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 עיריית נשר
 803   3/2015 מספרמן המניין ישיבה 

 18.02.2015 מתאריך 
 

 משתתפים:

 ראש העיר -אברהם )אבי( בינמו 

 סגן ראש העיר –משיח עמר 

 סגנית ראש העיר – נעמי כספי

 ממלא מקום ראש העיר –יחיאל אדרי 

 חבר מועצת העיר – גיאורגי גרשקוביץ

 חבר מועצת העיר – בוריס אייזנברג

 חבר מועצת העיר – ר גורביץ'איגו

 חבר מועצת העיר – זאב שפיגלר

 חבר מועצת העיר – רועי לוי

 חבר מועצת העיר – ישי איבגי

 חברת מועצת העיר –, עו"ד  ירית קרוגליאקמ

 חבר מועצת העיר – עמרדוד 

 חבר מועצת העיר – דן תיכון

 מנכ"לית העירייה –אביגיל דולב 

 גזבר  – , רו"ח מוטי חן

 מהנדס העירייה –גורודצקי  לאון

 מבקר העירייה – גלעד השג

 טייועץ משפ –, עו"ד נדלרטאלכסנדר 

 פרוטוקול

 (מחוץ לעניין )מדברים יחד

את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין,  טוב, אני מבקש לפתוח העיר: 'אבי בינמו, ר
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שולחת . על סדר היום, הודעות ראש העיר. כך, עיריית נשר 803 3/2015מספר 

לברכה. עיריית נשר שולחת  זכרותנחומים למשפחתו של השר אורי אורבך, 

תנחומים למנהל מפעל נשר, אריה מישניאק, על פטירת אימו. עיריית נשר 

 שולחת תנחומים לתת אלוף איציק כהן, על פטירת אביו.

 איזה תת אלוף? דובר:

עצה דוד עמר, שחגג בדצמבר עיריית נשר מאחלת מזל טוב לחבר המו העיר: 'אבי בינמו, ר

דן תיכון,  -יום הולדת שבעים ושתיים. מאחלת מזל טוב לחבר המועצה דן חי

שחגג בינואר יום הולדת שבעים ושמונה, מאחלת מזל טוב לחבר המועצה ישי 

 איבגי, שחגג בחודש דצמבר יום הולדת שלושים וחמש.

 מזל טוב. דוברת:

לזאב שפיגלר, שיהיה בעוד כשבועיים, בן חמישים ומאחלת מזל טוב  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ושלוש.

 שחגג שישים שנה, שבוע שעבר. ומזל טוב לראש העיר יחיאל אדרי:

 זה מנהל תאגיד נשר, תת אלוף מנדי, שבועה מי שנפטר דן תיכון:

 רם? דוברת:

 מי? דן תיכון:

 רן? רם? דוברת:

 .ברים, אבריםא דובר:

 .בריםא דוברת:

 משך,... ל דן תיכון:

 משתתפת באבלה של משפחתו של מנדי רם, אז עיריית נשר העיר: 'אבי בינמו, ר

 מנדי מנחם. דוברת:

 מנדי מנחם שהיה מנהל מפעל נשר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תת אלוף במיל'. דן תיכון:

תת אלוף. פרויקט אוניברסיטה בע"מ. לרגל סיום הסמסטר הראשון,  העיר: 'אבי בינמו, ר
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ודות לרותם ידלין, מנהלת הפרויקט, לסגן ראש העיר, משיח אני מבקש לה

עמר, למנהלת מחלקת הרווחה מיכל ליבנה, למור קיסר וליפה בללי, על 

יוזמתם ופעילותם במסגרת פרויקט אוניברסיטה בע"מ. בפרויקט הזה 

ארבעים ושלושה מבוגרים מהעיר נשר, הלומדים באוניברסיטת חיפה, ... 

ותודות לסטודנטים לתואר ראשון  ...כולוגיה, ומשפטים, כלכלה ופסי

שמעבירים את הפעילות הזו והלימודים בהתנדבות. אני מברך את שבט 

הצופים "נשרים" שחגג שבע עשרה שנה ביום שבט ברמת יוחנן. אניח מודה 

לממלא מקומי, יחיאל אדרי, ולמחלקת התחזוקה על מציאת פתרון הולם 

ת למועדון אופירי נשר שקיבל מעמד של ומיידי למבנה שבט הצופים. ברכו

מועדון. מודה לשאול די אנג'ל, תושב העיר, שכיהן כנגיד הארצי, לגבי בם, 

נשיא מועדון אופירי, לדני כרם וחברי המועדון. תודה לשופטים בתחרות 

הנואם הצעיר שנערכה השבוע בבית לנדאו, דוקטור עדה אהרוני, דוקטור אלי 

סמנוביץ'. תודה להנהלת המתנ"ס על קיום ערב נחמיאס ודוקטור יולי זו

לברכה. תודה לנינו רחמים, מנהל  זכרושל סגן ארז שפרק,  לזוכרוהנצחה 

מחוז חיפה והעמקים של רשת המתנ"סים, על ביצוע סקר מדד המאה. 

מתוצאות הסקר עולה כי שביעות הרצון של התושבים בנשר היא מן הגבוהות 

ראו מהטכניון ולשמונים הסטודנטים שביצעו בארץ. מודה לפרופסור פנינה פ

סקר מקיף בקרב ילדי ותושבי נשר. אני מודיע שהינכם מוזמנים לחנוכת 

בשעה  24.2רגל על שם החייל סער שטיין ז"ל, שייערך ביום שלישי, -מגרש קט

בבן דור. תודה מיוחדת שלוחה לחברי נאמני מורשת נשר, במיוחד  18:00

פי ברייר, על פעילותם ועל הקמת תערוכת "נשר, בין לחנה יריב, יונה אודן, ר

קישון לכרמל". אני מודה גם לשמעון זוהר, להנהלת המתנ"ס ולמחלקת 

התחזוקה על הכנת התערוכה הנפלאה. איחולי שחרור נעימים לרמטכ"ל 

היוצא, רב אלוף בני גנץ, וברכות ואיחולי הצלחה לרמטכ"ל הנכנס, רב אלוף 

קש להודיע שבעקבות בקשתם לפרוש מהנהלת גדי אייזנקוט. אני מב
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המתנ"ס, של נטלי גלושצו, ואנטולי סימנבסקי, במקומם ייכנסו החבר דוד 

 אנקרה, והחבר מני אחרק. עד לכאן, הודעות ראש העיר. תעבור לסדר היום.

 יש צורך להצביע עליהן, לפי דעתי. רועי לוי:

אנחנו בדקנו, לא, אנחנו בדקנו את  זה פרורוגטיבה של ראש העיר. העיר: 'אבי בינמו, ר

זה, זה פרורוגטיבה של ראש העיר, ובמידה ונראה שאתה צודק, אנחנו נתקן 

 את המצב. 

 לא, נראה את זה כהצבעה. במידה והוא צודק, נראה את זה כהצבעה. דובר:

 נצביע? תצביע. מה. צריך להבי את זה לסדר יום. העיר: 'אבי בינמו, ר

 א הצבעה.הצבעה הי רועי לוי:

 לא, אל זה לא הצבעה. דובר:

 לא צריך, זה פרורוגטיבה של ראש העיר. דובר:

פרורוגטיבה שלנו. תן ... מה יש לך? תחלק לאנשים. טוב, ברשותכם,  העיר: 'אבי בינמו, ר

אנחנו רק נשנה משהו אחד, קודם כל, צריכות לבוא השאילתות ואחר כך 

דן תיכון, ואנחנו מבקשים  סדר היו. אז יש כאן שתי שאילתות שהעלה

להעלות אותם, אם זה בסדר מבחינת חברי מועצת העיר, או נלך לפי מה 

 שכתוב?

 לא יודעים למה, אבל, דובר:

לא, לפי הסדר שקובע התקנון, שקודם כל, דנים בשאילתות. אז אני  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מבקש לדון בשאילתות.

 כן, אני ראשית, דן תיכון:

שאילתא, השאילתא של חבר המועצה דן תיכון, כפי שביקשתם  העיר: 'אבי בינמו, ר

צירפנו לכל חברי המועצה את השאילתות ואני מודה לכם על הפניית ההערה 

הטובה הזאת. הייתי מציע שדן תיכון ייקרא את השאילתא, בנושא נשרים, 

 החברה הכלכלית מי נשר, ו... דרוש סמנכ"ל.

וכנסו לסדר היום, אני מבקש לציין, ולא ההצעות שלי לא ה השאילתות רועי לוי:
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 לסדר.

 קודם כל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 היה לי שאילתא והצעה לסדר, שלא הוכנסה לסדר היום. רועי לוי:

, אני צריך להשיב לשתי שאילתות, השאילתא שלך על פי התקנון העיר: 'אבי בינמו, ר

 דן? כן, תובא, בעזרת השם, בישיבת מועצת העיר הבאה.

, חברי המועצה, ראשית, אני מברך על החידוש שלפיו אתה ראש העיר ,אדוני דן תיכון:

שלחת סדר יום מפורט, ובו אתה מציין את נושא השאילתות וההצעות לסדר 

יום, כשאתה מצרף את השאילתות ואת ההצעות לסדר היום. אני רוצה 

, 2014בר בנובמ 4-להסב את תשומת ליבך שהשאילתא שאני שאלתי היא מ

מאז חלפו כשלושה חודשים. הנושא פשט צורה, לבש צורה, והנושא של 

החברה הכלכלית בנשר פרש כנפיים והפך לסכסוך שחייב את כניסת מבקר 

 המדינה. אני סברתי לאור,

שאתה, במקום למשוך את הזמן ולבזבז את הזמן שלנו,  אני סבור העיר: 'אבי בינמו, ר

ילתא שלך, אתה ביקשת להעלות את תדבר על השאילתא שלך. ובשא

 השאילתא,

 אני מבקש שלא תפריע לי ... דן תיכון:

 אני קובע את כללי המשחק בעירייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 שום דבר. אתה לא קובע דן תיכון:

 אני יושב ראש הישיבה, במידה ואתם החלטתם, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה נתת לי את סדר היום, דן תיכון:

להתיש אותנו, אתם טועים. אתם טועים. יש לך שאילתא, תדבר על  העיר: 'בינמו, ראבי 

 השאילתא שלך.

 אני לא ... קיבלת גם כן הורמון, דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 תדבר על השאילתא שלך. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אני אדבר על מה שאני רוצה, בזמן שנותן לי החוק. דן תיכון:

 החוק נותן לך לענות על השאילתא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ואני מבקש ממך בפעם האחרונה, דן תיכון:

 אל תגיד לי פעם, תוריד את האצבע, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא להפריע, בפעם האחרונה, דן תיכון:

 תוריד את האצבע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אל תפריע. דן תיכון:

 תוריד את האצבע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אל תגיד לי מה לעשות. ן:דן תיכו

 תוריד את האצבע בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

"אל תגיד לי", זה למדתי ממך. שטויות שלך. ראשית, אני מבקש שתחזור בך  דן תיכון:

 מן הכינוי שכינית אותנו, כבוקו חארם ודעא"ש, אני חושב שזו הייתה הסתה,

 אני לא חוזר בי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה תחזור בך. דן תיכון:

, למבקר המדינה, לבית 433אני לא חוזר בי, אתה יכול ללכת ללה"ב  העיר: 'אבי בינמו, ר

 הדין הבין לאומי בהאג. מה שאתם עושים זה הסתה.

 בלי ידיים, דן תיכון:

 אתם עושים הסתה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מסית ומדיח. מסית לרצח, אפילו. דן תיכון:

 מי זה "אתם"? מי זה "אתם"? יר:הע 'אבי בינמו, ר

 אז אל תדבר עם ידיים ואל תאיים על איש. דן תיכון:

 מי מסית? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אל תאיים על איש, אני יודע ש... דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 אתם רוצים למשוך את הישיבה, תמשכו אותה. העיר: 'אבי בינמו, ר
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חנו את הישיבה. ולא תיכנס לדברים שלי. ואל אתה לא תפריע לנו, אנחנו פת דן תיכון:

תדבר עם ידיים, כי אני יודע לדבר ידיים, לדבר עם ידיים. עכשיו, אני חוזר 

ואומר, ואל תקטע אותי. לפחות שיהיה לך קצת כבוד לחברי מועצת העיר. 

אם אין לך לחברים שלך, אז לפחות לחברי מועצת העיר שבאופוזיציה. אני 

 ה הכלכלית.חוזר לעניין החבר

 שלו יש לו, יש לו, זה לא יפה. בריםלח דובר:

אני חוזר לעניין החברה הכלכלית, במשך שלושה חודשים, רועשת העיר  דן תיכון:

וגועשת על מה שנעשה בחברה הכלכלית. כל ראש עיר היה מעמיד את הנושא 

הזה על סדר היום, הן בשל החשיבות, והן בשל העדים הציבוריים שיש לנושא 

זה. אנחנו חושבים שמה שנעשה בחברה הכלכלית הוא מעשה שלא ייעדה. ה

זה ניהול כושל, לא תקין, כשראש העיר מפעיל בגסות את, מנצל את תפקידו 

בגסות, כדי לקבוע עובדות. אני שואל אותך, מדוע לא התכנס הדירקטוריון 

 עד כה? אם הדירקטוריון לא התכנס, מי החליט על הוצאת המכרז המפורסם

של מר מזרחי, שכנראה יעמוד על סדר היום של המדינה בעתיד הקרוב 

ביותר? מי ניסח את המכרז? מי החליט איך מונה מר רועי ברוורמן לעובד 

החברה הכלכלית? האם היה מכרז? למה עמותה עם שלושה עובדים, סך 

הכל, והיקף תקציב כה נמוך, צריכה סמנכ"ל? מה קורה עם רשות הספורט, 

מה כבר? אם הקומה רשות הספורט, באמצעות מי היא מופעלת, האם הוק

ואיך היא מתוקצבת? האם זה נכון שמר יוסי מזרחי, יושב ראש אגודת 

הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, היה מיועד לתפקיד הסמנכ"ל? אם כן, 

מדוע צריך מכרז? אם כן, מי החליט שהוא המתאים לתפקיד ומאילו סיבות? 

קשור לבחירות שהיו השבוע, בהתאחדות הסטודנטים?  האם המינוי שלו

מנוסח השאילתא, אתה מבין שחלק גדול מן הנושאים, בעצם, הזמן פתר 

אותם או לא פתר אותם. אבל נשאלת השאלה האם אתה מוצא לנכון להציג, 

להציב על סדר היום של המועצה, את מה שנעשה בחברה הכלכלית, ואת כל 
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ר המדינה, ומשום מה, לא חשבת להפיץ אותו החומר שנמסר על ידך למבק

בקרב חברי המועצה. אני מבקש שתציב את הנושא הזה על סדר היום של 

 המועצה, ובעתיד הקרוב ביותר. תודה.

כהצעה לסדר יום, לקראת הישיבה  מסמך שתעלה את זהתודה רבה.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 הבאה, ולהלן תשובתי לשאילתא:

 )מדברים חלש ברקע(

בניגוד ל"עובדות", שנקבעו בשאילתא, דירקטוריון החברה הכלכלית  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מספר פעמים. 2014התכנס במהלך שנת 

 ?כמה פעמים רועי לוי:

 מספר פעמים? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כמה? רועי לוי:

 לפי שעה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 כמה פעמים הוא התכנס? רועי לוי:

 לפי שעה, יר:הע 'אבי בינמו, ר

 כמה פעמים התכנס הדירקטוריון? רועי לוי:

 את תשובתי, ואז אם, אני אסיים העיר: 'אבי בינמו, ר

 אף אחד לא מצרף את הפרוטוקול. דן תיכון:

 תגיד לנו כמה פעמים התכנס הדירקטוריון. מה הבעיה להגיד את זה? רועי לוי:

ז לבחירת הסמנכ"ל. זאת, בין היתר, לפי שעה, הוקפאו הליכי המכר העיר: 'אבי בינמו, ר

בשל החלטת חברי הדירקטוריון, לזמן את מנכ"ל החברה לשימוע, כחלק 

 מפיטורין.

 מה הקשר?  דובר:

 מה הקשר בין שני הדברים? מה הקשר בין שני הדברים. רועי לוי:

 להלן תשובתי לשאילתא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אילתא.אתה לא עונה, אתה לא ענית לש דן תיכון:
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 מה הקשר בין שני הדברים? רועי לוי:

 , אתה לא תתחמק על הנושא הזה, אתה תיפול, או תקום.אדוני דן תיכון:

 באיזו ישיבת דירקטוריון הוחלט? רועי לוי:

 אל תזלזל. דן תיכון:

 להעלות מכרז לסמנכ"ל? רועי לוי:

 מה? מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ן הוכרז, הוחלט לעלות מכרז לסמנכ"ל?באיזה שישיבת דירקטוריו רועי לוי:

 אדוני הנכבד, כשאתם, העיר: 'אבי בינמו, ר

 איפה הפרוטוקול? דוברת:

 תציבו שאילתא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה אתה לא מציג את הפרוטוקולים של הישיבה? דן תיכון:

 תב.כשאתם תציבו, קודם כל, הכל שקוף, אתם קיבלתם הודעות בכ העיר: 'אבי בינמו, ר

 הכל לא שקוף. אם אתה אומר כזה דבר, לפחות תיתן לו סימוכין. רועי לוי:

 שנייה, שנייה, שנייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

היא קצרה, תן לי בישיבה איקס, שתיים, ארבע עשרה,  גם אם התשובה שלך רועי לוי:

 אחת, שתיים, שלוש. מה הבעיה? -נקבע ש

של מר דן תיכון, היא לא שאילתא קצרה על פי א מאחר ובשאילת העיר: 'אבי בינמו, ר

 התקנון,

 איפה אתה, דן תיכון:

 איפה כתוב שצריך שאילתא קצרה? רועי לוי:

 איפה ... בתקנון ... דובר:

 )מדברים יחד(

 שיקרא את ספר דיני הרשויות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה קבעת את התקנון? דן תיכון:

 , יש דיני רשויות במדינת ישראל.אני לא קבעתי העיר: 'אבי בינמו, ר
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 .אתה קבעת דן תיכון:

 אתה היית יושב ראש כנסת, אתה יודע מה זה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מצנזר אותי? דן תיכון:

 לא, חס וחלילה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 רשום כמה אותיות? רשום כמה אותיות בדיני הרשויות? רועי לוי:

 זר אותי.אתה קטן, כדי לצנ דן תיכון:

 תראה איפה זה כתוב. רועי לוי:

 שאילתא,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 תראה איפה זה כתוב. רועי לוי:

 צריכה להיות מנוסחת בצורה קצרה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה מאוד קצר. רועי לוי:

 ומאחר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 תא? אני, הרי, לא מנוסה.אולי אתה רוצה לעזור לי לנסח שאיל דובר:ן תיכון:

 מאחר והשאילתא שלך מורכבת מקרוב, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לפני שלושה חודשים היא הייתה רלוונטית. דן תיכון:

מורכבת מקרוב לעשר שאלות, ומאחר, ואולי בצדק, פניתם גם  העיר: 'אבי בינמו, ר

לה למנכ"ל משרד הפנים, וגם לממונה על המחוז, השבנו לכל השאלות הא

 באריכות,

 אנחנו פנינו אך ורק, דן תיכון:

 שנייה, שנייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה לא צריך לקרוא מן הנייר. תאמר כמה מילים מיוזמתך, אתה. דן תיכון:

פנינו באריכות, כן, מיוזמתי, אני אגיד מיוזמתי, אני אגיד מיוזמתי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה גם תקבע לי,

 לא ראיתי דבר כזה, שראש עיר ... עוד דן תיכון:
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אתה גם תקבע לי להגיד מיוזמתי. אתה תקבע לי להגיד מיוזמתי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה.

 כן, אני, רק אני. רק אני. אתה מחייך. דן תיכון:

 טוב, לפי פקודת העיריות, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני הייתי רוצה לדבר עוד מעט, כן? דן תיכון:

אני אתן לך, אני אמשח לשמוע אותך. ישי איבגי מעלה דברים  העיר: ', ראבי בינמו

רציניים בוועדת תחבורה. תאמין לי, אנחנו מתקנים את כל הדברים, כי הוא 

 לא בא בצורה, הוא בא כדי לסייע לתושבי העיר ואנחנו הולכים אחד לאחד.

 תשמע, אתה שוב פעם נותן לי ציונים. דן תיכון:

 לא, לא, נתתי ציון לישי, לא לך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, לא, אני, דן תיכון:

 לך אני לא נותן ציונים. קטונתי מלתת לאדם כמוך ציונים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... זקוק לכתב הערכה ממך, חיכיתי לזה הרבה שנים. דן תיכון:

 ממני אין סיכוי שאתה מקבל כתב הערכה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין סיכוי. בטח, בוקו חראם. ון:דן תיכ

 אין סיכוי. אין סיכוי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תפארתך תהיה על בוקו חראם. דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 תתבייש לך.  דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 תתבייש לך. דן תיכון:

בעה ימים לפני תחילת טוב, אני רק רוצה להשיב, שלא יאוחר מש העיר: 'אבי בינמו, ר

ישיבה מן המניין, הקרובה, רשאי חבר מועצה להגיש לראש העירייה 

שאילתא בכתה, על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה, לרבות בעניין 

תאגידים עירוניים, והיא תנוסח בקצרה, בצורת שאלה בלבד. ראש העירייה, 
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אילתא, ושראש העיר או חבר מועצה, ממונה על העניין, שלגביו נשאלה הש

הסמיכו לכך, ישיב בכתב ובקצרה לשאילתא וייקרא את התשובה באותה 

ישיבה. אולם, הוא רשאי לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר 

 הישיבה הבאה,

 זה שאילתא ... זה דחית ארבע ישיבות, רועי לוי:

 י שאילתות.ובלבד שלא יידחו תשובות לגביו יותר שת העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 ... את זה חודשים. דן תיכון:

 ארבע ישיבות ארבע. רועי לוי:

 לישיבה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל היו מעל עשרים שאילתות. דובר:

 ארבע מהשאילתא, רועי לוי:

 , תאמין לי, אנחנו עושים את העבודה כהלכה בשבילך.אל תעזור לו דן תיכון:

 רה"?ומה זה "בקצ רועי לוי:

 אבי, אמרת ששלחתי לך תשובות? ישי איבגי:

 תן לי את הדף האחרון שלי. העיר: 'אבי בינמו, ר

אבי, אמרת ששלחת את התשובות לכמה גופים, מה אכפת לך להגיד לנו מה  ישי איבגי:

 התשובות ששלחת?

 למי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 תגיד לנו מה התשובות.אמרת "עניתי לכל הגופים, שפניתם אליי והכל,  ישי איבגי:

 ,-לא, תראו, מאחר וה העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה אומר, תן לנו את התשובות. את השאלות, אתה יודע, אם הפנית ישי איבגי:

 הצלחתם כאופוזיציה, אולי חלקכם, מאחר ובאמת העיר: 'אבי בינמו, ר

 אנחנו חברי מועצה, כמותך. דן תיכון:

יה, הצלחתם, באמת, הנה, להביא את כל הנושאים כאופוזיצ העיר: 'אבי בינמו, ר
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 המורכבים והקשים בצורה, כמעט, שיטתית ומסודרת, למנכ"ל משרד הפנים,

 עוד לא התחלנו. תאמין לי, עוד לא התחלנו. עכשיו נתחיל. דן תיכון:

אדוני, תקשיב טוב, אני עברתי בחיי הכל, גם אם אני אגיע לאן  העיר: 'אבי בינמו, ר

 שאני אגיע, אני אדע להסתדר. אנחנו אנשים חזקים, שאתה רוצה

 אנחנו נבוא לעזור לך. דן תיכון:

 אני יודע. אני יודע. אני יודע.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אבוא לבקר. דן תיכון:

 אל תבוא לבקר. אל תבוא לבקר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני יכול לבקר אותך. אני אבוא עם עורכי דין. דן תיכון:

 אל תבוא לבקר אותי, לא רוצה שתבוא לבקר אותי.  העיר: 'בי בינמו, רא

 אני מודה לך מאוד, אתה גם מנומס. דן תיכון:

 כל השאילתא, תראו מה אנחנו גוררים בה. דובר:

 אחד התפקידים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 -אנחנו טוענים ש רועי לוי:

 ובד. מה קרה?חבר'ה, נו די, זה לא מכ יחיאל אדרי:

 מאחר ובאמת, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה ... טענות. דן תיכון:

 מי אמר את זה? רועי לוי:

 אני אמרתי שזה לא מכובד. יחיאל אדרי:

 לא, מי התחיל? מי התחיל? רועי לוי:

 אתה צודק, אתה צודק, אבל, דן תיכון:

 חבר'ה, די. יחיאל אדרי:

 ברוח המפקד.  איך אומרים? אנחנו מדברים דן תיכון:

 אין פה רוח, יש פה סערה. יחיאל אדרי:
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 לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 די. יחיאל אדרי:

 אז זו סערה. דן תיכון:

 טוב, אה, אה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה שאמרת.  אני חייב להתייחס רועי לוי:

 בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

לא היה צורך לפנות, וגם אם היינו אם הדברים היו מתנהלים בצורה תקינה,  רועי לוי:

פונים, אף אחד לא היה מתייחס. ההצלחה נובעת מזה שאתה מנהל, במשך 

שנה, את העירייה רק בצורה עקומה. רק בצורה עקומה. שום דבר אחר לא. 

לכן מתייחסים, אם הכל היה ישר, אם הכל היה חלק, לא היה בעיה. אותו 

המתנ"ס, אותו דבר עם כל דבר דבר עם החברה הכלכלית, אותו דבר עם 

 שאתה נוגע בו, אותו דבר אתה מתנהג.

 די, בבקשה. יחיאל אדרי:

אותו דבר אתה מתנהג מול האנשים שלך, אותו דבר אתה מתנהל מול עובדי  רועי לוי:

 העירייה. מה קרה?

 עוד מעט תישאר לבד. דן תיכון:

 למה? מה קרה? רועי לוי:

 ריד אותך?תישאר לבד, זה לא מט דן תיכון:

כמה פעמים אמרנו לך "תיזהר, מדרון חלקלק, אתה על פתח, על סף המדרון,  רועי לוי:

 אתה מחליק, שים לב, תעצור". כלום. רץ לעשות, למה שלא יתייחסו?

 אתה מדושן עונג, ... דן תיכון:

למה שלא יתייחסו? אתה, כאילו, כועס, תכעס על עצמך שאתה לא מסוגל  רועי לוי:

העירייה. תכעס על עצמך שאתה לא מסוגל לקבל אחריות. שאתה לנהל את 

מטיח פעם במהנדס, פעם ביועץ המשפטי. כל פעם אתה זורק את האשמות 

 למישהו אחר. כעס על עצמך.
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 אלי אז הגיע, אל תדאג, הם כולם יעזבו, כל אחד בתורו. דן תיכון:

ס עלינו? למה אתה תכעס על עצמך, למה אתה כועס עליהם? למה אתה כוע רועי לוי:

 כועס עליהם? רק על עצמך.

 להטיל פרוסה, לא להטיל פרוסה, חבר'ה, לא חבר'ה, אני מציע יחיאל אדרי:

 טוב. העיר: 'אבי בינמו, ר

אם לא, לא נוח לכמה אנשים שאבי בינמו נבחר, אבל עם כל הכבוד, הוא  יחיאל אדרי:

 מצאים.נבחר, על ידי הציבור ולא על ידי אף אחד מהחברים שנ

 אין בעיה שנבחר, אין בעיה, יש בעיה של התנהלות. דוברת:

 )מדברים יחד, צועקים(

 לכן, אני בא ואני אומר, לכן אני בא ואני אומר, לכן אני בא, יחיאל אדרי:

 מאיפה אתה יודע מה שמנו בקלפי? רועי לוי:

 אומר,אני אוסר, אני אוסר, אני יודע מה שמתם בקלפי. ולכן, אני  יחיאל אדרי:

 איך אתה יודע? רועי לוי:

 אני יודע טוב מאוד, הנושא, הנושא, יחיאל אדרי:

 אתה אומר ש... לך מושג מה כתבתי? רועי לוי:

 הנושא נמצא בביקורת המדינה, שביקורת המדינה תבוא עם המסקנות שלה. יחיאל אדרי:

 איזה נושא? רועי לוי:

 למה? תגיד לנו, תמסור הודעה כל כך. דן תיכון:

 )צועקים יחד(

 איזה נושא?  רועי לוי:

 הוא סתם את הפה שלנו בפעם האחרונה, את הנושא הזה ... דן תיכון:

אני, אני פונה לשאילתא שהעלה דן תיכון בנושא פינוי בינוי בעין דור.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 בנושא פינוי בינוי,

 תגיד לנו מה התשובות ... רועי לוי:

 ני אתן לכם, אני אתן לכם את התשובות.א העיר: 'אבי בינמו, ר
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 ... דוברת:

 תקשיב טוב, את הזירה, את הזירה אני קובע, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל המועצה זה חלק ממך. רועי לוי:

 תסלח לי, את הזירה אני קובע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 )צועקים יחד(

 מה אתה קובע? מה אתה קובע? דן תיכון:

 ה הכלכלית.זה החבר יחיאל אדרי:

 טוב, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל תגיד, דן תיכון:

יש, אבל לא, הוא לא ימסור לנו את ההודעה לפני שהוא ימסור לחברה  יחיאל אדרי:

 הכלכלית.

 -אני, מת העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 יש דירקטוריון. שהיא תדאג לעצמה. יחיאל אדרי:

 מה זה קשור? רועי לוי:

 רק רגע, אתה לא ... דן תיכון:

 אתה יכול להעלות הצעה לסדר, רועי, חבר'ה, בואו, יחיאל אדרי:

 שמה? רועי לוי:

 ת... בדברים על השולחן. יחיאל אדרי:

 אני אשלח הצעה לסדר היום כזה דבר? רועי לוי:

 כן. כן, אם אתה רוצה. יחיאל אדרי:

 זה הדבר הכי טריוויאלי ש... רועי לוי:

 חבר'ה לא, לא, יר:הע 'אבי בינמו, ר

 שאתה מעלה על דעתך שנושא כזה לא יידון במועצה? דן תיכון:

 אבי, אבי תקשיב רגע,  יחיאל אדרי:
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 לא, הוא יידון, הוא יידון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יידון. יחיאל אדרי:

 הוא יידון,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מושך את זה כבר ... דן תיכון:

 )צועקים(

 הוא יידון, הוא יידון, איזה שאלה, הוא יידון. העיר: 'ראבי בינמו, 

 תגיד מתי, אנחנו רוצים שת... רועי לוי:

 אני לא אגיד לך מתי, למה שאני אגיד לך מתי? אני אגיד לך מתי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 בטח שאתה חייב להגיד לי. דן תיכון:

 מה פתאום? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה חייב להגיד לי,אתה, בטח שאת דן תיכון:

יש, יש דיני עיריות, אתה צריך, יכול להגיד בקשה מסודרת, אנחנו  העיר: 'אבי בינמו, ר

 נתייחס אליה בכבוד.

 אני הגשתי הצעה מסודרת, דן תיכון:

 הגשת שאילתא, לא הצעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שעלתה לאחר שלושה וחצי חודשים. דן תיכון:

 א. בסדר.שאילת העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה אתה מספר סיפורים? על מי אתה עובד? דן תיכון:

 מה זאת אומרת? העיר: 'אבי בינמו, ר

 שים את הנושא הזה על סדר היום. דן תיכון:

מה זאת אומרת על מי אני עובד? מה זאת אומרת? על מי אני עובד?  העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אני רוצה להבין, 

 עיניים.אתה עובד עלינו ב דן תיכון:

 מי זה "עלינו"? העיר: 'אבי בינמו, ר

 עליי. דן תיכון:
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 אה אוקי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 על כל התושבים פה. דוברת:

 ולא רק עליי, אלא על חלק גדול מהיושבים כאן. מי זה "עלינו"? דן תיכון:

לדעת, בסך הכל, מה הגבת על דברים שנידונו  מועצהכזכותנו  , אביאבי ישי איבגי:

יחידת סמך של העירייה,  ויחידות סמך. מבחינתי, החברה הכלכלית, זב

 שמבוקרת, בחלקה, על ידי העירייה.

 שאתה צודק במאה אחוז. אני חושב העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, הוא אפילו לא נקרא חבר אופוזיציה, חבר דירקטוריון. דן תיכון:

ור לי לענות את התשובות". וזה אל אם כן, תגיד לנו "חברים, אמרו לי שאס יחיאל אדרי:

 בסדר גם.

 שיאמרו לי, אני מספיק, אני לא צריךתקשיב,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אתה ... בגופים שאומרים לך "אסור לך להביא ..." יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(

 תפקידנו הוא בדיוק להעיר לך. דן תיכון:

, השאילתא הבאה היא של דן תיכון בנושא תן לי שנייה, טוב, רבותיי העיר: 'אבי בינמו, ר

פינוי בינוי בן דור. אני אשמח שמר דן תיכון יקרא את השאילתא, אם אתה 

 רוצה, אני אקרא אותה בשמך.

 אבל השאלות, בשאילתא הקודמת הן מאוד טכניות. דוברת:

 לא צריך, אני לא זקוק לטובה ממך. דן תיכון:

 לא? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה עדיין ... שלי. ו דן תיכון:

 לא? זו לא טובה. מה אני? העיר: 'אבי בינמו, ר

 שיענה. דוברת:

 עכשיו תקשיב לי, דן תיכון:

 שיענה קודם כל לקודמת. דוברת:
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בעיניכם הזה, אתם יכולים לצאת בסדר היום. זה יצא  חבר'ה, אם לא מוצא יחיאל אדרי:

 ,זה החוק. מה זה "שיענה"? מה, אנחנו על סדר היום.

 )צועקים יחד(

 לא, לא, שאילתא זה שאלה, זה לא עשרים שאלות בתוך שאלה. יחיאל אדרי:

 אבל צריך לענות לשאילתא. רועי לוי:

 אבל צריך לענות לשאילתא, זה לא ... דוברת:

 לא, לא ל... כמו שצריך. יחיאל אדרי:

 צריך לענות לשאילתא. רועי לוי:

 ההצעה לסדר. רועי, לא ענה לך? תעלה את יחיאל אדרי:

 יחיאל, רועי לוי:

 הוא לא ענה. דן תיכון:

 מה קרה? תעלה את ההצעה לסדר. יחיאל אדרי:

 יחיאל, רועי לוי:

 לפני זה הוא אומר, נעלה את זה בזמן, היינו, היית אומר את זה אז, דוברת:

 תעלה את זה להצעה לסדר, אה, אה חגית. יחיאל אדרי:

 ה לסדר היום.היינו מעלים את זה במועצ דוברת:

 תלמדי את החוק. את אמנם עורכת דין, יחיאל אדרי:

 אני לא, זה לא משנה,  חגית:

 אבל החוק אומר. יחיאל אדרי:

 זה לא משנה. חגית:

אם לא, אם לא שמעת את התשובה, ולא מספקת אותה, תעלי את זה בהצעה  יחיאל אדרי:

 לסדר. נקודה. חבל.

 ... זה לא משנה. חגית:

 יחיאל, אם היינו, ישי איבגי:

 זה דברים, זה דברים טכניים. חגית:
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אם היינו שואלים את ראש העיר, לדוגמה, איפה הוא קונה את הבגדים שלו,  ישי איבגי:

 סתם, לצורך העניין, ובא לו לדבר על זה,

 ... את ראש הממשלה. יחיאל אדרי:

נרחיב על זה. אם לא נוח לא, רגע, שנייה, ובא לו לדבר על זה ובנוחות, אז לא  ישי איבגי:

לו, או שאסרו עליו לדבר, ויכול להיות, רק שיגיד לנו. אם השאלה, יש משהו 

 להסתיר מאיתנו,

 אין, אין מה, יחיאל אדרי:

 מתי שהוא, הרי, כמו שאתה אומר, זה יגיע. ישי איבגי:

על , רק אחרי שרבי דוד אבו חצירא יגיד לי לענות לכם רק אחרי העיר: 'אבי בינמו, ר

 השאלות השאלה,

 מי זה דוד אבו חצירא? דן תיכון:

 הרב שלי, הרב שלי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה? הוא מנהל את העירייה? דן תיכון:

 הרב שלי מנהריה. לא. אני מתייעץ איתו. מה קרה לך? אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה שם לב למה שאתה אומר? דן תיכון:

 . איזה שאלה.כן, בטח העיר: 'אבי בינמו, ר

 כמה שטויות. רועי לוי:

 איזה שאלה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחד( ברים)מד

 ... את האמת או לא? ... חגית:

 אבי, אבי, אל תכניס את זה, זה עניין פרטי. יחיאל אדרי:

 טוב, אני מבקש דן תיכון יקרא את השאילתא שלו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה לא מופיע על סדר היום, אז, לא, אתה תסלח לי מאוד, דן תיכון:

 השאילתא שלך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא. דן תיכון:
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כתוב, שאילתא, היא הועברה אליך בנושא עבודות פיתוח עם שכונת  העיר: 'אבי בינמו, ר

 בן דור, חשש לניגוד אינטרסים.

 בסדר היום, אני מצטער להגיד לך. אדוני, זה לא מופיע דן תיכון:

 מה זה לא מופיע? אתם שלחתם לו את זה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא יודע מאיפה לקחת את זה. דן תיכון:

 את זה? זה, שלחו לך העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא שלחו לי את זה. דן תיכון:

 )מדברי יחד(

 לא שלחו לי את זה. דן תיכון:

 לא שלחו לך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא. דן תיכון:

 ,אתה העיר: 'אבי בינמו, ר

 וזה גם לא מופיע. דן תיכון:

 זה מופיע על סדר היום, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה מופיע בסדר היום וזה נשלח, אביגיל דולב:

 אז אם אתה רוצה, נתייחס, אם לא, נדחה את זה לישיבה הבאה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה? זה נשלח ל... אביגיל דולב:

 יבה באה.אז אני מבקש לדחות את זה ליש דן תיכון:

 בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין בעיה. אביגיל דולב:

 בהתחשב בעובדה שזה לא מופיע בסדר היום וזה לא הובא, דן תיכון:

לא, לא, אז אני מבקש, זה מופיע על סדר היום, וזה הועבר לכל חברי  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מועצת העיר.

 ... את כל החבילה. דן תיכון:

 . הצעות לסדר. הצעות לסדרבסדר, הלאה. טוב. תודה רבה.  עיר:ה 'אבי בינמו, ר
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 לא, יש לו שאילתא ...  ישי איבגי:

 לא, לא הצעה לסדר יש, לא שאילתא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הצעה לסדר. ישי איבגי:

 הצעה לסדר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני לא יודע איזה סדר יש לך, דן תיכון:

תיכון העלה הצעה לסדר שעניינה הקמת וועדה חיצונית לנושא דן  העיר: 'אבי בינמו, ר

 הגודש ברחוב החרוב.

 זה נכון, זה מופיע על סדר היום. דן תיכון:

 כן. בבקשה, דן תיכון. כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

הבעיה, אגב, שמה שהוא אמר, שלא מופיע. לא רשמתם את זה  מובנתבי, א ישי איבגי:

 הגשתם את זה בטפסיאדה. בדף של ההצעות לסדר, אבל

 לא, זה מופיע, זה מופיע. אביגיל דולב:

 חבר'ה, מופיעה כאן שאילתא פיתוח בשכונת בן דור, דן תיכון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הנה, תסתכל בסעיף מספר שלוש. אביגיל דולב:

 מה, יש סדר יום. העיר: 'אבי בינמו, ר

 איפה, איפה זה מופיע?  דן תיכון:

 זה סעיף מספר שלוש, מול ה... :אביגיל דולב

 איפה זה מופיע? דן תיכון:

 אה נכון, אוקי, כן, כן, כן, דן, אז תקרא את זה. פה. ישי איבגי:

 אני אשמח שתחזור בך, דן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אם תרצה, או שלעשות את זה בפעם הבאה.  ישי איבגי:

 זה לא הופיע, השאילתא לא הופיעה, דן תיכון:

 הסתכלתי על ההצעות לסדר. בגי:ישי אי

 בסדר, דחינו את זה לישיבה הבאה. דן תיכון העלה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה תקשיב, דן תיכון:
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 הצעה לסדר, בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תקשיב לי, אדוני, דן תיכון:

 כן, בבקשה. לא, אתה, אני רוצה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הזאת, גם היא הוגשה ברביעי, הישיבה, השאילתא דן תיכון:

 אז אתה רוצה שנדון בה או לא נדון בה?  העיר: 'אבי בינמו, ר

 רק רגע. אל תגיד לי אם,  דן תיכון:

 לא, אנחנו בהצעות לסדר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני, ברשותך, יכול לדבר? דן תיכון:

 ודאי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זכות הדיבור ניתנת לי? דן תיכון:

 ניתנת לך.  העיר: 'י בינמו, ראב

 אז אל תפריע. דן תיכון:

 אני אפריע כשאני אחליט. העיר: 'אבי בינמו, ר

ההצעה הזאת הוצגה על סדר היום של המועצה לפני כחודש. אני ביקשתי  דן תיכון:

 לדחות אותה, אני חושב שהיא חשובה ביותר,

 .אז בוא נדון בה העיר: 'אבי בינמו, ר

ה לסדר, אני ביקשתי לדחות אותה משום שאתה כמה דקות קודם לכן ההצע דן תיכון:

 כינית חברי מועצה בשם "בוקו חראם" ו"דעא"ש".

 לא, היום לא כיניתי אותם. היום לא כיניתי אותם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז גם היום חזרת על זה. רועי לוי:

 היום לא כיניתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 על זה.היום חזרת  רועי לוי:

 בישיבה שעשיתם לי אינתיפאדה קשה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 תסלח לי מאוד. תסלח לי מאוד, דן תיכון:

 עשיתם לי אינתיפאדה קשה. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 היום חזרת לזה. רועי לוי:

אני פתחתי ואמרתי, אני פתחתי ואמרתי שאתה בישיבה שלפני האחרונה,  דן תיכון:

 ת בהסתה.התבטאת בצורה שגובל

 )מהנהן(. העיר: 'אבי בינמו, ר

לאור מה שאמרת, אני החלטתי לקחת את ההצעה לסדר היום בחזרה ולהציג  דן

אותה פעם נוספת היום. אם אתה לא תחזור בך מן הכינוי הזה, שאני רואה 

 בו, שאני רואה בו כינוי חמור ביותר,

נחם בגין. אני מספר לך את זה לחודש יש אזכרה למ 22-אתה יודע שב העיר: 'אבי בינמו, ר

 כי היום הייתי בצפת.

 למה? דן תיכון:

 למנחם בגין, זיכרונו לברכה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תגיד לי, אתה נורמאלי? דן תיכון:

 )צוחקים(

 אני, אתה ניהלת את הכנסת, נכון? אתה ניהלת את הכנסת. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני ניהלתי את הכנסת. דן תיכון:

 רגע, נשתה כוס מים. כוס מים. ר:דוב

 אתה חולה?תגיד לי, אתה נורמאלי, אתה? אתה חולה? אתה חולה, תגיד לי?  דן תיכון:

 דן, דן, מה זה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 בושה וכלימה. בושה וכלימה. איזו התנהגות של איש, דן תיכון:

 )מדברים חלש ברקע(

אני לא יצקתי מים , ההצעה לסדר היום, מביש. אני חוזר ואומר, השאילתא דן תיכון:

 על ברכי רבין ובגין ש...

 אני כן יצקתי על ידיהם מים.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, בטח, מה זה? דובר:

 יצקתי. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אתה יצקת. בטח ראית אותם מרחוק במרחק של שני קילומטר. דן תיכון:

 עלית, איזה עשר פעמים.לא, הייתי איתם במ העיר: 'אבי בינמו, ר

 אה, במעלית, דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עשר. יש לך כבוד גדול. דן תיכון:

 בטח. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה נוסע גם במעליות. דן תיכון:

 חבר'ה, בוא ניכנס לעניין. באמת, די. יחיאל אדרי:

 עד שאתה, עד שאתה לא תחזור בך, דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

מן העניין של "דעא"ש", או "בוקו חראם", ההצעה לסדר היום, שאני מחשיב  דן תיכון:

אותה מאוד, מאוד, אני חושב שסדרי התחבורה לקויים באותו אזור, ברחוב 

החרוב, לאור כל אישורי התכניות שאתה מאשר, ואיש לא יודע מה אתה 

ד שלא תחזור בך מן הכינוי מאשר, שם ייגרמו, ייגרמו בעיות קשות ביותר, ע

הזה, אני לא אניח לנושא הזה של ההצעה לסדר היום, אני מבקש ממך 

 לדחות אותה לישיבה הבאה.

 ואם אני אחזור ונדון בה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 בוודאי. דן תיכון:

 אז אני חוזר בי, לא נדון בה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 במה אתה חוזר? דן תיכון:

 אני חוזר מהביטוי "בוקו חראם" ו"דעא"ש", זה מה שביקשת. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה חוזר? בסדר.  דן תיכון:

 ... תחבורה, בלי שום קשר. הנושא הועלה זאב שפיגלר:

 כן, אני יודע. בבקשה, דן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הנושא הועלה בוועדת תחבורה, ונידון.  זאב שפיגלר:
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 דן.בבקשה,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז הוא יענה, דן תיכון:

 שפיגלר, איזה נושא? יחיאל אדרי:

 אני רוצה להזכיר לך, דן תיכון:

 רחוב האלון. זאב שפיגלר:

 אוקי. זה החרוב. יחיאל אדרי:

 רחוב החרוב. דן תיכון:

 ודאי. זאב שפיגלר:

 והאלון. דן תיכון:

 בבקשה. אבר

 החרוב וגם האלון. זאב שפיגלר:

 איפה הנושא של הגודש? :העיר 'אבי בינמו, ר

 אני רוצה לומר לך, דן תיכון:

סליחה, בבקשה אחת, שכחתי בהודעות, באמת,  -אני רק מבקש מה העיר: 'אבי בינמו, ר

משהו מאוד חשוב, אה אני מבקש לברך את העוזר שלי, ניב רוסו, לאחר 

שלמד את השפה הסינית לתואר ראשון, באוניברסיטת תל אביב, קיבל תואר 

בהצטיינות יתרה במדעי המדינה, תקשורת פוליטית בתכנית למנהלים. שני 

ניב הוא נכס לעיר נשר, התנהלותו ו... לצורכי העיר נשר, כמו לימוד עברה 

וסיוע לראש העיר בבניית עתידה, מהווים דוגמה אישית לאחריות, שליחות, 

מנהיגות, רעות, תובנה ועצה טובה ונכונה, לאחר לימוד מעמיק.קצין 

 ג'נטלמן, סבלנו וסובלנות, ובעיקר נשמה טובה, אנחנו גאים בך, ותודה ניב.ו

 יישר כח. כל הכבוד. דובר:

 בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

לך שאני מתרגש מה שקורה כאן ברגעים האחרונים, לא  אני מוכרח לומר דן תיכון:

 מובן, כמעט ציטטתי את ... ונכנסת פסח ... והמבין יבין.



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

27 

 הוא היה יורד בעתלית, עוצר רכבות, אה?  העיר: 'ר אבי בינמו,

ונאמר כמה דברים באשר למצבים שבהם נמצאים אנשים, וההתבטאות  דן תיכון:

 4-הזאת ראויה להיזכר כאן. אני חוזר ואומר, ההצעה לסדר, הוגשה ב

בנובמבר, אדוני, מאז עברו כשלושה וחצי חודשים. יש להניח שמשהו נעשה 

אנחנו, חברי המועצה, הלא נחשבים, לא מדווחים, מאז בעדתה, אבל 

ומשאנחנו לא מדווחים ולא מקבלים את העתקי הפרוטוקולים של ההנהלה, 

אנחנו ממשיכים לשאול, ואם גם הנושא הזה ייראה בעיניך כמאוחר ולא 

רלוונטי, אנחנו נמשיך לשאול בשל לוח הזמנים שנכפה עלינו. המצב ברחוב 

תוספות הבניה שניתנו לאחרונה יוצרות ון בעיות. האלון והחרוב מעורר המ

גודש של תחבורה עתידית בכל מה שקשור לרחובות הצרים של אותה שכונה. 

אני מציע שראש העיר יורה על הקמת ועדה מיוחדת שתכלול מומחי תחבורה 

חיצוניים. הועדה תדון במתן פתרון לבעיית גודש התנועה, ומטרדי הרעש, 

ל לכניסה לפארק קרן קיימת. כמו כן, תדון הוועדה ברחוב החרוב, המובי

בהשלכות התחבורתיות ובבעיות החניה שעומדות להיווצר, עקב האישור 

שניתן על ידך, בשנה הזו, להגדלת כמו יחידות הדיור שתוכננו בעבר. באותה 

הזדמנות, תרשה לי, נוצרה בעיה של אוטובוסים. האוטובוסים של אגד חונים 

איש, כטוב בעיניו, ייעשה. ומשום מה, הפיקוח העירוני איננו בתוך השכונות. 

 מטפל בסילוק האוטובוסים האלה. בבקשה תשיב.

לדייק במספר פרטים. נכון  ראשית, אני מבקשתודה רבה.  העיר: 'אבי בינמו, ר

אין להיום,אושרו ליזם, יובל אלון, לבנות חמש מאות וארבע יחידות דיור. 

אמת יחידות דיור נוספות, אישורים מאין אלה בסמכות העירייה לאשר הת

נמצאים תחת אחריותה של הוועדה לתכנון ובניה מורדות כרמל. החניון 

במגרשי הטניס אמור לספק מענה לבעיות החניה הקיימות באזור קריית 

 החינוך. שינוי יעוד,

 מה זה חניון במגרשי הטניס? דובר:
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י יעודי הקרקע טרם אושר, והנושא נמצא אני אסביר תיכף. שינו העיר: 'אבי בינמו, ר

בבדיקת הוועדה המחוזית. דרישת העירייה היא שלכל תוספת יחידת דיור, 

יוקצו שניים נקודה עשרים ושישה מקומות חניה. בימים אלה מתוכננת 

הרחבת החניה בפארק נשר קק"ל, הגשרים התלויים, בשיתוף עם קק"ל. 

ון בנושאים מעין אלה, ולכן, חבר תפקידה של וועדת התחבורה העירונית לד

המועצה מתבקש להפנות את הפנייתו לוועדת התחבורה. הנראה לך שעיריית 

נשר תקים וועדה חיצונית, חיצונית לכל נושא בעייתי? ועדת חינוך חיצונית? 

 ועדת שמות חיצונית?

 ודאי. דובר:

 ועדת אה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 החידלון, אוזלת היד שלך.  דובר:

 עכשיו אני לא אענה, העיר: 'בי בינמו, רא

 אתה רוצה לשתות מים עוד פעם? דן תיכון:

 לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ללכת ולשתות מים? דן תיכון:

 אני מבקש להשיב. בנוסף למה ש... העיר: 'אבי בינמו, ר

תגיד, מה הייתה העמדה שלך, בקדנציה הקודמת, שייצג אותך רון ברנד,  דן תיכון:

 הזה של אחוזי בניה? אתה זוכר?  בנושא

 אני מבקש להתייחס, העיר: 'אבי בינמו, ר

 כשהיית חבר מועצה, דן תיכון:

 אני מבקש להתייחס למה שהעלית בנושא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מציע לך לקרוא, זה מופיע בשאילתא, דן תיכון:

 -אני מציע לך להקשיב למה ש העיר: 'אבי בינמו, ר

 תה כנראה לא קראת את השאילתא.א דן תיכון:

אני מציע לך להקשיב למה שאני עונה. אני מציע לך. עיריית נשר,  העיר: 'אבי בינמו, ר
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מכינה תכניות תעבורה ותחבורה, מזה כמעט, כתשעה חודשים. הועדות 

האלה, התכניות האלה נעשות באמצעות מתכנני תנועה ותחבורה, בשיתוף 

יתוף תושבים שמגיעים לדיוני ועדת התחבורה. עם חברות ה... הציבוריים וש

הועדה הזו היא ועדה רצינית מאוד, ובאים אליה המון, המון אנשים. אני 

יכול להגיד לך שאנחנו הולכים להשקעה של כשבעה מיליון ש"ח, לשיפור דרך 

צה"ל, על מנת למנוע יציאה של תחבורה מגבעת עמוס, בפניה שמאלה, כדי 

תי לתפקיד, חבר המועצה רועי לוי, האיר את עינינו למנוע סיכון. כשנכנס

א', תוך  18בנושא ההחלקה בכביש, בדרך צה"ל, לכיוון חיפה, ליד עמוס 

מספר ימים נעשה חספוס. הבנו שהדבר נכון וראוי. עיריית נשר יצאה למכרז 

 –הכלניות, צומת ההרדוף  –להסדרת, תצא למכרז להסדרת צומת התשבי 

 התמר, –האלון  התמר, צומת –שיטה 

 כלניות. דובר:

 הוא אמר, הוא אמר. יחיאל אדרי:

 כלניות, אמרתי, וככה אני אומר לך, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא אמרת, 8200משאיות זבל לא אמרת,  רועי לוי:

 נכון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 וג'ון לקרה לא אמרת. רועי לוי:

 זה נכון, אבל התפקיד, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז יאללה, אז תגיד. י לוי:רוע

 אבל התפקיד שלי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אל תתייחס לסדר יום, תתייחס למה שאתה רוצה. רועי לוי:

 לא, זה לא כתוב לא. דן תיכון:

 אבל התפקיד שלי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 לא, זה קבוע. רועי לוי:
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 לו ... אי אפשר להזיז אותו מהטקסט שכותב דן תיכון:

, ג'ון לקרה. אין, זה הטקסט, זה ההמשך. 8200צריך להגיד משאיות זבל,  רועי לוי:

 כמעט שכח. יאללה, תן.

 לכם, שלראשונה, יש לנו, אני יכול להגיד העיר: 'אבי בינמו, ר

 ג'ון לקרה. רועי לוי:

 ירידה מאוד משמעותית, אה בנושא תאונות. העיר: 'אבי בינמו, ר

ון. לפי הנתונים של אור ירוק, יש עלייה בנשר, השנה, בתאונות לא נכ רועי לוי:

 הדרכים.

 יש לך נתונים. אתה יכול להציג נתונים. כשאתה אומר דבר כזה,  דן תיכון:

 לפי הנתונים, באור ירוק, רועי לוי:

 זורק בוץ על מישהו אחר. דן תיכון:

 שהיה עליה השנה בנשר בתאונות הדרכים. פרסמוהם  רועי לוי:

 תוציא, תראה. דן תיכון:

 אני אוציא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תניח אותם על השולחן. דן תיכון:

 אני אציג. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הואל בטובך. דן תיכון:

אני אציג, אני אביא לך גם אה שקף לזה. אבל תן לי לסיים, אבל, אני  העיר: 'אבי בינמו, ר

 יכול להגיד לך,

 מתי? מתי? דן תיכון:

 תן לי לסיים. העיר: 'בי בינמו, רא

 תעשה את זה עוד, בעוד שלושה חודשים? דן תיכון:

 יכול להיות שבעוד שישה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מציע לך בעוד שישה. זה יותר טוב בעוד שישה. דן תיכון:

 נעשה בעוד שישה, שיהיה הריון מלא. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 עניין בעוד שישה.כן, כן, זה יהיה מ דן תיכון:

אני יכול להגיד לך שבעקבות פנייתה של חברת, סגנית ראש העיר,  העיר: 'אבי בינמו, ר

נעמי כספי, לעניין היציאה מאזור התעשייה, בסמיכות לרמי לוי, ששם זה 

מהווה סכנה אמיתית. מאחר ויש תכנית, שלהערכתנו, תוכל להתבצע בעוד 

 שלוש שנים,

 תציג את הדברים האלה.. תציג את זה דן תיכון:

 אני מציג. העיר: 'אבי בינמו, ר

 איפה? דן תיכון:

 אני מציג, אתה שומע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 איפה הצגת את זה? דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה, בהנהלת הפועלים .... דן תיכון:

 לא, תבוא לתחבורה. תבוא לתחבורה. אתה מוזמן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני לא חבר. ן תיכון:ד

 אתה לא צריך להיות חבר, דן. אתה יכול להיות משקיף. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אתה לא נותן להיכנס. דן תיכון:

 לא, אני נותן להיכנס, אני לא נותן לדבר. העיר: 'אבי בינמו, ר

לך,  אמרתיאתה לא נותן. אני לא יודע על הישיבות האלה, אתה, כבר  דן תיכון:

מצעות המנכ"לית, שלכל ישיבה, אני מוכן לבוא, ובלבד שתודיע לי. בא

 ולצערי, אתה לא מודיע לי. וכמובן, נסיבות,

שאתה תהיה איתנו בקואליציה, לי יש  אני מאמין שזה עניין של זמן העיר: 'אבי בינמו, ר

 סבלנות.

 מה? דן תיכון:

 ליציה.זה עניין של זמן, שתהיה איתנו בקוא העיר: 'אבי בינמו, ר

 תחזור על השטויות האלה. תחזור על השטויות האלה. עוד פעם, לא שמעתי. דן תיכון:
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האמירה המעניינת בכל מה שאמרת עכשיו, זה  -אתה יודע, האמירה בכל ה דובר:

 מי יוצא.

 מי יוצא לא היית צריך ... דן תיכון:

 )מדברים יחד, צוחקים(

, זה, זה מה שמחמיא ... לא אם הוא זה האמירה המעניינת פה. מי יוצא. לא דובר:

 ייכנס, מי יוצא.

 על עמדתך בנושא של אחוזי הבניה עם ... גם לא ענית. ניתאתה עדיין לא ע חגית:

ועדה נוספת לגודש בנושא תחבורה.  אתם רוצים להקיםמה? אני,  העיר: 'אבי בינמו, ר

צינית. עכשיו, אתם הולכים איתי על הכל. תהיו סבלניים, תשמעו תשובה ר

 לא, זה,

 מה התשובה? ישי איבגי:

 אז ... ויחיאל והבת שלך לא מתמחה? אתה צריך את זה ... חגית:

 מה קשור ...? יחיאל אדרי:

 לא? הבת שלך לא מתמחה? חגית:

 לא. יחיאל אדרי:

 לא? היא אף פעם לא התמחתה? חגית:

 תגיד, מה עם האוטובוסים? מה עם האוטובוסים? דובר:

 ל, אני שמחה לשמוע.קודם כ חגית:

 אי לכך, אי לכך,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה רוצה, יש שניים שמשיבים על כל שאלה? דן תיכון:

 היא קשורה, כרגע, הבת שלי קשורה לתחבורה, יחיאל אדרי:

 לא ... ככה.  חגית:

 תגיד, יש שניים שמשיבים? דן תיכון:

 לא, שאני אדע. לא, שאני אדע. יחיאל אדרי:

 ?מה כואב לךלמה אתה קופץ?  חגית:
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 לא, שאני אדע, היא קשורה לתחבורה, יחיאל אדרי:

 נגעתי לך בנקודה רגישה? חגית:

 לי? -ממש ל יחיאל אדרי:

 אז זהו. חגית:

 את פגעת בעצמך, לא בי. יחיאל אדרי:

 אז זהו. אני לא פגעתי בעצמי, אני בסדר גמור. חגית:

 .תאמיני לי יחיאל אדרי:

 אי לכך, אני אמשיך לספר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 את מתעסקת בדברים שלא קשורים. יחיאל אדרי:

 אני שואלת. חגית:

 אני יכול, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זכות הציבור לדעת. זו זכותי. חגית:

את חברי המועצה, שבאמת, אנחנו עושים סיורים  אני יכול לשתף העיר: 'אבי בינמו, ר

 ברגל, יחד עם יועצי התחבורה,

 אנחנו רוצים, דן תיכון:

תן לי לסיים. תן לי לסיים. תן לי, תן לי לסיים, בבקשה, תן לי לסיים.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן. אחר כך, באמת, אני אשיב לך לשאלות שלך. כאשר,

 למדתי ממך, היה לי מורה טוב. דן תיכון:

ש שם בעיה ההליכים, ההליכים האלה מתבצעים במקומות שי העיר: 'אבי בינמו, ר

אקוטית, כמו שהתגלתה ברחוב השושנים, הסחלב, כפי שמתגלית ברחוב 

 שמתגלה ביציאה מרחוב השזיף.כפי האלון, עם הקושי, 

 היית פעם ברחוב האלון? דן תיכון:

אין לך רחוב שאני לא מכיר אותו כמו את כף ידי, כולל כל מדרגה,  העיר: 'אבי בינמו, ר

בנשר, אין בנשר רחוב ... ארבע. אבל יש בנשר  להוציא רחוב אחד שאין עדיין

רחוב הקישון, רחוב הירוק, רחוב אשכולות, רחוב, ויש עוד רחובות חדשים 
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ונוספים. אני מבקש, באמת, לאפשר לי לענות. אני אענה רק על הנושא. 

 תשאיר אותי כמה דקות,

 אני אצא לסדר היום כי אתה, דן תיכון:

 ל להגיד לך שקודם כל,אני יכו העיר: 'אבי בינמו, ר

 תסביר לנו מה אתה עושה. דן תיכון:

בהודעות שכחתי לציין את מוטי חן, גזבר העיר, שיחד עם עיריית נשר  העיר: 'אבי בינמו, ר

 זכו לפרס ניהול תקין.

 .הזאתהפכת את הישיבה  קליפ ד"ש עם רועי לוי:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 קליפ, תודה לזה קליפ.ד"ש עם קליפ, תודה לזה  רועי לוי:

 מגיעי לאנשים, עובדים קשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 נו, בסדר גמור. רועי לוי:

 עובדים קשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מקבלים כסף עבור העבודה. רועי לוי:

 חשבתי שזה ניתן לראש העיר הקודם בשל ניהול תקין. דן תיכון:

 לא, זה היה לפני כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 .2013זה היה על  ועי לוי:ר

 בחייך, הרי עוד לא הספיקו לבדוק אותך, דן תיכון:

 .2013זה היה דו"ח על אלפיים, זה היה פרס על  רועי לוי:

 הם לא יודעים כלום עליך. דן תיכון:

 אבל גם שנה שעברה קיבלנו את הפרס. העיר: 'אבי בינמו, ר

 היה של,. ושל שנה שעברה 2013זה היה פרס על  רועי לוי:

 למדת לפחות את ... דן תיכון:

 '.13זה היה של  רועי לוי:

 '?13... של  העיר: 'אבי בינמו, ר



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

35 

כן. איך אתה יכול לקבל פרס על שנה שעוד לא נגמרו בה הדו"חות הכספיים,  רועי לוי:

 בוא תסביר לי.

 לא יודע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תסביר. רועי לוי:

 עתי,אני הצ העיר: 'אבי בינמו, ר

 איך אתה יכול לקבל פרס, רועי לוי:

 אני הצעתי על מנת לפתור, העיר: 'אבי בינמו, ר

 על זה שהרי, אין לך עדיין דו"ח סופי, של סוף שנה, רועי לוי:

 אז בסדר, אז מגיע לראש העיר הקודם. ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין לך דו"ח סוף שנה, אין לך דו"ח מאושר. מה זה? רועי לוי:

 אנחנו בעד לתת זר פרחים לגזבר. ן תיכון:ד

 יש לך רק רבעון שלישי, אין לך רבעון רביעי. רועי לוי:

 אני בעד ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה למי שמגיע. דן תיכון:

 עד שאתה לא מסיים, אין, רועי לוי:

 ,של דן אני בעד הצעתו העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מבקש להתייחס להצעה, רועי לוי:

 אבל לא השבת בכלל, ן תיכון:ד

 אתה לא נותן לי להשיב, אתם זזים כל הזמן למקומות, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אנחנו זזים? אתה, דן תיכון:

 ... להתייחס. רועי לוי:

 לך בכלל. אנחנו לא מפריעים דן תיכון:

 אוקי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מנסה, ככה, דן תיכון:

 ני אקרא מהכתב, למה לי?אז א העיר: 'אבי בינמו, ר



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

36 

אל תחזור על לא, לא, תדבר, אתה יותר טוב בלדבר חופשי. תאמין לי.  דן תיכון:

 השגיאות האלה שאתה קורא מן הכתב.

. במענה, כותב לי מהנדס העירייה, מר אינג'ינר לאון הצעה לסדר העיר: 'אבי בינמו, ר

 גורודצקי,

 איפה הוא? הוא כאן? דן תיכון:

 א, פה.הנה הו דובר:

במענה לפנייתו של מר דן תיכון. אחד, נכון להיום אושר לבנייה, לפי  העיר: 'אבי בינמו, ר

היתרי בניה חמש מאות וארבע יחידות דיור, סך כל השכונה. במידה ויאושר 

על ידי הועדה מורדות כרמל ובהמלצה של העירייה, יוקם בשכונה, תפוסה 

 ר. אציין,מקסימאלית, חמש מאות וארבע יחידות דיו

 מה, מה? לא הבנתי, חמש מאות ושש, ופחות עכשיו אנחנו, רועי לוי:

 חמש מאות וארבע, העיר: 'אבי בינמו, ר

 נו? רועי לוי:

 אני אחזור. נכון להיום, אושר חמש מאות וארבע יחידות דיור. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ?-כן. במידה ו רועי לוי:

ידי הועדה מורדות כרמל, קרי מתן היתר, והמלצה  במידה ויאושר על העיר: 'אבי בינמו, ר

של העירייה, יוקם בשכונה על תפוסה מקסימאלית, חמש מאות ארבעים 

 וארבע יחידות דיור.

 , אתה אומר?כאילוחמש מאות ארבעים וארבע. זה במסגרת שב"ס,  רועי לוי:

 אציין, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה במסגרת שב"ס, יוקם? רועי לוי:

 אציין, העיר: 'מו, ראבי בינ

 במידה וכן. דובר:

אציין שאין בסמכות העירייה, כולל ראש העיר, לאשר הקמת יחידות  העיר: 'אבי בינמו, ר

דיור נוספות בשכונה זו. אישורים מסוג זה הינם רק בסמכות הועדה לתכנון 
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 ובניה.

 )מדברים יחד(

 ואתה חבר בה. דן תיכון:

 אתה חבר בועדה, זו המלצה שלך.נו, זה שב"ס, מה זה?  רועי לוי:

 בועדה הזאת? גייצושמעת שאין לאופוזיציה  דן תיכון:

 החניה באזור קריית החינוך, תבעיי העיר: 'אבי בינמו, ר

 המקום היחידי בארץ. דן תיכון:

ברחוב השיטה, קיימת הרבה שנים, ופתרון שהוצג על ידי מהנדס  העיר: 'אבי בינמו, ר

סי שמתבקש מזה רב שנים. לדעתו של המהנדס, העיר, הינו פרויקט הנד

החלטת העירייה בעניין פרויקט חשוב זה, כולל מתן פתרון לבטיחות התנועה 

באזור זה, הינו חיובי ביותר. אני מקווה שהפרויקט יאושר על ידי מועצת 

 .2014העיר לביצוע בשנת 

 מה הפרויקט ההנדסי? רועי לוי:

 דסי זה קודם כל,הפרויקט ההנ העיר: 'אבי בינמו, ר

 תשאל את המהנדס. דן תיכון:

לא, אני אענה. הפרויקט ההנדסי מדבר על יצירת גשר בין השכונה  העיר: 'אבי בינמו, ר

החדשה לאזור בתי הספר, על מנת להבטיח את הבטיחות של ההולכים. 

הפתרון ההנדסי זה שמגרש הטניס יעלה קומה ומתחת יהיה חניון, הפתרון 

 ההנדסי,

 צומת מעגלי נוסף. גורודצקי:לאון 

 סליחה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 צומת מעגלי נוסף. לאון גורודצקי:

צומת מעגלי נוסף. אני מקווה שזה יוצג לפני ועדת תחבורה בישיבה  העיר: 'אבי בינמו, ר

 הבאה.

 זה כבר אושר על ידי משרד התחבורה. לאון גורודצקי:
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ד התחבורה זה אושר. שינוי יעוד הקרקע אחלה. על ידי משר העיר: 'אבי בינמו, ר

ממשרדים ומסחר טרם אושר. הנושא נמצא בבדיקה בועדה המחוזית. אני 

קורא את מה שלאון כתב. החלפת חלק מהשטחים שהיו מתוכננים למסחר 

ומשרדים בשנות התשעים של המאה הקודמת, למגורים, נכון להיום, יאפשר 

ם ולפרויקט זה שני ה בשנות האלפייפיתוח בינוי השטח לפי צרכים של השכונ

יתרונות: הקצאת שטחים לטובת הציבור, והקטנת כמות החניה הנדרשת לפי 

תקן הצמדה ות... בשעות העירייה. התכנית טרם אושרה ולוועדה המחוזית 

"אין צורך  הועברה המלצה של הוועדה מורדות כרמל. כותב לאון המהנדס

 ת בנושא תחבורה באזור זה".ואין שום הצדקה להקמת ועדות מנוספו

 כי הכל מסודר. לאון גורודצקי:

הנושא נבדק יסודית על ידי ועדה חיצונית וטרם ... אישורה של  העיר: 'אבי בינמו, ר

 שכונת נוף כרמל, אושרה כדין על ידי, על ידי ... 760התכנית מכ/

אותו בפני שהנושא שעוסק בתחבורה בנשר, מן הראוי שתציג  אתה לא חושב דן תיכון:

 המועצה בישיבה מיוחדת, שהרי בנפשנו?

 של דן תיכון. ועדת התחבורה תציג, אני מקבל את הצעתו העיר: 'אבי בינמו, ר

 תשתדל שזה יהיה בקדנציה שלי. דן תיכון:

זה יהיה. דווקא, אני אשמח להציג את זה. אני מבקש לרשום את זה,  העיר: 'אבי בינמו, ר

רה מסודרת, כולל השקפים, להביא לכאן את עניין כדי שאני אביא את זה בצו

ההנדסה, ואת כל החבורה הזו. יכול לספר לך החבר ישי איבגי שהדברים 

מועלים אחד לאחד בצורה מקיפה וכוללת בישיבות ועדת תחבורה. אנחנו 

מטפלים גם בהיבטים של ההסעים כבר לדעתי, מסתמן פתרון טוב לנושא של 

בימים האחרונים. בנוסף, אני הצעתי, כמובן,  , כפי שהוצג אלינו112קו 

שבאזור מחצבי אבן, שם מתוכנן פרויקט מגורים וסטודנטים, לעשות דרגנוע 

שיעלה עד האוניברסיטה, וכך נחסוך הרבה תחבורה. אז אנחנו מחכים לכל 

 מיני אישורים, אני מקווה שנקבל אותם. לכן, מי בעד הצעתו,
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 צעה.לה אני מבקש להתייחס רועי לוי:

 בבקשה, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ראשית, אני לא מקבל,  רועי לוי:

, עם רון ברט. מה הייתה עמדתך בקדנציה 6על כל, על שאלה  ענה הוא לא דן תיכון:

 הקודמת?

 עמדתי נפלאה כל השנים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה היא? דן תיכון:

 ט.אני יודע להפוך כל דפקט לאפק העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה, מה? דן תיכון:

 שמונה, ושמונה, רועי לוי:

 תחזור על הפתגם הזה. דן תיכון:

 אני יודע להפוך כל דפקט לאפקט, זה מה שאני אומר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ובאיזה שפה זה?  דן תיכון:

 הדפקט זה לא בעברית, ואפקט זה גם לא בעברית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן? דן תיכון:

 נכון, את הצודק, כן. העיר: 'ר אבי בינמו,

 כל הכבוד, עברית משובחת יש לך. דן תיכון:

 לא, אמרתי, זה לא בעברית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, כן, כן. דן תיכון:

 אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... או אל הפורע שבנית היום ברחוב התאנה? דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

כל השכונה תעוף  לשמיים? אתה תהיה אחראי כזה שיתמוטט אתה רוצה ש דן תיכון:

 ברוח? 

 אני לא טוב, אה? העיר: 'אבי בינמו, ר
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 בסערה? דן תיכון:

 לא, יש לי מהנדס עיר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה? דן תיכון:

 מהנדס עיר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא, אתה ראית? ... מהנדס העיר ... דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 הוא ואני אחראים להכל. העיר: 'י בינמו, ראב

 כן? אתה ראית את האוהל המעופף שנבנה ברחוב תאנה היום? דן תיכון:

 אפילו אתה עושה טוב, זה רע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בוא, אני אראה לך. דן תיכון:

 כן, רואים, בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה יעמוד.  המצאה גאונית. יש סופה, נראה איך דן תיכון:

את הדברים שהמהנדס כתב לגבי כמות הדירות, חמש  ראשית, אני לא מקבל רועי לוי:

 מאות וארבע. לפי הפרוטוקולים,

 חמש מאות ושש. לאון גורודצקי:

חמש מאות ושש, סליחה, שהיום מאושרים. לפי הפרוטוקולים של ועדת  רועי לוי:

מל לשב"ס, ללא תנאי מורדות כרמל, כבר ניתן אישור בועדת מורדות כר

שב"ס שיכולים להיות שם, כמו רכישת דירות על ידי תושבי נשר. תשעים 

אחוז מהדירות יכולות להיות מוקצות לתושבי נשר. בגודל של הדירות, וכולי. 

לפחות, לפי הפרוטוקולים שמופיעים באתר, באינטרנט, של ועדת מורדות 

כולל הכל, על ידי הועדה. כרמל, הכל כבר אושר, כולל הנושא של חניות, ו

 להערכתי, גם אתה נכחת בישיבה הזאתי, ראש העיר, ואישרת ליובל אלון.

 אפילו תמכתי בזה. העיר: 'אבי בינמו, ר

ואפילו תמכת בזה, ואישרת ליובל אלון. אז זה לא נכון להגיד שחמד מאות  רועי לוי:

 וארבע.



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

41 

 חמש מאות ושש. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מאות ושש, אז זה לא חמש מאות ושש,חמש  רועי לוי:

 הוא לא ביקש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז אתה מטעה אותנו. רועי לוי:

 הוא לא, ביקשת, אני קראתי נכון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז אתה מטעה אותנו.  רועי לוי:

 הוא ביקש, בסך הכל, העיר: 'אבי בינמו, ר

וארבע, הוא הגיע לחמש מאות  הוא לא הגיע גם לחמש מאות ארבעים רועי לוי:

 שלושים ושש.

 נכון, הוא ביקש שנים עשר אחוז. העיר: 'אבי בינמו, ר

הוא הגיע לחמש מאות, אגב, הבנתי שלזה לידו אתה לא מאשר לו, את  רועי לוי:

 השב"ס.

די, אני עכשיו בוחן את הדברים, לאור ההערות הרציניות שהעליתם,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 רצינות,אני מדבר ב

 אוקי. בסדר גמור. רועי לוי:

 ואנחנו, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, כי במועצת העיר אמת "כל מי שירצה שב"ס, יקבל ממני שב"ס". רועי לוי:

 אוטומטית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז, נגיד, לאלמוגים, אישרת שב"ס, למה? כי אתה קשור אליהם? רועי לוי:

 ישרתי, לא.אני לא א העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה קשור אליהם? רועי לוי:

 לא, אתה שאלת אותי שאלה, לאון גורודצקי:

 תאה קשור אליהם? איך? רועי לוי:

 אז אני מציע שאתה, לאון גורודצקי:

 איך? למה, מה, לא היית שמה בזה? רועי לוי:
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 בטח, חנכתי, שמתי מזוזה, נישקתי אותה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עם האנשים ואמרת להם מה יהיה,ודיברת   רועי לוי:

 בוודאי שדיברתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה צריך, רועי לוי:

 איזו שאלה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז עזרת להם לקדם מכירות. רועי לוי:

 ודאי, לכל קבלן אני אעזור לקבל מכירות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אותי תעבוד שם? דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 הייתי עובר גם אצל קבלן אחר פעם. דן תיכון:

 איזה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 מעניין מה עשית שם למעלה. דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, אתה זוכר?  דן תיכון:

 אני זוכר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שנפגשנו. דן תיכון:

 אני נפגשתי עם, אה, כן, בטח. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה זוכר.טוב שאת דן תיכון:

 הבת שלך רצתה לרכוש דירה שם, נכון? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... היא לא כאן. מה? דן תיכון:

 . בסדר.התעניינה העיר: 'אבי בינמו, ר

 לקנות דירה בנשר. אמר, אסרתי עליה דן תיכון:

 כן? למה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 מחשש לניגוד אינטרסים. דן תיכון:

 וב, יפה. בסדר גמור.אה ט העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אני מקפיד. דן תיכון:

 כן, אתה צודק. תראה, לי יש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 במה הוא צודק, מה הקשר? דובר:

 , אם יש דירה אחת, יש אנשים שיש, שאין להם.הוא צודק העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא יכול לקנות איפה שהוא רוצה. מה צודק? מה, מה הקשר? דובר:

 מה לעשות? תשמע, העיר: 'ר אבי בינמו,

 להיפך. דובר:

 אתה גם כן, דן תיכון:

 רועי, תתנו לרועי, אני רק רוצה להסביר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 ... מוזר, אבל אני יכו להגיב? דובר:

 אני יכול, ברשותך, להתייחס? דן תיכון:

 בוודאי, מה, אני מונע ממך לדבר? דובר:

 ח,אני שמ דן תיכון:

 אני מונה ממך לדבר? דובר:

 הזכות היא של, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני שמח. דן תיכון:

 בבקשה, גם אני שמח. בבקשה. דובר:

 אפשר תמיד לדבר. דן תיכון:

 רועי לוי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מרשה לך, בשמחה. דובר:

היא גישה  שליהגישה אני רק רוצה במילה אחת להגיד לרועי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

אסטרטגית לאפשר בניה מקסימאלית בנושא שב"ס. הגישה הזו נובעת מתוך 

 כך שש עשרה שנים לא הייתה בניה בעיר נשר. יש ... עצום,

 קתפסימאיה אתה מביא את הנתונים האלה? מאיפה אתה ממציא?  רועי לוי:
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את א', יפה נוף, שני הבניינים, איך אתה ממצי  18, התאנה, עמוס להמציא

 זה? מאיפה אתה ממציא את זה?

 נבנו בתאנה? שמעת פעם? אתה יודע כמה דירות דן תיכון:

מאיפה אתה ממציא את הדברים האלה? די, אתה ראש עיר, אתה כבר לא  רועי לוי:

 יכול סתם לשלוף נתונים מהשרוול. אתה לא מבין את זה.

 בוא, אני אראה לך את האוהל המעופף שלך. דן תיכון:

 קח אחריות כבר. אתה ראש עיר, אתה לא יכול כל פעם לזרוק נתונים. י:רועי לו

 אתה אחראי. דן תיכון:

 אני מקווה שזה ... עם זה. דובר:

 כל פעם הוא זורק איזה נתון פה. רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 אם יקרה שם אסון, ... דן תיכון:

יציה, תגיד ... לא? אי ... זה הזמן שאתה גיבור. עוד מעט גם אתה בקואל יחיאל אדרי:

 אפשר.

 בוא, אני אראה לך. כאן יש לי תמונה. דן תיכון:

 ,-רועי, תסיים את ה דובר:

 לא, זה גם, אולי, יישמע אמיתי. יחיאל אדרי:

 רבותיי, תנו לרועי לסיים, כן. רועי. דובר:

 כן, כן. .רע

 רועי, בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עופף?אתה ראית את האוהל המ דן תיכון:

למה אתה סתם מסיט את הדיון עכשיו? זה לא הוגן, זה לא הוגן.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה רוצה להתיש אותנו? אבל רועי מדבר.

 יש שם אסון. דן תיכון:

 אבל רועי מדבר. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אבל אתה לא משיב. דן תיכון:

 אני אחראי. העיר: 'אבי בינמו, ר

מה אתה חושב שיהיה אסון? באמת, דן, יש שם ילדים לא יקרה אסון. ל דובר:

 קטנים, שביקשו בגלל השמש לעשות את הדבר הזה. עושים דברים יפים, 

 הילדים ביקשו? רועי לוי:

 אז אתה מדבר על אוהל. תעשה מפרשון, למה אוהל? די. דובר:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כסף, מה אתה רוצה?ואם הוא יעוף, נעשה חדש. מה? יש לנו הרבה  דובר:

 ... שמעת על, על עמוד הסל והאסון שקרה ב... דן תיכון:

אבל אתלה לא שמעת איך אנחנו במשך שנה תיקנו את כל הסלים,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגל. -את כל המגרשים, את כל הקט

 מי אמר לך שלא שמעתי? דן תיכון:

 זה. אבל לא אמרת את זה. לא אמרת את העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני שמעתי ממך? דן תיכון:

 תגיד מילה טובה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז אני אומר לך, תיזהר ממה שנעשה שם. דן תיכון:

 כן, רועי, בבקשה. רועי, בבקשה. בסדר, רועי, נוח לך שהוא מדבר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה, אני אקטע אותו? רועי לוי:

 ק.תבקש ממנו להפסי העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני לא יכול. הוא יותר מבוגר ממני, אני לא יכול. רועי לוי:

 כן, רועי, בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני חושב שהשאילתא של דן היא מאוד, רועי לוי:

 רגע, תן לו, תן לו לסיים, למה אתה נכנס בדברים שלו? דובר:

לסיים, תגיד לי מתי הוא אמר שהוא סיים, הוא נתן. אבל אני אתן לך עכשיו  רועי לוי:

 אתה מסיים.
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 אני בחופש עכשיו. דובר:

 עוד לא נחתת. רועי לוי:

 עוד לא. דובר:

אני מבקש להתייחס למספר פרמטרים בנושא של ההצעה של  זה הפרעה ...? רועי לוי:

דן, בעיקר, באמת, לנושא של התוספת של היחידות מגורים בלי תוספת של 

מת המגורים. אני חושב שהפתרון הזה של חניות. אין תוספת של חניות לעו

הטניס, מה שהעלית, יכול להיות נכון לאזור הספציפי, שם, שליד בית הספר. 

הבניינים עצמם, הם די מרוחקים מהכביש, כדי שאנשים לא יחנו שם. מעבר 

לזה, שהבעיה העיקרית כאן זה הגודש ברחוב החרוב. לא כמו החניות. כי 

אולי אני יודע, בתחנת אוטובוס,  -ה, אז הוא חונה בהחניות בלילה, אז העיריי

כמו שאתה חונה בלילה, ליד הבית שלך, כל אחד חונה באיזה שהוא קום 

 אחר. אבל בלילה, מוציאים.

 אני ... את תשומת ליבי, שחניתי ליד תחנת אוטובוס, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, חנית בעוד מקומות אדום לבן, רועי לוי:

 לא, אני לא חניתי. העיר: 'ו, ראבי בינמ

 אני אראה לך. רועי לוי:

 בסדר, אני יודע שאתם מצלמים אותי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אראה לך. רועי לוי:

 אני יודע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אראה לך, אם אתה רוצה. אני אראה לך איפה שאתה חונה. רועי לוי:

מגיע הביתה, אני לא מוצא חניה, אני מחנה ברחוב אני ... שאני  העיר: 'אבי בינמו, ר

 החרוב ליד פארק קק"ל, ונהנה ללכת ברגל.

 אני, רועי לוי:

 מה שכן, אני אומר לך, בשעות האלה ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחד( ברים)מד
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 עכשיו, בשעות הלילה, יש בעיה עם חניה, רועי לוי:

 אז אני צועד, העיר: 'אבי בינמו, ר

 וזה לא, ולא קורה כלום, גם בעיריית תל אביב החליטו, רועי לוי:

 כן? העיר: 'אבי בינמו, ר

בתחנות אוטובוס בלילה, עד שש בבוקר, ניתן להחנות. הבעיה המרכזית כאן  רועי לוי:

זה הגודש ברחוב החרוב. הרי, מה עשית? פנית לפני שלוש, ארבע שנים, אפילו 

ה פנינו? כי החתמת גם אותי על אותה אני לא אגיד פנית, אני אגיד פנינו, למ

 אל אדרי,יחיפנייה. אותי, צביקה גוב ארי, את 

 לא, לא ... יחיאל אדרי:

 אתה חתום, אתה חתום שם. אתה חתום. רועי לוי:

 ממש לא. יחיאל אדרי:

 אתה חתום. רועי לוי:

 .ממש לא יחיאל אדרי:

 על מה? דובר:

 על מה? על מה? רועי לוי:

 תגיד לנו על מה. יר:הע 'אבי בינמו, ר

 רגע, הוא כבר אומר לא. הוא, קודם כל, אומר לא. רועי לוי:

 הוא אומר שהוא לא שיתף איתכם פעולה בשום מצב. ישי איבגי:

 על מה חתמת? רועי לוי:

 על מה החתמת אותי? יחיאל אדרי:

מה  רגע, נו, תגיד. לא אני. לא אני החתמתי, אבי החתים אותנו. על מה? על רועי לוי:

 אתה חתום?

 כל כך הרבה בחיים שלי חתמתי, יחיאל אדרי:

 אז אתה אומר לא חתמת. רועי לוי:

 ... אבל לא לפני. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אמרתי, שלוש שנים. רועי לוי:

 בערך. יחיאל אדרי:

על  ונה חברי מועצהשמ ובערך, שלוש, שלוש וחצי שנים. החתמת שבעה א רועי לוי:

מורדות כרמל, שהתלוננת שם על התכנית הזו שאני לא  פניה לעדה מחוזית

יודע איך קוראים לה, הכיכר, סליחה, כיכר העיר, התלוננת עליה שהיא תביא 

לגודש ברחוב האלון, ברחוב החרוב, והתלוננת שם שמסתירים דברים, ואין 

לך מושג מה הולך בתכניות. זה הכל, בפרוטוקולים של הועדה. ואחר כך, 

זה תושב, אני לא רוצה לנקוב בשמו, לקחת תושב יחד איתך לקחת עוד אי

 שיגיש את התלונה. והעיקר, ודן תיכון מציין את זה, לקחת את עורך דין רון

ודן העלה את זה היום, וטוב שייצג אותך, ובאמצעותו עשית את זה. ברנט 

 שהוא העיר את ההערה הזאת,

 כך ... תגיד לי, אתה יודע, אתה כל העיר: 'אבי בינמו, ר

 כי אני רואה את זה, רוע

 אתה מבקר עם יד ... אתה חבר מועצה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ?מה זה שייך דן תיכון:

 אתה נחשד בניגוד עניינים, אתה מדבר איתי על סדר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה זה שייך?  דן תיכון:

 אתה מדבר איתי על סדר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ייך? מזכירים לך את ה...מה זה ש דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 עובדת במתנ"ס במאתיים שקל לשעה, אני מדבר איתך על זה? שלך הבת רועי לוי:

 היא לא עובדת במתנ"ס. יחיאל אדרי:

 תשתוק כבר. רועי לוי:

 אז למה אתה מעלה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 תשתוק. רועי לוי:
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 רועי, יחיאל אדרי:

 למה אתה מעלה את זה?אז  העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה אני מעלה את זה? רועי לוי:

 למה? למה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אסביר לך למה, רועי לוי:

 זה מכובד? לא, לא מכובד. העיר: 'אבי בינמו, ר

אני אגיד לך למה, אתה חסר ג'נטלמניות, אתה חסר מעוף. אין בך כלום.  רועי לוי:

 כלום.

 כן. ואתה בוגד זה מה שאתה.כן,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה ריק. רועי לוי:

 אתה בוגד. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה ריק. רועי לוי:

 היית בוגד, נשארת בוגד. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לאן אתה הולך? םדובר:

 אתה ריק. ריק מתוכן. ריק מכלום. רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 מי אתה בכלל?  רועי לוי:

 א רץ לשירותים.כל היום הו דן תיכון:

 חבר'ה נו, זה לא, די כבר. נו, באמת. יחיאל אדרי:

 אתה רוצה לדבר על ...? העיר: 'אבי בינמו, ר

 רועי, די. יחיאל אדרי:

 לראות אותי על עמוד תלייה. אתה רוצה העיר: 'אבי בינמו, ר

 חס וחלילה. חס וחלילה. רועי לוי:

 יש לי פה קוצב לב. העיר: 'אבי בינמו, ר

 חס וחלילה. לוי:רועי 
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 אני שמתי את הנשמה שלי במדינה הזאת. העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד, צועקים(

 אל תתמסכן. דן תיכון:

 אני בכרזתי על מקומות ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 אל תגיע למקומות,  רועי לוי:

 אתה מדבר על ה... דן תיכון:

יש לי? אני שמתי אותך ... אני שמתי אני הכנסתי אותך, תתבייש. אני אתבי רועי לוי:

 אותך פה, תתבייש. בוא, תיכנס. 

 רבותיי, רועי, יחיאל אדרי:

 למה הוא בורח? רועי לוי:

 חבר'ה. יחיאל אדרי:

 כי אין לו מה להגיד. דוברת:

 למה הוא בורח? רועי לוי:

 חבר'ה, יחיאל אדרי:

 שכח איך הוא היה מגיע למטה.  רועי לוי:

 'ה, זה לא מכובד.חבר יחיאל אדרי:

 שאני אחכה שהוא יחזור? אני אזכיר לו איך הוא היה מגיע למטה.  רועי לוי:

 רבותיי, זה לא, רועי, יחיאל אדרי:

 הריח שהיה במטה. הוא יחזור. רועי לוי:

 הוא לא נתן לך רשות לנהל. דן תיכון:

 על מה שהוא אמר ... רועי לוי:

 אתה גם ...? דן תיכון:

 עי, רועי,רו יחיאל אדרי:

 אין כזה דבר. רועי לוי:

 יש לי הרבה מה להגיד. דובר:
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 אין כזה דבר. רועי לוי:

 רועי, רבותיי,  יחיאל אדרי:

 , הוא מדבר,-הוא מדבר על ה רועי לוי:

היום אני מרגיש, רבותיי, היום אני מרגיש שאולי אני אעלה הצעה לסדר,  יחיאל אדרי:

 לשדר את הישיבות האלה ואולי ...

 דברים יחד()מ

 יאללה, בעזרת השם, קדימה. רועי לוי:

 תפסיקו עם זה, די כבר. יחיאל אדרי:

 קדימה, אתה כבר פעם שלישית אומר את זה. רועי לוי:

 אני אעשה את זה. יחיאל אדרי:

 תעשה כבר. רועי לוי:

 אבל די. יחיאל אדרי:

 אז תעשה. רועי לוי:

 די, זה לא מכובד מה שקורה. יחיאל אדרי:

 אז תעשה. י לוי:רוע

 לא מכובד. די, באמת. כל דבר, יורדים לרמות אישיות. יחיאל אדרי:

 שיהיה שידור של ישיבות המועצה. רועי לוי:

 למה יורדים לרמות אישיות? יחיאל אדרי:

 מי יורד לרמות, אני דיברתי? רועי לוי:

 די. יחיאל אדרי:

 הוא, תקשיב, רועי לוי:

 רועי, די. יחיאל אדרי:

 מר יחיאל אדרי, אתה מנהל את הישיבה? לוי:רועי 

 כן. יחיאל אדרי:

תקשיב לי טוב, מי שרוצה שתהיה כאן ישיבה עניינית, פוליטית, שיקיים  רועי לוי:
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ישיבה עניינית פוליטית. מי שבמשך חמישה חודשים מנסה לפגוע לי בפרנסה 

הוא ולשתי הילדות שלי בפרנסה, ומעלה את זה במועצת העיר, שיידע שאם 

עושה את זה, הכל פתוח. הוא קובע את הכללים, אמר דן תיכון, "רוח 

המפקד", הוא יקבע את גבולות הגזרה, ואני אהיה בגבולות הגזרה שלו. זה 

 הכל.

 טוב. טוב. יחיאל אדרי:

והנה, אני אגיד עוד פעם לפרוטוקול את מה שאמרתי, הוא התחיל, זה נשמע  רועי לוי:

, אני מעולם לא דיברתי כאן על אף אחד ברמה לכם אולי כמו ילדים בגן

 האישית, מעולם. מרגע שראש העיר החליט לפגוע לי בפרנסה,

 ראית, חברת הסיעה שלך מה היא אמרה עכשיו, יחיאל אדרי:

 )סוף קובץ הקלטה(

 למה? זה נכון? חגית:

 לפגוע לי בפרנסה, רועי לוי:

 לא יפה. יחיאל אדרי:

 ון?אבל זה נכון או לא נכ חגית:

 לא. יחיאל אדרי:

 אני, עכשיו אני מדבר, אבל. רועי לוי:

 אני שואלת ... חגית:

 עניתי לך. יחיאל אדרי:

 אני מדבר. רועי לוי:

 בסדר, אז אין, אין לך למה להתייחס. חגית:

 עניתי לך, למה אבל, יחיאל אדרי:

 אם זה לא נכון, חגית:

 בהן?  למה את נכנסת לנישות שלא צריך להיות יחיאל אדרי:

 , אם זה לא נכון, אז אין לך מה לפחד.אם זה לא נכוןאבל  חגית:
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 אבל, סליחה, אני לא מפחד. יחיאל אדרי:

 אז למה, למה אתה נלחץ? חגית:

 קודם כל, לא, כי איך, יחיאל אדרי:

 אז אם זה לא באמת נכון, ... חגית:

 ה,לפי, שמה שהוא אומר, תראי מה הוא אומר, נכנסים לז יחיאל אדרי:

 בגלל זה, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומרת. חגית:

 לא, זה לא יפה. יחיאל אדרי:

 אם, אם זה לא נכון, לא היית צריך, חגית:

 בשביל מה להגיד שהבת של ראש העיר עובדת במתנ"ס? יחיאל אדרי:

 אין לך מה להתרגז לזה. אין לך מה להתרגז. חגית:

 דת במתנ"ס.הבת של ראש העיר לא עוב יחיאל אדרי:

 אין לך מה להתרגז. חגית:

 לא, על הגישה. יחיאל אדרי:

 אות לך את תלוש המשכורת?להר רועי לוי:

 כן. יחיאל אדרי:

 כן? אני אראה לך. רועי לוי:

 תביא לי תלוש משכורת. אני באמת רוצה לראות. יחיאל אדרי:

 תקבל אותו. מאתיים שקל לשעה. רועי לוי:

 ו.תראה לי אות יחיאל אדרי:

 אראה לך אותו, ומה תעשה איתו?  רועי לוי:

 אני אציג אותו בעירייה, ליד היועץ המשפטי. יחיאל אדרי:

 תשמע, היועץ המשפטי, מדובר בעבירה פלילית. רועי לוי:

 אין בעיה.  יחיאל אדרי:

 שישמע היועץ המשפטי. רועי לוי:

 תגיש תלונה. תגיש תלונה במשטרה, יחיאל אדרי:
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 מע המבקר.שיש רועי לוי:

 רועי, תגיש תלונה במשטרה. יחיאל אדרי:

 שמעו, אני לא מגיש תלונה. אני אמרתי לפרוטוקול, רועי לוי:

 אין בעיה. יופי. יחיאל אדרי:

 יש מבקר, יש יועץ משפטי, הם שמעו מה שאמרתי. רועי לוי:

 לא מכובד להיכנס לרמות אישיות. יחיאל אדרי:

  אין בעיה, אני מסכים. רועי לוי:

 די. יחיאל אדרי:

 מי כמוני מסכים איתך. רועי לוי:

 די, רועי. יחיאל אדרי:

 מי כמוני מסכים איתך, רועי לוי:

 אני חושב, יחיאל אדרי:

 אתה יודע בדיוק, רועי לוי:

 טוב, אנחנו ממשיכים את סדר היום. יחיאל אדרי:

 אתה יודע בדיוק, רועי לוי:

 די, רועי, די. יחיאל אדרי:

 מה רמות אישיות ומה לא, אתה יודע או לא? רועי לוי:

 ומלחמות, כולם ... יחיאל אדרי:

 מה עם ...? דן תיכון:

אתה יודע או לא? אני יכול לדבר? בבקשה, תודה רבה. עצר אותי ראש העיר  רועי לוי:

כדי שייצג אותנו, מול ברנט  בנושא של רון ברנד, לקח ראש העיר את רון

ה די פרח מזיכרונו, ועכשיו זה הוזכר לי, ועדת מורדות כרמל. האמת, ז

לאחרונה, כשראיתי את זה, חיכיתי לישיבה להעלות את זה. וחשוב לציין 

הוא היועץ המשפטי, חיצוני, שהצביעו אליו כאן בעיריית נשר, ברנט  שרון

פעמיים, בהסכמים, חברי המועצה, ולא טרחו ליידע אותנו שייצג אותנו, 
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ה, מול הועדה המחוזית בנושא של פרויקט כיכר כירוקים, ועוד חברי מועצ

העיר. עכשיו, פרויקט כיכר העיר זה פרויקט שהתחיל שם, משטחי מסחר, יש 

כאלה שמתווכחים על הנחיצות של שטחי מסחר בתוך השכונה, בתוך רמות 

יצחק. אני חושב, אני חושב שיש נחיצות. אני רואה, למשל, את המרכז 

ן. איזה נחמד שם, איך הוא פורח לתושבי המסחרי הקטן שיש ברמת אלו

השכונה. יש להם בית קפה קטן, סופר קטן. איזה בית מרקחת קטן. אפשר 

לראות גם את אורן הכרמל, שהיה לו תקופה, שאמנם הוא נדחה, אבל היום 

אין שם מקום אחד להשכיר. ובכלל, בנשר יש מצוקה של שטחי מסחר, בטח 

יל כשטחי מסחר ובזמנו שוכנעתי, כשלא ובטח בתוך השכונות. אז זה התחי

הכרתי את הפרויקט, על ידי ראש העיר, להתנגד לזה מהסיבה שאי, רק 

מהסיבה של גודש תנועה. אני אומר לכם, לא הייתה, לא היה כאן איזה שהוא 

י חד משמעית, ולא רק לי, ותר עמוק מגודש תנועה, שהוא אמר לשיח הרבה י

ם את העמדה שלו, ואם זה בחוגי בית, ואם וכל התושבים באזור הזה מכירי

זה בכנסים, ואם זה בפגישות. בנייני המגורים באזור הזה ייצרו גודש תנועה. 

והייתה התנגדות. התנגדות בוועדה המחוזית, גם של ראש העיר, גם של עוד 

תושבים במקום, שאני לא מזכיר את שמם, ושל, אם אני לא טועה, אחד 

מאז, יש תהליך, מה קרה מאז? ני לא משוכנע בזה. הקבלנים מהאזור, אבל א

 בבקשה?

 מי זה "אחד הקבלנים"? דובר:

 אני לא בטוח, אמרתי, אני לא משוכנע, אז אני לא רוצה, רועי לוי:

 ... דובר:

 אז אמרתי, לדעתי הייתה, לא בטוח, סליחה, או שהוא התנגד מולכם. רועי לוי:

 ... דובר:

ת נושא הקבלנים. אתה צודק, בסדר גמור. הייתה אוקי, אני לוקח א רועי לוי:

התנגדות, בכל מקרה, של תושבים, של ברנד. והיה רצון להפקיד שם תכנית, 
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לאחרונה. והופקדה תכנית, ועד כמה שידוע לי, העירייה תמכה בה, על שינוי 

תב"ע במקום, והקמת בניינים. אגב, טוב, לא צריך, אגב, בשינוי בניינים 

ייעוד ממסחר לבנייני מגורים, וכנראה, זה מה שהולך להיות  במקום, ושינוי

במקום, זה, בתקופה הזה, אם ניתן להגיש עוד התנגדויות לתכנית הזו. 

 מדובר על שלושה בניינים שייצרו בעיה תחבורתית קשה, קשה, מאוד,

 כבר היום יש. דן תיכון:

תית קשה מאוד ברחוב כבר היום יש. על אחת כמה וכמה ייצרו בעיה תחבור רועי לוי:

האלון, קשה מאוד ברחוב התמר. קשה מאוד. מי שמנסה לעבור בחגים, 

בעיקר, באזורים האלה, אני כבר לא מדבר על היום יום, בחגים זה 

קטסטרופה. מי שיוצא בבוקר, ורואה את הפקקים שיש בירידה מדרך משה 

רגילים. לכיוון צומת תל חנן, זה קטסטרופה. יש שם עומסי תנועה בלתי 

ותחשבו שעל העומסים האלה שיש בבקרים, הולכים להגיע עוד, אני מעריך, 

 אלף חמש מאות, אלפיים מכוניות ביום.

 חמשת אלפים. דן תיכון:

 אתה אומר חמשת אלפים, אז אני, חמשת אלפים, רועי לוי:

 קל וחומר. דן תיכון:

 עשרה רכבים ליחידת שיור? ישי איבגי:

 . היא הנותנת.היא הנותנת רועי לוי:

 מה אתה מציע? לא הבנתי עד עכשיו. יחיאל אדרי:

 שתציגו את הנושא על סדר היום, דן תיכון:

 אני מבקש, כשאני אציע, רועי לוי:

 מה? יחיאל אדרי:

 כשאני אציע, תשמע. רועי לוי:

 ותתמודדו עם הבעיה. זה הכל. דן תיכון:

נו נרוץ, שאנחנו מודעים לבעיות שאני אציע תשמע. עכשיו, לא ייתכן שאנח רועי לוי:
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האלה, ומי כמו ראש העיר מודע לבעיות התחבורה שם ומעלה  אותן  על נס 

כל פעם וכל פעם. גם היום, אמנם במקומות אחרים, אבל גם היום העלה את 

זה, ומודע לבעיות התחבורה, לאשר יחידות דיור לאנשים מבלי לייצר 

ולהגיד לי, עם כל הכבוד, שאתה  פתרונות הנדסיים, פתרונות תחבורתיים,

עושה עוד כיכר שם, לדעתי, זה לא פתרון מספיק, לא ביציאה מהשכונה, ולא 

בכניסה לשכונה, כל בוקר אנחנו חווים שם עומסים, סכנה. אני רואה את 

הילדים עוברים בין המכוניות ליד בית הספר, אני רואה את ההורים שמנסים 

ים את הכביש בבוקר, מצד לצד, סכנת נפשות לחנות ליד גן התמר, שם, ועובר

 שם. אגב, אפשר לשים שם איזה במפר, בינתיים, עד שיהיה,

 הוחלט כבר, בועדת תחבורה. במפר ומעבר חציה. יחיאל אדרי:

 פתרונות אחרים. זה גם הוחלט לפני שנה. רועי לוי:

 זה כן. אבל הביצוע. יחיאל אדרי:

 "ת וגם לא היה, אבל לא משנה.ברחוב הלילך, ליד גן נעמ רועי לוי:

 זה דחוף, אבי. דיברנו על זה. יחיאל אדרי:

יש כאן בעיה תחבורתית קשה מאוד שנוצרת, ובמקום שתיתן פתרונות,  רועי לוי:

במקום שלפחות תדבוק בעמדתך הראשונית לא לאשר עוד יחידות בניה, אלא 

דברים  להסתפק כרגע במה שיש, כדי שלא יהיה גודש, אתה הולך וסוגר

ומאשר פתרונות תחבורה. עכשיו, חברי דן לא הציע כאן איזה שהוא, איזו 

 שהיא הצעה, אני חושב, שהמועצה לא יכולה לקבל אותה,

 אותך. באנו להציף את הנושא. לא באנו לנגח דן תיכון:

 . הוא אפילו לא ביקש לעמוד בראש הוועדה,להקים וועדההציע כאן  רועי לוי:

 יות חבר בה.ולא לה דן תיכון:

והוא אפילו לא ביקש להיות חבר בה. אלא, ביקש לבוא ולפתור בעיה ואם  רועי לוי:

אבי פתח ואמר, ראש העיר, פתח ואמר שהוא, כשהוא שומע דברים ענייניים 

הוא מתייחס אליהם, אני חושב שההצעה הזאת היא מאוד, מאוד עניינית. יש 
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ר דן יש בעיה, בואו נקים ועדה, כאן עניין, הצעה עניינית חד משמעית, שאומ

תהיה מורכבת מתושבים, מחברי מועצה, מיועצים למיניהם, ונראה איך 

אנחנו פותרים את הבעיה הזו לטווח ארוך, תוך תכנון כולל. עכשיו, הוא לא 

ואמר גן העיר. גם אם יוקם פרויקט כיכר העיר, ואני מקווה שלא יוקם נכנס 

, לא דיברנו על הפרויקט הזה שזה אזור במתכונתו הנוכחית, אבל גם, אגב

מסחרי, שמביא עוד מכוניות, מחוץ לשכונה לתוך האזור הזה. על זה בכלל לא 

התייחסנו. אבל גם אם יוקם במתכונתו, כפי שהם מבקשים להגיש את זה 

היום לוועדה המחוזית, חייבים לתת כאן פתרונות. כשאני הולך שם, אני, 

שם על המקום, אני לא רואה פתרונות. זאת בעיניים שלי, כשאני מסתכל 

אומרת, אני לא רואה לאן יש להתרחב לצד ימין, ולאן יש להתרחב לצד 

שמאל. כי מצד אחד, זה תחום בשטח, בחלקה של אותו יזם, של איל הון, 

ומצד שני, יושבים שם יובל אלון עם פרויקט אחד, ואחרי הכיכר יהיו שם עוד 

לכביש, גם, לאן להתרחב. אז לפני שמאשרים, שני פרויקטים. אין כל כך 

וכשזה עדיין בזמן של התנגדויות היום, שאנחנו, כעירייה, עוד יכולים להציל 

את המצב, ו/או למצוא את הפתרון התעבורתי, או לא לאשר את כל תוספות 

הבניה ואת שינויי תכניות התב"ע, אולי כדאי שתתייחסו פעם אחת להצעה 

עניינית, תשקלו את הדברים. יש אן בעיות אמיתיות,  של דן תיכון, בצורה

והמועצה והוועדה, כפי שמציע דן, בתוך שישים יום, תגיד לנו, למועצה, את 

המסקנות, נוכל לדון בהן בצורה רצינית ולהחליט לאן הולכים. היום, כולנו 

מובלים בצורה עיוורת, אתם מובלים בצורה עיוורת על ידי ראש העיר, מבלי 

את כל האספקטים. לא יכול להיות שתכנית כזאת מוגשת בלי שתדעו  לשקול

מה שקורה. אז אתם יכולים להתעלם, לשחק בפלאפון, לא להקשיב, כן 

להקשיב, להגיד יש משמעת קואליציונית, אני מבין את הכל. אבל בסופו של 

דבר, משיהו יצטרך להתמודד עם הבעיות האלה, שאלה בעיות. אגב, כמו 

היום ברחוב האלון, ואתם רואים שההתמודדות היא לא  שמתמודדים
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פשוטה. כשעשו טעויות בנושא תעבורה, אנחנו היום, גם כשאנחנו רוצים, 

פעם אין אנחנו לא, קשה לנו מאוד להתמודד איתן. ראיתם ברחוב הסחלב, 

כניסה, פעם יש כניסה, פעם אין כניסה, פעם יש כניסה. ראש העיר עוד לא 

 וצה מעצמו.החליט מה הוא ר

 אני החלטתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

עוד לא החליט מה הוא רוצה מעצמו. הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אז  רועי לוי:

גם שם אתם רוצים? הגיע הזמן שנעצור את הכל, ונעשה חשיבה בנושא הזה, 

 ונצביע בעד ההצעה, כולנו, של דן תיכון, פה אחד.

דה, עכשיו רגע, לא, גם ישי עכשיו צריך שבע דקות. רגע, תן, אני מו העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש, יש ... כן. כן בבקשה.

 אני רוצה, קודם כל, לדבר, ישי איבגי:

 רגע, תן למשיח, ברשותך.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אוקי.  ישי איבגי:

 בבקשה משיח. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ימשיך כבודו. ישי איבגי:

 אדבר אחרי זה.ימשיך, אני  משיח עמר:

 אוקי, לגבי, קודם כל, ישי איבגי:

 זה נושא מאוד, מאוד ענייני וחשוב, וצריך להתייחס ... משיח עמר:

 ,שמועלים , באמת,לגבי דברים ישי איבגי:

 אתה אומר את זה, אני לא יודע אם אתה אומר ברצינות או לא. רועי לוי:

 תאמין לי, כשאני שומע אותך, במיוחד. משיח עמר:

 דברים מועלים, שי איבגי:י

 מכיר את ... או שאני לא מבין. דן תיכון:

דברים מועלים לוועדת התחבורה, ואני יכול להגיד לך שעל הדף אנחנו מעלים  ישי איבגי:

ומקבלים החלטות לביצוע שאני תמיד אומר, זה קורה, עכשיו, אני  בריםד
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צוינים. מצוינים, יכול לתת לך עשרות דוגמאות שהעלינו. אגב, של דברים מ

שעלו בוועדת התחבורה. יש לי הסתייגות אדירה, אבי, לגבי הביצוע. וזה 

תמיד נראה שבסוף, אתה יודע, בן האדם האחרון שיבוא ויגיד לך "תשמע, 

צריך לעשות כיכר, פס האטה, או מעבר חציה, בגללו ביצעת את זה." אבל אם 

, עד כה, לפחות ממה תשים לב, באמת, שאני אומר, ועדת התחבורה עשתה

שהעלינו, דברים מדהימים. אבל בביצוע, בינתיים, חוץ, אני, אני מסתכל על 

 הדברים העיקריים,

 אתה מדבר על ההחלטות. דן תיכון:

על ההחלטות. רגע, שנייה, בביצוע, חוץ מרחוב השושנים, כחול לבן, סחלב,  ישי איבגי:

פתיחה, סגירה, שום דבר,  פתיחה, סגירה, פתיחה, אוקי, או סליחה, סגירה,

, הוחלטו דברים, 112בעצם, ממה שסיכמנו, שזה רחוב הנוריות, האלון, קו 

 אני אומר, מדהימים. על השולחן,פה, שישמעו. ביצוע כלום, ועל דברים, אבי,

 מה אתה מציע? שאנחנו נעשה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגע, רגע, שנייה, אבי רגע, שנייה. ישי איבגי:

 נעשה חניונים ללא מכרז? זה הכל תלוי מכרז. העיר: 'מו, ראבי בינ

רגע, רגע, לא, רגע, שנייה. לא, רגע, אבי, שנייה. יש דברים שאני אומר לך  ישי איבגי:

שיכול להיות שבאמת זה תהליך וזה לוקח זמן, ולא, ומסתכלים קדימה, לא 

עליו , שדיברנו 112מסתכלים על הקצה של האף. אבל יש דברים כמו קו 

ימבה פעמים, שלחנו מיילים, גם של הבחורה שהעלתה את זה, עשרות 

 פעמים, אף אחד,

 חלשים ברקע( דיבורים)

 אבי, ישי איבגי:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

אף אחד לא טיפל בבעיות האלה לעומק. זה דברים שלא קשורים, לא למכרז.  ישי איבגי:

גישה הראשונה. דוגמה, אני בסך הכל, לאגד, ללחוץ עליהם. הם היו פה בפ
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נותן לך רק דוגמה, מה שרועי העלה עכשיו, של במפרים והכל, אמרנו לביצוע. 

עכשיו, יש לי את התחושה, שאם יש לך איזה עניין של רצון לעשות משהו 

עכשיו, אז אתה לוחץ על כל הגז גם אם זה לא צריך לקבל את סדר 

, כבר שלטים, סטרילחד  העדיפויות, כמו הסחלב. להחזיר אותו פתאום

שלושה ימים, להוריד, דקה וחצי, ולהחזיר עוד פעם שלושה ימים. אבל הגן, 

, שזה עוד מעט, ההחציישהוא דיבר איתך עכשיו, לדוגמה, הבמפרים ומעברי 

בפרוטוקולים אנחנו יכולים לראות, לא את הנושאים האלה, אבל נושאים 

ת. אם יידרס מחר בן אדם, אני שהועלו בועדת התחבורה, אבי, זה אל"ף, בי"

בטוח שזה יכאב לכולם, אבל זה יהיה כבר מאוחר. ואני אומר לך, ילדים 

חוצים שם על ימין ועל שמאל, ואני רואה אמא שלא יכולה להרים את הילד 

ואת ובאה עם יד אחר כבר, וגררת את הילד הראשון שהיא מוציאה מהגן, 

לקחת את הילד הזה. זה יקרה  הילד שהיא הביאה איתה מהאוטו לגן, כדי

שם משהו בסוף. בנוסף לכל זה, תוסיף את העוד, אתה אמרת, לא יודע איך 

הגעת לחישוב של חמשת אלפים רכבים, אבל אם זה חמש מאות ומשהו 

יחידות, עשר רכבים לכל בית, אני לא יודע, אולי, לא יודע מי הולך לגור שם, 

רכבים, זה דברים שאתה חייב לתת בסדר גמור, אבל אני אומר כל כך הרבה 

עליהם מענה עכשיו. בנוסף לכל התשתיות, שעוד יהיו חסרות שם והכל, וגם 

אליהן נגיע וימים יגידו. אני מבקש, אבי, שהדברים האלה, שוועדת התחבורה 

החליטה עליהם, ייושמו, וירוצו קדימה. לגבי הפתרונות לתחבורה, שכרנו את 

מיות פה בכל מיני נושאים, שהם יתנו מענה חברת ינון, שעשתה, כמה הד

לדבר הזה. אתה יודע, ובאווירה של אולי חצי צחוק בוועדת התחבורה העלינו 

את העניין של אולי לעשות סוג של מחלף, אולי זה היה בצחוק, אולי זה נראה 

יקר, אבל אם אין פתרון, צריך לעשות אותו. לפני, אתה זוכר, בתכנית 

, לא הייתה יציאה לכביש התחתון, עד שהעליתי את המקורית שהם הגישו

זה, אם אתה זוכר, להוציא חצי מהתנועה לכביש התחתון. אבל מספיק שאם 
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חצי מהרכבים והכמות שאתה מדבר עליה, תבוא לכיוון האלון, ואתה יודע, 

 אתה יורד משם, יהיה גודש מטורף. תודה רבה.

 אני רוצה להגיד לך, העיר: 'אבי בינמו, ר

 סוף כל סוף מתקיים דיון. תיכון: דן

בהחלט מתקיים כאן דיון רציני, אבל אנחנו נוגעים בכל הבעיות. אני  העיר: 'אבי בינמו, ר

אחראי לביצוע, רק אני אחראי. וגם אני אשלם את המחיר, חלילה וחס, אם 

יפגע אדם או ילד, כאשר לא נתתי את דעתי במועד ובזמן. אבל אני רוצה 

, את האנשים, שחלק גדול מהעניינים, הם תלויים באישור לסבר את, אותך

של משרד התחבורה, תלויים במכרזים, וחלק קטן מאוד מאפשר לנו לבצע 

היבטי תנועה כאלה ואחרים. אני חושב שהעבודה המעמיקה שנעשית, 

שכמעט שום דבר אינו שליפה מהמותן, נעשית בעקבות עשרות ומאות דיונים, 

שכאשר גת שהיו כאן שתים עשרה פעמים. משום ממש כך, כולל עם השא

אנחנו יוצאים לתכנית, אנחנו באים ורוצים גם לבחון את שיתוף הציבור 

בנושא הזה. אין ספק, כאשר אתה עסוק בעשייה כל כך גדולה, לעתים גם 

אנחנו עושים טעויות. אני מוכן בהחלט להודות, ואפילו יכול להצביע על 

זאת, כאשר היום אתה תבחן את תכניות הטעויות שנעשות. ויחד עם 

העבודה, איך תושבי רחוב ההשכלה, בכלל, יכולים לצאת, הרי, הם לא 

יכולים לצאת, הם כמעט במצור. אז אנחנו הכנו, יחד עם משרד התחבורה, 

תכנית ליציאה, להפיכת הכביש לחד סטרי, שאנשים יצאו דרך רחוב 

אשר נכנסתי לתפקידי, כראש עיר, הכלניות. אני יכול להגיד לך עם אחריות, כ

 לא מצאתי,

 איך דרך רחוב, זה חד סטרי שם. רועי לוי:

 הוא יהיה חד סטרי, לא, היום הוא דו סטרי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 של העצים. ןניקיוהתחלתם לנקות שם, כבר, עשיתם  ישי איבגי:

 כן, בשביל יש.  העיר: 'אבי בינמו, ר
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 שני? זה שביל אש.איך הוא יצא בצד  רועי לוי:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה שביל אש, שם. רועי לוי:

 כן, העיר: 'אבי בינמו, ר

 דרך ללא מוצא. דובר:

 דרך ללא מוצא, לא שביל אש. רועי לוי:

 זה ההשכלה, שם. דובר:

 נכון. רועי לוי:

 אין הרבה השכלה שם. דובר:

יך להיות סדר גודל של עשרה, שנים זה שביל אש, שעל פי התקן, צר העיר: 'אבי בינמו, ר

עשר מטר, בגלל שאתה עושה כביש, אז גם הכביש מהווה שביל אש, הוא חלק 

מהעניין. מה עוד, שיש אפשרויות בניה מעניינות באזור הזה. מה עוד, שיש לנו 

מבנה ציבור מאוד מעניין. אני יכול להגיד לך שרחוב האלון, אני מניח שיגיע 

טה, תוך חודשיים, שלושה, כי אנחנו רוצים להפיץ להסדרה, מבחינת החל

משהו לתושבים, כדי לשמוע יותר תגובות, שלא יקומו בוקר אחד וימצאו 

שהרחוב הוא חד סטרי, אלא לשמוע באמת את התגובות שלהם. אני יכול 

להגיד לך שנושא התנועה והתעבורה, כשנכנסתי לתפקיד, לא מצאתי פתרון 

ם את שואלים. אני אתן דוגמה. אם הנחת היסוד לשאלות שגם אני שאלתי וג

שייבנו אלף יחידות דיור, עזוב רגע את הנושא של השב"ס, על ידי יובל אלון, 

על ידי כיכר העיר, על ידי י"א אלון, זה סדר הגודל. היום סדרי הגודל 

למשפחה הם שלוש, שלוש וחצי רכבים לבית. אז אני באתי ואמרתי "תגיד 

 לי",

 איפה אתה מביא את הנתונים?מ רועי לוי:

 "כאשר האנשים", העיר: 'אבי בינמו, ר

 מאיפה אתה מביא את הנתונים? רועי לוי:
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 אני יכול לתת לך את הנתונים בנשר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תביא. רועי לוי:

 אני אתן לך את המשפחה שלי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תביא עכשיו. רועי לוי:

 נחנו עם חמש מכוניות.א העיר: 'אבי בינמו, ר

 עזוב משפחה שלי, יש ממוצע. רועי לוי:

 למה? אני מאוד ממוצע. מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כי אתה צריך ממוצע. רועי לוי:

 אני גאון בדברים אחרים, אבל ממוצע בהכנסות. העיר: 'אבי בינמו, ר

, יש כאלה אבל צריך להיות, אבל אתה צריך ממוצע. אבל אתה, יש לך זה רועי לוי:

 בתל חנן שאין להם את אותם כמויות,

 שנייה, גם בתל חנן יש, גם בתל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה לעשות? או בבן דור, או ברמות יצחק, רועי לוי:

 שנייה, גם, העיר: 'אבי בינמו, ר

 או בשכונה אחרת, מה? כל אחד יש לו חמישה רכבים? רועי לוי:

ר יש לאנשי, ברוך השם. לא, לא אמרתי. אני יוצא מנקודת גם בבן דו העיר: 'אבי בינמו, ר

 הנחה,

 שניים, שניים בממוצע. דן תיכון:

 כן, אני יוצא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה, הוא אומר שלוש פסיק שתיים. רועי לוי:

 אני מבקש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא רק זה, אבי, גם התכנון של החניה, עשית על פי זה. ישי איבגי:

 רגע, רגע, תן לי רק, תן לי רגע לסיים. העיר: 'בי בינמו, רא

 לא לפי חמש. ישי איבגי:

תן לי רגע לסיים, זה באמת נושא, באמת, רציני מאוד, אני אומר לך.  העיר: 'אבי בינמו, ר
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אני אתן לך דוגמה כמה הנושא הזה רציני, וכמה אנחנו נדרשים אליו. היום, 

הכדורגל, הרי מקומות החניה לא מספיקים, כאשר אנשים מגיעים לאצטדיון 

ואז הם חוצים, חונים בצד השני, כן? והם צריכים לעבור בכביש סואן 

ומסוכן, ועומדים ארבעים ילדים באמצע הכביש. ואני הצבתי תנאי, יהיה 

גשר. זה גשר שעולה שישה עשר מיליון שקל, ואנחנו נביא את המימון, כי 

 נביא את המימון.

 נאי למי הצבת?ת רועי לוי:

 באמצעות המטרונית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 למי הצבת תנאי? רועי לוי:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 למי הצבת תנאי? רועי לוי:

לחבר'ה של המטרונית. אמרתי, זה חלק מנושא התחבורה והתנועה.  העיר: 'אבי בינמו, ר

להגיד לך שלא  עכשיו, זה תהליכים שבאמת, אנחנו מתכננים אותם. אני יכול

סתם אמרנו שהוספנו חמש מאות מקומות חניה, אנחנו נוסיף, אנחנו נוסיף 

גם בתאנה, כן? אתה תופתע לשמוע שגם בתאנה אנחנו נוסיף, כי אנחנו לא 

על משהו גדול, אנחנו מסתכלים חניה, חניה,  show offרק מחפשים לעשות 

ועוד מעט כל הרחוב  ראה את הרב ...ממש ככה, אנחנו סופרים את החניות. 

. ההעלייהזה הולך לעבור שינוי, כן? ראה את רחוב הרקפות, ראה את רחוב 

פתאום נוצרו לנו עוד מקומות חניה? הכנסנו את כל פחי  ההעליילמה ברחוב 

הזבל לתוך ההר, ונוצרו עוד שניים, עוד שישה, עוד שבעה, עוד שמונה. עוד 

גלויות וברחוב אור החיים, וברחוב  מעט נטפל ברחוב האילנות, וברחוב קיבוץ

 בית אל, נוסיף עוד שבעה מקומות חניה.

 בתשבי. רועי לוי:

 עכשיו, המתמיד, אני יכול לספר לך, המתמיד, בנינו שם, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה עם התשבי? רועי לוי:
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התשבי יהיה. התשבי יהיה הרבה מקומות חניה. הרבה מקומות  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה. יש תכנית, יש, יש,חני

 אוטובוס לא מצליח לעבור שם. רועי לוי:

 איפה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 בתשבי. רועי לוי:

 הוא לא צריך לעבור בתשבי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 באים, לפעמים, אוטובוסים. רועי לוי:

 לא, הם לא צריכים להיכנס לשם, אין להם מקום להיכנס לשם. העיר: 'אבי בינמו, ר

תעשו, אז תעשה תמרור שאסור לאוטובוסים להיכנס. תעשה לאוטובוסים  ועי לוי:ר

 ומשאיות.

 אני יכול, אני יכול, העיר: 'אבי בינמו, ר

 רואים בחניות שהוא מתקין, חונים אוטובוסים ש... דן תיכון:

 אני יכול, אני יכול, העיר: 'אבי בינמו, ר

 משאית, כל רכב מעל ארבע טון. בתשבי, שלא יעבור לא אוטובוס ולא רועי לוי:

 אני יכול להגיד לך שמעבר לדאגה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 שם הם נכנסים. רועי לוי:

 בסדר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין, הם לא יכולים לעבור, חונות משני הצדדים מכוניות, רועי לוי:

 מעבר, אני ראיתי, ראיתי, אני מכיר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אי אפשר לעבור אוטובוס. רועי לוי:

 ... שם תחנה, ... יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(

 מעבר לדאגה, מעבר לדאגה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש שם ילדים, טיולים וכאלה? רועי לוי:

 יש פתרון אחר? ישי איבגי:
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 כן. רועי לוי:

 מעבר לדאגה לתושבים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 משאיות. רועי לוי:

 .כן ישי איבגי:

 משאית זבל? רועי לוי:

 ... פתרון לזה. ישי איבגי:

 ולחניה, ולפתרונות התעבורה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 משאית זבל? אתה יכול להביא משאית יותר קטנה.  רועי לוי:

אנחנו צריכים, גם ,להציב פתרונות לכל אנשי המסחר שלנו, שיוכלו  העיר: 'אבי בינמו, ר

נו יחד, עם שמי ... הולכים לתכנן את כל לבוא אליהם ולצאת מהם. ואנח

הכניסה למתחם, הולכים לתכנן את רחוב המסילה, את האזור של אלוני, 

 שמהווה סכנה גדולה, כפי שידוע לכם, ברחוב השיש.

 למה הסכמת לוותר להכט על החניות שלו? רועי לוי:

 מי, אני? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן. רועי לוי:

 א הסכמתי. למה אתה אומר הסכמתי?ל העיר: 'אבי בינמו, ר

 אוקי. רועי לוי:

יש היום אפשרויות למתן פתרון, כפי שנעשה במקומות רבים, כאשר  העיר: 'אבי בינמו, ר

 עסקים נבנו לפני חמישים שנה,

 הוא נבנה לא מזמן. רועי לוי:

 שנייה. איך נבנה לא מזמן? אבל יש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא מזמן. טרקלין חשמל, רועי לוי:

נכון. טרקלין חשמל, לפי עניות דעתי, לא היה צריך לקבל בכלל  העיר: 'אבי בינמו, ר

 היתר.

 לא קיבל, אין לו היתר. רועי לוי:
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 עזוב, זה לא קרה בתקופתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין לו היתר. רועי לוי:

 בסדר. כי אין לו היתר בגלל שאין לו חניה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל אתה ... לתת לו היתר בגלל החניה. י לוי:רוע

 אי לכך, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא גנב את החניה. רועי לוי:

אי לכך, בסמכות החוק, אתה יכול להקים קרן חניה ואנשים יכולים  העיר: 'אבי בינמו, ר

 לשלם כופר חניה.

 נו, אז מה עשית בזה? רועי לוי:

 שנייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מדבר כל הזמן שאתה רוצה להוסיף חניות. לוי:רועי 

שנייה, אני אוסיף, אני, אם תיתן לי, באזור שלו אני הולך להוסיף  העיר: 'אבי בינמו, ר

חניות. למה הלכנו להוסיף באזור שלו? אחד השיקולים שעמדו לנגד עינינו 

סיפים שמשרדי הוועדה לתכנון ובנייה יעברו לנשר. ואז, אנחנו נבחן כיצד מו

שם מקומות חניה. בנוסף, אני רוצה להגיד לך שטיפלנו בדרך משה, בצורה 

 יסודית, גם בהיבטים של תחבורה ותנועה, והראייה היא שמאז שהוספנו,

 באיזה קטע? יש שם ... דובר:

 בקטע העליון ובקטע התחתון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחד( ברים)מד

 זה הקטע העליון. דן תיכון:

 כן, כן.  העיר: 'ר אבי בינמו,

 בואכה חיפה? דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 בואכה חיפה? דן תיכון:

בואכה, כן, גם, לא, גם, גם בואכה חיפה וגם בואכה נשר. אני יכול,  העיר: 'אבי בינמו, ר
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באמת, להכביר, אבל אני מבקש, ברשותכם, לבוא ולהעלות את ההצעה של דן 

 דן תיכון להקמת וועדת גודש? ארבעה. תיכון. מי בעד הצעתו של

 הערה לפני זה, סליחה. יש לנו, אם אפשר להעיררק  זאב שפיגלר:

 נסיים את ההחלטה. העיר: 'אבי בינמו, ר

שנייה, לפני ההחלטה. לפני, אני מתייעץ איתך גם ואני בא ואומר שההצעה  זאב שפיגלר:

. העבודה שנעשית של ישי באה ומשבחת את ועדת התחבורה, גם אני חבר בה

בועדת התחבורה מקצועית, יש שם נציגים של חברי מועצה, נציגי ציבור, 

נציגים מקצועיים, ההחלטות שנעשות שם הן החלטות ראויות והכל מתנהל 

בצורה נכונה. אז למה צריכים להקים ועדה נוספת ולא להכניס את זה כבר 

 לתחבורה? תודה.

 מי בעד הצעת, תראה, כי אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 בוא, שפיגלר, שפיגלר, מי בעד הצעתו, העיר: 'אבי בינמו, ר

 כמו שהוועדה מתכנסת ... רועי לוי:

 אני חוזר, מי בעד הצעתו של דן תיכון, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא אמר רק על הנושא הזה, שפיגלר. הוא לא דיבר על ... ישי איבגי:

, מי בעד הצעתו של דן תיכון? ארבעה. אני מבקש להוריד, יחהסל העיר: 'אבי בינמו, ר

 הצעת ראש העיר, להוריד את ההצעה מסדר היום ולא לקבל אותה. מי בעד?

 שמונה בעד. אביגיל דולב:

 תגיד לי אתה, דן תיכון:

 עכשיו אני רוצה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה תהיה פעם קונסטרוקטיבי? דן תיכון:

 אני מאוד קונסטרוקטיבי. ר:העי 'אבי בינמו, ר

 אתה מצפה, דן תיכון:

 אתה יודע, קיסינג'ר, אתה יודע,  העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אתה מצפה מ... דן תיכון:

אתה יודע, קיסינג'ר הי הפותר בעיה? הוא היה מקים וועדה, אז  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אחרי הוועדה הזו הם הקימו עוד וועדה.

 יחד( ברים)מד

 על תצעק עליי, אל תצעק עליי. דן תיכון:

 לא צועק עליך, צועק איתך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מבקש שנסייע לך בעת לעת, דן תיכון:

 אז תבוא לישיבות. העיר: 'אבי בינמו, ר

אבל על נושאים, מה זה "תבוא לישיבות"? כבר הסברתי לך שאני לא מוזמן,  דן תיכון:

 וכשאני לא מוזמן,

 ו אותך.אז יזמינ דובר:

 אני לא בא.  דן תיכון:

 טוב, תודה רבה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 נושא כזה פשוט, טובת הכלל, דן תיכון:

 טוב, שתי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה, בעקשנות, דן תיכון:

 לא, אני לא בעקשנות, אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה בעקשנות ולא רוצה לומר לך במה נוסף. דן תיכון:

 דן, דן, ישי ורועי, העיר: 'מו, ראבי בינ

 חבל להוריד את זה. רועי לוי:

 העלו, אני לא אקים ועדת גודש. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תהיה נגד. תהיה נגד. דן תיכון:

 ועדת גודש. העיר: 'אבי בינמו, ר

 קבועה. הלוועדלא, אתה יכול להגיד ועדת משנה  רועי לוי:

 חכמה לדעת, דן תיכון:
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 דת משנה בועדת תחבורה.וע רועי לוי:

 יהיה תמיד נגד. תמיד נגד, ... שיאמרו לו, דן תיכון:

טוב, אני מבקש להעלות את ההצעה לסדר היום, של גאורגי  העיר: 'אבי בינמו, ר

גרשקוביץ, הקמת תאגיד לפינוי פסולת בשיתוף חיפה, קריית ביאליק, קריית 

 . כן גאורגי.מוצקין, קריית אתא, קריית ים, טירת כרמל וזבולון

 כן, אז זאת היא בקשה למשרד להגנת הסביבה, גיאורגי גרשקוביץ:

 קודם כל, תסביר לנו, גאורגי, מה קורה היום? ישי איבגי:

 מה קורה היום? גיאורגי גרשקוביץ:

 רגע, תן לו לאט, דובר:

 לאן מפנים את הפסולת? לאן מפנים, מה עושים עם זה היום? ישי איבגי:

 כל הפסולת מפנים לפי ש... יץ:גיאורגי גרשקוב

 רגע, חברים, רגע, שנייה, בואו נשמע אותו. ישי איבגי:

 את הפסולת מפנים, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו היינו בתאגיד שבזה, גיאורגי גרשקוביץ:

 הקומפוסט. ישי איבגי:

 ..ורוצים לצאת משם, ויצאנו, ועכשיו מפנים אותה . 2000בקומפוסט  גיאורגי גרשקוביץ:

 מתי יצאו משם? ישי איבגי:

 מתי יצאו משם? גיאורגי גרשקוביץ:

 איזה יצאו? מאיפה יצאו? יחיאל אדרי:

 הוא אומר יצאו מהקומפוסט. ישי איבגי:

 הקומפוסט לא פעיל. יחיאל אדרי:

 .לא פעיל גיאורגי גרשקוביץ:

 אז לאן מפנים עכשיו? ישי איבגי:

 הוא נשרף, הוא נשרף. גיאורגי גרשקוביץ:

 עכשיו מעבירים לכל מיני מקומות, להטמנה וכל מיני שטויות. יחיאל אדרי:

 משלמים כסף על ההטמנה של פסולת? ישי איבגי:
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 בטח. ... מלאה. יחיאל אדרי:

 ויש הצעה כדי להקים ועדה משו... גיאורגי גרשקוביץ:

וקריית רק העיר את שתומת ליבי דן, שרשום שם שהועדה נשר  שנייה גאורגי, רועי לוי:

ים, זה עד שתהיה החלטה של הועדה לניגוד עניינים, אני לא משתתף 

 בהחלטה. בסדר? בבקשה.

שהמנכ"לית צריכה לצאת לסיור במשרה, ול...  מה שאני כן חושב גיאורגי גרשקוביץ:

ולהגיש את ההצעה, מה שהיא רואה בכל הנושא הזה, אם זה משתלם לנו, לא 

 , ל...משתלם לנו, ולהביא את זה להצעה

 איך הגיעו? אני לא הבנתי את הנושא. אתה, דן תיכון:

 , כל שאר הערים הסכימו, נשארנו רק אנחנו?כאילו? הכותרת איך הגיעה ישי איבגי:

 אני חושב שעוד לא הסכימו אבל אנחנו צריכים, גיאורגי גרשקוביץ:

 איך קבענו שאנחנו רוצים להגיע לשידוך ישי איבגי:

 יש הצעה, יש הצעה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זהו, איך הגענו לשידוך עם קריית מוצקין? ישי איבגי:

שנייה, יש הצעה של המשרד להגנת הסביבה, להקים תאגיד מחזור,  העיר: 'אבי בינמו, ר

בעקבות ולאור הדו"ח של רואה החשבון דודי ספיר על בעיות קשות 

הזה אתמול,  בקומפוסט, קשות מאוד, שמן הסתם, אחרי שקיבלנו את הדו"ח

או שלשום, העלינו את זה בישיבת מועצת עיר לפני איזה שמונה חודשים. 

המשרד להגנת הסביבה הבין שצריך למצוא פתרון. אנחנו, בישיבה שהיינו 

שם, כל נציג הרשויות, שהייתה במשרד להגנת הסביבה, לא באיגוד הערים. 

האופציה, כץ,  הנושא הזה הועלה, ואז קודם כל, העלינו את, הם העלו את

שלמה כץ, מנהל המשרד, שקודם כל, נלך, נלמד את הנושא הזה בעטרות, שם 

יש מתקן רציני מאוד, שהוא צריך, המתקן הזה, או הרעיון הזה, צריך לשכנע 

אותנו אם להסכים או לא להסכים. לכן, נקבע שאביגיל תצא לסיור שם, אני 

או בתיאום שנעשה, ואז חושב שנציגים מעיריית חיפה יוצאים בשבוע הבא 
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 נקבל את ההחלטה. זהו.

 למה, אבל למה צריך הצעה, לא הבנתי. ישי איבגי:

 גאורגי, גאורגי. דן תיכון:

 גאורגי, למה צריך הצעה? ישי איבגי:

 תסביר, זה מנוסח, דן תיכון:

 מה מנוסח? גיאורגי גרשקוביץ:

 לא טוב. אני רוצה גם להבין מה אתה רוצה. דן תיכון:

 מה אני רוצה? אני רוצה, גי גרשקוביץ:גיאור

 רגע, אם יש המלצה, ישי איבגי:

 אתה רוצה שאביגיל תצא לסיור? דן תיכון:

 לא צריך הצעה. גיאורגי גרשקוביץ:

 זו ההצעה? דן תיכון:

 כן. ישי איבגי:

 מה? כן. כן.  גיאורגי גרשקוביץ:

 זו ההצעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 את אישורנו?היא צריכה לקבל  דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כדי לצאת לסיור? דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ככה אתה תופס את תפקידך? דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני לא. דן תיכון:

 ורגע, וכל מה שהיא תתרשם והכל, היא תביא למועצה להחלטה? ישי איבגי:

 אולי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה הקשר? תיכון:דן 
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 אתה רציני? אבי, אתה ראית את ההצעה לפני כן? ישי איבגי:

 היא רוצה, היא תיסע, היא לא רוצה, היא לא תיסע. דן תיכון:

 אני קראתי אותה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עכשיו או לפני כן? ישי איבגי:

 לפני כן.  העיר: 'אבי בינמו, ר

לא רוצים, כולם יצביעו נגד, אנחנו יכולים למנוע מישהו יכול למנוע, אנחנו  ישי איבגי:

 ממנה ללכת לראות סיור?

 כן, מה זה, אנחנו נקבע לאן היא תלך? דן תיכון:

 אבל אתם יכולים להתנגד. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני ... שלא. אז למה ...? דוברת:

 )מדברים יחד(

 פת.אבל אתם יכולים להציע הצעת החלטה נוס העיר: 'אבי בינמו, ר

 שאתה תהיה, או מישהו אחר יהיה, מה? ישי איבגי:

 את ההיגיון. אנחנו רוצים להבין דן תיכון:

 נשבע לך, לא הבנתי ... ישי איבגי:

 של הצעת ההחלטה או ההצעה לסדר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחיאל, מה ההיגיון? ישי איבגי:

 הצעה לסדר והצעת ההחלטה. דן תיכון:

 אז ההצעה לסדר, הסברתי מה ההיגיון. העיר: 'אבי בינמו, ר

האם ההצעה לסדר רוצה להשיג דבר חשוב כשלעצמו, שהמנכ"לית תצא  דן תיכון:

לסיור, לא יודע, אני קצת הייתי ואמר לך, גאורגי, הי אלא זקוקה לאישורנו, 

 היא יכולה ללכת לאן שהיא רוצה.

 אוקי. גיאורגי גרשקוביץ:

 זה לא צריך החלטה של המועצה,בתוקף תפקידה. לצורך  דן תיכון:

 מי יושב ראש וועדת איכות הסביבה, רפי? ישי איבגי:
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 אני מקבל את, אני, אני מקבל את ההערה של דן תיכון, ולכן, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי? בוריס ...?  ישי איבגי:

 ולכן אני מבקש,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 שים אותו. ישי איבגי:

 השאיר את הצעת, ההצעה לסדר,ל העיר: 'אבי בינמו, ר

 רשמנו את ההצעה שלך לסדר, דן תיכון:

אבי, למה לא, סתם שאלה, לא שיש בעיה, חס וחלילה עם אביגיל, למה לא  ישי איבגי:

 היו"ר של ועדת איכות הסביבה?

 אני לא יודע מי זה היו"ר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בוריס. גיאורגי גרשקוביץ:

 בוריס. ישי איבגי:

 היא תיקח אותו, אל תדאג. הנה, הוא הלך, לא היה נעים לו. תיכון:דן 

, נעמי לא כאן, אני אעלה את זה, ברשותכם, הנושא השניטוב,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 בשמה. זה,

 איפה נעמי? רועי לוי:

היא יצאה החוצה. התנגדות, תקראו לה ככה, התנגדות להקמת חוות  העיר: 'אבי בינמו, ר

 גפ"ם,

 תסביר מה זה. יבגי:ישי א

 חוות מיכלי הגז. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ראיתי, אבל מה זה אומר? ישי איבגי:

 הצעה לסדר, אומר ככה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 איפה זה נמצא, אבי? ישי איבגי:

 תן לה, תכבד אותה, היא הגישה הצעה בפעם הראשונה. דן תיכון:

 הראשונה, שנייה.איפה היא? לא בפעם   העיר: 'אבי בינמו, ר

 למיטב זיכרוני, בפעם הראשונה. דן תיכון:
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 לא, הראשונה, ראשונה. רועי לוי:

 הקואליציה ב.. .שהייתי ... דן תיכון:

 לקרוא לה? ישי איבגי:

 אז זה, כשלעצמו, ראוי, דן תיכון:

טוב, ההצעה לסדר היא כזו, התנגדות להקמת חוות גפ"ם סמוך  העיר: 'אבי בינמו, ר

מקום זו שנמצאת סמוך לחיפה, קריית ביאליק, קריית ים וקריית לנשר, ב

מוצקין. חוות מיכלי הגז בקריית חיים, בתחום שיפוט העיר חיפה ממוקמת 

שישה קילומטר מהעיר נשר, חמש מאות מקריית ים, שלוש מאות מטר 

מביאליק, חמש מאות מטר ממוצקין, מיועדת לעבור לשטח המוניציפאלי של 

ת נשר, זבולון וחיפה. קיים סיכון גדול בהעברת חוות הגז שלושת הרשויו

האלה לאזוריהן. מדובר במיכלים שעוברים מאזור קריית חיים, ליד 

 האצטדיון, מטבעון, ומאזור קריית אתא. 

 עוד פעם, אבי, רגע, רוצים להעביר מאיפה לאיפה? ישי איבגי:

הוא מציע. ישנה חווה שם את מה שאתה מציע. מה ש אני רוצה להביןאני,  דן תיכון:

 , לה אתה מתכוון?IPCשנקראת 

 זה כביש מקביל, זה מקביל. IPCלא,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה חווה, IPC דן תיכון:

 כן, כן, הוא צודק. כן. דובר:

 חוות המיכלים ליד הכביש הראשי של קריית חיים, ... דן תיכון:

 כן, לזה אני מתכוון. לזה. העיר: 'אבי בינמו, ר

עכשיו, רוצים לקחת, רוצים לסלק את החווה הזאת שמתמוטטת וגורמת  דן תיכון:

 לזיהום מים,

 נכון. העיר: 'אבי בינמו, ר

רוצים להעביר אותה לאזור שבין בתי הזיקוק לדשנים, אם הבנתי נכון, שזה  דן תיכון:

 בקרבת נשר. וזה יגרום לזיהום עצום באזור שבלאו הכי,
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 מפיץ. דובר:

מחזיק בשיא הארצי של זיהום אוויר. עכשיו, היא רוצה שהעירייה תתנגד,  :דן תיכון

 עכשיו, היא כותבת שהקרקע שייכת לעירייה, לעיריית נשר.

 לא, מי כותב שם? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כך כתוב כאן. דן תיכון:

 לא, בשטח שיפוט מוניציפאלי של שלוש רשויות, נשר, זבולון, העיר: 'אבי בינמו, ר

 נשר. חברים יחד:

 זבולון, וחיפה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא אומר נשר שם. מה הוא אומר? נשר. רועי לוי:

 זה נקרא קרקעות הצפה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל זה שייך לנשר, מוניציפאלית. רועי לוי:

 קרקעות? דן תיכון:

 חלק מהן. יחיאל אדרי:

 חלק מהן.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 , בקיצור, נו מה, מה הבעיה פה?sayיש לנו  :ישי איבגי

 זה לא משנה. דן תיכון:

 זה ... משותף. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני חושב שההחלטה הזו היא בכייה לדורות. דן תיכון:

 איזו החלטה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 להעביר את, גיאורגי גרשקוביץ:

 להעביר את חוות, דן תיכון:

 חנו צריכם להתנגד.אנ העיר: 'אבי בינמו, ר

 רק רגע, רק רגע. דן תיכון:

 אני מבקש את תמיכתכם בהתנגדות. העיר: 'אבי בינמו, ר

רק רגע. אני לא מבין למה הנושא הזה מתעורר כל כך מאוחר, לאחר שבעצם,  דן תיכון:
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כל התכניות כבר, נדמה לי, אושרו ונמצאות בשלב כזה או אחר, שלבי ביצוע 

י שואל, יכול להיות שהעירייה נרדמה, לא רק העירייה, ראשוניים. עכשיו, אנ

כל הגופים, נרדמו בשמירה. אני חושב שזו בכייה לדורות ואני שואל אותך 

מה בכוונתך לעשות כדי שהתכנית הזאת תיגנז או תיעצר. אסור שחוות 

, תעבור לשטח הזה, שהוא, כאמור, מזוהם ביותר. IPCהמיכלים, מה שנקרא 

 שר.וזה בנפשה של נ

 אני מסכים עם דן תיכון. הנושא הזה ידון מחר בוועדת ערר. אנחנו, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ערר? מה זה וועדת ישי איבגי:

 ועדת ערר ארצית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 של המועצה הארצית. אביגיל דולב:

 של המועצה הארצית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מתי הוא ידון? דן תיכון:

 מחר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מחר? דן תיכון:

מחר. מחר. אבל יש לנו גם כלים ציבוריים, שיתופי פעולה עם  העיר: 'אבי בינמו, ר

ארגונים כאלה ואחרים, שכבר היו כאן בישיבה מאוד גדולה, כולל קואליציה 

לבריאות הציבור, ואנחנו נעשה את כל המהלכים האלה. אל תשכחו 

שנעשו כבר לפני שנים רבות, זה לא,  שהדברים האלה, בתכנון, ובאישורים

חיכו שאני אגיע לתפקיד, העסק הזה עובד ומתגלגל, וכוחן של ועדות 

 שממשיכות. אנחנו צריכים,

 באחריות מי החוות האלה, אבי? ישי איבגי:

 כרגע? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, למי הן שייכות? ישי איבגי:

, חלק שייכות לבתי זיקוק, חלק שייכות חלק שייכות לחברות הדלק העיר: 'אבי בינמו, ר

 לחברות הגז.
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ראש העיר חיפה דוחף את זה, הוא חייב להוציא את זה מקריית חיים, והוא  דן תיכון:

 דוחף את זה לכיוון נשר, כפר חסידים,

 נכון, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה.המועצה האזורית זבולון. וזה חטא על פשע. אסור לתת לעניין הז דן תיכון:

 אז אני, אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

מעבר לדברי הנימוסים שנאמרים כאן זה נושא שיעצור את נשר, את פיתוחה  דן תיכון:

 של נשר.

 אבי, נפגשת עם ראשי ערים שקשורים לאזור שאליו רוצים להעביר את ה...? ישי איבגי:

 קודם כל, אלה מביאליק וקריית ים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אותם, זה ברור שיש להם אינטרס. י:ישי איבג

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מדבר על אלה שעכשיו שולטים בשטח פה, שזה חיפה, נשר ומי? ישי איבגי:

 אז גם ליונה יהב יש אינטרס. אני מספר לך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יונה יהב מעוניין לפנות. דן תיכון:

 ,מעוניין. היחידים העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי השלישי, איתך? ישי איבגי:

 זבולון. היחידים שלא מעוניינים שזה יעבור זה אנחנו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 וזבולון, מה איתם? דיברת עם, ישי איבגי:

 גם זבולון מתנגדים בטח. דן תיכון:

 זה, ... אתה דרסת את זה? ישי איבגי:

 זבולון, אני לא רוצה להגיד את העמדה של העיר: 'אבי בינמו, ר

 בוריס, תגיד משהו. דן תיכון:

 מה? תגיד. ישי איבגי:

 אני לא רוצה להגיד, רגע, בוריס, בוריס, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני ... בוריס אייזנברג:
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 )מדברים יחד(

בוריס, אני מדבר, רגע, סליחה שאני כועס. אני מדבר, תן לי לסיים.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ההתנגדות, אנחנו צריכים להביא את

 הנושא הזה הוא חשוב ביותר. דן תיכון:

הוא חשוב, אני לכן, אומר, אני מקבל את דעתך ועמדתך ואני שמח  העיר: 'אבי בינמו, ר

שאתה הבעת אותה ככה, רק אני אומר שלפני שזורקים בוץ על אנשים, מן 

הראוי, שתבין שזה התחיל, לא, התהליך הזה התחיל לפני שנים עשר שנים, 

חנו היום נזעקים אליו כי היום אנחנו מצויים בתוככי התכניות, והיום, כי ואנ

ההופעה שלנו בועדות כאלה ואחרות, מלמדות אותנו נושאים שאני, כחבר 

 מועצה, מה לעשות, לא תמיד ידעתי אותם.

רים את זה? השאלה תאנחנו לא באים באשמה, אנחנו אומרים איך אנחנו פו ישי איבגי:

 בולון?מה העמדה של ז

 להערכתי, העמדה שלהם, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זבולון, נגד, בוודאי. דן תיכון:

 להערכתי, תשמע את הערכתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה כפר חסידים ... ישי איבגי:

תשמע את הערכתי. להערכתי, לזבולון יש עניין שכן זה יהיה. אני  העיר: 'אבי בינמו, ר

ולי ארנונה אדירים. מדובר כאן בארנונה של אסביר לך למה, יש כאן שיק

עשרות מיליוני שקלים, כאן? אז חיפה זה חשוב לה, ולזבולון חשוב, ולנו זה 

 פחות חשוב.

 חיפה, זה לא חשוב לי כי במילא היא הייתה מקבלת את זה. ישי איבגי:

 לא, לא, לא. חברים ביחד:

 לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא? ישי איבגי:

 רוצה לסלק את זה, כי זה חוות ה... שהולכת להיות שלה. חיפה חגית:
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 אבל גם השטח שלה יהיה פה. ישי איבגי:

 לא, לא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 יהיה רק חלק. ישי איבגי:

 )מדברים יחד(

 שכונה גדולה. הם יבנו שם בוריס אייזנברג:

 .ההאוכלוסייזה בתוך מרכז  דובר:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, מבחינת ארנונה, זה לא ישנה לה. י:ישי איבג

לא. לא, לא, הם נתנו שם בניות, בניינים גבוהים בשטח גדול. הם יקבלו  בוריס אייזנברג:

 המון כסף.

 החווה הזאת, חגית:

לרשותנו לעשות? זה באמת נושא שהוא באמת יותר חשוב מכל  אבי, מה עומד ישי איבגי:

 מה שנאמר פה.

 יש, יש לנו, דן תיכון:

 זה חשוב, לא, חבר'ה, אל ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 אדוני, ראש העיר, דן תיכון:

 מה, מה יש לנו אפשרות לעשות? ישי איבגי:

 יש לנו, יש לנו זהות אינטרסים, דן תיכון:

 ... גם ... בוריס אייזנברג:

 )מדברים יחד(

בעון ואפילו עם זהות אינטרסים עם כפר חסידים, שזה זבולון, ואפילו עם ט דן תיכון:

 הישוב החרדי הזה, שאתה יושב איתו,

 רכסים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 רכסים. דן תיכון:

 הישוב היהודי. הישוב היהודי. העיר: 'אבי בינמו, ר
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אתה מתכוון ל... כן? חשבתי שאתה מתכוון ל... אני מודה לך על השתיקה,  דן תיכון:

זהות אינטרסים וצריך  אבל הבנת את חוש ההומור שלי. אני חושב שיש

לארגן כאן הפגנה של התושבים. זה יפגע מאוד, מאוד בקידומה של נשר. 

אסור לתת לזה יד. נכון שכפר חסידים זה יהיה האזור, ורכסים ו... וטבעון, 

הן יפגעו יותר כי הרוח נושבת, בדקך כלל, לכיוון הזה. אבל אני מעוניים 

 לשמוע את בוריס יושב ראש הועדה.

אנחנו לא צריכים לקחת בחשבון את כל זבולון, חיפה, ... אני אומר ש אייזנברג: בוריס

 ולחשוב עכשיו רק על עצמנו.

 . מה עומד לרשותנו?מסכים איתך ישי איבגי:

, קודם כל, אנחנו צריכים להודיע שאנחנו נגד, ולהצביע נגד לרשותנו בוריס אייזנברג:

 התכניות להעביר.

 , אתה,זה בוועדה המחוזית דובר:

בוריס, אבל זה לא יעבור בוועדה. נו, זה לא יעבור מחר בוועדה כיוון שאנחנו  דובר:

 במיעוט. מה השלב הבא? בוא נהיה מציאותיים.

 השלב הבא הוא, כמו שהוא אומר, בוריס אייזנברג:

 למה אתה ...? .. .שיש שניים. דובר:

 לכן, ... בוריס אייזנברג:

 )מדברים יחד(

 קום, להרים את החבר'ה ולשרוף את הצמיגים. :בוריס אייזנברג

 רגע, סליחה רגע, אבי, אבי, זה בוועדת ערר? רגע, אבי, מחר זה בוועדת ערר? ישי איבגי:

 שאל ישי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מתי הייתה הוועדה לפני כן, אבי? ישי איבגי:

מה בכוחנו לעשות?  תן לי שנייה אחת, שאל ישי, שאל שאלה רצינית, העיר: 'אבי בינמו, ר

 בכוחנו,

 אל"ף, להגיש בקשה להתנגדות, שהעירייה תתנגד. יחיאל אדרי:
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 אחד. שניים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגע, אבל אבי, סליחה, מתי הייתה הוועדה לפני כן? ישי איבגי:

 תן לי לסיים, ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 מתי הייתה הוועדה הראשונה שהגעת לערר?  ישי איבגי:

 תן  לי לסיים, אני לא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לפני שתים עשרה שנה? ישי איבגי:

 לא, יש כל שנה, אבל שנייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, לא, זה תכנית ... מהשנים האחרונות. דן תיכון:

 יש שלושה, ארבעה גורמים מרכזיים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 רוצה את השטח הזה.זה יונה יהב דוחף, הוא  דן תיכון:

יפה, יש שלושה, ארבעה גורמים מרכזיים שיכולים לעצור את זה.  העיר: 'אבי בינמו, ר

אחד, המרכזי, זה משרד האוצר, כי מדובר כאן במאודת מיליוני שקלים, 

במאות מיליוני שקלים, נחכה ונראה גם מי יהיה שר האוצר. דבר שני, 

א, בכבודה ובעצמה, שוחחה איתי מתכננת המחוז מתנגדת לזה לחלוטין, והי

בפני ועדת הערר.  אתמול בערב שעה ארוכה, והיא, בכבודה ובעצמה, מופיעה

הדבר הנוסף זה לקחת את זה לבית משפט, ואז בבית משפט, לנסות לתקוע 

את זה, בהיבט הציבורי, למספר שנים. והדבר הנוסף, שיכול להיות ראשון, 

ות. אלה הדברים, אלה הדברים או בנוסף, זה ארגון הציבור להתנגד

 העיקריים שעומדים לרשותנו.

 זה חשוב מאוד. חשוב מאוד. ישי איבגי:

עכשיו, אל תשכחו שגם אנחנו מחכים, באמת, לראות מי יהיו  העיר: 'אבי בינמו, ר

 השרים,

 אתה רוצה ארנונה משם? דן תיכון:

 לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ם בעניין הזה, יוכלו לעצור את התהליך.יערבו את שר הפני בוריס אייזנברג:



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

84 

שר הפנים, יכולים לערב את שר הפנים. כן, עכשיו מה שקורה עכשיו,  העיר: 'אבי בינמו, ר

כרגע לא מתקבלות החלטות בגלל הבחירות. נמתין עוד שלושה חודשים, עד 

 שיהיו הבחירות,

בל מחר בוועדת מה היה אמור להתקבל בוועדה הראשונה, ומה אמור להתק ישי איבגי:

 הערר? 

 כל התכנית הבו. בוריס אייזנברג:

 , זו התכנית, בכלל, של ה...בעצם מה שמחר, אביגיל דולב:

 הלחיץ אותי, הוא אומר לי מחר ועדת הערר, אני לא יודע על מה. ישי איבגי:

 העניין הוא שהועדה המחוזית, אביגיל דולב:

 ועדת ערר ארצית. ארצית. העיר: 'אבי בינמו, ר

הועדה המחוזית, היא בעצמה, תעמוד על הרגליים האחוריות, כי מה שהם  אביגיל דולב:

אומרים, שאם כבר יעבירו לשם אז הם רוצים גם להחמיר בכל העניין של 

הפליטות. יש יעדים סביבתיים ויש יעדים שהם יותר ארוכי טווח, ולשם הם 

וצים להחמיר הולכים. עכשיו, המועצה הארצית אומרת "לא, אנחנו לא ר

דווקא באזור הצפון", ולכן, בגלל האמירה הזאת, שמחר זה מה שיגידו 

בוועדת הערר, יש סיכוי מאוד גדול שהועדה המחוזית תבוא ותגיד "סליחה, 

אנחנו, אם כבר מקימים את זה, אנחנו רוצים להחמיר גם בפליטות של 

 המקום הזה",

 זו תהיה הצעת פשרה? ישי איבגי:

 ואז הם יגידו, אביגיל דולב:

 אם הם יגידו להם "כן"? ישי איבגי:

 "אין בעיה, ..." אביגיל דולב:

לא, אז רגע, אז זו תהיה הצעת פשרה? לא יהיו פליטות, אבל הן יהיו מול  ישי איבגי:

 העיניים שלך.

 לא, לא, ממחזרים את זה. שמים מקל בגלגלים. אביגיל דולב:
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 )מדברים יחד(

 , מתי הייתה הוועדה שבגינה הגענו לוועדת ערר?רגע, תגיד לי ישי איבגי:

 את זה אני לא יודעת, זה כבר, אביגיל דולב:

 לפנות, לעצור את ועדת הערר? אביגיל, אביגיל. אביגיל, אי אפשר זאב שפיגלר:

 שתים עשרה, עשר שנים, מה? ישי איבגי:

רר? לדחות אותה אביגיל, אי אפשר לפנות דרך שר הפנים, לעצור את ועדת הע זאב שפיגלר:

 כרגע?

 לא, יש, יש דרך, סליחה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא לדון בזה בועדת הערר? זאב שפיגלר:

 היא מייצגת נשר בוועדה. דן תיכון:

 בערר, זה לפנות לועדת ערר ולומר לה, באמצעות, מה שבאמת חשוב משיח עמר:

 )מדברים יחד(

 שנייה, רבותיי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 נאמר את האמת, בטח אין לה יצוג. ן:דן תיכו

 שנייה, שנייה. העיר: 'אבי בינמו, ר

לפנות לועדת ערר באמצעות היועץ המשפטי, וכמובן, ראש העיר והיועץ  משיח עמר:

המשפטי, ולבקש מהם, מאחר ואנחנו נמצאים לפני בחירות, זו החלטה 

ערים מאוד, מאוד משמעותית, לא דנים בנושאים כאלה שקשורים למספר 

באותו אזור לפני מערכת בחירות. יכול להיות שייתכנו שינויים כתוצאה 

 משינוי משרד הפנים, ייתכן מאוד שהרכב הוועדה ישתנה אחרי הבחירות.

 ודאי, מי יהיה שר איכות הסביבה. העיר: 'אבי בינמו, ר

פני הכל יכול להשתנות. לכן, אנחנו מבקשים שכרגע, מאחר ואנחנו נמצאים ל משיח עמר:

 בחירות, לא לקבל החלטות בעניין, לא לדון בעניין הזה בכלל.

 בגלל זה הם ירצו ל... זאב שפיגלר:

 נבקש שכן ידונו, זה לא יספיק, הבקשה, דובר:
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 נבקש, לבקש אפשר לבקש. משיח עמר:

 אבל משיח, משיח, ישי איבגי:

שפטי ולמבקר מכתב של היועץ המשפטי, ראש העיר, לשר הפנים, וליועץ המ משיח עמר:

 המדינה, תאמין לי, כולם ...

 אבל יום לפני כן, משיח, זה יספיק? ישי איבגי:

 כן. כן.  משיח עמר:

 טוב, העיר: 'אבי בינמו, ר

אני, לדעתי, יונה יהב, וראש מועצת זבולון יעשו בעיות. אם הוא אומר שהם  ישי איבגי:

 רוב, הם ילחצו לסגור את זה לפני כן.

שנייה, שנייה, אבל גם לנו יש כלים ונתתי חלק מהכלים, אני לא  עיר:ה 'אבי בינמו, ר

חושב שכל האסטרטגי ה והטקטיקה נעשה בערב הזה. היה חשוב לי להביא 

 את זה,

 זה כבר עתירה, לדעתי. ישי איבגי:

כן. היה חשוב לי להביא את הנושא הזה בפניכם ולכן, אני מבקש  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ר היום.להתקדם הלאה בסד

 זה לא משנה. דן תיכון:

 תודה רבה. טוב, העיר: 'אבי בינמו, ר

 גם, גם אם עכשיו ... בוריס אייזנברג:

, אני מבקש לאשר את פרוטוקולים ועדת ור פרוטוקוליםאיש העיר: 'אבי בינמו, ר

 תמיכות,

 אני מבקשת שההצבעה תהיה שמית בקטע של אישור הפרוטוקולים. חגית:

, ועדת 3-בסדר. בבקשה, אישור פרוטוקולים, ועדת תמיכות י"ד עיר:ה 'אבי בינמו, ר

, 13-, פרוטוקול ועדת מכרזים י"ד4-, ועדת שמות י"ד6-תחבורה י"ד

פרוטוקול ועדת מלגות. אני מבקש להודיע שאני אוריד מסדר היום את נושא 

זה מסדר היום, את  מענק ההסתגלות לפרדי לאה מליק, אני מבקש להוריד
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 מת לא נתעסק בזה.כדי שבא

 אם מישהו רוצה להתייחס, שיתייחס, אין בעיה. משיח עמר:

בעקבות החלטת ההנהלה לא, אבל אני רוצה להיות הגון איתם.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 שהייתה, ישיבת ההנהלה, אנחנו מבקשים להוריד את זה מסדר היום.

 ?ההנהלה, הוצג בפנינו למישהו פרוטוקול של ישיבת דן תיכון:

 . הוא לא הוצג.הוצג , לא, לאלא העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה? דן תיכון:

כי לא הוצג, אני עדיין לא צריך להציג אותו. אני מספר לך שהיה לנו  העיר: 'אבי בינמו, ר

 דיון לפני ...

 אתה לא חושב שאתה צריך, דן תיכון:

בישיבה הבאה, בוא, לא, ודאי שאנחנו מציגים אותו, נציג אותו  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ברשותך.

 אבל רגע, אישור פרוטוקול, יש עוד חבר מועצה. רועי לוי:

אישור פרוטוקולים. דבר אחד אני מבקש רגע, באמת, לעשות את זה  העיר: 'אבי בינמו, ר

קצר, בנושא של וועדת ערר, אנחנו מבקשים, צביקה חונה ביקש לא להיות 

 כבר לפני כחודשיים, חבר בועדת ערר.

 למה? ועי לוי:ר

 אני מבקש, אין לו זמן. הוא לא רוצה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 איזו ועדת ערר? איזו ועדת ערר? דן תיכון:

 ועדת ערר לענייני ארנונה, יש שם שני חברים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לקבל על זה החזר הוצאות? הוא יודע שהוא יכול רועי לוי:

 עורך הדין בועז סובול, אם אני לא טועה. יושב הראש זה העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אם צביקה יודע, אולי בגלל זה הוא גם רוצה את זה. רועי לוי:

 הוא יודע, הוא יודע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא יכול לקחת, רועי לוי:
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 זה קטן עליו. דובר:

 כמה מתכנסת ועדת ערר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... שקל לישיבה. דובר:

 אז אני רק, העיר: ', ראבי בינמו

 מאה שמונים לשעה. רועי לוי:

 אני רק, כן, הוא צודק. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מאה שמונים לשעה. רועי לוי:

 אז הם יעשו ועדת ערר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עורך הדין. ישי איבגי:

 לא, לא ,לא, כל החברים. רועי לוי:

 להביא למישהו ... מאה שמונים לשעה, אתה יכול עכשיו ישי איבגי:

 אז אני מבקש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אבל אולי אם, אולי בגלל זה הוא לא רוצה, רועי לוי:

 לא מתאים לו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא יגיד, "וואלה, שווה לי", לא יודע. רועי לוי:

 ים.לא מתאים לו. אז הוא ביקש לצאת מהנושא כבר לפני כחודשי העיר: 'אבי בינמו, ר

 היינו צריכים להחליף אותו ולא החלפנו. דובר:

 ואנחנו מבקשים להחליף אותו, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, מותר להחליט על זה. רועי לוי:

 ,-ואנחנו מבקשים להחליף אותו ב העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי חבר היום בוועדת הערר? רועי לוי:

 איך מורכבת הועדה הזו? דן תיכון:

 משלושה אנשים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי? חברים ביחד:

 אנשי ציבור, אין מפתח. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 על פי מפתח כל שהוא? דן תיכון:

 יש מפתח הלן, או מפתח שבדי, אין מפתח. כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כל מי שזכאי למחליף, דובר:

 הנה יוסי, רועי לוי:

 ם שקל.הנה, יוסי מתי רוצה מאה שמוני ישי איבגי:

 יוסי מתי מתנדב. דובר:

 תרשום בפרוטוקול מתנדב מהציבור. ישי איבגי:

אז אני מבקש לאשר את התושב מרדכי אזולאי, רחוב הזית, כחבר  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מחליף בועדת ערר במקום צבי חונה.

 מי יחליף? ישי איבגי:

 אנחנו מבקשים להעלות את יוסי ... רועי לוי:

 הוא לא יכול להיות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 סתם. רועי לוי:

 הוא לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש לו ניגוד עניינים. משיח עמר:

 סליחה, אני יכול להיות מה ש... ואני לא אהיה ראש העיר? יוסי מתי:

 אתה לא יכול להיות. אם היית יכול להיות, הייתי אומר לך בוא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לשבת אחריך. תן לו ישי איבגי:

 יש ניגוד עניינים. משיח עמר:

 ... פקודות )צוחק(. ישי איבגי:

 טוב, אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מר דן תיכון, אתה מתנגד שאני אכנס ל... יוסי מתי:

 )צוחקים(

 לא, אני בעד ... רק תגיד לי מי אתה, אני רק אדע מי אתה. דן תיכון:

 צביע על אישור של,אז אני מבקש לה העיר: 'אבי בינמו, ר
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 לא מכיר לא אותו ולא אותו. דן תיכון:

 ברשותכם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בכבוד. משיח עמר:

 אני מבקש, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי זה? רגע, סליחה רגע. זאב שפיגלר:

 תושב, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ו,אתה חושב שמן הראוי, אבל, שאותו תושב יבוא, יציג את עצמ זאב שפיגלר:

 תגיד כמה מילים על ה... שלך. דן תיכון:

 שנכיר אותו. דוברת:

מי הוא, לפחות תתנו לנו קורות, אגב, הנה, לזה,  רוב ההצעות לסדר היו  זאב שפיגלר:

 אחלה, וזה לא קיבלנו, לא קורות חיים שלו, לא מי בן האדם. אין לי מושג ...

 לא חייב, אפילו את השם לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה הוא? אב שפיגלר:ז

 איך קוראים לו, אמרת? ישי איבגי:

 אני יכול להגיד ברחל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 עכשיו אמרת איזה משהו, אולי, אולי צריך לבדוק את זה גם כן, אצלו? זאב שפיגלר:

 לא, אז בדקנו את זה, בדקנו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ור עליו?אולי היועץ המשפטי צריך לתת איש זאב שפיגלר:

 בדקנו את זה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 איך קוראים לו? אבי. ישי איבגי:

 הוא אוהד בית"ר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה כבר, זה בסדר, זה לא רע. ישי איבגי:

 איך קוראים לו? דן תיכון:

 הוא מצביע ביבי.  ישי איבגי:

 סמי עופר, אצטדיוןהוא יהיה אחראי על כל מערכת החשמל של  העיר: 'אבי בינמו, ר
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 חשבתי, מערכת החשמל עכשיו, ישי איבגי:

שואלים קצת על ה... אני נותן לכם קצת. הוא אבא לשתי בנות, הוא  העיר: 'אבי בינמו, ר

 נשוי למזי.

 איך קוראים לו, אבל, עוד לא אמרת לי. זאב שפיגלר:

 אמרתי, מרדכי אזולאי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שמל ההיקפי,חשמל ... לא? הח דובר:

 לא, סמי ע ופר. סמי עופר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא מהליכוד? דן תיכון:

 לא יודע, לדעתי, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אם הוא מהליכוד אני ... דן תיכון:

 לא חבר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מסכים. דובר:

 תומך בליכוד. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני תומך. דובר:

 לדעתי, לא מכיר אותו, לא היה לי ... העיר: ', ראבי בינמו

 )מדברים יחד(

 אם הוא לא מהליכוד, אני לא ... דן תיכון:

 מכירים אותו, מוטי אזולאי? ישי איבגי:

 יש אזולאי אחד שהוא מנהיג גדול, דן תיכון:

 ... קורות חיים שלו. חגית:

 טוב, אז אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי זה?  ישי איבגי:

 מדברים יחד()

אני מבקש לאשר את מוטי אזולאי. מי בעד? אחד, שניים, שלוש,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ארבע, חמש, שש, שבע בעד. אין, אין טעם להצביע נגד.
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 לא מכירים אותו. רועי לוי:

 בסדר. מי נגד? מי נמנע? ארבעה נמנעים? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ארבעה נמנעים. דוברת:

 ארבעה נמנעים, בסדר. טוב. עיר:ה 'אבי בינמו, ר

 לא, לא משתתפים. דן תיכון:

לא משתתפים. ארבעה לא משתתפים, לא מכירים. פרוטוקול ועדת  העיר: 'אבי בינמו, ר

 תמיכות, אני מבקש להעלות את זה בהצבעה, מי בעד?

 .גע, יש לך תב"ריםר רועי לוי:

 ש תב"ר,לא, יש תב"ר אחד, אין תב"רים. י העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, רצת מהסוף להתחלה. אז תגמור את התב"ר. רועי לוי:

 את הישיבה היום? אתה יכול להסביר לי? מה כינסת םלשתגיד לי,  דן תיכון:

 הרגת אותו. דובר:

 אני מתלבט מיום ראשון מה עומד מאחורי ... דן תיכון:

 אתה יודע, בכניסה למוסד, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הנה. רועי לוי:

 הנה. איבגי: ישי

 )מדברים יחד, צוחקים(

חבר'ה, אפילו הוא כבר, הוא משתגע, הוא משתגע. אתה כל השבוע עם זה, כל  ישי איבגי:

 השבוע,

 ... די. חבר'ה, מה, יש לנו גם חיים. מה זה?  יחיאל אדרי:

 כאילו יש לנו חתונה, אירוע, יש לנו אירועים. ישי איבגי:

 משאיות זבל. זאב שפיגלר:

 אם הנושא היה חשוב לך כל כך, יכון:דן ת

 משאיות זבל. זאב שפיגלר:

 לי הכי חשוב הועדות.  העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אבי, למה אתה, ישי איבגי:

 הפרוטוקולים? דן תיכון:

 כן. הכי חשוב. הנה, שאלת אותי, עניתי לך בכנות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא יודע, לא רואה את, דן תיכון:

 בי,א ישי איבגי:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

כשהכנסת את התב"ר לפה, לסדר היום, את האמת, אמרת אני אזלזל  ישי איבגי:

 באופוזיציה?

 חשבתי שאטרקציה, דן תיכון:

אמרת "אני אראה להם שאפילו שיש יומיים לפני כן, אני אכניס סעיף  ישי איבגי:

 תקציבי".

 ים להוריד את זה, זה יורד מיד. הרעיוןחס וחלילה, אם אתם רוצ העיר: 'אבי בינמו, ר

הוא לרכישת טרקטור למחלקת התחזוקה. אנחנו נמצאים בעיצומה של 

 סערה, ובעיצומם של,

 )מדברים יחד(

 אז רגע, יש, זה קשור לעניין בטיחות, העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש במלאי עכשיו? ...? יש במלאי? ישי איבגי:

 ודמי דבר אחד, שהוא היה,אני למדתי מק העיר: 'אבי בינמו, ר

 רק דבר אחד? דן תיכון:

לא. גם דבר נוסף, למדתי מקודמי דבר נוסף, שכל דבר שקשור  העיר: 'אבי בינמו, ר

בבטיחות, הוא היה מרים אלינו טלפון, אפילו לא היינו מתכנסים, היה אומר 

"אני מבקש שתאשרו ליצור גדר", או ליצור מעקה בטיחות. אני אומר לך, 

א בטיחות, מעולם לא התנגדנו, מעולם, אפילו כמעט לא התווכחנו, בנוש

 ושאלנו את השאלות.

 מה העניין של בטיחות בטרקטור? רועי לוי:
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 יש לנו תאונות דרכים, שאנחנו הראשונים, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה, אין טרקטור לעירייה? דן תיכון:

 יש, הוא גמור. יחיאל אדרי:

 , מימי הביניים, מימי הביניים. טרקטור ישן. בעקבות ההמלצה,יש העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה קונים?  רועי לוי:

 כלי הנדסי. זאב שפיגלר:

 כלי הנדסי.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, מה, באמת עכשיו. מה, איזה, מה? רועי לוי:

 כלי הנדסי.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 טרקטור, איזה, מישהו הביא הצעת מחיר? איזה סוג של רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 שפיגלר מטפל בזה, אין לך מה לדאוג. יחיאל אדרי:

 השאלה הייתה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה הצרכים? לא, שפיגלר לא מטפל בזה. רועי לוי:

מטפל בזה ניר. הייתה החלטה מסוימת, לקחנו אחורה. אנחנו נעשה בדיקה  זאב שפיגלר:

מצוא את הכלי הנכון ולא לבחור סתם כלי מקיפה, יחד, בהשתתפותי, כדי ל

 שלא ייתן מענה.

 ואתה חושב שהסכום הזה מכסה כלי ...? ישי איבגי:

את זה גם לגבי המכוניות לפיקוח, ועכשיו החליטו לקנות להם  אגב, אמרו לנו רועי לוי:

 ג'יפים, שתדע.

 איפה התב"ר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז אני לא יודע, שים לב. רועי לוי:

אני יכול להגיד לך שבזה, בצורה מפורשת, הוחלט שאני מעורב בזה, ונקנה  זאב שפיגלר:

 מה שייתן לנו מענה.

 קאיה ספורטאז'.  ישי איבגי:
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 ג'יפים לפיקוח. רועי לוי:

 בגלל זה אני אומר כלי הנדסי ולא טרקטור. זאב שפיגלר:

 בנשר? בוריס אייזנברג:

 יקוח, מה? הוא לא יכול ליסוע על תעלה.כן, נשר צריך ג'יפים, הפ רועי לוי:

רבותיי, אם כבר מדברים על הטרקטורים, אז אני רוצה לדבר על טרקטור.  יחיאל אדרי:

 יש טרקטור, אנחנו באנו ודיברנו,

 אצלכם במפלגה, איך קוראים לו? הטרקטור. רועי לוי:

 מיקי, מיקי. יחיאל אדרי:

 הבולדוזר. דובר:

 הבולדוזר. רועי לוי:

מה שקורה כרגע, יש לנו פה טרקטור בעירייה, שהוא לא מסוגל, הוא לא  ל אדרי:יחיא

 עובד, הוא נכנס לטיפולים, הוא גמור,

 בסדר, נו, יאללה. ישי איבגי:

מורכב לעבוד איתו. מה שאנחנו באנו ואמרנו, מחלקת התחזוקה והתברואה  יחיאל אדרי:

ה שקורה כאן. רבותיי, ביקשו שני סוגים של טרקטורים שיענו על השירות, מ

בכל הערים מסביבנו ואפילו יותר קטנות, יש ציוד הרבה יותר גדול מאשר לנו 

 יש, אנחנו מבקשים,

 יש לנו גם בעיה טופוגרפית קשה, שאנחנו על הר, משיח עמר:

אנחנו באנו בהצעה לטרקטור כיוון שאני לא מבין בזה הכי טוב בעולם, ומר  יחיאל אדרי:

, אני מבקש, אל"ף, נאשר את התב"ר, שפיגלר ישב, יעשה שפיגלר מבין בזה

 בחינה, הוא מבין בעניינים האלה,

 ... עליו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לרכוש את הדבר המתאים ביותר. יחיאל אדרי:

 של מחיר של טרקטור? גודלהסדר , מה שפיגלר רועי לוי:

 , שש מאות אלף שקל.חמש מאות העיר: 'אבי בינמו, ר
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 באזור החמש מאות אלף שקל. לר:זאב שפיג

 חמש מאות אלף שקל? חדש? רועי לוי:

 עכשיו זה לא טרקטור, הוא מדבר על טרקטור. טרקטור זה משהו אחד, זאב שפיגלר:

 ציוד הנדסי. העיר: 'אבי בינמו, ר

אני מדבר על ציוד שייתן מענה לכל התושבים כאן, גם מבחינת תחזוקה, וגם  זאב שפיגלר:

 ת לשלב את זה.מבחינת בעיו

 ביוב, חברים. יחיאל אדרי:

גם ביוב. כל דבר שקשור לתחזוקה. טרקטור זה כלי אחד, אני מדבר על כלי  זאב שפיגלר:

 אחר. אז בגלל זה אני מכנה את זה כלי הנדסי. וזה ייתן מענה נכון.

 זה נקרא ציוד מכני הנדסי, גם,  יחיאל אדרי:

 כן, זה צמ"ה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מדובר כאן בטרקטור בלבד, ואם אתה רוצה להרחיב, אז צריך, תיכון: דן

 לא, אני לא מרחיב, זה ... זאב שפיגלר:

 אתה אמרת פה ציוד, פה ציוד אמרת, דן תיכון:

 אני אומר, לא, זה נקרא ציוד מכני הנדסי ב... זאב שפיגלר:

 לא, אבל הוא צודק, דן, שצריך לשנות כאן לציוד, דובר:

אז בהערות, הערות רכישת טרקטור וציוד הנדסי מתאים. חבר'ה.  העיר: ', ראבי בינמו

 את התב"ר הזה. מי בעד התב"ר? אני מבקש לאשר

 יאללה. דובר:

 כולם בעד? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כולם? אביגיל דולב:

טוב, תמיכות. אני מבקש לדון לא, רגע, שבעה בעד. כולם בעד.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 בתמיכות.

 פרוטוקול ועדת איזה? רועי לוי:

 פרוטוקול ועדת תמיכות. כן, בבקשה, מי בעד? העיר: 'אבי בינמו, ר
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באנו בשביל הסעיף הזה. אנחנו , יש לנו הערות. מה אתה רץ? אנחנו רק רגע דן תיכון:

 באנו לסעיף הזה, מה אתה,

 ... מה הקשר אליי? יחיאל אדרי:

השאלות בבת אחת. אני מקווה שישיבו לי. אני תגיד לי, אני אשאל את כל  דן תיכון:

הזאת אין נציגות לחברי מועצת העיר, בועדת התמיכות. זה  השבוועדרואה 

 ייתכן?

 כן. זה ועדה מקצועית. דובר:

 זו ועדה מקצועית. העיר: 'אבי בינמו, ר

יודע מי כותב את  זו ועדה מקצועית שאין ייצוג? בסדר, עכשיו, אני לא דן תיכון:

, קשה להבין 2-ו 1וקול, אבל מהפרוטוקול קשה להבין, במיוחד מסעיף הפרוט

מה, בעצם, רוצים. עכשיו, אני מבין שיש כאן רשימה של עמותות, "אל 

המעיין", זה בסדר, אז לא מקבלים כלום, במטראז' פר חלל, הם לא מקבלים 

 כלום.

 לא, מקבלים מאתיים חמישים אלף. רועי לוי:

 מקבלים, זה בעד. אני בעד. אני בעד. "לב אחד", כן, כן, הם דן תיכון:

 לא מקבלים. יחיאל אדרי:

מצד אחד, אומרים שלא המציאו את המסמכים המתאימים, ומצד שני,  דן תיכון:

מאשרים בכפוף להמצאת המסמכים. אתם, אתה חושב, אדוני הגזבר, שזה 

 נוהל תקין?

 .איפה? איפה, כתוב את זה? אני לא ראיתי יחיאל אדרי:

 צריך להכין. דובר:

 מה? דן תיכון:

 איפה זה כתוב? יחיאל אדרי:

 אתה, אנחנו רוצים, אני רוצה להבין, תסתכל בטבלה. דן תיכון:

 .כתוב "לא לאשר" יחיאל אדרי:



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

98 

 כתוב "לא לאשר". דוברת:

 , כל הבקשות שאתה מגיש כאן, אני רוצה להבין דן תיכון:

 .לאשר", לא מאשריםא לא, כתוב "לא מר דן, הו יחיאל אדרי:

 רק רגע, לא, אני רוצה להבין, דן תיכון:

 , אם אתה רוצה ...המנכ"ליתיושבת ראש הועדה זו  מוטי חן:

אני רומה, היות ואין לי מושג במה שקורה בוועדה הזאת, אני רוצה לשאול  דן תיכון:

אותך, ברגע שאתה ממליץ, הכל בסדר מבחינת הפרוצדורה, הניירות, רואה 

, אתה יודע הכל, מה נעשה בעמותה הזאת. זה לא איזה חבר של חבר, החשבון

 שמביא חבר, ומאשרים לו בעירייה תמיכה של חמישים אלף שקל.

 ,בה מורכבת כךושהת מוטי חן:

 מורכבת? דן תיכון:

לא, מורכבת כך. תקשיב, ראשית, אין העברה של שקל פתיחה ללא כל  מוטי חן:

 לא מועבר שקל,המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. 

 אילו מסמכים אתה דורש? דן תיכון:

 יש נוהל, מוטי חן:

 נוהל תקין. דן תיכון:

משרד הפנים, יש תבחינים למתן  שפרסםלא רגע, יש, קודם כל, נוהל תמיכות  מוטי חן:

תמיכות שאישרה מועצת העיר, שכולל בתוכו, בדיוק, את המסמכים 

ניהול תקין, שהוא לא פחות  הנדרשים, שכוללים את הדו"ח הכספי, אישור

 חשוב, אישור חשבון על עמידה בהוצאות הנהלה וכלליות. 

 הכל בחתימת רואה חשבון? דן תיכון:

כן. אישורי מסמכים לגבי נושא של צורת ההתאגדות, תזכיר, תקנון וכן  מוטי חן:

 הלאה. 

 נה אלף.איך אתם קובעים גובה? נגיד, אחד עלה שש מאות אלף, קיבל שמו ישי איבגי:

 ישי, תן לי לשאול את הכל בבת אחת, אחר כך תוכל, דן תיכון:
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 אוקי. ישי איבגי:

 זה "אור עמרם", העמותה "אור עמרם", לאשר חמישים אלף שקל? מה דן תיכון:

 לגבי נושא של עמותות בתחום הדת. אני אגיד כמה מילים מוטי חן:

 מה? דן תיכון:

, 2014מותות בתחום הדת. בעבר, רק שנת אני אגיד כמה מילים לגבי ע מוטי חן:

תמיכות בנושא הדת ניתנו על ידי המועצה הדתית. עיריית נשר, במסגרת 

התקציב הרגיל , הקציב העברה, השתתפות, למועצה הדתית, בתחום תרבות 

אמנים. היות וכיום אין הרכב תקף של המועצה הדתית, אלא יש להם איזה 

 וה, המועצה לא מוסמכת לחלק תמיכות.שהוא חשב מלווה, רואה חשבון מלו

 המועצה הדתית. דובר:

 המועצה הדתית. מוטי חן:

 אין מועצה דתית. דובר:

 היות ואין הרכב חוקי של המועצה הדתית, מוטי חן:

 לא, יש מועצה, אין הרכב למועצה. זאב שפיגלר:

 אין מועצה. יש שירותי דת. אין מועצה. משיח עמר:

 יכולה,ולכן, היא לא  מוטי חן:

 אז למה אתה מטיל את האחריות עלינו? דן תיכון:

 הגופים האלה, מוטי חן:

 )מדברים יחד(

 עד שתוקם המועצה הדתית? מה החיפזון? דן תיכון:

 זה לא עניין של חיפזון. ראש העיר, מוטי חן:

 למישהו אצה הדרך? ... פשוטה. דן תיכון:

, כלל את נושא התמיכות, 2015ראש העיר, במסגרת התקציב שהוצע, בשנת  מוטי חן:

בגלל הבעייתיות הזו של גופים דתיים ... וכך פורסם. זו הייתה החלטה של 

 מועצת העיר בתקציב.
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אני לא, אני שואל מי "אור עמרם", יכול להיות שלמישהו מחברי ההנהלה יש  דן תיכון:

 קשר למי שעומד בראש העמותה?

 אני לא יודע להגיד לך דבר כזה. מוטי חן:

 אתה בדקת את שמות החברים בעמותה? דן תיכון:

 המסמכים שהעמותה הזו, שקיבלה תמיכה בשנה קודמת, מוטי חן:

 אתה חבר בוועדה הזו, נכון? דן תיכון:

מה? אני חבר, אנחנו ועדה ממליצה, אני מזכיר לכם. לא להתבלבל. אנחנו  מוטי חן:

 ועדה ממליצה.

 ממליצה למי? דן תיכון:

ת העיר. אתם, כמועצת העיר, זכותכם לעשות כל החלטה. אנחנו למועצ מוטי חן:

 ממליצים.

 זה המקום שננהל דיון. דן תיכון:

 נכון, בדיוק כך. מוטי חן:

 זה המקום שננהל דיון. דן תיכון:

 בדיוק כך. מוטי חן:

 אתה יודע מי עומד מאחורי "אור עמרם"?  דן תיכון:

 ים קיימים, תוכל לראות אותם.שמות בעל פה אני לא זוכר, המסמכ מוטי חן:

אנחנו הרי מקיימים דיון, אתה רוצה שאני אאשר. יכול להיות שאני, יתברר  דן תיכון:

 שלא בדקתי מי עומד מאחורי זה וטעיתי.

 אני לא יודע להגיד את השמות שלהם, בעל פה, אני בודאי לא זוכר שמות של, מוטי חן:

לים להצביע בעד "אור עמרם"? לדוגמה, אני אתה יכול לומר לנו שאנחנו יכו דן תיכון:

 לא יודע מי זה.

 "אור עמרם" זו עמותה שקיבלה תמיכה מהמועצה הדתית בשל, מוטי חן:

 כמה היא קיבלה שנה שעברה, מוטי? רועי לוי:

 זו קיבלה, עמותה שקיבלה תמיכה במועצה הדתית בשנה שעברה, מוטי חן:
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 היא קיבלה מאה שמונים אלף.  דן תיכון:

 לא, לא, מוטי חן:

 איך היא תקבל, דן תיכון:

 היא דרשה, היא דרשה. דובר:

 היא ביקשה מאיתנו מאה שמונים אלף, היא קיבלה, נדמה לי, מוטי חן:

 היא ביקשה מאה שמונים. דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 היא לא קיבלה, דובר:

 )סוף קובץ הקלטה(

 לא, מהמועצה הדתית היא קיבלה. מוטי חן:

 ... 2014-לא, הוא לא רשם כמה ... ב י:רועי לו

 )מדברים יחד(

 לשאול את ראש המועצה ... לשעבר. משיח עמר:

לא, אבל אנחנו צריכים לדעת, מה, אתה יודע, מה סדרי הגודל. תשמע,  רועי לוי:

 תראה, הוא מבקש מאה שמונים, מקבל חמישים אלף. מה הוא קיבל, שנדע,

 מה הוא עושה בכלל? דן תיכון:

 החלוקה, העיר: 'י בינמו, ראב

 לא, השאלה אם שנה שעברה הוא קיבל מאה שמונים, הוא קיבל עשרים. דובר:

 ,-סליחה, יש לי בנושא הזה, תסיימו אז אני גם אומר את מה ש משיח עמר:

 -עכשיו אני עובר ל יחיאל אדרי:

ן חברים, אם תרצו אני אביא את תיקי התמיכות, אניח אותם לפניכם בדיו דובר:

 הפתוח ותראו.

עליי, ואני רוצה שתגיד לי האם אני יכול להצביע,  אתה נאמןאני באמת,  דן תיכון:

היות ואנחנו הגוף המאשר, בסופו של דבר, זה לא עבר איזה גוף אחר 

 שמאשר, ואנחנו, בסך הכל, ... אתה יכול להגיד לי, 
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 את משיח, הוא יגיד לך מה ... ן, תשאלד בוריס אייזנברג:

 רים יחד()מדב

 משיח לא ישב בועדה. דן תיכון:

 בוא, תן לו. משיח עמר:

 משיח לא ישב בועדה. מי שיושב, דן תיכון:

 לא, כי הוא מכיר מה... בוריס אייזנברג:

יכול להיות שגם אני מכיר, אבל אני בסך הכל שואל את מי שמגיש את  דן תיכון:

 יין הזה.הבקשה. ואני רואה את גזבר העירייה כדמות ראשית בענ

 , סליחה,ישבו שלושה ,ןד מוטי חן:

 לא אשאל את אביגיל, אתה אומר לי, דן תיכון:

 ישבו שלושה, אם תיתן לי לדבר אז אני אשיב. ישבו שלושה בועדה הזו, מוטי חן:

 אתן לך יותר ... כבוד. דן תיכון:

 כולל היועץ המשפטי, זה בסדר, לא יותר מדי. תן לי כבוד מספיק. מוטי חן:

 יותר מדי, אני, יש מי שאומר שיותר מדי. כן, הלאה. ן תיכון:ד

 לא, לא אתווכח. מוטי חן:

 זה לא נושא לדיון. דן תיכון:

לא אתווכח. ישב גם היועץ המשפטי, עברנו על הנתונים, ראינו את  מוטי חן:

המסמכים, אנחנו, אני מוכן לגשת, להביא בפניכם את המסמכים, תשפטו 

 בעצמכם.

 אוקי, אני שואל, מוטי, אני שואל, מפני שאין לנו מסמכים. דן תיכון:

 אני לא יודע להגיד לך אם מישהו בעמותת "אור עמרם" קשור למישהו אחר. מוטי חן:

 אין לנו שום דבר. דן תיכון:

 אין לי את הכלים לדעת את זה. מוטי חן:

 אבל לנו, ודאי שלא. דן תיכון:

לה אותי, אני לא יודע לתת לך את התשובה השאלה שאתה שואל, היא מכשי מוטי חן:
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 על זה.

, האם כל אלה שהגישו את הבקשה עומדים על פי מוטי ,השאלה היא יחיאל אדרי:

 הקריטריונים והתבחינים של עיריית נשר.

 , כמובן.שאין ניגוד ענייניםו מירית קרוגליאק:

ני לא מכיר את האנשים ניגוד עניינים, אני לא יודע להעיד על ניגוד עניינים, א מוטי חן:

 ברמה הזו של ניגוד עניינים.

 לא, אבל לא עסקתם בזה? לא בדקתם אם יש ניגוד אינטרסים? דן תיכון:

 לא בדקתם אם למישהו יש אינטרס? מירית קרוגליאק:

זה לא חלק מהתבחינים. ניגוד עניינים הוא לא חלק מהסמכות שלנו לדון  מוטי חן:

ים צריך להציג אותו פה. אם מישהו מחברי בהם. מי שיש לו ניגוד עניינ

המועצה הנכבדים שיושב כאן ואמור לאשר את ההמלצות שלנו יודע על ניגוד 

עניינים, שיצביע עליו. לא תפקידי להצביע על ניגוד עניינים שאני לא יודע 

 עליו, עם כל הכבוד הראוי.

 ,לא שאלת את עצמךאבל  דן תיכון:

 י שאלות מיותרות.אני לא שואל את עצמ מוטי חן:

 אני צריך לשאול, דן תיכון:

 אני לא יודע לענות עליה. מוטי חן:

 מאיפה הוא הגיע, החומר שאתם דנתם? דן תיכון:

 אנחנו פרסמנו. פרסמנו בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט את ההפניה, מוטי חן:

 וזה מה שקיבלתם? דן תיכון:

 כן. אלה הבקשות שקיבלנו. מוטי חן:

 זה מה שקיבלתם. כון:דן תי

 אלה כל הבקשות שקיבלנו. מוטי חן:

אני שואל אם מישהו חושב שיש כאן למישהו ניגוד אינטרסים או ניגוד  דן תיכון:

 עניינים.
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 זו שאלה שאתה יכול לשאול ... מוטי חן:

 אני עובר לספורט. דן תיכון:

 בהחלט. מוטי חן:

 אני עבור לספורט. דן תיכון:

 תה יכול לשאול ...בהחלט א מוטי חן:

 בספורט אני לא מבין, כידוע לך. עדיין ממשיכים לפרסם מודעות, דן תיכון:

 אני לא מבין, זה אני יכול להגיד לך. מוטי חן:

עדיין ממשיכים לפרסם מודעות, ככה, בכתב יד, "בואו ניסע למשחק של  דן תיכון:

יית חיים, הגיע עירוני נשר בקטמון". זה גם כן, בימי המנדט עשו את זה בקר

הזמן שיתנו לזה תשומת לב. מה זה "צעירים למען כדורגל בנשר"? יש עירוני 

 נשר,

 זה עירוני נשר. העמותה נקראת, מוטי חן:

 היא מקבלת, האגודה מקבלת כסף? דן תיכון:

 לא עירוני נשר, היא נקראת, העמותה נקראת מוטי חן:

 עית.הכדורגל, קבוצת הכדורגל בליגה הרבי דן תיכון:

קבוצת הכדורגל נקראת "צעירים למען הכדורגל בנשר", זה שמה של  מוטי חן:

 העמותה.

 מה? דן תיכון:

 שמה של העמותה ברשם העמותות "צעירים למען כדורגל בנשר" מוטי חן:

 שמי עומד בראשה? דוברת:

 שני אנשים עומדים בראשה,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מי? דוברת:

 לומי פרץ ואמיל יוסיפוב.ש העיר: 'אבי בינמו, ר

יש למישהו, היות ואני לא אמרתי את השמות, וסעדי במרומים שאני לא  דן תיכון:

מכיר איש מהם, האם יש מישהו שחושב שיש כאן ניגוד אינטרסים, בשל 
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 שמותיהם של שני האנשים האלה?

 של אח של אמא שלי. פרץ הוא הבן שלומי יחיאל אדרי:

 ים.אז זה ניגוד עניינ דובר:

 זאת אומרת, אתה פוסל את עצמך מלהצביע. דן תיכון:

 פוסל. פסול. מוטי חן:

 כן. יחיאל אדרי:

 יש עוד מישהו? דן תיכון:

 יחיאל אדרי פסול. יחיאל אדרי:

 לא פסול, יחיאל אדרי לא ישתתף בהצבעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 הוא אומר שהוא לא משתתף בהצבעה. דן תיכון:

 יחיאל אדרי לא ישתתף בסעיף הזה. העיר: 'בינמו, ראבי 

 אומר שאמא שלו, ... דן תיכון:

 )מדברים יחד(

אני מכבד אותך על שאמרת את אשר אמרת. "צעירים למען כדורגל בנשר",  דן תיכון:

תסביר לי את הקשר בין עירוני נשר, מאין מקבלת עירוני נשר את הכסף? כי 

 לת באמצעות "צעירים למען כדורגל בנשר"?זה לא כתוב כאן. האם היא מקב

 כן. זו עמותה, מוטי חן:

 זה בכל זאת, סכום של מיליון שבע מאות שקל. זה הרבה כסף. דן תיכון:

 לא, זה מיליון, אני אסביר, אני אסביר, ברשותך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זו העמותה. זו העמותה, "צעירים למען הכדורגל בנשר". מוטי חן:

 אני יודע עדיין חשבון, אדוני ראש העיר. מיליון שבע מאות, מה לעשות? ן:דן תיכו

 אני אסביר, ברשותך, אני אסביר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בסדר, אני ממשיך לשאול. דן תיכון:

 בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אתה תשיב לי על השאלות? דן תיכון:

 כן. מוטי חן:

 הפועל כדורסל, דן תיכון:

 כן? מוטי חן:

המלצה לאר ארבע מאות חמישים אלף שקל תמיכה שוטפת וכן מאה  דן תיכון:

חמישים אלף שקל סבסוד ילידם ונוער. אני לא מבין את העניין, אתה יכול 

 להסביר לי?

 כן, אני אסביר, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, הוא, דן תיכון:

 אני אסביר, אני אסביר. העיר: 'אבי בינמו, ר

כן, אתה תסביר לי, בסדר, אבל תרשום לעצמך כי אתה לא, אתה לא היית  דן תיכון:

 בחלק,

 , דיברתי על הכדורסל,על הצעירים אתה דיברת איתיהרי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, אבל אני מקודם דיברתי על ... דן תיכון:

 על מי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 על "אור עמרם". דן תיכון:

 אור עמרם"?" העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן. יש ניגוד אינטרסים למישהו. עכשיו, יש "הפועל קליעה". דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ההסתדרות? ,זה הפועל, הפועל דן תיכון:

 זה, דודו שביט העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה זה לא עירוני?  דן תיכון:

לעים הגדולים במדינת דודו שביט, זיכרונו לברכה, היה אחד הק העיר: 'אבי בינמו, ר

ישראל שהקים כאן דורות של קלעים, והם התאגדו במסגרת עמותה 

 שנקראת,
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תגיד לי, מה אתה עושה בשערים וחמישה אלף שקל? יש לך מטווח בנשר,  דן תיכון:

 בכלל?

 כן. כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא מוחזק בצורה נאותה? דן תיכון:

 מאוד. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן? ומה יעשו עם העשרים וחמישה אלף שקלים האלה? ן:דן תיכו

 יקנו רובים, יקנו כדורים, יקנו מטרות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה רציני. דובר:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש תכנית מוכנה? הגישו? דוברת:

 כן. תיכף אני, העיר: 'אבי בינמו, ר

 עכשיו, דן תיכון:

 ת המון שנים.אלה עמותות שקיימו יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(

 , נכון?במצוינותעכשיו, אתה הזכרת פעם איזו עמותה שתומכת  דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בספורט. דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה רוצה לגדל דור של ספורטאים ברמה הלאומית. דן תיכון:

 האולימפית, אני אומר. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, האולימפית זה הבינלאומית. הלאומית, נתחיל, נהיה צנועים. יכון:דן ת

 אוקי. טוב.  העיר: 'אבי בינמו, ר

איפה מופיע הכסף הזה של העמותה הזאת למצוינות? הרי כתוב כאן  דן תיכון:

 "ספורט".

 הם יקבלו, הם לא הגישו בקשה. כשהם יגישו בקשה העיר: 'אבי בינמו, ר



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

108 

 הזאת לא קיימת היום? התכנית, זאת אומרת דן תיכון:

 כשהם יגישו בקשה, התכנית? היא תכנית מתקדמת, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה, הרי, מצוי בעניין. דן תיכון:

 ודאי שאני מצוי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מצוי, אתה הרי בקי בענייני ספורט. תענה לי, מה המצב עם המצוינות. דן תיכון:

 חנו קבענו,נים שאבתבחינ יחיאל אדרי:

 שנייה, שנייה, העיר: 'אבי בינמו, ר

רק משפט, בתבחינים שאנחנו קבענו נקבע וגם על פי החוק אומר שעמותה  יחיאל אדרי:

שהיא חדשה, היום, זה שהיא חייבת לפעול שנה לפחות כדי שתוכל לקבל 

תמיכה. כאשר ניסו לפנות לקבל בקשה לתמיכה, הם לא יכלו לקבל. אם 

קימים עמותה עירונית, יכולנו להשתמש בזה לטובת זה. ולכן, בשנה היינו מ

 הראשונה הם לא יכולים לקבל תקציב.

 אני, אבל אשיב, יש כבר ארבע שאלות, חמש שאלות שאני אשיב. העיר: 'אבי בינמו, ר

 קשורה במצוינות? החברה הכלכליתתגיד לי,  דן תיכון:

 איזו חברה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 החברה הכלכלית. :דן תיכון

 עד שמבקר המדינה לא יגיד את דעתו מי מחולל השחיתות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אני שואל אם יש קשר בין מצוינות לחברה הכלכלית? דן תיכון:

 לא, ממש לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שום דבר. דן תיכון:

 כרגע, לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ן שום דבר.אין, אין תרומה, אי דן תיכון:

 כרגע, לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כן, עכשיו, בוא נעבור לתנועות הנוער. דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר
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בני עקיבא חמישה  עשר אלף, הצופים, תגיד לי, מה קרה עם ההפגנה של  דן תיכון:

 הצופים האלה.

 איזו הפגנה יפה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בילך שם?מה היה הכי טוב בש דובר:

 מה היה שם? דן תיכון:

 קרמבו. דוברת:

תגיד לי, מה קרה עם הילדים החמודים האלה, שהשכלת לקרוא למשטרה?  דן תיכון:

ושניהם הכריזו על הפגנה כהפגנה בלתי חוקית, כשמדובר בילדים בני שלוש 

 עשרה, ארבע עשרה.

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 חה זה בסדר. "פעמונים",הלאה, חינוך זה בסדר, רוו דן תיכון:

 מי הם? דובר:

 מומלץ לאשר חמשת אלפים שקל. "בית לב חם". דן תיכון:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

אני מבקש לדעת אם יש מישהו מחברי המועצה שיש לו עניים או שהוא עומד  דן תיכון:

בניגוד לאינטרסים בכל מה שקשור ב"בית לב חם", אני מבקש לדעת מי זה 

ומד בראש העמותה הזאת. נדמה לי שהוא אוהב אותי מאוד, מאוד, האיש שע

באתר של נשר, הוא מברך אותי כל פעם באתר של נשר, זאת אומרת מקלל 

 אותי. אני מבקש לדעת אם יש למישהו, אם למישהו יש מפלגה מסוימת,

 אני אשיב. אני אשיב. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ף בהצבעה. גם אם הוא חבר.שיקום האיש ויאמר, שלא ישתת דן תיכון:

אני אשיב, ברשותכם. ככה, "אור עמרם" נמצאת ברחוב קרן היסוד.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מוזמן לשיעור תורה,

 אולי תיתן לאחרים לשאול ותשיב לכולם במקובץ. דן תיכון:

 איך שהוא רוצה. דובר:
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 טוב, אני מקבל את הצעתך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ? בסדר. לפחות כך אני הייתי רוצה,מה דן תיכון:

 ישי, בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

אני רציתי לשאול מקודם משהו את מוטי, לא משה, אתה, קודם כל, באמת  ישי איבגי:

חשוב לי, איך קובעים מה הסכום לכל אחד. ראיתי אחד משש מאות מקבל 

 מאתיים, אחד מגיש, לא יודע, שלוש מאות, מקבל שמונים.

 אחד מיליון שלוש מאות, ואחד ... ת קרוגליאק:מירי

 לפי מה זה הולך? זה מעניין אותי לפי מה זה הולך ... ישי איבגי:

 שאלה טובה, יש עוד שאלות? אני אענה על הכל. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הטניס, שולחן טניס, גם יש את כל, זה גם קשור אליכם? מירית קרוגליאק:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז איך זה שהמדריך עדיין לא מקבל כסף? מירית קרוגליאק:

 כי עוד לא נקלט בעבודה, כשהוא ייקלט בעבודה, הוא יקבל כסף. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא הבנתי. מירית קרוגליאק:

 כשהוא ייקלט בעבודה, הוא יקבל כסף. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא כבר מתכונן ... מירית קרוגליאק:

 לא, לא, יתנו לו חוזה, הוא יקבל את הכל. הוא חוזר עם החוזה, הולך ו... יחיאל אדרי:

 שנייה, אני אשיב על הכל, תנו לי להשיב על הכל. דן, ברשותך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבי, ומי אלה "פעמונים"? ישי איבגי:

 "פעמונים" זה אגודה, מה הם עושים? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה"פעמונים", המוכרים בבית כנסת, בכיפור. אני זוכר את ישי איבגי:

לא, "פעמונים" זו עמותה שמסייעת למשפחות במצוקה לנהל את הכלכלה,  מוטי חן:

 את חשבון הבנק שלהן. דווקא עמותה יפה.

 טוב, אני מבקש להשיב ככה, "אור עמרם", העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה, קודם? לי גם יש כמה דברים. אתה רוצה שאני, אחר כך רועי לוי:
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 לא, תגיד, תגיד, אני ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה שאתה רוצה. רועי לוי:

 לא ... את האמצעי ברשותך להשיב לי. כן.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ככה, אני מבקש, מי, יושב הראש של הוועדה זה המנכ"ל?  רועי לוי:

 כן, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

ש, פשוט את הבאת לנו, בתור יושב ראש הוועדה, יחד עם אז אביגיל, אני מבק רועי לוי:

כולם, אתה הנושא ... חשוב לי גם לשמוע אותך אם תרצי להשמיע בנושא 

הזה. אני אגיד לך מה, אני קורא, קודם כל חשוב, מעניין אותי לדעת, מוטי, 

בתקציב, אם תוכל להאיר לי רק, כמה היה בתקציב העירייה לתמיכות, כל 

 השנה?

בצד ימין מופיע לך בכל תחום, התקצוב שהיה בתקציב העירייה. צד ימין  חן: מוטי

 בטבלה.

 . 2014לא  רועי לוי:

 .2015 מוטי חן:

 אוקי, זה, אתה אומר זה, רועי לוי:

 בכל תחום מופיע התקצוב. מוטי חן:

, ובעצם, אישרנו מיליון שבעים. נכון? זאת בעיםהבנתי. הבנתי. מיליון מאה ש רועי לוי:

 אומרת יש כאן,

לא, לכל תחום, תסתכל, זה לכל תחום בנפרד. הדת היה ארבע מאות אלף,  מוטי חן:

 נשאר לנו שלוש מאות שמונים, בספורט,

 כל אחד זה סעיף. כמה, סך הכל, תמיכות? רועי לוי:

 לא עשיתי את זה. צריך לסכם אותן, לא, מוטי חן:

אן עוד דלתות, אבל אני רואה כמעט ויש כאן עוד דלתות, אתה אומר, יש כ רועי לוי:

 בכל ... לא?

 כן, כן. מוטי חן:
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כאן ארבע מאות, שלוש מאות, שמונים, זה עשרים, מאתיים חמישים, מאה  רועי לוי:

ארבעים. תנועות נוער מאה ארבעים שישים, חינוך ותרבות שישים, יש לך 

 כאן עוד איזה,

 לא גדולות אבל יש. מוטי חן:

 יים, שלוש מאות אלף שקל, אני חושב.שזה מאת רועי לוי:

 כן. מוטי חן:

קודם כל, מה שזה אומר, שבעצם, אם זה בתחום הדת, אם זה בתחום  רועי לוי:

הספורט, על אחת כמה וכמה בתנועות הנוער, בתחום הרווחה, יש כאן עוד 

כסף שיכלנו לתת ואנחנו לא נותנים אותו משום מה. זאת אומרת, זה לא 

ת הוועדה באיזה שהוא סכום והוועדה לא הגיעה אליו, אלא שמישהו הגביל א

הוועדה עשתה הפוך, היא בעצם קיבלה ממועצת העיר מסגרת כספית, אבל 

מועצת , לעניות דעתי, במה שהיא קיבלה מהיא לא ממלאת את התפקיד שלה

העיר. מועצת העיר החליטה על מסגרת. אני מצפה מהוועדה שתעמוד 

צתה לה. לא סתם מועצת העיר הקצתה את במסגרת שמועצת העיר הק

המסגרת הזאת, עכשיו, בסעיפים אחרים, במהלך שנה, אם ניתן לחסוך, אני 

בעד. אבל דווקא פה, שבאות עמותות, עכשיו אני עובר על העמותות, על 

הבקשות שלהן ומה הם קיבלו, וגם עשיתי לעצמי איזה שהוא חישוב 

ל, סליחה, עוד דבר, עוד דבר אחד. באחוזים. אז בית מדרש תל חנן, קודם כ

אני חושב שמן הראוי היה להגיש לנו מה התמיכה שקיבלו העמותות 

, כדי שיהיה לנו איזה שהוא פרמטר להשוואה. 2014מהמועצה הדתית בשנת 

זאת אומרת, אם איזה מישהו כאן נקט באיזו שהיא בקשה, בלתי סבירה, אז 

יכול להגיד, לדוגמה, משהו שלי אפשר להבין מה שאתם עושים שם, אבל אני 

מאוד צרם לעין, כי אני מכיר את זה באופן אישי, לא שאני הולך לשיעורים, 

אבל אני מכיר את הפעילות שלהם, למשל, עמותת "לב אחים", עושה עבודה 

 יפיפייה בנשר, מגיעה לאנשים לבתי, שיעורי תורה והכל, 
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 אבל הם לא מקבלים. דובר:

. 2014-ן, הם לא מקבלים כלום. עכשיו, רשום כאן שהיא לא פעלה בקיבלו, אי רועי לוי:

, יכול להיות שהם לא יודעים 2014-זאת אומרת, אני מכיר פעילויות שלהם ב

איך להגיש, איך לא להגיש, ברור שזה בעיה מבחינתנו, אבל זאת אומרת, זה 

משהו שהוא די צורם כאן לעין. עכשיו, בית מדרש תל חנן, ביקשו ארבע 

מאות עשרים וחמש, קיבלו מאתיים חמישים אלף, זה חמישים ותשעה אחוז 

מהבקשה שלהם. "אור עמרם" מאה שמונים, קיבלו עשרים ושבעה אחוז, 

קיבלו חמישים אלף, זה עשרים ושבעה אחוזים. "תורת חיים", של הרב 

אליאס, הוא ביקש שש מאות, קיבל שמונים. זאת אומרת, אני מתקשה 

 מרת, או שהוא הגזים בצורה קיצונית,להבין, זאת או

 או שאנחנו מנותקים, או שהם מנותקים. ישי איבגי:

 או שהוועדה מנותקת בצורה קיצונית. ואין לי שום פרמטר. רועי לוי:

לסכומים, לאחוזים  יתאקוויוולנטמשפט אחד, החלוקה של הסכום הזה היא  מוטי חן:

 צה הדתית.על ידי המוע 2014-שהתקבלו מהתמיכה הכוללת ב

 עוד פעם? רועי לוי:

 החלוקה האחוזית בין סך כל התמיכה, מוטי חן:

סתם שאלה, לאו דווקא בנושא דת, זאת אומרת, שמי שהצליח, בעצם, נקרא  ישי איבגי:

לזה סוג של להשפיע יותר כדי לקבל אחוזים יותר טובים, זה ירוץ איתו כל 

 השנים?

ניסינו לשמור על האקוויוולנטיות לחלק אמרתי  לא, זה לא מה שאמרתי. מוטי חן:

 היחסי שקיבלו,

 יש לך בסיס תקציב לעניין הזה? דן תיכון:

 כן, העתקתי ... מוטי חן:

 )מדברים יחד(

 ... אתה מתקצב? דן תיכון:
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יצאת אז אני הסברתי את זה. ניסינו לשמור על אותה מסגרת, תוך הערכה  מוטי חן:

 ור את העניין.שתהיה מועצה דתית במהלך השנה ותפת

 .אני אסביר את הפערים משיח עמר:

 הנה, המאסטר. המאסטר. ישי איבגי:

 אני אסביר את הפערים. משיח עמר:

 נו, אז תסביר לנו בבקשה, אל תיתן לנו להתחרבש עם זה. ישי איבגי:

המסגרת הזו היא אותה מסגרת של כל השנים. העירייה לא הוסיפה כלום  משיח עמר:

כולם בסדר גמור. את המועצה הדתית, יש סעיף שנקרא  ולא גרעה כלום,

"תרבות אורנים", שמתקציבה השוטף היא הייתה משלימה ומוסיפה 

מטעמה, מפני שהיא קרובה לכל מה שקשור לנושאים של "תרבות 

, מסביר את הפערים בין מה עצםאורנים", ... עוד מאתיים אלף שקל, וזה, ב

ירייה והמועצה הדתית יחד. אני מאמין, שהעירייה היום נותנת לבין מה שהע

אני אומר, אני מאמין שבסופו של דבר תוקם מועצה, לאחר הבחירות ויהיה 

ראש עיר חדש, ותיבחר מועצה חדשה, שר חדש ויקימו הרכב חדש וייבחר 

והכל יתפקד, והכל יתפקד כהלכה. ואז, בעצם, המועצה הדתית תוכל בחזרה 

יא תוכל לקבל בקשות מגופים שיפנו אליה, לחזור ולהרכיב ועדת תמיכות וה

ובמידה ויהיה תקציב מספיק, היא תוכל גם לאשר. אני מאמין שיהיה הרבה 

יותר קל לרשות המקומית לעזור למועצה הדתית כדי שיפעלו במסגרת 

 התרבות ... מאשר לעבור ישירות מול,

 למה? למה לא עדיף לתת ישירות? רועי לוי:

 ם ביום ראשון, אני, מה אני, אני אומר לך,זה ... פרטי משיח עמר:

 לא, למה עדיף? למה עדיף שהעירייה ... ולא ...? רועי לוי:

 יותר חזר משלנו. המעקב שלהם יחיאל אדרי:

 אבל זה לא שהם לא קיימים. יש לך מזכיר, יש לך זה, רועי לוי:

 אבל אסור לו, העיר: 'אבי בינמו, ר
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 אז זהו, אז זהו. יחיאל אדרי:

 בסדר, מי שישמע כמה עמותות, כולה ארבע, חמש עמותות. י לוי:רוע

 אני, ברשותכם, רוצה, העיר: 'אבי בינמו, ר

ותגי דלי משיח, הפערים האלה, סתם דוגמה "תורת חיים", לא מכיר אותם.  רועי לוי:

 שש מאות לעומת שמונים. תשמע, זה, זה נראה לי מטורף.

בשנה, גדלו לתשעים, גדלו למאה עשרים. עד  שקל הם התחילו בשישים אלף משיח עמר:

 שנה שעברה זה היה מאה עשרים. זהו.

 כסף גם ממשרד הדתות. אבל הם מקבלים בטח דן תיכון:

 לא. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא. משיח עמר:

 ממשרד החינוך. דן תיכון:

 לא, וגם אם מקבלים, אני לא, משיח עמר:

 רק מתרומות. דן תיכון:

 כול להגיד. ממשרד החינוך, אני ...לא י משיח עמר:

 )מדברים יחד(

 לא, הם לא מקבלים. מוטי חן:

 לכן, במסמכים היה צריך לציין אם הם מקבלים ממקורות אחרים. דן תיכון:

עד תשעים אחוז השתתפות בתקציב  המועצה רשאית לאשרהם מציינים.  מוטי חן:

וזים, לפחות, הם עמותה נתמכת, לא מעבר לזה. את כל היתר, את עשרה האח

 צריכים להביא ממקורות אחרים.

 אבל לבוא ולקפוץ ממאה עשרים לשש מאות, זה גם כן, ... לא, משיח עמר:

 כולה פי חמש, מה הסיפור? שיטת המצליח. ישי איבגי:

מאשרת לו שישים אלף שקל, אני אומר, קודם כל, אני  אם העירייה היום משיח עמר:

 אף עמותה לא תעמוד במה שאישרנו להן.אומר כבר עכשיו לראש העיר, 

 מאיזו בחינה? רועי לוי:
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 תקציבית. ישי איבגי:

 תיכף אני אסביר, אבל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה פחות מדי? רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 פחות מדי, פחות מדי. העיר: 'אבי בינמו, ר

תפקד ולהשלים את רק שנייה. רק שנייה. זה מעט מדי כדי שהם בכלל יוכלו ל משיח עמר:

השנה, אני מאמין, אני אמרתי עוד פעם, חודש אוגוסט, ספטמבר, כאשר, או 

לפני כן, גם ועדת התמיכות תוכל לדון שוב פעם בנושא הזה. אני מאמין שכן, 

 התכנסות נוספת, נכון? אפשרי דבר כזה ...?

 מכה אחת?את הסכום מקבלים אחד לשתים עשרה, כל חודש, או ש... הכל ב ישי איבגי:

גם מועצת העיר צריכה לדון בנושא הזה, להגדלת התקציב, וגם משרד  משיח עמר:

 הדתות ישלים את מלאכתו, וגם המועצה הדתית תשתתף, ואז אולי צריך ...

לא, לפני שאני אשיב, אני מניח שיהיה  אני ברשותכם רוצה להשיב. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לך חלק גדול. תראו, תקציב העירייה,

עוד משפט אחד לפני שאתה ממשיך, ראש העיר התחייב שכל מוסדות הדת  משיח עמר:

 לא יפגעו בנשר.

 אמת. אני מחזק את דבריו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה אומר עוד מאתיים אלף שקל? לא הבנתי. ישי איבגי:

 שנייה. תן לי להפתיע גם אותך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 בסדר. ישי איבגי:

הדתית תקום, ותתחיל לתקצב את אותם  מה יקרה כשהמועצהרק רגע,  דן תיכון:

 הגופים? האם זה יילקח בחשבון?

 וודאי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 והם יחזירו את הכסף לעירייה? דן תיכון:

 הם יושבים איתנו כל הזמן. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 הם מעבירים להם את הכסף, למועצה הדתית. מוטי חן:

תקציב  עיריית נשר אישרה... יעבירו את ההשלמה, אבל אני אסביר,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 2015של מאה תשעים ושלושה מיליון ש"ח. הנחת היסוד שלי שאת שנת 

אנחנו נגיע למאתיים וחמישה עשר מיליון ש"ח, אני סמוך ובטוח בכך, אפילו. 

פשוט אחד. שתיים, בהתאם לבקשתי, ולאור כך שאין מועצה דתית, נדרשנו 

לעבוד מול תבחינים מאוד נוקשים. אצלנו התבחינים הם מאוד נוקשים. חוק 

העמותות אינו מאפשר, לא לרשות מקומית ולא למשרד ממשלתי כל שהוא, 

לתמוך בעמותה שאינה פועלת שנה, כי רק בתום שנה אתה יודע אם אתה 

 מקבל אישור, אם הוא תקין.

 חות משנה.שפועלות פ יש כאן עמותות אבל דן תיכון:

 לא, אין. אין. העיר: 'אבי בינמו, ר

 "רוטרי". דן תיכון:

 "רוטרי" ארצי, הוא לא פועל, זה לא השנה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, "רוטרי נשר". אתה נותן ל"רוטרי נשר". דן תיכון:

 אני מוכן לבדוק את העניין שלך, אבל תן לי לסיים, אני אבדוק. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה יודע, הרי היית בפתיחת ה"רוטרי".  תיכון: דן

לא, לא, אבל אני לא יודע, תקשיב, אני לא יודע אם ה"רוטרי"  העיר: 'אבי בינמו, ר

 המקומי הוא עמותה מקומית, או שהם, יש להם מסגרת ארצית,

 ,בחייך, זה "רוטרי" מקומי. דן תיכון:

 .דעאני לא יואבל אני אומר לך ש העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה אנשים אמידים ... דן תיכון:

 אבל ההערה שלך, מה זאת אומרת "אנשים אמידים"? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה יודע מה זה "רוטרי".  דן תיכון:

 בטח שאני יודע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 נו, אז אתה לא מתבייש לתת להם חמישה עשר אלף שקל? דן תיכון:
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תראה, מתבייש. רגע, אבל דן, תן לי לסיים, אתה, באמת,  לא, אני לא העיר: 'אבי בינמו, ר

 ,-אני רוצה להסביר. כל נושא הדת לא יפגע כהוא זה. אחד. שתיים, לאחר ש

 אבל הו לא מתוקצב בהתאם ל... האלה. רועי לוי:

שנייה, שנייה, בעוד שלושה חודשים נעשה עדכון תקציב. אמרתי לך,  העיר: 'אבי בינמו, ר

לנו תוספת תקציבית של עוד חמישה עשר מיליון שקל. לא שאנחנו, תהיה 

 אענה כרגע מאיפה מקורות הכסף, אני פשוט יודע שזה יקרה,

 יתחלף גזבר, יביא כסף. רועי לוי:

אני יכול להגיד, תנו לי שנייה אחת, אני רוצה לענות על השאלות של  העיר: 'אבי בינמו, ר

היסוד, היא מופעלת על ידי  דן ושל כולם. "אור עמרם" פועלת ברחוב קרן

אדם מדהים שנקרא שמעון בוזגלו. אני מודה שזה אחד האנשים שאני אוהב 

אותם מאוד. ואם אהבה היא ניגוד עניינים, אז אין ניגוד עניינים לאף אחד 

 כאן, אף אחד לא קרוב משפחה שלו.

 לאיש אין ניגוד עניינים? דן תיכון:

 "אור עמרם",לא. בנושא של  העיר: 'אבי בינמו, ר

 לשמעון בוזגלו. דן תיכון:

 תראה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הא עובד העירייה. דן תיכון:

הוא, כן, בהחלט. כן. כן. וצריך, אני חושב שצריך לתת לו פרס על  העיר: 'אבי בינמו, ר

הפעילות המדהימה שלו להחזיק בני נוער, ימים וכלילות ולסייע בידם, 

ערב. אני מציע לדן תיכון שיבוא, גם יקבל אולי ולאפשר להם לאכול ארוחת 

 שיעור תורה שם.

 שמה אני? דן תיכון:

 תקבל שיעור תורה גם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אילו מכתבי ברכה הוא שולח לי. אכן, תשמע, אני קור דן תיכון:

 מי? העיר: 'אבי בינמו, ר
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 כשאני רואה את, אוהב מאוד את ... לא ישן כל הלילה שמעון בוזגלו. דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 כאלה. בריםהוא עובד עירייה ואסור לו לעשות ד דן תיכון:

 מקבל את הערתך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 צודק במאה אחוז. דובר:

 מקבל את הערתך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא שאני לא ישן בלילה, כמובן, אבל, דן תיכון:

 .הפייסבוק, הפייסבוק העיר: 'אבי בינמו, ר

הוא עובד עירייה, הוא מקבל משכורת, והוא משתמש באמצעים מודרניים  דן תיכון:

 ביותר כדי להשמיץ חברי מועצה. וזה בסדר, אבל אסור לו.

לא, אני מקבל את ההערה שלך. אני גם אבדוק את זה מבחינה  העיר: 'אבי בינמו, ר

. לא משפטית, אם אחרי שעה ארבע מותר לו להשמיץ או אסור לו להשמיץ

יודע. אומר לך בכנות. אבל אני אבדוק את זה. אז זה לגבי "לב לאחים". לגבי 

 "צעירים למען הכדורגל",

 למה אתה עושה מזה צחוק, תגיד? הוא אומר לך, רועי לוי:

 אני לא עושה את זה בצחוק. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עובד עירייה,  רועי לוי:

 שאלת שאלה רצינית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מתווכחים(

 אם אחרי שעה ארבע מותר לו או לא מותר לו. רועי לוי:

 שאלת שאלה רצינית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ל...? איזו מין התייחסות רועי לוי:

ים להיות שאלו אותי חברי מועצה, עובדי עיריית נשר אם הם יכול העיר: 'אבי בינמו, ר

המפלגות.  פעילים, בכל העבודה, תהיו פעילים בבחירות, אמרתי אחרי שעות

 שאני אבדוק את זה, אמיתי. אבל אני אומר
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 אז אתה עכשיו, אז הכשלת עכשיו את כל עובדי העירייה. רועי לוי:

 למה הכשלתי אותם? העיר: 'אבי בינמו, ר

 כי אסור להם. דן תיכון:

 אסור להם. דוברת:

דב? הם לא יכולים למה? אחרי שעות העבודה הם לא יכולים להתנ העיר: 'אבי בינמו, ר

 להתנדב?

רצו לעמוד עובדי עיריות ועובדי עירייה, ואנחנו  אתה יודע שאנחנו בבחירות ישי איבגי:

 אמרנו להם "אל תעשו את זה".

 הוא מדבר על הכלליות, לדעתי. דן תיכון:

 הכלליות, לא למועצת העיר, חס וחלילה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 א לא,מה זה משנה? היום הו ישי איבגי:

 לא, הכלליות, הבחירות. העיר: 'אבי בינמו, ר

היום הוא לא בעניין עם אף אחד, אם מחר הוא יהיה עבודה? מה תגיד להם?  ישי איבגי:

 אז אל ...?

צעירים למען לא, אבל תקשיב, לבחירות הכלליות. עכשיו לגבי " העיר: 'אבי בינמו, ר

 בנשר", הכדורגל

 אותם לפינות האלה.עזוב נו, אל תכניס  ישי איבגי:

אני יכול להגיד לכם שבאמת הייתה לנו הזדמנות נדירה, ואפילו רגע  העיר: 'אבי בינמו, ר

 היסטורי, שביום שני היה משחק בטדי, משחק על המקום הראשון,

 להערה שלי, אתה פרסמת ש... מודעות בכתב יד, כמו בזמן ... לא שמת לב דן תיכון:

 מפרסם. רועי ברוורמן, שאתה שאלת לגביו, הוא זה שכותב. אני לא העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

הוא לא חבר, הוא ילד שאני דואג לו שנים רבות. שנים רבות. אבל תן  העיר: 'אבי בינמו, ר

לי לסיים רק את המשפטים שלי, חבר'ה, במאת, תנו לי לסיים. שמעתי את 

ם למען הכדורגל", אמרתי, השאלות שלכם,ש לאות ענייניות ורציניות. "צעירי
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לראשונה, באמת, הייתה לנו הזדמנות נדירה לעלות למקום הראשון. אוהדים 

מנשר נסעו לטדי, זו הייתה התרגשות מאוד גדולה. המשחק יצא אפס אפס. 

שלקחו את  יוסיפובאני יכול להגיד לזכותם ולשבחם של שלומי פרץ ואמיל 

ועמלו שנה אחר שנה, וברוך השם,  הקבוצה הזו לפני שבע שנים, מאפס, ועבדו

הגיעו לכך שיש קבוצת כדורגל עירוני נשר, שמשחקת היום בליגה א', ויש 

 כמאה חמישים ילדים שמשחקים בבית הספר לכדורגל.

 שזה מצדיק מיליון שלוש מאות? מירית קרוגליאק:

 שנייה, שנייה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה.אתה לא היית כששאלתי את השאל דן תיכון:

 קצת יותר ...? מירית קרוגליאק:

 שנייה, שנייה, תנו לי לסיים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני רואה שהשפעת מאומן. ישי איבגי:

 כן. את האמת, כן. מירית קרוגליאק:

הרעיון שתהיה סבירות מאוד גבוהה, יש סבירות מאוד גבוהה, זה  העיר: 'אבי בינמו, ר

הילדים והנוער של עמותת "קסם כרגע בהתנהלות, שקבוצות הנערים, 

הכדורגל", יש סבירות מאוד גדולה שרובם או חלקם יעברו, בעזרת השם, 

להיות תחת החסות של "צעירים למען הכדורגל בנשר", ובמידה וזה יהיה כך, 

זו תהיה ההקצאה הנוספת לנושא של הנוער. אני יכול להגיד ששאלה מירית 

די, או דברים כאלה. אז אני יכול שאלה נכונה, האם זה לא סכום גבוה מ

להגיד, באמת, שמלוא הכנות, זה לא סכום גבוה מדי, אבל החשש הגדול שלי, 

שאני צריך להתייחס אליו, זה מה יקרה אם הם יעלו ללאומית. ששם זה כבר 

 יותר מורכב, שם זה קצת אחרת, שם זה בעיה.

 עוד איזה שלושה מיליון. ישי איבגי:

 לא, שם זה בעיה, ולכן, לכן, :העיר 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(
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 בטח, זה מטורף והלוואי, ... מירית קרוגליאק:

כן. זה הכל עניין של סדרי עדיפויות, לא, אני אשמח שהם יעלו.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 ואנחנו נותנים עדיפות לכולם. אבל תיכף אני אסביר, גם, איך הדברים,

 זה לא נראה ככה. רועי לוי:

לא, זה ממש ככה. אתה תיכף תראה את זה, כשאני אגמור את  העיר: 'בינמו, ר אבי

 ההסבר שלי אתה תראה את זה.

 אתה לא היית כששאלתי שאלות ולכן, אתה לא מתייחס. דן תיכון:

 אבל הייתי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מבקש שוב, דן תיכון:

 י הכל.אמרת לי "אור עמרם", הנה, רשמת העיר: 'אבי בינמו, ר

לא, לא, לא, אנחנו עברנו את, מה שעברנו, עברנו. אמרתי שאני מבקש לדעת  דן תיכון:

 מה הקשר בין עירוני נשר ל"צעירים למען הכדורגל" ... 

 )רעשים(

  אני נותן תשובה. עירוני נשר מופעלת, העיר: 'אבי בינמו, ר

 זה, ואין חופש ... מה קרה עם ברקוביץ'? דן תיכון:

 ברקוביץ'? לא יודע, תשאל אותו, הוא עזב את הפועל תל אביב. העיר: ', ראבי בינמו

 אני צריך לשאול אותו? דן תיכון:

 בודאי שאתה צריך לשאול אותו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה, הוא חבר שלי או שלך? דן תיכון:

 הוא לא חבר, הוא שחקן מעולה שהיה במכבי חיפה שאנחנו, העיר: 'אבי בינמו, ר

 תפסיק.  כון:דן תי

 מה "תפסיק"? העיר: 'אבי בינמו, ר

 דבר לעניין. דן תיכון:

אני מנהל איתו משא ומתן כבר למעלה משנה, שאלת, אז אני נותן לך  העיר: 'אבי בינמו, ר

תשובה. אם אתה רוצה לקבל תשובה, תמתין. "צעירים למען הכדורגל" זה 
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 עירוני נשר. מועדון,שמה של העמותה. העמותה הזו מפעילה קבוצה שנקראת 

 זו עמותת הגג, "צעירים למען נשר"? דן תיכון:

 אתה יודע שמועדוני כדורגל במדינת ישראל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני לא יודע. דן תיכון:

רובם, ככולם, רובם, מתנהלים באמצעות שני אמצעים, או כעמותות,  העיר: 'אבי בינמו, ר

נקראת "עמותת הפועל אשקלון", יש  או כחברות. למשל, הפועל אשקלון לא

 לה שם מפה עד להודעה חדשה לקידום הספורט בעיר אשקלון.

 בחרת. דובר:

 אני חרטה? אני חרטה? כשאתה תדע מה אני יודע, העיר: 'אבי בינמו, ר

 פה זה ה... השנייה.הוא אמר לך, תקשיב.  "בחרת" דובר:

 מה בחרתי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 וגמה.בחרת ד דן תיכון:

לא, אני אתן לך דוגמה גם ממ"כ מכבי חיפה. הנה, אני אתן לך  העיר: 'אבי בינמו, ר

 דוגמה.

 נתת הפועל אשקלון. דן תיכון:

 לא, אבל אני אתן לך דוגמה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 עירוני אשקלון, אתה יודע מה נעשה שם.  דן תיכון:

ך דוגמאות מכל הקבוצות במדינת ישראל. תקשיב, אבל אני אתן ל העיר: 'אבי בינמו, ר

 בכדורגל, כדורסל, רוגבי,

 כולי מקשיב, אני מקשיב לך. דן תיכון:

 אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. העיר: 'אבי בינמו, ר

 תאמין לי, ... דן תיכון:

 אני יכול להגיד לך איך עובד הבדמינטון בראשון לצון, תן לי, בוא, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אוהב ספורט.
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 איך? תסביר לי איך זה עובד ... בנשר. דן תיכון:

אז אני אומר לך, איך בנשר, יש עמותה שנקראת "צעירים למען  העיר: 'אבי בינמו, ר

הכדורגל בנשר", ויש לה קבוצה שבליגה נקראת עירוני נשר. כך זה נהוג בכל 

 הארץ, כך זה נהוג בנתניה.

 מזרים כסף, בעצם, לעירוני נשר.זאת אומרת, אתה  דן תיכון:

 לא, המילה "מזרים" היא לא מילה טובה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה נותן, אתה תומך, דן תיכון:

 ודאי שאני תומך. ודאי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 באמצעות, למה לא תיתן את זה ישר לה? דן תיכון:

 למי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 נשר"? מה זה "צעירים למען דן תיכון:

 עמותה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עמותה. מי חבר בעמותה הזאת? אתם בדקתם? דן תיכון:

 עמותה ... העיר: 'אבי בינמו, ר

 ת עירוני נשר, יש עמותת "צעירים למען הכדורגל בנשר".אין עמות מוטי חן:

 מה זה, מי עומד שם? דן תיכון:

 העמותה ... מוטי חן:

שאלה, עניתי לך קודם לכן, אמרתי לך בראש העמותה  אז שאלת העיר: 'אבי בינמו, ר

, שכבר עובדים שבע עומדים שני אנשים נפלאים, שלומי פרץ ואמיל יוסיפוב

שנים. עושים ימים כלילות בנושא הזה. ברוך השם, חיכו שיגיע ראש עיר אחר 

כדי שתהיה תמיכה, הגעתי לתפקיד, הצלחתי לסייע להם, ואני גאה להיות 

 ל יום שישי,שם. תבואו כ

 גם תמכו כדי שיהיה ראש עיר אחר. רועי לוי:

נכון. נכון. הם כולם תמכו. לא, כולם תמכו, כל העיר תמכה בי שאני  העיר: 'אבי בינמו, ר

 רש עיר. לא הם. כל העיר.
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 )מדברים יחד(

 גם כן עיר, על זה אומרים, אתה ידוע. דן תיכון:

 מי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ה שאתה נותן "כל העיר תמכה", אז אומרים גם כן עיר.התשוב דן תיכון:

 בואנה, אתה מזלזל בעיר נשר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אני לא מזלזל, אתה מזלזל. דן תיכון:

 אתה מזלזל בעיר נשר? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה מזלזל. דן תיכון:

 ארבעים, ארבעים ... ישי איבגי:

 טוב, אז, העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגע, אבי, לעניין הזה, זה ... שי איבגי:י

 )מדברים יחד(

 לא נותנים לענות. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה בעל עניין או לא בעל עניין? תענה לי. דן תיכון:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה בעל עניין בכל מה שקשור ...? דן תיכון:

 עיר נשר.אני בעל עניין בכל נושא הספורט ב העיר: 'אבי בינמו, ר

 רבותיי, עצם העניין, כדי שתבינו, דן, דן,  יחיאל אדרי:

 הוא עשה מעשה אצילי, הוא אמר שהוא בעל עניין בתוקף ... דן תיכון:

 )מדברים יחד(

 עירוני נשר, יחיאל אדרי:

 אין לי קרובי משפחה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, לא, לא זו ההגדרה. דן תיכון:

, אם היו קוראים לעמותה עירוני נשר, הי אלא יכולה להיות עירוני נשר יחיאל אדרי:

עמותה פרטית, כי עירוני, עצם עירוני, זה חייב להיות של העירייה. ולכן, הם 
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 קראו לקבוצה עירוני נשר, אבל העמותה היא "צעירים למען",

 אבל זו דרך מלך, אדוני, מה לעשות שאתה לא ...? דן תיכון:

 אבי, אבי, ישי איבגי:

 אבל זו דרך המלך. ן תיכון:ד

רק שנייה, אבי, תהיה רק ערב לזה שזה ימשיך להיות, אתה אישית תיקח את  ישי איבגי:

 זה, שלא לשחק בשבת. שכך גם הציבור הדתי והחילוני,

 ברוך השם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא משנה באיזו ליגה. ישי איבגי:

 יכות ונלך. אני ערב. אוקי, אז בוא תאשר את התמ העיר: 'אבי בינמו, ר

 אנחנו תומכים בהכל. ישי איבגי:

 תן לי לענות, אני רוצה לענות. הכדורסל, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )דיבורים מחוץ לעניין(

לכדורסל, להפועל כדורסל, או בשמה המלא, אני לא יודע מה שמה  העיר: 'אבי בינמו, ר

 המלא, לעמותה שלהם,

 פה כתוב "הפועל". דן תיכון:

 "הפועל גבעת נשר כדורסל" זה שמה. טי חן:מו

ההמלצה לאשר ארבע מאות חמישים אלף, כאשר אחד העניינים  העיר: 'אבי בינמו, ר

שהופנו אלינו, לפני כניסתנו לעיריית נשר, שילדים רבים מתקשים לעמוד 

בסכומים של החוג, ואז אנחנו החלטנו שנאפשר סבסוד לאלה שמתקשים. 

ם, באמצעות רשימה מסודרת שאנחנו מקבלים, ונדמה וצריכים להיות מוכחי

 הקודמת העברנו כשמונים אלף שקל רק לסבסוד.  לי שבשנה

 מה זה, בכל זאת, הפועל כדורסל? יש לזה שם? זו עמותה? דן תיכון:

 זו עמותה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הפועל כדורסל, דן תיכון:

 ר ע.ר.".הוא אמר לך "הפועל גבעת נש העיר: 'אבי בינמו, ר
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 מי אמר לי? דן תיכון:

 מוטי חן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא "הפועל גבעת נשר כדורסל". השם המלאשאלו קודם, אמרתי,  מוטי חן:

 אז צריך היה לכתוב את זה בצורה ברורה. דן תיכון:

 בהחלט, בהחלט. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ובאיזו ליגה הם משחקים? דן תיכון:

 ככה, יש קבוצה אחת, יש לי שם בעיה של, אולי, ניגוד. :העיר 'אבי בינמו, ר

 של מה? דן תיכון:

 אולי ניגוד, תיכף אנחנו נבחן את זה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 , היות והקבוצה הזו על שם אחי המנוח ...למען הגילוי הנאותאני,  משיח עמר:

 הבוגרים? העיר: 'אבי בינמו, ר

 הבוגרים. משיח עמר:

אתה רשאי להשתתף כי תיכף אני אגיד לך מה על שמי. רגע, מה זה  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אומר שלא?

 לא, יש קשר, אני יודע? אין קשר? משיח עמר:

 אין קשר, אין קשר. אני, אני, יש לי יועץ משפטי, הוא תיכף יביא.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 )דיבורים חלשים מחוץ לנושא(

 אדוני? אני לא מבין בספורט. איזו ליגה? איזו ליגה, דן תיכון:

יש חלק בליגה הארצית, יש חלק בליגה הלאומית, יש חלק בזה, יש כמה  יחיאל אדרי:

 קבוצות.

 .עשר קבוצותקרוב ליש  העיר: 'אבי בינמו, ר

 תן לו לענות, הוא יסתבך, אל תדאג. באיזו ליגה הם משחקים? דן תיכון:

ט יש עשרה רצים, אף אחד לא השיג את תגיד לי, בתחרות ספור העיר: 'אבי בינמו, ר

 השני, מי ניצח?

 השני. ישי איבגי:
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 הוא המציא את הבדיחה הזאת. דובר:

 )דיבורים חלשים מחוץ לעניין(

יש כעשר קבוצות, יש חוג, יש בית ספר לילדים, יש קבוצת נערות, יש  העיר: 'אבי בינמו, ר

 קבוצה בליגה הארצית, יש קבוצה שנקראת על שם,

 ליגה הארצית זו הליגה השנייה ב... כון:דן תי

 זו הליגה השלישית. העיר: 'אבי בינמו, ר

 השלישית? דן תיכון:

 השלישית. כאשר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא אמרתי שתי ליגות? דווקא עלינו ליגה. דן תיכון:

 עלינו ליגה, למה אתה אומר? עלינו ליגה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שחקים בבוגרים? כמה מנשר מ רועי לוי:

 לא יודע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 חצי. ישי איבגי:

 הכושי שלי והכושי שלך זה אותו דבר. דן תיכון:

 אין, אין שם. למה, למה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... זרים. דן תיכון:

 אין זרים אצלנו, דן. למה? למה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 ..?איך נביא זרים אם אין כסף . יחיאל אדרי:

אין זרים. לכסף הזה יש זרים? אני יכול להגיד לך שבאמת זה אחד  העיר: 'אבי בינמו, ר

הדברים שצריכים להיות גאים בהם, ואני יכול להגיד את זה גם, באמת, 

לזכות קודמי, זה, זו קבוצה פנטסטית שמתקיים שם תהליך כל הזמן. אין לנו 

מגרשים. המלחמות על  מגרשים לתת להם מרוב דרישה לכדורסל. אין לנו

האולמות הן אדירות. ולכן, אחת ההחלטות שהעברתי, שאולמות הספורט 

זה לכל את  יהיו פעילים משמונה בבוקר עד אחת עשרה בלילה. ממש, לאפשר

הקבוצות. אז עכשיו כבר, קמה גם קבוצת כדורעף גברים, ביוזמה של 
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 ,תושבים מקומיים. אז אנחנו לא יכולים לאפשר להם תמיכה

 למה אין להם תמיכה? רועי לוי:

הם לא יכולים, הם צריכים להיות שנה. הסברתי. חוק העמותות  העיר: 'אבי בינמו, ר

במדינת ישראל הוא לא שייך רק לנשר, לא מאפשר לך לתת תמיכה לעמותה 

 שאין לה,

 אתה יכול להכניס את זה ל... רועי לוי:

 .זה, שיכנסו למישהו אחר העיר: 'אבי בינמו, ר

 חוץ מ"רוטרי". דן תיכון:

 חוץ מ"רוטרי". העיר: 'אבי בינמו, ר

 (ןלעניי)דיבורים חלשים מחוץ 

 טוב, עוד זה, אתה ממשיך? רועי לוי:

 רגע, אני רוצה להמשיך, כן, אני כבר זוכר את הכל.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 תנועות נוער. רועי לוי:

 תנועות נוער. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה קרה עם הילדים מהצופים? דן תיכון:

תנועות הנוער, ככה, הצופים, כאחד שהיה בין יוזמי הקמת הצופים  העיר: 'אבי בינמו, ר

לפני שבע עשרה שנה בעיר נשר יחד עם יהודה דסקל ויחיאל, הצופים, באמת 

  קיבלו מבנה מדהים.

 מה אתה חוזר לעצמך? זה הוא עשה את זה. רועי לוי:

 מי? יחיאל. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אני שאלתי. דן תיכון:

אמרתי, יחיאל. אמרתי יחיאל. אני רק נתתי את ההנחיה. באתי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אמרתי, מה זה המקום ולהתראות.

 יחיאל ביצע. רועי לוי:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר
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 הבעיה נפתרה? דן תיכון:

 כן. יש להם מקום פנטסטי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אפילו יותר מדי טוב בשבילם, ככה הם עוד טוענים. חיאל אדרי:י

אני יכול להגיד שלזכותו של, ניתן לך משה, לזכותו של ישי איבגי וגם  העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחיאל, תנועת בני עקיבא, לראשונה, כי אנחנו מזה שנים לא,

 אני רוצה לקטוע אותך, אני רוצה לפרגן גם ליחיאל. ישי איבגי:

 בסדר, כן, כן. העיר: 'י בינמו, ראב

 יחיאל באמת אני אומר לך, ישי איבגי:

 כן. אני, אני, כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

הוא  דבייחופניתי אליו בכל דבר בעניין הזה, וגם בעניינים אחרים, בדבר הזה  ישי איבגי:

 נרתם, עזר ולפחות בנושא אחד, של דת, זה הלך ו... ביותר, כמו שצריך.

 זה בגלל אומן. ל אדרי:יחיא

 אז יאללה אתה גם בא. ישי איבגי:

 הגיע השלב, ... את כולכם. מירית קרוגליאק:

 השאלה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ... דוד אמר. דן תיכון:

 על כולכם. מירית קרוגליאק:

 )דיבורים מחוץ לעניין(

ם גובים סכום אז ככה, הצופים מונים כמאה שמונים ילדים. הם ג העיר: 'אבי בינמו, ר

נכבד מהילדים. והיחס שבנינו עם בני עקיבא, זה לפי מספר התלמידים. אני 

לא אכנס כרגע למספרים, אבל לא ייגרע כלום גם מבני עקיבא, אנחנו נשמח 

שהם יפעלו ויגדלו, ובעזרת השם, הכל יהיה בסדר. לגבי השאלה לגבי "בית 

כרגע, אני חושב שלא  לב חם", כן, "בית לב חם", אנחנו ממליצים לאשר.

העבירו את כל האישורים הנדרשים, כשהם יעבירו את כל האישורים 

הנדרשים אז אנחנו נמליץ לאשר להם. לגבי "מצוינים בספורט", אני חושב 
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שבתוך שנה הם יפעלו כאן בצורה משמעותית. ישבנו עם אריק זאבי מספר 

 פעמים, כדי,

 על מה אתה מדבר? סליחה. רועי לוי:

 "מצוינים בספורט", הם לא מופיעים, יש כאן שאלה. העיר: 'ינמו, ראבי ב

 איפה זה? רועי לוי:

לא, זה לא מופיע כאן, אבל נשאלה, יש, דן תיכון שאל שאלות, אז  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני אנסה להשיב.

 יש לו פרויקט של טיפוח מצוינות. דן תיכון:

חן, טניס השולחן פועל, ולגבי השאלה שלך לגבי נכון. לגבי טניס השול העיר: 'אבי בינמו, ר

המאמן, שהוא מאמן אולימפי, גינאדי, פשוט מנהל דו שיח מאוד ארוך בנושא 

הזה, מאוד עיקש, ולפני עשרה ימים הוא היה אצלי והצענו דרכים לפתור את 

 זה. אני מקווה שהעניינים נסגרו, כי הוא יצא ממני, העניינים היו סגורים.

לא, פשוט הסתבר אחרי זה שבן האדם עובד והתלמידים מגיעים  ליאק:מירית קרוג

 והוא לא מקבל שכר. איך אנחנו נראים כעירייה?

יכולה לעבוד רק על פי נהלים. אנחנו לא יכולים לתת לבן עיריית נשר  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אדם משהו שלא לפי הסדר, לא במילוי,

לפני. כל הדברים האלה צריכים להיות  אבל דברים כאלה עושים מירית קרוגליאק:

 סגורים לפני ולא סוגרים אחרי. 

 אבל ניסינו לעשות לפני, אבל,  העיר: 'אבי בינמו, ר

לא קודם כל ממנים מישהו ועושים קבוצה ואז נותנים תלמידים,  מירית קרוגליאק:

 ואחר כך,

ראשון הצענו לו אל"ף, מירית, אני, המצפון שלי שלם. אנחנו מהיום ה העיר: 'אבי בינמו, ר

ביום הראשון האל"ף לא התאים לו, זה הפך להיות אל"ף פסיק אחד. אחר 

כך זה לבי"ת, אחר כך זה גימ"ל. אני מספר סיפור כי אני רוצה לסיים את 

 הנושא של התמיכות.
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 אני עוד לא דיברתי, קטעת אותי. רועי לוי:

 עדיין לא קיבל משכורת.אז אני רק רוצה לדעת למה בן האדם  מירית קרוגליאק:

 מה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה מאמן, מירית קרוגליאק:

, יקבל משכורת. הנה התשובה. קצר ולעניין. עכשיו, 101שימלא טופס  העיר: 'אבי בינמו, ר

אני אומר לך, יש לו כאן חסידים מאוד גדולים בתוך העירייה, אחד מהם זה 

ר לך, משגע אותי. אני הקדשתי גאורגי גרשקוביץ, שמשגע אותי, אני אומ

 לזה, 

 ובצדק. מירית קרוגליאק:

אני הקדשתי לזה, אני, כראש עיר, הקדשתי לזה שבעה דיונים, אני,  העיר: 'אבי בינמו, ר

אצלי בלשכה, ואמרתי "רבותיי, אני, עם כל הכבוד, יש לי עיסוקים שאני 

ן היה מסוכם חייב להתעסק איתם". והצענו פתרון לפני כעשרה ימים, הפתרו

על כולם. גם לגבי השאלה שלך. הפתרון היה מסוכם עליו, יצאו, אני מקבל 

טלפון, אני מרים "בן אדם שואל למה". אני מוכרח לספר סיפור, רק כדי 

ן, אני אגיד רק את נשתביני קצת מה אנחנו חווים. היה שחקן בהפועל תל ח

ל איתו משא ומתן על השם הפרטי שלו, יהודה, והוא, כל פעם שהיו באים לנה

ההשתתפות שלו בהפועל תל חנן הוא היה אומר "אני רוצה אלף שקל 

לנקודה, אני רוצה נעליים, אני רוצה זה", והוא לא היה חותם על החוזה, רק 

אחרי חצי שנה. הוא היה משחק, אבל לא חותם על החוזה. יום אחד, אחרי 

"מה אתה רוצה?",  כמה שנים שבאמת, הוא התיש את המערכת, אז אמרו לו

אז הוא אמר "אני רוצה אלף שקל לנקודה, אני רוצה נסיעות, אני רוצה 

נעליים כל שלושה חודשים, אני רוצה", עשרים דרישות. אמרו לו "קיבלת, 

בוא תחתום". הוא אמר "לחתום?" הו אלא האמין שהולכים לקראתו. אז 

ינאדי, זה פשוט אני אומר לך, את יכולה לצטט אותי ולהגיד את זה גם לג

 מדהים, כל פעם שסגרנו זה לא נסגר. ואני אומר לך, הוא איש,
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אבל קודם כל סוגרים, ואחר כך פותחים חוג. איך הילדים ואיך  מירית קרוגליאק:

 המתאמנים,

אני הרבה פעמים מניח אבן פינה ואחר כך מחפש את הדרך לבנות את  העיר: 'אבי בינמו, ר

ת עצמו, במאת, עשינו כאן המון שיעורי בית. המגדל. גינאדי בא, הציע א

 עשינו כאן הפנינג המוני, מאוד יפה, עם שחקנים מדהימים ושחקניות.

 לא, אין ספק שהוא מדהים, הוא מאמן, מירית קרוגליאק:

 ,בריםקנינו ציוד. מה לעשות? הד העיר: 'אבי בינמו, ר

 מדהים, עשיתם דברים מדהימים,  מירית קרוגליאק:

 אז עכשיו, העיר: 'ו, ראבי בינמ

... קנינו כבר את הציוד, ועשיתם, אז מה? מה עכשיו? יש ציוד, יש  מירית קרוגליאק:

 ציוד, יש תלמידים, יש הכל ולא משלמים משכורת למאמן?

 לא. לא, אל תגידי לא משלמים משכורת, זה לא נכון. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל זה מה שקורה. מירית קרוגליאק:

שהוא לא שכיר שלי, אני לא  אתה משלם משכורת למי ששכיר שלך, העיר: 'מו, ראבי בינ

 משלם משכורת.

 אתה לא משלם לו עבור השירות שהוא נותן לך. מירית קרוגליאק:

 אני לא, איך אני יכול לשלם לו? אין לי התקשרות איתו, מירית. העיר: 'אבי בינמו, ר

יותר מדי.  את הדברים, באמת, מושך .. גינאדיקצת ב. ...מירית, אני  גיאורגי גרשקוביץ:

 אם יש איזה שהוא פסיק,

לא, אין בעיה, אבל דברים כאלה סוגרים לפני שפותחים חוג,  מירית קרוגליאק:

ומפרסמים, ועושים מזה, ... כאילו זה, אז סבבה, אז אני שמחה שאתם 

 פתחתם חוג, זה מדהים, אבל לפני זה,

 )מדברים יחד(

סוגרים את הדברים האלה  אבל לפני, אבל עושים דברים כאלה, כן. ק:מירית קרוגליא

 לפני. זה כן.
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 אני מבקש להעלות את זה להצבעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגע, רגע, סליחה. רועי לוי:

 לא, לא עושים בדיעבד דברים. מירית קרוגליאק:

י "תן לי, אחר לא נתת לי לדבר בכלל. לא כלום. יש הוא קטע אותי, אמר ל רועי לוי:

 כך, אחרי שאני אסיים תדבר אתה".

 ואחרי שרועי מסיים, יוסי מתי רוצה להגיד משהו. ישי איבגי:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים מחוץ לעניין(

 כן, רועי. העיר: 'אבי בינמו, ר

אני, מעניין אותי לדעת, אביגיל, כיו"ר הועדה, או אלכס, או מוטי, מי שהיה  רועי לוי:

או מישהו באיזו שהיא צורה השפיע לכם  מישהו מחברי המועצה מעורב, אם

 על ההחלטות, או דיבר איתכם לתת כך לזה או זה, שום דבר?

 ממש לא. אביגיל דולב:

כלום, כלום, כלום? אז אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד למועצת העיר,  רועי לוי:

ות פשוט לא מבינה מה אנחנו, או לא לכם, שאני חושב שהועדה, ועדת התמיכ

כחברי מועצת עיר, רוצים בעיר ולאן השאיפה לקחת את העיר ומה סדרי 

העדיפויות שלנו ולאן הם הולכים. יש כאן,א ני מנסה, אני מתעמק 

בפרוטוקול הזה, באמת, מהיום שקיבלתי אותו, ואני פשוט לא מבין, לא 

לכל אורך התמיכות פה. מצליח להבין מה סדרי העדיפויות שהנחו את הועדה 

איך זה יכול להיות שמועצת העיר מקצה מאה ארבעים אלף שקל לתנועות 

נור, זה בסך הכל, אנחנו נותנים שישים אלף? לא הגיוני, חבר'ה. חבר'ה, זה 

לא הגיוני. מאה ארבעים אלף לעומת שישים אלף. לא יכול להיות שהצופים 

 לא יכול להיות. מקבלים מאיתנו רק ארבעים וחמישה אלף שקל.

 אתה ... להם את המבנה. אביגיל דולב:

לא יכול להיות שהצופים מקבלים מאיתנו, לא יכול להיות ש"אחריי"  רועי לוי:
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 מבקשים כסף ואנחנו לא נותנים להם כסף. פרויקט מדהים, שלוקח ילדים,

א זה לא, תקרא טוב, הוא הופעל באמצעות המתנ"ס, הם נותנים כסף, זה ל מוטי חן:

 נכון. תקרא טוב.

 כמה נותנים למתנ"ס? אז למה הם ביקשו תמיכה? רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 ... פעילויות באמצעות המתנ"ס של חמישים, מה? מוטי חן:

 אז למה הם ביקשו עוד תמיכה? רועי לוי:

 הם ביקשו עוד תמיכה, אבל הם, החוג הזה, מוטי חן:

 ת התמיכה הזו?אולי צריך, אולי הם צריכים א רועי לוי:

 הוא הופעל באמצעות המתנ"ס לפי הסכם אולם, של המתנ"ס ... מוטי חן:

 אבל אולי הם זקוקים לתמיכה? רועי לוי:

 לא לתת להם תמיכה. ראש העיר המליץאז זה,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 תצטט אותי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אומרים שאתה לא התערבת. דן תיכון:

לא התערבתי בועדה, לפני הועדה. הם היו אצלי, אנשי "אחריי"  העיר: 'ינמו, ראבי ב

רבותיי, אם אתם תמשכו את הזמן עוד טיפה, תיכף אנחנו  ,ואמרתי להם

נסיים את כל הדיונים, בשנייה אחת, אני מבטיח לכם, בשנייה אחת נסכם 

במדינת את כל הדיונים. הם באו אלי, "אחריי", אמרתי להם "תקשיבו טוב, 

ישראל נער צריך להיות נער עד גיל שמונה עשרה, עם מגבלות, שהצבע יאמן 

את האנשים, לא "אחריי" צריך לאמן את האנשים". אני, להבדיל ממוטי 

על השולחן. הם היו  ויחיאל וזה, מתנגד לעמדה הזו. ושמתי את העמדה שלי

י נותן שם עשרות אלפי שקלים. אנ 2000אצלי, הם קיבלו באמצעות שותפות 

עשרות הרצאות, ואני אומר לך, אני נגד הפעילות הזו. אני גם נגד זה 

 שקובעים,
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 איך אתה יכול להיות נגד פעילות כזאת מדהימה? רועי לוי:

 אני נגד כזו. איזו מדהימה? נער צריך, העיר: 'אבי בינמו, ר

 הם אוספים ילדים, מאמנים אותם לצבא להיות חיילים קרביים. רועי לוי:

 למה שיאמנו אותם? למה שהם יאמנו אותם? שהצבא יאמן אותם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 למה לא? אבל על כל דבר, רועי לוי:

 אנחנו צריכים לאמן להם את המוח, את ההנאה, את הבילויים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 עצור, אתה יודע מה? לשיטתך, אין צורך בכלל בכל תקציב התמיכות. רועי לוי:

 לא. העיר: 'ינמו, ראבי ב

שהמדינה, שמשרד הספורט ייתן לכדורגל, ומשרד הדתות ייתן לדת, ומשרד  רועי לוי:

 החינוך ייתן לחינוך, ומשרד לענייני קשישים ייתן לקשישים.

רועי, אבל הם מקבלים את זה דרך המועצה. הם מקבלים אצל ... את אותו  יחיאל אדרי:

 דבר.

 יכים יותר.אבל הם, כנראה, צר רועי לוי:

 לא, הם כנראה, הם, זו התעקשות. זו התעקשות. יחיאל אדרי:

אני לא יודע. אני לא יודע. אני רואה, תראה, אם היה, אם היו מביאים  רועי לוי:

בפנינו, גם כן, מעבר רק לסכומים הסופיים והסך הכל, את המהות של 

יחיאל, אתה הבקשות, יכול להיות שהייתי מסכים אותך. הייתי ומר "וואלה, 

 צודק, הם מקבלים משם זה",

 .2000רועי, לפני כן הם לא קיבלו מהמתנ"ס, קיבלו דרך שותפות  יחיאל אדרי:

 רגע, תן לי דקה. רועי לוי:

שלוש שנים בורח ... היא לא מתעסקת יותר עם תכניות. ואז  2000שותפות  יחיאל אדרי:

 מה? הכנסנו את זה דרך המתנ"ס.

 צופים ירד לארבעים וחמישה אלף? משבעים ואלף?אז למה ה רועי לוי:

 כי אם הם היו משתמשים בכסף, אני אגיד לך. יחיאל אדרי:

 הנה, השתמשו. רועי לוי:
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 שלושים אלף שקל השקענו, יחיאל אדרי:

 "תמיכה בפועל, שבעים אלף שקל". רועי לוי:

 בני עקיבא, אני אגיד לך. תן לי להסביר. שלושים אלף שקל תקצבנו את יחיאל אדרי:

 יחיאל, תקשיב לי רגע, רועי לוי:

רגע, בני עקיבא שלושים אלף שקל לפני שנה, קיבלו חמשת אלפים. את היודע  יחיאל אדרי:

 למה?

 השתמשו בחמשת אלפים. רועי לוי:

 כי זה מה ש... הם אל עבדו, לא פעלו. אותו דבר הצופים. עכשיו, יש שם ... יחיאל אדרי:

 על בני עקיבא?מי דיבר  רועי לוי:

 לא, אני אומר לך איך זה עובד. יחיאל אדרי:

בני עקיבא, שנה שעברה בכלל לא היה לך סניף, השנה, פעם ראשונה, הקמת  רועי לוי:

 להם סניף.

 )מדברים יחד(

 אבל היה להם מתוקצב חמישים אלף. יחיאל אדרי:

 עכשיו, בגלל שלא היה סניף. עכשיו הם צריכים. רועי לוי:

 זה לא דומה. זה לא דומה. ... צריך להשלים. גי:ישי איב

 אין בעיה, אבל אין להם ... אין להם עלויות של שום דבר.  יחיאל אדרי:

אתה יודע שהצופים לא תולים שלט אחד בבתי ספר שהם לא בבתי ספר  רועי לוי:

ברמות ויצחק? שילדים לא מגיעים לצופים למעלה? כי אין להורים כסף 

 י להגיע לצופים? יש בעיה עם הצופים.הרבה פעמים, כד

 הבעיה, אני ... את הסבסוד לילד. לילד אני מוכן לתת סבסוד, לא לצופים. יחיאל אדרי:

עכשיו, אני אגיד, אני אגיד מה אני מציע. אני אגיד גם מה אני מציע כאן. אני  רועי לוי:

ו חוג חושב שאין שום הבדל בין צופים שמקבלים סבסוד לבין חוג כדורגל א

כדורסל. הדברים הם אותם דברים, הרעיון הוא אותו רעיון. אם מחליטים, 

אם ילד עולה בחודש, בחוג כדורגל, ארבע מאות שקל, ואנחנו לוקחים לו 
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מאה חמישים, אם אני לא טועה, אמרת, זה אומר שהעירייה מממנת 

 חמישים שקל עבור כדורגל. אין שום סיבה, םמאתיי

 לא, העירייה לא מממנת, זה מה שצריך לעלות.  העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה? רועי לוי:

 חוג כדורגל, אמרת. העיר: 'אבי בינמו, ר

לא, אז ארבע מאות שקל, מישהו משלם את הפער הזה, זה לא בא מהעצים  רועי לוי:

הכסף הזה. מאתיים חמישים השקלים האלה, על אותו משקל, צריך לתת 

לא יודע אם יותר, אבל אני אומר, לפחות,  לצופים, ואולי אפילו יותר. אני

 להשוות,

לצופים, אנחנו ניתן לילדים שצריכים את הכסף,  אנחנו לא ניתן העיר: 'אבי בינמו, ר

 אנחנו נסבסד אותם.

 אתה לא יכול מפה לעשות את זה. רועי לוי:

 אני יכול לעשות את זה, העיר: 'אבי בינמו, ר

דרך הצופים אתה יכול לתמוך בהם, בגלל שצריך  רק דרך, זה כבר נבדק, רק רועי לוי:

רגע אמרת,  להעביר לצופים את הכסף ישירות. עכשיו תראה מה זה, לפני

 "לפני שבע עשרה שנה הקמתי את הצופים".

 הייתי שותף להקמתם. העיר: 'אבי בינמו, ר

 שותף, סליחה, אני מצפה ממך, באמת, שתתנגד לזה. רועי לוי:

 למה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לארבעים וחמישה אלף, בלבד, לצופים. רועי לוי:

 למה שאני אתנגד? העיר: 'אבי בינמו, ר

שאתה תגיד "לא ארבעים וחמש, מאתיים אלף לצופים". בטח ובטח שיש כאן  רועי לוי:

 עוד פער, שיש כאן עוד פער של שמונה,

 אני אגיד לך מתי אני, אין כאן כל פער. העיר: 'אבי בינמו, ר

כשיהיו ילדים מהשכונות של נשר ומבן דור ומתל חנן, אפשר יהיה לדבר על  ל אדרי:יחיא
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 זה.

יש פער של שמונים אלף שקל בין סכך על התקצוב לתנועות נוער, לבין מה  רועי לוי:

שאנחנו נותנים בפועל. אני חושב שאת הכסף הזה, אם אתם טוענים 

אני לוקח את הדברים ב"אחריי", אני לא מכיר את הנתונים של "אחריי", 

שלכם, ואני עובד על פי הדברים שלכם בנושא של "אחריי", אבל יש כאן 

שמונים אלף שקלים. אני חושב שלפי האחוזים, אם זה מקבל חמישה עשר, 

וזה ארבעים וחמישה, לקחת את אותם שמונים, ולחלק אותם, אני לא מדבר 

ת השמונים האלה על פריצה של מסגרת התקציב, שלא ניתן לעשות, אבל א

להוסיף, בצורה של שישים נוספים לצופים ועשרים לבני עקיבא. ואם, 

 והם לא ישתמשו, כפי שאתה אומר ...ובמידה, 

 זה חוזר במילא. יחיאל אדרי:

 הכסף הזה ממילא חוזר, אנחנו לא צריכים, זה לא כסף שהולך לאיבוד.  רועי לוי:

 אז בשביל זה יש לך עודף. יחיאל אדרי:

 רגע, זה לא, י לוי:רוע

 בשביל זה יש לך עודף ... יחיאל אדרי:

זה לא כסף שהולך, רגע, זה לא כסף, אני לא רוצה שיהיה לי עודף על הצופים.  רועי לוי:

 תגיד לי עודף בדברים אחרים, לא על הצופים.

 לא, יש לך עודף בתמיכות. בסכום הכולל. יחיאל אדרי:

ועות נוער. אם אתה רוצה להעביר עכשיו, לצורך יש כאן סכום מוקצה לתנ רועי לוי:

בין סעיפים. אתה צריך לכנס  shiftingהעניין, מדת לנוער, אתה צריך לעשות 

 ישיבה ו...

 אני מודה לך, רועי,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 רגע, שנייה, לא סיימתי. רועי לוי:

 הארכת יותר מדי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 .רגע, לא סיימתי רועי לוי:



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

140 

 אני מבקש, אני לא אתן לך לסיים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 סליחה? אבל לא סיימתי. רועי לוי:

 לא אתן לך לסיים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יש לי מילה, סליחה, רועי לוי:

 אז תסיים, אתה כבר שבע דקות בנושא הזה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יכול לדבר? אתה לא, כל רגע אתה קוטע אותי, איך אני רועי לוי:

 אז תסיים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז הנה, לקחתי גם את שבע הדקות של ישי ושל מירית, סליחה, עשר. רועי לוי:

 הם כבר דיברו. יחיאל אדרי:

לקחת? אני מבקש להעלות להצבעה את פרוטוקול ועדת תמיכות,  העיר: 'אבי בינמו, ר

 סליחה,

 )מתווכחים(

 הפרוטוקול? מי בעד העיר: 'אבי בינמו, ר

 אין כזה דבר, אתה לא יכול להצביע. אתה לא יכול להצביע. רועי לוי:

 המשחק הזה?את  אני אצביע, אתה תעשה לי העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא נותן לי ... רועי לוי:

 מי נותן לך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 הם נותנים לי את הזמן שלהם, אני אדבר בזמן שלהם. רועי לוי:

 הם יכולים לדבר, קח את הזמן שלהם. העיר: ', ראבי בינמו

 אז תן לי לדבר. רועי לוי:

 אני רוצה להעלות את זה להצבעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 לדבר, על פי חוק, ויש לי זכויות לדבר. זכותי המלאהאז תן לי לדבר.  רועי לוי:

 איפה משיח? תכניס את משיח, בוא נצביע. העיר: 'אבי בינמו, ר

לא מבין איך הועדה החליטה לאשר אני כדורגל, תמיכות בנושא של כדורגל,  וי:רועי ל

ארבע מאות אלף שקל לכדורגל, בלי בקשה? אתם יכולים להסביר לי על סמך 
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מה אישרתם ארבע מאות אלף שקל בלי בקשה? מישהו יכול, אתם רושמים 

 , כדורגל, אין בקשה".2015שאין בקשה. "בקשת תמיכה 

 זה ביחד, שני מיליון שקל ביקשו הכדורגל. לא, מוטי חן:

 מה זה שני מיליון? מה זה ביחד? ביחד למה? רועי לוי:

 כדורגל ביקשו, תראה, זה שתי שורות. מוטי חן:

 למה אז הפרדתם את זה לשתי שורות? רועי לוי:

 כי הסבסוד, כמו שאמר ראש העיר קודם. מוטי חן:

 סמכים הוגשו ואמרת כן.זה מה ששאלתי אותך, אם כל המ דן תיכון:

 משיח, בוא, בוא, אנחנו רוצים להצביע על כל הפרוטוקולים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 וכאן כתוב שכנראה, דן תיכון:

לא, חברים, לא, תסתכלו טוב. הכדורגל מופיע בשתי שורות בחלוקה בין  מוטי חן:

התמיכה השוטפת ובסבסוד במידה ותוקם מחלקת ילדים ונוער. אבל זו 

 אותה בקשה. הבקשה הכוללת שלהם את שני המיליון.

 וכמה היה שנה שעברה? רועי לוי:

 כתוב לך, מיליון מאה. מוטי חן:

 רגע, זה היה מיליון מאה כולל סבסוד מחלקות או לא כולל? רועי לוי:

 לא היה ... ילדים ונוער. רועי לוי:

 לא היה סבסוד. יחיאל אדרי:

 בר התחילה.היה, בתחילת שנה, כ רועי לוי:

 ... כדורגל התחילה ...לא קיבלו שקל. לא קיבלו.  יחיאל אדרי:

 אז מאיפה הם סבסדו את הכסף? רועי לוי:

 מעצם. יחיאל אדרי:

 היו מקורות כספיים אחרים? רועי לוי:

 לא מאיתנו. יחיאל אדרי:

 הם קיבלו כסף ממקורות כספיים אחרים? רועי לוי:
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 ו כסף.לא מאיתנו, הם אספ יחיאל אדרי:

 לא קיבלו שום דבר ממקורות אחרים? רועי לוי:

 לא.יחיאל אדרי:

עכשיו, אם הם לא, אז למה פיצלתם את זה לשניים? לשני סעיפים? זה אותו  רועי לוי:

 דבר, אגב, זה הינו הך,

 בתקציב שהם הציגו, מוטי חן:

 זה הינו הך גם בכדורסל?  רועי לוי:

 שאני אענה על השני.תן לי לענות על אחד, כדי  מוטי חן:

 כן. רועי לוי:

, הם הציגו שהם הולכים להקים, שהם 2015בתקציב שהם ביקשו לשנת  מוטי חן:

הקימו מחלקת נוער, או שהם מקימים מחלקת נוער, וביקשו תקציב נפרד 

לזה. ולכן, הועדה סברה, שככל שתוקם מחלקת נוער, באותו פורמט שעבדנו 

ד ילך ישירות לילד, לאותם ילדים עם הכדורסל בשנה שעברה, הסבסו

. כך זה עבד עם נזקקים, שלא מסוגלים לעמוד בסכום, כנגד רשימה מוכחת

 הכדורסל שנה שעברה. וראינו שזה ...

 הנוהל הזה עובד כבר היום? ישי איבגי:

ומה מתוך התמיכות האלה, שאתם נתתם, גם בכדורגל וגם בכדורסל, מה  רועי לוי:

 שימוש באצטדיונים? מתוך זה, זה שווה ערך

 אז חסר לך עוד שישים אלף שקל. ישי איבגי:

 לא, זה לא ... מוטי חן:

 בכל האצטדיונים בעיר. רועי לוי:

 זה לא פה. מוטי חן:

 בהליכה, כי זה שתיים חלקי שתים עשרה. ישי איבגי:

 אז איפה אני רואה את זה? רועי לוי:

 כל שהיא,לקבוצה, לא משנה,  שימוש שנרשם שווי מוטי חן:
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 לעמותות. רועי לוי:

לעמותות, במהות שלו הוא מופחת. המסגרת שאנחנו תקצבנו כאן, שאנחנו  מוטי חן:

מציגים כאן, היא מסגרת בלי הערכה לשווי שימוש. שווי שימוש הוא, בסך 

הכל, נרשם בהפחתת ההוצאה הרלוונטית. זאת אומרת, עושים מינוס 

 זו לא תוספת פלוס ...בחשמל, מינוס במים ופלוס בתמיכות. 

 אז כמה אתה מעריך שיהיה בתוך כל זה את שווי השימוש של האצטדיון? רועי לוי:

שווי השימו שלש האצטדיון, כמו בשנים קודמות, הערכנו אותו במאה אלף  מוטי חן:

 ש"ח, מאה, מאה ועשרה אלף ש"ח.

 אבל עכשיו יש יותר. אתה אומר, יש מחלקות נוער.  רועי לוי:

 זה אומרים שמשתמשים, חן:מוטי 

 מחלקות הנוער לא פעילות. ישי איבגי:

טוב, מוטי חן, תודה רבה. לאחר שלוש שעות ישיבה, אני מבקש  העיר: 'אבי בינמו, ר

, פרוטוקול וועדת 3-להעלות להצבעה את פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד

-י"ד , פרוטוקול וועדת מכרזים4-, פרוטוקול וועדת שמות י"ד6-תחבורה י"ד

 , פרוטוקול וועדת מלגות י"ד.13

 )מדברים יחד(

ש כאן עניין של בית הקשיש, מחלקות ... רגע, סליחה, לא סיימתי. משיח, י רועי לוי:

קיצצו להם שלוש מאות אלף שקל מבית הקשיש. שלוש מאות אלף, יש לך 

 כאן קיצוץ של שלוש מאות אלף שקל בבית הקשיש ולא יכול להיות, 

 אני מבקש להעלות מי בעד הפרוטוקולים? העיר: 'ראבי בינמו, 

 מירית אמרה הצבעה שמית, ואתם הסכמתם. רועי לוי:

 הצבעה שמית על כל הפרוטוקולים. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אחד, אחד. רועי לוי:

 תצביע כל נושא, נושא. ישי איבגי:

 כל פרוטוקול. כל פרוטוקול, הוא בפני עצמו,  רועי לוי:
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 רבותיי, כל פרוטוקול, תמשוך עוד קצת, תמשוך. העיר: 'ראבי בינמו, 

 אני מבקש לסיים עם הדיון. רועי לוי:

 אני מבקש, אני לא מקבל את הצעתך. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מבקש לסיים את הדיון. אתה לא יכול לקטוע אותי. רועי לוי:

 רבותיי, בוריס, בוריס, תקשיב לי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מבקש לסיים את הדיון. וי:רועי ל

אני מעלה את כל הפרוטוקולים להצבעה, מי בעד כל הפרוטוקולים?  העיר: 'אבי בינמו, ר

 )סופר בקול(

לא יכול להיות שאתה מקצץ בבית הקשיש, לא יכול להיות שאתה מקצץ  רועי לוי:

 בבית הקשיש.

 שבעה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 ן שאתה מקצץ,ובעמותת ... לא ייתכ רועי לוי:

 שבעה בעד. מי נגד? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא יכול להיות שאתה, לי יש הצעה נגדית. רועי לוי:

 כן. בבקשה, מה ההצעה הנגדית שלך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אוקי, עכשיו אני אציע הצעה נגדית. רועי לוי:

 אני שמח שכל הפרוטוקולים אושרו. העיר: 'אבי בינמו, ר

 כשיו אני אציע הצעה נגדית.ע רועי לוי:

 כן. העיר: 'אבי בינמו, ר

 וזה לא היה שמית, כמו ... מירית קרוגליאק:

 בסעיף, זו לא הייתה הצבעה שמית. רועי לוי:

זה הכל שמי, אם אתם רוצים להגיע בשתיים בבוקר הביתה, תגיעו  העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתם.

 נו, אנחנו קבענו ...אבל זה לא יפה כי אנחנו קבע מירית קרוגליאק:

 אנחנו, יש לנו עוד אירועים שאנחנו חייבים, מתוקף תפקידי, העיר: 'אבי בינמו, ר
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 גם לי יש אירוע. גם לי יש חיים, גם, גם אני רוצה הביתה.  מירית קרוגליאק:

 אז תנו לנו, שלוש שעות. שלוש שעות ורבע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 מעצמנו והלכנו לייצג את העיר, אבל אם כבר נתנו מירית קרוגליאק:

 אני שמח. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז בוא נעשה את זה עד הסוף ו... מירית קרוגליאק:

 כן, לעשות תחקיר ביטחוני על כל עמותה? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא, אבל איך נדע, ביקשנו לפני זה ... מירית קרוגליאק:

 )מדברים יחד(

 רואים את זה.פעם ראשונה אנחנו  ישי איבגי:

 זה כסף ציבורי. דובר:

 בטח שזה כסף ציבורי. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל לא הבנת, פעם ראשונה, אנחנו רוצים לדעת מה המקור שלו. ישי איבגי:

 מה שתגיד, אל תזלזל בי. דן תיכון:

 אני לא מזלזל, תבוא לעירייה, שב איתנו, שאל שאלות, נעזור לך. העיר: 'אבי בינמו, ר

אם הייתם בודקים את זה כמו שצריך, עם כל הפירוט, כמו  ית קרוגליאק:מיר

 שקיבלתם, גם אנחנו היינו ...

 לא בכל ישיבה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 זו הזירה ששואלים בה שאלות. דן תיכון:

 לא, נכון, דן, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. כן, מה ההצעה שלך? העיר: 'אבי בינמו, ר

מבקש להציע הצעה נגדית, אני מציע בתחום הדת, יש כאן פרוטוקול  אני רועי לוי:

 תמיכות, יש כאן משיח,

 כן, מה ההצעה שלך? בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני מעלה את ההצעה. לידיעתך, רועי לוי:

 אתה קצר רוח, אני רואה שהכדורגל מעניין אותך. דן תיכון:

ה ארבעים אלף שקל. אני, הצעת ההחלטה בתנועות הנוער, תוקצבו להם מא רועי לוי:
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ובפועל, מה שאנחנו נותנים להם זה שישים אלף. הצעת ההחלטה שלי לנצל 

עבור, בסעיף תנועות נוער, את מלוא התקציב, קרי, עבור הצופים לתת את 

 החלק היחסי, שזה עוד שישים אלף, סך הכל, מאה וחמישה אלף,

 מה ההצעה שלך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 מאיפה אתה לוקח את זה? ח עמר:משי

 יש, יש עודף. העיר: 'אבי בינמו, ר

 רשום לך פה. רועי לוי:

 יש, יש, תסתכל על הסכום, משיח. ישי איבגי:

 רועי, מה ההצעה שלך? רועי, מה ההצעה שלך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל הוא שאל אותי מאיפה נביא? רועי לוי:

 נה לי, אני מנהל את הדיון.אני מבקש שתע העיר: 'אבי בינמו, ר

 אז אני אומר את ההצעה. רועי לוי:

 .אתה לא יכול לענות לכל אחד העיר: 'אבי בינמו, ר

 אבל הוא, מה, אז תגיד לו שלא אענה לו. רועי לוי:

 אני יושב ראש הישיבה, אני מבקש ממך תעלה את הצעת ההחלטה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 דר.אז אני מעלה הצעה לס רועי לוי:

 בבקשה. העיר: 'אבי בינמו, ר

ההצעה לסדר שלי שבסעיף של תנועות נוער בצופים, במקום ארבעים  רועי לוי:

 וחמישה אלף שקל, יהיו מאה וחמישה אלף שקלים. בנושא של בני עקיבא,

 עושה לי מה שאני עשיתי לראש העיר הקודם. העיר: 'אבי בינמו, ר

חמישה עשר אלף שקלים, יהיו שלושים  בנושא של בני עקיבא, במקום רועי לוי:

וחמישה אלף שקלים, לבני עקיבא. אני חושב שבנושא של דת, הדת תוקצבה 

ברבע מאות אלף שקלים, על ידי מועצת העיר, בפועל, שלוש מאות שמונים. 

זה אומר שיש עשרים אלף שקל הפרש, אני חושב שאפשר, לאור הנתונים 

"אור עמרם", לבין "תורת חיים",  שיש פה, אפשר לתת, לחלק את זה בין



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

147 

שמשיח אמר. קרי, "אור עמרם"  בריםחמישה עשר וחמישה, לאור, גם, הד

יעמוד על שישים וחמישה אלף שקלים, ו"תורת חיים" יעמוד על שמונים 

וחמישה אלף שקלים. בנושא של חינוך, שגם כן, הסך הכל הוא שבעים 

ני חושב שכדאי לתת, יש וחמישה, אבל מועצת העיר אישרה תשעים אלף, א

כאן חמישה עשר אלף שקל פער. "מופת" ביקשו שישים אלף. שנה שעברה 

הם השתמשו בשישים וחמישה, וקיצצו להם לחמישים. זה אומר שיש להם 

כאן קיצוץ של, בערך, חמישה עשר אחוז. אני חושב שאפשר לתת כאן 

שלהם,  ל"מופת" עוד עשרת אלפים שקלים, כדי להביא אותם גם לבקשה

שהיא היית הפחות משנה שעבר, ולתת כאן לחב"ד עוד חמשת אלפים 

שקלים, ואז אנחנו עומדים בסעיפים התקציביים בנושא של תמיכות. ובנושא 

של הרווחה, זה, אני בכלל לא מבין, אבל ניתן יהיה, אנחנו צריכים, אני 

ד לך חושב, לאשר, משיח, ולעשות על זה עדכון תקציב לאחר מכן. אני אגי

, שים לב, שנה שעברה מיליון שלוש מאות למה, בנושא של הקשישים

חמישים, השנה מיליון. יש לך כאן קיצוץ של שלושים אחוז. בנושא של 

חמישים וחמישה, הורדנו  הקשישים, הם השתמשו שנה שעברה במיליון מאה

 להם השנה למיליון. בפועל, הם קיבלו שבעים ושבעה אחוז, ויש גם,

 ץ הקלטה()סוף קוב

לידיעתך, אני לא יודע אם אתה יודע, התחילו לקחת מהקשישים כסף עבור  רועי לוי:

חוגים שבעבר לא היו לוקחים מהם כסף. היום מבקשים מהם כסף. ניתן 

 לאשר להם,

 ל... לא היו חוגים בכלל. יחיאל אדרי:

אני חושב היה להם חוגים, ניתן לאשר להם את זה. אני חושב שלאור זאת,  רועי לוי:

שעבור עמותה הקשישים, שזה עמותה, שהיא, אני חושב, לב ליבה של העיר 

 בתחום הקשישים וכל מי שנחשף,

 עמותה מאוד עשירה, דרך אגב. העיר: 'אבי בינמו, ר
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כל מי שנחשף אליה יודע עד כמה היא זקוקה, איזה שירות מדהים היא  רועי לוי:

להגיע איתם למה שהם קיבלו  נותנת לקשישים, אני חושב שניתן, לפחות,

שנה שעברה, שזה מיליון מאה חמישים וחמישה אלף שקלים. אני מבקש את 

 ההצעה בנושא של התמיכות, את ההצעה לסדר הזו, 

 אני מעלה לסדר, העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 להביא את התשובה ... מוטי חן:

 עד ההצעה של רועי לוי?את ההצעה של רועי לוי. מי ב העיר: 'אבי בינמו, ר

 במקום לדחות. אני מבקש שמית.  רועי לוי:

 מירית קרוגליאק בעד, ישי איבגי בעד, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה עם ...? דן תיכון:

 רועי לוי בעד ודן תיכון בעד. מי נגד?  העיר: 'אבי בינמו, ר

 )כב' ראש העיר סופר קולות(

 ,תרים את היד, צבי העיר: 'אבי בינמו, ר

 אני נמנע. .צבי

 נמנע. העיר: 'אבי בינמו, ר

 יחד( ברים)כב' ראש העיר ממשיך לספור קולות, מד

 אני נמנע, או לא משתתף. .צבי

 רגע, תן לי להגיד מילה. תן לי להגיד, בואו נבדוק את ההצבעה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 ם זה.אני לא משתתף היות והחומר לא היה נגיש לי מיום ראשון עד ליו .צבי

 הוא לא נגיש לך? העיר: 'אבי בינמו, ר

 לא משתתף. .צבי

 טוב. שנייה, שנייה, שנייה, תן לי, העיר: 'אבי בינמו, ר

לא, תן לי להגיד משהו, לגבי מה שרועי אמר, בית ספר "מופת" אני  גיאורגי גרשקוביץ:

 חושב שצריך להרים להם את מה שאני אמרתי לו.
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 מור. אנחנו לא,בסדר ג העיר: 'אבי בינמו, ר

 )מדברים יחד(

 אז תצביע בעד.  רועי לוי:

 זה עושה ה... "מופת". בוריס אייזנברג:

 אז תצביע בעד. אז תצביע בעד. רועי לוי:

 זה עדכון, אני רוצה ... בוריס אייזנברג:

 יש לובי. העיר: 'אבי בינמו, ר

יע בעד. מה קרה? אז הנה, תצביע עכשיו בעד, יש לך איזה שישים אלף, תצב רועי לוי:

 אתם יכולים להצביע בעד. תציע הצעה משלך,

 שישה, שישה, העיר: 'אבי בינמו, ר

 אנחנו נצביע להצעה שלך. רועי לוי:

 חבר'ה, תציע הצעה משלך. יחיאל אדרי:

 איזה בית ספר הוא עושה לנו. בית ספר. בית ספר. העיר: 'אבי בינמו, ר

לך. תצביע על ההצעה שלך, מה קרה? למה נו, קדימה, תדבר על ההצעה ש רועי לוי:

 אתה עושה לו ככה? הוא רוצה כסף ל"מופת". למה?

 רועי, העיר: 'אבי בינמו, ר

 מה קרה? רועי לוי:

 מה אמרתי, שאני לא רוצה? יחיאל אדרי:

 למה לא? אז תאשר, יש לי כסף לאשר. רועי לוי:

 אל תדאג, ... את ההצעה שלך. יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(

 אבל יש, אבל יש. ועי לוי:ר

 רועי, אני בגיל שלך הייתי אופוזיציה, לי אתה מספר איך משחקים? יחיאל אדרי:

אבל יש. למה אצלך הכל פוליטיקה? יש שם ילדים שלומדים, כל דבר אתה  רועי לוי:

 עושה ממנו פוליטיקה?



 ש.פ.                                         01671

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

150 

 אין דבר שלא יקבלו. יחיאל אדרי:

 כל דבר אתה עושה פוליטיקה? רועי לוי:

 אין דבר שילד לא יקבל בעיר נשר. יחיאל אדרי:

 כל דבר פוליטי? כל דבר פוליטיקה אתה עושה? רועי לוי:

 טוב, ההצעה של רועי לוי, בעד ההצעה של רועי? העיר: 'אבי בינמו, ר

 הוא רוצה, הוא רוצה,  רועי לוי:

לוי, חמישה.  בעד ההצעה של רועי לוי, ארבעה. נגד ההצעה של רועי העיר: 'אבי בינמו, ר

 אחד נמנע. הישיבה נעולה.

 רגע, סליחה, יש עוד פרוטוקולים. דובר:

 הישיבה נעולה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה לא יכול לנעול את הישיבה. דובר:

 הישיבה נעולה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אתה לא לנעול את הישיבה. דובר:

 אתה לא יכול ... דוברת:

 מספיק. הביתה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 אדוני, אתה לא יכול לנעול את הישיבה.  דובר:

 הישיבה נעולה. העיר: 'אבי בינמו, ר

 

 


