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פרוטוקול
סעיף  – 1הצעות לסדר
מר אברהם בינמו :אני מבקש  ...שלא מן המנין... ,808 ,8/2015 ,
מר דן תיכון :אני חושב שאתה מערבב בין שתי ,צריך את הישיבה המיוחדת לעשות
בהתחלה,
מר אברהם בינמו :אז אני אומר שלא מן המנין,
מר דן תיכון :הצעות לסדר היום,
מר אברהם בינמו :הצעה לסדר יום של האופוזיציה,
מר דן תיכון :אה ,בסדר ,בסדר ,אני הקשבתי ,לא הבנתי ,יש לי ליקוי בהבנת הדברים,
מר אברהם בינמו :אין לך ליקוי ,פשוט אולי לא שמעת נכון ,כן ,בבקשה,
מר ישי איבגי :טוב ,לגבי מלגות ,אנחנו רוצים להתחיל קודם כל לגבי מלגות ,יש לנו
הסתייגות קלה לגבי מועד זימון הישיבה ,לדעתנו היא היתה צריכה להיות
יומיים קודם לכן ,זה ללא שום קשר ,לגבי המלגות ,אמרתי את זה גם
בישיבה הקודמת ,וחשוב לי להבהיר ,פונים אלינו סטודנטים שאומרים לנו
שהשנה הם קיבלו מלגות פחותות ממה שבעצם התקבל שנה שעברה .היינו
רוצים לדעת קודם כל לגבי הנתונים כי אנחנו הסתכלנו בפרוטוקולים של
הוועדה שעוסקת בזה ,ובעצם אנחנו רואים גם שנה שעברה שהם קיבלו
בעצם יותר ,כמובן שזה היה מחולק לשנים ,שנה ראשונה  ,Xשנה שניה פחות,
ושנה שלישית עוד יותר פחות ,כלומר עוד פחות ,ואנחנו רוצים קודם כל שזה
יהיה אחיד גם להבא ,אתה אז אם אני זוכר נכון באחד מהטיעונים היה
הסבר שבשנה השלישית בעצם פחות קשה לבן אדם ,הוא יכול גם לעבוד
ואנשים סטודנטים ,גם אנחנו ,זה דווקא הפוך ,בשנה השלישית אתה כבר
גמרת את כל האפשרויות שלך ,את כל הכספים בחיסכון שהיו לך והשנה
השלישית הופכת להיות אפילו יותר קשה ,ובטוח שאתם גם כהורים לילדים
שהילדים שלכם לומדים ,דווקא הרגשתם את זה אתם בכיס כי אתם הופכים
להיות בעצם המממנים של הדבר הזה ,אז קודם כל אנחנו נשמח שזה יהיה
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אחיד לכל שנה ,אז אני חושב אפילו יחיאל ,אם אני זוכר נכון אמר ,שרוב
האנשים נושרים בשנה הראשונה ולכן שמתם את השנה הראשונה ברף
העליון בכדי ,כלומר שגם אם מישהו פרש הוא יקבל את המקסימום .אנחנו
מבקשים לא לעשות את השיקולים האלה ,לתת אחיד לכל שנה ובעצם לתת
סכום קבוע של  8,000שקל ללא קשר לשנת הלימוד ,גם אם יש כאלה
שלומדים במכללות ,יש את ההפרדה בין מכללות להנדסאים ,מהנדסים ,אבל
כפי שאתם יודעים המכללות היום לוקחים אפילו יותר מהאוניברסיטאות
ואנחנו רוצים באמת שזה יהיה אחיד לכולם ונשמח אם תקבלו את ההצעה
הזאת ל סדר כי זה בא מהשטח ולא קשור עכשיו לאופוזיציה וקואליציה .זה
היה בנושא הראשון.
מר רועי לוי:

טוב ,ערב טוב לכולם קודם כל ,ההצעה לסדר שלנו היום ,כבר הצעה לסדר
שניה ,הכותרת שלה היא ראש העיר לאן אתה מוביל את העיר ,אנחנו
שואלים את זה לא כשאלה שלנו ,אנחנו שואלים כי אנחנו נתקלים בשאלה
הזאת שוב ושוב גם מצד תושבים וגם מצד כאלה שאינם תושבים,

(מדברים כולם ביחד)
מר רועי לוי:

בכל אופן שואלים אותי תושבים גם מפה וגם אנשים מבחוץ שאני מכיר מחוץ
לעיר ,מה קורה שם בנשר ,מה הולך עם העיר ,באמת חלק שמעו על נושא
המלגות לצהרונים ,ושמעו שיש פרחים ואמרו לי תשמע ,שמעתי שמגדלים
פרחים בעיר שלכם ,נכון ,אחלה פרחים אגב ,יפיפיים ,אבל באמת מה קורה,
והתחלנו לשאול את עצמנו שאלה שאנחנו שואלים זמן רב ,אותך ,את ראש
העיר ,לאן אתה מוביל את העיר .התחלתי לחשוב ,טוב ,כל דבר יש לו בעד יש
לו נגד ,אבל התחל תי לחשוב מה בעד מה נגד ,איפה הדברים הטובים ,איפה
הדברים הפחות טובים ,אנחנו בטח כאן נשטח עוד הרבה דברים בפני כולם,
אבל יש דבר אחד שמטריד אותי יותר מהכל ואני אומר לכל חברי המועצה,
גם לחברים שלי באופוזיציה ,גם לחברים בקואליציה ,גם לעובדי העירייה,
דבר מטריד מאוד ,אמר היום אהרון ברק ,מי ששמע אותו בקשר לפיסקת
ההתגברות שרוצים בכנסת לחוקק ,הוא אמר דמוקרטיה זה לא רק מה
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שהרוב קובע זה גם מה שהמוסר קובע,
דובר:

מה ,מה ,תחזור עוד פעם,

מר רועי לוי:

הוא אמר אהרון ברק ,שדמוקרטיה זה לא רק מה שהרוב קובע אלא מהש
המוסר קובע,

דובר:

המוסר שלו,

מר רועי לוי:

גם שלהם ,אבל במוסר יש גם מוסר כללי ,ואני בטוח שכולנו כאן סביב אותו
שולחן או לפחות רובנו ,המוסר שלנו לא יכול לתת לנו שהעיר הזאת תידרדר
אל פתחם של ,אל פתחו של עולם הפשע ,לא יכול להיות כזה דבר ,חברים
אפשר להתווכח על פרחים ,אפשר להתווכח על מלגות ,אנחנו יכולים
להתווכח על הוצאות ,אנחנו יכולים להגיד מה יוצא יותר ומה יוצא פחות
וטוב שאנחנו מתווכחים וזה המקום גם להתווכח ,וזו הבמה ,אבל כשהעיר
שלנו חוזרת לשנות ה 60-וה 70-של מה שהיה כאן בנשר ,כל אחד פה צריך
להתעורר ,כל אחד ואחת פה חייבים להתעורר ,וזה היה צלצול השכמה אולי,

דובר:

לא ,זה הבת שלי,

מר רועי לוי:

עוד יותר צלצול השכמה,

דובר:

אקטואלי,

מר רועי לוי:

מאוד ,חברים העיר הזאת מידרדרת מיום ליום ,שורפים פה רכבים ברחובות,
מספרים לי שיש כאן מכוני הימורים ,מספרים לי על ילדים שמידרדרים
להימור ים ,שעובדי עירייה מדרדרים אותם ,שראש העיר מקבל מכות ונותן
מכות ,ואנשים נעצרים בגלל זה ויש כאן ישיבה עם משטרת ישראל וראש
העיר אומר אני מאויים ואף אחד מכם לא קם ואמר לו אדוני ,אנחנו איתך,
יד ביד הולכים לתחנת משטרה ,מה קרה ,רק פוליטיקה ,ראש העיר נמצא
במצב כזה  ,אתם שומעים ,אתם יושבים בישיבה ואף אחד לא יכול לקום ,אף
אחד לא יכול להגיד מילה ,אנחנו נמצאים בשעה קריטית לעיר ,כל אחד ואחד
מאיתנו לדעתי צריך לעשות חשבון נפש ולחשוב טוב טוב איך הגענו למצב
הזה ,איך זה שבונים פה באופן לא חוקי ,איך זה שעובדי עירייה קוראים
לעו בדים כדי לריב מכות יחד איתם ,מוציאים אותם מתוך משמרת ,כדי לריב

"חבר" – הקלטה ותמלול

5

א.ב29.4.2015 .

03785

מכות ,איפה נשמע כזה דבר ,איפה נשמע כזה דבר ,בשקט כולם יודעים
ושותקים,
דובר:

לא יודעים את העובדות,

מר זאב שפיגלר :למה אתה חושב שיודעים? ראש העיר בא ואומר שהוא מאויים ,ראש העיר
בא ואמר,
מר רועי לוי:

כן ,אמר בישיבה עם המשטרה ,אתה לא נכחת,

מר זאב שפיגלר :לא ,הוא הכחיש,
מר רועי לוי:

אתה לא נכחת ,יש את הישיבה הזאת מוקלטת ,שפיגלר אם צריך גם נשמיע
לך את ההקלטה,

דובר:

אני שמעתי שהוא אמר שלא היו מכות,

דובר:

גם אני שמעתי  ...אבל בסדר,

מר רועי לוי:

א תה שמעת שנשרפו רכבים ,אתה שמעת שעובד עירייה הוציא עובדים
ממשמרת כדי לריב איתו מכות,

דובר:

לא ,לא שמעתי,

מר רועי לוי:

תבקש תשובות מראש העיר ,תבקש תשובות ממי שאחראי על כוח האדם,

דובר:

שפיגלר ,זה לא היה מעניין אותך לקבל תשובות על הדברים האלה?

מר זאב שפיגלר :בסדר ,אבל,
דובר:

אתה חבר מועצה בדיוק כמוני,

מר זאב שפיגלר :הוא יגיב לכל מה שנאמר,
דובר:

אז אנחנו מחכים,

דובר:

יגיב ,הלוואי ,אנחנו נשמח,

מר זאב שפיגלר :בסדר גמור ,אנחנו נשמח,
דובר:

ואנחנו נקבל את התשובה שלו,

מר זאב שפיגלר :אין לי כוח  ...צריך לטפל בזה מהיסוד,
מר רועי לוי:

שפיגלר ,חצי מליון ,שפיגלר ,חצי מליון שקל ,חצי מליון שקל ,תשמע מה אני
אומר לך ,חצי מליון שקל הזמנות שהוזמנו מספקים בלי חתימות ,והיועץ
המשפטי מכשיר את זה ,עם חוות דעת משפטית ,איפה נשמע כזה דבר ,לאן
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אתם רוצים להגיע ,אתה ראית את הפסל הזה של הנשר בכניסה ,עד היום לא
שילמו עליו ,לא יודעים מי הזמין אותו ,אבל באמת הדברים האלה ,אבל
באמת הדברים האלה ,ה 50-אלף שקל של הנשר או  30או  ,40אני לא יודע
כמה ,וההזמנות ,אני אומר לכם ,זה הפך להיות פינטס ,זה הפך להיות בטל
ב 60-לעומת המצב שהעיר הזאת נמצאת ,חבר'ה עולם הפשע עומד לפתחה
של העיר הזאת ,אני אומר ,אני מבקש ,להגיד לראש העיר ,אל תפחד ,אל
תירא ,אנחנו נעניק לך רשת ביטחון ,אם צריך ללכת איתך יד ביד אנחנו נלך
איתך יד ביד,
מר אברהם בינמו :אחרי שיריתם לי בגב,
מר רועי לוי:

אל תלך לתחנת המשטרה ,אל תדבר ככה ,אל תדבר ככה אבי ,אל תדבר ככה,
יריתי לך בגב,

דובר:

שפיגלר ,הבטחת שהוא יגיב,

מר רועי לוי:

זה צורה,

מר דן תיכון :הוא מקשיב לכם רבותי ,הוא אומר,
דובר:

בסדר ,אנחנו רוצים לשמוע ,אנחנו נותנים לו תשובה,

מר דן תיכון :הוא לא אמר כלום ,הוא לא אמר שום דבר,
דובר:

אנחנו נותנים לו תשובה,

מר רועי לוי:

ראש עיר אומר לי ירית לי בגב ,נו זה משפט ,ירית לי בגב,

דובר:

שפיגלר בסוף אני ארצה שאתה תביא את התשובה,

דובר:

...

מר רועי לוי:

גם אני מכבד אותו ,אבל ירית לי בגב ,נו באמת ,זה משפט ,עזוב אותך ,קצת
נעלה גם את הרמה,

מר זאב שפיגלר :אל תעשה לנו טובה שאתה נותן לנו לדבר,
מר דן תיכון :אני לא נותן לאף אחד ,אני מכבד את כל אחד ,יש הבדל ,אני לא נותן לך שום
דבר ,אני מכד אותך ,יש הבדל ,אני לא זה שיתן ,מי שיתן זה ראש העיר ,אל
תצטט אותי לא נכונה ,לא נותן כלום ,אני מכבד את כולם,
מר זאב שפיגלר :למה אתה צועק ,אתה חושב,
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מר דן תיכון :לא ,כי אתה ישר שולף מהמותן,
מר זאב שפיגלר :אתה חושב שאם אתה מרים את הקול,
מר דן תיכון :לא ,כנראה הדיבורית אצלך,
מר זאב שפיגלר :אתה תשכנע אותי,
מר דן תיכון :סליחה ,אני לא צועק ,כנראה הדיבורית אצלך באוזן היא על עוצמה גבוהה
וכשאני מדבר זה נשמע בעוצמה גבוהה מאוד ,אני לא צועק,
מר אברהם בינמו :אני מבקש ממך תסתום את הפה שלך,
מר זאב שפיגלר :הנה תסתכל ,זה דוגמה ,בבקשה,
דובר:

שפיגלר ,שפיגלר,

מר דן תיכון :טיפש,
מר זאב שפיגלר :טיפש? אני מבקש,
מר אברהם בינמו :מר ז'ינו אני מבקש ממך,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אני לא ראש העיר ,הבחור קרא לי ,חבר מועצה קרא לי טיפש ,אני
מעולם לא כיניתי כאן אף אחד בשם גנאי ,מר דן תיכון ,אני מבקש שתתנצל
על שקראת לי טיפש ,בצורה מכובדת,
מר דן תיכון :אני לא אתנצל,
מר זאב שפיגלר :אתה תתנצל שקראת לי טיפש,
מר דן תיכון :תשים לב שאתה גורם לי בפעם השניה,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אתה תתנצל ואחר כך תמשיך את מה שאתה רוצה להגיד ,תתנצל
על שקראת לי טיפש ,לידע כללי לא טיפש אנוכי,
מר דן תיכון :תתבע אותי לדין,
מר זאב שפיגלר :אה ,חוכמולוג ,אני אתבע אותך בצורה אחרת ,אני אעביר את מה שאתה
דיברת והחברים הקרובים ביותר אצלך בכנסת יספרו ,אז אולי תרגיש יותר
טוב,
מר דן תיכון :אל תתרגש ,דבר,
מר זאב שפיגלר :לא ,כי אתה מוביל אותי לנקודות שאני לא רוצה לפגוע בך ,דן תיכון ,לא
רוצה לפגוע בך,
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מר דן תיכון :תשלוט בלשון שלך,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,תשמור על הלשון שלך ,תתנצל על שקראת לי טיפש,
מר דן תיכון :לא,
מר זאב שפיגלר :כי במידה ולא אני אוציא דברים אחרים עליך שכל דבר אמת לאמיתה,
מר דן תיכון :אז תוציא,
מר זאב שפיגלר :ואז נראה איך הפרצוף שלך יהיה וזה מהחברים הקרובים ביותר שלך,
מר דן תיכון :אני שמעתי את הטיעון הזה גם כן,
מר זאב שפיגלר :לא ,אל תשמע ,זה לא טיעון ,זה אמת לאמיתה ,פעם אחת אני לא משקר,
מר שפיגלר זאב מעולם לא שיקר ,תאמין לי ,אבל דרך אגב ,בוא ,בינינו ,אני
גם לא אוציא ,אני מצטער ,אני מצטער,
מר דן תיכון :תוציא,
מר זאב שפיגלר :זה לא אמירה נכונה,
מר דן תיכון :תוציא,
מר זאב שפיגלר :אני לא ארד לשפל המדרגה ואוציא דברים עליך ,אני מכבד אותך כמו ש
אתה,
מר דן תיכון :תאמין לי שגדולים וחשובים ממך הילכו עלי אימים,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אני לא מהלך עליך אימים,
מר דן תיכון :ואמרו לי את אותו דבר,
מר זאב שפיגלר :אני רק רוצה למקם אותך,
מר דן תיכון :ושמעו את זה טובי,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אתה אחד מכולנו ,אתה לא מעלינו ותתנהג בהתאם ,זה הכל ,פשוט
ביותר ,אם אתה לא מסוגל יש לך בעיה,
מר דן תיכון :תשמע,
מר זאב שפיגלר :סליחה ,אני לא ,לא אפריע,
מר אברהם בינמו :מר ז'ינו אני מבקש ממך אם אתה יכול לא לשבת בשולחן ,שב עם הקהל
בבקשה,
מר ז'ינו:

אין בעיה,
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מר אברהם בינמו :אני מודה לך מאוד ,תודה,
מר ז'ינו:

אין בעיה,

דובר:

לא ,לא ,מה הוא מפריע,

דובר:

הוא מפריע ליחיאל,

מר אברהם בינמו :הוא לא חבר ,הוא לא חבר ,אני מבקש ממנו יפה,
מר דוד עמר :מי קבע שכאן יושבים רק החברים,
מר אברהם בינמו :אנחנו קבענו ,תשמע דוד ,אני לא מנהל איתך עכשיו ויכוח ,זה לא מקובל,
הוא לא חבר בהנהלה ,הוא לא חבר,
מר דוד עמר :אם יש כיסא פנוי,
מר אברהם בינמו :יש שם מלא ספסלים ,דוד אתה רוצה שישבו לידך אנשים אחרים,
מר דוד עמר :שהוא ישב,
מר אברהם בינמו :הוא כיבד את הבקשה שלי,
מר דוד עמר :הוא יושב על ידי,
מר אברהם בינמו :בסדר ,לא,
מר דוד עמר :ותפסיק עם זה ,די מספיק כבר,
מר אברהם בינמו :התגעגענו אליך,
מר דוד עמר :שנה וחצי עברנו ,מספיק,
מר אברהם בינמו :אני ביקשתי ,הוא כיבד את הבקשה שלי ,לא צריך להיכנס לזה,
מר דוד עמר :הוא לא ביקש והוא לא קיבל,
מר אברהם בינמו :בסדר ,אני מודה לך מאוד ,כן ,בבקשה,
מר זאב שפיגלר :רועי אני מתנצל על ההפרעה ,סליחה,
מר רועי לוי:

לא קרה כלום,

מר דוד עמר :כל דבר מתווכחים,
מר רועי לוי:

לא קרה כלום,

מר דוד עמר :בוא שב פה ,מה איכפת לי,
מר רועי לוי:

אני חוזר רגע אחורה אבי ,טיפה ,לרגע שאמרת ,קמת ,קמת ואמרת ירינו לך,
שיריתי ,יריתי או ירינו ,אני אגיד יריתי כי אני לא זוכר את המונח המדוייק,
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יריתי לך ,שיריתי לך בגב,
מר אברהם בינמו :אני מבקש ממך,
מר רועי לוי:

אבי ,אי אפשר להגיד ,אי אפשר להגיד ,אי אפשר להגיד כזה משפט,

מר אברהם בינמו :מר ז'ינו אני מבקש ממך לשבת שם,
דובר:

רגע רגע רגע,

מר רועי לוי:

אי אפשר להגיד כזה משפט,

מר אברהם בינמו :מר ז'ינו אני מבקש ממך לשבת שם,
מר רועי לוי:

רגע ,אבל אבי למה אתה קוטע אותי,

דובר:

למה אתה מתעסק בטפל ,הוא לא מכבד את מה שאתה אומר,

מר רועי לוי:

אבל למה אתה קוטע אותי,

מר אברהם בינמו :אני מבקש ממר ז'ינו,
מר רועי לוי:

למה אתה קוטע אותי אבל,

מר אברהם בינמו :אתה לא שייך,
מר רועי לוי:

למה אתה קוטע אותי,

מר אברהם בינמו :שב בבקשה בספסלים,
מר רועי לוי:

למה אתה קוטע אותי,

מר אברהם בינמו :שב בספסל,
מר רועי לוי:

לא הבנתי למה הוא קוטע אותי עוד פעם,

דובר:

רגע ,יש חוק לגבי,

דובר:

מה אתה מדבר ,מה אתה עונה לו בכלל,

דובר:

אבי תן לו לסיים את ,תן לו לסיים את הנושא ואחר כך תתחיל לדבר,

מר רועי לוי:

סליחה ,אתה מפריע לי ,אתה מפריע לי לדבר ,אתה מפריע לי לדבר,

דובר:

אתה מתעסק בטפל עוד פעם,

מר רועי לוי:

שב יחיאל,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

לא לא,

זה לא יפה ,תשב,

מר יחיאל אדרי:

אני הולך להביא מישהו,
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אז אני גם אקום כשאתה תדבר ,אין בעיה ,גם נעשה לך בלגן ,כשתדבר יקומו
ישבו ,בסדר גמור.

מר אברהם בינמו :כן ,תמשיך בבקשה,
מר רועי לוי:

אני חוזר למשפט באמת נורא שאתה אמרת ,נורא ,נורא ,זה ,אני חושב שזה
נורא שלא הבנת עד היום שאתה ראש עיר ולא עוד בן אדם מהרחוב שיכול
להגיד למישהו בביטוי ירית לי בגב וזה ישאר כמטפורה ,יש משקל למילים
שלך,

מר אברהם בינמו :אתה רוצה שאני אגיד לך ,בסדר ,בסדר,
מר רועי לוי:

יש משקל למילים שנבחר ציבור מוציא מפיו ,על אחת כמה וכמה כשנבחר
הציבור הוא ראש עיר ,כשאתה אומר ירית לי בגב ,שאתה מכנה אותי בוקו
חרם ,אלה שאונסים ורוצחים ילדים ,ילדות ,בניגריה ושאתה קורא לי דאעש,
אלה שעורפים ראשים בשם האיסלם ,המילים שאתה אומר,

דובר:

רועי אתה עוד צעיר,

מר רועי לוי:

אבי בינמו ראש העיר יש להם משקל רב מאוד ,כי אולי אתה חושב שאתה
אומר אותם כאן במסגרת מועצת העיר ,אבל יש להם השפעה בדיוק כמו
ההתנהגות שלך יש להם השפעה גם על הציבור וגם על עובדי העירייה ,שעובד
עירייה ימשוך עובד בשביל לריב בשבילו מכות ,לא היה כזה דבר ,זה מתחיל
מלמעלה ,זה מתחיל מהקללות ,זה מתחיל מההתנהגות,

מר דן תיכון :אולי תסביר גם לאלה שלא בקיאים בהווי,
מר רועי לוי:

אני אשאיר לראש העיר את הבמה להסביר בתור האחראי על כוח האדם
בעירייה ,הוא צריך לתת את התשובות למועצת העיר ,ולא אני ,ויושב ,לא
יכול להיות כזה דבר שאתה תתבטא כלפי באופן כזה ובצורה כזאת והחברים
שיושבים מסביב לשולחן ישבו בשקט ולא יגידו כלום ולא ידברו ,אז אני
אומר ,מילא ומילא ומילא ומילא ומילא זה עשה ומילא ההוא עשה ומילא
אמרו את זה ומילא הביאו נשר ,אבל חברים ,ראש העיר נמצא במצב לא
פשוט ,מופעל עליו הרבה מאוד לחץ מהרבה גורמים ,אני לא מקנא בו ,אבל
בשביל זה אמרתי גם בישיבת מועצת העיר הראשונה שהיתה ,בפתח דברי,
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אמרתי הציבור קבע ואנחנו אופוזיציה ואנחנו נמשיך לשמש כאופוזיציה
ואנחנו נהיה אופוזיציה במה שלא נראה לנו ,ואנחנו נהיה אופוזיציה בהצעות
לסדר ,ובהתנהלות של העירייה ונבקר את ההתנהלות של העירייה ,אבל יש
איזה ערך קולקטיבי שכל מי שיושב מסביב לשולחן הזה ואני חושב שרוב
תושבי העיר גם כן יסכימו אליו ,אסור לתת לנשר להידרדר לעולם הפשע,
אסור לפשע לתת לו להזדחל למוסדות העירייה,
דובר:

היינו כבר שם,

מר רועי לוי:

אסור לו ,היינו כבר במקום הזה 25 ,שנה דוד עמר נלחם שזה לא יהיה ,לא
יכול להיות שבשנה וחצי הדברים יתהפכו ,לא יכול להיות שלעובד עירייה
שורפים את הרכב ,לא יכול להיות שלממלא מקום ראש העיר מנקבים את
הצמיגים,

דובר:

גם לראש העיר,

מר רועי לוי:

ולראש העיר ,אז אתם יכולים להמשיך כולם לשתוק ,אתם יכולים להמשיך
לטמון את הראש בחול ,אני אומר לכם אני לא אשתוק ,ואני לא אטמון את
הראש בחול ,והנה אני אומר ,יושבים כאן חברי קואליציה וחברי אופוזיציה
וחבל ואני מצטער שלא כולם יושבים כאן ואני מצטער שאין יותר קהל היום,
אני עם ראש העיר בנושא הזה ,אני אלך עם אבי בינמו לאן שצריך ,אתה אל
תיכנע לעבריינים ,ואל תיכנע לפושעים ואיפה שתצטרך אותנו אנחנו נהיה
שם ,אבל אם לרגע תרפה את ידיך ותכופף את הראש בפניהם ,זה דרך ללא
חזור ,אין חזור ,זה רק דרך אחת,one way ticket ,

מר דן תיכון :מה מטריד אתכם שהוא יושב כאן ,שהוא יושב ,מטריד אותך,
מר דוד עמר :הוא בא לשולחן הזה  ...אבל כשיש מקום ...
מר דן תיכון :דוד ,אם זה חשוב לראש העיר אז צריך לשמור על הסדר האלמנטרי,
מר דוד עמר :אין בעיה,
מר דן תיכון :אם זה חשוב ,לי זה לא חשוב ,לא היה מפריע לי ,אבל כל אחד באמונתו יחיה,
תמשיך ,תמשיך,
מר רועי לוי:

אדוני ראש העיר ,נשארת בודד בשולחן עם  4חברי אופוזיציה ,איפה הלכו
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כולם אני לא יודע ,אני מקווה שהדברים שלי לא ,לא גרמו להם לברוח אלא
יגרמו להם להיות אחריך ,בייחוד לאלה שאיתך בקואליציה ואני אומר לך
עוד פעם ,כל שאר הדברים ,כל המינויים הפוליטיים ,גם מה שעשית לי ברמה
האישית ,הכל בטל ב ,60-לא מקובל ,לא יעזור ,לא מקובל עלי שנבחר ציבור
יאויים ,לא מקובל עלי ,היום זה אתה מחר זה מישהו אחר ,מחרתיים זה אני,
לא מקובל עלי ,אם יש משהו שאתה חושב שאנחנו יכולים לעזור ללא קשר
לפוליטיקה ,לא מחפש לא תמורה ולא תשורה ולא לחיצת יד ולא חיוך ולא
שום דבר ,אם יש משהו שאנחנו כחברי אופוזיציה יכולים לעשות ולהשפיע,
אנא ממך הפעל אותנו ,אנא ממך בקש מאיתנו ,אם יש בעיה דבר עם כולם,
אני מוכן לדבר ,אם יש לך בעיה לדבר איתי באופן אישי כי אתה חושב
שיריתי לך בגב וכי אתה חושב שאני בוקו חרם ,דבר עם ישי ,דבר עם מירית,
דבר עם דן ,אני אעמוד מאחוריך ואני לא אירתע ,לא אפחד ,היום זה אתה
מחר זה מישהו אחר ,ואני אומר לך שוב ,יש עליך הרבה אחריות והרבה לחץ,
אני מבין את זה ,אבל שהאחריות הזאת שיש עליך לא תגרום לך לברוח
מאחריות ולברוח למחוזות אחרים ,אתה יכול לעמוד על איזה במה להגיד
 160מליון ו 170-מליון ו 200-מליון ,ההוא הביא זה מביא ,אפשר לעשות איזה
מישמש ,איזה חלפלפ כזה להגיד  2,000דירות 22 ,אלף תושבים ,נשר ,לא
מפעל כן מפעל ,אפשר לעשות הכל ,אתה יודע מה אולי זה אפילו בתחום
הפוליטי וזה אולי תפקיד שלנו גם לחסום את הדברים האלה ולהתווכח ,אני
מבין שלא הבנת עד היום שאתה ראש עיר ,אני מרגיש ,אם אתה מרשה
לעצמך להגיד לי יורה לי בגב ובוקו חרם ,זה בן אדם שלא מבין מה
המשמעות ומה הערך של מילה שיוצאת לו מהפה ,לא מבין מה המשמעות
ומה הערך של מילה ,כי אני בטוח שאם היית מבין את הערך והמשמעות של
מה שיוצא לך מהפה כראש עיר ,לא כבן אדם מהרחוב ,כהדיוט ברחוב ,הדיוט
עם ה' ,כן ,לא עם א' ,כהדיוט מהרחוב ,אם היית מבין לא היית משתמש
בביטויים האלה,
מר דוד עמר ... :יש לך פה  ...של הישיבה ,הזמנה לישיבה ,סדר יום,
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כן ,יש ,הנה קח דוד,

מר אברהם בינמו :אני חושב שהקדשנו מספיק זמן למה שאמרת,
מר רועי לוי:

בזה אני מסיים ,בזה אני מסיים ,לכן כדאי מאוד שתתעשת ,תתעשת על העיר
ואל תיתן לעיר להידרדר במדרון החלקלק הזה לתוך עולם הפשע ולתוך
העולם התחתון ,אני סיימתי ,תודה על ההקשבה.

מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה ,אתה כבר דיברת ,כן ,דן בבקשה,
מר דן תיכון :אני רוצה לפתוח בהערה אישית ,נכון שאני בגיל  78ואני נעזר במכשיר מיוחד
לשמיעה אבל זה לא צריך להטריד את שני חברי המועצה ,הוא לא הראשון
והגבתי כפי שאני הגבתי ,אין להם אפילו את הרגישות ,אני מקווה שיגיעו
לגילי במצב בריאות דומה לשלי ,אני מאחל להם,
מר זאב שפיגלר :עד  ,120אבל כשאתה בא וטוען שצועקים ולא צועקים זה כבר מעליב,
מר דן תיכון :אתה לא שמעת כנראה מה שאמרת,
מר זאב שפיגלר :אני שומע ,אתה רוצה שנבדוק בפרוטוקול מה אמרת,
מר דן תיכון :אני לא צריך לבדוק,
מר זאב שפיגלר :אל תצעק ,אל תצעק,
מר דן תיכון :תן לי לדבר,
מר זאב שפיגלר :אז כנראה זה כן מפריע,
מר דן תיכון :תן לי לדבר,
מר זאב שפיגלר :בבקשה,
מר דן תיכון :תן לי לדבר ,אני מציע לך לא לדאוג באשר לאביזרי השמע שלי,
מר זאב שפיגלר :אף אחד לא דואג לאביזרי השמע שלך,
מר דן תיכון :אני רואה שזה מטריד ,אני חוזר בי,
מר זאב שפיגלר :כשאתה אומר שאני צועק כשאני לא צועק,
מר אברהם בינמו :תחזור לעניינים המהותיים,
מר דן תיכון :אני חוזר לעניינים ,ראשית אני מביןש היום זה היום הלפני אחרון של גזבר
העיר ,אני רוצה לומר כמה מילים בשבחו ,אני חושב,
מר אברהם בינמו :אבל תהיה לך הזדמנות ,זה בישיבה הבאה ,אבל בסדר,
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מר דן תיכון :יכול להיות ,הוא עוזב,
מר אברהם בינמו :בהחלט ,בהחלט,
מר דן תיכון :הוא עוזב ,אני רוצה קצת להודות לו ,אני אחזור ואומר ,ישנה כאן אופוזיציה,
יש מי שאומר שהיא ממלאת את תפקידה ויש מי שאומר שהיא לא ממלאת
את תפקידה ,יש כאן קואליציה שיש לנו ביקורת כזאת או אחרת ,אבל נדמה
לי שבדבר אחד הגענו להסכמה שהיה לנשר גזבר מעולה וגם כשחלקנו אז
הוא זכה למלוא ההערכה ,אני יכול לומר שהיכרתי אותו כתושב נשר לא
הסתדרנו מהרגע הראשון כי היינו חלוקים לגבי שיטת הארנונה שאני לא
יכולתי לקרוא את השובר הזה שהייתי מקבל אחת לחודשיים ,לא הבנתי מה
רוצים ממני והוא הסביר לי ואני לא קיבלתי ,שם היה ויכוח אם אני כאזרח
ותיק מגיעה לי הנחה ,היה צריך לתת לי הנחה יותר גדולה כי יש לי מכשירי
שמע ,זה מפריע לי לשמוע ,אז אני רוצה לחזור ,אני רוצה לחזור לענין הגזבר,
הגזבר עוזב אותנו ,אני מצטער מאוד ,לי הוא יחסר ,היה לי אמון מלא בכל
רגע שהוא מסר הסברים ,אני לא יודע למה הוא הולך ,צריך היה גם לשמוע
מה הן הסיבות שהביאו אותו לקבל החלטה כזאת .אדוני ראש העיר,
כשהייתי ילד ,נולדתי בקרית חיים ,הייתי הולך לים במה שנקר היום שדרות
דגניה ,שם תיערך בשבוע הבא הפגנה של שוחרי האוויר הנקי באיזור ,הייתי
הולך ,זה היה כביש צבאי בימי הבריטים ,בצד ימין היה שיכון המערבי ,מצד
שמאל כשאנחנו הולכים לים היה שטח שבו שיחקנו כילדים בין הדיונות
ונאמר לנו שעל פי החוק המנדטורי על השטח הזה אסור לבנות דירות ואכן
השטח הזה עמד עד  1960בשיממונו ,עד שקרה מה שקרה בוואדי סלים
והחליטו להעביר את כל המפונים מוודאי סלים לרצועה הזאת שבין שדרות
דגניה דרומה לכיוון  IPC ,IPCזה עירק פטרול קומפני ,אני לא הבנתי למה,
למה הבריטים חשבו שאסור לבנות ,ולמה דווקא ממשלת ישראל החליטה
לבנות ,אבל מה שמטריד אותי שהמתקן הזה שהוא נקרא  ,Hמי שזוכר את
מלחמת המפרץ אז היה  ,H2 ,H1אחד ה H-האחרונים בקו צינור הנפט היה
ב IPC-בחוות המיכליות ,עכשיו מה שמרגיז אותי בכל העסק הזה ,שהמתקן
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הזה שהוא כנראה גורם לתחלואה לפחות כך נאמר בקרב התושבים הגרים
בסמיכות מקום ,גובל אלינו ,לא רחוק מאיתנו בין בתי הזיקוק לדשנים
וחומרים כימיים ,אני מודע כי היום ב 12-ישבתי בביתי ונאלצתי לסגור את
החלונות כי שוב פעם הגיע גל של ריח רע ואני מסכים שבשנים האחרונות
ישנו שיפור לטובה בכל מה שקשור ,אני מעריך מאוד את ,אבל הבעיה כנראה
הולכת ומחמירה ,אני הייתי רוצה ,מבקש ממך שתבהיר מה עמדת ראש
עיריית נשר כמי שגובל עם בתי הזיקוק דשנים וחומרים כימיים וכל
המפעלים שהם חברות לוואי לבתי הזיקוק ,האם העירייה חושבת או ראש
העיר חושב שצריך לעשות הרבה יותר למען התושבים או שהוא בוחר בדרך
שהולכים בה כנראה מרבית ראשי האיזור ,יש לנו הכנסות מבתי זיקוק,
אמרת  15מליון שקל ,השנה זה יהיה גם  ,23יהיו לך תקבולים חד פעמיים
מבתי הזיקוק ,מגיעים הפרשים ,אנחנו רוצים לדעת האם אתה תומך
באזרחים או שאתה בעצם ניטראלי במאבק הזה ,האם תהיה מרטין לותר
קינג שעמד בראש ההפגנה בסלמה ואני מציע לך ללכת לסרט הזה ,הוא
מתחיל להיות מוקרן בארץ ,איך איש ציבור נעמד בראש הציבור ונלחם את
מלחמתו ,אתה יודע אני ער לבעיות הנדל"ן ,אני מבין את השיקולים של אלה
שנושא הנדל"ן יקר להם יותר מאשר בריאות הציבור ,אבל אני הייתי רוצה
באמת לשמוע את עמדתך ,האם תנהיג את העיר ,את התנועה שהולכת
וקורמת עור וגידים בעיר הזאת או שתיתן לנו להוביל את הפגנות המחאה
בנושא הזה .אני אגב רוצה לומר לך ,אני לא מבין את עמדתך ,הייתי בבית
המשפט כפי שידוע לך ,האזנתי בשקט ,ראית שהתקדמתי לשורה הראשונה
כי שכחתי את המכשירים האלה ,מה לעשות ,זה קורה ,הייתי צריך לשבת
ליד השופטת כי האוקטבות שלה לא נקלטות אצלי ,לפחות שמעתי את שני
עורכי הדין היטב ,אני לא מבין אותך ,זה כל כך חשוב ענין ניגוד האינטרסים
של רועי ,תסתכל לטווח ארוך ,אני בגיל  ,63בן כמה אתה ,סביר להניח בגיל
הזה ,63 ,נכון? משהו 60 ,פלוס מינוס קרוב לוודאי ,אני קמתי ואמרתי בשיא
גדולתי ,איך אומר ממלא מקום ראש העיר ,יכולת להיות נשיא המדינה והיית
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חוסך לנו הרבה בזיונות ,אבל אני קמתי ואמרתי ,אני הולך כי יש מקום
לחדש את פני הכנסת ,ככה אני מבין ,זאת תפיסתי ,אני לא מבין אותך בנושא
של ניגוד עניינים שאתה הולך עם הענין הזה נפתחת תיבת פנדורה ואני מציע
לך ,פונה אליך כחבר מועצה ,אתה יכול להגיד שאתה מעריך אותי ,אתה יכול
להגיד שאתה לא מעריך אותי ,אני פונה אליך ואומר לך ,רועי נבחר ע"י
הציבור ,אתה אוהב אותו ,לא אוהב אותו ,תכבד אותו ,הוא נבחר ,אני לא
אוהב ואני יכול לומר לך ממקורות של משרד הפנים שהבעיה היא לא כל כך
פשוטה ,אם יש כאן ניגוד אינטרסים אז הוא בשוליים שבשוליים ,אבל יש גם
לכמה חברי מועצה ניגוד אינטרסים מסובך וקשה יותר וברגע שמישהו יפול
יפלו עוד אנשים ,ואני לא הייתי רוצה ,אני מכבד את רצון הבוחר שאמר לי
לך לאופוזיציה ,ויכול להיות שאני ראוי להיות קצת יותר מזה אבל אני
מכבד ,אמרתי לדוד עמר כשהוא הציע לי אני אהיה חבר מועצה בלבד ,כי אני
חושב שיש מקום לאופוזיציה ,אז אני מציע שתכבד אותנו כאופוזיציה,
מר אברהם בינמו :דן אני אשיב על זה כבר במיידי ,עניינו של רועי לוי,
מר דן תיכון :שמה?
מר אברהם בינמו :עניינו של רועי לוי כבר לא על סדר היום שלי,
מר דן תיכון :בסדר ,בסדר ,זה נראה,
מר אברהם בינמו :שניה ,תן לי לסיים ,אני מאחל לו באמת הצלחה גם פה וגם שם ,באמת,
זה כבר מעבר לנושא ,אני מקבל את הצעתך,
מר דן תיכון :תרד מהענין הזה וגמרנו,
מר אברהם בינמו :לא ,אני לא עוסק בו יותר,
מר דן תיכון :לא ,אבל העורך דין שלך,
מר אברהם בינמו :לא לא ,אני לא עוסק בו,
מר דן תיכון :העורך דין שלך,
מר אברהם בינמו :גם העורך דין שלי לא יעסוק בו יותר,
מר דן תיכון :אני מקווה,
מר אברהם בינמו :לא יעסוק ,לא יעסוק ,לא מעניין ,הוא נבחר ציבור שישמש כנבחר ציבור,
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מר דן תיכון :כן ,שישב ,בחרו בו,
מר אברהם בינמו :כן,
מר דן תיכון :בחרו בו,
מר אברהם בינמו :כן כן,
מר דן תיכון :ואני סומך עליו שהוא ידע לומר לעצמו כשם שאני ידעתי לומר לכל חבר
כנסת,
מר אברהם בינמו :אני לא מחנך ,הכל בסדר ,הכל בסדר,
מר דוד עמר :זה הודעה ,זה הודעה שלך?
מר אברהם בינמו :שמה?
מר דוד עמר :מה שהודעת לגבי רועי,
מר אברהם בינמו :אני לא יודע ,אני לא ב,-
מר דוד עמר :אני שואל אותך,
מר אברהם בינמו :אמרתי את מה שאמרתי,
מר דן תיכון :זה נרשם בפרוטוקול ,מה זה אתה שואל אותו,
מר דוד עמר :לא ,אני שואל,
מר אברהם בינמו :אמרתי את מה שאמרתי,
מר דוד עמר :אני אגיד לך ,אני מאוד שמח שהגעת להחלטה הזאת ,מאוד מאוד שמח,
מר אברהם בינמו :בסדר גמור ,אני מעדיף לעסוק בעשייה ולא בדברים האלה,
מר דן תיכון :אני גם כן מציע לכולנו,
מר דוד עמר :אותי מעניין ,אותי מעניין דבר אחד ,שמעתי בבית המשפט היתה הפסקה,
ואתה נתת הוראה לעורך דין ,כמו שהודעת עכשיו והעורך דין לא קיבל את
ההנחיה שלך,
מר אברהם בינמו :לא לא לא,
מר דוד עמר :יכול להיות שהוא,
מר אברהם בינמו :תשמע ,זה קצת זיעזע אותו,
מר דוד עמר :אני ,אני,
מר אברהם בינמו :שניה ,אני משיב לך ,זה קצת הוא לא הבין מאיפה בא ,אבל אז הגעתי
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למסקנה שעדיף לי לעסוק,
מר דוד עמר :לא ,המסקנה היא נכונה מאוד,
מר אברהם בינמו :שעדיף לי לעסוק בעשייה,
מר דוד עמר :היא נכונה מאוד,
מר דן תיכון :אני חושב שקיבלת החלטה נכונה,
מר אברהם בינמו :הוא נבחר ציבור ,שישמש כנבחר ציבור וזהו ,לא צריך לעסוק בעניינו,
צריך לעסוק בענייני המועצה ולא בענייניו,
מר דוד עמר :אותי מעניין למה העורך דין לא קיבל את ההנחיה שלך,
מר אברהם בינמו :אל תעסוק,
מר דוד עמר :לא ,אני אשאל אותו,
מר אברהם בינמו :אין צורך דוד ,שמעת את דעתי ועמדתי ובזה,
מר דוד עמר :אני מכבד אותה ,אני אוהב אותה אפילו,
מר אברהם בינמו :תודה רבה,
מר דוד עמר :אבל ההתנהגות של העורך דין ,מה הוא בעל הבית ,איפה הוא בכלל ,איפה
הוא ,לא רואה אותו בכלל,
מר אברהם בינמו :בסדר ,טוב,
מר דוד עמר :מה זה בסדר ,זה לא בסדר,
מר אברהם בינמו :אבל תכבד את מה שאמרתי ,
מר דוד עמר :אני מכבד,
מר דן תיכון :אני מודה לך מאוד,
מר דוד עמר :אני מכבד,
מר דן תיכון :אם אתה מתכוון למה שאתה אומר ואני מקווה שאתה מתכוון,
מר אברהם בינמו :זה מוחלט אצלי ,לא מתכוון ,מוחלט אצלי,
מר דן תיכון :אתה הרי איש שעומד מאחורי הדברים שלו ,אז אני מעריך מאוד מאוד את
מהש אתה אומר ויש כאן עוד אנשים שמעריכים ,ולאוו דווקא רועי ,רק רועי,
מר דוד עמר :אני חושב שהדובר והיועץ המשפטי יכתבו מחר מכתב לשופטת,
מר אברהם בינמו :לא לא לא ,אנחנו לא כותבים ,אנחנו לא עוסקים בנושא הזה ,לא
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עוסקים ,לא עוסקים בנושא הזה,
מר דוד עמר :אז אתה אל תעסוק,
מר אברהם בינמו :אני לא כותב מכתבים,
מר רועי לוי:

אחרי שהבאת את זה לבית משפט אתה אומר,

מר אברהם בינמו :אמרתי את זה גם בבית המשפט,
מר רועי לוי:

אז תמשוך את המכתב שלך,

מר אברהם בינמו :אמרתי את זה גם בבית המשפט,
מר רועי לוי:

אתה יכול לייתר את העתירה בזה שאתה מושך את המכתב שלך,

מר אברהם בינמו :רבותי ,זה לא נושא הדיון,
מר רועי לוי:

אבל אתה יכול,

מר אברהם בינמו :זה לא נושא הדיון ,זה לא נושא הדיון,
מר דוד עמר :רועי זה לא ככה,
מר אברהם בינמו :זה לא נושא הדיון,
מר דוד עמר :יש מבקר העירייה ,הרי ההודעה של ראש העיר ,לקחת את הפרוטוקול,
להדפיס אותו ולשלוח אותו לשופטת ולבטל ,ולבקש פיזור התיק,
מר דן תיכון :הוא לא זקוק ללחשנים,
מר אברהם בינמו :אני יכול להשיב על חלק מהדברים ברשותכם,
מר ישי איבגי :לא ,רגע אבי ,יש לי ,יש לי להגיד כמה דברים ,קודם כל לגבי המלגות,
מר אברהם בינמו :אבל יש זמן מוגבל גם,
מר משיח עמר :לא ,סליחה ,אני מבקש להתייחס להודעה של ראש העיר ,כי זה מאוד מאוד
חשוב ,פה דני העלה את זה ברמה אישית,
מר דן תיכון :מה ,מה אמרת ,לא שמעתי היטב ,לא קלטתי ,שמעתי,
מר משיח עמר :אתה העלית דבר חיובי ברמה האישית,
מר דן תיכון :אמרת דן?
מר משיח עמר :כן ,ואני יודע שהמחלוקת הזאת שהגיעה לבית המשפט היא לא היתה על דעת
מועצת העיר ,היא היתה על דעתו של ראש העיר ,וראש העיר עכשיו הודיע
הודעה מאוד חשובה מבחינתי ברמה האישית בין חברים ,למרות שזה לא
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הודעה של מועצת העיר והגישה הזאת לגבי ניגוד העניינים ,אני אומר
מבחינת העיקרון זה חשוב מאוד שראש העיר כשהוא רואה משהו שהוא לא
רוי שיהיה ,מבחינתו הוא חייב ,הוא חייב להביא את זה על השולחן ,הבאת
משהו שלפי עניות דעתך נראה כדבר שיש בו ניגוד עניינים וזה מחובתך ,זה
הגיע לבית המשפט איך שזה הגיע ,אני מאוד שמח שאתה בא ואומר היום
אני מבחינתי גמרתי את הסיפור ,אבל אנחנו מבחינתנו מאחר והוא חבר
מועצה ,והבאת נושא שהוא לכאורה ויש בו ניגוד עניינים ,אתה בא ואומר
היום שמבחינתך אין ניגוד עניינים,
מר אברהם בינמו :לא אמרתי את המשפט הזה,
מר דוד עמר :לא ,הוא אומר שהוא יורד מהנושא,
מר אברהם בינמו :אמרתי אני מפסיק לעסוק בזה ,אל תוביל אותי למשהו שאני לא אגיד
אותו,
מר משיח עמר :רגע רגע ,אני לא אוביל אותך ,אני אגיד לך ,היות והנושא הזה כבר לא בידיים
שלך וזה הגיע לבית המשפט ובית המשפט זה כבר לא בידיים שלו ,העביר את
זה לוועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים,
מר אברהם בינמו :לא יודע,
דובר:

מה לא יודע אבי ,היית איתם בדיון,

מר אברהם בינמו :רגע ,רועי נמצא כאן ,אין החלטה עדיין,
מר משיח עמר :רגע ,אני רוצה רק להגיד ,להבין את ראש העיר ,האם ראש העיר אומר
שהעמדה של מועצת העיר בנשר כולל ראש העיר ,היא שאין לנו שום נגיעה
יותר בענין הזה,
דובר:

הוא לא דיבר בשם המועצה,

מר משיח עמר :לא מתעסקים בנושא הזה ,העירייה לא מתעסקת עם זה ,היועץ המשפטי של
העירייה,
מר אברהם בינמו :אני אמרתי לך,
מר משיח עמר :היועץ המשפטי של העירייה לא מתעסק בזה יותר ,לא ,זה חשוב לי,
מר אברהם בינמו :אני יודע שזה חשוב לך אז אני גם אשיב לך,
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מר משיח עמר :לא לי ,למועצת העיר,
מר אברהם בינמו :אני אשיב לך ,הנושא נמצא בהחלטת בית המשפט ,תקרא את ההחלטה,
אני אעשה כבית המשפט מה שיחליט ,אני אומר לך שאני לא אעסוק יותר
בנושא ולא אדאג שאחרים יעסקו בנושא ,גמרנו,
מר משיח עמר :זה חשוב מאוד שאתה לא ,אבל אני אומר ,האם היועץ המשפטי שמייצג גם
את העירייה וגם אותך ימשיך לעסוק בנושא?
מר אברהם בינמו :לא ,הוא לא יעסוק בזה,
מר משיח עמר :אז זה החלטת מועצה,
מר אברהם בינמו :לא זה לא החלטת מועצה ,אין כאן,
מר משיח עמר :ההודעה שלך,
מר אברהם בינמו :יש לי הודעה כאן שאני לא אעסוק בזה,
מר משיח עמר :ההודעה שהיועץ המשפטי לא יעסוק בתיק הזה יותר,
מר אברהם בינמו :תהיה החלטה כפי שתהיה,
מר משיח עמר :תהיה אשר תהיה ההחלטה,
מר אברהם בינמו :הוא נבחר ציבור ,שישמש כנבחר ציבור ,זה לא מענייני,
מר משיח עמר :שיהיה בהצלחה,
מר אברהם בינמו :אנחנו יודעים להתמודד ברוך השם .טוב ,אני ברשותכם,
מר ישי איבגי :רגע ,אבי נתת לי את הדיבור ואז משיח התחיל לדבר,
מר אברהם בינמו :לא ,אי אפשר לתת לך את הדיבור שש פעמים בישיבה אחת,
מר ישי איבגי :אבל נתת לי ,התחלתי לדבר ,משיח אמר לי שהוא רוצה להגיד משהו אז
כיבדתי בן אדם,
מר אברהם בינמו :אבל אתה כבר לא מכבד ,כאשר אתה לא מאפשר גם לאחרים לבוא לידי
ביטוי ,אתה לא מכבד ,אי אפשר ,קיבלת את הזמן שלך,
מר ישי איבגי :רגע ,אני הפרעתי,
מר אברהם בינמו :קיבלת את הזמן שלך,
מר משיח עמר :היתה לי הערה,
מר ישי איבגי :אבי ,אני רוצה שתקשיב למה שאני אומר,
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מר דן תיכון :תשאל אותו ,זה התחיל גם כן מזה,
מר זאב שפיגלר :זה לא שייך בכלל ,למי שמפריע ,עשר פעמים הזכרת את המכשיר שמיעה,
אני לא מפריע ,אני מכבד את המכשיר שמיעה ,אין לי בעיה ,אין לי שום בעיה
עם זה,
מר דן תיכון :לא ,אתה כנראה לא קלטת את מה שאמרת,
מר זאב שפיגלר :אני קולט בדיוק מה שאני אומר,
מר ישי איבגי :אני רוצה להגיד כמה דברים ,קודם כל יש לי תחושה ,משיח ,יש לי תחושה,
מר משיח עמר :יאללה תקצרו ,באמת,
מר ישי איבגי :רגע רגע משיח ,דווקא אתה אומר ,אחד מהדברים האלה שאני רוצה להגיד,
ספירת העומר ,זה כמו בגשש החיוור ,מצאו לאמא שלי אבנים באורז ,אז
תית ן לי עוד איזה נקודה ,עזוב ,אני באמת רוצה להגיד ככה ,כמה דברים,
קודם כל יש לי תחושה תמיד ,אבי ,משיח ,יחיאל ,שכשאנחנו באים על איזה
נושא ומדברים כאילו הבאתם לעצמכם ,הקצבתם לעצמכם איזה חלון זמנים
ששוואללה נראה לנו הישיבה הזאת הולכת להיגמר תוך חצי שעה ,תוך שעה,
לא משנה ,זה בסדר ,כלומר הציפיה היא תמיד בסדר ,ואז אנחנו מתחילים
לדבר על איזה נושא כאילו הנה עכשיו התחילו לטחון את המוח והכל ,אני רק
רוצה באמת להגיד לכם משהו ברמה האישית ,ברמה חברית ,אתם פה
נמצאים כל הזמן ,אתם מתפרנסים מהעירייה וזה בסדר ואני מכבד את זה,
אנחנו בעבודה שלנו ,או-קי ,אנחנו בעבודה שלנו פעם ,נגיד אם אתה עושה
ישיבה פעם בחודש פעם בשבועיים ,תחשוב שאנחנו באים בסדר בתפיסה,
אולי זה בתפיסת עולם שלך לדעתי ,באים לטחון לך את המוח במשך שש
שעות ולך יש אותם או אנשים שבאים יותר לעירייה או פחות ,כל היום,
אנחנו ר וצים להביע את מה שיש לנו ,לפעמים אתה נצמד ,לא ,זה לא היה לנו
על הנושא ,זה לא רשום ,וואללה יש לנו משהו להביע ואם תמיד אני אומר,
אם מתוך מאה אחוז שטויות שדיברנו ,בסדר ,אחוז אחד הוא נכון ,הרווחת
אותו בלי לשלם לנו כלום ,וע"י זה שהציבור בחר בנו,
מר אברהם בינמו :תודה,
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מר ישי איבגי :אני רוצה,
מר אברהם בינמו :עוד?
מר ישי איבגי :או-קי ,כן,
מר אברהם בינמו :לא ,אני רוצה,
מר ישי איבגי :רגע ,שניה ,אני רוצה להגיד לגבי מה שרועי אמר ,אני לא רוצה שישתמע
כאילו אנחנו באים לנגח ובאמת אני אומר לך מסיבה מאוד פשוטה ,אני
מעריך כש אתה צעיר לפני שיש לך ילדים ,אתה יודע ,זה הגיל הכי טוב לקחת
ילדים לצבא ,אתה יודע למה ,כי באמת החשיבה שלהם היא קצת שונה,
כשאני נולד לי ילד ראשון פתאום כל השיטה ,כל החשיבה שלי ,פתאום אם
תהיה מלחמה זה כל כך משמעותי והכל ,כשבעיר שלנו אני זוכר את זה בתור
ילד ,כולכם זוכרים ,הקיוסק של הריח ,הבילוש היו עוברים על הברזלים
ויחיאל בטוח זוכר ומשיח וגם אבי ,על הברזלים ,כולנו ראינו את זה ,זה לא
היה סוד ,זה לא היה נעלם ,זה כבר היה בפרהסיה ,ברמה שאי אפשר היה
להתעלם מזה ,תחנת סמים ענקית ,הבילוש היו תופסים  3-4אנשים כל פעם,
ומ כות ודברים והכל ,אפשר להתווכח על הרבה דברים ,אני לא עכשיו להיכנס
דוד ,ההנהגה הקודמת ,בסדר ,שעשתה ,אתם הייתם בתוכה ,בסדר ,אפשר
להתווכח ,נעשו דברים לקראת הסוף טובים יותר טובים פחות ,אבל לאורך
כל הדרך נשר הציבה את עצמה במקום אחר מאיך שההנהגה הקודמת
קיבלה את ה עיר ,ואני אומר בתור אבא לילדים ,היום אתם נמצאים כאילו
בשלב של קצת מעבר ,אתם הורים לילדים אבל הילדים האלה כבר גדולים
ואתם מרגישים שהם ידעו להסתדר ,הם כבר עיצבו את עצמם ,לנו יש ילדים
קטנים ,יש לנו תינוקות ,דברים שרועי דיבר עליהם בתחילת הדרך ובאמת
אני מדבר אי תך ברמה האישית ,שהם שריפת רכבים ,מכות ,לא משנה ואני
אומר עוד פעם ,זאב אומר שהוא לא יודע ,אני אשמח שאתה תפרט אבל אני
אומר תחשוב שזה בנפשנו ,זה הילדים ,עכשיו אני מדבר איתך על הדברים
שמעבר ,זה תופס תאוצה ,מספיק שאתה מחבר לדמויות האלה כסף ,גמרנו
את הסיפור ,זה יכול להיות אנשים שאנחנו מכירים ששומעים עליהם
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בחדשות כל שני וחמישי ,אומץ יש להרבה אנשים אני מאמין ,תחבר להם את
השלטון ,גמרנו את הסיפור ,להחזיר את זה יהיה מאוד קשה .עכשיו ,מצד
שני תשאל ,או-קי ,אני מתמודד עם זה ביום יום ,מה זה קשור אליכם ,א' זה
לא סוד שאנחנו חושבים שאנחנו ,שרועי מהסיעה שלנו ראוי להחליף אותך,
אתה יכול להגיד וואלה אני לא מקבל את זה ,הוא לא ,וזה בסדר ,אבל אנחנו
רצים והציבור בסופו של דבר יצטרך לקבל את ההכרעה ,אבל דבר אחד
בקדנציה הזאת שאתה נמצא בה הציבור יחליט לאורך כמה זמן ,אתה יכול
לעשות נזק שהוא בלתי הפיך ,שהוא בלתי הפיך ,אתה יכול להשאיר פה
אנשים להתמודד עם דברים שכבר נשר התרחקה מהם מרחק בטוח אני
אקרא לזה ואני אשמח לשמוע את מה שיש לך להגיד ,א' כי מדובר בילדים
שלנו ,ב' כי זה משמעותי לעתיד,
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר ישי איבגי :רגע ,בנושא השני שדובר עליו ,ממש משפט אחד ,הזכרתי את זה בישיבה
הקודמת ,אפשר לקרוא את זה בפרוטוקול ,אני מציע גם למוטי שתקרא את
מה שדיברתי בפרוטוקול ,שייכתי כמה דברים לדעתי שקשורים לעזיבה שלך,
אבל זה לדעתי כי לא קיבלנו הסבר לא מראש העיר ולא ממך מדוע זה קורה,
אבל בין הנושאים ש דיברתי עליהם זה הענין של זיהום אוויר ,העלה את זה
דן ,איכות סביבה ,עד היום ונתתי לך אתה יודע כזה רמז ,עד אז לא כינסת
את הוועדה לאיכות סביבה ,אמרתי לך אני אבוא גם אם תגיד עכשיו ,ישי,
תוך  24שעות ,תוך שעה צריך לבוא ,אם אני פנוי אני בא ,עבר שבוע ,עשרה
ימים ,לא כינסת את ועדת איכות סביבה ,דן שואל אותך מה עמדתך בנושא,
וואלה אני לא רוצה לשאול בתור חבר מועצה ,לי ,סליחה שאני אומר לך ,אני
בא בטרוניה ,אתה חייב הסבר ,אני חבר בוועדת איכות סביבה ,לא נתת לי
הסבר ,שאלתי אותך שאלה פשוטה ,עלה איזה משהו אני רוצה תשובה לגבי
פינוי בינוי ,אני חבר ,הבאנו לכם את זה רשום ,פינוי בינוי,
מר אברהם בינמו :אני לא מבין אם אתה שואל,
מר ישי איבגי :לא נתת לי כלום ,לא הרמת לי טלפון ,ישי ,לא ,אני רוצה שתכבד אותנו לא
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בשביל,
מר אברהם בינמו :אני מכבד אותך ,אתה לא מאפשר להשיב,
מר ישי איבגי :אז הנה בבקשה ,אני שותק ,הנה אני שותק,
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר זאב שפיגלר :אבל לפני ש אתה מתחיל אני רק רוצה עוד מילה אחת,
מר אברהם בינמו :בבקשה,
מר זאב שפיגלר :אני גם מצטרף לדברי דן ,לגבי מוטי ,אז באמת,
מר ישי איבגי :הוא אמר שנגיע לנושא הזה,
מר זאב שפיגלר :כן ,אבל בטח מוטי יצטרך לצאת כשנגיע לנושא שלו,
מר ישי איבגי :אז לפני כן אנחנו נגיע,
דובר:

אז בישיבה הבאה אפשר להגיד את זה,

מר אברהם בינמו :אני אגיד את זה בישיבה הבאה .אני קודם כל ברשותכם רוצה להגיד
שהדברים שנאמרו ע"י רועי לוי וישי איבגי בנושא הפשע אין להם אחיזה
במציאות ,הם לא קרובים למציאות ,הם יצירת ספינים שפוגעים בעיר על
ידכם ,ככה אני חושב ,מעולם לא הוכיתי ,מעולם לא היכיתי ,מעולם לא
אויימתי ,אני עברתי בחיי מספיק ,אני אדם חזק ברוך השם ,אף אחד לא יכול
להתעסק איתי מסיבה אחת פשוטה ,אני עושה את הדברים מתוך דרכי שלי,
אני בא לעבודה ,אני נהנה ממנה ,יש לי משפחה ,אנחנו מרוויחים היטב ברוך
השם ,יש לי דאגה לעיר ,יש נתונים ,יש זה ,יש הרבה ספינים ,אתם אפילו לא
יודעים כמה הם דמיוניים אפילו ,הם מגחיכים ,לכן אני לא אכנס לזה כי יש
נתונים מאוד מסודרים ,אבל מה לעשות ,יש אנשים שנהנים מזה שמערכת
כזאת או אחרת ,אם תציק לי ותשאל אותי כל היום שאלות על דברים שלא
נעשו ,צריך להתמודד עם זה .זה ענין אחד .בענין השני ,אנחנו הבענו התנגדות
להעברת חוות המיכלים מקרית חיים לאיזור שלנו ,בצורה ברורה ,בצורה
שאפילו עימתה אותי ,מהמילה עימות ,עם ראשי הערים בסביבה ,מבחינתי
הסיבה המרכזית נובעת מכך שאין לנו נתונים מדוייקים מה יעבור איך יעבור
כמה יעבור ,אנחנו לא זקוקים לארנונה הזאת ,היא לא מעניינינו ,אנחנו
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מענייננו זה לדאוג לאיכות החיים של התושבים בנשר ולאיכות האוויר ,זה
מעניינינו ,אבל אני מבקש מאחר ומאר ישי איבגי בישיבה הקודמת העלה
הרבה נושאים שבאמת כדי להשיב עליהם אני צריך כמעט יום שלם,
ברצינות ,חלק מהנושאים הם נושאים,
מר ישי איבגי :אחד מכל הימים שאתה נמצא פה במשך שנה וחצי שאני מבקש תשובות
עליהם,
מר אברהם בינמו :חלק מהנושאים באמת הם ענייניים ,הם בוערים ,כל הנושאים בעצם הם
חשובים ,ובאמת על הבקשות שלכם שהופנו אלי התנוסס באותיות קידוש
לבנה אבי בינמו לאן אתה לוקח את העיר ,אז אני יכול להגיד לך שאני לוקח
את העיר ,את הארץ הזאת ואת המדינה רק למקומות היותר טובים שאני
יכול להאמין בהם ,לפי הערכים שחונכתי וגדלתי עליהם .אני מאוד אוהב את
העיר הזאת ,מאוד אוהב את התושבים שלה ,אוהב את התפקיד שאני עוסק
בו ,באמת אני נהנה ממנו בעיקר בחודשים האחרונים ואיך אמרתי קודם,
עדיף לי להתעסק בעשייה ,אנחנו מובילים את נשר לליגת על ,כמעט בכל
תחום ,בכל תחום ,חלק זה תהליכים שלא לוקחים מהיום למחר ,חלק הם
תהליכים של חומש ,של עשר שנים וכיו"ב ,מתוכנית המתאר עד תוכניות
שקשורות בחינוך ובספורט ,עד לתוכניות שקשורות בתרבות ובמוסיקה ,עד
לתוכניות שקשורות לקשישים ולצעירים ,באמת אין כאן מעשה קסמים,
היתה כאן התחלה של קודמי בתפקיד ,חלק מהדברים אנחנו צריכים
להמשיך אבל חלק מהדברים כמובן עם סדרי עדיפויות שאנחנו בהנהלת העיר
יושבים עליהם ולפי השקפת עולמנו ,אין ספק שבדמוקרטיה יש המון מקום
וכוח ועמדה ,תפקידי להילחם גם על העמדה הזאת שהאופוזיציה תאמר את
דברה ובאמת במלוא הכנות ישבתי כאן  25שנה ,האופוזיציה אומרת את
דברה בצורה הכי משמעותית עם הכי הרבה זמן ,היא מקבלת זמן באמת ללא
הכרה ,בכייף ,באמת ,כל פרוטוקול הוא בערך בין  95ל 110-עמודים ,ולדעתי
קצת אפילו ,לדעתי ,מייתרים מילים וכיו"ב ,אבל דבריו של ישי איבגי
שנאמרו לפרוטוקול בישיבה הקודמת רובם אין להם אחיזה במציאות ולא
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רק זה ,הם אפילו לא נכונים לדעתי,
מר ישי איבגי :תוכל לפרט?
מר אברהם בינמו :כן ,לפני שנה וחצי כאשר יצאתי לדרך הזאת האמנתי שנשר צריכה ותהיה
עיר אקדמיה ,עיר אקדמיה הוא צריך להיות מושג מבוסס עם תוכן ולא רק
סיסמה ,וצריך לדעת לנצל את המשאבים הכי טובים שיש לנו באיזור ,א' את
התושבים שהם ההון האנושי ,את שני המוסדות האקדמאים שחלקם בשטח
השיפוט,
מר רועי לוי:

אז למה כל העובדים הבכירים מחוץ לנשר?

מר אברהם בינמו :הן הטכניון והן האוניברסיטה,
מר רועי לוי:

אז למה כל העובדים הבכירים מחוץ לנשר אם צריך לנצל את כל המשאבים,

מר אברהם בינמו :הדרך היא דרך לא פשוטה ,אני אשיב גם על זה ,אבל המכשולים לא יוכלו
לנו ,אנחנו נתגבר עליהם ,אבל הם חלק מהענין ,אני אמוד גאה לקחת את
העיר הזאת ולשרת אותה ולהביא אותה למחוזות הצטיינות ואני אומר עוד
פעם ,חלק נעשה כבר קודם שנים לכן ,הראיה היא החינוך והתיכון ובתי
הספר היסודיים,
דובר:

איזה בעיה יש בחינוך ,איזה בעיה יש בחינוך?

מר אברהם בינמו :לא ,הכל טוב ,אני אומר הכל טוב ,אתה לא הקשבת,
דובר:

אני מקשיב,

מר אברהם בינמו :לא ,לא אמרתי את המילה בעיה ,את המילה בעיה אתה אמרת ,אני
אמרתי שהחינוך הוא טוב ,שהתחיל בו קודמי ,אבל לא ,אולי לא היית כאן,
זה לא מקרי שבחודש האחרון התפרסם בעיתון דה מרקר שיש שלוש רשויות
שהן נטולות מענק ואשראים ,סביון כפר שמריהו ונשר ,זה לא פלא
שהתפרסם לאחרונה שזמינות התחבורה הציבורית בעיר נשר היא כמעט
הטובה ביותר בישראל ,מקום שלישי,
דובר:

אבי אמרת את זה גם אז,

דובר:

אז למה אתה רוצה להרוס את זה עם מיטרונית לא הבנתי ,אם זה מקום
שלישי בארץ,
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מר אברהם בינמו :אנחנו למעשה,
דובר:

יש משפט שאומר אם זה לא מקולקל אל תיגע בו,

מר אברהם בינמו :אנחנו למעשה,
דובר:

אל תתקן אותו,

מר אברהם בינמו :אנחנו למעשה מתכננים בתוכנית המתאר לקבוע את אופיה של העיר ל50-
שנה הבאות,
מר ישי איבגי :אבי ,אגב,
מר אברהם בינמו :אנחנו מאמינים שהגדלת,
מר ישי איבגי :אני בוועדת תחבורה ,לא שינית כלום ,כל הקווים של האוטובוסים והכל
אנחנו עדיין חייבים תשובות ,כל התחנות ושום דבר לא השתנה ,אז גם אם
זה,
מר יחיאל אדרי:

יש תרבות דיבור ,באמת,

מר ישי איבגי :אני לא מסכים איתך ,לא ,אבל לדייק,
מר יחיאל אדרי:

אחר כך אתה אומר לא נותנים לך,

מר ישי איבגי :אני מסכים איתך ,אתה צודק,
מר אברהם בינמו :רק בהערת ביניים הזאת ,הוזמנו  42תחנות אוטובוס ,רק דבר אחד אני
הנחיתי את האנשים שמטפלים בענין ,שהם לא יהיו על מדרכות ,מדרכות
נועדו להולכי רגל ,יש מקומות שאפשר לבצע את זה ויש מקומות שקשה
מאוד ,כפי שאתם תתחילו לראות שפחי הזבל יותר לא יהיו על מדרכות ,לא
יהיה רחוב שאנחנו לא נעסוק בזה ,עשינו את זה בעליה ,התחלנו באלון,
בחצב ,וכיו"ב .תושבי העיר יודעים שהמיסים העירוניים שלנו הם הנמוכים
ביותר במדינת ישראל ושלא העלינו אותם אפילו בשקל אחד יותר ממה
שנדרשנו על פי חוקי מדינת ישראל ,תושבי העיר נשר יודעים שההגדלה של
התקציב היא חלק מצמיחה שהביאה לפריחה ושגשוג ,עם כניסת עסקים
חדשים לעיר,
דובר:

איזה עסק נכנס לעיר בשנה וחצי האחרונות?

מר אברהם בינמו :הרי לא יתכן,
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שהגדיל את הארנונה,

מר אברהם בינמו :הרי לא יתכן שעסק,
דובר:

איזה עסק נכנס לעיר?

מר אברהם בינמו :שעסק שיושב על  3,000מ"ר ישלם מיסים רק על  600מ"ר ,לא יתכן
שבניגוד לחוקי העזר העירוניים לא יגבו תשלומים על כל השלטים
הפרסומיים ,לכן אנחנו על פי הדרישה שנדרשנו בצענו את סקר שילוט וסקר
הנכסים בכסף רב בדין ובחוק נכנס לקופת העירייה ,הכסף הזה בסופו של
יום חוזר לתושבים ,הם זוכים לקבל כאן את רמת החינוך הגבוהה ביותר
בארץ ,הענקנו להורים מלגות למעונות יום ,הילדים בגנים ובבתי הספר נהנים
מצהרונים במחיר שאין שני לו ,כל תלמידי התיכון יכולים לצאת עכשיו
למסע לפולין בזכות השתתפות העירייה ,הסטודנטים שלנו מקבלים מלגות
בהיקף חסר תקדים ,קידמנו את הביטחון האישי ואת הבטיחות והורדנו את
שי עורי הפשיעה לרמות שלא היו כמותן בעיר .כן ,אפילו הקמנו גני משחקים
חדשים ומוצלים ,השקענו בכיכרות ובשטחים ציבוריים והפכנו אותם
לפורחים.
דובר:

את זה לא שמעתי,

מר אברהם בינמו :במקום,
דובר:

אבי ,את זה לא שמעתי,

מר אברהם בינמו :השקענו גם בכיכרות ובשטחים ציבוריים והפכנו אותם לפורחים.
דובר:

הם היו נובלים קודם?

מר אברהם בינמו :אני חסיד גדול של פעילות האופוזיציה,
דובר:

אני שאלתי משהו,

מר אברהם בינמו :אני אענה ,אני אענה,
דובר:

הם היו נובלים קודם?

מר אברהם בינמו :אני אענה,
דובר:

לא ,תענה,

מר אברהם בינמו :אני אענ ה כשאני אסיים ,כשאני אסיים .אני חסיד גדול של פעילות
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האופוזיציה ,כיהנתי כ 25-שנה כחבר אופוזיציה ,אני מכיר בחשיבותה של
האופוזיציה  ...אין זה פסול שהאופוזיציה פועלת נגד הנהלת העיר ונגד ראש
העיר ,אבל להערכתי האופוזיציה פועלת נגד האינטרסים של התושבים ואני
רוצה להגיד לכם ,קצת הגזמתם ,עד כאן .לא פצינו פה בישיבה הקודמת
שביקשתם לבטל הצבעה על תקציב העירייה ,בנסיון לשתק את כל הפעילות
למען התושבים ,רק כשאני מעיין בהצעות שהעלתה האופוזיציה לישיבה
הזאת אני נדהם ,אתם חביר המועצה נגד קרן הצהרונים ,אתם חברי
האופוזיציה נגד יציאת כל תלמידי התיכון למסע לפולין ,אתם נגד יצירת
מאות מקומות חניה ,אתם כחברי האופוזיציה נגד ההסדרה של הבטיחות
והביטחון ,אתם נגד שקיפות ,כי שקיפות יש לכם כאן בשפע ,כל מסמך
שדרשתם כל דבר שרציתם ,בישיבה בחדר חדרי חדרים,
דובר:

זה שקר וכזב ,זה שקר וכזב,

מר אברהם בינמו :בכל מקום,
דובר:

שקר וכזב,

מר אברהם בינמו :אני לא ראיתי אופוזיציה שהיא נגד מלגות לסטודנטים,
דובר:

שקר וכזב,

מר אברהם בינמו :אבל אנחנו נמשיך בדרכנו ,ולא ניתן לכם לגרור אותנו למחשכים,
מר רועי לוי:

ראש העיר ,תפסיק לשקר ,תפסיק לשקר ,אתה לא יכול להמשיך לשקר,

מר אברהם בינמו :עכשיו זאת ההזדמנות שלכם לקבל החלטה חברי ההנהלה,
דובר:

כלום ,אתה אין לך מילה,

מר אברהם בינמו :גם אם נמשיך להצעיד את העיר נשר קדימה בביטחון  ...בצדקת הדרך,
(מדברים כולם ביחד)
מר אברהם בינמו :ולהלן חלק מהתשובות לשאלותיו של מר ישי איבגי ,ישי איבגי העלה את
הנושא של המלגות ,צריך להמשיך להוביל במדינת ישראל בתחום של חלוקת
מלגות לסטודנטים ,אם אתם מעוניינים להפחית או לשנות את סכומי
המלגות או לשנות את הקריטריונים ,תגישו בבקשה את ההמלצות שלכם
לוועדת המלגות ,בהחלט נתייחס אליהם בתקציב  .2016שידורי ישיבות

"חבר" – הקלטה ותמלול

32

א.ב29.4.2015 .

03785

המועצה ,שידורי התעמולה של האופוזיציה ,כך לפי דעתי אתם פוגעים
ורומסים ברגל גסה את העיר ותושביה,
דובר:

את מה ,שידורי הישיבות?

מר אברהם בינמו :הנושא הזה ,הנושא הזה ,תן לי רגע,
דובר:

לא ,רק תגיד לי רגע ,שניה ,לא שמעתי,

מר אברהם בינמו :הנושא הזה ,הנושא הזה יבחן,
דובר:

לא שמעתי ,שידורי הישיבות?

מר אברהם בינמו :אני אחזור בסיום הפיסקה,
דובר:

שניה ,שידורי הישיבות,

מר אברהם בינמו :הנושא הזה,
דובר:

רק תענה על זה ,לא שמעתי,

מר אברהם בינמו :כן ,הנושא הזה,
דובר:

למה זה רומס את הציבור ,לא הבנתי,

מר אברהם בינמו :הנושא הזה יבחן לאחר שתעבירו לנו אלו במאים תסריטאים ומאפרים
עלינו לצרף לתקציב העירייה על מנת לשדר את ההבעה האנטי ונגד התושבים
שאתם מציגים ,אולי נשים,
דובר:

לא ניקדו לך אז אתה לא מצליח לקרוא,

מר אברהם בינמו :אולי נביא לכאן באמת כפיל או  ...אני מכיר אחד שנחשב לטוב ,ששיחק
במספר סרטים מעניינים,
דובר:

בטח הוא קרוב משפחה שלך,

מר אברהם בינמו :כן ,הלא אתם מלינים ,הלא אתם מלינים על ענין הזוגות הצעירים,
דובר:

עוד משפחות עובדים בעירייה ,למה לא,

מר אברהם בינמו :אז רוח ראש העיר והנהלת העיר הם הגורם המרכזי להתפתחות וליוזמה
של בניה והבאת זוגות צעירים לנשר ,לא בגלל הצהרונים ,כל אחד מחפש
כאן ,מצד אחד אתם מלינים על זה שאולי יחסרו כיתות גן ,וכיתות לימוד
לזוגות צעירים,
דובר:

לא לזוגות צעירים ,בכלל,
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מר אברהם בינמו :ומצד שני אתם מלינים על הבניה ,מצד אחד אתם מלינים על שבס,
דובר:

מלינים על זה שהבניה היא לא לזוגות צעירים,

מר אברהם בינמו :והלא לכאורה רק בשבס,
דובר:

אדוני ראש העיר תלמד לקרוא,

מר אברהם בינמו :ניתן להתנות בניה זו או אחרת שייעודה זוגות צעירים,
דובר:

אדוני ראש העיר תלמד לקרוא ,תלמד לקרוא,

מר אברהם בינמו :צר לי שראש המפלגה שאתה תומך בה עם  19מנדטים לא ידע להשיג ולו
דבר אחד עבור הזוגות הצעירים במדינה ,כשאני אומר צר לי אני לא אומר
את זה כראש עיר,
דובר:

אם הוא היה נשאר שר האוצר גם היית מקריא את המשפט הזה?

מר אברהם בינמו :אם הוא היה שר אוצר ,אם הוא היה שר אוצר,
דובר:

אם הוא היה נשאר שר האוצר לא היית מקריא את המשפט הזה,

מר אברהם בינמו :עיריית נשר מעודדת זוגות צעירים שבאופן טבעי מבקשים לגור כאן מן
הטעם הפשוט,
דובר:

ציפי לבני עשתה הרבה,

מר אברהם בינמו :אנחנו מאפשרים,
דובר:

ציפי לבני ,ציפי לבני,

מר אברהם בינמו :אנחנו מאפשרים להם לא לשלם משכנתא שניה ,חוסכים לזוג צעיר עם
שני ילדים במהלך  7-8שנים ,חיסכון של כ 240-אלף שקל,
דובר:

למה ציפי לבני מופיעה על המודעות של העירייה,

מר אברהם בינמו :אז אם דירה עולה כמליון ש"ח החיסכון שצברו עושה להם דירה ב760-
אלף שקל,
דובר:

אבל כץ שבא ושם פה כמה מליונים הוא לא מופיע,

מר אברהם בינמו :אנחנו מעודדים זוגות צעירים להישאר במקום ושואפים להביא זוגות
צעירים מהסביבה לגור בעיר נשר ,עד שתלינו יחלפו  5-10שנים ונשר תמנה 52
אלף תושבים.
דובר:

הלוואי ,הלוואי,
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מר אברהם בינמו :לא הבנתי למה מצאתם זמן להלין על תוספות מקומות חניה ,בטענה
שחניון שנבנה מול המרכז המסחרי אינו משרת את תושבי העיר ,אז הוא
משרת גם את תושבי העיר וגם את אלה שבאים בשעריה לעבוד ,ואנחנו
שמחים שאנשים מוצאים כאן מקור פרנסה ,נשר היא עיר טובה,
דובר:

של מי החניון הזה?

מר אברהם בינמו :מונה  26אלף תושבים,
דובר:

של יזם פרטי שהעירייה בנתה לו חניון,

מר אברהם בינמו :אז טעות גדולה בידיכם ,החניון משמש את תושבי העיר ואת העובדים
בעיר כשם שחניון מתחם שמיבר משמש את באי מרכז הקניות הן מנשר והן
מחוצה לה,
מר רועי לוי:

שמיבר בנו לעצמם את החניון ,ולא עיריית נשר בנתה להם את החניון,

מר אברהם בינמו :הלא מתפקידנו ,הלא מתפקידנו לעודד עסקים ויזמים,
מר רועי לוי:

שמיבר בנתה לעצמה,

מר אברהם בינמו :שהם הגורם המרכזי,
מר רועי לוי:

ולא שמו חצי מליון שקל מתקציב העירייה,

מר אברהם בינמו :לא מתפקידנו,
מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

...

יחיאל ,אל תגיב אלי בכלל,

מר יחיאל אדרי:

מה זה אל תגיב אלי ,אתה קודם הגבת אלי ,אני מודיע לך שמרגע זה

כמו שתדבר אני אפריע לך,
מר רועי לוי:

אז תפריע ,תפריע,

(מדברים כולם ביחד)
מר אברהם בינמו :הלא מתפקידנו לעודד עסקים ויזמים שהם הגורם המרכזי בתשלומי
הארנונה לעיריית נשר והיותנו עיר איתנה ,בחיי לא נתקלתי באופוזיציה
ששונאת את התושבים שלה ,עיריית נשר מעודדת עסקים קטנים ועסקים
בכלל כמנוע צמיחה של העיר ושל המדינה,
מר רועי לוי:

שמור על הפה שלך ,שמור על הפה שלך ועל המילים שלך אדון אבי בינמו,
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מר אברהם בינמו :אני מודה שלמדתי,
מר רועי לוי:

אל תגיד שונא את התושבים ,אתה יכול להגיד,

מר אברהם בינמו :לכאורה,
מר רועי לוי:

שהדעה שלנו חלוקה,

מר אברהם בינמו :כן,
מר רועי לוי:

אתה יכול להגיד שאנחנו,

מר אברהם בינמו :על מה ,על מה,
מר רועי לוי:

אתה לא יכול להגיד שאנחנו שונאים את התושבים ,תתבייש,

מר אברהם בינמו :על מה ,על מה מלינים,
מר רועי לוי:

תבין שאתה ראש עיר,

מר אברהם בינמו :על מה מלינים,
מר רועי לוי:

ויש מילים שאתה לא יכול להשתמש בהם בתור נבחר ציבור,

מר אברהם בינמו :על מה מלינים,
מר רועי לוי:

ת תחיל להתבגר קצת ,תתנהג כמו ראש עיר ,תהיה ג'נטלמן ,תדע לדבר,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אל תגיד שונא את התושבים ,אל תגיד שונא את התושבים,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

ילד ,תפסיק להטיף,

מה עכשיו ,העלבת אותי,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

ילד ,ילד ,ילד ,אני הראשון,

אז מה לעשות ,ילד ,מה לעשות,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

תפסיק להטיף מוסר ילד,

יחיאל אתה ,אתה האחרון שיכול לדבר,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

תפסיק להטיף מוסר ילד,

אתה לא יכול להגיד כזה דבר,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אתה מטיף מוסר ,על מי אתה מטיף מוסר ,באמת,

אל תטיף מוסר,

רגע ,העלבת אותי שאני ילד,

מר יחיאל אדרי:

אל תטיף מוסר,
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מר רועי לוי:
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העלבת אותי שאני ילד,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אתה הראשון שצריך,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

באמת ,תראה מי מדבר ,תראה מי מדבר,

שיהיה לך מוסר ,קצת ,קצת מוסר,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אתה לא יכול להטיף לי,

מי שאין בו מוסר לא יכול לענות,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אתה לא יכול להטיף לי,

אין בך מוסר,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אל תטיף מוסר,

אתה הראשון,

מר יחיאל אדרי:
מר רועי לוי:

אל תטיף מוסר,

תתבייש,

זה כסף ציבורי,

מר יחיאל אדרי:

תתבייש,

מר אברהם בינמו :טוב ,וכי על מה יש לכם להלין על שידרוג גני הילדים ,על גני המשחקים,
על אולמות הספורט שפתוחים ,על הפרקט,
מר ישי איבגי :ראש עיר שמקריא עוד לא ראיתי,
מר אברהם בינמו :עיריית נשר תומכת ותתמוך,
מר ישי איבגי :תדבר על מה שאתה מאמין ,תעזוב את הלקרוא ממה שהכינו לך ,ישיבה,
אתה מגבי לישיבה שאחרי,
מר אברהם בינמו :עיריית נשר,
מר ישי איבגי :תגיב,
מר אברהם בינמו :תומכת בבני עקיבא ,בצופים ,בבית ספר לכדורגל ,בית ספר לכדורסל,
צעדות לילה ,בספורטאים יחידנים ועוד ,עיריית נשר הביעה התנגדות
לקרקעות הצפון כפי שהיגשנו בוועדת ערר שתהיה ב ,10.5-יש שבת תרבות
אכן פועלת בקפה שיין ,היא לא בשבת ,היא פשוט במוצאי שבת בדרך כלל,
תאגיד המים נדחה לאחר שהשתתפתי בישיבות רבות בוועדת הפנים
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בראשותה של חברת הכנסת מירי רגב,
דובר:

אחרי שרועי המליץ לך,

מר אברהם בינמו :תן לי לסיים ,תן לי לסיים,
דובר:

 ...תהיה גבר,

מר אברהם בינמו :בפניות ושיחות,
דובר:

אתה הבאת את זה לפה כדי שנקים תאגיד,

מר אברהם בינמו :בפניות ושיחות אישיות עם השר סילבן שלום,
דובר:

הסכמת איתי שאתה לא צריך להתהדר בנוצות של לא שלך ועכשיו אתה חוזר
לסורך,

מר אברהם בינמו :ובהשתתפות מיוחדת שנערכה אצל החשב של האוצר מר לוי ובסיוע
מסיבי של משיח עמר ופניותיו למירי רגב וסילבן שלום .כאשר נכנסתי
לתפקידי נצוויתי להקים תאגיד מים תוך  30יום ,הכנו שתי חלופות ,האחת
היא לבחון את הנושא ולבצע על מנת שעיריית נשר לא תעבור על החוק,
ובמקביל למצות את כל ההליכים הדמוקרטיים להתנגד לתאגיד המים וברוך
השם הצלחנו .עכשיו אני מבקש באמת ,לעבור ברשותכם להצבעה ,אז מי בעד
הצעת האופוזיציה,
מר יחיאל אדרי:

אבל תקריא את ההצעה,

מר אברהם בינמו :מי בעד הצעת האופוזיציה,
דובר:

רגע ,עוד לא הקראת את ההצעה,

מר יחיאל אדרי:

אני מבקש להקריא את ההצעה,

מר אברהם בינמו :מי בעד הצעת האופוזיציה ,מי נגד,
מר יחיאל אדרי:
דובר:

איזה הצעה?

אבל תקריא את ההצעה ,תקריא את ההצעה,

מר אברהם בינמו :שישה נגד,
דובר:

הוא לא הקריא את ההצעה,

מר יחיאל אדרי:

איזה הצעה ,איזה הצעה?

מר אברהם בינמו :שישה נגד ,מי בעד הצעת האופוזיציה?
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מר יחיאל אדרי:

אנחנו מבקשים להקריא את ההצעה,

מר אברהם בינמו :אז אני יכול להגיד לך ידידי הנכבד,
מר יחיאל אדרי:

אנחנו מבקשים להקריא את ההצעה,

מר אברהם בינמו :שבאופן טבעי נתתי לכם הזדמנות לדבר ,לישיבה הזאת אין תוקף בכלל,
הישיבה נעולה .הישיבה נעולה.
דובר:

אבי ,אתה לא יכול לנעול את הישיבה,

מר אברהם בינמו :הישיבה הבאה,
דובר:

אתה צריך להקריא את ההצעה בשביל שנוכל לדעת על מה מדובר.

*** נעילת דיון ***
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