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עיריית נשר
המשך ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' 859- 19/2017
התקיימה בתאריך  ,3.1.2018ט"ז בטבת ,התשע"ח
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
מר דן תיכון ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר ניסים בן לולו ,חבר מועצה

מוזמנים:
גב' מיכל ליבנה ,מנכ"ל העירייה
רו"ח מיכה ז'נו ,גזבר העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אמין צ'יקובסקי ,עוזר ראש העיר
עו"ד מעיין פולק ,סגנית היועץ המשפטי
סדר יום:
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הארכת תוקף חוק עזר סלילת רחובות ,חוק עזר לנשר שצ"פ וחוק עזר תיעול
מינוי מנהלת מחלקת החינוך -גב' לוטם קירמאייר.
פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד .11
פרוטוקול

אבי בנימו:

ישיבה מועצת העיר מספר,

מיכל ליבנה :המשך 859
אבי בינמו:

המשך  ,859השעה  19:39מאחר ואין פורם נמתין עד לקוורום מלא .אני
מתכנס לפתוח המשך ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מספר ,859
 19/017נוכחים אבי בינמו ,יחיאל אדרי ,נעמי כספי ,ובוריס אייזנברג ,גאורגי
גרשקוביץ ,ניסים בן לולו ,איגור גורביץ ,זאב שפיגלר ,שלומי ז'ינו ,רועי לוי
אדווה קאופמן ,ישי איבגי ,דן תיכון ,כנוכחים מנכל העירייה מיכל ליבנה,
גזבר העירייה מיכה ז'ינו ,מבקר העירייה גלעד הישג ,וסגנית היועץ המשפטי
עו"ד מעיין פולק ,יועץ המשפטי ...להגיע לישיבה מפאת מחלה .בראש
ובראשונה לפני שניכנס לדיון,

דן תיכון:

מה עם מהנדס העיר לא שמעתי?

אבי בינמו:

מהנדס העיר,

דן תיכון:

אני רואה ש...

אבי בינמו:

מהנדס העיר לא נמצא,

דן תיכון:

גם הוא חולה?

אבי בינמו:

מהנדס העיר לא נמצא כי אני חושב ש ,הוא לא נמצא,

דן תיכון:

אני מבקש אדוני שתחייב את כל הבכירים שלך לבוא לישיבות מועצה אנחנו
דנים בענייני העיר,

אבי בינמו:

אני מקבל אותה ,אני מקבל אותה .תרשום את זה בקשה אני אוציא מכתב,
אני קודם כל רוצה להודות לחברי מועצת העיר אהה ,על איחולי החלמה
בתקופת שהותי בבית החולים אני מודה לכם על הסבלנות ,נעמי כספי לימדה
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אותנו במשך השנים שהכול לפעמים הבל הבלים הבריאות חשובה עם כל
אחד שהתנסתה ומנוסה,
מיכל ליבנה :נכון מאוד,
אבי בינמו:

ואני מודה לכל באמת לכולם היה פה כולם ולא יוצא מן הכלל ששאל לשלומי
ובכוונה אמיתית ברוך ה' אמרנו את הדברים,

דן תיכון:

אולי תעדכן את אלה שהיו בגולה ,באשר למצבך הבריאותי אני מבין שאתה
חולה?

אבי בינמו:

מצבי הבריאותי הוא מצוין אני עברתי ניתוח צינתור ברגל שמאל פתחו לי
סתימה והרגל הולכת ומצבי הבריאותי הוא תקין וטוב ואני אמשיך לעשות
את תפקידי כנדרש ובאותה הזדמנות מילה טובה לצוות המנהל של עירית
נשר הצוות הבכיר שגם עדכן אותי בצורה שוטפת במהלכים שקורים בעירייה
וגם הפעיל את העירייה בצורה מצוינת זה מעיד שהבחירה שלכם ושלי וגזבר
העירייה ומהנדס העירייה ומנכל העירייה ומבקר העירייה ואנשים הבכירים
מנהל אגף השפע שהתצוגה הייתה בחירה נכונה כעיר התקבלה בצורה
מצוינת כאשר אלו דברים מורכבים יותר הגישו אותם אלי לחתימה הן לבית
החולים והן לחופשה לבית החולים כאשר הייתי בבית והיום אני יודע
להעריך את בריאותו של דן תיכון שיזכה לשנים ארוכות וטובות צריך ללמוד
ממך כיצד לנהל גם חיים בריאים אז אמרתי שהיום תהיה לך גם מבחינתי
הזכות הראשונית לפתוח בנושאים ש ,בקשה...

זאב שפיגלר :טוב ערב טוב לכולם אני רוצה לעדכן את חברי המועצה שבתאריך  8/1יום
שני הקרוב אמורה להתקיים דיון בעתירה מנהלית שהגשתי כנגד החלטת
ראש העיר להפריש אותי מסיעת הליכוד אהה אני לא אכנס למהות העתירה
שהתברר סך הכול בפני בית המשפט במידה והוא יחליט לדון בה בטענה של
שיהוי בתגובתי בכל אופן העתירה הוגשה בהמשך לעתירה אני גם רוצה
לעדכן את כל חברי המועצה שהופתעתי ממכתב שנמסר לראש העיר מידי
חברי מר איגור שהוא טוען ב 25/3/2015שהוא חבר לסיעת הליכוד לכל דבר
ודבר ומכתב נוסף שהתקבל סך הכול ממספר ימים שהוא חתום כחבר כסיעת
הליכוד קרי :מר איגור נחשב כפורש מסיעתו לכן בהזדמנות זו אני גם אתן
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לכם את העתקים אבי אני דורש ממך כראש העיר ,אני לא מבקש ,לבוא
ולהכריז על מר איגור גורביץ כפורש מסיעתו על כל המשתמע מכך אני גם
מציע שזה יבוצע לפני הדיון בעתירה שהגשתי ב 8/1על מנת באמת למנוע דיון
דברים גם בנושא זה,
נעמי כספי:

אתה לא מחלק את זה?

זאב שפיגלר :זה עשיתי דרך הטלפון סליחה שזה מטושטש בדרך מהנסיעה לכאן אני
הדפסתי את זה .איגור לגביך אני חושב ש ,אני לא נוהג לעשות דברים כאלו
אבל המכתב שהוצאת לא השאיר בידי ברירה אני מקווה שמי שייעץ לך לבוא
ולהוציא את המכתב שהוצאת לפני  4ימים יעץ לך גם לגבי ההשלכות לגבי
עתידך הפוליטי אז אני מציע באמת שתתייעץ בזה אני מקווה אבי שכפי
שפעלת...
דן תיכון:

לא הבנתי אתה טוען שהוא לא יוכל לרוץ בבחירות הבאות?

זאב שפיגלר :אלה אם כן הוא יהיה..
דן תיכון:

כך אומר חוק הכנסת.

זאב שפיגלר :מר איגור גורביץ לא יוכל לרוץ לא במסגרת הליכוד ולא בשום מסגרת
שקיימת היום במערכת הפוליטית לא ישראל ביתנו לא המערך לא נשר
בתנופה ולא כל מפלגה אחרת.
איגור גורביץ :כנראה שאנחנו נלך ביחד באותה סיעה כן,
זאב שפיגלר :אז זה מה שאני רציתי להגיד לך שבמידה ובאמת הסיעה שלי תיפול אני
אשמח לקבל אותך יחד איתי .שתף פעולה,
אבי בינמו:

רגע רק מילה אחת ,אנחנו נכבד א' את מה שיחליט בית המשפט ...בסיעה כזו
או אחרת גם מה שביקשת כרגע אני יוצא ממה שנאמר בפרוטוקול ,נכתוב
אותו במכתב מסודר כי קראתי מה כתבת אז זה לא מובן ,תכתוב במכתב
מסודר תתקבל התייחסות ,וגם בסדר.

יחיאל אדרי... :בחוק ...של שתים מתוך שלושה או שלושה מתוך חמישה על אחד של סיעת
יחיד הוא לא יכול להיות דרישה מסיעה ולכן אתה טוען מר שפיגלר לגבי
עניין הזה אתה יכול לתקוף את זה בדרך אחרת לא זה לא הדרך אהה איגור
גורביץ יכול להישאר בסיעת ישראל ביתנו יכול להצטרף לסיעת הליכוד
להתחבר לסיעה אחרת אם הוא היה יותר מ ,סיעה הזאת היו יותר משלושה
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אנשים אז אכן הוא היה בבעיה או שתי אנשים אכן הוא לא בבעיה בעניין
הזה ואני מציע שנתקוף את הבעיה שלך שפיגלר ואני חושב שנתקוף את ...
אולי תזכה אני מקווה מאוד אבל תתקוף את הבעיה שלך לא דרך איגור אלה
דרך הכיוון שאתה מכוון אותו וחבל שזה,
זאב שפיגלר :אני רוצה ..רק שנייה מילה קטנה,
דן תיכון:

אני לא הבנתי ראש העיר החליט שמעתה והילך הוא לא חבר סיעת הליכוד?

דוברת:

לא ראש העיר איגור.

זאב שפיגלר :איגור החליט שהוא חבר סיעת ליכוד לכל דבר הודיע בכתב עם העתקים
למשרד הפנים שכשאני בדקתי איתם אין שום מכתב ממשרד הפנים יתרה
מכך דיברתי עם אבי אבוחצירה מישראל ביתנו שגם לא קיבלו מסמך
ודיברתי גם עם עיריית נשר אולי ראש העיר בא והגדיל לעשות ופעל לפי
החוק שמתבקש גם אם אין ....
דן תיכון:

לא הבנתי את העתירה שלך,

זאב שפיגלר :עתירה מנהלית לא קשורה אל..
דן תיכון:

לא אתה בא ואומר ש ...הוציא אותך מסיעת הליכוד?

זאב שפיגלר :בניגוד לנהליך חד וחלק בניגוד לחוקים,
דן תיכון:

סתם ככה הוא כתב לך מכתב?

זאב שפיגלר :הוא החליט לקבל את מכתבו של יושב ראש הסיעה הסניף מר משיח עמר
דן תיכון:

אין לו מעמד בעירייה הזו.

זאב שפיגלר :אני יודע שאין לו מעמד ,בניגוד לחוק בניגוד לנהלים בלי לקבל את המכתבים
הדרושים והגושפנקה והוא פעל כפי שהוא פעל אני מקווה שהנושא יעלה
לדיון ואז אנחנו כבר יודעים מה התוצאה של הדיון תהיה השאלה שלנו לבוא
רק לנושא של השופט שידון בזה או לא ידון מכיוון שכל הליך בסוף זה לא
יאומן איך מצפצפים כאן על הנהלים על החוק כאילו לא קיים שום דבר
בנאדם מחליט משהו (מדברים יחד) רק מילה אחת אני שמח שבאמת אני
כרגע לא רואה את היועץ המשפטי ואני מבין שתפסת את מקומו מבחינת
ייעוץ משפטי למר איגור אבל אני מאוד ממליץ לך בעכבות ייעוץ משפטי
שלקחתי מיועץ משפטי ובעכבות שיחה עם משרד הפנים דברי נאמרים עם
גושפנקה ובסיס משפטי דבריך לצערי תבדוק אותם .כן אבי אני איתך,
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א' אני מאחל לך בהצלחה,

זאב שפיגלר :תודה,
אבי בינמו:

מה שיהיה ואנחנו נכבד ונכבד ואנחנו פעלנו לדעתי על פי הדין עם כל
האפשרויות ההזדמנויות ובואו לא נעריך את זה יש לנו בשמיני וזה ,באמת
אני לא בא חלילה וחס אני לא מעוניין בסיעה כזו או אחרת,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני הגשתי מכתב למנכלית העירייה לפי סעיף  52א' ו 53ואני מבקש
שתקריאו אותו כפי שכתוב בסעיף  53בפתח הישיבה,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

רשום מגיש חבר מועצה הצעה לתיקון הפרוטוקול יקרא אותם מרכז
הישיבות המועצה בישיבה מיד עם פתיחתה ואם אין הסכמה לתיקון המוצע
דבר יוכרע בהצבעה אז אני מבקש שתקריאו את זה ואם יש צורך להביא את
זה להצבעה תיקון פרוטוקול של ישיבה .859

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

אם תסמיך אותי אני מוכן גם לקרוא,

אבי בינמו:

לא לא,

רועי לוי:

מה שנוח לך.

אבי בינמו:

סליחה אההה ,כן בבקשה,

מיכל ליבנה :בקשת רועי לוי לתיקון פרוטוקול,
אבי בינמו:

אני רק רוצה יש לי הערות לישיבה נפתחה בשעה  19:50אהה המכתב הזה
שרועי לוי מציג בפנינו היום,

רועי לוי:

הוגש לפני הישיבה.

אבי בינמו:

לפני הישיבה בשעה בערך  19:00אם אני לא טועה,

רועי לוי:

קצת אחרי,19:15 ,

אבי בינמו:

נו בסדר,

רועי לוי:

לפני ישיבה,

אבי בינמו:

בסדר לפני ישיבה .כן בקשה,

מיכל ליבנה:

בקשה לתיקון פרוטוקול מרועי לוי החל משורה  3בפרוטוקול בעמוד 122
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לא תקראי את הכול אבל תקראי את הכול ,צריך להקריא את כל הבקשה ,זה
מה שאומר החוק להקריא את כל הבקשה,

מיכל ליבנה :את התיקון ,את מה ש,
רועי לוי:

לא להקריא את כל הבקשה.

אבי בינמו:

את כל הבקשה.

רועי לוי:

את כל הבקשה.

אבי בינמו:

תקראי את כל הבקשה מה הבעיה?

מיכל ליבנה :ביום שלוש עשרה ל ,אני מבינה שצריך להקריא לתיקון,
אבי בינמו:

תקראי את כל הבקשה.

מיכל ליבנה :ביום  13/12התקיימה ישיבה מועצת עיריית נשר לאחר כ 5שעות של דיונים
ללא אישור חברי מועצת העיר להמשך קיום הדיון בהתאם לפקודת העיריות
עזבו  9חברי מועצת העירייה את הישיבה מאחר ולא אושר הארכתה בהתאם
לחוק אני נמנעתי בין העוזבים את הישיבה ואולי לפני היציאה מהאולם
ביקש ממני היועץ המשפטי לעירייה עו"ד טנדלר כי יצביע לו על סעיף
לפקודת העיריות שאינו מוצא כי אמרתי לפרוטוקול אני כאן עזבתי את
הישיבה ולכן אין למנות אותי בנוכחים קיבלתי היום את פרוטוקול הישיבה
על אף שנאמר ,נאמר על ידי פעמים תוך ...נכתב הפרוטוקול בצורה שונה תוך
כנוניה ותרמית לכאורה אי לכך בהתאם לסעיפים  52א' ו 53לפקודת העיריות
בתוספת השנייה ,ועד לקבל ההקלטה של ישיבת המועצה אבקש כבר בישיבת
מועצת העירייה הקרובה לתקן את הפרוטוקול ,החל משורה  3בפרוטוקול
בעמוד  122ימחק כל הכתוב כמו כן יתווספו דברי אותם אמרתי על הציטוט
"אי אפשר לקיים ישיבת מועצה ללא אישור של כלל החברים להאריך אותם
מעל  4שעות" כמו כן נאמן על ידי "אני מבקש לציין כי איני משתתף בישיבה
והישיבה נעולה" ניכר כי היועץ המשפטי מבקש שאסמן לו על סעיף בפקודת
העיריות סוף ציטוט ,עד לקבל החלטה מועצת העירייה לעניין הפרוטוקול
אין לעשות בו שימוש בכתובות ,שנשלח לחברי המועצה על החתום רועי לוי.
אבי בינמו:

אוקי ,יופי אז אני,

רועי לוי:

מקובל?

אבי בינמו:

אהה לא לא מקובל.
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רועי לוי:

אז צריך לעלות את זה להצבעה .זה החוק.

אבי בינמו:

קודם כל זה לא מקובל.

רועי לוי:

אין בעיה בסדר .צריך לעלות את זה להצבעה.

אבי בינמו:

אני מציין שקיבלנו את הבקשה שלך כפי שאתה ציינת רבע שעה לפני קביעת
ישיבת המועצה אתה אינך מבקש לתקן את הפרוטוקול אתה מבקש להוסיף
דברים לפרוטוקול,

רועי לוי:

פשש לא נכון.

אבי בינמו:

אתה,

דן תיכון:

זה אותו דבר.

אבי בינמו:

אתה מבקש להוסיף דברים לפרוטוקול כן ,עד היום תודה לאל לא נדרשנו
לתיקוני פרוטוקול מה שמלמד,

שלומי זינו:

זה לא נכון מה אנחנו שלחנו מלא בקשות לתיקונים,

אבי בינמו:

סליחה אדוני הנכבד,

שלומי זינו:

מה,

אבי בינמו:

סליחה אדוני הנכבד

שלומי זינו:

היו מלא בקשות עדכונים,

אבי בינמו:

עד היום לא נדרשנו,

שלומי זינו:

זה לא נכון אני בעצמי שלחתי מלא בקשות.

אבי בינמו:

סליחה אתה מפריע לי לישיבה ,תדבר בזמנך .עד היום לא נדרשנו לתקן
פרוטוקול זה או אחר,

שלומי זינו:

שקר.

אבי בינמו:

משום שאנחנו מעבירים את הפרוטוקול כפי שהם וגם,

שלומי זינו:

כל הפרוטוקולים מזויפים,

אבי בינמו:

אני מבקש ממך לא להפריע לי יהיה לך את הזמן שלך להתייחס .אנחנו
מעבירים את הפרוטוקולים כמו שהם בצורה מסודרת אבל מה לעשות עניין
חוק (לא ברור) חוק בטיחותי ללא משפחות (מדברים יחד) אל תנהלו את
הישיבה .אני אגיד מה לעשות,

שלומי זינו:

מה זה אתה תגיד החוק אומר מה,

אבי בינמו:

אני קובע את הישיבה.
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מה אתה קובע את החוק?

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה תנהל את הישיבה לפי חוק.

שלומי זינו:

לפי חוק אתה תנהל את הישיבה.

אבי בינמו:

את ה ...שאספת חודשים,

רועי לוי:

רק על פי חוק תתנהל הישיבה.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו נקבל חוות דעת,

שלומי זינו:

אין שום חוות דעת הישיבה

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אין כזה דבר לפי...

שלומי זינו:

תעלה להצבעה,

אבי בינמו:

סליחה,

רועי לוי:

לפי סעיף  53אתה חייב לעלות את זה להצבעה.

אבי בינמו:

שמע אדוני הנכבד,

רועי לוי:

אתה חייב לעלות את זה להצבעה,

אבי בינמו:

אתה לא חייב לנהל את הישיבה,

רועי לוי:

אתה תנהל את הישיבה לפי החוק אין כאן יועץ משפטי בישיבה הזאת

שלומי זינו:

אין כאן יועץ משפטי,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אין יועץ משפטי,

אבי בינמו:

יש,

רועי לוי:

אין .כאן אין,

אבי בינמו:

יש יועץ משפטי שאולי לא נוח לך.

רועי לוי:

אין יועץ משפטי,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

היא הטעתה אותנו פעם אחת אנחנו לא ניתן לה להטעות אותנו פעם שנייה
בכוונה,

רועי לוי:

רק לפי חוק סעיף ,52
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החוק אומר שלא מתחילים את הישיבה יש הצבעה ,אין שום התיחסות
לחוות דעת משפטית החוק אומר...

אבי בינמו:

מעלים להצבעה אחרי שתשמעו את (מדברים יחד)

שלומי זינו:

החוק הוא מפורש הוא מדבר על פתיחת הישיבה הוא מדבר על...

אבי בינמו:

אתה לא מפרש את החוק אתה לא פרשן,

שלומי זינו:

אתה ממציא( ...מדברים יחד)

רועי לוי:

אומר לך לעלות להצבעה תעלה להצבעה החוק אומר

אבי בינמו:

תראה מאחר שאנחנו,

רועי לוי:

החוק אומר לעלות להצבעה אם אין הסכמה ,אם יש הסכמה אולי יש
הסכמה לא צריך הצבעה אולי יש הסכמה,

שלומי זינו:

אין לו ניתן לו את הזיופים האלה זה גניבת הצבעות אתה גנבת הצבעה,

רועי לוי:

אולי יש הסכמה אולי,

אבי בינמו:

מאחר וצפינו את ההתנהלות שלכם,

רועי לוי:

אולי יש הסכמה?

אבי בינמו:

אתה מפריע לי,

רועי לוי:

תבדוק אולי יש הסכמה

אבי בינמו:

אתה מפריע לי כרגע,

רועי לוי:

תבדוק אם יש הסכמה?

אבי בינמו:

אדוני הנכבד כל מפשט

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

החוק לא מדבר על שום חוות דעת משפטית החוק אומר שבמידה ויש הצעה
לתיקון הפרוטוקול,

אבי בינמו:

מאחר ו,

שלומי זינו:

אם אין הסכמה לתיקון הפרוטוקול,

רועי לוי:

יש הצבעה,

שלומי זינו:

אתה תקיים הצבעה,

רועי לוי:

אתה לא תכופף את החוק,

שלומי זינו:

הישיבה לא תיפתח בלי זה.

אבי בינמו:

מה אתה אומר,
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שלומי זינו:

מה שאתה שומע,

רועי לוי:

כן כן כן,

שלומי זינו:

ככה החוק קובע,

אבי בינמו:

מה אתה אומר,

שלומי זינו:

ככה החוק קובע וככה זה יהיה,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי זינו:

אתה תפעל לפי חוק,

אבי בינמו:

יש בחירות תירגע הכול בסדר,

רועי לוי:

אתה תפעל לפי חוק.

שלומי זינו:

אתה תפעל לפי החוק,

רועי לוי:

רק לפי החוק,

שלומי זינו:

איך אמרת עיריית נשר זה לא החצר הביזנטית של איש ,אתה מזמן הפכת
אותה לחצר ביזנט ית אבל אנחנו לא ניתן לך לפעול בישיבת מועצת העיר
בניגוד לחוק.

אבי בינמו:

אני מאחל לך...

רועי לוי:

תעלה את זה בבקשה להצבעה את ההצעה לתיקון פרוטו...

אבי בינמו:

אני מבקש...

שלומי זינו:

לא מוכנים לשמוע,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

עד שלא יהיה יועץ משפטי,

שלומי זינו:

עד שלא יהיה יועץ משפטי אנחנו לא מקבלים חוות דעת משפטית

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אזהרה ראשונה הזהרה שנייה אזהרה שלישית.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש לעצור את הפרוטוקול .תודה רבה לעצור את הפרוטוקול .אני
מבקש משלמה זינו לאחר שלוש התראות לצאת מישיבת המועצה.

שלומי זינו:

אני לא יוצא.

אבי בינמו:

הישיבה סגורה.

(מדברים יחד)
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דובר:

ישיבה הבאה בתשע וחצי.

דובר:

אז אפשר ללכת הביתה,

דובר:

תשע וחצי,

אבי בינמו:

אנחנו ממשיכים את הישיבה אני אגיד גם את זה ייתכן ועשיתי טעות לסגירת
הישיבה אנחנו מתייחסים לבקשה של רועי לוי לדיון בפרוטוקול כן בוריס
בבקשה?

בוריס אייזנברג:אני רוצה ,רציתי לשאול אותך בחוץ ולא נתת לי לשאול אני עכשיו רוצה
לשאול לגבי הפרוטוקול ,תגיד לי בבקשה אם אתה נתת למיכל איזשהו
הנחייה לעשות משהו שביקשת ואחרי זה יש איזשהו יוצא איזשהו מסמך
שאתה לא מסכים איתו ,זה נכון?
אבי בינמו:

אני לא יודע על מה אתה מדבר?

בוריס אייזנברג :עכשיו אני אגיד לך מה .אני קראתי שיועץ המשפטי הטיל על סגנית לעשות
איזשהו עבודה ובסוף הוא כותב כן אני נתתי לעשות ביקשתי לעשות את
העבודה אבל זה לא בהסכמתי אני לא מסכים עם שום דבר שיש שם ,איך זה
יכול להיות שיוצא איזשהו מסמך שהבנאדם שאחראי על זה לא מסכים
איתו ,אני לא מבין .בגלל זה אני שאלתי אם מיכל עושה משהו לדוגמא ,אני
לא אומר שזה ככה ,ואתה לא מסכים איך זה יכול להיות?
אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך דבר אחד מיכל עובדת על פי דין,

בוריס אייזנברג:לא לא לא אני לא,
אבי בינמו:

לפי ה,

בוריס אייזנברג:לדוגמא אני רק אמרתי על משהו ספציפי,
מעיין פולק:

אני יכולה לומר?

אבי בינמו:

כן בקשה,

מעיין פולק:

אני אענה לך זה די פשוט התשובה ,ייעוץ משפטי נטול לפרשנויות יועץ
משפטי אחד יכול להגיד איקס ויועץ משפטי אחר יכול להגיד וואי בגלל זה גם
אפשר לקבל..

בוריס אייזנברג:את לא יכולה,
מעיין פולק:

תן לי לסיים.

בוריס אייזנברג:את לא יכולה.
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מעיין פולק:

תן לי לסיים,

רועי לוי:

לא יש רק יועץ משפטי אחד בעיריית נשר,

שלומי זינו:

ואם הוא בניגוד עניינים איך הוא יכול להסמיך אותך?

מעיין פולק:

רגע,

שלומי זינו:

איך הוא יכול להסמיך אותך אם הוא בניגוד עניינים?

מעיין פולק:

אבל אתה לא נותן לי לדבר,

שלומי זינו:

אבל למה הוא לא נמצא ובתור מה את מדברת כאן?

מעיין פולק:

תן לי להשלים את המשפט.

אבי בינמו:

תן לה להשלים את המשפט.

שלומי זינו:

אני מכבד אותך ברמה האישית,

ש.ר03.01.2018 .

בוריס אייזנברג:שלומי שלומי שלומי,
שלומי זינו:

לא אני מכבד אותה ברמה אישית אין לי שום דבר אבל אני שואל תציגי את
עצמך בתור מה את יושבת בישיבה הזאת?

מעיין פולק:

תן לי לדבר

אבי בינמו:

תן לה להגיד,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

היא הוסמכה על ידי אלכס טנדלר

שלומי זינו:

היא מוסמך...

אבי בינמו:

חוות דעתה בישיבה...

שלומי זינו:

אין בעיה אני רק רוצה לדעת שאם היא הוסמכה כמו שאנחנו מתנהלים,

אבי בינמו:

תן לה לענות,

שלומי זינו:

איפה הנייר שהיא הופנתה?

אבי בינמו:

תן לה לדבר,

מעיין פולק:

תן לי לדבר אתה תקבל תשובות

שלומי זינו:

איפה הנייר שהיא הוסמכה,

מעיין פולק:

תן לי לדבר.

שלומי זינו:

אבל למה אנחנו לא מקבלים את זה בכתב?

מעיין פולק:

תן לי לדבר,

אבי בינמו:

מעיין,
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שלומי זינו:

קיבלנו חוות דעת של חמישה עשר עמודים,

מעיין פולק:

תן לי לדבר,

שלומי זינו:

לא ,זה לא ראוי זה לא ראוי,

מעיין פולק:

תן לי לדבר,

שלומי זינו:

זה לא ראוי,

אבי בינמו:

מעיין בבקשה ,כן,

מעיין פולק:

אני אומרת שי עוץ משפטי יכול להיות נדון לפרשנויות יועץ משפטי אחד
החליט איקס ויועץ משפטי אחר החליט וואי מרגע שקיבלתי הסמכה בכתב
ואני מוסמכת לתת חוות דעת ,היועץ המשפטי לא חייב,

שלומי זינו:

ממי?

מעיין פולק:

רגע,

שלומי זינו:

ממי?

מעיין פולק:

מהיועץ המשפטי כמובן,

שלומי זינו:

אבל אנחנו לא קיבלנו העתק מזה,

אבי בינמו:

תן לה לסיים את המשפט,

שלומי זינו:

לא אבל את לא יכולה...

בוריס אייזנברג:למה אתה קופץ כל הזמן,
שלומי זינו:

אהה?

בוריס אייזנברג:שלומי למה אתה קופץ כל הזמן תן לה לסיים,
שלומי זינו:

אבל שאלנו עשר פעמים,

בוריס אייזנברג:תן לה לסיים,
שלומי זינו:

אבל מה רלוונטי,

בוריס אייזנברג:תן לה לסיים,
שלומי זינו:

מה רלוונטי אם אנחנו לא מקבלים העתק של ההסמכה הזאת,

בוריס אייזנברג:שלומי תן לה קודם כל לסיים,
שלומי זינו:

הזמן שלי יקר אני לא ראיתי את ההסמכה אני מכבד אותך ואני אשב איתך
גם אם את רוצה כמה שעות מתי שיהיה זמן כרגע אנחנו בישיבת מועצת עיר,

בוריס אייזנברג:יש לו הרבה זמן פנוי,
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על פרוטוקול ,יש הסמכה שתראה את ההסמכה אין הסמכה בוא נתקדם
הלאה,

מעיין פולק:

אני אראה אותה שלומי ,אני אראה אותה,

שלומי זינו:

והוא שאל את אבי בינמו שאבי בינמו יענה לו הוא לא שאל אותך גברת אבל
אנחנו רוצים לראות הסמכה,

אבי בינמו:

בוא בוא יש לי עוד דקה לשמוע אותה ואחרי דקה נתייחס

שלומי זינו:

הסמכה אתה יכול לתת לנו? את ההסמכה שלה?

אבי בינמו:

בהחלט כן,

מעיין פולק:

אני יכולה ל...

שלומי זינו:

אז בבקשה ,אז בבקשה תן לנו,

אבי בינמו:

קודם כל אני רוצה לשמוע את דעתה.

שלומי זינו:

רגע ,אתה יכול,

אבי בינמו:

תקבל את ההסמכה ,תמתין בסבלנות,

שלומי זינו:

היום?

אבי בינמו:

עכשיו לא היום ,כן עכשיו,

מעיין פולק:

אני יכולה להבטיח לכם שאני לא פועלת בניגוד לדין,

אבי בינמו:

כן בקשה,

מעיין פולק:

אני לא אפעל ללא הסמכה .יש לי הסמכה בכתב גם לישיבה אני אציג אותה
לבקשתך לא שיש חובה חוקית להציגה אבל אני אציג אותה כי אתה מבקש
וזה זכותך ואין לי בעיה עם זה.

רועי לוי:

יש חובה.

שלומי זינו:

ברור שיש חובה.

רועי לוי:

יש חובה בחוק יועץ משפטי,

אבי בינמו:

בסדר נציג אותה נציג אותה,

שלומי זינו:

בסדר עזוב...

רועי לוי:

חוק הרשויות המקומיות ייעוץ משפטי מחייבת להראות את ההסמכה,

אבי בינמו:

אוקי כן מעיין?

מעיין פולק:

ביקשתם ותקבלו.

אבי בינמו:

מעיין,
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אבל אני אומרת שוב מרגע שקיבלתי הסמכה היועץ המשפטי לא חייב
להסכים עם הדברים שלי וזה ברור גם לו לכן הוא כותב כל פעם,

שלומי זינו:

אחרי שנראה את ההסמכה יש לי שאלה,

אבי בינמו:

שלומי ,שלומי,

שלומי זינו:

למה אנחנו לא רואים את ההסמכה יש דיון בכלל לפני שאת מדברת רק אם
אנחנו יכולים האם מי שטוען שהוא בניגוד עניינים עורך דין אלכסנדר טנדלר
לא השתתף בישיבה הזאת בגלל שהוא טען שהוא בניגוד עניינים האם מי
שטוען שהוא בניגוד עניינים יכול להסמיך,

אבי בינמו:

הוא לא טען הוא לא טען,

שלומי זינו:

מישהו שייתן חוות דעת במקומו,

אבי בינמו:

הוא לא טען את זה,

שלומי זינו:

הוא כן טען את זה .רועי הוא לא טען את זה בתשובה?

רועי לוי:

טען.

אבי בינמו:

כן מעיין רק תשלימי את המשפט שלך.

מעיין פולק:

אני כבר לא זוכרת מה אמרתי ,אבל אני אומרת שוב שהוא לא חייב להסכים
עם חוות דעת ברגע שהוא נותן לי גם הסמכה גם ברור לו שהחוות דעת שלי
לא אני לא חייבת להגיד מה שהוא רוצה שאני אגיד הרי זה כל המשמעות,
בייחוד אם יש ניגוד עניינים והוא מבקש להסמיך אותי להגיד במקום כי הוא
לא יכול,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

זה הסמכה ,רק אני רוצה להראות למי שלא ראה את ההסמכה ,על ההזמנה
ישיבת מועצת עיר,

אבי בינמו:

תודה רבה.

שלומי זינו:

על ההזמנה ישיבת מועצת עיר,

אבי בינמו:

בקשה אהה רועי תעלו להצבעה את המבקשים,

שלומי זינו:

בלי חתימה

מעיין פולק:

עם חתימה יש חתימה שלומי,

אבי בינמו:

שנייה שנייה,

(מדברים יחד)
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בואו בואו רבותי יש לנו ישיבה,

זאב שפיגלר :בסדר רק ברשותך אני רוצה להתייחס,
אבי בינמו:

כן,

זאב שפיגלר :לדברי מעיין ,מעיין תתקני אותי בקשה אם אני שוגה על פי דברים הפרשנות
המשפטית נתונה לפרשנות נותן לך לבוא ולתת פרשנות איקס לתת פרשנות
וואי זה אומר שמה שנתת את הפירוש לגבי מה שהיה בישיבה הקודמת הלא
כתבת חוות דעת פרשנות את יכולה לראות את זה בצורה כזו היועץ המשפטי
יכול לראות את זה בצורה הפיכה ,האם זה נכון מה שאני צודק כל אחד
יכול ...כל יועץ משפטי ,יפה ,זה אומר למה אני צריך לקבל את הפרשנות שלך
שפסלה ותמכה בדעתו ומעשיו של ראש העיר בישיבה הקודמת שבה כביכול
החליט שהישיבה ממשיכה וקיבל את ההחלטות אם את אומרת כרגע
שהפרשנות שלך ניתנת לשינוי על ידי כל יועץ משפטי כזה או אחר,
מעיין פולק:

אז אני אענה לך ,אני יכולה לענות.

אבי בינמו:

נראה לך את המציאות ב...

זאב שפיגלר :בסדר אני מקבל את זה אבל זה אומר למה אני צריך
(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :אבל אנחנו לא מדברים על עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר מה שהיה
לא עכשיו,
אבי בינמו:

עוד תשעה חודשים נדבר על דברים חדשים,

מעיין פולק:

זאב אני אענה לך.

אבי בינמו:

חברה מה אתם רוצים,

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג:לא אי סליחה אבל מה שמעיין אמרה לי,
אבי בינמו:

כן?

בוריס אייזנברג:אל תאמינו לי כי מחר יבוא מישהו אחר ו....
(מדברים יחד)
מעיין פולק:

לא זה לא מה שאמרתי.

בוריס אייזנברג:זה מה שאמרת,,
(מדברים יחד)
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אני אענה לכם ואני רוצה לענות לכם .אני סגנית היועץ המשפטי מיוני 2017
אני הועסקתי פה בעיריית נשר ואני נותנת ייעוץ משפטי לטובת הרשות
לטובת חברי המועצה לטובת ראש העיר ואני בודקת את העובדות על פי הדין
אני לא נוטה על אף אחד אני לא מכירה את ראש העיר אין לי שום קשר לא
אליו ולא לאף חבר מועצה כאן ,אני תושבת חיפה חשוב לי שתכירו אני לא
באמת אני אומרת בניגוד להרבה אנשים שאולי עובדים בעירייה מכירים לא
אני לא מכירה אך אחד פה מהרשות ככה שאין לי שום עניין אישי ולתת חוות
דעת לצד כזה או אחר,

ישי איבגי:

אז איך את רושמת שפעלת בחוסר תום לב?

מעיין פולק:

היום...

ישי איבגי:

איך את חושבת שפעלת בחוסר תום לב,

מעיין פולק:

תן לי לסיים,

ישי איבגי:

זה גם חוות דעת משפטית?

דן תיכון:

ישי ,ישי,

אבי בינמו:

ישי רגע,

ישי איבגי:

זה משפטי להגיד שאנחנו פעלנו בחוסר תום לב,

מעיין פולק:

ישי תן לי לדבר ,תן לי לדבר ,התחלתי להגיד היום אבי ראש העיר ומחר
ויתכן שמישהו אחר יהיה ראש העיר ואני לא הולכת לקחת צעד כזה או אחר
בשביל אף אחד אני רואה את הדין ואני נותנת את חוות דעתי המשפטית כמו
שאני רואה אותה לנכון עכשיו אני אומרת אתם מקבלים חוות דעת אם אני
ק יבלתי הסמכה ואני נותנת חוות דעת אתם רשאים לקבל אותה אתם
רשאים גם לא לקבל אותה ולקבל חוות דעת נגדי אבל זה זכותכם,

יחיאל אדרי :כן אבל ברשותך,
זאב שפיגלר :ביקשתי רשותך הדיבור,
יחיאל אדרי :ברשותך,
זאב שפיגלר :ביקשתי רשות הדיבור,
אבי בינמו:

יש סדר ברשות הדיבור,

זאב שפיגלר :נרשמתי,
אבי בינמו:

שנייה.
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זאב שפיגלר :כן אבל חוות דעת לא ניתנה לנו היא ניתנה למשרד הפנים בתפוצת נטו זה
ההבדל אם היית נותנת את החוות דעת ב...
מעיין פולק:

למה אני צריכה לתת אותה בחדרי חדרים?

זאב שפיגלר :סליחה אבל את באה ונותנת חוות דעת לעירנו למה את מוציאה בתפוצת נטו,
מעיין פולק:

זו חוות דעתי,

זאב שפיגלר :כי בו ברגע שאת מוציאה בקבוצת נטו
מעיין פולק:

כי ברגע שנתבקשתי

זאב שפיגלר :סליחה זה לא משנה מה הוא ביקש ממך את צריכה לבוא ולהעביר את זה
אלינו,
מעיין פולק:

היועץ המשפטי האציל סמכויותיי

זאב שפיגלר :אבל זה כביכול שאת בעלת הבית .זה לא נכון ...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא שומעים את הדברים שלכם כשאתם מדברים אחד בדברי השני,

יחיאל אדרי :מעיין אני רוצה לשאול שאלה כן,אני יודע מה זה חוות דעת משפטית ואני
יודע מה תפקידו של יועץ משפטי או סגן או בכלל ,אין לי בעיה שתתני חוות
דעת משפטית יש לי בעיה אחת שאת לא נוכחת בישיבה ועל פי פרוטוקול את
לוקחת דעת את מעבירה חוות דעת ומטילה דופי בחברי מועצה זו הבעיה
שלי .את יכולה להגיד שבניגוד ולא בניגוד ולפי דעתי ובשביל זה אנחנו
ידועים שיש סנגור ויש קטגור בבית משפט אנחנו מכירים את הכול,
מעיין פולק:

אז אני אענה לך

יחיאל אדרי :אבל,
מעיין פולק:

אענה לך מה זה יחיאל,

יחיאל אדרי :אבל לא יכול לא יעלה על הדעת שאת תבואי ותקבעי את חוות הדעת שלך
שאנחנו חברי המועצה פעלנו בחוסר...
מעיין פולק:

בסדר אני רוצה לענות.

יחיאל אדרי :לא לא את לא יכולה לענות בעניין הזה.
שלומי זינו:

מה זה לא יכולה לענות תן לה לענות,

יחיאל אדרי :את לא רשאית אין לך שום סמכות לא בחוק ולא בשום מקום להטיל דופי
על חברי המועצה ,את יכולה להגיד גם את חוות דעתך.
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(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :את לא יכולה להטיל דופי על אף חבר מועצה,
רועי לוי:

חד משמעית,

יחיאל אדרי :את לא המעסיקה שלהם,
אבי בינמו:

תודה רבה אהה מעיין,

מעיין פולק:

אני אשמח ,כן להגיד.

זאב שפיגלר :אהה ועוד הפעם אני מדגיש את מה שהוא אומר,
אבי בינמו:

סליחה,

זאב שפיגלר :אני מדגיש את מה שהוא אומר,
אבי בינמו:

אל תדגיש,

זאב שפיגלר( :לא ברור) לכל העולם החוות דעת הזו יצאה,
אבי בינמו:

בקשה.

זאב שפיגלר :זה לא במקום,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מודה למעיין,

זאב שפיגלר :למנהל המחוז למי לא ,עשרים איש.
אבי בינמו:

אני סומך על חוות דעתה .היא הוסמכה כדין בקשה שלומי,

שלומי זינו:

ערב טוב מעיין קודם כל מברך אותך על קבלתך לתפקיד החדש ואני מאחל
לך בהצלחה ואין לנו שום דבר אישי נגדך אני יכול לדבר בשם עצמי וגם
אפילו נגד טנדלר שטוען שיש דברים ...רק מקצועי,

אבי בינמו:

בשם איזה סיעה אתה מדבר?

שלומי זינו:

סיעת העבודה הליכוד הירוקים נשר בתנופה ונשר ביתנו ,עזוב נו קודם תמצא
אתה את המקום שלך ואז אנחנו נדבר .אבל לעניינינו אני שואל שאלה ואני
מבקש לא יודע אם את יכולה לתת לי תשובה לדבר הזה אבל אני מבקש
באמת בשורה אחת לקבל חוות דעת משפטית,

אבי בינמו:

ואם זה יהיה בשתי שורות?

שלומי זינו:

לקבל חוות דעת משפטית ממך כרגע אם את אומרת שאת מוסמכת לתת
חוות דעת משפטיות בישיבה הזאת האם יועץ משפטי שהסמיך אותך עו"ד
אלכסנדר טנדלר שטוען ,אני ראיתי מייל שנשלח בתפוצה לכמה חברי מועצה
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שהוא לא יכול לתת חוות דעת משפטיות לעניין הישיבה הזאת בגלל שהוא
בניגוד עניינים האם הוא יכול להסמיך אותך את סגנית שלו לתת חוות דעת
כשהוא בניגוד עניינים? זה ממש לא מובן דבר כזה,
אבי בינמו:

אני לא ראיתי את הדבר הזה,

שלומי זינו:

יש יש יש אני קיבלתי את המייל יש ,זה שאלה ראשונה,

אבי בינמו:

כשהוא בניגוד עניינים?

שלומי זינו:

כן.

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש לנו מייל מפורש חתום על ידו שהוא אומר שהוא לא יכול לתת חוות דעת
לישיבה בגלל שהוא בניגוד עניינים ואגב אני בגלל זה שלחתי אליו ולא
שלחתי אליך כי אף אחד לא הודיע לי שהסמיכו אותך ככה באיזה שלוש
שורות אבל אני מחודש לפני הישיבה הקודמת שזה היה ב 13/12וזה עברו
מאז כמעט איזה חודשים וחצי מאז שהתחלתי לפנות .ביקשתי לקבל נספח
חוות דעת משפטיות שחלקם כבר הפכו להיות לא רלוונטיות מה שהיה
קשור בדחיות של ישיבות מועצה וכולה אבל חוות דעת המשפטיות הפשוטות
שרלוונטיות לישיבה הזאת למרות שגנבת ההצבעה בדיון ההוא בדיון הקודם
ז ה לעניין התבר של נוף כרמל יש שמה נושא של הסכם יש שמה נושא של
חוות דעת לגבי ההסכם הזה ועד עכשיו למרות כל הפניות שלי ולמרות שעורך
דין טנדלר אני אגיד בכותרת אני לא אכנס בגלל שהוא לא נמצא כאן איים
עלי אפילו כשהגעתי אליו,לא קיבלתי שום חוות דעת משפטית ו,

מעיין פולק:

שלומי אני אגיד לך,

שלומי זינו:

אני מסיים את השאלה ,איך היה לך זמן לכתוב חוות דעת של מלא עמודים
על  14סעיפים כן ,ולא חשבת שאם כבר קיבלת הסמכה לתת חוות דעת
משפטיות את יכולה להשיב לחבר מועצת העיר שלומי זינו לפנייה העשרים,

מעיין פולק:

אז אני רוצה אתה שואל הרבה שאלות תן לי לענות,

שלומי זינו:

בקשה,

נעמי כספי:

אבי אני אבקש לפני,

מעיין פולק:

רגע רגע

שלומי זינו:

עד שהיא רוצה לענות לי,
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אני כבר לא אזכור לענות לו ,לשאלה הראשונה אין מניעה אם יש לו ניגוד
עניינים והוא מאציל את הסמכות שלו למישהו אחר שאין לו ניגוד עניינים
אין עם זה בעיה זה לשאלתך הראשונה לשאלה השנייה אני קיבלתי בבוקר
את המכתב שלך היות וישבתי על החוות דעת ותוך זמן קצר של  14נושאים
שלקחה המון זמן היום מגיע לשולחני המכתב שלך בעניין נוף כרמל
התכוונתי לענות לא הספקתי להתעמק למצוא את כל החומר ,את החוזה
המקורי חתום על ידי כל זה ,אני צריכה זה ייקח עוד זמן אתה תקבל ממני
מענה כשנותנים לי משהו מקבלים מענה.

שלומי זינו:

רכן אבל השאלה שלי,

אבי בינמו:

תודה רבה.

שלומי זינו:

שאלה נוספת על התשובה,

אבי בינמו:

תודה רבה לכם,

שלומי זינו:

שאלה קטנה נוספת מי קובע ש,

מעיין פולק:

המכתב שלך לאור דברים שקיבלת מענה...

שלומי זינו:

כן מי קובע ,מי קובע,

מעיין:.

ועוד משהו לעניין ההסמכה

שלומי זינו:

לא ,מי קובע את סדרי העדיפויות הרי זה נושא שהובא לדיון בישיבה
 13/12/17זה נושא שאנחנו חברי המועצה טוענים שהוא לא נדון,

מעיין פולק:

אז אני אגיד לך אם זה היה מגיע לשולחני לפני ביום ששלחתם או לא יודעת
לדעתי שלחת אותו אתמול,

שלומי זינו:

לא,

מעיין פולק:

המכתב מ,

שלומי זינו:

לא אתמול זה היה פנייה ,22

מעיין פולק:

בסדר אז אני לא קיבלתי,

שלומי זינו:

אני לא צוחק .פנייה  ,22כן,

מעיין פולק:

אני קיבלתי אותה ו,

אבי בינמו:

כן נעמי כספי בקשה נעמי בבקשה,

שלומי זינו:

תודה רבה תודה רבה.
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גברת פולק מה שבאמת צרם ודי הפריע בקריאת הפרשנות שלך היא העבודה
את אמרת בעצמך שהתפקיד שלך הוא לפרשן את החוק ויש מי שיפרשן את
החוק בצורה אחת ויועץ משפטי אחר יפרשן בצורה אחרת ואני מסכימה למה
שאת אומרת ומה שאת עשית זה בחנת את אמות המידה המוסריות שלנו
כחברי מועצת עיר במקום חוקיות ההצעות שהבאנו וכאן,

מעיין פולק:

את מדברת על חוות דעת של היום?

נעמי כספי:

כן .וכאן לדעתי עשית משהו שהוא חורג לגמרי מהגדרת התפקיד שלך,

מעיין פולק:

אז אני,

נעמי כספי:

לא התפקיד שלך לקבוע אם אנחנו תמימי לב ישרים או שקרנים או בני
שקרנים תפקיד שלך היה לקבוע האם יש חוקיות בכל הדבר הזה בכל
הקונפליקט הזה של ההצעות שהעלנו ואת בחרת במקום לפרשן את החוק
לכאן או לכאן להתייחס לגופנו במקום לגופו של עניין,

מעיין פולק:

אז אני רוצה להשיב גם זה דברים שיחיאל אמר כמובן זה אותה תשובה.
קודם כל אני מתנצלת אם האמרה שלי פגעה במישהו זה ראשית הדברים,
אהה נכון לא נכחתי בישיבה קיבלתי הסמכה להיתר חוות דעת לצורך החוות
דעת הזאת אני האזנתי לכל הקלטה שהיא הייתה מאוד ארוכה ישבתי עם
חברת התמלול בשיחות רבות טלפוניות כדי להבין את הזמנים כדי לבדוק
את אורך הדיון כתבתי שם שהדיון היה שעה וחצי אהה כדי להבין באמת
כמה זמן דנו בנושא וקראתי גם את הפרוטוקול וראיתי שבאמת לקראת סוף
ההצבעה נוצר מצב שמרבית חברי המועצה אחרי שלקחו חלק פורה בדיון
קמו והלכו אז הרשתי לעצמי עוד פעם אחריש קראתי גם את החוק להביע
איזה נימה אישית על ההתנהלות יכול להיות שזו הייתה טעות ושוב אני
מתנצלת אם זה פגע,

אבי בינמו:

ההתנצלות שלך מתקבלת.

דובר:

אני איתך.

מנעיין:

אבל חוות דעתי המשפטית והינה עומדת,

אבי בינמו:

תודה מעיין,

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס.

אבי בינמו:

רועי לוי .לא לא לא סליחה (מדברים יחד)
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זאב שפיגלר :זה מילה קטנה רק אני רוצה ברשותך לחדד מעיין עוד הפעם אני אסביר את
הנקודה הבעייתית מבחינתי אני לא מטיל בך דופי חס ושלום ואמרת כאן
דברים שמשתמע מהם שהם יכולים להיות שזה נכון שאת באמת דנה בכל
דבר לגופו של עניין בצורה באמת נכונה ראש העיר פנה וביקש ממך חוות דעת
הדין השכל הישר המוסר דורש ממך לבוא ולהפנות את החוות דעת לראש
העיר .ראש העיר יחליט לקחת את החוות דעת ולהפיץ אותה ,אפשרי .מה
את עשית ,ראש העיר פונה אליך את נותנת חוות דעת לראש העיר בתפוצה
את בתפוצת נטו שחצי מעם ישראל למנהל המחוז לסגן שלו למשרד הפנים
למי לא שלחת את המכתב הזה ,זו הבעיה .באיזה זכות את החלטת על דעת
עצמך לצאת לתפוצת נטו ועוד במכתב בעייתי שמטיל דופי בחברי המועצה
זה הפרסולה,
רועי לוי:

אני מבקש להתייחס גם כן,

אבי בינמו:

תודה רבה בקשה רועי,

רועי לוי:

בהמשך לכלל הדברים שנאמרו אני מעיין אני מבקש להחזיר אותך לפני
שלושה חודשים בערך נתת פרשנות לסעיף  28אמרת שהוא לא קיים מסתבר
שהוא קיים הייתה לנו ישיבה,

מעיין פולק:

זה לא נכון רועי זה לא נכון,

רועי לוי:

הייתה כאן ישיבת מועצה,

מעיין פולק:

רועי זה לא נכון זה הייתה אי הבנה,

רועי לוי:

הייתה כאן ישיבת מועצה ,זה לא משנה,

מעיין פולק:

זה כן משנה,

רועי לוי:

כשאת יועצת משפטית ואנחנו מבקשים אם את לא בטוחה תשאלי נענה או
לא,

מעיין פולק:

זה לא שהייתי בטוחה המצב הוא לא היה ככה,

רועי לוי:

ואז אני אמרתי בישיבה שלאחר מכן שאני בלי שאת תגידי אני חושב שזה
נעשה בתום לב כי אני לא מאמין ואני אמרתי את זה לפרוטוקול כי אני
מאמין שלא היית אומרת אמירה כל כך חמורה שהסעיף לא קיים והוא קיים
אז הייתי בטוח שזה נאמר בתום לב ,באותה ישיבה או בישיבה שלאחר מכן
ביצעה יחיאל אדרי איזושהי פעולה לפי סעיף  28פרוצדוראלית ואת אמרת לו
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אתה לא יכול לווצר את זה אחר כך כשהנושא הזה שוב פעם נבדק לפי 28
מסתבר שהוא כן יכול לבצע את הפעולה הזאת ומועצת העיר הלכה לפי חוות
הדעת שלך ,עכשיו יש דברים אני מסכים איתך שהם נתונים לפרשנות אבל
מה לעשות,
מעיין פולק:

רועי,

רועי לוי:

לא כל דבר נתתי לך ראית לא קטעתי אותך לא כלום ,יש דברים שהם גם לא
נתונים לפרשנות אחד מהדברים שהם לא נתונים לפרשנות זה כמו שעכשיו
הלכת ובדקת ואמרת אי אפשר לסגור את הישיבה שלוש שעות לפני גם הם
אמרו ,אותו דבר גם בסעיף  28ואותו דבר גם למה שאמרת עכשיו סליחה רגע
ברשותך ,גם עכשיו מה שאת אמרת גם בנושא ,משך זמן לא משך זמן לקחתי
קאונטר לא לקחתי קאונטר אין כזה דבר אני רוצה שאת תמצאי לי בפקודת
ה ,אני מבקש ממך חוות דעת כי את לא יכולה זה ,איפה בפקודת העיריות
רשום שאפשר לעשות הפסקה באמצע ישיבה והפסקה היא לא נחשבת במניין
הזמן מרגע פתיחת הישיבה אני מבטיח לך ותאמיני לי אני מכיר אין כזה דבר
בפקודת העיריות הפסקה אין כזה דבר ,יש פתיחת ישיבה,

מעיין פולק:

נכון רועי,

רועי לוי:

סגירת ישיבה .עכשיו ההתבטאות גם הטרמינולוגיה שעכשיו סליחה שאני
מעיר אבל טרמינולוגיה שאת משתמשת בה כלפי  9חברי מועצה שאת אומרת
קמו והחליטו לעזוב מה זה קמו והחליטו לעזוב? יושבים כאן חברי מועצה
חמש שעות .אחד בלילה אנשים באים אחרי יום עבודה ...

מעיין פולק:

אבל ברגע ש...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

ראש העיר אמר חברים יוצאים להפסקה וכשהוא אמר חברים יוצאים
להפסקה יחיאל אמר חברה אני לא מסוגל יותר חמש שעות גם אי אפשר
להצביע גם אי אפשר להצביע ואז אמרנו אם רוצים להמשיך צריך לקיים
הצבעה במועצה ולחברי המועצה ,חברי המועצה לא קיימו הצבעה ולכן אי
אפשר להגיד לנו קמתם סתם אני בכלל לא התייחסתי לנושא עכשיו את כל
הזמן באה ואת אומרת גם כן עכשיו נוף כרמל נוף כרמל אני פחות מעניין
אותי נוף כרמל אני מעניין אותי היה שמה כסף לנגישות היה שמה נושא של
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פארק הפסלים שמעניין אותי היה שמה נושא של גבעת נשר שמעניין אותי
היה שם נושאים של בטיחות שמעניינים אותי כל זה נוף כרמל? אולי אני
רציתי להתייחס לנושאים האלה מישהו בכלל נתן לי את הזכות להתייחס
אליהם? אז את מה את אומרת לא את אומרת אתם קמים ו,
מעיין פולק:

הייתה כאן הצבעה,

רועי לוי:

לא הייתה הצבעה,

מעיין פולק:

הייתה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

ואז לרשום לנו יצאתם בתום לב ,פתאום החלטתם לצאת אולי אם היית פה
עד שעה אחד בלילה היית מבינה,

אבי בינמו:

תודה רבה

מעיין פולק:

רועי אני מבקשת לענות ממש בקצרה,

אבי בינמו:

רבותי ,לא אבל אנחנו לא מסיימים בדיון הזה,

רועי לוי:

תן לה לענות,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אני הולך להבי א לך את מה שאני רוצה להגיד בדבר תורה בסדר אפשר? אבל
תהיה קשוב לכל מה שאני אומר אתה תבין מה שקרה פה ודווקא מעניינה
דיומה יוסף בדיוק קראנו בפרשות האחרונות מי שלא מכיר את הסיפור
לעומק נכנס לבור,

אבי בינמו:

אני הייתי בבור הזה,

ישי איבגי:

תן לי לסיים ,רק תקשיב למה שאני אומר יוסף יצא מהבור הגיע למצרים שם
נכנס לכלא פרעה חולם חלום אומרים אין פותר לחלום זאת אומרת שהוא
חלם גם את החלום וגם את הפתרון אבל נשכח ממנו הפתרון מנסים לברוח
מזה שיש יודע לפתור את החלום ,אוקי בוכים בוכים בסוף הוא מאיים חברה
אם אתם עם כל הגדולה שלכם לא תדעו לפתור לי את החלום ,חברים אני
אצטרך פה מישהו להוריד לו את הראש מוציאים את יוסף מן הבור עבד
יהודי במצרים מוציאים אותו אומרים לו תתגלח תחליף את השמלות שלך
עומד מול פרעה ואומר לו את הפתרון שבע שנות שובע ושבע שנות רעב ואז
הוא אומר לו בסוף וזה בדיוק קשור למקרה ואתה תאהב את זה ,הוא אומר
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לו שים איש חכם ונבון וישטו על כל ארץ מצרים עבד בא מול מלך אומר לו
שמע מה הפתרון של החלום הוא אומר לו שבע שנות רעב שבע שנות שובע
ואחר כך שבע שנות רעב ובסוף הוא מגדיל ואומר שים מישהו חכם שישטו על
כל ארץ מצרים רק על זה פרעה היה יכול להוריד לו את הראש ,למה כי הוא
זלזל במלך שהוא לא ידע מה לעשות מכאן ,הוא אמר לו מה הפתרון של
החלום אמר לו אבל הוא זלזל בו תקשיב טוב הוא זלזל בו שהוא לא ידע את
הפתרון זאת אומרת את ההמשך של העבודה אבל מה ראה יסוף אמר דבר
פשוט אמר אם אני נמכרתי למצרים והגעתי לפה לבית פוטיפר ונכנסתי לכלא
ושם פתרתי חלום והגעתי לאן שהגעתי סימן שהקב"ה שלח אותי למקום
הזה להציל את מצרים אוקי הוא שלח אותי לשם ואז הוא אמר אני מוכן
להסתכן בזה שהוא יערוף לי את הראש אבל הוא שלח אותי לזה ולכן זה לא
יקרה כי הקב"ה רוצה שאני אהיה שם( ,מדברים יחד) רגע שנייה להבדיל
במקרה פה אתה יכול להגיד חוק ובחוק אתה יכול להגיד חברה יש פירצה
אם זה לא שחור לבן אני גם לא מסכים עם העניין של חוות דעת משפטית אם
היא סותרת את החוק ,יש חוק אומרים,
מעיין פולק:

היא לא סותרת את החוק,

ישי איבגי:

שנייה אני הקשב תי לך בקשב רב ,תני לי לדבר בסדר? ,ואז הבנאדם בא
ואומר חברה יש חוק שחור לבן אין לך ויכוח אבל אם יש משהו שהוא אפור
עם פסקי דין והכול מקבלים חוות דעת משפטית כשקראתי כבר בעבר את
הדברים שמעיין רשמה פה וכמובן כולם יגידו אין משהו אישי נגד אף אחד
פה ,אבל יש לי בעיה עם דבר אחד שמסמן את הכול בדבר הראשון שנרשם
בחוות הדעת הראשונה נרשם סעיף צילום ושידור ישיבות המועצה כאילו
אנחנו לא דירקטוריון של העיר הזו כאילו אנחנו לא חברי מועצה ,רגע שנייה

אבי בינמו:

אבל אתה עובר לנושא של

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אני רוצה לתת דוגמא מהחוות דעת .אפשר לסיים?

אבי בינמו:

תתייחס לנושא,

ישי איבגי:

אפשר לסיים? אז תן לי לסיים רגע אני מסיים בדיוק בעוד דקה

בוריס אייזנברג:אני רוצה לשמוע אני לא השתתפתי בישיבה נו,
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רגע אני מסיים בעוד דקה בדיוק אני אומר היא רושמת שם העלויות יהיו
גבוהות א ני מדבר איתך בדבר הראשון שקיבלנו העלויות יהיו גבוהות ולכן
אין בכלל אתם לא צריכים לקיים את ההחלטה הזאת זה בדיוק מה שאמרתי
לך רק הפוך ממה שאמרתי לך על יוסף,

אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך,

ישי איבגי:

היא לא יכולה לבוא לחוות דעה היא יכולה לבוא להגיד חברה זה לא חוקי או
כן חוקי זה חוות דעת משפטית היא לא יכולה להחליט לנו מה לעשות
במועצה,

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך,

ישי איבגי:

ואם היא לא הבינה את זה ,אתה צריך להושיב אותה עם היועץ המשפטי
שתבין מה התפקיד שלה ורק אחר כך תתחיל לפעול,

אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך אני מ בקש לעבור להצבעה ,רועי העלה נושא להצבעה מה
הנושא שלו להצבעה?

מיכל ליבנה:

תיקון פרוטוקול משורה  3בעמוד  ...122יתווספו דברים ,אי אפשר לקיים את
ישיבת המועצה ללא אישור של כלל החברים להעריך אותם עד ארבע שעות
אני מבקשת לציין כי איני משתתפת בישיבה וישיבה נעולה,

דובר:

כי איני משתתף בישיבה כ"איני"

מיכל ליבנה:

זה מה שאמרתי כי איני משתתף בישיבה והישיבה נעולה מכאן כי היועץ
המשפטי לעירייה מבקש שאסמן לו על סעיף לפקודת העיריות

אבי בינמו:

אוקי מי בעד ,קודם כל אני טוען שאי אפשר לדון בזה ללא חוות דעת
משפטית מסודרת כן אבל בבקשה מי בעד ההצעה שלה ,רועי לתיקון
הפרוטוקול ,אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה מי נגד? שתים
אהה מי נמנע? ,אין .כן ממשיכים את הישיבה תודה רבה .הארכת תוקף
חוקי עזר סלילת רחובות,

(מדברים יחד)
הצעה לתיקון פרוטוקול (רועי לוי)" -החל משורה  3בפרוטוקול עמ  122ימחק כל הכתוב .כמו כן
יתווספו הדברים "אי אפשר לקיים את ישיבת המועצה ללא אישור של כלל החברים להאריך אותה
מעל ארבע שעות"" .אני מבקש לציין כי איני משתתף ,בישיבה והישיבה נעולה ,אני כאן כי יועמ"ש
העירייה מבקש שאסמן לו על סעיף בפקודת העיריות".
בעד8-
נגד2-
נמנע -אין
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אני רוצה להגיד קודם כל רועי אתה חוזר כל הזמן על הנקודה הזאת שסעיף
 28ואני חייבת להבהיר את זה אחד ולתמיד,

רועי לוי:

בקשה,

מעיין פולק:

כי לא התעיתי ולא אמרתי משהו שהוא לא נכון ,אתם דיברתם על סעיף 28
לתקנון ואילו אני דיברתי לסעיף  28לפקודה ,סעיף 28 ,לפקודה בוטל לכן
הדברים שאמרתי הם לא היו נכונים אלה,

רועי לוי:

לכן אמרתי שאני...

מעיין פולק:

זה לא עניין של תום לב הדברים ש,

רועי לוי:

לכן אמרתי שאמרת את זה בתום לב,

מעיין פולק:

אז זה לא עניין של תום לב הדברים פשוט נאמרו עוד פעם אתם לא הבנתם,

רועי לוי:

לא היה לי ספק שלא רצית להטעות אותנו ואני אמרתי את זה,

מעיין פולק:

ואני מקווה שהסוגיה הזאת שהתשובה.

רועי לוי:

בפעם הראשונה,

מעיין פולק:

רגע,

רועי לוי:

בפעם השנייה פירשת אותו בניגוד למה שכתוב,

מעיין פולק:

רועי אתה דיברת אני הקשבתי תן לי לסיים אני מקווה שהתשובה שלי פה
תביא לסיום הנושא הזה כי להגיד כל הזמן לחזור שהטעיתי זה לא נכון
וזה...

רועי לוי:

אבל אני אומר שלא ,לא מבין אני אמרתי בדיוק הפוך,

אבי בינמו:

אנחנו עוברים לסעיף והארכת תוקף,

רועי לוי:

אני אמרתי שזה לא ...אני לא יודעת למה את אומרת שאמרתי (מדברים יחד)
רגע סליחה אדוני ראש העיר ,מדובר על המשך ישיבה סליחה רגע ,מדובר על
המשך ישיבה ,ונושא של וועדת כספים בישיבה הקודמת שהדיון בו לא
הסתיים ולא מוצע ואנחנו לא התייחסנו לנושא יש שמה שבעה או שמונה או
לא יודע לא זוכר תברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם לא מוצא דיון גם
עם המהנדס הוא היה פה הוא רצה

אבי בינמו:

תביא את זה שוב,

רועי לוי:

אם אתה אומר שתביא את זה שוב,
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(מדברים יחד)
אבי

סליחה אני מבחינתי הסתיים בו הדיון אלה,

שלומי זינו:

איך תביא את זה עוד הפעם?

אבי בינמו:

העלה רועי לוי את הנושא לגיוון פרוטוקול זה חלק מהעניין שמעתי את
עמדתו שמעתי את דעתו אני כמובן אתייחס לחוות הדעת המשפטיות שאני
אקבל בנושא הזה אתם באמת מנסים לעזור בצד אחד בלבוא ולהגיד אנחנו
חשוב לנו נגישות חשוב לנו חשוב לנו חשוב לנו,

שלומי זינו:

אתה לא יודע מה רצינו להצביע אתה גנבת מאיתנו את הזכות להצביע,

אבי בינמו:

רועי,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

גנבת מאיתנו זכות להצביע רצית קרדיט בבחירות להגיד הנה הם לא הצביעו
אני הצבעתי תהיה גבר תן לנו להצביע,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה מאחר ורועי ביקש לדון בנושא התברים האלה אני אביא אותם שוב
לדיון,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אז תעשה הצעת החלטה שאתה מעלה את הדיון הזה בישיבה הבאה,

אבי בינמו:

אני לא עושה הצעה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אנחנו בסעיף חמש על סדר היום,

ישי איבגי:

רגע תקבל אולי את ההצעה אולי יהיה לך טוב ,אתה רוצה לשמוע אותה?

בוריס אייזנברג:אתה בינתיים אתה תגיד שאתה עוצר את המים האלה אתה,
אבי בינמו:

אני לא עוצר את העיר,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

חייב לקיים דיון,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אדוני ראש העיר אנחנו מבקשים לקיים דיון
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בוריס אייזנברג :אתה לא יכול לקחת את הכסף של ה ...ולעשות איתם מה שאתה רוצה לא
יכול,
רועי לוי:

לעשות חניון בבית עלמין לעשות חניונים עם הכסף של התושבים,

שלומי זינו:

לא הבאת את ההצעה שלי (לא ברור) בית העלמין,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אנחנו רוצים להביא אותם בצורה מסודרת ,אנחנו רוצים יש את הנושא של
פארק הפסלים ,יש דברים שאנחנו רוצים גם כן להתייחס אליהם לא נותנים
לנו אפשרות להתייחס לנושאים ,ואם עושים המשך ישיבה אז להמשיך את
הישיבה כמו שצריך.

(מדברים יחד)
מיכל ליבנה:

ניתנה חוות דעת על הנושא הזה נשלחה לכולם,

שלומי זינו:

החוות דעת המשפטית לא יכולה לקבוע את העובדות ,העובדות הם שגברת
פולק לא הייתה,

מיכל ליבנה:

תן לי להגיד שנ י משפטים ,תודה רבה לך .ניתנה חוות דעת משפטית בצמוד
לפרוטוקול לגבי הנושא הזה כפי שאתה דרך אגב ביקשת גם ממשרד הפנים
ולכן התפוצה סליחה שאני אומרת את זה בסוגרים ולגבי הנושא הזה של
וועדת הכספים מבחינת הישיבה של  859שאכן עדיין לא הסתיימה הנושא
הזה ניתן בכתב לכל חברי המועצה עם הפרוטוקול בצמוד אליו בצורה הכי
שקופה שיש,

שלומי זינו:

אבי אני יכול לענות? לשנייה שאלה יש לי שאלה,

אבי בינמו:

רגע אחד,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :נכון שיש חוות דעת נכון שהיא צמודה לפרוטוקול הכול טוב ויפה אבל אני
שומע שראש העיר פותח את הישיבה ומה הוא אומר ,המשך ישיבה 859
לפתיחת הישיבה מוסר רועי משהו ...אנחנו כולנו מוחקים את הסוף מקבלים
החלטה זאת אומרת אנחנו חוזרים אחורה יועץ משפטי יכול לטעון מה שהוא
רוצה,
(מדברים יחד)
מעיין פולק:

אז אני רוצה להגיד,
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יחיאל אדרי :סליחה את לא יכולה כלום עם כל הכבוד לך ,סליחה אנחנו פה מועצת העיר
רשאית ולא רשאית לקבל ...המלצה של היועץ המשפטי בה כרגע
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

תחליפי את השם משפחה לטנדלר,

יחיאל אדרי :באה מועצת ישיבה אומרת ש,
מעיין פולק:

טוב לי עם שלי,

שלומי זינו:

לא בצחוק לא התכוונתי,

יחיאל אדרי :כל המשך ישיבה שהייה למעשה אנחנו נוצרנו את זה מהתחלה ראש העיר
בתחילת הישיבה מודיע על המשך ישיבה אני חושב שהנושאים האלו כן
צריכים לעלות והם יהיו עם כל הכבוד אתה לא מעלה אותם,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אנחנו בעד הרבה דברים בנושאים האלה של וועדת הכספים עוד גם אמרתי
את זה בישיבה האחרונה למה אני צריך להיכנס,
מעיין פולק:

אני רוצה להגיב,

אבי בינמו:

אז תהיה קל ותהיה גמיש,

יחיאל אדרי :נו?
אבי בינמו:

ותגיד אוקי ותגיד בוא נתקדם הלאה הנושאים האלה חשובים,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני מבקש את רשות הדיבור כל פעם הוא לוקח לי,

בוריס אייזנברג:שלומי אתה דיברת יותר מכולם,
שלומי זינו:

לא זה,

בוריס אייזנברג:אתה דיברת יותר מכולם,
שלומי זינו:

מה אתם מנהלים את הישיבה?

בוריס אייזנברג:כן.
שלומי זינו:

אתה?

בוריס אייזנברג:איתך ביחד כן.
יחיאל אדרי :אני מבקש אל תפריע לי תודה .אנחנו באים ואומרים (מדברים יחד) רוב
התברים אני חושב שאמרתי את זה גם לפני שתי ישיבות אנחנו לא נגד
ההיפך אנחנו נראה לך שרוצים לעצור את התהליך של העבודה בעיר? בשום
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פנים ואופן לא .אנחנו בעד כל ..תרים את הראש שלך תעמיד אותנו במבחן
אתה לא יכול לבוא לחטוף הצבעה ולהגיד כל הפרוטוקול הוחלט מה
שהוחלט ביישבה אחרונה לגבי הפרוטוקול הזה שאתם מדברים בהצבעה
שנכחה זה היה דוכיפת בלבד לא היה ...
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אדוני ראש העיר אני מבקש ,אבי?

אבי בינמו:

כן מעיין?

מעיין פולק:

אני רוצה להגיד לגבי אני חוזרת שתי צעדים אחורה לעניין ה,

שלומי זינו:

אבל אני יכול לפני זה,

אבי בינמו:

כן מעיין ,סליחה.

יחיאל אדרי :אתה לא יכול.
אבי בינמו:

מעיין תמשיך.

שלומי זינו:

אתה יכול להרגיע גם את...

אבי בינמו:

אני ארגיע את כולם תירגע

שלומי זינו:

אני רגוע,

מעיין פולק:

ולהפנות כאן את חברי המועצה,

שלומי זינו:

חבל שנריב סתם עזוב,

בוריס אייזנברג:בסדר אז תשתוק קצת תן לה לדבר,
אבי בינמו:

מעיין בקשה?

מעיין פולק:

אני חוזרת כמה צעדים אחורה לרגע לפני שעשיתם פה איזה הצבעה ואני
רוצה להפנות את חברי המועצה על חוק הרשויות המקומיות לייעוץ משפטי
לסעיף  6ג' שקובע שחוות דעת של יועץ משפטי תינתן בעל פה או בכתב לפני
קבלת כל החלטה לכן אתם לא פניתם אלי רועי הגיש פה בקשה לא פנו אלי
לחוות דעתי,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני לא צריך חוות דעת ממך בשביל זה,

מעיין פולק:

אתה כן,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני צריך חוות דעת ממך בשביל תיקון פרוטוקול?
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כל החלטה שמתקבלת...

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

לביטול הצבעה או לא לביטול,

רועי לוי:

אין כאן ביטול הצבעה יש כאן תיקון פרוטוקול,

מעיין פולק:

אני רוצה להבין,

רועי לוי:

את לא צריכה להבין אני לא צריך שתביני,

מעיין פולק:

זה חשוב לא,

רועי לוי:

יש חוק,

מעיין פולק:

רועי,

רועי לוי:

יש חוק,

מעיין פולק:

רועי רועי אני רוצה לדבר,

רועי לוי:

סליחה עם כל הכבוד יש כאן פקודת העיריות והיא אומרת לי מה אני חושב,

מעיין פולק:

החוק אומר,

רועי לוי:

שנעשה משהו בפרוטוקול לא תקין זכותי להביא למועצה ש...

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

תן לי לסיים ,אני לא אומרת שצריך ,רועי החוות דעת שלי אינן מחייבות
אותך אתה יכול אבל אתה מחויב לשמוע אותם,

רועי לוי:

אני לא מחויב אני לא חייב

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

אתם לא מקשיבים למה שאני רוצה להגיד,

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

אבל אתם לא מקשיבים רועי תן לי להסביר

דובר:

החוק אומר שאתה חייב לשמוע אותה,

רועי לוי:

אני שומע אותה אני בשביל

(מדברים יחד)
 .5הצעה לסדר :הארכת תוקף חוק עזר סלילת רחובות ,חוק עזר לנשר שמ"פ וחוק עזר
תיעול
אבי בינמו:

הנושא מובא לדיון במועצת העיר פעם נוספת וזה בהמשך לדיון,

(מדברים יחד)
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נושא זה מובא לדיון במועצת העיר פעם נוספת וזאת בהמשך לדיון בישיבת
מועצה מספר שמונה חמש שלוש שלוש עשרה  2017מיום  ,13/9/17התבקשה
חוות דעת של גזבר העירייה לגבי השלכות נמצא חוות דעת גזבר העירייה
וסגנית היועצת המשפטית של העירייה אשר הובא אליכם את ההשלכות
במידה והנושא לא יאושר להזכירכם חוק עזר לנשר סלילת רחובות (לא
ברור) חוק עזר לנשר לשטחים ציבוריים פתוחים( ...מדברים יחד) החוקים
אושרו על בסיס תחשיב שבוצע בחברת (מדברים יחד) חוק עזר לסלילת
רחובות מיום  26/8/14תקף לנשר חמש שנים תחשיב חוק עזר נשר שצפ בוצע
מיום  27/8/14למשך (מדברים יחד) וזאת בהתאם לאישור משרד הפנים,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אדוני ראש העיר אתה לא יכול להשמיט נושא מסדר היום יש נושא בסדר
היום שאנחנו צריכים לדאוג לתושבים ושזה יהיה כמו שצריך,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

על פי חוות דעת גזבר העירייה במידה ולא תאושר הארכת תוקף הטלת
היטל על פי חוקי עזר והעירייה לא תוכל לגבות היטלים בהתאם תהיינה
השלכות אשר הובאו בפניכם היעדר תקציב לפיתוח

סגירת לכבישים

לשטחים ציבוריים לדוגמא (מדברים יחד) על פי החוות דעת המשפטית
למועצה אין סמכות למועצה לסטות מגובה היטלים שאושרו על ידם בעבר
(מדברים יחד) אי לכך הצעת ההחלטה (מדברים יחד) מאשרים הארכת
תוקף מגבלת גבייה בתעריף קיים חוק עזר לנשר שטחים ציבוריים פתוחים
עד לתאריך  27/8/18ובחוק עזר לנשר סלילת רחובות עד לתאריך 26/8/19
ובחוק עזר (לא ברור) עד ליום  26/1/19בכפוף לאישור משרד הפנים ,זו
הצעת ההחלטה של ראש העיר למעשה וחוקי העזר ,התייחסות בבקשה,
יחיאל אדרי :אני רוצה לשאול...
שלומי זינו:

אני ביקשתי את רשות הדיבור ,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני רואה מי שהולך בכוח מקבל לדבר אבל אבי אני ביקשתי ממך את רשות
הדיבור,

אבי בינמו:

בקשה,
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בקשה .ראשית לפני הפסקה שהייתה אנחנו בהתאם לתשובה שהגברת ליבנה
ענתה ובהתאם לתשובה של סגנית היועץ המשפטי אני חושב ואני אצטרף
לדברי חברים שאמרו פה שיש פה ויכוח עובדתי וברגע שיש ויכוח עובדתי אי
אפשר להמשיך את הדיון מנקודת מבט שיש פה שתי צדדים יש צד אחד
שאומר שהעובדות היו כאלה ויש צד אחד שאומר שהעובדות היו כאלה אם
היית רוצה להימנע מהמצב הזה או היועץ הסגן ליועץ משפטי רצה להימנע
ממצב הזה או אתה בתור ראש עיר שאתה מנהל את הישיבה יכולת לשלוח
את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת בצירוף הקלטה כדי שאנחנו נראה
שבאמת מה שרשום בפרוטוקול לאומת ההקלטה תואם אבל מה לא שלחתם
ומתי שמתאים לכם אתם רושמים אהה מדברים יחד או יש דברים
שמושמטים ,מרגע שרועי לוי הגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול ורוב החברים
הצביעו פה על תיקון הפרוטוקול אני חושב שהייתה,

אבי בינמו:

הצבעה לא הייתה חוקית ולא הייתה לעניין,

שלומי זינו:

שנייה ,שנייה אבי אני חושב אני חושב ,תראו בית משפט בית משפט כל פעם
בית משפט ובינתיים (מדברים יחד) עוד מעט נגיע לבחירות זה מה שהוא
רוצה ,כן כן כן ,לא אתה מפחד מהבחירות אבל אתה רוצה למשוך את
העניין,

אבי בינמו:

למה שאני מפחד? אני יכול לנצח ואני יכול להפסיד מה?

שלומי זינו:

בסדר אבל בוא נדבר בצורה הגיונית,

אבי בינמו:

מה קרה,

שלומי זינו:

בוא נדבר בצורה הגיונית לרגע אנחנו חברי מועצת עיר ואנחנו מייצגים כל
אחד מייצג ציבור שבחר בו יש פה תקציב רציני על חמישה עשר מיליון שבע
מאות אלף שקל שמדבר והיה אמור להיות מיועד לאזור מסוים אתה לא נתת
לנו ובתור אחד שהיה חבר מועצה  25שנים באופוזיציה לפני שנבחרת להיות
ראש העירייה אתה תמיד נלחמת על זכויות הכיסא שלך בתור חבר מועצת
עיר עכשיו אני מבקש ממך בצורה,

אבי בינמו:

גם להם היו גבולות,

שלומי זינו:

שנייה ,אני מבקש ממך בצורה,

אבי בינמו:

היה להם גבולות,
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בצורה הגיונית באמת בצורה הגיונית תן לנו את האפשרות למצות את הדיון
שהיה בעניין התבר ותן לנו איך אמר לך מישהו פה תעמיד אותנו במבחן,

אבי בינמו:

אוקי,

שלומי זינו:

אנחנו רגע לא סיימתי אנחנו רוצים לקיים דיון בנושא הזה ולחוות את דעתנו
בעניין הזה ולממש את זכות ההצבעה שלנו כחברי מועצת העיר כשיש ויכוח
עובדתי ושיש סעיפים פקודת העיריות שמדברים מה קורה בישיבת מועצת
עיר שנסגרת מבלי שנסתיימו הנושאים הדיונים שהיו בנושאים שהיו על סדר
היום זה אומר שאם ממשיכים את ישיבת המועצה שגם על זה יש לי ויכוחים
וגם על זה לא קיבלתי חוות דעת ומכנסים את הישיבה הזאת שוב כדי
להמשיך את הישיבה שבה לא נסתיימו הדיונים בנושאים של הסדר יום
אנחנו צריכים לדון בנושאים האלה ,עכשיו

אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך,

שלומי זינו:

רגע רגע ,דקה וחצי אתה כבר מודה לי ,שנייה

אבי בינמו:

חמש דקות,

שלומי זינו:

חמש דקות רגע דקה .עכשיו לעניין חוקי העזר האלה אם תרצה לדון בהם
אחרי שנשמע את החברים האחרים בעניין הזה שלא נסתיים בו דיון לדעתי
אני אשמח להתייחס אבל אני רוצה להתייחס למשהו שקרה בתקופה הזאת
שנעדרת

אבי בינמו:

אחרי הדיון

שלומי זינו:

שנייה זה הזמן שלי ,זה החמש דקות שלי,

אבי בינמו:

לא אתה סיימת אותם,

שלומי זינו:

לא אני לא סיימתי אני סופר ,יש לי שתים וחצי דקות נוספות ,אבי יש לי עוד
שתים וחצי דקות אני סופר

אבי בינמו:

אתה אני יודע על מה אתה רוצה לדבר ניתן לך לדבר,

שלומי זינו:

יש לי עוד שתים וחצי

אבי בינמו:

ניתן לך אמרתי לך שניתן לך רשות לדבר

שלומי זינו:

לא אני ביקשתי רשות דיבור,

זאב שפיגלר :אבל זה זכות דיבור שלו,
אבי בינמו:

אבל עבר חמש דקות,
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לא עברתי יש לי עד  35אני עם סטופר ,אני רואה מדדתי זמן ועכשיו גנבת לי
דקה זה עד  ,36ביקשת ממני לעמוד בפני כללים ולעמוד ברשות הדיבור
ולדבר חמש דקות ,אז בבקשה ,אני חושב שאי אפשר היה לפתוח את ישיבת
מועצת ה עיר בלי לדון ולקיים על זה דיון ולשמוע את תגובת העירייה באופן
רש מי אדוני ראש העירייה לגבי שני האירועים שהיו פה לנשר ,היה פה עניין
שהוכנס לתיכון בנשר גוף שנקרא פורם המשפחות השכולות הפלסטינאיות
והישראליות למען השלום ארגון שנכנס לעשות איזושהי פעילות בתוך בית
הספר ואני לא אחזור על כל מה שהיה על כל הפרטים אבל ברמה העובדתית
יש פה אנשי מקצוע בתוך בית הספר שטענו בפני שזה היה חלק מסל
התרבות ומשרד החינוך הכחיש שזה היה חלק מסל התרבות אז השאלה מי
משקר משרד החינוך או המנהלות של הבית ספר שטענו שזה חלק מסל
התרבות זה דבר ראשון .דבר שני הופרזו כל מיני תגובות והתגובה העיקרית
שיצאה מעירי ית נשר זה שהפעילות הזאת נמשכת כבר עשר שנים אנחנו
מבקשים לדעת אני מבקש לדעת בתור חבר במועצת העיר ממתי הפעילות
הזאת החלה בתוך התיכון בנשר ודבר אחרון אני מבקש וזה לפרוטוקול
אנחנו נכנסים לשנת בחירות נכון? ,ואנחנו כבר בשנת בחירות כל תעמולה
פוליטית שאתה רוצה לעשות,

אבי בינמו:

שאתה רוצה לעשות,

שלומי זינו:

שנייה ושאתה עושה,

אבי בינמו:

אתה עושה,

שלומי זינו:

שאתה עושה ,אני לא הפרעתי לך .לא בתוך שטח בית הספר באותו יום
שהפעילות הזאת עמדה להתרחש ובוטלה אתה אדוני ראש העירייה נכנסת
והרצת בפני תלמידים תוך שאתה אומר להם באופן מפורש אל תצביעו
לשלומי זינו אז אני מבקש ממך אני ביקשתי גם מהמנהלת יש לי  12עדויות,

אבי בינמו:

לא אתה לא פקטור אתה אומר דברים לא נכונים,

שלומי זינו:

אל תקטע אותי,

אבי בינמו:

אתה אומר דברים לא נכונים,
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תתייחס לדברים כשאני אסיים את הזמן שלי אני מבקש ממך תטיל על עצמך
ובזה סיימתי הימנעות מלהיכנס לשטחי בית הספר ואל תעשה תעלומת
בחירות לקהל שבוי בתוך בית הספר זהו,

אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך שפיגלר,

זאב שפיגלר :אבי,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אבי ,אחד מחובותיו של כל חבר מועצה עם רצון או בלי רצון זה לקחת חלק
בלהיות מעורב בכל מה שנעשה בעיר כולל המסגרת הכספית כולל דברים
שקשורים לביטוח העיר כולל נושא תקציבי כזה או אחר וזה לא משנה היכן
הוא נעשה וכולל תברים תחילת הישיבה התחילה כפי שגם יחיאל בה וציין כי
המשך הישיבה שהייתה לפני כשבועיים ה 13/12בהמשך היא התקבלה כאן
הצבעה של רוב למעשה מתנגדים זה רוב כולל של כולם שבה בצורה כזו
החריגה את הישיבה ופתחה את הפתח להמשך הישיבה בנושאים שבוצע
לגביהם מכתב בישיבה הקודמת כי הנושאים האלה לא ...אף אחד מאיתנו
לא התייחס באת הלכת להפסקה הלכנו הביתה המשכת והבנת את ההצבעות
לגבי התב רים ...זה לא יעלה על הדעת כי מנעת מאיתנו את האפשרות ואת
הצורך לבוא ולהגיד את חוות דעתנו ולא בהכרח להתנגד להיפך אנחנו רוצים
את טובת התושבים זה התפקיד שלנו אנחנו רוצים לשפר יכול להיות שחלק
מהנושאים ...בתבר אנחנו רוצים להגדיל את הסכום אנחנו רוצים כי אנחנו
חושבים שנושא כזה או אחר קשור מאוד לכולנו ואנחנו רוצים להגדיל את
הסכום אנחנו לא באים כאילו להתנגד ולשים אבן ומכשול בפי הפיתוח
והתקדמות של התושבים לכן אני חושב שזה חובה על מנת שנוכל להמשיך
הלאה את הישיבה חייבים להמשיך ולדון בתבר של חמש עשרה פסיק שבע
מיליון שקל שלא נידון ולהמשיך הלאה בנושאים אחרים שגם אושרו באותה
ישיבה ,בהמשך נמשיך לסדר ה,
אבי בינמו:

יחיאל,

יחיאל אדרי :כן ,נושא אחר ,אבל מובילים אותי כל פעם לנושא חדש .קודם כל כפי
שאמרתי לגבי הנושא של המשך הישיבה וועדת הכספים אהה אני מודיע פה
לפרוטוקול שבמידה וזה לא יובא לסדר יום לישיבה הבאה אנחנו מגישים
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חמישה חברי מועצה בקשה של ישיבה שלא מן המניין לדון בזה מחדש זה
לעניין הזה,
זאב שפיגלר :בעוד שלושה חודשים,
יחיאל אדרי :לא לא לא לא סליחה,
זאב שפיגלר :בעוד שלושה חודשים,
יחיאל אדרי :סליחה,
זאב שפיגלר :מאיפה זה צץ תגיד לי
יחיאל אדרי :במידה וזה לא יעלה לשולחן בישיבה הבאה
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אני רוצה שישלים את הצד שלו שישלים הוא אומר שזה צעד חכם אז תגיד
שאתה עושה את הישיבה עוד יום יומיים עד אז אתה לא עושה כלום ותביא
את המהנדס

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני מבקש לא ה פרעתי לך לא הפרעתי לאף אחד ,זה לגבי עניין של הנושאים
האלה וזה ימשיך אני מודה לכם אם זה לא יעלה לישיבה הקרובה אני כבר
מודיע לזה שחמישה חברי מועצה הגישו בקשה לישיבה שלא מן המניין כי
הנושא העיקרי בעניין הזה זה המשך דיון בנושא של וועדת כספים בהתאם
להחלטת מועצמת העיר לישיבה אחרונה זה אחד .לעניין של
בוריס אייזנברג:אני יכול סליחה,
אבי בינמו:

סליחה תן לו לסיים ,תוכל לדבר בזמן שלך,

יחיאל אדרי :אני כיוון שהתחילו לדבר על הנושא של חוק עזר אני הייתי מבקש לדעת אם
שתי אנשים שנמצאים פה הן לגזבר והן ליועץ המשפטית אם חברי מועצת
העיר מחליטים שלא לקיים את הסיפור הזה ומחליטים שלא יקרה ואנחנו
מתנגדים ,מה הפקודה אומרת אני יכול לדעת?
מיכה ז'ינו:

טוב ערב טוב לכולם,

אבי בינמו:

אתה יכול להמשיך אני יוצא לכמה דקות,

מיכה ז'ינו:

רקע לגבי חוקי עזר,

(מדברים יחד)
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ההכנסות מהיטלים נועדו לכסות את ההוצאות עבור השקעה בתשתיות איך
התהליך עובד,

שלומי זינו:

רק שתהיה בריא,

אבי בינמו:

תודה רבה,

מיכה ז'ינו:

איך התהליך עובד העירייה מכינה תחשיב שמציינים שמה את כל העלויות
של נושא סלילה או נושא ...בנוסף לעלויות העתידיות שה כולל הטבאות
לוקחים את השטח הבנוי בסך הכול השטח הבנוי ואז מזהים את התעריף
למטר מרובע העלויות נועדו לממן השקעה בתשתיות שהרשות נדרשת
להשקיע כל הכסף נכנס הוא מנוהל במשק סגור אם מתקבל היתל הסלילה
הוא משמש רק לסלילה אם זה לשצפ אז לשצפ ואם זה לתיוג זה לתיוג,
עכשיו מה המשמעות התקציבית אם יש לך היתל ואנשים הגישו תוכניות כל
הכספים כל התכשירים עברו את אישור משרד הפנים זה אומר שיהיה חוסר
בקופה לממן את התשתיות האלה עכשיו הגישו לך תוכניות בנייה אתה צריך
לשים את תשתיות מים את הסלילה הכסף הזה נועד שהעירייה תממן את
העלויות האלה אם לא יהיה את הכסף הזה העירייה תצטרף מהשוטף או
מהלוואות להביא את הכסף לטווח ארוך זה יגרום לגרעון מתקציב העירייה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני לא מבין
מיכה ז'ינו:

אני מסביר לך את המשמעות הכספית,

יחיאל אדרי :אני אתייחס רבותי אני אתן לכל אחד להתייחס,
מיכה ז'ינו:

אני מסביר את המשמעויות

יחיאל אדרי :אני רוצה שתבין אני מבין את המשמעות שאם אני לא מקבל כסף אז אני
עלול להוציא את זה בכספים אחרים? ממקורות אחרים .אני חושב שמבחינה
חוקית יש מועצת עיר והיום המועצה היא ...החליטו פרינציפ לא להעביר את
הנושא הזה בהחלטה האם יש סמכות ואני קראתי בחוק ...ואני שואל אותך
ולא סתם אני שואל את מעיין ולכן פניתי אליכם ולא לאף אחד בעירייה...
ולכן אני שואל שאלה מאוד ברורה אם מועצת העיר מחליטה לא מעשה זה
פגיעה בנושא של הכנסות העירייה למרות שכבר הוחלט כן ,האם יש סמכות
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לממונה על המחוז או לשר הפנים לאשר את זה בניגוד להחלטת מועצת
העיר?
מיכה ז'ינו:

זה שאלה משפטית אבל המשמעות הכספית אני אמרתי,

יחיאל אדרי :משמעות הכספית הבנתי,
מיכה ז'ינו:

זה יביא אותנו לגירעון,

יחיאל אדרי :אני מבקש מעיין את מסוגלת לענות לי עכשיו?
מיכה ז'ינו:

אני יכול לנסות להניח לך

יחיאל אדרי :אתה הסגן של הסגן?
מיכה ז'ינו:

לא לא לא אני לא יועץ משפטי ,מניסיון ,היו מקרים שהיו תברים שאתה
מכיר שהייתה הרשאה ממשרד החינוך וזה הובא פעמים לאישור זה הלך
לממונה במקרים האלה על פי שיקול דעתו כאילו התשובה היא לא חד
משמעית על פי שיקול דעתו ברגע שהוא רואה ,יש לו את השיקולים שלו
נושא הבטיחותי הוא רואה שיש הכנסה ממשרד החינוך וצריך לקבל את
הכסף יש לו סמכות בעבר להחליט שכן וזה הכול לפי שיקול דעת ,על פי
שיקול דעתו,

זאב שפיגלר :כן אני רק רוצה מר יחיאל בא והגדיר השאלה שלו באופן רחב אני ברשותך
רוצה לצמצם את זהב לנושא שעל סדר היום מדובר בתקציב של חמש עשרה
פסיק שבע מיליון שקלים שבהתחלה יועד לתת על ידי,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אני יודע מה הוא מדבר אני בא ומסייג את זה לנושא ,חמש עשרה פסיק שבע
מיליון שקלים שהיו מיועדים להוצאה ואושרו על ידי החברה הכלכלית
כלומר הממשלה באה ואמרה קחו החברה הכלכלית חמש עשרה פסיק שבע
מיליון שקלים ותבצעו את העבודות בנשר לטובת התושבים עם רשימה
מסודרת באה העירייה בשיתוף פעולה עם החברה הכלכלית ואמרו חברה
כלכלית שבו בצד תנו לנו את הכסף הזה אנחנו יודעים יותר טוב...
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :סליחה משרד השיכון אני מתנצל ,באה עירייה ואומרת אנחנו יש לנו את
הידע את הניסיון אנחנו הרבה יותר מקצועיים מכם ממשרד השיכון ואנחנו
נבוא ונבצע את העבודה בעצמנו עכשיו אני חוזר והיה ואנחנו בישיבה הזו
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נבוא ונגיד אדוני אנחנו לא רוצים להוציא את החמש עשרה פסיק שבע מיליון
שקלים אבל אנחנו רוצים שהתושבים כן העבודות יבוצעו מיידית אנחנו
רוצים להעביר חזרה לידים של משרד השיכון את התקציב הזה כי אנחנו
מאמינים שמשרד השיכון מעורה יותר ,מעורב יותר מקצועי יותר יכול לבצע
את העבודה על פי שיקול דעתנו וחושבים בצורה הרבה יותר טובה האם זה
אפשרי שאחד מ,
מעיין פולק:

אז זהו אני רוצה לענות לך,

זאב שפיגלר :סליחה ,שחס ושלום לא יהיה מצב כזה שאם אנחנו נגיד שלא התקציב הזה
ילך או לחלופין יבוא משרד הפנים ויגיד לא אדוני אתם תעשו את העבודה,
מעיין פולק:

לא אני רוצה לענות קודם כל אנחנו לא בדיון הזה,

מיכה ז'ינו:

אנחנו לא בדיון הזה אבל?

זאב שפיגלר :אני יודע שאנחנו לא בדיון אני רק מקדים,
יחיאל אדרי :רגע רגע,
(מדברים יחד)
מיכה ז'ינו:

אין לך את המהנדס פה שיגיד לך את המשמעויות

מעיין פולק:

אתה יכול ללכת לקבל חוות דעת נגדית זה בסדר,

זאב שפיגלר :אני לא רוצה חוות דעת אני שואל ,אני לא רוצה לפגוע בתושבים,
יחיאל אדרי :רגע רבותי סליחה,
זאב שפיגלר :כן,
יחיאל אדרי :אתם מתערבבים אני מדבר על משהו אחר אתם מדברים על משהו אחר,
מעיין פולק:

נכון נכון,

זאב שפיגלר :אני ניצלתי את ההזדמנות תאמין לי אני יודע על מה דיברת תאמין לי,
יחיאל אדרי :אני יודע שניצלך זה בסדר ,אני רוצה שתבין דבר אחד ואני אומר את זה
לשולחן מועצת העיר ברגע שהיא מחליטה שהיא תבצע את זה אז היא תבצע
את זה ברגע שמועצת העיר תחליט שהיא לא מבצעת  ...שהיא רוצה שמשרד
השיכון תבצע את זה אז זה לא ילך לאיבוד משרד השיכון יבצע את זה,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :מועצת העיר יכול לקבל החלטה שמשרד השיכון יעשה את זה ויקבע...
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זאב שפיגלר :אוקי אז חס ושלום שלא יהיה מצב של נדודי שינה שאנחנו זרקנו חמש עשרה
פסיק שבע מיליון שקל,
יחיאל אדרי :לא לא לא לא לא לא
זאב שפיגלר :חס ושלום
שלומי זינו:

רגע אולי נחליט לעשות דיון,

יחיאל אדרי :אני בא ואומר,
שלומי זינו:

דיון בתבר בוא נחליט,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רבותי אתם מדברים על חמש עשרה פסיק שבע ואתם שוכחים שיש עוד
עשרים מיליון ליד זה בוועדת הכספים ולכן אני אומר אל תובילו את זה
למקומות לא נכונים ,אנחנו מדברים על כל החלטה של וועדת הכספים ,
ישי איבגי:

כל פרוטוקול,

יחיאל אדרי( :מדברים יחד) זה לא שוק ,נכון אני ממלא מקום (מדברים יחד) אני מאוד
מבקש אתם רואים לאן זה מוביל,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :הנושא של דוכיפת חמש עשרה פסיק שבע זה לא האישו יש שמה עוד עשרים
מיליון בוועדת הכספים שצריך לדון עליהם ,ולכן אני אומר רבותי תפסיקו
להיתלות בדבר הזה ,אנחנו מדברים כרגע על נושא של,
מעיין פולק:

חוקי עזר,

יחיאל אדרי :חוקי העזר .אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה האם אם מועצת עיר היום
החליטה שהיא רוצה להתנקם בעצמה להתנקם בראש העיר (מדברים יחד)
תנו לי רגע,
ישי

רגע תנו לו לסיים את השאלה,

יחיאל אדרי :אני מבקש לא להפריע לי ,אני מבקש לא להפריע לי מעיין גם את.
שלומי זינו:

הוא עושה פוליטיקה בשתי שקל,

יחיאל אדרי :אני עושה פוליטיקה ב...
אבי בינמו:

תגיד מה שאתה רוצה,

יחיאל אדרי :אני מנהל את הישיבה עכשיו הוא נכנס הוא ימשיך לנהל אני אמשיך להגיד
את מה שיש לי להגיד,
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בקשה,

יחיאל אדרי :אני באה ואני אומר מקצין את זה אני בכוונה הקצנתי את זה שאלתי שאלה,
שלומי זינו:

חם לי חם

יחיאל אדרי :שאלתי את הגזבר מה דין של הדבר הזה במידה ומועצת העיר החליטה לא
לאשר את זה ומי נפגע מהסיפור הזה מה נפגע בסיפור הזה ולכן אני בא ואני
או מר אנחנו צריכים לחשוב על הכול אנחנו לא אופוזיציה של רק לפגוע אנחנו
אופוזיציה כדי להבין ולהיות שותפים לכל המהלכים והתשובה הייתה חד
משמעית אני מכיר אותה לפני שישה חודשים שאם אנחנו במועצת העירה
ה וחלט (לא ברור) והגיע למשרד הפנים ,משרד הפנים מחליט שהוא כן מבצע
את זה כי לא ייתן לפגוע בפעילות השוטפת לכן אני אומר לפני שאנחנו
אומרים לא או לפני שאנחנו אומרים כן בוא נחשוב למה כן ולמה לא העניין
הזה שלש החוק עזר ,החוק עזר אושר זה לא משהו חדש הם אושרו ולכן אני
אומר אנחנו צריכים לעשות מחשבה בעניין הזה.
אבי בינמו:

תודה רבה .ישי?

ישי איבגי:

אדוני ראש העיר באתי בזכות של לדבר אני חושב שאתה ממעיט בערכה של
המועצה שפועלת ימים כלילות על חשבון זמנה ומרצה עבור התושבים אני
חושב שצריך לעלות את הנושא המהותי עבור התושבים הרי העניין הזה הוא
יעמוד בסוגיה ,סוגיה שלדעתי תקשה רק על התושבים אני חושב שמקודם
ניתנה לך הצעה מצוינת שאם אתה אומר תשמע אני אדון בזה תגיד חברה
התאריך הבא יום רביעי תאריך הבא יום ,לא יודע איזה יום שנחליט עליון
אנחנו מקיימים דיון בנושא עד אז אני מכבד את החלטת המועצה שום דבר
לא יזוז עד שנקבל את ההחלטה הכי טובה נקבל את החלטה בהפרש של
יומיים אני מאמין שכולם יסכימו שאתה לא פוגע בשום דבר רצים קדימה
מחליטים אומרים לך אני חושב הרוב במועצה לפחות לפחות אני לא רוצה
להגיד לך כולם אבל הרוב כבר אמרו לך אנחנו נהיה בעד אבל אנחנו רוצים
להיות שותפים אבל מצד שני אני לא מסכים עם מה שיחיאל אמר בסיפור פה
על העניין של חוק העזר מסיבה אחת אני אגיד לך למה יחיאל אני לא מסכים
אי אפשר להגיד לנו תהיו אופוזיציה אחראית שאנחנו אחראים כל הזמן
להיות אופוזיציה אחראית להגיד חברה אם יש השלכות אחד שתים שלוש
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אנחנו חייבים להגיד כן כי אם לא זה יגיע לממונה אבל מצד שני שיש לנו
החלטה שלא נידונה עד סופה בישיבה קודמת לצפצף על המועצה ולהגיד
שהיא לא קיימת אני אמשיך בלעדיכם מכאן בלי הצבעה או עם הצבעה
שהיא זיוף ודבר כזה אי אפשר להגיד למועצה יקשרו לכם את הידיים
בהצבעה אחת זה בסדר יתירו לכם את הקשר בואו תהיו איתי או שאנחנו
מועצה לכל דבר ועניין או שאנחנו לא קיימים אני בעד אלה שאומרים
שאנחנו קיימים פה במועצה לכל הנושאים ואם ראש העיר רוצה להגיע למצב
שהוא רק לוקח את ההצעות שלנו שאנחנו רוצים גם לטובת התושבים זורק
אותם לפח ואת הנושא של חוק העזר העירוני הוא רוצה שנאשר לו לא
מקובל עלי יחיאל זה אמור להיות גם לא מקובל עליך ועל כולם אנחנו מועצה
להכול,
יחיאל אדרי :אתה צודק,
ישי איבגי:

לא למה שמתאים לראש העיר

יחיאל אדרי :אתה צודק אבל אתה טועה בדבר אחד וזה יחכה רגע אתה צודק אבל אתה
טועה בדבר אחד ,כשאושר החוק הזה חמישה חברים שנמצאים פה חוץ
משתיים שהם לא היו בהנהלה והם אישרו את החוק הזה והטעות הייתה רק
בתאריכים ולכן אני בא ואני אומר אני לא בא ואומר חייבים לא חייבים אני
בא ואומר בוא נפעיל שיקול דעת בעניין הזה ספציפית,
שלומי זינו:

רגע אני יכול,

ישי איבגי:

רגע שלומי אני עוד לא סיימתי,

שלומי זינו:

רגע אני מבקשת מסגנית היועצת המשפטית שמוסמכת את חוות הדעת
בישיבה הזאת ממה שאני קורא כאן יש פה הרבה עניינים של נכסים וחיובים
ב ...האם אני נמצא בניגוד עניינים משתתף בדיון הזה?

אבי בינמו:

כן,

שלומי זינו:

מה כן?

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

רגע אז את אומרת שלא?

מעיין פולק:

לא מדובר על הארכת תוקף של חוקי עזר אני לא...

(מדברים יחד)
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מדובר בהארכת תוקף לגביית היטלים ואגרות אין פה שום עניין של ניגוד
עניינים גם אם (לא ברור) פה נכסים,

שלומי זינו:

טוב תודה רבה,

ישי איבגי:

טוב אני חוזר רגע שנייה יחיאל ,למה שאמרת גם אם חמישה חברי מועצה
היו ש ותפים לדבר הזה אני מסכים ,אבל אי אפשר לפרק כל דבר ולהגיד
למועצה אני מפרק פרק פרק פרק איפה סליחה על הביטוי שיזלזלו על
המועצה ויזרקו אותה לפח אני אקבל את זה ואיפה שיהיה נושא שהיית זאת
אומרת כולם אני מאמין חלק מהאנשים היו שותפים שם אין לי ברירה אין
דבר כזה אתה מועצה להכול יחיאל כולנו מועצה להכול,

יחיאל אדרי :לא אל תלמדו אותי מה,
ישי איבגי:

לא ,יחיאל אני מסכים איתך,

יחיאל אדרי :ישי ישי יש
ישי איבגי:

אבל אני אומר תכבד את זה לפחות,

יחיאל אדרי :אני מכבד,
ישי איבגי:

אי אפשר שהוא יזלזל לנו ככה ,הוא מזלזל בך הוא מזלזל בי באותה מידה.

יחיאל אדרי :אני מודיע לך שאני לא אתן זלזול לא בי,
ישי איבגי:

אבל הוא מזלזל,

יחיאל אדרי :ולא באף חבר מועצה כולל הזמנות לישיבות כולל הזמנות לאירועים שאנחנו
לא מקבלים כולל דברים אחרים ועל זה אנחנו (לא ברור) לדעת
ישי איבגי:

אבל הוא לא נותן את ה,

יחיאל אדרי :סליחה רגע ,בוא אני רוצה שתבין דבר אחד בפוליטיקה הזאת אנחנו לא
נוותר אנחנו חברי מועצה לטוב או לרע צריכים להזמין אותנו לכל אירוע שיש
בעירייה ואם זה מוצא חן בעיני מישהו או לא וזה יגיע כהחלטה אני אומר
לכם אבל אני בא ואני מפריד את זה כרגע אני בא ומדבר על חוקי עזר
שאנחנו בזמנו אישרנו אותם ועשו טעות בתאריכים אני בא ואומר היום אני
לא אומר בוא נאשר אוטומטית אבל אני בא ואומר מה ההשלכות של זה,
האם במי במה אנחנו פוגעים האם אנחנו פוגעים במשהו האם יפגע מישהו
מהסיפור הזה לכן אני בא,
ישי איבגי:

ואם שני הנושאים יידונו עוד יומיים עוד שבוע מישהו יפגע?
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יחיאל אדרי :מה הקשר ל...
ישי איבגי:

ששני נושאים יידונו,

יחיאל אדרי :מה הקשר אני מודיע לך פה לפני שאנחנו הולכים הביתה,
ישי איבגי:

כן?

יחיאל אדרי :יחתימו פה אפילו בכתב יד חברי מועצת עיר חמישה...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב רבותי הנושא הסתיים בדיון,

שלומי זינו:

מה זה הסתיים,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבי אל תעשה את זה אבי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בקשה,

בוריס אייזנברג :אני חושב שאתה צריך להיות המבוגר האחראי (מדברים יחד) בעד חוק
העזר אתה עכשיו תקבע את יום הישיבה שאנחנו מקיימים על,
שלומי זינו:

למה בוא נעשה את הדיון עכשיו,

בוריס אייזנברג:זו הצעה ,על ועדת כספים,
אבי בינמו:

טוב אני מבקש לעלות את זה להצבעה,

שלומי זינו:

אני מבקש להתייחס.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הפסקה חמש דקות,

ישי איבגי:

אבי אני לא מסכים  6לפחות,

אבי בינמו:

סליחה רבותי אני רק מבקש לציין לא שמתי לב שדן תיכון עזב את הישיבה
לפני כשעה נכון? ,לפני כשעה ,רבותי אני קורא שוב את הצעת ההחלטה,

שלומי זינו:

לא אנחנו רוצים להתייחס,

אבי בינמו:

תן לי לקרוא את ההצעה,

שלומי זינו:

כבר קראת אותה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אין כזה דבר שאני לא מתייחס,

שלומי זינו:

יש לנו זכות התייחסות,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן בקשה,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

כן?

רועי לוי:

אני מבקש גם מ הגזבר הוא נתן לנו קודם פירוט לגבי חוק עזר הזה יש כאן
מספר דברים גם טכניים שאני מתקשה להבין איך החוק עזר הפך להיות כזה
קצר מדובר כאן על חוק עזר עם הרבה כספים ופתאום כשאני רואה אישרתם
אותו בשנת אלפים ו  7/9/16לצורך העניין מגבלת גבייה הראשון לראשון
 2018ישבו אנשים אתם עשיתם חוק עזר לשנה ושלושה חודשים ,שמע זה אני
רואה את זה מדובר בחוסר הבנה לדעתי בסיסי של מי שהביא את זה
למועצה לעשות חוק עזר כזה שמהר מהר אנחנו צריכים הרי מי לא רוצה
לקבל כספים? מי לא רוצה לקבל כספים כולנו רוצים ,אמרתי לך את זה גם
בחוץ זה לא משהו שמתנגדים אליו זה לא איזה עניין במחלוקת אם יתנו לנו
כספים יותר פחות אין כאן את העניין הזה אדוני ראש העיר ,מה שכן כשאני
רואה כיצד זה נעשה ובכל חוקי עזר להיטל שצפ נחקק ב 4/12/16תוקף
 1/6/18הכול שנה וחצי שנה וחצי חוקים מאוד קצרים אפשר היה להאריך
את זה ולעשות את זה על פני לפחות כל תקופת הגבייה או היתר הגבייה על
פי תוקף התחשיב שמשרד הפנים נתן וזה טעות מהותית בהתנהלות לדעתי
פשוט טעות מהותית בהתנהלות אני מבקש לציין עוד משהו אתם מדברים
כאן גם אתה הגזבר,

מיכה ז'ינו:

אני לא הייתי כשאישרו את החוקים האלה,

רועי לוי:

מיכה,

מיכה ז'ינו:

אתה אומר אבל,

רועי לוי:

תקשיב עד הסוף מיכה אתה כאן כתבת על הנושא של מחצבה ארבע וחצי
חשוב לציין שהתשלומים האלה זה לא רק על מחצבה ארבע וחצי,

מיכה ז'ינו:

ברור,
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כל בנאדם בנשר היום שרוצה לבנות בית רוצה לעשות תוספת מגורים רוצה
צריך לשלם את ההיטלים האלה ההיטלים האלה גבוהים מאוד פנו אלי לא
אחד תושבים שמדברים על הגובה של התשלומים אני הבנתי שהם גם הגיעו
לראש העיר עם זה יש כאן היטל גבוה מאוד שאני חושב שאת התחשיב הזה
צריך לבדוק אותו עוד הפעם כי לא יכול להיות מדובר כאן על היטל סלילת
כבישים ומדרכ ות הרי כל העיר שלנו סלולה כל העיר שלנו סלולה מי סלל
אותה עוד בזמנו משרד השיכון זאת אומרת יוצא כאן שמשלמים פעמים פעם
אחת משרד השיכון שילם עבור סלילות שילם עבור שצפים ועכשיו אנחנו כל
בנאדם שמוסיף עכשיו לבית שלו עשרים מטר אנחנו גובים ממנו פעם שנייה
את ההיטלים האלה,

מיכה ז'ינו:

על העשרים מטר,

רועי לוי:

וודאי על העשרים מטר,

שלומי זינו:

דבר שלו היה,

רועי לוי:

בפועל יוצא שפעמים אותו בנאדם משלם כי אם משרד התחבורה נתן לך
סכום כסף ואתה סללת כביש לא יכול להיות שאחר כך אתה תבוא לאזרח
ותגבה ממנו את התשלום עבור אותו כביש בעצם נוצרת כאן גבייה כפולה
ואני מבקש בהמשך זה לא,

יחיאל אדרי :הוא לא שילם בפעם הראשונה,
רועי לוי:

הוא לא,

יחיאל אדרי :על המאה מטר
רועי לוי:

כשהוא בנה את הדירה שילמו היטלים ומשרד השיכון היום גובים ממנו היום
על אותם מדרכות,

שלומי זינו:

פעמים,

רועי לוי:

על אותם מדרכות גובים ממנו שוב עכשיו בהמשך אני אשמח מאוד מעיין אם
נוכל לקבל גם דיון על הנושא הזה כי מגיעות אלינו תלונות על הנושא הזה של
הגבייה אנשים מעלים מספר סוגיות שצריך לברר אותם בצורה משפטית אם
זה איתך אם זה עם היועץ המשפטי טנדלר ברור שאת מה שרשום פה יש
צ ורך לאשר כדי לא לתקוע את הגבייה ואני מבין את המצוקה של מיכה כאן
הוא העלה אותה הוא הסביר אותה וזה בסדר גמור ,אבל לפני שהגענו לזה
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אדוני ראש העיר ואני לא התייחסתי לזה ואני כן רוצה להתייחס ובהמשך
לדברים של החברים שלי הרי כאן תשים לב כאשר מדובר על משהו שהוא
כביכול לטובת העיר שגם אתה יודע שהוא בקונסנזוס קיבלנו הסבר וחוות
דעת מפורטות גם מהגזבר גם מהיועצת המשפטית ידעו לדבר ידעו להסביר
את זה כמו שצריך אבל כשזה מגיע לדברים אחרים תשים לב איך אתה
מחפש פעם אחר פעם רק לקחת קרדיט הרי מה שונה בין זה לבין תברים אין
שוני מה שונה בין זה לבין לעשות נגישות לבין נגישות בבתי ספר אין שוני רק
שמה אתה מנסה להסתיר מאיתנו כל הזמן את הדברים מביא לנו את הכול
בסעיפים קטנים בשורות ,למה,
אבי בינמו:

זה לא נכון

רועי לוי:

למה?

אבי בינמו:

זה לא נכון,

רועי לוי:

תן לנו את האופציה להשתתף בתוך זה כי יש דברים שאני אמרתי לך את זה
ואני אמרתי לך את זה במשך ארבע וחצי שנים יש דברים שאני גם כן באופן
אישי לא משחק איתם בטיחות יש דברים שהם במחלוקת אז הם במחלוקת,

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לזכותך שכשאשר אתה העלת את נושא התברים ואתה מכיר
את מועצת העיר הקודם כאשר ביקשתם לעבור זה כל הנושא השתנה
מבחינת ההגשה למועצת העיר,

רועי לוי:

אני לא קיבלתי,

אבי בינמו:

אתה,

רועי לוי:

אדוני,

אבי בינמו:

אתה קיבלת פירוט מאוד מסודר מה שפעם לא היה קיים,

רועי לוי:

אני,

אבי בינמו:

עכשיו מיכה הכין את זה ,העיר מאיזה סעיף תקציבי איך זה יוצא עבור מה
זה קיבלת את זה בצורה מסודרת ואני אומר זה נוצר כתוצאה מאחת
מהדרישות שלך אני זוכר זה היה בתחילת הקדנציה ככה אתם מקבלים את
זה,

רועי לוי:

אז לדעתי זו דעתך לדעתי אנחנו לא מקבלים כי כשאני ביקשתי פירוטים גם
של המהנדס לתברים מסוימים גם מהרווחה גם מהחינוך עד היום אני לא
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קיבלתי עכשיו כשאנחנו מבקשים פירוט אנחנו לא מבקשים סתם אנחנו
מבקשים כי אנחנו גם כן מקבלים מהתושבים פניות ,פניות על כבישים פניות
על מדרכות ישי מעלה לך פעם אחר פעם את נושא של התחבורה וכשאנחנו
רואים תבר אנחנו רוצים להיות מעורבים בתוך התבר כדי לדעת לאן
הכספים מוקצים ואם אתה עסקת קודם בנושא הזה של שכונת נוף כרמל
רחוב הדוכיפת נחשון אנחנו לא מיצינו את הדיון שם ואני מרק ממה שראיתי
מתחילת הדיון ואני לא הספקתי להתבטא רק שראיתי מתחילת הדיון
לוקחים בפועל כספים של התושבים ומשתמשים בהם עבור מקומות אחרים,
אבי בינמו:

אתה טועה,

רועי לוי:

ולא שלהם ,יכול להיות שאני טועה אם אתה אומר שאני טועה תן לי את
האופציה ללמוד אם אני טועה או לא טועה אבל כשמגיע מראים לי איזשהו
תרשים ואני רואה שעושים חניון למטה בקקל או מנסים להסדיר את ה ,מה
הקשר בים ההיטל ששילם שילמה משפחת כהן ברחוב הדוכיפת לבין החנייה
בקלקל וזה לא שצריך לסדר את החנייה שם צריך לסדר אותה תן לי עוד רגע
אני מסיים ותוכל גם לענות אם תרצה כמובן לכן אני אומר מה העניין לקחת
את הפארק ברחוב האלון למעלה במרכז מסחרי מה שנקרא גן הפסלים
קוראים לו גן הפסלים רק שאין לו שם שום פסל ולבוא ולקחת את זה ולסגור
את הבר של שלוש וחצי מיליון שקלים ולסגור אותו כאשר אין נגישות
לעגלות אין נגישות לנכים הכול שמה מוזנח ומטונף זה הפך להיות מראה של
כלבים שמה ילדים עוברים כל בוקר גם אני עם הילדים שלי עובר שמה
דורכים על צואה של כלבים פשוט גועל נפש ובמקום לקחת את התבר הזה
ולשתף אותנו ולראות איך מפריכים את התבר הזה עם רמות יצחק אז אתה
מהר מהר מנסה להסתיר מאיתנו ולסגור את הדברים ואני אומר לך זה לא
מקובל עלי אני קיבלתי כאן את הבקשה שלך להמשיך את הדיונים במיוחד
על הנושא של חוק העזר כי אמרת שזה משהו מאוד משמעותי כי העירייה
צריכה כבר לגבות היטלים קיבלתי את העמדה הזאת אני דורש להחזיר את
הנושא של וועדת הכספים לשולחן המועצה אנחנו רוצים להיות מעורבים,
אנחניו חלק ממקבלי החלטות בעיר ,זה לא שלך בלעדי ויותר מזה אני גם
אומר לך שכשקיבלת את ההחלטות עד היום במשך ארבע וחצי שנים לבד
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ראינו לאן הבאת את העיר וזה לא למקומות טובים .אולי אם תצרך אותנו
בחצי שנה שנאשרה יכול להיות שיוכל קצת לשפר את הנזק .,תודה,
אבי בינמו:

א' אני אשמח לצרף אותך אני אומר לך בכנות אני אשמח לצרף את רועי לוי
את הסיעה שלו ,אני חושב שיש להם הרבה מה להגיד אני יכול להגיד בכובד
ראש שההיבטים התחבורתיים שמעלה ישי אנחנו לוקחים אותם בשיא
הרצינות אנחנו רק,

שלומי זינו:

רק לא נותנים לו קרדיט,

אבי בינמו:

הוא יודע לקחת את הקרדיט לבד ,ואני יכול להגיד דבר נעשה בצורה
מסודרת אני אשמח להראות לך גם את ההיבט החוקי כיצד הוא מתבצע
בנושא רשות הרישוי לא בכל הדברים אנחנו מצליחים לא בכל הדברים אנחנו
יכולים לתקצב אותם אבל ברוך ה' אני אומר ,הערות שלך תמיד היו
במקומם לא ראיתי הערות אולי לא הסכמתי איתם אולי המהנדס לא
הסכים איתם אבל אני מנסה אני לוקח גם דברים שאמרת בכובד ראש רועי
אני אשמח לשבת איתך ביום ראשון אני אומר לך בכנות.

רועי לוי:

אנחנו נשמח לעבור על הכול על הכול נשמח לעבור,

אבי בינמו:

כן בקשה שלומי,

שלומי זינו:

ככה ,הנושא הזה של חוקי עזר אני זוכר אותו באיזה דוח של מבקר העירייה
אם אני לא טועה שנת  2016שנת  2016בדוח של מבקר העירייה הייתה
התייחסות שמה לסוגיה של חוקי עזר עירוני ונכתב שמה מפורש אני לא זוכר
את המלל בדיוק אבל נחתם שמה לעירייה נגרם נזק של מיליוני שקלים,

אבי בינמו:

בגלל מי?

שלומי זינו:

בגלל היועץ המשפטי של עיריית נשר עו"ד אלכסנדר טנדלר עכשיו בגלל
שהוא לא פה ,אני לא ארחיב את הדיבור עליו אבל אני אמשיך בכל ישיבה
בכל י שיבה אמשיך ואומר שגם כל מה שקרה בישיבה הזאת שכבר יכולנו
לסיים לדעתי את הישיבה הבאה שא מן המניין הוא קשור רק בדבר אחד
בדבר הזה שנקרא שיש לנו אי תפקוד של היועץ המשפטי ומועצת העיר
אמרה את דברה בעניין הזה לכן אני לא אקיים דיון בנושא הזה נוסף שישה
חברי מועצת עיר מתוך שנים עשר שהיו באות ישיבת מועצת עיר ביקשו
להעביר את הנושא הזה לוועדה ואני אשמח שיעברו השלושה חודשים
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שנקיים עוד דיון וסוף סוף תשתכנעו משיקולים עניינים לטובת עיריית נשר,
באמת,
אבי בינמו:

אני,

שלומי זינו:

שנייה תן לי לסיים,

אבי בינמו:

אני מוכן לשבת עם ראשי הסיעות,

שלומי זינו:

כן?

אבי בינמו:

אני אומר לך בכנות גם את מה שאמרתי קודם כל לרועי ,וגם על הנושא
שאתה מעלה זה לא עניין שפשוט מבחינתי מה שאמרת זה מתייחס לדוח
 2015לא  2016הנה אני רואה,

שלומי זינו:

סליחה  2015פורסם ב2016

אבי בינמו:

לא משנה אהה אני יכול ,אני לא רוצה להתייחס כי מדובר באיש (מדברים
יחד) וצריך לקיים איתו דיון נוכחי,

שלומי זינו:

באמת בניחותה,

אבי בינמו:

ואני אומר לך שאני אקיים איתו דיון

שלומי זינו:

בניחותה ובדרכי נועם גם לחברים פה שדעותינו לא מוסכמות בדרך כלל אני
אומר לכם שעיריית נשר מתנהלת כמו שהיא מתנהלת בגלל התפקוד הלקוי
של היועץ המשפטי של העירייה ,עכשיו לעניין הנושאים שעולים מכאן חוקי
עזר עירוני אני דווקא הייתי רוצה לגעת בעניין של השטחים הציבוריים
הפתוחים ובגלל שזה מופיע בחוק עזר הזה אני חובה כמעט מידי שבוע
לפחות פנייה אחת של תושבים שמתלוננים,

יחיאל אדרי :אתה בניגוד עניינים בעניין הזה תיזהר,
שלומי זינו:

אהה?

יחיאל אדרי :אתה בניגוד עניינים בעניין הזה
שלומי זינו:

היועצת המשפטית של העירייה קבעה שאני לא בניגוד עניינים.

יחיאל אדרי :אני אמרתי לך אתה יכול לבחור שטח כזה ואז יגידו (מדברים יחד)
שלומי זינו:

שטחים ציבוריים אני לא מוכר רק החבר שלך משיח עמר השתלט עליהם,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הוא אמר לך משהו ענייני,

שלומי זינו:

לא יש יועצת משפטית,
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אבי בינמו:

בסדר,

שלומי זינו:

אמרה ש

אבי בינמו:

בסדר אז אל תיקח את מה שהוא אמר

ש.ר03.01.2018 .

יחיאל אדרי :תעשה מה שאתה רוצה אני רק אמרתי לך,
שלומי זינו:

תודה רבה.

אבי בינמו:

בקשה כן

שלומי זינו:

אני בא ואומר דבר כזה מה שזכור לי מראש העירייה הקודם שרוב השטחים
בעיר היו מטופלים מטופלים מבחינת גינון מטופלים מבחינת תחזוקה
מטופלים בהרבה מאוד היבטים מה שקורה כרגע בתוך נשר כמעט כל שטח
אפילו הייתה לי תלונה אני שאני הגשתי ברמה האישית הגשתי תלונה על
איזשהו מבנה של פח אשפה מתקן ברחוב החצב ליד הבית של ההורים שלי
שהוא נראה על הפנים ברחוב חצב  15שהוא לקוי מהווה מפגע והכול חוזרים
אל י מהמוקד העירוני ואומרים לי אדוני זה שטח ציבורי משותף פרטי מתקן
פח אשפה ככה אמרו לי בצורה מפורשת ,דרכי מעבר,

בוריס אייזנברג:אני התקשרתי למחרת תיקנו,
שלומי זינו:

דרכי מעבר ,דרכי מעבר בין רחוב כזה לרחוב אחר לא גוזמים לא מטפלים לא
עושים כלום ומה התשובה לאנשים זה נקרא שטח ציבורי פרטי שפפ כן ,יפה,
אני מציע לך אומנם זה תקופת בחירות ולא כדאי לתת עצות כאלה שאולי
יכולים לעזור לך בבחירות אבל אני מתגבר לעניין הזה לטובת האינטרס
הציבורי ,יש בחור שנקרא שקוראים לו רונן פלוט הוא נבחר לעיריית נצרת
עלית בתוך תקופה קצרה מאוד והוא הביא חוק עזר עירוני אני עוקב אחריו
כן ,הוא הביא חוק עזר עירוני למועצת העיר שיודע לטפל בנושא הזה שנקרא
שטחים פרט ציבוריים פרטים ,יש לנו פה הרבה מאוד מבנים ובניינים שיש
להם אולי שטחים כאלה כן ואין לאנשים את האמצעים לא מדבר על
האמצעים הכלכלים בשכונות מסוימות שזה בכלל אין מה לדבר אין לאנשים
אמצעים להתארגן אז עכשיו ראיתי שבקדנציה הזאת מצאתם איזשהו
פיתרון יש תקלות ברחובות מסוימים ברחוב קרן הייסוד ברחוב מעלה
הגיבורים תקלות של ביוב תקלות שהם קשורות לבניין עצמו ועיריית נשר
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באה ועשתה שם עבודות וחייבה בדיעבד את כל הדיירים בחשבון הארנונה
מבלי לשאול אותם באו עשו עבודות,
אבי בינמו:

זה לא עובד ככה,

שלומי זינו:

זה עובד ככה יש לי הרבה מאוד פניות בעניין הזה,

אבי בינמו:

בסדר,

שלומי זינו:

אני בא ואומר בשורה תחתונה צריכים להביא לפה איזשהו חוק עזר או
איזושהי חוות דעת משפטית באופן דחוף כדי לטפל באופן דחוף ואנחנו נקרא
את התקציב בכל הנושא של השטחים הציבוריים הפתוחים לא יכול להיות
שאם יש מתחם של איקס נכסים בעלי נכסים שלא יכולים לטפל בעניין הזה
הם לא יכולים לטפל בזה ואם אתה כבר נוגע בדבר הזה בחוק עזר שגם ככה
גרם נזק של מיליונים צריך לגעת בזה שוב עכשיו עוד דבר אחרון עוד לא
נגמרו לי החמש דקות ,נבנתה לאחרונה כיכר חבצלת שנבנתה לאחרונה,

אבי בינמו:

כן מה הבעיה?

שלומי זינו:

מעבר לתלונות הרבות שקיבלתי ומעבר לתאונת דרכים אחת לפחות שהייתה
בשבוע האחרון שמה ומעבר לזה שאני נוסע כמעט בכל יום,

אבי בינמו:

במרצדס זה,

שלומי זינו:

לא מרצדס זה ברחוב צהל למה,

אבי בינמו:

אהה,

שלומי זינו:

בכיכר חבצלת,

אבי בינמו:

כן?

שלומי זינו:

אני מבקש לעשות בדיקה דחופה כן יש בעיה במיקום של הכיכר אל מול
התחנה אולי להזיז קצת את התחנה,

אבי בינמו:

תחנת אוטובוס,

שלומי זינו:

כן ,כי ברגע שהאוטובוס עומד שמה בתחנה הוא פוגע בטווח הראייה של חלק
מהנכנסים לכיכר ואני מציע גם ביציאה מציון שנסתמה שמה שנסגרה אי
תנועה לתת איזשהו תמרור ...ושמעתי שיש נהגת אחת שיצאה ועלתה על אי
תנועה כי היא רגילה לצאת משמה יש אי תנועה אין שינוי בהסדר תנועה
שמה צריך לתמ...

(מדברים יחד)
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אבי בינמו:

כן גלעד,

גלעד הישג:

לענות רק לשלומי בנושא של עבודה זה נקרא זה לא שצפים זה עבודה
בשטחים פרטים .עשיתי על זה דוח ביקורת אם אני לא טועה ב 2012אל
תתפוס אותי בשנה אהה העירייה מחויבת לא רשאית מחויבת לטפל בליקוים
ובתק לות שיש בשטחים פרטים שלא מטופלים וביוב זה חוק העזר העירוני
שקיים בנושא ביוב ,אהה גם זרימה של מים אנחנו חייבים לטפל וגם ליקויים
אחרים שהם בחוק העזר לשמירה על סדר וניקיון העירוני יש סמכות מלאה
וזה ממש חובה על ראש העיר להפעיל ראש העיר כמובן באמצעות המחלקות
להפעיל להיכנס לתוך השטח לתקן יש נוהל מסודר התושבים מקבלים
הבהרה קודם כל מקבלים התראה מהמוקד העירוני נותנים להם פרק זמן
לטפל בעצמם לא מטפלים העירייה מודיעה כמה עושה הצעות מחיר
ומחייבת אותם זאת אומרת זה לפי נוהל זה לא,

שלומי זינו:

אבל יש יותר מידי תשובות מהמוקד העירוני אנחנו לא מטפלים זה שטח
ציבורי פרטי לא מטפלים ,מלא מלא,

מעיין פולק:

נותנים לתושבים הזדמנות לתקן בעצמם,

אבי בינמו:

כן בוריס?

גלעד הישג:

רק לסיים כי גם בדוח רשמתי שהיה פעם מקרה שהעירייה לא טיפלה כמו
שצריך מקרה שהיה בתוך שטח פרטי וחטפנו מבית המשפט על הדבר הזה כי
השופטת קבעה שאנחנו חייבים ל,

אבי בינמו:

בוריס בבקשה,

בוריס אייזנברג :אהה אני אחרי מה שדיברו גם אני מקווה שסוף סוף אני אקבל כל
המסמכים ותוכניות שיש בעירייה לגבי,
אבי בינמו:

בסדר גמור .זאב?

זאב שפיגלר :כן אהה זה קצר אבי אהה חוק העזר כעיקרון בא ודן בנושא של היטלים קרי
מה תושב מקבל עבור מה שהוא משלם ,עכשיו ישנם דברים שבהחלט ראוי
וצריכים לבוא ולהטיל את ההיטל על מנת באמת לבוא ולפשר אבל ישנם
דברים שכבר ציינו וזה לא יעזור שזה היטל כפול ואין שום סיבה לבוא
ולהעמיס על התושב פעמים לשריין את אותו היטל ישנם נושאים של היטל
עבור סלילת מדרכות שאני חושב שאחד מהמחלות העיקריים ברוב
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המקומות כאן בעיר נשר זה שורשי העצים שמרימים את כל המדרכות
ומהווה מפגע בטיחותי שאנשים מועדים וכל הנושא הזה שאנחנו גובים עבורו
סלילה או היטל לא מוצע כמעט ואין רחוב שכל המדרכות השורשי עצים
מרימים אותם יש כאלו שזה ברמה של עשרים סנטימטר ויש כאלו ברמה של
עשרה סנטימטר וזה באמת מהווה סכנה לכל אחד ואחד שעובר במדרכות
הנושא של שצפ אנחנו משלמים כאן ארנונה בעיר שהיא סך הכול במכלול
עומדת בקריטריונים של רוב המקומות היא לא יקרה היא לא בתחתית אם
אנחנו עושים את המכלול אחד הדברים שהישוב צריך לבוא ולתת לטובת
התושבים ובזה הוא גם בא ואמור להתפאר זה לתת לו מרחב בילויים שצפ
שטח ציבורי פתוח שיוכל ליהנות שיוכל לצאת מהשטח הביתי שלו על מנת
באמת לספוג אווירה אחרת והשצפ הזה צריך א' לבוא ולהקצין לו כסף
מטעם העירייה ולא לבוא ולהטיל עליו על התושב עוד פעם את העשרים
שקלים למטר מרובע ועוד הפעם עשרים שקילים ועוד הפעם עשרים שקלים
אני חושב שהיה נכון יחד עם החוק עזר הזה זה לא היה מזיק האמת מיכה
אם הייתם מצרפים תוכנית עתידית מה היעודים של ההיטלים האלו איזה
תוכנית עבודה אנחנו רוצים לעשות ,אנחנו מקימים כאן כל מיני היטלים,
היטלי כבישים היטלי מדרכה היטלי סילול היטלי השתתפות כללית של
התושבים על  ...סלילת רחובות תוכנית עבודנה שתבוא ותציג בפנינו רבותי
אנחנו עושים אחד שתים שלוש ארבע חמש בשנה הקרובה ואנחנו פותרים
את הבעיות האלו אני חושב שזה היה נבון זה היה נכון זה היה נותן לנו גם
הרגשה שיש להיטל שהתושבים נותנים יש תוצר,
אבי בינמו:

אמרת דקה,

זאב שפיגלר :זה בדיוק עוד דקה וצי ,אני חושב אבי זה,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :עשר שניות אני חושב שגם ,זה סתם למען הסדר הנכון אהה בניירות
שצירפתם כאן עמוד  741מתייחס לקריית גת הוא לא מתייחס לעיר נשר אז
הייתי ממליץ באותה הזדמנות לקחת למחוק את קריית גת עם כל מה
שרשום שם ולהכניס את נשר במקום,
אבי בינמו:

מאה אחוז טוב.
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זאב שפיגלר :תודה,
אבי בינמו:

אני מבקש ככה הצעת ההחלטה מאשרים הארכת תוקף מגבלת גביה בתעריף
קיים לחוק עזר בנשר שטחים ציבוריים פתוחים עד לתאריך  27/8/18הוא
חוק עזר לנשר סלילת רחובות עד לתאריך  26/8/19וחוק עזר עד ליום
 26/1/19בכפוף לאישור משרד הפנים .מי בעד? ,אחד שתים שלוש,

יחיאל אדרי :כולם כולם,
אבי בינמו:

ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר ,כל הכבוד.

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי ז'ינו יצא מהישיבה.

(מדברים יחד)
הצעת החלטה -מאשרים הארכת תוקף מגבלת גביה בתעריף קיים בחוק עזר לנשר שטחים ציבוריים
פתוחים עד לתאריך  , 27/8/18ובחוק עזר לנשר סלילת רחובות עד לתאריך  , 26/8/19ובחוק עזר
תיעול עד לתאריך 26/1/19
בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד10 -
נגד-אין
נמנע-אין

אבי בינמו:

הנושא הבא,

יחיאל אדרי :נראה לי שהאופוזיציה בכל זאת (מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני הודעתי שאני אזמן את ראשי הסיעות יכול להיות שאנחנו בתקופת
בחירות וכל אחד רוצה לקבל קרדיט יכול להיות שי שמקום לשבת ובאמת
להציג את הדברים בצורה מסודרת זה בדיוק מה שביקשתי מהגזבר שישב
איתך ביקשתי מהגזבר שישב עם רועי אמרתי לגזבר תזמין את האנשים נכון?

מיכה ז'ינו:

כן אני ביקשתי דיברתי

אבי בינמו:

בסדר

מיכה ז'ינו:

אני התקשרתי גם

יחיאל אדרי :אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאתה מסיים ב 7אני מתחיל ב,7
מיכה ז'ינו:

אני נמצא בכל שעה שתרצה,

יחיאל אדרי :אין בעיה
מיכה ז'ינו:

תגיד לי בשתים בלילה אין בעיה,

זאב שפיגלר :למה ירדנו סתם דרך אגב מהנושא של הישיבה הקודמת המשך ה..
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(מדברים יחד)
 .6הצעה לסדר :מינוי מנהלת מחלקת החינוך -גב' לוטם קירמאייר
אבי בינמו:

טוב רבותי הנושא הבא זה מינוי מנהלת מחלקת החינוך הגברת לוטם
קירמאייר אני רוצה לתת פתיח ונשמע את עמדתכם ודעתכם ,ב23/8/17

בוריס אייזנברג:אבל אני רוצה קודם לשאול שאלה לפני שאתה אומר,
אבי בינמו:

תן לי קודם לגמור את הנושא ,רק להגיד,

בוריס אייזנברג:לא על הנושא הזה,
אבי בינמו:

כן אני רק אגיד ואחרי זה ,ב 23/8/17התקיימה וועדת מכרזים לעובדים
בכירים לבחירת מנהל מנהלת מחלקת חינוך וזאת על פי חוק הרשויות
המקומיות מנהל מחלקת חינוך ...התשסה לפקודת העירייה ,עיריית נשר
נקתה בכל הפעולות הנדרשות על פי דין אני רוצה בהזדמנות זו להודות
ולשבח את יחיאל אדרי שעסק בתחום הזה כמחזיק תיק תחום החינוך
וכמובן את מנהל מחלקת החינוך מר משה לאופר ,על עבודתו רבת השנים
בעירית נשר לפיתוח וקידום תחום החינוך בעיר נשר .החינוך הוא מהייסוד
ונושא זה י ...פעמים רבות שאין אופוזיציה וקואליציה בתחום החינוך
מחובתנו לעשות ככל שביכולתנו למען חינוך הילדים והנוער בנשר וועדת
המכרזים לעובדים בכירים בחרה לתפקיד מנהל מחלקת החינוך את הגברת
לוטם קירמאייר כפי שחלקכם מכירים לוטם ניהלה את בית ספר בית
יהושועה הוכיחה את יכולות הניהול שלה והצליחה להביא בית הספר
למקו7מות חשיבה חדשים בשיעור אומנות וחינוך שהביאו הישגים רבים
לבית הספר ,הגברת קיירמאייר מביאה איתה גישה חדשנית לניהול וחינוך
כמו כן בעלת רזומה עשיר בתחום החינוך ,בעיני וכך ציינתי בפני חברי
הוועדה לוטם יש לה יכולות ...מערכת כל כך חשובה מערכת החינוך
היישובית מערכת החינוך בנשר מערכת החינוך הטובה בצפון ואחת הטובות
בכל מדינת ישראל והרבה בזכות חברי מועצת העיר כמובן שנגיע להצעת
ההחלטה כי אני מניח שיש התייחסות בוריס בבקשה,

בוריס אייזנברג:אהה אני רוצה לפנות אליך רועי,
רועי לוי:

כן?
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בוריס אייזנברג :אני קראתי הרבה אימיילים שאתה ביקשת כמו חבר הוועדה חומר על כדי
להכיר לבדוק והכול ,שאלה אליך אתה קיבלת? כל מה שביקשת?
רועי לוי:

לפני שאני אענה לך בתשובה אתה קיבלת?

בוריס אייזנברג:אני לא אתה חבר אני לא רוצה...
רועי לוי:

אני גם לא קיבלתי,

בוריס אייזנברג:אתה חבר וועדה,
רועי לוי:

אני אגיד למה שאלתי לא חס וחלילה כדי זה ,כי גם אנחנו כחברי מועצת עיר
זה שאני חבר וועדה זה בסדר כולכם אמורים לקבל את המסמכים זה בדיוק
מה שאמרתי לראש העיר לפני כן זה בדיוק כמו עם התברים כמו עם חוקי
עזר כמו כל דבר מגיע נושא של גברת לוטם למועצת העיר אני חושב שמן
הסתם ומן הראוי שכל חברי מועצת העיר יקבלו לפחות איזשהו קורות חיים
מינימאליים שידעו מי הגברת בת כמה היא איפה היא מה היא עשתה בחיים
מה הניסיון המקצועי שלה מה ,אני חושב כשבוחרים מנהל מחלקת חינוך
אנחנו היינו צריכים לשאול אותה מה הגישה שלה ,תוך כדי אני עונה לך,

בוריס אייזנברג:לא בסדר בתור חבר וועדה
רועי לוי:

כן כן אני עונה אני עונה,

בוריס אייזנברג:בסוף צריך לקבל,
רועי לוי:

רגע שנייה שנייה אני עונה עונה תן לי ברשותך מה הגישה שלך לחינוך אולי
הגישה שלה מתאימה לי ולא מתאימה לך אולי היא מתאימה לכולנו ואולי
היא לא מתאימה לאף אחד מה הגישה מנהלת מחלקת חינוך אמור להתוות
בעצם את כל מערך החינוך כאן בנשר ,אמור לדעת מבחינתי א5יך שאני
רואה את זה חברים לדעת לגשת למשרדי ממשלה להביא כספים ,תקן אותי
יחיאל גם אם אני טועה .לדעת להביא כספים לדעת לחשוב על תוכניות
לשתף פעולה לשתף את חברי המועצה לפתור בעיות של יום יום צריך לדעת
להתוות דרך אבל מה הדרך יכול להיות שהיא מצוינת חברים אני הכרתי את
לוטם רק כשהיא נכנסה באמת בחורה מאוד נחמדה עושה רושם אינטליגנטי
באמת אין לי כאן בעניין הזה שום דבר חס וחלילה לא אישי או משהו כזה
אבל לא שמעתי מה החזון בחינוך ,עכשיו ישבתי בוועדה ואני עונה לך על
השאלה ישבתי בוועדה הזאת בוועדה למינוי בכירים ואני אספר מה היה
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שמה כי גם קראת את זה בפרוטוקול ואני גם אספר מה היה שמה ישבנו
בוועדה,
ניסים בן לולו :סליחה רגע זה לא היה אמור להיות מכרז חיצוני?
רועי לוי:

מה זה חיצוני? כן זה היה חיצוני זה היה חיצוני ,זה היה מכרז חיצוני כן,
ולא רק שזה מכרז חיצוני זה גם תפקיד בכיר הוועדה שממנה זה לא וועדה
רגילה זה וועדה למינוי בכירים שאני חבר בה וגם לדעתי שפיגלר היה אמור
להיות חבר בוועדה הזו ,ולא זימנו אותו לוועדה נכון? תקן אותי אם אני
טועה?

זאב שפיגלר :לא לא זומנתי,
רועי לוי:

לא זומן שפיגלר גם כן לוועדה על אחת כמה וכמה שהוא היה וועד הורים אני
מאמין שהוא יכול לשאול איזה ארבע חמש שאלות טובות שם והגיעו
המועמדים חלקם הרשימו יותר חלקם הרשימו פחות ומה שהיה בוועדה זה
ראשית ,אני רוצה לספר לכם שהגיע לשם גברת בשם יעל סלמון או סולומון
ממשרד החינוך שאני הייתי בטוח לאורך כל הדרך שהיא בכלל חברה בוועדה
הייתי בטוח שהיא הנציגה במשרד החינוך למה כי לאורך כל הוועדה היא לא
הפסיקה להתערב ושאלה שאלות ואמרה לנו זה מצוין וזה ככה וזה ככה ,יעל
היא ממשרד החינוך מפקחת אחר כך הסתבר לי זימנו אותה כמשקיפה
עכשיו לא דיווחו לאף אחד שהיא הייתה משקיפה שמה על סמך מה הייתה
משקיפה אני הבנתי אני חס וחלילה לא רוצה להוציא דיבתה אז אני לא אני
אגיד לכאורה אבל לכאורה שיש לה גם קשר אישי מאוד ללוטם לגברת לוטם
אם אני טועה אני מתנצל מראש שבכלל אמרתי את זה .ואנחנו יושבים שם
בתוך הוועדה של הבחירה ואני מתחיל לשאול שאלות ואני רואה אותה
מתערבת בכל דבר ובהתחלה האמת זאת אומרת אמרתי אולי היא נותנת
איזושהי חוות דעת מקצועית רציתי לשמוע אותה מקצועית כי אתם יודעים
כולנו יש לנו את ההשקפה וזה גם טוב לשמוע מישהו ממשרד החינוך ולפני
הוועדה לשאלתך גם כן ביקשתי מסמכים שמעידים על העמידה בתנאי הסף
של כל אחד ואחד מהמועמדים לא קיבלתי לא קיבלתי לא קיבלתי מה
קיבלתי בוועדה עצמה קיבלתי מכתב של אלכס טנדלר שאומר בדקתי את
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המועמדים שהגיעו והם עומדים בתנאי הסף ,ואז הוועדה מתקדמת ואחד
המועמדים שהיו,
נעמי כספי:

חברי הוועדה לא יכולים לראות את הרזומה של כל מעמד?

רועי לוי:

חייבים לראות יש,

נעמי כספי:

מה זאת אומרת יועץ משפטי אז בשביל מה יש וועדה? יושב טנדלר לבד עם
אנשים ומכריע,

רועי לוי:

בדיוק ,עכשיו לא רק זה יש גם פסק דין,

נעמי כספי:

אני אומרת את זה ככה ש,

מיכל ליבנה:

רועי לא קיבלת ממני קלסר עם קורות חיים של המועמדים?

רועי לוי:

אמרתי חוות דעת באותו מעמד ,רק שנכנסתי לוועדה,

מיכל ליבנה:

קיבלת

נעמי כספי:

אני רוצה לספר לך רועי אני יושבת בוועדה למינוי בכירים בשירותי בריאות
כללית שזה ארגון לא פחות חשוב וגדול מעיריית נשר ואנחנו מקבלים את
הפרטים על המועמדים שבוע קודם כדי שנכיר נלמד נקרא שנבוא מוכנים,
לפחות שבוע כל חברי ועדת המכרזים

רועי לוי:

ונעמי ככה זה צריך להתנהל לכן אני כשראיתי שלא נותנים לנו ביקשתי אבל
אז כשנכנסתי לוועדה פעם ראשונה נתנו לי איזשהו קלסר של קורות חיים
ואז אני שאלתי טנדלר חוות דעת של טנדלר של כולם עומדים בתנאי הסף
ותוך כדי הדיון שאלתי את הגברת שמגיעה אלינו עכשיו להצבעה את לוטם
צריך ניסיון חינוכי של חמש שנים שאלתי מה הניסיון החינוכי שלה עניין
אותי באמת לדעת מה הניסיון החינוכי שלה כתנאי סף ,ואז היא אמרה שי
שלה ניסיון היא אמרה משהו של מורות חיילות היא עשתה וכולה וכולה ואני
שאלתי זה מוכר על ידי משרד החינוך? בהתחלה לא ידענו לענות כשהקשתי
אמרו כן זה מוכר אמרתי אוקי אני יכול לקבל מסמך שהתנאי סף האלה
מוכרים על ידי משרד החינוך לא ענו לי על זה ואז היא אמרה לוטם בכנות
רבה ואני שמח שהיא ענתה בכנות היא אמרה אוקי אני יכול לקבל את
המסמך לפחות שמעיד על תנאי הסף היא אמרה אני לא הבאתי אותו אז
פניתי ליועץ המשפטי ואמרתי אדוני היועץ המשפטי אם היא טוענת שהיא
לא הביאה את המסמך שהיא עומדת בתנאי הסף על סמך מה אתה אומר לי
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שהיא עומדת בתנאי הסף איך בדקת את תנאי הסף אם היא מודה שהיא לא
הביאה את המסמך של תנאי הסף? ביקשתי תדחו את הוועדה תראו לנו
שכולם עומדים בתנאי הסף גם היא למה שהיא תהיה פחות מכולם יכול
להיות שהיא הכי טובה יכול להיות שהיא הכי פחות טובה אבל בוא ניתן לה
הזדמנות שווה לפחות להציג לנו את המסמך הזה עד היום על אף דרישות
שפניתי לפחות חמש שש פעמים לקבל את המסמך הזה לא קיבלתי אותו על
העמידה שלה בתנאי הסף יש פסק דין מלפני חודשים בבית המפשט המחוזי
בנצרת של חבר המועצה אביחי שטרן מקריית שמונה בנושא
אבי בינמו:

אם אתה אומר מנצרת אתה אומר אביחי שטרן?

רועי לוי:

בית המשפט המחוזי יושב בנצרת,

אבי בינמו:

אהה,

רועי לוי:

והחבר מועצה מקריית שמונה שהיה שם את אותה בדיוק סוגיה לא נתנו לו
את המסמך של תנאי הסף הלך לבית המשפט בית המשפט חייב לתת את
המסמך ולאחר שקיבל את המסמך פתאום התגלה שהוא לא המועמד לא
עמד בתנאי הסף החזירו את כל הגלגל מהתחלה ושוב פעם וועדת בחירה אני
אמרתי בוא נמנע את כל הסגה הזו ונגיע לשם עכשיו אני באופן אישי
המלצתי בוועדה לאור זה שרצו לדלג מעל הליך הזה של תנאי הסף אני
המלצתי כי גם לא התרשמתי החוות דעת שלי בוועדה הייתה לצאת מדיון
חוזר כדי שנוכל למכרז נוסף כפי שעשינו בחרנו את מיכה והיה וועדה של
גזבר ,לא התרשמה הוועדה מאף אחד מהמועדים ואמרנו בואו ננסה לצאת
לעוד הליך יכול להיות שיבואו אנשים יותר טובים לא אומרים את שיבחו של
אדם בפניו אבל אני מאמין שהליך הזה יצא לטובה ולא לרעה ואני סברתי
שגם שם זה היה נכון אז מיניתי מספר דברים אחד זה השעה של מישהי
חיצונית שהייתה שם והשפיעה לאורך כל הדרך אני שאלתי וכשמיניתי את
זה למה מיניתי ופתחתי את זה כי אני אם תזכרו המינוי של כל מחלקת
החינוך היה שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים אחרי שבית ספר בית יהושוע
מי שזוכר עבר טלטלה גדולה מאוד לפני כשנה וחצי עם כל הנושא שהיה
כתבות בטלוויזיה וכולה וכולה לא צריך לחזור על זה הגיע לוטם ולפחות
מהתרשמות שלי מהורים היא עיצבה שמה את הבית הספר ואמרתי גם אם
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היא הכי טובה לדעתי זה לא נכון היום להעביר אותה לתפקיד שאין לה
ניסיון בו שהיא לא עשתה אותו הפעם ולזעזע גם את הבית ספר את בית ספר
בית יהושוע שוב ולמה פתחתי וסיפרתי לכם על ההתערבות החיצונית כי אז
קמה הגברת הזו יעל ..ממשרד החינוך שהיא מסתבר המפקחת ואמרה לא
לא לא אנחנו נמנה מישהי במקומה אבל אמרתי איך תמנו מישהו במקומה
זה שבוע מה כל כך מהר ממנים מנהלים במשרד החינוך ,משרד החינוך
למנות מנהל זה תהליך ארוך ,לא הכול בסדר אני יודעת כבר מה נעשה יהיה
בסדר ,כשהיא אמרה לי את זה אני חשתי ואני מדבר כרגע על התחושות
שמשהו כאן סגור מראש לפני המכרז ואני עוד יותר הגברתי את התנגדותי
ואמרתי גם ליעל שלא יכול להיות שהיא בתור מפקחת תיקח על אחריותה
למשוך מנהל מבית ספר רגע לפני תחילת שנת הלימודים מדובר בתפקיד של
מנהל מחלקת חינוך אפשר לשים מישהו ממלא מקום אפשר לצאת לעוד
מכרז ה יה על העירייה הרי ידעו שהמנהל המחלקה הולך לצאת לפנסיה זה
לא איזה הפתעה שפתאום צצה שהוא יוצא לפנסיה יכלו להתכונן לזה כמו
שצריך יכלו לדעת כמו שצריך אבל מה בעיריית נשר אדוני ראש העיר תחת
הנהגתך כפי שזה תמיד הכול מהמותן זה היה פתאום הפתעה שמנהל
המחלקה יוצא לפנסיה רק שכולם יודעים שבנאדם מגיע לגיל מסוים הוא
יוצא לפנסיה מה לעשות אין אף אחד שהצליח לעצור את הזמן וכולם יודעים
שהוא מגיע לגיל  67אז במקום להיערך ולהתכונן מבעוד מועד אף אחד לא
התכונן כי הוא כבר היה בבית כשנבחרה מנהלת מחלקה אז גם לא היה מי
שיעשה לו חפיפה אפילו נכנס מנהל מחלקה ללא חפיפה יום אחד של חפיפה
הוא לא העביר שמה למה כי הוא היה בבית ,לכן אני בהצעה הזו מתכוון
להתנגד ולא מהטעם שאני עד היום עוד לא קיבלתי מסמך שמעיד על תנאי
הסף של הגברת לוטם אני גם חושב שכל ההתנהלות מסביב לדבר הזה היא
התנהלות לוקה
אבי בינמו:

אני לא מסכים,

רועי לוי:

אני אמרתי מה שאני חושב ,כל הנושא הזה של מלהוציא מנהלת מבית ספר
עם כל הנושא הזה שנמצאת שם בתוך הוועדה משכיפה שלא הייתה אמורה
להיות שם שמתערבת לוועדה והיא לא יושבת שם על תקן משקיפה אלה על
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תקן מתערבת כל הנושא שלכאורה שציינתי קודם שאני לא רוצה לחזור עליו
כדי לא להביא חס וחלילה זה שיכל להיות שחברי ועדה לדעתי לא היו חברי
ועדה שהיו צריכים להיות שם ,כל הנושאים האלה מסביב לזה מטיל צל כבד
תחת המינוי שלה ,עננה כבדה ולכן אני חושב שהיה נכון לעשות כפי שחשבתי
אז לצאת שוב פעם לתהליך מכרז מחדש שגם הגברת לוטם תגיע ואם היא
עומדת בתנאי הסף תתמודד ושהוועדה תחליט מה היא בוחרת לכאן לכאן
הכול בסדר אני לא ,שוב יכול להיות שגם אני אצביע לה יכול להיות שלא
אבל אני חושב שזה חייב להיות ולסיום אני אגיד לך אדוני ראש העיר שלא
יכול להיות שתחת הניהול הרשלני הזה טרם אושרה הגברת לוטם במועצת
העיר יום למחרת יוצא הודעה לתקשורת כאילו היא מונתה כמנהלת מחלקת
חינוך כאילו היא מתפקדת כמנהלת מחלקת חינוך נותנים לה לחתום זה לא
יכול להיות דבר כזה ,אתה רוצה מקובל הכנסת אותה בתור ממלאת מקום
עד שמועצת העיר תאשר אין בעיה עם זה שתחתום ממלאת מקום כפי
שמנכלית עד שנכנסה לתפקיד למועצת העיר ואישרה אותה היא ידעה
לחתום ממלאת מקום מנכל העירייה גם היא יכולה לכתוב ממלא מקום
מנהל מחלקת חינוך והעניין הזה שוב אני אומרת זה כתוצאה מהתנהלות
רשלנית אנחנו היום קיבלנו תוצאות אנחנו רואים הדבר שאני מאוד מרוצה
ממנו שדוד עמר השאיר יסודות כל כך חזקים בחינוך שאת זה לא הצלחת
להרוס ,אבל אתה הולך בדרך לשם אנחנו כחברי מועצה שוב ושוב גם
בתברים גם בפרויקטים לימודים אנחנו יחד נעשה שיהיה הכי טוב כדי
שהחינוך ישתפר יהיה מצוין ויהיה פורץ דרך כנראה זה כבר לא יקרה
במשמרת שלך אבל לשם אנחנו נפעל תודה.
אבי בינמו:

אני אבקש קודם ממיכל להגיב ואחרי זה,

מיכל ליבנה:

אני רוצה להתייחס רועי בבקשה לכמה דברים שאמרת בפתח הישיבה של
וועדה ,רועי?

רועי לוי:

אני מקשיב לך.

מיכל ליבנה:

אהה אוקי .בפתח הישיבה של וועדה למכרזים חברת עובדים בכירים אהה
נתתי איזושהי הקדמה שנותנת הנחיות לפני שנכנסו מועמדים כפי שאני
התבקשתי על ידי משרד הפנים שאלת וקיבלת כמובן יחד עם חברי הוועדה
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היו חמישה ביקשת וקיבלת ביד את חוות הדעת של היועץ המשפטי לעניין
תנאי הסף שאלת שאלות על מה מדובר ולכן ...הנחיות של משרד הפנים יהיה
לכינוס הוועדה להליך של לפני כינוס הוועדה,
רועי לוי:

למה לא נתת לי לפני כשביקשתי?

מיכל ליבנה:

באותו רגע,

רועי לוי:

שבועים לםני שביקשתי,

מיכל ליבנה:

אני יכולה לסיים את הדברים?

רועי לוי:

בקשה,

מיכל ליבנה:

תודה רבה .הנחיות משרד הפנים לכינוס הוועדה לעובדים בכירים והנוהל
שיש לפני כן והנוהל שיש לנציגת משרד הפנים שהייתה בתוך הוועדה אהה
נציגת משרד הפנים שהייתה בתוך הוועדה,

רועי לוי:

הייתה נציגה ממשרד הפנים מאור עקיבא,

מיכל ליבנה:

בתוך הנחיות האלה אחד מאלה דרך אגב שדיוני ומסמכי הוועדה סודיים לכן
אני אבחר את המילים שלי צר לי שיש כאן דברים שיצאו מתוך הוועדה אהה

רועי לוי:

דיוני הוועדה הם לא סודיים הלאה,

מיכל ליבנה:

בתוך ה ,אני יכולה להשלים את הדברים שלי?

רועי לוי:

אולי

מיכל ליבנה:

אני יכולה? ,בתוך הנחיות של משרד הפנים דיוני ומסמכי הוועדה סודיים וגם
הנושא הזה שביקשת מסמך לגבי,

נעמי כספי:

רגע סליחה אני מנסה להבין משהו,

מיכל ליבנה:

אני יכולה להמשיך לסיים,

נעמי כספי:

שנייה אחת אני רוצה להבין?

מיכל ליבנה:

אני אשמע אותך אחרי ש,

נעמי כספי:

לאף סודיים לחברי וועדה מכרזים?

מיכל ליבנה:

אנחנו כרגע לא בהרכב של וועדת המכרזים,

נעמי כספי:

אנחנו לא יכולים לראות את ה?

מיכל ליבנה:

אנחנו כרגע לא בהרכב של ועדת המכרזים אנחנו בהרכב של מועצת העיר,

רועי לוי:

נו אז מה אז מועצת העיר לחבר מועצה אסור לקבל מסמכים ממתי זה

מיכל ליבנה:

אני יכולה להמשיך את הדברים שלי?
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שלומי זינו:

איזה חוזה זה רשום?

מיכל ליבנה:

אני מבקשת לסיים את הדברים שלי .הנחיות משרד הפנים לכינוס הוועדה
לעובדים בכירים זה אחד מהדברים גם כשביקשת בתוך הוועדה קיבלת דרך
אגב כל אחד מחברי הוועדה קיבל קלסר ובו יש קורות חיים ותעודות
השכלה כשהתייחסות אחר כך במכתב כמו ששאל גם בוריס ושאלת אתה
לגבי ל קבל מסמכים נוספים גם אנחנו עלינו וגם משרד הפנים חיזק את זה
שיש שני תפקידים למנכל העירייה יחד עם היועץ המשפטי לעירייה זה לבדוק
את תנאי הסף ולדווח לחברי הוועדה להזמין כמועמדים רק את אלו
שעומדים בתנאי הסף לאחר בדיקה התפקיד של חברי הוועדה זה לבחון את
הכישורים את הגישה כמו שאמרת לאנשים שעברו את תנאי הסף להגיש
לכם את חוות הדעת הכתובה להניח אותה בפני חברי הוועדה וכמובן אנחנו
מקבלים את ההחלטה יותר מזה גם משרד הפנים תמך במה שכתבנו נציגת
משרד הפנים גם היא הסבירה את זה .זהו תודה רבה.

אבי בינמו:

התייחסות נוספת?

רועי לוי:

אני כי היא התייחסה אלי אז אני רוצה להגיד קצרה אני שנייה בקצרה אני
מקבל את מה שאמרת ואת התהליך כפי שתיארת אותו לחלוטין רק מה
ענית על מה שנוח לך ולא על מה שאני אמרתי ,אני אמרתי מה שביקשתי
לקבל את המסמכים ואני מחדד את המסמכים שמראים שהמועמדת
הספציפית שנבחרה עומדת בתנאי הסף ולא את החוות דעת של טנדלר גם
אותה שהיא עומדת בתנאי הסף ולא יכול להיות שטנדלר נתן חוות דעת אם
לך יש לא יודע אלה אם כן יש לו איזה יכולת נבואית מה שאני לא חושב שיש
לו איזה יכולת נבואית לתת חוות דעת שמישהו עומד בתנאי הסף אם הוא
מעולם חא ראה את המסמך שאותו בנאדם עומד בתנאי הסף לכן אני ידעתי
בדיוק מה אני מבקש ולבוא ולנסות לסובב את זה כאילו זה לא מה שביקשתי
וביקשתי משהו אחר זה פשוט לא נכון,

מיכל ליבנה:

אני הבנתי את השאלה שלך ואני סבורה שאני עונה לך,

רועי לוי:

עכשיו סעיף מאה ארבעים לפקודת העיריות שמדבר על עניין של קבלת
מסמכים של גילוי מסמכים אומר שהמסמכים יהיו חשופים לחברי מועצה
גם על אף החיסיון מה זאת אומרת מה אמר גם בית המשפט בנצרת סיפרתי
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רק כרגע אולי כדאי שגם תקראו את הפסק דין הזה בעניין של קריית שמונה
הוא אמר אין כזה דבר אין חיסיון מדובר בתפקיד ציבורי על תפקיד ציבורי
אין חיסיון אין חיסיון על הקורות חיים שלך אין חיסיון על השכר שלך אין
חיסיון על שום דבר שאתה מקבל מהעיר פלאפון אתה מקבל כמה שיחות
טלפון אתה עושה אין אפילו חיסיון על יומן הפגישות שלך אז באים חברי
מועצה ומבקשים לקבל בישיבת המועצה את המינימום מי זאת הגברת
הזאת והם מקבלים שורה לאשר מינוי מנהלת מחלקת חינוך,
אבי בינמו:

אפשר להזמין אותה,

רועי לוי:

למה צריך את זה ,למה צריך את זה עכשיו גם אבי אמרתי קודם אני לא יודע
אם היית למה בכלל מביאים את זה למועצה אם היא חותמת בתור מנהלת
מחלקת חינוך,

שלומי זינו:

לזמן עוד ישיבה מועצת עיר לעוד חודשים שלוש,

אבי בינמו:

רועי אני רק ...אף לא אחד מאיתנו בקרב חברי הוועדה לא היה לו מודע
אדרבה ...

שלומי זינו:

אל תקרא את המחשבות של האנשים,

אבי בינמו:

תן לי לדבר רגע ,אף אחד אדרבה כשהיה לך מישהו והיה לך היכרות איתו
אמרת שאתה לא רוצה להיות בעניין זה אחד .שתים אני לא מקבל את
הדברים שאמרת לגבי ניהול כזה או אחר עיריית נשר מאז שהכנסנו לתפקיד
התחלפו כאן קרוב ל 25אנשים נבחרו כדת וכדין ...נאלצנו התבקשנו לתקן
אותה אם זה באמצעות דוח מבקר המדינה וככה פעלנו וככה...

שלומי זינו:

 25אנשים איפה בעיריית נשר הכניסו רק  25איש לעבוד,

אבי בינמו:

שנייה תן לי רגע שלומי,

שלומי זינו:

על מה אתה מדבר על בכירים,

אבי בינמו:

תניח שנייה ציוניות,

שלומי זינו:

לא ציוניות אני שואל אמרת  25אנשים

אבי בינמו:

ציניות,

שלומי זינו:

לא ציניות אמרת  25אנשים,
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מבלי לפגוע בכבודו של מנהל מחלקת חינוך היוצא היה איתו סיכום מאוד
מסודר שהוא ימלא את תפקידו עד סוף  2017פרק זמן שמאפשר למי שיכנס
יצור חפיפה מסודרת הכול היה מסודר איתו הכול היה ברור איתו,

רועי לוי:

כתוב כולם בורחים כתוב?

אבי בינמו:

שנייה ,לא עברו יומיים שלושה ו ...בנאדם נוסף ניגשו אליו ואמרו לא אנחנו
רוצים עד  2018אני יכול להגיד לך שאני הרגשתי רע מאוד עם הגישה הזאת
אתמול היה ברור שנותנים לך פרק זמן של שמונה חודשים שהוא פרק זמן
מספיק שמאפשר עד תחילת זמן הלימודים פרק זמן שמאפשר למי שיכנס
לעשות חפיפה יחד איתך ואדרבה ואדרבה אבל אני הרגשתי באיזשהו מקום

רועי לוי:

מרומה,

אבי בינמו:

משהו כזה כן ,חשבתי שסיכום (מדברים יחד) ואז (מדברים יחד) חס וחלילה
לא,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כל התהליך לדעתי התהליך נעשה כדת וכדין אני יכול להגיד לך שאם אני...
בעבר

שלומי זינו:

אתה רק לפני שבועיום העלת עליו תמונה מה אתה עכשיו ...

אבי בינמו:

 ....כניסת בעלי תפקידים גם במקומות מסוימים בעירייה בתקופה שגרנו
הכול נעשה בצורה הכי מסודרת אני משוכנע שאתה מבין חלק מהרמז שלי,

(מדברים יחד)
אדווה קאופמן:אם הכול תקין איפה המסמכים למה אי אפשר לראות אותם?
אבי בינמו:

לכן אמרתי אדרבה אין סיבה ש,

אדווה קאופמן:איפה הם?
אבי בינמו:

תראו אותם אם אנחנו נחשוב שמה שציטט רועי על בית המשפט בנצרת הוא
אכל כך יכול להיות שבית המשפט

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

לא היה ויכוח לגבי חברי הוועדה היה ויכוח לגבי חברי המועצה הוא היה
חייב לראות,

אבי בינמו:

בפסק דין  1978פסק לחלוטין אחרת את זה אני גם יכול להגיד,
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אם יש פסק דין כזה אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה ,אם יש פסק דין כזה
תקשיב טוב אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה ממני תרשום הנה זה מוקלט
גם הדמויות לא נכונות שם וגם השנה אני מוכן להתערב

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים אני יכול להגיד לכם ש ,היה לי ביטחון
שלם ומוחלט שגם עם בחירתה של לוטם ...על ידי וועדת המכרזים ההנחיה
היחידה שאני יכול לומר ולהגיד ממשרד החינוך אנחנו לא רוצים להיות
מעורבים בבחירת המנהלים אנחנו רוצים שקיפות ונטול פוליטיקה לחלוטין,
יכול להעיד על כך

רועי לוי:

אז למה בוטל מכרז של מנהלת קריית חינוך?

שלומי זינו:

לא היה הייתה מועמדת מעודפת,

רועי לוי:

בוטל המכרז,

שלומי זינו:

על מה אתה מדבר?

רועי לוי:

בוטל המכרז של מנהלת מחלקת קריית החינוך...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני חושב למרות הערות שהעיר רועי אם אנחנו נוקטים בעמדה של בתי
החינוך גם האופוזיציה והקואליציה אנחנו לא רוצים ליצור זעזוע נוסף אני
יכול להמליץ,

ישי איבגי:

אבל אדוני ראש העיר הוא לא אמר מילה רעה ,הוא דיבר על מתנהל תקין,

אבי בינמו:

חס וחלילה,

ישי איבגי:

שמותר לו לקבל את הפרטים ואם יש ויכוח לגבי המועצה אין ויכוח לגביו,

אבי בינמו:

קודם כל לא אמרתי שהוא אמר משהו לא טוב,

ישי איבגי:

אוקי,

אבי בינמו:

רק אמרתי שהפער בבחירות שלנו שהיה בשנים קודמות שאני לא רוצה
לנקוב בשמות לא רוצה בשביל לא פגוע באנשים כן,

שלומי זינו:

מתי אתה עושה איזשהו אירוע איזשהו ...לראש עיר הקודם אתה רק מעלה
פוסטים ועוד מעט נגמרת הקדנציה ולא עשית כלום באמת? בואו נעשה
משהו,

ישי איבגי:

הוא מצד אחד רוצה להצטלם ומצד שני הוא לא יכול,
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שלומי זינו:

בוא נעשה משהו בוא אצטדיון היכל תרבות בקדנציה הזאת תפסיק כי לא..

אבי בינמו:

אני בקדנציה הזו ובקדנציה הבאה תסמוך עלי שאני אהיה ראש העיר הבא,

שלומי זינו:

אבל בקדנציה הזו תספיק,

אבי בינמו:

בקדנציה הזו אני אומר לך כן בעזרת ה',

בוריס אייזנברג:אבל אם אתה כל כך בטוח שהכול בסדר למה לא לתת לו וזהו?
ישי איבגי:

הוא לא אמר שלא בוא נראה,

אבי בינמו:

שנייה אני אמרתי שכן לפי דעתי אני גם צריך להתייעץ עם המשפחה אני
הייתי אמור להיות אצלו קרה מה שקרה מה לעשות הקב"ה יכול ...באמת
תכננתי ממש לנסוע אליו ואז התחיל א' עבר לב' ועבר ל-ג'

שלומי זינו:

דברים כאלה לא שואלים תעשה משהו במועצה אתה יודע

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן בקשה ניסים ,ניסים שתק כמעט כל הערב אתה יכול,

שלומי זינו:

הוא לא שתק היה לו פוסט מעניין אתמול תכף נשמע,

בוריס אייזנברג:גם אצלך היה פוסט טוב,
שלומי זינו:

אצלי כל הזמן

ניסים בן לולו :אני סומך על חברי הוועדה שבאמת הצביעו במקצועיות בעד המועמד כזה או
אחר גברת לוטם אני לא מכיר את הגברת לא ראיתי אותה אני לא הייתי
בזמנו עד עכשיו לא ראיתי אותה אהה אבל כרגע אני אמור להצביע ואני לא
יכול להצביע בעד משהו או מישהו שאני לא מכיר לא ראיתי לא ראיתי
מסמכים לא ראיתי כלום בעניין הזה ולכן אני מציע שהיא תבוא תציג את
עצמה תביא את המסמכים או שיביאו לנו לראות ואז יהיה לי כן אפשרות
לבוא ולהחליט בעניין הזה,
אבי בינמו:

אתה רוצה להתרשם גם מהנוכחות שלה?

ניסים בן לולו :וודאי וודאי ,תראה אני לא מתאים דופי וחברי הוועדה בכלל הצביעו בעד נגד
לא יודע אין לי בעיה עם זה ,אבל הם ראו מסמכים הם היו שמה אני לא
ראיתי,
אבי בינמו:

שכנע את החברים,

ניסים בן לולו :בקשה אני מבקש לעלות הצעה שתגיע הגברת,
(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

00076

73

ש.ר03.01.2018 .

יחיאל אדרי :אני מבקש לדבר כמה מילים ,אני מכיר את לוטם זמן יחסית מתי שהיא
נ כנסה לנשר אני מכיר את היכולות שלה אבל אני לא כל כך בטוח שהיא
יכולה להיות מנהלת המחלקה לחינוך ,אנחנו ישבנו בישיבת וועדת חינוך לפני
כשלושה חודשים עד עצם היום הזה לאר קיבלתי פרוטוקול של הישיבה...
ביקשתי ממנה שתעביר לי אותו ...לא מקבל פרוטוקולים אני יושב ראש
ו ועדת החינוך למרות שאני  ...מחזיק תיק חינוך אבל אני עדיין יושב ראש
ועדת החינוך בעיריית נשר אפילו לא שיחה אחת ממנה לבוא ולשמוע יחיאל
בוא נתייעץ בוא תסביר לי בוא תחנוך אותי בוא תעזור לי או אל תתערב לי
גם זה לא היה .אהה מתנהלים בעיר הרבה פרויקטים בנושא חינוך עם כל
הכבוד אני לא (מדברים יחד) אתם מפריעים לי רועי וישי .אני לא מהורה
ולא מעורב פשוט מאוד מנסים לא לערב אותי זה לא מכובד לפני פחות
משבוע מתקיים בעיר נשר יום המורה אפילו לא הועילו בטובם לא המנכלית
ולא מנהלת מחלקה בחינוך ...או מישהו מהעירייה הזאת להודיע  ...חברי
מועצה שנמצאים פה ארבעים שנה בעירייה הזאת לבוא ו...
אבי בינמו:

אבל זה לא הסיבה ש

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אני אומר מה שאני חש,
אבי בינמו:

תגיד,

יחיאל אדרי :לא יעלה על הדעת שהיו צריכים את יחיאל וכשיחיאל יודע מה זה אופוזיציה
וקואליציה וזה שאני שותק ואני מתנהג בעדינות ונותן לאנשים הצעירים
להגיש טוב אבל זה לא נכון אני יודע גם לדבר ואני יודע גם לצעוק אבל זהב
לא מכובד שאנחנו חברי מועצת העיר בכלל ואני כיושב ועדת החינוך בפרט
לא מוזמן לשום טקס בתיון לא יסודי ,לא בטקסים האלה או אחרים אני לא
יריב ודאי של אף אחד ,לא הצהרתי אם אני מתמודד או לא מתמודד לא יכול
להיות שאנחנו לא מוזמנים אז עם כל הכבוד זה שיש הנהלת העיר זה עדיין
לא אומר שחברי מועצת העיר הם פה רק הצבעות וחותמות גומי של מי
שאמור להיות ,מנהלת מחלקה לחינוך אני חושב שלפי הבקשה של הישיבה
הזאת הנושא שוב אם אני לא רואה את המסמכים שלה ולא אני ספציפית גם
החברים אהה סליחה באמת אדון מבקר או יועץ אתם מפריעים,
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זה בעניין שלך,

יחיאל אדרי :לא זה מפריע לי,
דובר ?:

קבל התנצלותי,

יחיאל אדרי :אני לא חושב שזה מכובד שהזלזול פה בחברי המועצה בעניין הזה הוא לא
קיים בכל מק ום בארץ אם אתה איתי אז אני אזמין אותך לכוס קפה ואם
אתה לא איתי מנדים אותך מקצה לקצה בעירייה הזאת
ישי איבגי:

היינו ככה ארבע שנים ארבע שנים אנחנו ככה יחיאל,

יחיאל אדרי :חברה אתם יכולים לחיות עם זה אני לא אחיה עם זה,
ישי איבגי:

אנחנו לא חיים עם זה.

יחיאל אדרי :אני לא אחיה עם זה ולכן
בוריס אייזנברג:אבל אתה קיבלת תשובה מיועצת משפטית ,סגנית שאתה לא מגיע לך
כרטיסים,
רועי לוי:

מה זה קשור לכרטיסים למה הוא ביקש כרטיסים?

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבל עוד לא הגענו לזה רגע,

רועי לוי:

אבל מה הוא ביקש כרטיסים עשו ממנו איזה חמדן שמחפש כל היום
כרטיסים אני במקומך על זה הייתי נעלב יותר מהתום לב,

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

אני התייחסתי להצעת ההחלטה שהייתה במילותיה,

יחיאל אדרי :איזה הצעת החלטה של מי?
(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :אמרתי תקשיבו עולה כסף אני משלם לא תבוא תיכנס אמרתי לא בא אתם
רוצים הנה הכרטיס אשראי שלי תביאו כרטיס אני בא,
בוריס אייזנברג:אני קניתי מנוי כן,
יחיאל אדרי :רבותי אני לא מבקש כרטיסים ואני אומר אם ראש העיר נכנס בלי כרטיס
אני אכנס בלי כרטיס קודם כל שיהיה ברור,
שלומי זינו:

אם ראש העיר נכנס לבתי ספר,

יחיאל אדרי :זינו אתה מפריע לי,
(מדברים יחד)
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יחיאל אדרי :אני לא אתן לאף אחד להפריע לי כמו שאני לא מפריע לאף אחד ,אני לא
מבקש כרטיסים אני לא צריך את הכרטיסים אני לא צריך טובות מאף אחד
אני צריך שיזמינו אותי אני אחליט אם לבוא או לא לבוא ,אבל לא ינדו אף
אחד מחברי מועצת העיר ולא יעלו על הדעת שעדיין היא לא מנהלת בפועל
של מנהלת מחלקה לחינוך והיא צריכה להתנהג איך שהיא מתנהגת למה אני
לא מקבל את הפרוטוקול ,אולי היא קיבלה הנחייה ממישהו מלמעלה לא
במגרש שלי ,זה לא יקרה .כי אני יודע להיות גם באופוזיציה אם צריך הרבה
הרבה יותר חזקה ממה שיש היום לא יכבדו אותנו לא נכבד אף אחד .הנה ...
בגלל שלא מכבדים אותנו בגלל שלא הביאה את הפרוטוקול ,בגלל שהיא לא
מתנהלת והיא באה לישיבה הזאת לא מוכנה שהיא הייתה צריכה להגיש לנו
חומרים אני לא מדבר זה עדיין לפני שהיא מונתה הייתה צריכה להגיש
דברים לוועדה ולא הגישה את זה עד הרגע הזה ויותר מזה שאני שומע מרועי
שאומר לי שבוועדה הוא לא קיבל את כל החומר ואני שומע שיעל סלמון
מצדדת בה לאורך כל הדרך ואני יודע את הקשר ואני לא אפרט אותו אני
יודע את הקשר מצוין ואני יודע מה זה משרד החינוך ...אני מבקש להשהות
את כל הנוש א של מנהלת המחלקה לחינוך עד שלא ייצגו בפני חברי מועצת
העיר את כל הפרטים ולאחר מכן אנחנו נקבל החלטה.
מעיין פולק:

אני אבקש להגיב,

יחיאל אדרי :לא את לא יכולה להגיב עם כל הכבוד,
מעיין פולק:

אני רוצה להגיב,

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אני רוצה להתייחס גם לעובדה שראש העיר דיבר על תרבות ארגונית אהה
שיש למקום הזה ראש העיר דיבר על התנהלות תקינה והולמת על פי כל
הנהלים אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

כן גברתי האחות,

נעמי כספי:

אני,

שלומי זינו:

איפה איפה ניהול תקין?

נעמי כספי:

אני אישה ואני סגניתך גם אם אתה אוהב את זה,

אבי בינמו:

אני כן אוהב את זה אני לא מצליח לדבר איתך.
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נעמי כספי:

אני,

שלומי זינו:

אבל הוא לא נתן לא ליחיאל ולא לך להחליף אותו כשהוא לא יכל לעשות את
התפקיד שלו,

נעמי כספי:

אני גם,

אבי בינמו:

למה הם כיבדו אותי מה קרה ,מה קרה,

נעמי כספי:

שלומי תן לי,

שלומי זינו:

לא אבל אנחנו פה צריכים לעבוד,

אבי בינמו:

בסדר עבדת שלחת איזה  28מכתבים ,מכתב אחד לא שלחתם למה אין
שלוליות מים בנשר זה המכתב היחידי

שלומי זינו:

רק אל תפתח את הפה...

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג:בגשם הגדול אני לא הצלחתי לעבור בתל חנן וראיתי שזה
(מדברים יחד)
נעמי כספי:

כן אדוני ראש העיר אתה מדבר על נוהל התקין בכל ההתנהלות של העירייה
ואני רוצה לשאול אותך אני גם סגניתך וגם אישה ומצטיין יום עיון בנושא
שמטריד לא רק את העיר נשר ואת ישראל אלה את כל העולם שנקרא
הטרדות מיניות ואני לא מוזמנת כי מישהו החליט לא להזמין אותי,
(מדברים יחד) נציגת עיר...

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

הטרדה מינית זה סוג של אלימות אפשר לקרוא לזה איך שרוצים גם אם יש
עוינת פוליטית בינינו,

אבי בינמו:

אין אין,

נעמי כספי:

פוליטית,

אבי בינמו:

אין כבר אין,

שלומי זינו:

אבל אנחנו אומרים לו את זה כבר כמה ישיבות והוא לא יעשה כלום,

נעמי כספי:

רגע,

אבי בינמו:

כבר אין ,יום ראשון רועי יהיה אצלי,

(מדברים יחד)
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לא למה כשלא היית לא מינית את יחיאל כממלא מקום שלך למה? העירייה
לא תפקדה,

אבי בינמו:

העירייה תפקדה,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

יחיאל זה אחד הפעמים ששלומי מפרגן לך,

שלומי זינו:

לא פרגנתי לא פרגנתי,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

אתה יודע לאיזה מצב הגעת ששלומי מעדיף את יחיאל עליך,

שלומי זינו:

אני יודע שזה אחריות של ראש עיר אם הוא נעדר,

ישי איבגי:

הלו גיליתי שהוא משפחה שלו רק שתדע.

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

אדוני ראש העיר אני רוצה לסיים ולהגיד שאם באמת אתה רוצה שבעיר
לפחות עד סוף הקדנציה הזאת תתנהל באופן שאתה מציג אותה אז אתה
יודע האלוהים נמצא בפרטים הקטנים תדע שפרטים הקטנים יהיה להם
שימת לב הרבה יותר מודגשת מאשר היום תודה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני חושב לקבל את ההמלצה של ניסים לדחות את הדיון לישיבה הבאה אני
חושב שלזמן אותה כדי שתציג את עצמה עם כל השאלות הקשות ועם כל
המסמכים שאנחנו רשאים לשים בפניכם יכול להיות מה שרועי אמר מבחינת
החיסיון ...כפי שאתה אומר לטוב ולרע אנשי ציבור צריכים להיות חשופים
מהכול אני מסכים איתך,

שלומי זינו:

אבל אתה את יומן הפגישות שלך אתה לא רוצה להעביר,

אבי בינמו:

אני מסכים עם זאת ולכן אני מציע שנדחה את הדיון של הנושא של לוטם
לישיבה הבאה מי בעד ההצבעה?

זאב שפיגלר :סליחה אבי אני עוד לא דיברתי,
יחיאל אדרי :את הפרוטוקול של וועדת החינוך לפני כל הדבר הזה,
אבי בינמו:

אוקי,

זאב שפיגלר :אבי אהה ,ראשית אני שמח שאתה שותף לחשש שיכול להיות שיהיו דברים
במינוי בצורה כזו או אחרת לא נעשו כתקנם,
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לא הכול נעשה כתיקנו ...אני רוצה לשקף את הנושא אני מעדיף לשקף אותו
שלא יהיה חלילה וחס,

זאב שפיגלר :אני טוען אבי ,עצם העובדה שאתה רוצה כרגע לשקף מבחינתי זה רק מוסיף
על מה שמר יחיאל אדרי חברי רועי באו ואמרו על כשל יסודי בעצם המכרז
סליחה אתה קוטע אותי,
אבי בינמו:

זה טעות אבל,

זאב שפיגלר :סליחה ,זה הפרשנות ,אם אתה רו7צה לשקף היום סימן שזה לא השתקף
בזמן המכרז עכשיו ניתנו כאן מספר דברים מהותיים ,אחד לא הוצג בפני
חברי הוועדה שהתכנסו קורות חיים של אותו אדם אלה באותו מועד של
הישיבה כלומר הם לא היו מוכנים מראש אני מצותת את מה שנאמר כאן
מיכל נאמרו כאן דברים נוספים מבחינה התנהגותית של נציגה מטעם משרד
החינוך,
אבי בינמו:

יש אגב תפיסה שהעולם הוא שטוח אז למה אתה לא מצותת את זה,

זאב שפיגלר :אני מדבר (מדברים יחד) כבוד ראש העיר המכרז כשלעצמו בוצע( ,מדברים
יחד) המכרז בעצם ההחלטה שהתקבלה בו ,אתה לא איתי,
אבי בינמו:

סליחה כן,

זאב שפיגלר :המכרז כשלעצמו בעצם ההתנהלות שלו בעצם העברת הניירת בעצם קבלת
ההחלטות בעצם זה שאני כחבר הייתי צריך להיות זומן למכרז לא זומנתי
בעצם זה שכל המערכת הייתה פזיזה ורצה כי אין לנו מנהל מחלקת חינוך
בצורה כזו או אחרת ובאנו ולא רוצה להגיד פזיזים לגמרי אבל רצנו בלי לתת
חשיבה בלי לראות יכול להיות באמת מי שהגיש את המועמדות שלו יכול
להיות שי טובים ממנו יכול להיות שהיא גם בסדר אבל עצם העובדה שדנתם
וקיבלתם החלטה בחסר בלי שהוועדה הייתה ערה לקורות החיים של אותו
מועמד זה פסול בעצם העובדה מלבד זה לכן אני חושב שזה כיום ההצעה
שלך לבוא ולהגיד אוקי נגיד כשלנו אוקי זה מה שאני מפרש בואו אנחנו
עכשיו נפתח את הקלפים וניקח את גברת לוטם ונדון בה ונציג את הכול
בפניכם זה לא נכון כי באותה מידה היית צריך לעשות בפני הוועדה בפני
כולם בזמן המכרז המכרז לא עומד בשום קריטריון התלוננו מבקר המדינה
יפסול יתרה מכך וזה כעצה אני כרגע גם קיבלתי את מה שבוריס שלח לי היא

"חבר" – הקלטה ותמלול

00076

79

ש.ר03.01.2018 .

כרגע על תקן של מנהלת לא מנהלת מחלקת חינוך ממלאת מקום מנהלת
שהיא תוריד את השלט ותשים ממלא מקום אני חושב שזה ראוי זה מטעה
זה מטעה את כל הציבור שמגיע אליה ,עכשיו אני לא נכנס לכישורים שלה
אני נכנס לנושא של התנהלות של המכרז אנחנו גם המבקר המדינה בא
וביקר אותנו על התנהלות דומה שהתבצעה בעבר ודרש מאיתנו לבוא ולתקנה
זה לא צורה לתקן אנחנו צריכים לצאת למכרז היא תגיש עוד הפעם את
המועמדות שלה נשקול את כל המועמדים יכול להיות שנבחר בה וזה באמת
יכול להיות ראוי וטוב אבל המכרז הזה כעיקרון צריך להיפסל
אבי בינמו:

זאב אני לא מקבל את מרבית דבריך אני מבקש להביא את הנושא הזה
(מדברים יחד) עם כל המסמכים ולהציג את לוטם ...אני מבקש לדחות את
הדיון הזה.

יחיאל אדרי :והמסמכים יגיעו כולל הפרוטוקול,
זאב שפיגלר :יש לי הצעה נגדית שאני,
אבי בינמו:

רגע מי בעד,

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :ההצעה הנגדית היא לעלות את ה,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה בוא תרשום את ההצעה שלך כדי שנבין אותה ,מעיין?

מעיין פולק:

אני רק מבקשת להגיד דבר אחד קטן לפני שאתם מצביעים אני הייתי חלק
מהליך הסימון אני יכולה להגיד שאני אישית גם בחנתי את תנאי סף של
המועמדים כמובן שאחראי עבר עליהם גם עו"ד טנדלר ונתן את החלטתו
הסופית אני חייבת להגיד גם היו דברים שהוא שינה,

רועי לוי:

מה הוא שינה?

אבי בינמו:

רגע תן לה לסיים,

מעיין פולק:

הוא שינה לגבי חלק מעמודים שאני חושבת

(מדברים יחד)
מעיין פולק:

הייה ד יון של כל מועמד ומועמד אני נחשפתי של כל החומר של כל מועמד
ותנאי סף נבדקו לעומק אני חושבת שהליך המכרז היה תקין וזהו.
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בוריס אייזנברג:למה את חושבת עוד פעם כל ההמלצות שלך למה את חושבת שאת יותר
חכמה מחברי מועצה,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

את ראית את המסמך של תנאי הסף של לוטם?

מעיין פולק:

כמובן מה זה תנאי הסף ראיתי את הקורות חיים שלה,

רועי לוי:

היא אמרה שהיא לא הגישה אותו ,את ראית את המסמך שהיא עומדת
בתנאי הסף?

מעיין פולק:

אז אני אגיד לך תן לי לענות .זה לא מסמך אחד כל מועמד הגיש קורות חיים
הגיש תעודות של השכלה תעודות של חינוך ניסיון מקצועי המלצות הגיש

יחיאל אדרי :וכל החומר שלה היה מונח
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי,

יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד שכל מה שנאמר כאן זה נכון אנחנו...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי ההצעה שלי אנחנו נביא את המסמכים אנחנו נביא את הגברת לוטם
אני מבקש לדחות את זה לישיבה הבאה,

זאב שפיגלר :רגע הצעת החלטה שלי( ,מדברים יחד) ההצעה שלי אומרת היות ולכאורה
התקיימו קשיים חמורים בהתקיימותו של המכרז הנל אני מבקש לקיים
מכרז מחודש לבחירת מנהלת מחלקת החינוך שיעמוד בכל הנהלים החוקים
ובכך למנוע מצב עתידי בוא נתבזה על ידי זה שמבקר המדינה ידרוש לבטל
את המכרז,
יחיאל אדרי :אני הייתי הולך עם התהליך שאתה אומר אם היועצת המשפטית או היועץ
המשפטי לא היו אומרים את מה שהיא אמרה לי עכשיו ,אני עברתי על הכול
והליך הוא תקין והוא חוקי אם זה לא היה נאמר (מדברים יחד)
זאב שפיגלר :יחיאל זה חוקי שלא נותנים לך את החומר,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצבעה של שפיגלר? אחד שתים שלוש ארבע מי נגד אחד שתים
שלוש ארבע חמש שש מי בעד ההצעה הזו ,ההצעה שלכם (מדברים יחד)

שלומי זינו:

לא איגור לא הצביע ,גורביץ ונעמי לא הצביעו,
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ס ליחה ,מי שהצביע נגד ההצעה של שפיגלר זה גיאורגי בוריס יחיאל אבי
בינמו ניסים בן לולו איגור גורוביץ זהו ההצעה של שפיגלר נדחתה אני מקבל
מעלה את ההצעה של יחיאל אנחנו נביא את המסמכים הכול,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הצעה שלי בסדר ,מי בעד ההצעה של יחיאל להביא את המסמכים והכול,

בוריס אייזנברג:לשלוח קודם,
אבי בינמו:

לשלוח קודם,

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג:כשאני אקבל את המסמכים ואני אראה שבמסמכים אם לא עומדת,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

סליחה מי בעד ההצעה של יחיאל? אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע מי
נגד? אחד שתים שלוש ארבע חמש נגד ,תודה רבה לכם עוברים לסעיף הבא.

הצעת החלטה :שליחת המסמכים והבאת הנושא לדיון בפעם נוספת בישיבה הבאה-
בעד7 -
נגד5-
נמנע-אין
הצעת החלטה נגדית -קיום מכרז מחדש
בעד5-
נגד6-
נמנע1 -

(יוצאים להפסקה)
 .7הצעה לסדר :פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד 11
אבי בינמו:

טוב רבותי הנושא הבא ועדת תמיכות (מדברים יחד) מידי שנה (מדברים
יחד) במסגרת תקציב מאושר מיום  12/11/17התקיימה ועדת תמיכות על פי
חוזה מנכל משרד הפנים ...דוח הביקורת של משרד הפנים משנת  2016חל....
(מקריא וממלמל) אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ועדת תמיכות...

יחיאל אדרי :אוקי אנחנו נאשר בהסתייגויות מסוימות ...גזבר,
אבי בינמו:

כן,

יחיאל אדרי :אני מדבר על סעיף  ,2סעיף שתים שתים( ...מדברים יחד)
אבי בינמו:

מה אתה אומר?
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יחיאל אדרי :סעיף  2/2יש עניין של דברים חריגים (מדברים יחד) פעילות בתחום הספורט,
סעיף אחד כשמדובר על פרסום פעולות ספורט בנשר פעילות הספורט גם
ספורט יחידני לסעיף ב' באותו דף,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :במקרה של מגיש יחיד בענף ספורט בהתאם למספר( ...מדברים יחד)
אבי בינמו:

מספר הנענים  80אחוז,

שלומי זינו:

מה זה נענים בכלל מה זה נענים,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תן לי דקה אחת ,הצטיינות בספורט  20אחוז ,סוציו אקונומי  30אחוז ספורט
נכים  30אחוז ,עכשיו מה אני אומר פה (מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של יחיאל?

שלומי זינו:

אני רוצה להתייחס,

יחיאל אדרי :אתה חושב שאם אתה מדבר בפרוטוקול אז כל הזמן יהיה רק זינו זינו
ותהיה ראש העיר פעם?
(מדברים יחד)
ישי איבגי:

שמע היום אני מבסוט מהישיבה הזאת,

שלומי זינו:

יש הנחייה מפורשת מהיועץ המשפטי,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

(מדברים יחד) ההתייחסות שלי תהיה כללית ראשית אני מציע ומי מבין
חברי מועצת עיר שנמצא בניגוד עניינים בנושא הזה של התמיכות שלא
השתתף בדיון,

יחיאל אדרי :בתמיכות מה אתה...
שלומי זינו:

לא כל שכן יציע את ההצעה ,זה אחד .שתים אני חושב שהפעם בניגוד
לפעמים אחרונות ובעכבות אירועים רבים שהיו השנה במיוחד בכל הקשור
לעמותת הספורט של הכדורגל צעירים למען הכדורגל בנשר אני חושב
שאנחנו צריכים להעביר הצעה שאומרת וזה לא אמור להיות בתור הצעה
אבל אם לא נעביר בתור הצעה אז כנראה לא יבוא לדיון שאם בעלי העמותה
יוש בי ראש העמותה שמרשים לעצמם לקלל לאיים ולשלוח אפילו גורמים
מטעמם לסחוט ולאיים אני חושב שצריך הנחייה מפורשת או החלטת מועצה
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או הנחייה חוות דעת משפטיות ,האם עמותה שיושבי ראש שלה מקללים אני
(מדברים יחד) זה חמש דקות שלי,
אבי בינמו:

חמש דקות שלך חמש דקות לא לעניין,

שלומי זינו:

אני חושב שבתבחינים צריכה להופיע הסתייגות שאומרת שעמותה שנהנית
תמיכות מעיריית נשר לא יכולה לעיין ולקלל את העירייה עצמה את חברי
מועצה עיר כמו שיושבי ראש עמותת צעירים למען הכדורגל בנשר במשך
השנה הזאת במספר רב של אירועים גם באמצעות דף הפייס של הקבוצה
שמנוהלת על ידי העמותה עירוני נשר גם באמצעות יושב ראש של העמותה
שלומי פרץ וגם באמצעות גורמים או אנשים שעובדים בעסקים של אלי
יוסיפוב בעמותת הכדורגל מקללים ומאיימים ומהלכים אימים על חברי
מועצת עיר בתוכם אני ויש עוד חברי מועצת עיר שלא לדבר על כל אייטמים
שהיו בתקשורת הארצית שבהם הם הסבירו את כל הכשלים שלהם בכך
שעיריית נשר לא מעבירה להם תקציבי תמיכות כשבפועל על פי חישוב שאני
עשיתי הם קיבלו למעלה משמונה מיליון שקלים ואני לא ראיתי באף מקום,

אבי בינמו:

במשך  9שנים כן,

שלומי זינו:

במשך הארבע שנים אחרונות הם קיבלו  8מיליון שקלים ואני לא ראיתי באף
מקום לא כל שכן ציבורי שגוף שנתמך על ידי גוף אחר מהלך אימים מקלל
ומאיים על חברי הנהלה של אותו גוף ולכן ההצעה שלי השנה הזאת להכניס
סעיף בתבחינים שאומר שיושבי ראש אותה עמותה שנמצאים בניגוד עניינים
או שנמצאים ומתנהגים כמו שהתנהגו כל השנה לא צריכים להעביר להם
שום תמיכות בכלל זהו,

אבי בינמו:

תודה רבה .מי בעד ההצעה של יחיאל?

איגור גורביץ :אני צריך גם להגיד,
אבי בינמו:

אחד שתים שלוש ,סליחה

איגור גורביץ :קודם כל אני לא יכול להצביע על דברים שאני לא מכיר בכלל .אני לא מבין
מאיפה לק חתם את האחוזים האלה בכלל לא מבין ובלי שאני אראה את
הרשימה להצביע ככה אני לא יכול,
יחיאל אדרי :אנחנו לא מצביעים על תמיכות,
(מדברים יחד)
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מי בעד ההצעה שהעלה יחיאל עם ההסתייגויות? אחד שתים שלוש ארבע
חמש שש שבע שמונה תשע .מי נגד? מי נמנע? שלושה נמנעים .אני רק רוצה
להגיד לך באמת אהה

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש לי הצעה נגדית.

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ההצעה שלי זו הצעה שהוצעה על ידי רוב החברים עברה ברוב קולות
בתוספת הסתייגות והיה ולוועדת התמיכות יונחו חומרים עמידים על כך
שבשנה החולפת לבקשה שהוגשה על ידי אותה עמותה התגלה כי בעלי
העמותה או מי מטעמה איימו קיללו ו (מדברים יחד) לא אמרתי עמותה
שקיבלה תמיכה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

עמותה שנתמכה על ידי עיריית נשר בשנה החולפת ומבקשת...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שיעלה מה שהוא רוצה הדברים שנאמרו על ידו לא מקובלים לא נכונים,

שלומי זינו:

אתה נכנס לי באמצע העצה,

אבי בינמו:

מה ההצעה שלך?

שלומי זינו:

ההצעה שלי היא אותה הצעת החלטה לאשר את הפרוטוקול עם כל
הסתייגויות שאושרו כאן עם רוב אותם החברים בתוספת הסתייגות
ספציפית שאומרת שכל עמותה שנתמכה בשנה החולפת על ידי עיריית נשר
ותגיש בקשה לקבל תמיכה לשנה הזאת לדיון שהתקיים בוועדת התמיכות
לא תאושר לא יאושר דיון בהצעתם אם יתקבל בוועדה מסמכים המעידים
על כך שבעלי העמותה או מי מטעמם קיללו אימו סחטו כמו יושבי ראש
עמותת צעירים למען כדורגל בלי אלימות,

אבי בינמו:

תודה רבה מי בעד ההצעה של שלומי? מי בעד ההצעה של שלומי?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של שלומי,

(מדברים יחד)
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אני חוזר על ההצעה ובזה אני מסיים כל עמותה הצעת החלטה שהתקבלה
כאן בתוספת ההסתייגויות שהושמעו בתוספת הסתייגות נוספת שאומרת כל
עמותה שקיבלה תמיכות בשנה הקודמת ותגיש בקשה בשנה הזאת שנת 2018
אם ימצא שעד הגשת הבקשה בשנה החולפת הם השמיעו אלימות או קיללו
או סחטו ההצעה שלהם הבקשה שלהם לא תידון,

אבי בינמו:

טוב מי בעד ההצעה של שלומי? אחד שתים שלוש ארבע חמש .מי נגד? אחד
שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תודה רבה לכם הישיבה הסתיימה
אנחנו אחרי ארבע שעות .שבע נגד ההצעה של שלומי חמש בעד.

הצעת החלטה -מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד 11ותוספת הנ"ל בתחום ספורט יחידני יופיעו
קריטריונים הבאים :מספר נהנים  80אחוז .הצטיינות בספורט  20אחוז ,סוציו אקונומי 30
אחוז ,נשים  20אחוז ,ספורט נכים  30אחוז.
בעד9 -
נגד-אין
נמנע3-

 -סוף הישיבה -

___________

___________

מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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