאמין
בספורט הישראלי ,לזה אני לא מצטרף ,ואני לא צריך את הצעדים
הפופוליסטיים האלה .זה פשוט עניין של סדרי עדיפויות ועוד ועוד ועוד.
עכשיו ,מה שקורה אצלנו בנשר לגבי הכדורגל ,שמנהלים קמפיין אלים ובוטה
נגד חלק מחברי מועצת העיר כשאני הכוכב הראשי של ההשמצות והאיומים
וההטרדות שמגיעים אלי מיושבי ראש עמותת קבוצת הכדורגל ושליחיהם,
כדי להתמודד עם ההתנגדות שאני חושב שהיא התנגדות אמיתית ,שזה לא
סביר שיש כל כך הרבה ענפי ספורט ויש כל כך הרבה גופים שאפשר לתמוך
בהם וראש עיריית נשר כל פעם מהנדס לנו את התבחינים כדי שיגיע מצב ש-
 85אחוז מסך התמיכות שעיריית נשר מעניקה יילכו לקבוצת הכדורגל ומה
שקורה זה בעצם אתה ,יש כאלה שיאמרו לכאורה ,רוצה להחזיר השקעה
למי שהשקיע בך בבחירות האחרונות ,למי שתמכו בך והיו פעילים בבחירות
האחרונות .הרי איך יתכן ,אחרי כל מה שעשית כדי לבטל את ההסכם עם
עיריית נשר שהיה עם עמותת הקסם של הכדורגל של אייל ברקוביץ',
מר דן תיכון :ברקוביץ' בראשון לציון הוא מופיע בשם עמותה של נשר?
מר שלומי זינו :תיכף אני אתייחס לזה ,בבקשה .ולהוציא אותו מהאצטדיון,
מר דן תיכון :לא ,אבל הוא עדיין מופיע .הוא נכנס לשם בשם העמותה,
מר שלומי זינו :איך יתכן שאתה זה שכשהיית באופוזיציה נלחמת מלחמת חורמה ואפילו
ידעת להגיע לעיתונות בקשר להסכם של עיריית נשר עם אייל ברקוביץ' על
השימוש באצטדיון ,נלחמת ונלחמת ולרגע חשבתי שאתה באמת דואג
לתושבי העיר ,אבל מה התברר? התברר שדאגת לפעילים שלך ,לאלי מסיפוב
ושלומי פרץ שעזרת להם להקים את העמותה ושתמכו בך באופן מפורש
בבחירות האחרונות .הגעת עד כדי כך שבאחד הדיונים שהתקיים בחברה
הכלכלית אני מצטט את דבריך מישיבה מיום  10.12.2014בחברה הכלכלית.
א בי בינמו :לפני כשש שנים אישרו לעמותת קסם הכדורגל של אייל ברקוביץ'
לעשות שימוש באצטדיון .הדבר לא הובא בפני דירקטוריון החכ"ל ,על
ההסכם חתום רק ראש העיר לשעבר דוד עמר ללא חתימת הגזבר כנדרש
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בחוק .לדעתי החוזה הזה לא חוקי ולכן ביקשתי להוציא אותם .ואז יש את
המי ששימש באותו זמן ,אני לא יודע אם הוא היה אז גם יועץ משפטי
בעירייה או גם יועץ משפטי בחברה הכלכלית אבל מיודענו עורך דין רון ברם.
אני מצטט .בשלהי כהונתו של ראש העיר הקודם העירייה נקטה הליך משפטי
נגד העמותה על מנת להוציא אותה מהאצטדיון כאשר הודיעו לו שלא
יאפשרו לו להיכנס .החוזה שנחתם איתו נחתם לחמש שנים עם אופציה של
העמותה .כשנכנס ראש העיר הנוכחי קיבלנו בירושה את התיק עם צו מניעה
כנגד העירייה המונע ביטול ההסכם עם עמותת קסם הכדורגל .עם קבלת
התיק הגשנו תגובה מפורטת ומנומקת מטעמנו המתייחסת לגוף הטענות
בכתב התביעה .הגשנו בקשה לדחיית התביעה על הסף בשל חוסר סמכות
ענייני .הבקשה נדחתה ולכן התיק נשאר בבית משפט השלום לדיון .ניהלנו
משא ומתן שלא צלח ,לרבות בפגישות עם ראשי העמותה בלשכת ראש העיר,
תראו עד כמה המעורבות של ראש העיר פה כדי להוציא את ברקוביץ'
מהאצטדיון .גם ההצעה להעביר את התיק לגישור נדחתה .באמצע השופטת
התחלפה ,יש פה עוד עורך דין ,והופנינו לגישור על ידי בית המשפט .עורך
הדין שמייצג את עמותת קסם הכדורגל הציע תג מחיר של  250אלף שקלים
עבור כל שנה שנותרה למימוש לפי ההסכם ,כלומר מיליון שקלים .בהמשך
המשא ומתן הצלחנו להוריד את המחיר וכעת אנחנו עומדים על  450אלף
שקלים .ההסכם כולל העברת כל הקבוצות של העמותה לעירייה .בסוף מה
עשית? הלכת ושלחת את עורך דין רון ברם לנהל משא ומתן עם ברקוביץ'
ובשבוע בו הוא הודיע שהוא רכש את קבוצת הכדורגל בראשון לציון ולא
זוכר בדיוק איפה הכלל הזה נמצא אבל יש איזשהו כלל ,לא יודע אם זה
בהתאחדות או בחוק ,שבן אדם אחד לא יכול להיות בעלים של שתי קבוצות.
ואז באותו שבוע שמר ברקוביץ' רכש את הקבוצה והיה צריך להיפטר מהר
מהר מהר מהבעלות על קבוצת הכדורגל שהוא החזיק פה ,או על העמותה
שהפעילה פה את הקבוצת כדורגל ,עורך דין רון ברם עושה הסכם בשם
העירייה עם אייל ברקוביץ' ומעביר לו  300אלף שקלים ותזכרו ,תזכרו את
הציטוט של עורך דין רון ברם .ראש העיר מבקש להוציא אותם גם בגלל
השליטה המוחלטת של העמותה במגרש וכל הקבוצות של העמותה יועברו
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באמצעות ההסכם .מה קרה בסוף? אייל ברקוביץ' קיבל  300אלף שקלים
שהוא לא היה צריך לקבל אותם .האצטדיון באמת כבר לא בבלעדיות של
אייל ברקוביץ' אלא עבר לבלעדיות של אמיל יוסיפוב ושלומי פרץ .הקבוצות
שבמסגרת ההסכם היו אמורות לעבור לעירייה ,ה 300-אלף שקלים האלה
שולמו מכספי העירייה באמצעות החברה הכלכלית ,לא עברו לעירייה אלא
עברו לעמותת הכדורגל שנקראת צעירים למען הכדורגל ,ומה אתה הולך
ועושה אחר כך? מעביר באופן בלעדי את השימוש באצטדיון לעמותה אחרת,
רק מה הבדל? שהעמותה הזאת היא עמותה של חברים שלך .אתה גם משקיע
הרבה מאוד כספים מהעירייה כדי לשפץ את המשרדים להתאחדות לכדורגל.
מיליון שקלים להתאחדות לכדורגל .אין גופים פה שצריך לתרום להם ,אין
מסכנים .הכול ורוד .מיליון שקלים לשיפוץ משרדים מפוארים להתאחדות
לכדורגל ואתה ,לפי החישוב שלי ,חישוב הכי נטו שיכול להיות ,העברת מאז
תחילת הקדנציה למעלה מ 8-מיליון שקלים לקבוצת הכדורגל וכל זה מבלי
להתייחס לכל התמיכות מסביב כששאר ענפי הספורט בעיר כמו כדורסל,
כדורעף ,טניס ,פינג פונג ,שחמט ,התעמלות ,ג'ודו וקרטה כמעט ולא נתמכים
כלל .עכשיו ,עכשיו,
דובר:

למה הוא צריך לדבר? זה צריך להיות מההכנסות של האנטנות .מההכנסות
של האנטנות זה צריך,

מר שלומי זינו :שנייה ,שנייה אדוני .אדוני .עכשיו ,ואני מסכם .אני טוען וכך אני אפעל
בהזדמנות הראשונה שאני אוכל לתקן את המעוות כשתסיים את הסאגה
שנקראת אבי בינמו ,שהעירייה אמורה ,ואת זה אתה לא עושה כי אתה שמה
באמת מגלה כמה כסף ,לא  8מיליון ולא  10מיליון והרבה יותר העברת
לחברים שלך מהכדורגל .זה איך? כל כספי התמיכה בגין השימוש באצטדיון
ובמתקני הספורט העירוניים ,למשל המגרש קט רגל ששופץ בבן דור ונסגר
לציבור ומי שמהשכונה שמה רוצה לבוא ולשחק כדורגל צריך לשלם כסף
וכבר צריך להתקשר לבחור בשם אדוארד בן חמו ,אבא של אותו גנן ,הגנן
הגנב שפוטר בעירייה ,שכפיצוי על הפיטורים שלו הביאו את אדוארד בן חמו
ואתה לא ,אתה לא מתעד ולא מכניס את כל ההשתתפות של העירייה
בעלויות של שיפוץ המתקן הזה ,בעלויות של קניית הנכס שליד המגרש קט
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רגל ,יש שמה נכס ישן שפתאום עיריית נשר החליטה לשלם להסתדרות 600
אלף שקלים,
מר אברהם בינמו :שלומי ,זמנך הסתיים.
מר שלומי זינו :זמני לא הסתיים ,יש לי עוד  3דקות.
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :יש לי עוד  3דקות .אני ראיתי את השעון ,יש לי עוד  3דקות .העירייה
ברשותך גם אינה אוכפת את התמיכות של העירייה המועצה מעולם לא דנה
בכל התמיכות העקיפות בעמותה בגין שימוש של קבוצת הכדורגל באמצעות
העמותה בכל מתקני הספורט ,בגין הוצאות התחזוקה לרבות העסקת עובדים
באמצעות החברה הכלכלית .יש את ברוורמן ,יש את בן חמו ועוד כל מיני
כאלה שעובדים אך ורק בשביל הקבוצה ,ומי שמשלם להם את המשכורת זה
החברה הכלכלית והחברה למתנ"סים מכספי העירייה ,וזה לא נזקף כתמיכה
ואתה גם לא מספר על כל ההשקעות של החברה למתנ"סים ושל החברה
הכלכלית וגם של הניסיון המושחת שלך להקים עמותה בשם מצוינים
בספורט עם ,שנייה לפני הפיצוץ של פאינה קירשנבאום ,של הפרשה של
פאינה קירשנבאום ששמה ניסית לתפור איזשהו מכרז לסמנכ"ל החברה
הכלכלית כדי להעביר תקציבים באמצעות העמותה הזאתי ובסופו של דבר
מה שהעירייה צריכה לעשות זה לעגן הסכם כתוב ,כמו שדרשת שיהיה הסכם
כתוב עם ... ,הסכם הכתוב שעיריית נשר עשתה עם עמותת קסם למען
הכדורגל .אתה פועל עם העמותה צעירים למען הכדורגל בניגוד עניינים
מובנה ותמידי ,מרוקן את קופת העירייה ומעביר אליהם את כל תקציב
התמיכות מבלי שעשית איתם הסכם ,ואני דורש ממך לעגן בהסכם כתוב את
השימוש של העמותה צעירים למען הכדורגל בכל אחד ממתקני העירייה,
לגלם את כל העסקת העובדים שעובדים ומקבלים משכורת מהעירייה
ומהחברה הכלכלית כדי לתפעל את העמותה הזאתי ולכלול בהסכם הזה את
כל החובות והזכויות של כל הצדדים .הזכות להשתמש באצטדיון העירוני
שנבנה בעשרות מיליוני שקלים מקופת העירייה ובכל מתקני הספורט ,זה
שייך לכל התושבים .זה לא שייך לחברים שלך ואתה עוד דוגמה לאיך אתה
מעביר את הנכסים של העירייה לחברים שלך וזה שהעמותה מקבלת איזשהו
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שימוש זה מקנה לקבוצה איזושהי תמיכה עקיפה ולכן זה צריך להתבצע על
פי אותו נוהל התמיכות שאתה עכשיו מבקש לתקן .באופן שקוף ושוויוני.
צריך לתמחר את כל הערך הכספי של השימושים וההשפעות האמורות
במתקני הספורט ,כולל העסקת העובדים ,כולל השיפוצים והתחזוקה של
המתקנים ,לרבות אירועים ופעולות של החברה למתנ"סים,
דובר:

זה  20דקות כבר,

(מדברים יחד)
דובר:

שלומי ,תפסיק כבר .זהו 20 .דקות ,לא באתי לשמוע אותך.

מר שלומי זינו ... :בתקציב התמיכות,
דובר:

תשתוק.

מר שלומי זינו :אני לא מדבר שטויות .כל מילה פה,
דובר:

כל מילה פה ,כן.

מר יחיאל אדרי :אני מבקש ,אני מבקש .שלומי ,כנראה התבלבלת.
דובר:

לא כנראה.

מר יחיאל אדרי ... :לא בניגוד עניינים.
מר שלומי זינו :אתה בניגוד עניינים.
מר יחיאל אדרי :אתה חושב,
מר שלומי זינו :הוועדה לניגוד עניינים,
מר יחיאל אדרי :אני שתקתי,
מר שלומי זינו :לא ,אני רק מזהיר אותך,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :הוועדה לניגוד עניינים קבעה שאסור לך להשתתף בשום דיון שקשור
לעמותה הזאת.
מר יחיאל אדרי :אין לי שום בעיה.
מר שלומי זינו :אתה בניגוד עניינים,
(מדברים יחד)
מר שלומי זינו :אמרתי את זה ואתה יודע את זה.
דובר:

שלומי ,תטפל בהוצאות לפועל שלך.

מר יחיאל אדרי :אני מבקש,
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אתה לא צריך לטפל בעניינים כאן.

מר יחיאל אדרי :אני חושב שהתבלבלת קצת ,שלומי .ההרצאה הזאתי יכולת לעשות את זה
 ...נדון בפרוטוקול התמיכות .אנחנו כרגע מדברים על קריטריונים,
מר שלומי זינו :בדיוק על זה,
מר יחיאל אדרי :תן לי רגע ,ברשותך ,לא להפריע לי .אנחנו מדברים על תבחינים לא רק
לכדורגל .הכדורגל זה אחד מתוך קבוצה גדולה של עמותות שמקבלות
תמיכה בעירייה ולכן אתה מתבלבל .אנחנו מדברים כרגע על התבחינים
בלבד .אנחנו לא מדברים לא על הכדורגל ,לא על אייל ברקוביץ' ולא על
העמותה הזאת ולא על עמותה שנייה .אתה זורק סכומים באוויר שהם אפילו
לא ריאליים ולכן אני אומר ,הדיון פה הוא לא עירוני ולא צעירים ולא אייל
ברקוביץ' .הדיון פה על הנושא של תבחינים.
מר שלומי זינו ... :הכספים המושחתים האלה.
מר יחיאל אדרי :תן לי רגע,
מר שלומי זינו :זו הדרך ,קביעת הקריטריונים.
מר יחיאל אדרי :אני מבקש מ מך לא להפריע לי .אנחנו על זה כבר קיבלנו החלטה .הייתה
הערה של הגזבר ,היועץ המשפטי ,שעל פי חוזר מנכ"ל אנחנו לא יכולים ,כי
אני הצעתי בזמנו להעביר ,ההצעה להעביר כסף לטובת ,אם יש מישהו שהוא
נזקק ואני רוצה לתקן את ההצעה שלי מפעם שעברה ,ולהוסיף שאנחנו
עושים ,נושא יחידני יעבור דרך עמותה ,זה לפי חוזר מנכ"ל ,ובמידה ותהיה
בעיה עם שחקן זה או אחר מבחינה סוציו-אקונומית אנחנו נעביר אותו
בוועדת תמיכות והוא יקבל שמה במילגה.
מר אברהם בינמו :אני ,מה שאני מציע,
מר דן תיכון :אני ,שוב פעם,
מר אברהם בינמו :אני הולך לפי מה שדן תיכון אמר .דן תיכון אמר יש חוזר מנכ"ל ,יש
כללים מסודרים .לכן אני בא ואני אומר ,אנחנו צריכים לאשר את התבחינים
וכפי שהסביר היועץ המשפטי והגזבר והמנכ"ל את ...
מר שלומי זינו :כמו ש ...אותם.
מר אברהם בינמו :בי"ד  .12במידה ויהיה לנו בקשה ,והיו לנו בקשות כאלה ,אנחנו יכולים
לקבל החלטה במסגרת מדיניות העירייה להעביר את זה בוועדת תמיכות כמו
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שאנחנו עושים למחוננים .אבל אי אפשר לכרוך את זה בזה ,לכן אני מבקש,
מבקש ,אני מבקש לאשר בהצבעה את פרוטוקול י"ד תמיכות .12
מר יחיאל אדרי :אני אין לי בעיה לאשר אבל אני מבקש,
מר אברהם בינמו :אבל אני הסכמתי .אתה לא יכול להתנות את זה ,אבל.
מר יחיאל אדרי :שתתווסף,
מר אברהם בינמו :לכן תתווסף,
מר יחיאל אדרי :אין בעיה .שיתווסף רק שאם יש בעיה סוציו-אקונומית שיעבור דרך ועדת
מלגות .אין בעיה.
מר אברהם בינמו :אבל אתה לא יכול,
מר דן תיכון :אתה לא יכול בתבחינים.
מר יחיאל אדרי :לא ,את התבחינים ,הם מוסיפים,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אז מאשרים את פרוטוקול תמיכות י"ד  12ובסעיף ב' ,במידה ויש בעיה
סוציו-אקונומית בנושא ספורט זה יבחן בוועדת מלגות .מי בעד?  ,2 ,1יחיאל
 .4 ,3מי נגד?  .1מי נמנע?  .4 ,3 ,2 ,1בשעה טובה ,הפסקה  5דקות .עוברים
לישיבה הבאה .לא הולכים הביתה .הישיבה ננעלה.
בנושא
ב' ,סוציו
בעיה
במידה ויש
ובסעיף ב',
תמיכות י"ד
פרוטוקול
מאשרים את
אקונומיתסוציו-
במידה -ויש בעיה
ובסעיף
תמיכות י"ד 12
פרוטוקול12ועדת
מאשרים את
החלטה-
הצעת
מלגות.
זהזה
ספורט
אקונומית בנושא
בוועדתמלגות.
יבחןבוועדת
יבחן
ספורט
בעד4 -
נגד1-
נמנע4-

*** נעילת הישיבה ***

___________

___________

מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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