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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' 6/2015 806
התקיימה בתאריך  ,19.4.2015ל' באייר ,התשע"ה
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר ,עיריית נשר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
מר משיח עמר ,סגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר דוד עמר ,חבר מועצת העיר
מר דן תיכון ,חבר מועצת העיר
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצת העיר
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצת העיר
מר איגור גורביץ ,חבר מועצת העיר
עו"ד מירית קרוגליאק ,חברת מועצת העיר
מר ישי איבגי ,חבר מועצת העיר
ניב רוסו ,עוזר ראש העיר
גב' אביגיל דולב ,מנכ"לית העירייה
רו"ח מוטי חן ,גזבר העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועץ משפטי
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה

על סדר היום:

.1

הצעה לסדר היום  -אבי בינמו ,ראש העיר לאן אתה מוביל את העיר?

"חבר" – הקלטה ותמלול

03478

2

ד.נ19.4.2015 .

.2

הצעת החלטה :לבטל את ישיבות מועצת העיר הנ"ל:

א.

ישיבת מועצת העיר מן המניין  )805( 5/2015שהתקיימה בתאריך  ,25.3.2015יום
ד' ,ה' בניסן ,התשע"ה.

ב.

ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מספר  )802( 2/2015שהתקיימה בתאריך
 ,26.1.2015יום ב' ,ו' בשבט ,התשע"ה.

פרוטוקול
מר אברהם בינמו :חברים ברשותכם ,ערב טוב .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא
מן המניין מספר  .6/2015על סדר היום הצעת חמשת חברי המועצה .הצעה
לסדר היום אבי בינמו ראש העיר מוביל והצעת ההחלטה זה מבחינת הסיעות
באופוזיציה  ..את השינוי במועצת העיר  805ו .802-בבקשה.

סעיף  - 1הצעה לסדר היום  -אבי בינמו ,ראש העיר לאן אתה מוביל את העיר?

מר ישי איבגי :או קיי ,אני רוצה קודם כל לפתוח את הישיבה הזאת ובעצם להודיע שאם לא
תינתן לנו הזכות לבטא את עצמנו בישיבות שמן המניין שהן מכונסות על פי
תאריכים שנקבעו בדרך כלל מראש ,אנחנו ניכנס לישיבות האלה לעיתים
דחופות על מנת בעצם להעלות את כל הנושאים שעד היום לא הועלו ,אז
תיק חו את זה בחשבון .אני רציתי בעצם ,הכותרת הייתה "ראש העיר לאן
אתה מוביל אותנו" .רציתי להעלות מספר נושאים שעלו חלקם ,חלקם לא
עלו או שבחרו לא להתייחס אליהם ,וחלקם שקיבלנו עליהם תשובות ואינם
מבוצעות על פי התשובות שהובטחו לנו .קודם כל הנושא שבוער ,גם היום
ראיתי ממש בחדשות לפני שהגעתי לפה ,נושא בתי זיקוק .אנחנו רואים את
ראש העיר של חיפה יונה יהב מתראיין בערוצי החדשות ,מבחינתי סוג של
התגוננות .יש כאלה שיגידו שגם זה בסדר ,אבל אנחנו יודעים שלאורך השנים
לא נעשו פה הרבה דברים ועכשיו זה אקוטי ,עכשיו בעצם יש נקרא לזה מידע

"חבר" – הקלטה ותמלול

03478

3

ד.נ19.4.2015 .

מדעי או איך שיקראו לזה על תחלואה גוברת באזורים שלנו כאשר נשר
בראש סדר העדיפויות של התחלואה לצערנו ,ובעצם אני לא רואה שראש
העיר נוקט כל פעילות ,כל פעולה ,לא מערב את חברי המועצה .ראיתי בעיתון
המקומי שאתה קורא לראשי הערים להתאגד ביחד ולפעול כנגד זה .אבל לפני
שמגבשים איזושהי דעה עם האנשים החיצוניים ,שזה בסדר ,צריכים לפנות
לחברי המועצה ,יש ועדת איכות סביבה פה ,לכנס אותה באופן דחוף ,חברים
מה קורה? האם יש נתונים שלא ידענו עליהם עד היום? האם זה סתם בז
תקשורתי שתפס תהודה? אנחנו רוצים לדעת מהדברים האלה ,אנחנו רוצים
לטפל בזה .כמובן שחשוב להעביר מעל לכל ספק אם זה לא ברור שחיי ילדינו
בסכנה ,כמובן גם המבוגרים שבתוכנו וגם הילדים שלנו ,זה בנפשנו ואנחנו
מבקשים שתיקח מבחינתנו את כל משקל הכובד שלך ובעצם תשים אותו על
העניין הזה ופה גם מבחינתנו האופוזיציה,
מר אברהם בינמו :אני אגיד לך בקצרה ,אני אגיד לך בקצרה.
מר ישי איבגי :רגע ,רגע ,שנייה ,עוד לא סיימתי.
מר אברהם בינמו :הנושא הזה הוא בראש סדר מעייננו אבל זה לא על סדר היום.
מר ישי איבגי :רגע ,תן לי.
מר אברהם בינמו :לא ,אבל אם אתה רוצה שנתייחס לזה.
מר ישי איבגי :לא ,על סדר היום ,רגע שנייה,
מר אברהם בינמו :תדבר על סדר היום.
מר ישי איבגי :על סדר היום זה לאן אנחנו מובלים.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר ישי איבגי :יש פה נושא ,יפה ,מבחינתנו,
מר דן תיכון :אם זה לא על סדר היום,
מר אברהם בינמו :אנחנו עוסקים בזה.
מר ישי איבגי :רגע ,רגע ,שנייה.
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(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :רגע אבי ,שנייה ,אחרי שנה וחצי כינסנו ישיבה שלא מן המניין .אני מבקש,
תן לי לסיים את הדברים שלי .תרצה להגיב ,אין בעיה ,תגיד מה שאתה
רוצה .אני שומע ,אני לא בורח.
מר אברהם בינמו :אני מאוד מודה.
מר ישי איבגי :אתם יודעים אני נשאר פה כמו כולם.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר ישי איבגי :עד סוף הישיבה ואתם יודעים את זה .חיי ילדינו בסכנה ואני מבקש להפעיל
את מלוא כובד משקלך וגם אם תצטרך את החיזוק של האופוזיציה בנושא
זה ,תקבל אותו .זה חשוב מאוד כי בדברים האלה אין קואליציה ,אין
א ופוזיציה ,כולם נמצאים באותה סכנה .הסכנה מרחפת מעל ראשם של
כולנו .את חזון העיר שלך טרם הצגת וזאת לאחר שנתבקשת מספר פעמים.
את חזון העיר שלך טרם הצגת וזאת לאחר שנתבקשת מספר פעמים לעשות
זאת .נשמח לשמוע גם בנושא הזה את דבריך .גזבר העירייה עוזב מרצונו .לא
קיבלנו ממך שום הסבר .אבי ,לא קיבלנו ממך שום הסבר למה הגזבר עוזב.
האם ההתנהלות הכלכלית של העירייה ,יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא,
לא עולה בקנה אחד עם המחשבה שלו .מה השתנה? האם הוא רוצה ללכת
לאפיקים אחרים? אנחנו רוצים לקבל הסבר ,זה דרגה בכירה שעד היום טרם
קיבלנו עליה את ההסבר מדוע היא עוזבת .מספר נקודות שמתקשרות לי
באופן אישי אבל זה רק התפישה שלי .אנחנו הולכים בעיר ,זה לא סוד ,זה גם
עולה מעל לכל במה ושומעים אנשים תשמע ,ההוא נכנס לעבוד ,ההוא נכנס
לעבוד ,יש לתושבים תחושה ואנחנו ,עוד פעם ,אנחנו לא יודעים עד שלא יוכח
אחרת אז אין לנו בינתיים משהו אחר ,ימים יגידו .יש לנו בעצם מידע כל
הזמן מהציבור שזורם שההוא התקבל וההוא מקורב להוא וההוא התקבל
ויש כאלה שאנחנו גם יודעים שהם היו במערכת בחירות כזאת או אחרת .אני
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לא יודע עד כמה זה מובהק כמינוי פוליטי כן או לא ,אבל ימים יגידו ואני
אומר אנשים שואלים את זה .יכול להיות שהמינויים הפוליטיים האלה
בעצם הם לכאורה ,הם בעצם לא עולים בקנה אחד עם ההוצאות שחושב
עליהם גזבר העירייה ולכן הוא יודע איפה אנחנו נימצא כאשר רואים את זה
בדו"חות הכספיים ,איפה אנחנו נימצא בעוד כמה זמן ,לדעתי ,ולכן הוא עזב.
אני אשמח שתפריך את זה .אנחנו לא יכולים להפריך את זה מול הציבור
ואנחנו חברי מועצת העיר שלך ואנחנו לא יכולים להפריך את זה מול הציבור
כי אין לנו נתונים אחרים ואנחנו נשמח לקבל אותם .מבחינתי קודם כל
מהאנשים שאנחנו מכירים שנכנסו לעבוד בעירייה והיו קשורים למערכות
בחירות כאלה או אחרות ,חשוב לי לציין שלדעתי ולטעמי מרבית האנשים
שיושבים פה בחדר הזה ,נמצאים כמעט בכל נושא בניגוד ענייני כי או חבר
שלהם נמצא במתנ"ס או דוד שלהם נמצא בחצר או בכל מקום אחר .אני
אשמח שהיועץ המשפטי גם יגיב וגם מבקר העירייה יגיב בנושא הזה .קרנות
העירייה ,שלחתם דו"ח שיבוא לישיבת המועצה .סעיף  1כן מעניין אותי,
קרנות העירייה ,אתה עומד כמעט מעל לכל במה ואומר שאנחנו עושים חייל
מבחינה תקציבית .אני רק רוצה ,אולי אני לא מבין ואני אשמח שתנחה את
הגזבר לפני שהוא עוזב שיסביר לי שוב ,תקצבי העירייה השנתי הוא תקציב
שהוא נגזרת של התקציב שבעצם הציבור משלם ,אני קורא לזה ,או העסקים
באזור כולם ביחד במשך שנה ואיתו אתה יכול להשתמש .כשאנחנו נכנסנו
למועצת העיר תקציב העירייה היה  162מיליון שקל ,היום הוא נושק ל200-
מיליון שקל .ואני אומר הציבור הביא את זה מאיזשהו מקום או שמצאת
איזה אבן ,לבנה הפכת אותה,
מר אברהם בינמו :באר נפט.
מר ישי איבגי :באר נפט ,גם יכול להיות ,הפכת אותה ומצאת כסף שם .אני לא יודע מאיפה
מגיעים המיליונים האלה ,כמעט  40מיליון שקל ,אני אשמח לדעת מאיפה הם

"חבר" – הקלטה ותמלול

03478

6

ד.נ19.4.2015 .

מגיעים ,כי כל הזמן אני שומע על דו"חות ,על ארנונה ,על מדידות ,כל מיני
דברים .אני רוצה לדעת מה הפעילות וכמובן שלא מסתמך על שנים עברו ועל
הקופה שנשארה שם .הדבר שמטריד אותי זה תשימו לב לתקציב הקרנות.
תקציב הקרנות ירד בשנה שעברה מ 200-מיליון שקל ל 185-מיליון שקל,
כאשר תקציב מים וביוב שמותר להשתמש בו רק למים וביוב עלה .זה אומר
שהקרנות שלנו הטהורות שאנחנו יכולים להשתמש לפעילויות שאנחנו רוצים
בסך הכול לעשות ביום יום ,נעלמו בעצם מהמפה .זאת אומרת אין לנו כמעט
כסף ,אתה יכול להגיד שיש לנו הרבה כסף,
מר אברהם בינמו :ישי ,שאלה ,שאלה ,שאלה,
מר ישי איבגי :כן.
מר אברהם בינמו :אתה ניסית חלק מהשאלות בעיקר בענייני התקציב עם הגזבר?
מר ישי איבגי :אני יכול להגיד לך שאני קורא את המספרים .אני רוצה לשמוע .יש לנו
ישיבה ראשונה מאז שהגשת את הדו"ח שזה לפני מספר ימים לא רב ,נכון?
אלי היה אצלי מספר ימים לא רב ,אני שואל אותך ,אתה יכול להגיד לי ישי
מתאים לי להגיב ,לא מתאים לי נגיב בישיבה הבאה ,אני רוצה בסך הכול,
אני לא ,עוד פעם אני אומר יש מספרים .אתה יכול להתווכח ,אתה רושם ,לא
אתה אבל הגזבר  200ירד ל 185-מיליון שקל .הוא מראה לך מים וביוב .אם
אתה עושה אחד ועוד אחד יוצא שתיים ,זה לא יוצא עשר .או קיי ,מלגות
לסטודנטים ,פנו אלי ,האמת שהסתכלתי ככה בהחלטות שלנו לגבי מלגות
לסטודנטים ,והמלגות השנה ירדו וכבר אם שמתם לב ,שנה שעברה בעצם
אנחנו התרענו שיהיה קשה מאוד לעמוד בגודל המלגות האלה .אנחנו נשמח
אם תגדיל אותן גם ,שלא יתברר משהו אחר ,אבל גודל המלגות בעצם היה
גבוה אז ואנחנו שמחים ומברכים על זה שבעצם בסך הכול הרחבת את מה
שרועי לוי התחיל עוד בקדנציה הקודמת ואמרת את זה גם בישיבת המועצה,
קראתי את זה בפרוטוקול ובעצם השנה זה ירד .אני אשמח לדעת איך אתה
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חושב להתנהל בהמשך השנים או שיש איזה כסף שאמור בעצם להחזיר את
המלגות לשנה שעברה או לחילופין ,ככה זה ירוץ במשך כל השנים הקרובות
שאתה תהייה ראש העיר .יש לי דבר אחד שהיה אתו בעיה של התנהלות
מבחינתי של ראש עיר ,תאגיד מים .הבאת הצעה ,הרפתקנית ,זה לא סוד ,אף
אחד פה לא יכול להכחיש את זה ,להתממשק עם תאגיד מים ובעצם שתאגיד
מים ינהל לנו את כל העניין של מים וביוב בעיר .אחר כך הלכת לתקשורת,
אחרי שרועי לוי נתן פה ,אני אגיד ,מידע מדויק,
מר אברהם בינמו :מה תפקידו של רועי לוי?
מר ישי איבגי :רועי לוי במה ,היום?
מר אברהם בינמו :כן.
מר ישי איבגי :חבר מועצת עיר,
מר אברהם בינמו :ו?
מר ישי איבגי :ומה?
מר אברהם בינמו :ומבקש עיריית קריית ים.
מר ישי איבגי :אין בעיה בכלל עם הדבר הזה.
מר אברהם בינמו :לא,
מר ישי איבגי :אני לא רואה ,רגע ,שנייה ,אני לא רואה ,בית המשפט ,אנחנו לא קובעים .בית
המשפט מה שהוא יחליט יצטרך לקבל בשמחה.
מר דן תיכון :הוא עדיין חבר,
מר ישי איבגי :מועצה לכל דבר.
מר דן תיכון :מועצה מן המניין.
מר אברהם בינמו :בוודאי.
מר דן תיכון :רק אתה צריך להתייחס אליו בכבוד הראוי ,בכבוד הראוי.
מר ישי איבגי :בסדר.
מר אברהם בינמו :רק אני יכול להגיד לך שלעיתים כשאנחנו רוצים לקבוע ישיבת מועצה,
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זה עלול להיתקל בישיבות המועצה של קריית ים ,אז אנחנו צריכים ,אז אתה
סבור ככה,
מר ישי איבגי :רגע ,רגע ,שנייה ,אני בטוח שמהיום אתה תיקח את הלו"ז של קריית ים
ותנסה לקבוע את כל הישיבות.
מר אברהם בינמו :אתה אומר לא ,הוא אומר כן .אבל אתה יודע שאני מאמין לכן שלו ,הוא
אף פעם לא שיקר לי ,אני מאמין לכן שלו.
מר ישי איבגי :או קיי ,אני רק רוצה להגיד עוד פעם ,חשוב לי בנושא הזה להגיד שהלכת
לתקשורת ואמרת אנחנו הורדנו מסדר היום את העניין של תאגיד מים.
תשמע ,לבן אדם צריך גם להיות איזה סוג של אמינות ,יושרה ציבורית מול
הציבור לבוא ולהגיד חברים ,יש מועצה מכובדת ,ואגב זה מועצה שלך ,זה לא
מועצה של מישהו אחר ,שבאו נתנו טיעונים צודקים ,ואללה קיבלתי את זה,
גם גדולה של בן אדם לקבל את הטענה ,הורדתי את זה מסדר היום .צריך
לפרגן גם למי שצריך לפרגן כמו שאני יודע להגיד גם לכם וגם ליחיאל ,יש
גינון טוב ,רואים פרחים בעיר והכול ,אני לא מתבייש להגיד את זה בכל
מקום בלי להתבלבל בכלל .מה שהוא של בן אדם הוא של בן אדם .נושא
נוסף ,בתחילת הקדנציה ,בתחילת השנה הקודמת ,כמעט לקראת האמצע,
ביקשתם לשפץ את העירייה או לבנות תב"ר לנושא הזה בשווי של כ 7-מיליון
שקל .אחרי שאנחנו אמרנו את דברינו ,גם פה באת שמעת ,הורדת את זה ל-
 1.5מיליון שקל .בישיבה האחרונה הוספתם עוד כמה מיליונים לשיפוץ
העירייה שוב .זה כאילו ,ואני אתן כמה דוגמאות שהן קשורות להתנהלות ,כל
זה תחת ההתנהלות הכספית שלדעתי הדליקה אור אדום זוהר לגבי הגזבר
ואנחנו ,ואני אשמח שתפריך את זה ובגלל זה אני אומר את כל הנושאים
שקשורים לכספים .עכשיו ביקשת עוד כמה מיליונים לשפץ את העירייה ,זה
כאילו למחזר כל פעם בקשות שבעצם חשבת עליהן ,הורדת אותן ,אני אתן
דוגמה גם על העניין של רחוב הסחלב שתיכף אני אגיע אליו .פשוט לעשות
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ולבטל ולחזור ועוד פעם לבטל ,משהו פה לא נראה לי הגיוני .צריך שיהיה
איזשהו עמוד שדרה כאן אם החלטת ללכת עם משהו ,תלך אתו עד הסוף או
שאל תבטל אותו.
מר אברהם בינמו :זה חלק מהקמפיין שלכם המילים האלה שאתה אומר?
מר ישי איבגי :לא ,אתה יוד ע מה ,אני אשמח ,אני לא חשבתי על זה .האמת שגם אם תחשוב
שמישהו אחר,
מר אברהם בינמו :לא,
מר ישי איבגי :היה מעורב בדבר הזה ולו בחצי דבר ,אף אחד לא היה מעורב .אני רשמתי את
כל הדברים האלה וזה רק עניין שלי ,או קיי? אני אומר את דעתי.
מר אברהם בינמו :דברי חכמים בנחת נשמעים .אני מקשיב לך.
מר ישי איבגי :היה בתחילת הקדנציה ,התהדרתם במשאיות של פסולת שפיניתם .אני
שואל ,400 ,תמיד אמרת  .400לא יודע ,אבל אתה יודע מה ,נחתוך ב ,200-זה
בסדר גמור .אני שואל שאלה .בכמה ,בשני פרמטרים שאני עליתי על הנושא
הזה ,לדעתי אבל אולי מהניסיון שלכם תוכלו להעלות עוד פרמטרים ,לדעתי
יכולתם לקבל ולא ראיתי את זה בדו"חות ,פיצויים מהמשרד לאיכות
הסביבה על הפסולת שבעצם פיניתם ובטוח על השבילי אש שעשיתם דרך
מכבי אש .האם קיבלתם איזשהו תקציב וסיוע בנושא הזה? אני לא ראיתי
את זה בדו"חות .אני מעריך שבקרוב אתה ,כאשר הגזבר יעזוב ,אתה בעצם
תצטרך ,יש איזה שמועות שאומרות שאולי הוא לוקח חברת יעוץ .אני רוצה
שתדע שמלכתחילה אנחנו נרצה כל חוזה התקשרות אתו ,אנחנו חושבים
שהוא ראוי ,אנחנו חושבים שהוא בן אדם מוערך.
מר אברהם בינמו :אתם לא רוצים שהוא יהיה.
מר ישי איבגי :רגע ,שנייה.
מר אברהם בינמו :לא רוצים שהוא יהיה.
מר ישי איבגי :בן אדם מצוין ,אך אנחנו נרצה לראות כל חוזה התקשרות.
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מר דן תיכון :קודם תגיד למה הוא הולך.
מר ישי איבגי :רגע ,שנייה,
מר דן תיכון :אולי תסביר.
מר ישי איבגי :רגע,
מר אברהם בינמו :אני מוכן ,תשאל אותו.
מר ישי איבגי :רגע ,רגע ,אבל רגע שנייה,
מר דן תיכון :אני?
מר אברהם בינמו :אני מציע שתשאל אותו.
מר ישי איבגי :רגע ,רגע ,שנייה.
מר דן תיכון :אתה ראש העיר.
מר אברהם בינמו :אני אסביר .כשאני אצטרך להסביר אני אסביר.
מר ישי איבגי :אני אומר אני אשמח,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :מה?
מר דן תיכון :בבוא המועד?
מר אברהם בינמו :לא בבוא המועד .בבוא העת.
מר דן תיכון :בסדר.
מר ישי איבגי :אני אשמח,
מר אברהם בינמו :תשאל שאלות רציניות ,אני אשיב.
מר ישי איבגי :אני שואל,
מר אברהם בינמו... :
מר ישי איבגי :אני אשמח לקבל כל הסכם שיהיה אתו על מנת לדעת שהוא לא עוזב בתור
גזבר העירייה וחוזר בתור יעוץ של גזבר עם  ...גבוהות יותר ,אז מראש אני
אומר את זה ,זה חשוב שזה יירשם .שבס ,איך לא לדבר על זה? שבס .נתתם
או יותר נכון מפרסמים מספר דירות המכיל שבס בשני אתרים ,גם באתר
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למעלה וגם באתר למטה ,ובעצם האתר של שבס הזה,
מר דן תיכון :אתה ממהר?
מר ישי איבגי :השבס הזה בעצם שמפרסמים שם אני מאמין שהוא בידיעתך ,זו האמונה
שלי .באחד מהם כבר הבנתי שזה מאושר .איך ראש עיר שכל הזמן אומר
קיבלתי קולות מהחיילים ,צנחנים ,אני מצטט את מה שאתה אומר ,מכל
היחידות הקרביות ,בקיצור צעירים,
מר אברהם בינמו :מהכול,
מר ישי איבגי :מהרבה יחידות ואנחנו שמחים והכול בסדר גמור ,איך לא נתן שום דבר
שקשור לצעירים בהתניה בשבס הזה? איך לא הקצאת דירות לצעירים בשבס
הזה וכל הזמן זה נראה כאילו בעקבות לחץ ,בעקבות אם שמנו לב או לא
שמנו לב ,אתה מתחיל לפעול .פינוי בינוי ,לאחרונה נתבשרנו שיש איזה
חברה ,אני לא יודע אם זה בשורה או לא ,ימים יגידו ,חברת קריגר ,שבעצם
לוקחת את החלק התחתון שלו בעניין הפינוי בינוי ובעצם נכנסת לשם
ומחתימה דיירים .הבנתי שזה לא מעט דיירים ,מחתימה דיירים ומבקשת
מהם להתממשק איתה לגבי פינוי בינוי .אני הבנתי ממה שנאמר שהם
אומרים שיש להם סוג של הסכמה בנושא הזה מהעירייה .אני רוצה לדעת מה
עמדתך בנושא אחת ולתמיד ,אל תשאיר את זה ,עוד מעט ה,dead line-
החלון זמנים של פינוי בינוי בכלל באזור שהוא לפינוי בינוי תם ואני רוצה
לדעת מה עמדתך בנושא .אני אשמח שתרשום את זה ותגיב לנו כי זה חמור
ביותר שאנחנו לא יודעים מה קורה עם זה .היועץ ליועץ המשפטי רון  ..נבחן
לעזור ליעוץ המשפטי שלנו.
מר אברהם בינמו :אני רוצה רגע לשאול ,זה על סדר היום? יש סדר היום.
מר ישי איבגי :זה על סדר היום כי נשאר לי בדיוק עוד שלושה ארבעה נושאים.
מר אברהם בינמו :לא ,אני שואל אם זה על סדר היום.
מר ישי איבגי :מבחינתנו כל מה שקרה בשנה הזאת והלאה ,מבחינתי על סדר היום.
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מר דן תיכון :מי מוביל את העיר?
מר אברהם בינמו :אני מוביל אותה.
מר ישי איבגי :או קיי.
מר דן תיכון :הוא סבור ש,..
מר ישי איבגי :אז רגע ,שנייה ,היועץ ליועץ המשפטי אני קורא לזה ,שהתקבל מר רון  ...אתה
הסברת לנו אז שיש דו"חות שלא טופלו שנים ,תקרא את הפרוטוקולים,
עברתי פשוט על הפרוטוקולים ,אין קשר למה שלדעתי הוא עושה היום למה
שהסברתם לנו כאשר הוחלט על רון  ...והכי חמור זה במשפט האישי שלך
מול רועי לוי בא לייצג אותך במשפט האישי שלי,
מר אברהם בינמו :שלי?
מר ישי איבגי :במשפט האישי שלך מול רועי לוי,
מר אברהם בינמו :למה משפט אישי?
מר ישי איבגי :כי זה משפט אישי מול רועי לוי.
מר אברהם בינמו :מה ,זה  ....שלי?
מר ישי איבגי :עוד פעם אני אומר ,זה מבחינתי אישי.
מר אברהם בינמו :אני כראש עיר,
מר ישי איבגי :זה אישי,
מר אברהם בינמו :חשבתי שלא נכון שמבקר יהיה,
מר ישי איבגי :קח לך עורך דין,
מר אברהם בינמו :סליחה,
מר ישי איבגי :או תעמיד תקציב לחבר מועצת העיר שמתמודד מולך.
מר אברהם בינמו :אני אעמיד ,העמידו לו תקציב ...
מר ישי איבגי :אני לא יודע.
מר אברהם בינמו :אתה לא יודע?
מר ישי איבגי :אני לא יודע ,אני לא יודע ,אני שואל .למה לא ,למה לא נהגת בו באיך שאתה
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נוהג בעצמך?
מר דן תיכון :מי העמיד לרשותו תקציב?
מר אברהם בינמו :אני לא יודע.
מר דן תיכון :התקציב שהעמידו לו ,התקציב ב...
מר ישי איבגי :תחשוב עליו כמו שאתה חושב על עצמך ,זה מה שאני מנסה להסביר לך וזה
לא היה תפקידו של ,זה לא היה בהגדרת התפקיד של היועץ המשפטי.
מר אברהם בינמו ... :לא קל להמשיך עם זה.
מר ישי איבגי :או קיי .לגבי אנטנות סלולאריות .הפגנת מול עמוס  ,18אני לא אשכח את זה
כמו אתמול ,עוד כשרועי היה ככה במפלגה שלך ,ונעמדת ,נעמדת מול עמוס
 18ואמרת אצלי זה לא יהיה ,הוצאת את כל התושבים של עמוס  ,18זה
הבניין החדש אם אתה לא יודע על מה אני מדבר ,עמוס  ,18והיום יש לך כמה
מקומות שאתה יכול לטפל בהם .עמוס  18כמובן נשאר כפי שהוא ,רחוב
צה"ל ,עמיגור,
מר אברהם בינמו18 :א'.
מר ישי איבגי 18 :א' ,אלופי צה"ל נשארו כמו שהם ,האצטדיון כדורגל ,אגב ,אני לא יודע מה
קורה עם זה עד היום ,אני אשמח לדעת מה קורה עם האנטנות האלה ,זה
אצטדיון ,...
מר דן תיכון :מה עם ה ,12/0-לא סיפרת לי עוד איך אתה...
מר ישי איבגי :יפה מאוד ,יפה מאוד.
מר דן תיכון .. :ניצחה היום ,אתמול ,אבל ,12
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :זה לא קצת הדליק לך נורה אדומה?
מר אברהם בינמו :לא ,מה אתה רוצה ,זה אום אל-פאחם .הם באו עם  11שחקנים.
מר דן תיכון :אום אל-פאחם זו הקבוצה הטובה ביותר ב..
מר אברהם בינמו :הייתה ,הייתה.
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מר דן תיכון :הייתה.
מר אברהם בינמו :היא עלתה שתי ליגות.
מר דן תיכון :אבל תגיד לי ,תגיד לי אתה אדוני ראש העיר ,לא חזרנו  70שנה אחורנית?
מר אברהם בינמו :השוער,
מר דן תיכון :אתה מחייך ,אל תחייך.
מר אברהם בינמו :השוער שלהם הורחק בדקה השנייה ,הם באו עם  11שחקנים וללא
מחליפים ,שבוע לפני כן הם קיבלו מקטמון אני חושב .13/0
מר דן תיכון :אתה זוכר תוצאה כזאת?
מר אברהם בינמו :אני לא בליגות האלה.
מר דן תיכון :אתה לא,
מר אברהם בינמו :אבל אני זוכר,
דובר:

זה היה כדורסל ,זה היה כדורסל.

מר דן תיכון :מה?
דובר:

בליגות האלה זה יכול לקרות .בליגות האלה זה יכול לקרות.

מר דן תיכון :אני מוכרח לומר ,התשובה שלך היא הרצינית ביותר .אני מודיע לך ,הרי זה
לא הסתיים ,יבדקו את זה בטח ההתאחדות לכדורגל ,מוטב שגם אתה  ..מן
העניין הזה.
מר אברהם בינמו :בא לי באמת לנשק אותך בראש.
מר דן תיכון :לנשק אותי בראש?
מר אברהם בינמו :כן.
מר דן תיכון :מאיפה כזה,
מר אברהם בינמו :מה לי ול...
מר דן תיכון :מה ,יש לי ?..
מר אברהם בינמו :לא ,מתוך הערכה .. .מין שאינו במינו.
מר ישי איבגי :טוב ,אני רוצה רק לסיים ,אני ממש לקראת הסוף .דרך משה בבוקר ,באמת,
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אני אומר דברים רציניים שעלו גם בוועדת תחבורה .דרך משה בבוקר ,מתי
אתה מתכוון לטפל בפקק שקורה שם? הרי עוד מעט  600ומשהו דירות יינתנו
לאנשים למעלה .אם אתה זוכר ,עשינו יציאה לכיוון למטה.
מר אברהם בינמו :כל מה שאמרת ,עם זה אני מסכים איתך.
מר ישי איבגי :חצי למטה ,מה יקרה? מה ייעשה? כנ"ל לגבי בתי ספר ,תשתיות חינוך,
אנשים פונים אלינו ואנחנו לא יודעים מה לענות להם לגבי תשתיות חינוך
לשכונה החדשה .אני אשמח לשמוע גם על זה .תרשום אבי ,זה חשוב .הבטחת
רב לעיר כאשר הבאתי הצעה לסדר ,הבטחת רב לעיר עד החגים .אם אתה
זוכר ,לפני שנה אמרתי לך ארבעה חודשים ,אמרת לי ישי עזוב ,תוריד את זה
מסדר היום עד החגים .עדיין אין רב לעיר כמו שהבטחת ואני עדיין מחכה.
השאלה אם אתה,
מר אברהם בינמו .. :המועצה הדתית .אני לא מחכה .חבל ששיבשתם את ...
מר ישי איבגי :דניאל  ...אחרי ארבעה חודשים שאתה הבטחת ותבדוק את מה שאני אומר
לך.
מר אברהם בינמו :הרכב המועצה הדתית לא הושלם עד היום ,עד עצם היום הזה .עד עצם
היום הזה.
מר ישי איבגי :זה לא שינה כהוא זה.
מר אברהם בינמו :לא ,יש תהליכים.
מר ישי איבגי :זה לא שונה כי ההרכב הקודם שהיה היה קביל ויכולתם לקבל את ההחלטה.
מר אברהם בינמו :לא ,יש תהליכים סטטוטוריים שאנחנו לא יכולים לקצר אותם.
מר ישי איבגי :או קיי ,קווי האוטובוסים בעיר ,אני ואתה דיברנו חמש שש פעמים על קו
 .112תחנות בכניסה לבן דב ,שהקו ימשיך עד למעלה .אני לא יודע מה נעשה
באוטובוסים ,אני אשמח לדעת שקרה משהו אחר .הבאנו לפה תושבים
שיסבירו לך את הנושא הזה .הפכת את רחוב הסחלב ,זה חשוב מאוד
שתקשיב ,לחד סטרי ,אחר כך הפכת אותו חזרה לדו סטרי.
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מר אברהם בינמו :לא הפכתי אותו לדו סטרי .הוא חד סטרי.
מר ישי איבגי :לא ,הוא היה חד סטרי ,הורידו את התמרורים ,הוא היה דו סטרי.
מר אברהם בינמו :הוא חד סטרי.
מר ישי איבגי :הוא היה דו סטרי וחזרת לחד סטרי .אנשים היום ,אבי חשוב שתשמע,
אנשים נוסעים היום נגד התנועה ואחד מהתושבים שגר ברחוב הוא מתווכח
איתי ואומר לי היום הרחוב הוא דו סטרי ,אל תתווכח איתי ,הורידו את
השלטים .חשוב אבי שתשים לב.
מר אברהם בינמו :היום הוא מתווכח איתך?
מר ישי איבגי :זה היה לפני יומיים.
מר אברהם בינמו :אני הייתי אתמול בבוקר.
מר ישי איבגי :לא ,אז גם אני .ראיתי שיש שלטים.
מר אברהם בינמו :היום בבוקר.
מר ישי איבגי :אני ראיתי ,הבן אדם לא יודע ,מזה שהורידו והחזירו לא יודע .שים לב
לדברים האלה .אני רוצה שתטפל בנושא הזה .כמובן לגבי המראות יציאה
שביקשנו בוועדות התחבורה ,גם ברחוב הנוריות ,בסיבוב יש מעבר חצייה
ישר ,סכנה של תאונה .כנ"ל גם לגבי היציאה מרחוב הזית ,האורן .שימו לב
לדברים האלה .או קיי ,חניות כמובן שהבטחת לנו ברחוב הנוריות ואנשים
רוצים לראות .אני מבין שזה לא תהליך של יום ואנשים רוצים להתחיל
לראות תוצאות והתקדמות בנושא הזה .וכמובן הצעת ההחלטה לקיים את
הישיבות .פרוטוקול קיבלתי ידני ,אני מודה גם לטנדל שפניתי אליו,
מר אברהם בינמו :כמה זה 100 ,עמודים בערך.
מר ישי איבגי :קיבלתי ,כן ,ועדיין לא קיבלתי את ההקלטות אז אני עדיין ממתין להקלטות.
חשוב לי ש,
מר אברהם בינמו :מה תעשה איתן?
מר ישי איבגי :אני אעבור איתן ,אשמע את השיחה ,אני אשב עם אוזניות ולשמוע אותם .או
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קיי ,אז אני סיימתי.
מר אברהם בינמו :תודה רבה.
מר דן תיכון :כן ,אדוני ראש העיר ,ראשית אני ,זה שבוע קשה לך ,כי אני ,כמי שמורגל
להשתתף באזכרות של חללי המלחמה ,מלחמות ישראל ,אני משתתף בצערך
ומאחל לך ולמשפחתך שתעברו את זה מה שיותר קל ,אם כי אני מבין את
הקושי .אני עובר לענייני דיומא .זו ישיבה מיוחדת ,הראשונה מסוגה
בקדנציה הנוכחית ,בוודאי שלא אחרונה .גבירתי ,אני מדבר גם אליך.
גב' נעמי כספי :אני כולי אוזן.
מר דן תיכון :אני שמח שכולך אוזן.
גב' נעמי כספי :אתה יודע שנשים הן מולטי טסק כי הן יודעת לעשות יותר מדבר אחד.
מר דן תיכון :אני בכל זאת ,פעם מכרתי ירקות בשוק מחנה יהודה ,תמיד ידעתי להתמחות
רק בסוג אחד ,שני מוצרים כבר לא ידעתי ,רק עגבניות או מלפפון.
גב' נעמי כספי :זה בעיה של כל הגברים.
מר דן תיכון :מה לעשות ,אנחנו הגברים מוגבלים.
גב' נעמי כספי :נכון.
מר דן תיכון :מה לעשות .נשר ,אני רוצה לעבור לענייני דיומא .הנושא על סדר היום קשור
בנו .לנשר בעיות של זיהום אוויר מאז יום הקמתה .בתחילה הייתה בעיה של
מפעל נשר מלט ,לאחר מכן מבתי הזיקוק ,לאחר מכן הייתה הבעיה של
המחצבה .לפי דעתי נשר בתחום האקולוגי היא עיר במשבר .הנתונים
שפורסמו בסוף השבוע פסחו משום מה על נשר .אבל אתה ואני יודעים
ששיעור התמותה מסרטן באזור חיפה הוא הגבוה ביותר בארץ ,פי  2מן
הממוצע הארצי .בנשר המצב הרבה יותר גרוע .זאת אומרת אתה נמצא בקו
האש כי אנחנו קרובים ביותר לבתי הזיקוק ולכן אמרה לפחות אחת
מהמארגנות של ההפגנות היום אילו ידעו תושבי נשר את הנתונים באשר
למצב בנשר ,בוודאי לא היו עוברים לסדר היום .אני מציע שתמסור לנו
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מספרים באשר לשיעורי התמותה מסרטן כתוצאה מזיהום אוויר .המוות
השקט מרחף בנשר .אתה איש המפלגה הירוקה .פעם לפני איזה חמש שש
שנים הוזמנתי לאיזה בית קפה במרכז המסחרי ונדמה לי שאתה היית עם
עוד איזה חבר וניסיתם למשוך אותי לפוליטיקה ואני לא אהבתי את הנושא
אבל הצגתם את עצמכם כמפלגה ירוקה .אתה חרטת על דגלך את הסיסמה
של עיר ירוקה ואנחנו מוצאים את עצמנו בקו החזית חוד החנית בנושא הזה
וקולך לא נשמע .אנחנו רוצים לדעת למה אתה יודע ושותק .היא העלתה את
הנושא הזה לפני כמה שבועות ,לצערי היא עזבה רגע לפי שהגיע תורה ,נסתר
מבינתי להבין מדוע היא עשה זאת כי הנושא הוא החשוב ביותר .על הנושא
הזה אתה תקום ו/או תיפול ,גם אנחנו .אני לא משחרר לרגע את אבות העיר
בעבר ואני לא משחרר את חברי המועצה כולל אותי כי אנחנו לא עשינו דבר
בתחום הזה נכון לעכשיו .אני אספר לך מניסיוני .הגעתי לעיר לפני שמונה
שנים .מה לעשות שאני כבר מתחיל לחשוב במונחים של ותיק .אני מוכרח
לומר שבשבוע הראשון התקנו רשתות על החלונות ולהפתעתנו הרבה מצאנו
כתמי נפט שנדבקים על הרשתות ולא הבנו מאיפה זה בא לנו.
מר אברהם בינמו :איפה ,ברחוב התאנה?
מר דן תיכון :ברחוב התאנה ,זה היה משהו נוראי .כל שבוע אשתי הייתה צריכה לשטוף
את הרשתות האלה כי הן נסתמו כתוצאה מכתמי דלק .אני לא רוצה לומר
לך ,אני נולדתי כאן באזור הזה ,בסמוך לבתי הזיקוק .אז קראו לזה רפיינרי.
מר אברהם בינמו :נכון.
מר דן תיכון :אתה שומע  ,...אני אספר לך עוד משהו .כל ,בין יום שבת ליום ראשון בלילה,
כל הארובות בבתי הזיקוק פולטות עשן כולל להבות של אש ,זאת אומרת זה
איזה תאריך שבו הם מפעילים במלוא החומרה את כל הזיהום בבת אחת.
אנחנו שרואים ואני רואה ,תאמין לי ,כל ארובה היום ואני מריח ולעיתים
היה יום אחד השנה שלקחתי את אשתי ואמרתי משהו רע קורה כאן בבתי
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הזיקוק .ומעת לעת ישנם אסונות ,פיצוצים ,ה ..לא פועלים.
מר אברהם בינמו :אני חייב לומר שהאסונות הם בעמק חפר.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :בעמק חפר אירעו האסונות.
מר דן תיכון :כן .אל תזלזל.
מר אברהם בינמו :אני לא מזלזל .אני אומר לך עובדות.
מר דן תיכון :אני אומר לך קח ברצינות.
מר אברהם בינמו :ה ..של האמוניה התפתח בעמק חפר ,הוא לא התפתח אצלנו.
מר דן תיכון :אני לא מדבר על תחנות הניטור .אדוני  ,...אין כאן תחנות ניטור בעיר למעט
התחנה הזאת .אנחנו לא יודעים ,אז זה לא קיים? זה לא מעניין? אני אומר
לך זה הנושא ,זה נושא של ירד מסדר היום .היה כאן מאבק באזור הזה.
כולם חושבים שקו החזית הוא בחיפה .קו החזית הוא לא בחיפה .הוא בנשר,
הוא בנשר ואנחנו גרים בנשר ונראה שההון מנצח את השלטון .אתה זוכר את
הסדרה שנקראה שקשוקה? תמורת אצטדיון ,תמורת בניין בבית חולים
רמב"ם ,הם מקבלים את מה שהם רוצים .מכרנו תמורת ארנונה את
האינטרסים של התושבים .ומה הוא שיח חוצפה גבירתי? שיח חוצפה הוא
לקחת את חוות המכלים ב IPC-בקריית חיים ,לסגור אותם ול ..אותה
לשטח הירוק שנמצא בין בתי הזיקוק לדשנים וחומרים כימיים .זה אנחנו.
לא די שהזיהום הוא בשיאו ,מוסיפים חטא על פשע ומגדילים את כמות
הזיהום באזור הזה ואנחנו יושבים ושותקים.
מר בוריס אייזנברג :אתה יושב ואתה שותק.
מר דן תיכון :מה אני?
גב' נעמי כספי :אנחנו יש לנו כמה תשובות לסבר לך את האוזן.
מר דן תיכון :אני אשמח מאוד.
גב' נעמי כספי :כן.
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מר דן תיכון :אם זו ,אם זה לא שיח חוצפה לאחר שיודעים שיש ,אני שמעתי את המנהל
של האיגוד,
גב' נעמי כספי :את דוקטור דרקסלר?
מר דן תיכון :כן .. ,מאוד.
גב' נעמי כספי :נכון.
מר דן תיכון :זה טיעונים ברמת גן .המשרד שלו שם אז כנראה שהכול בסדר .הכול לא
בסדר .כל שאר הנושאים שאני העלה ,הם מתגמדים לעומת הנושא הזה.
מר אברהם בינמו :אין ספק.
מר דן תיכון :זה הנושא שהוא על סדר היום .אדוני ראש העיר ,אני מגיע אליך .חלפה שנה
וחצי מאז שעלית לשלטון .שנה וחצי זה פרק זמן מספיק ארוך כדי שתמסור
לנו דין וחשבון .בחרנו ראש עיר שיוביל אותנו לדרך חדשה .במקום להוביל,
אתה הפכת להיות מובל .מה קרה לך אדוני ראש העיר? לאן נעלמת? מה קרה
לחזון שאמור היית אמור להציג בישיבה הראשונה? מאז ועד היום לא הצגת
את החזון שלך .לאן אתה לוקח את נשר? אני רוצה לדעת.
מר אברהם בינמו :לליגה לאומית.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :ליגה לאומית.
דובר:

בעזרת השם.

מר אברהם בינמו :בעזרת השם.
גב' נעמי כספי :כמה משחקים יש?
מר דן תיכון :חשבתי ,חשבתי ,אתה יודע ,אתה עושה צחוק.
מר אברהם בינמו :אני עונה לך.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון .. :כאשר אני אומר לכל אחד שאתה משחק  ,...וכבוד אין מהכדורגל הזה,
אתה בוודאי תשמע בקרוב.
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מר אברהם בינמו .. :עם הפלשתינאים .אני מניח שאנחנו נצליח לצלוח את המכשלות
שג'יבריל רג'וב מציג למדינת ישראל אבל אין ספק שהכדורגל ברמה
בינלאומית יכול להוביל ודרדר את מדינת ישראל .אני מקווה שראש
הממשלה ביבי נתניהו ושרה ידעו מה לעשות.
מר דן תיכון :אנחנו לא הופכים את זה לאיזה פרסה או קומדיה.
מר אברהם בינמו :לא פרסה ,זה דבר רציני מאוד.
מר דן תיכון :תאמין לי,
מר אברהם בינמו :זה דבר רציני מאוד.
מר דן תיכון :ג'יבריל רג'וב ,תתייחס לנושאים ואנחנו מצפים,
מר אברהם בינמו :אז בבקשה ,תן לי להתייחס.
מר דן תיכון :אנחנו ניתן לך הרבה זמן כדי להשיב למרות שחבריך אצה להם הדרך ,אבל
אתה י ודע ,לא תיתן לנו לדבר ,נמצא את הדרך ,אז תקשיב בסבלנות ,תקשיב
בסבלנות.
מר אברהם בינמו :בסדר.
מר דן תיכון :תראה מה קורה ב,
מר אברהם בינמו :לא ,אני רוצה להגיד לך משהו .אני רוצה להגיד לך משהו.
מר דן תיכון :גם משהו אחד,
מר אברהם בינמו :משהו אחד.
מר דן תיכון :כן.
מר אברהם בינמו :משהו רציני.
מר דן תיכון :אני שמח שאתה ...
מר אברהם בינמו :אין ספק שאני אצליח להשיב ,אין ספק שאני לא אצליח להשיב לכל
השאלות שהועלו כאן .הועלו כאן דברים כבדי משקל .אני רוצה לספר לכם
משהו באמת ברמה האישית .ברמה האישית ,היום יש את האזכרה של אבא
שלי ,היום הייתה האזכרה של אבא שלי בערב .באמת ,רצנו ורצנו ואצה לנו
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הדרך כדי באמת לטפל בבקשה שלכם .פשוט לוחות הזמנים לא אפשרו את
זה .רק לוחות הזמנים.
מר דן תיכון :רק בשמונה וחצי בערב.
מר אברהם בינמו :כשאתה הולך לתפילת מנחה וערבית ,לתפילת מחנה וערבית,
מר ישי איבגי :למה לא עשיתם את זה ביום אחר?
מר אברהם בינמו :כי אין ימים ,אין ימים.
מר ישי איבגי :מחר.
מר אברהם בינמו :אבל מחר הבת שלי מקבלת מצטיינת,
מר ישי איבגי :ויום שלישי?
מר אברהם בינמו :יום שלישי זה ערב יום הזיכרון.
מר ישי איבגי :וביום חמישי?
מר אברהם בינמו :אז ביום העצמאות,
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :ביום העצמאות.
מר ישי איבגי :תגיד לי שישי ,שישי נבוא.
מר אברהם בינמו :לא ,לא.
מר ישי איבגי .. :הזמנו את הישיבה .אתה יכול להגיד אין לי זמן לזה.
גב' נעמי כספי :אז באנו היום.
מר אברהם בינמו :תקשיב.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני מניח שהיום יכולה להיות מה שנקרא,
מר ישי איבגי :זה לא בסדר.
מר אברהם בינמו :נקודה ,נקודה שבאמת שיתוף פעולה ביחד עם האופוזיציה .לא חלילה
וחס  ...שיתוף פעולה ,למצוא דרכים שאתם על פי זכותכם ,אתם תביעו את
דע תכם ואנחנו על פי זכותנו נמשיך לבצע ולעשות ,כן? אני מאמין שנמצא דרך
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לשיתוף פעולה אבל בבקשה,
מר דן תיכון :כן?
מר אברהם בינמו :כי אני רוצה לשחרר את משיח ,הוא לא מרגיש טוב.
מר דן תיכון :הוא יכול ללכת.
מר אברהם בינמו :לא ,אפשר להתקזז .אולי אפשר להתקזז עם אחד מהם.
מר דן תיכון :אני מבטיח לך שהניצחון,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אני מבטיח לך שאני לא אשתתף בהצבעה.
מר אברהם בינמו :בסדר.
מר דן תיכון :בסדר?
מר אברהם בינמו :סומך עליך.
מר דן תיכון :אם אני יכול לתרום למישהו את התועלת אישית,
מר אברהם בינמו :הוא לא מרגיש טוב מהבוקר.
מר דן תיכון :אני הראשון.
דובר:

תרגיש טוב.

מר דן תיכון :בספר משלי נאמר אין חזון  ,...אני מקווה ,נדמה לי פרק כט' ,חכם מכל אדם
שלמה המלך ,אני מציע לך שהסוף בפירוש של המשפט המעניין הזה ,מה
המשמעות שלו לגבי העתיד .המנגנון שלך הולך ומתפרק .היה לך את גזבר,
את גזבר העיר ,אחד מטובי הגזברים בשלטון המקומי ,משכמו ומעלה,
שהביא את העיר הזאת להישגים וזכה והעיר זכתה לאותות הצטיינות שאין
כמותם בשום עיר אחרת .הוא הולך .שנה וחצי ,מה קרה? תסביר לנו למה לא
קראת לראש העיר ,לגזבר העיר ושאלת אותו למה אתה הולך ,אנחנו רוצים
לדעת .למה לא ,אתה לא מדווח למועצת העיר על הסיבות שהביאו אותו
לעזוב את העירייה וזה מקום עבודה טוב מאוד ,מן המשובחים .עכשיו אני
שומע שיש בעיות בקריית החינוך ,גם שם עומד משהו ,בבית הספר
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למצטיינים מן הטובים בארץ שמאפשר לך להיות בצמרת הליגה ,ליגת העל,
לא הליגה הלאומית.
מר אברהם בינמו :בכדורגל עולים ללאומית .אנחנו בליגת העל כבר נמצאים .די .אנחנו
נשמור על זה גם.
מר דן תיכון :בסדר ,בסדר.
מר ישי איבגי :הוא קיבל את זה מליגת העל.
מר דן תיכון :בסדר .אני מציע לך לפקוח עין ולראות מה קורה שם.
מר אברהם בינמו :איפה ,בקריית החינוך?
מר דן תיכון :כן ,אני לא מכיר את האנשים שם,
מר אברהם בינמו :אז למה אתה לא בא לשאול?
מר דן תיכון :לא,
מר אברהם בינמו :למה אתה לא מגיע אלינו למשרד?
מר ישי איבגי :קח אותו לסיבוב.
מר אברהם בינמו :אני לקחתי אותו,
מר ישי איבגי :קח אותו לסיבוב.
מר אברהם בינמו :אני לקחת אותו להרבה סיבובים.
מר ישי איבגי :אז קח אותו.
מר אברהם בינמו :ולמדתי ממנו .לא רק לימדתי.
מר דן תיכון :תשמע,
מר ישי איבגי :קח אותו.
מר אברהם בינמו :לקחתי אותו ,ישבתי אתו.
מר דן תיכון :אני אתן לך דוגמה.
מר אברהם בינמו :אתה יכול להעניק מהניסיון שלך,
מר דן תיכון :אני אתן לך עצה.
גב' נעמי כספי :הוא לא רוצה.
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מר דן תיכון :מאחד האנשים,
גב' נעמי כספי :הוא לא רוצה.
מר דן תיכון :שמומחים בנושא השואה ובמלחמת העולם השנייה מתוקף תפקידיי
הבינלאומיים .אני נחשב לאחד שמבין דרכי דמוקרטיה .הצעתי פעם
כשהגעתי לתרום מיכולתי להעשרת התלמידים ,לא נמצאתי מתאים על ידי
מנהלת החשיבה  ..אבל זה בסדר .אני כשאומרים לי לא ,או כשאני לא מקבל
תשובה ,שום דבר לא קרה .עכשיו,
מר אברהם בינמו :אתה יודע שסטלין והיטלר חתמו על הסכם מלוחמה ב ,1933-זה על מנת
ש,
מר דן תיכון :היטלר ומי?
מר אברהם בינמו :סטלין והיטלר,
מר דן תיכון :על מה אתה מדבר? אני מציע לך,
מר אברהם בינמו :במלחמת העולם השנייה.
מר דן תיכון :עזוב את ההיסטוריה .אתה לא חזק בזה .אני מציע לך  1933סטלין חתם על
מה? על מה חתם סטלין?
מר אברהם בינמו :פעם נתת לי,
מר דן תיכון :אתה מתכוון  ...וזה ב ,38-מה לעשות .אבל אני לא מתווכח איתך לא על זה
ולא על  ,...היו לך עשרות רבות של מינויים פוליטיים .תגיד לי ,זה לא מטריד
אותך? העניין הופך לבעיה לאומית .אנשים נחקרים .אתה לא מפחד? לא
נדלקה לך נורה אדומה שבה אתה צריך לומר לאנשים יכול להיות שהבטחתי
אבל אסור לעשות את זה?
גב' נעמי כספי :איזה מינויים?
מר דן תיכון :אל תדבר אלינו בסיסמאות .ספגנו סיסמאות ,אני יושב כאן שנה וחצי ושומע
אותך מדבר ,יש לך מה שנקרא ב ..מעולים .עזוב את זה .בוא תתחיל להציג
בפנינו מעשים .נשר היא עיר של אקדמיה .תגיד לנו מה המשמעות של הדבר
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הזה תרבות .יש לך היכל תרבות .היינו רוצים לדעת כמה פעמים בשבוע או
בשנה ההיכל הזה תפוס במופעים תרבותיים .מדוע אין לך שבת תרבות? בכל
עיר כאן יש שבת תרבות.
מר אברהם בינמו :אל תגיד מה שאתה לא יודע.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :אל תגיד מה שאתה לא יודע.
מר דן תיכון :אני אשמח ,ראשית אני אגיד .שנית ,אתה תמיד יכול לתקן ואני אשמח מאוד,
כשם שאני תיקנתי אותך מספר מועט של פעמים ,אתה יכול לתקן אותי .אני
רוצה שתציג בפנינו מה קורה בהיכל התרבות ,יכול להיות שאני לא יודע.
תצ יג בפנינו את פעולות המתנ"סים בעיר הזאת ,אנחנו רוצים לדעת .בשביל
זה אנחנו יושבים כאן .דיברנו פעם על קריה לתעשיות עתירות מדע .יש לך
איזה  ..מומחה ,אי קטן ליד בית הקברות של ג'יבריל רג'וב .אנחנו רוצים
לדעת,
גב' נעמי כספי :אז א-דין אל-קסאם.
מר דן תיכון :מה?
גב' נעמי כספי :אז א-דין אל-קסאם.
מר דן תיכון :אז א-דין אל-קסאם .תאמיני לי שראש העיר לקח אותי לשם והסביר לי,
גב' נעמי כספי :לא ,כי אמרת ג'יבריל ראג'וב והבן אדם חי.
מר דן תיכון :אז שילך גם.
מר ישי איבגי :אין לנו בעיה .יש לנו בעיה שהוא ילך?
מר דן תיכון :את יודעת ,כשאני אומר לו ג'יבריל ראג'וב,
גב' נעמי כספי :אה ,אז אתה מתכוון לזה.
מר דן תיכון :הוא מכיר את חושב ההומור שלי .תאמיני לי שהוא מכיר.
מר ישי איבגי :אם מישהו פה יצטרך ללכת לאזכרה שלו ,הוא מבטל את הישיבה ,אין לו
בעיה.
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מר דן תיכון :אנחנו ציפינו ,אמרת לסגור את המחצבה .להקים קריה לתעשיות עתירות
מדע .אתה עיר אקדמיה .חלק מהאוניברסיטה שייכת לעיריית נשר,
מר אברהם בינמו 12 :אחוז.
מר דן תיכון :הטכניון,
מר אברהם בינמו 7 :אחוז,
מר דן תיכון :גובל בנשר.
מר אברהם בינמו 7 :אחוז.
מר דן תיכון :מה יותר פשוט,
מר אברהם בינמו :שייך ,שייך,
מר דן תיכון :הטכניון,
מר אברהם בינמו 7 :אחוז.
מר דן תיכון :בסדר ,אז אתה כבר בעל עניין .מעל  5אחוז אתה הופך להיות בעל עניין .אז
הייתי רוצה לדעת האם בקדנציה הזאת נעשה משהו ואני מוכן לסייע לך
בעניין הזה .הרי הקמתי כמה קריות לתעשיות עתידות מדע בארץ .לא הרבה
אבל את מרביתן .נשר הופכת לעיר שינה .אתה יכול להצביע על מרכז מסחרי
אחד שנוסף לנשר? מדוע מקימים את המרכז המסחרי החדש בחיפה על גבול
נשר?
מר ישי איבגי 500 :מטר.
מר אברהם בינמו :תשאל את קודמי בתפקיד .לא ,ברצינות .אני אומר ברצינות.
גב' נעמי כספי :אבל זה שייך לקודמו.
מר דן תיכון :אני יודע.
מר אברהם בינמו :זה תוכניות של שמונה שנים,
מר ישי איבגי .. :לקרוע את הסרט בשכונה החדשה ,אתה תקרא לדוד עמר שיקרע אותו
ואתה תישאר במשרד?
מר אברהם בינמו :אני אתן לו זכויות.
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מר דן תיכון :עזוב ,תשמע אדוני ראש העיר ,רגע,
מר ישי איבגי :קח אחריות.
מר דן תיכון :ביקשתי  ...ביקשתי  ..לא מגיע היום .אתה שומע ,יש רציפות.
מר אברהם בינמו :נכון.
מר דן תיכון :אתה שומע ,אנחנו רוצים,
מר אברהם בינמו :אבל אתה יודע שיש רציפות,
מר דן תיכון :אנחנו רוצים,
מר אברהם בינמו :הוועדה לתכנון ובנייה הקודמת דנה בזה לפני עשר שנים ,מישהו כנראה
לא עמד על המשמרת.
מר דן תיכון :רק רגע .אתה מדבר על המרכזים שהוקמו בקריית אתא ונפתחו השנה .אבל
אני בא ואומר או קיי ,המים נשפכו אבל מה הלאה ,מה קורה הלאה? אנחנו
רוצים לשמוע .תבוא ותציג בפנינו מה אתה עומד לעשות בעניין הזה כדי שלא
נהפוך באמת לעיר שינה של חיפה דוגמת קריית חיים .הניקיון והגינון
גבירתי ,אתה פינית  200משאיות של גזם ,קראת לזה בלאי  ,...השתמשת
גזם ,אבל תסתכל ,היו ניצנים טובים ,תעבור בכל המקומות שגזמת ותראה
הכול גדל פרא.
מר אברהם בינמו :אתה יודע מה טוב ,בפרוטוקול לא שומעים את ה,
מר ישי איבגי :לא שומעים.
מר דן תיכון :תגיע לפרוטוקולים ,תאמין לי נגיע ,אל תיתן לי רעיונות,
מר אברהם בינמו :לא.
מר דן תיכון :שאני אקפוץ עליהם ברצון.
גב' נעמי כספי :של זקני ציון.
מר דן תיכון :ניגוד אינטרסים ,תשמע ,אני מוכרח לומר לך ,נפלת על רועי לוי בשל טענה של
ניגוד אינטרסים .אני בכל זאת ,אתה יודע ,יש לי קצת ממרום גילי ,ממרום
ניסיוני ,אני לא מבחין בניגוד אינטרסים מהותי ,לא נתקלתי בשנה וחצי
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באיזשהו נושא שמשיק לעיריית קריית ים ,מה גם שהיא לא גובלת .אבל
מצאתי הרבה ניגודי אינטרסים של חברי מועצה בעיר הזאת וזה מופיע
בפרוטוקולים .זה אמור להופיע בפרוטוקולים אבל אתה ,הפרוטוקולים לא
משקפים את מה שנאמר ותשמע בקולי,
מר אברהם בינמו :זה לא נכון.
מר דן תיכון :תשמע בקולי ,אנחנו מקליטים את כל הישיבות האלה.
מר אברהם בינמו :אתם יכולים לקבל גם את ההקלטות וגם את הפרוטוקולים.
מר דן תיכון :רק רגע ,רק רגע,
מר אברהם בינמו :אני רוצה להגיד לך שאתם בקצב הזה ,אני אומר לך ,תעשיית הנייר זוכה
בגללכם .כל ישיבה זה בערך  120עמודים.
מר דן תיכון :אני שמח,
מר אברהם בינמו :אני יכול להגיד לך שהפרוטוקולים אצל קודמי,
מר ישי איבגי :לא קיבלנו את הפרוטוקול ככה.
מר אברהם בינמו... :
מר ישי איבגי :פעם אחת ,היום.
מר דן תיכון :אתה יודע,
מר ישי איבגי .. :במחשב ,הייתי אומר לה שכן ..
מר דן תיכון :אני מציע לך ,אני מציע לך,
מר ישי איבגי :בחיים לא קיבלתי את זה מודפס.
מר דן תיכון :אדוני ראש העיר,
מר אברהם בינמו :כן?
מר דן תיכון :תעשיית הנייר ואנחנו תומכים במפעלי הנייר בחדרה ,אתה שומע ,חבל שהם
לא בנשר .אבל אני רוצה לומר לך לגבי,
מר אברהם בינמו :היית דירקטור שם?
מר דן תיכון :חסר פרוטוקול של ישיבה מלפני שתי ישיבות ,את מספרה אני לא זוכר,

"חבר" – הקלטה ותמלול

03478

30

ד.נ19.4.2015 .

מר ישי איבגי.803 :
מר דן תיכון :אני אומר לך אנחנו קלטנו את הרגע הזה שבו מישהו טעה ,במנגנון כנראה
פרסם את זה באתר האינטרנט של עיריית נשר .אנחנו כבר השווינו את מה
שהיה כתוב שם .אני מציע לך ,תהייה זהיר ,זה עבירות פליליות הדברים
האלה .אסור לעשות את הדברים האלה .למה אתה עושה את זה? למה אתה
נותן יד? מה ,תזרוק עליה שהיא עכשיו מדברת בטלפון? על מי תטיל את
האחריות הזאת? אני יודע ,כתוב לי כאן שאני אומר לך אתה לא נזהר אז
אתה תשיב לי בשכיכות הדעת ועשית את זה יפה .איש לא אוהב ביקורת.
תאמין לי ,אתה לא ,אתה היית כל ימי חייך באופוזיציה ואתה לא מקנה
לאופוזיציה חשיבות .באין אופוזיציה אין גם מועצת עיר .אל תשתיק את
הביקורת .חבל .אתה לא נותן ייצוג כולל על האופוזיציה  ,...אנחנו לא חברים
בוועדות החשובות .הוועדה לתכנון ,יכול להיות שאיזה מישהו ,איזה מושל
מחוז מצדיק אותך ואומר אל תיתן ,זה לא יעמוד ,אף אחד לא יקבל את
העובדה שלאופוזיציה אין נציגות בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה.
מר אברהם בינמו :עוד שנה יהיה לכם.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :עוד שנה להערכתי יהיה לכם.
מר דן תיכון :עוד שנה?
מר אברהם בינמו :להערכתי .אמרתי להערכתי.
מר דן תיכון :עוד שנה נקבל ייצוג?
מר אברהם בינמו :לא ,כל חברי מועצת העיר יהיו חברים בוועדה לתכנון ובנייה.
מר דן תיכון :אנחנו מודאגים מאוד ,אל תעשה את זה.
מר אברהם בינמו :למה?
מר דן תיכון :פעם זה היה על העיקרון ,זה היה במצב בחירות.
מר אברהם בינמו :כן.
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מר דן תיכון :עכשיו אנחנו רואים מה עושים ,אנחנו מזהירים.
מר אברהם בינמו :לא ,וכשאתה תהייה שותף בוועדה לתכנון,
מר דן תיכון :אני מזהיר אותך ,תן לזה,
מר אברהם בינמו :לא ,אני אקח אותך לישיבות האלה.
מר דן תיכון :אל תיקח ,אתה עושה לי טובה?
מר אברהם בינמו :לא טובה ,אני יכול להסתייע בך.
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :אני יכול להסתייע בך.
מר דן תיכון :אין לי מה לעשות?
מר אברהם בינמו :יש לך ,לייצג את התושבים.
מר דן תיכון :אין לנו ייצוג בחברה הכלכלית וכאן אני מסיים .אתה מרבה לצטט ,הכרת
את יצחק בן אהרון ,אז על המשקל של הדברים שהוא אמר ב ,77-האם
תשכיל לעצור ולשנות כיוון בטרם פורענות ושים לב למה שאני אומר לך .אל
תתעלם מן הביקורת .אנחנו יודעים דברים שאתה לא יודע.
מר אברהם בינמו... :
מר דן תיכון :תקן את הליכותיך.
מר אברהם בינמו :אני אתקן.
מר דן תיכון :תעמוד נגד לחצים ,אל תיכנע.
מר אברהם בינמו :אבל אתה מאמין שאני בן אדם ישר ,נכון?
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :אתה יודע שאני אדם ישר.
מר דן תיכון :שמה?
מר אברהם בינמו :אתה יודע שאני אדם ישר.
מר דן תיכון :אני מוכרח לומר לך שאחרת לא היית נבחר לראש העיר ,לפחות נכון לאותו
יום .אבל אני אומר לך אדוני ,תעצור לרגע ,אתה במדרון חלקלק ,וחבל,
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וחבל .תעמוד נגד הלחצים ,נעזור לך.12/0 .
מר אברהם בינמו :תודה.
מר דן תיכון :איך אתה לא מתבייש?
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :איך אתה לא מתבייש?
מר אברהם בינמו :טוב ,אני ברשותך.
מר דן תיכון :ההתאחדות ,ההתאחדות תפצח את ה,
מר יחיאל אדרי :לא ,הם מפסידים כל משחק.
מר דן תיכון :ההתאחדות אבל לא .12/0
מר יחיאל אדרי 12 :ו.13-
מר דן תיכון :אני מציע לך ,אתה הרי מבין בכדורגל ,תסתכל במצב בליגה ותבין את
השיפור ביחס לשערים ואז תבין את התוצאה .אבל אני לא אסביר לך מה זה
כדורגל כי הרי אתה יודע יותר טוב ממני.
מר אברהם בינמו :טוב ,ברשותכם.
מר דן תיכון :לא רק כדורגל.
מר אברהם בינמו :ברשותכם.
מר יחיאל אדרי :ממש לא כדורגל.
מר ישי איבגי :יש לי איזה התנצלות קלה .היום הייתה איזה אי הבנה ואני אפילו שהבן אדם
לא יושב פה ,הוא לא חבר מועצת עיר ,חשוב שתעבירו לו את זה ,שלחו אלי
את זיו אשל אני חושב היום .הוא התקשר אלי ,שאל אותי מתי אתה רוצה
שאני אבוא ,אמרתי לו באחת אחרי ארוחת הצהריים .חשוב ,...
מר אברהם בינמו :בסדר.
מר ישי איבגי :קיבלתי טלפון חדש ,אני רוצה שתראו אותו ,היום מהעבודה ,פשוט בזמן
שקבעתי אתו עשו בדיוק את העדכון גרסה .באחת וארבע דקות הוא נכנס
אלי למשרד ,פותח את הדלת ואומר לי נו מה אתם עושים ממני צחוק .אני
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לשנייה לא הבנתי כי זה היה בסך הכול איחור של ארבע דקות .אז קודם כל
אני מתנצל כי בסך הכול זה היה טלפון חדש ,אז זה חשוב.
מר אברהם בינמו :טוב ,תודה רבה.
מר דן תיכון :מי זה?
מר אברהם בינמו :אני ברשותכם ,לפני שאני אשיב,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :עוד לפני שאני אשיב ,אני רוצה שנעמי כספי תתייחס לנושא איכות
הסביבה.
מר דן תיכון :ואתה תדבר על ניגוד אינטרסים.
מר בוריס אייזנברג :כן ,אני אדבר על ניגוד אינטרסים.
מר דן תיכון :אני רוצה לשמוע אותך.
מר בוריס אייזנברג :קודם כל אתה אל תגיד לי מה אני צריך לעשות .אני מקבל את הגיל
שלך ,אני מקבל את הגיל שלך אבל תתייחס ברצינות.
מר אברהם בינמו :רגע ,אתה תגיד,
מר בוריס אייזנברג :ואתה אל תגיד לי מה אני צריך לעשות.
מר אברהם בינמו :בוריס?
מר דן תיכון :אני מציע לך,
מר בוריס אייזנברג :ואני מציע לך.
מר אברהם בינמו :זה לא הוגן עכשיו .תאפשר לגברת נעמי כספי ,נעמי בבקשה.
גב' נעמי כספי :האנשים בעירייה כמו כל תשובי נשר נורא נורא מודאגים מההודעות של
פרופסור גרוטו לגבי שיעורי הזיהום והעובדה ש 50-אחוז ממקרי הסרטן הם
כתוצאה מזיהום האוויר.
מר ישי איבגי :סליחה נעמי ,את מחזיקה תיק איכות הסביבה?
גב' נעמי כספי :לא .בריאות.
מר ישי איבגי :לא ,פה?
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גב' נעמי כספי :בריאות.
מר ישי איבגי :בעירייה יש לך איזה ?...
גב' אביגיל דולב :ועדה לבריאות.
מר ישי איבגי :אה ,ועדה לבריאות ,או קיי .בסדר גמור ,תודה.
מר דן תיכון :למה? אבל יש לך טייטל מכובד ביותר ,תואר מכובד ביותר.
גב' נעמי כספי :נכון ,אני ..
מר דן תיכון :את יושב ראש ארגון האחיות היום.
גב' נעמי כספי :נכון .יושבת ראש ארגון אחיות הקהילה בישראל.
מר דן תיכון :קל וחומר.
גב' נעמי כספי :כן .ואנחנו נורא נורא מוטרדים מהנתונים האלה והאמת שמעבר לנושא של
להיות איש ציבור שמפחד ,אני פוחדת בתור אמא וסבתא על הנכדים שלה
ועל הילדים שחיים פה ולא באזור מזוהם אלא חיים בזוהמה ,בתוך אתר
פסולת אחד גדול.
מר דן תיכון :את עושה את זה יותר טוב ממני.
גב' נעמי כספי :כן? ואללה?
מר דן תיכון :בחיי ,ואללה.
גב' נעמי כספי :ולכן היום נפגשנו ראש העיר ,סגנו ,יושב ראש הוועדה לאיכות סביבה.
מר ישי איבגי :מי זה היושב ראש?
מר אברהם בינמו :בוריס.
גב' נעמי כספי :בוריס.
מר ישי איבגי :בסדר גמור.
גב' נעמי כספי :וקיבלנו החלטות אופרטיביות שאני מאוד אשמח אם אתה עם הקשרים שלך
תנסה לעזור,
מר דן תיכון :ספרי לנו ,ספרי לנו.
גב' נעמי כספי :או קיי ,הרי,
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מר ישי איבגי :יש לנו זמן.
גב' נעמי כספי :הרי לסגור את המפעלים אנחנו לא יכולים משום שאין לעירייה סמכות,
מר ישי איבגי :ראית מה עשה היום ראש העיר של עיריית חיפה?
גב' נעמי כספי :אני חושבת,
(מדברים יחד)
גב' נעמי כספי :תראה ,אני חושב שאנחנו צריכים לפעול מול משרדי הממשלה הרלוונטיים,
מול ראש הממשלה שיש לו עיר שלמה ,אני מדברת על נשר ,אני לא מדברת
על חיפה .עיר שלמה שנמצאת תחת מצור נוראי של,
דובר:

זיהום אוויר.

גב' נעמי כספי :זיהום אוויר עם מחלה ממהרת אחת ענקית.
מר ישי איבגי :איך אתם משתפים  ..עם שרעבי?
גב' נעמי כספי :אני אחזור עם נתון שאתה אמרת מה לגבי מספרים .אני הבנתי שמשרדי
הממשלה הרלוונטיים לא מעבירים נתונים לראשי הערים לגבי כל מיני
סטטיסטיקות ושיעורי מחלה .אני יודעת מתוך פנייה שלי למשרד הבריאות
לפני כשלושה חודשים ואני אמרתי את זה פה לגבי שיעורי סרטן השד בנשר.
סרטן השד בנשר שיעוריו הכי גבוהים במדינת ישראל .שיעורי הסרטן בנשר
גבוהים ב 16-אחוז מהממוצע הארצי וזה נורא מפחיד .נורא נורא מפחיד .יש
כאן ילדות ונשים צעירות ונשים מבוגרות שהם נמצאים מבחינת אחוז
הסיכוי לקבל סרטן במקום הלא מכובד הזה הראשון בישראל .זה נורא נורא
מפחיד .עכשיו שים הצידה את הנשים .הילדים המסכנים האלה ,מ 0-עד ,14
זה קבוצת הגיל הכי פגיעה .אחוזי הסרטן זה פשוט,
מר דן תיכון :ראינו את הנתונים.
גב' נעמי כספי :זה ממש איום ונורא .עכשיו ,מכיוון שאין לנו כלים חוקיים לעמוד מול אותם
מזהמים,
מר ישי איבגי :מה עומד לרשותנו? סתם ,ממה שבחנתם?
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גב' נעמי כספי :אנחנו רוצים לעשות,
מר בוריס אייזנברג :תן לה לסיים.
גב' נעמי כספי :אנחנו רוצים להפעיל את כל ה,
מר ישי איבגי :זה שאלה טובה.
מר בוריס אייזנברג :כן.
גב' נעמי כספי :את כל העיר הזו ,לפרוש בפניה את הדאגה ולהגיד בואו כולנו נתארגן ונעשה
מעשה .נפגין ,נסגור את השערים ,נצעק צעקה גדולה שתגיע לירושלים ,שאין
לנו כלים אחרים .אנחנו חייבים לזעוק צעקה גדולה כדי להאיר ולהגיד אתם
השתגעתם ,אנשים מתים פה ולא רק שאתם לא דואגים להוריד את שיעורי
הזיהום ,אתם עוד רוצים להרחיב אותם .אני חושבת שיש פה מישהו
שהשתגע .אם זה ,אם זאת משפחת עופר שמחזיקה את בתי הזיקוק ,או כל
הבעלים של המפעלים הפטרוכימיים שאני חושבת ,לא בדקתי ,שאולי הם לא
גרים בחיפה .אם הם היו מבינים את המשמעויות,
מר ישי איבגי :מה הם היו ?...
גב' נעמי כספי :הבריאותיות ,לא ,אבל הם היו פונים,
מר ישי איבגי :הבעלים ...
גב' נעמי כספי :שיש להם תקנים מאוד מאוד מחמירים לגבי רמות ניטור .כאן הסטנדרטים
הם כאלה גדולים ,כל כך רחבים וגם מנטרים לא את המסרטנים כולם ,אלא
מנטרים את מה שנמצא מתחת לפנס .יש כאן סוג של התנהלות פושעת,
רשלנית בצורה בלתי רגילה .משום שאם מאמצים סטנדרטים אירופאיים,
אפשר להגיע לבאמת ירידה ברמות זיהום .עכשיו ,אני שמעתי היום את יונה
יהב .פנו אליו ואמרו לו תשמע ,אתה כל הזמן צועק אין זיהום ,אין זיהום,
הורדנו  70אחוז באופן דרמטי את שיעורי הזיהום באזור המפרץ החל מ-
 .2009מה אתה אומר עכשיו? הוא אומר עכשיו אני אומר יש זיהום .משום
שפרופסור גרוטו הוציא את המסמך ויונה יהב החליט שזה מספיק חשוב כדי
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לאמץ אותו .היום יונה יהב עושה כל מיני פעילויות שאני לא מתחברת אליהן
משום,
מר דן תיכון :מה אנחנו עושים?
גב' נעמי כספי :אנחנו צריכים,
מר דן תיכון :אמרת שישבתם היום והחלטתם,
גב' נעמי כספי :החלטנו ,כן.
מר דן תיכון :מה החלטתם?
גב' נעמי כספי :החלטנו לשתף את כל תושבי העיר בדאגה שלנו ולקרוא להם ,תצא איגרת
שתגיע לכל בית בישוב שתקרא לכל משפחה להתאסף יחד איתנו ולזעוק
ולצעוק צעקה גדולה שתגיע לירושלים ואנחנו נעשה את זה עד שישמעו,
משום שאין לנו כלים ,החוק לא נתן לנו כלים ,או לרשויות שלא גובלות עם
המזהמים.
מר ישי איבגי :מה הכלי שלנו לגבי ההרחבה  ...אמרו שרוצים להרחיב איזה  72אלף ...
גב' נעמי כספי :קודם כל,
מר אברהם בינמו :נעמי ,תפני לבוריס כי אני רוצה להתייחס גם.
גב' נעמי כספי :כן ,לג בי תחנות הניטור ,יש ארבע תחנות ניטור בנשר ,לא אחת .אז ככה לסבר
את האוזן.
מר דן תיכון :איפה?
גב' נעמי כספי :איפה נמצאות התחנות? אותן ארבע תחנות?
מר אברהם בינמו :אייל יכול ,רק אייל יכול להגיד.
גב' נעמי כספי :אייל יגיד איפה הן נמצאות אבל יש,
מר דן תיכון :מי זה אייל?
גב' נעמי כספי :אייל זה הדובר ,אבל יש ארבע תחנות כאלה בנשר .אני מאוד אשמח דן,
באמת.
(מדברים יחד)
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גב' נעמי כספי :דן ,אני באמת אשמח ואני אומרת לך את זה ואני באמת מבקשת ,תעזור לנו
בקשרים שיש לך כדי להגיע,
מר דן תיכון :כשיהיה לכם תוכנית פעולה,
גב' נעמי כספי :כן.
מר דן תיכון :כשיהיה לכם תוכנית פעולה,
גב' נעמי כספי :יש תוכנית פעולה.
מר דן תיכון :נוכל להתמודד עם מה שנקרא ...
גב' נעמי כספי :בסדר גמור .אתה תקבל את התוכנית.
מר אברהם בינמו :נעמי ,בוריס?
מר דן תיכון :ראש העיר אמר שזה לא על סדר היום .אני חושב שרק זה על סדר היום.
גב' נעמי כספי :מכיוון שזה עלה על פי הצעתך ואתה חושב שזה חשוב ,ועובדה היא שהיום
ישבנו וקיימנו ישיבה לצורך הזאת וראש העיר ביקר בוועדה המחוזית לפני,
כמה זמן היית שם?
מר אברהם בינמו :חודשיים.
גב' נעמי כספי :לפני חודשיים,
מר אברהם בינמו :אבל כל הארגונים הירוקים היו כאן ,את זה הוא לא,
גב' נעמי כספי :נכון ,אתה לא השתתפת באותה ישיבה?
מר אברהם בינמו :לא.
גב' נעמי כספי :אני חושבת שהשתתפת.
מר אברהם בינמו :לא הזמינו אותו.
גב' נעמי כספי :למה?
מר אברהם בינמו :כי לא הזמינו אותו.
גב' נעמי כספי :הייתה כאן ישיבה אצלנו של כל הארגונים הירוקים ,כולל את יונה יהב שישב
כאן ,שיש כאן ליד אבי ואנחנו,
מר דן תיכון :עזבי אותי מיונה להב.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03478

39

ד.נ19.4.2015 .

גב' נעמי כספי :יהב.
מר דן תיכון :יהב.
גב' נעמי כספי :הוא לא מעניין אותי גם ,אתה צודק.
מר דן תיכון :אנחנו בקו האש.
גב' נעמי כספי :נכון.
מר דן תיכון :אנחנו חוד החנית של המחלה.
גב' נעמי כספי :נכון .לגמרי .ואנחנו,
מר אברהם בינמו :אני לגמרי לא מסכים איתך ,לגמרי לא מסכים איתך.
מר דן תיכון :בסדר ,זכותך.
מר אברהם בינמו :לגמרי .אבל לגמרי אני מסכים איתך,
מר דן תיכון... :
מר אברהם בינמו :לא ,אבל לגמרי אני מסכים איתך שצריך לפועל להפחתת זיהום האוויר.
לגמרי אני מסכים איתך .כן ,אבל מאחר,
מר דן תיכון :מותר לצטט אותך?
מר אברהם בינמו :כל הזמן .כל הזמן .חוץ מלהאשים אותי ברצח ארלוזורוב ,אמרתם הכול
אז תנו לי גם להגיד.
מר דן תיכון :ל א כדאי לך להיכנס לרצח ארלוזורוב ,הרי אתה לא יודע מה היה שם אז
עזוב את זה להיסטוריונים.
מר אברהם בינמו :בוריס?
מר בוריס אייזנברג :שני דברים .דבר אחד ,מה שבאמת מפריע לי ,שאני בדרך כלל מנסה לא
כל כך לדבר בוועדות או בישיבות מועצה כי אני חושב שהעבודה הכי חשובה
זה לפני המועצה ,זאת אומרת למועצה זה כבר צריך להגיע מוכן .פתאום אני
רציתי להגיד משהו ואתה החלטת להשתיק אותי עם איזשהו ניגוד
אינטרסים.
מר דן תיכון :לא ,אני רק רציתי,
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מר בוריס אייזנברג :רגע,
מר דן תיכון :לא התכוונתי אליך.
מר בוריס אייזנברג :רגע,
מר דן תיכון :התכוונתי אליו.
מר בוריס אייזנברג :לא ,לא ,אתה דיברת אלי.
מר דן תיכון :לא ,אל תגיד לי ,אני התכוונתי אליו.
מר בוריס אייזנברג :זה,
מר דן תיכון :זה בומרנג שאתה משתמש בו פעם אחת ואתה לא יודע מה הוא עושה.
מר בוריס אייזנברג :לא ,אני נתתי לך לדבר ולא הפרעתי לך ,נכון? תן לי גם דקה.
מר דן תיכון :ברצון ,בכבוד.
מר בוריס אייזנברג :תודה .שאמרת לי ,עוד פעם ,אמרת לי או למישהו אחר על איזשהו ניגוד
אינטרסים ,אני לא יודע על מה אתה מתכוון ולא רוצה לדעת ,אבל זה משהו
קטן .דבר אחר ,אני יושב ראש ועדת איכות הסביבה .אני בא ואומר דן,
להגיד מה שלא טוב ,זה כולם יודעים.
מר דן תיכון :זה התפקיד שלי.
מר בוריס אייזנברג :שנייה ,בסדר ,אני לא רוצה ,אני רואה אותך לא כמו האופוזיציה .אני
רואה בך ובכל כל החבר'ה הבן אדם ,האנשים שרוצים להביא משהו לטובת
העיר .תבוא אתה ותגיד לי,
מר דן תיכון :זה אופוזיציה.
מר בוריס אייזנברג :אבל עוד פעם ,לא אופוזיציה ,בדברים כאלה אתה קואליציה כי אנחנו
הולכים לעשות אותו הדבר.
מר ישי איבגי :אבל לא בחרת להתייחס למה ש ,זה מה שאמרתי,
מר בוריס אייזנברג :שנייה,
מר ישי איבגי :כל עזרה בנושא,
מר בוריס אייזנברג :רגע ,אני ,תנו לי דקה .תנו לי דקה.
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מר ישי איבגי :אנחנו בעד.
מר בוריס אייזנברג :בגלל זה אני בא ואומר תשמע ,במקום להגיד תנו לי תוכנית ואני אעזור,
תן גם רעיונות ,מה אתה חושב כמו דן תיכון שיש לך ניסיון רב ורב מכולנו,
מה אתה,
(מדברים יחד)
מר בוריס אייזנברג :שנייה ,ת ן לי לסיים ,אחרי זה כן ,תגיד מה אתה חושב שצריכים
לעשות .אני בטוח שכולם יקבלו את זה.
מר ישי איבגי :אנחנו מקבלים ארנונה?
מר בוריס אייזנברג :שנייה ,שנייה,
מר ישי איבגי :מבתי הזיקוק?
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :אנחנו מקבלים ארנונה?
מר אברהם בינמו :בוא ,בוא,
מר בוריס אייזנברג :קודם כל,
מר ישי איבגי :לא ,שיגיד.
מר אברהם בינמו :אני אענה ,אני אענה בזמני.
מר ישי איבגי :אם אנחנו לא מקבלים ארנונה  ...תעלה את הארנונה ,תגרום להם שזה לא
יהיה שווה להם להחזיק פה מפעל.
מר בוריס אייזנברג :רגע ,מחר אני אבוא ואני אגיד גם  ..בוא נסגור אותה.
מר ישי איבגי :יכול להיות ,יכול להיות.
מר בוריס אייזנברג :אבל זה מקום העבודה שלך .זה נכון להגיד שישלמו,
מר ישי איבגי :אז תעשה את זה במגבלות של מה שאנחנו רוצים.
מר אברהם בינמו :טוב.
מר בוריס אייזנברג :אני דבר אחרון קצר.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
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מר בוריס אייזנברג :אתה אמרת כמה דברים לגבי ניצולי שואה .עכשיו ,היה לך משהו על
המלחמה ועל ניצולי שואה .לפני שנה בדיוק אני באתי אליך ואמרתי דן ,יש
לי איזשהו נושא שאני צריך עזרה ממך ,בנושא של ניצולי שואה .אמרת לי
אני איתך ,תשלח לי אי-מייל עם מה שאתה חושב .לפני שנה בדיוק כתבתי לך
אי-מייל לאי-מייל שאתה נתת לי ועד עכשיו אני לא קיבלתי תשובה לא בכלל.
מר דן תיכון :לא קיבלת כי לא קיבלתי.
מר ישי איבגי :אין דבר כזה שהוא לא מגיב.
מר דן תיכון :זהו ,זה מה שרציתי להגיד.
מר ישי איבגי :אני שלחתי מיילים ,אין דבר כזה שהוא לא מגיב .אין דבר כזה.
מר דן תיכון :בוריס ,בוריס תשמע ,אני מעריך אותך יותר ממה שאתה חושב .תגיד לי ,למה
אתה לא מכנס בדחיפות את הוועדה שאתה עומד בראשה? למה? למה?
באמת למה אם לא עכשיו ,אי מתי?
מר ישי איבגי :אני איתך.
מר בוריס אייזנברג :אתה צודק ,אתה צודק .זה בגלל שאנחנו חשבנו שאין לנו הרבה זמן.
התכנסנו היום באיזשהו צוות מצומצם,
מר ישי איבגי :היית אומר לי לבוא שעה לפני ,היום .. .התקשרת ,אני הייתי אומר לא?
מר דן תיכון .. :זה יש אופוזיציה וקואליציה?
מר בוריס אייזנברג :לא ,זה מה שאני אומר ,לא.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :קודם כל אני מאז שאני מכיר את הפוליטיקה לכל נושא ,בכל נושא יש
קואליציה ואופוזיציה .בכל נושא.
מר ישי איבגי :ממש לא .אבי ,אבי ,תוריד את זה מהמחשבה.
מר אברהם בינמו :בסדר .אני מוריד .אני לא מוריד את זה מהמחשבה.
מר ישי איבגי :תוריד את זה מהמחשבה  ...בדיני נפשות.
מר דן תיכון :אל תחזור בתפארת מדינת ישראל ,על תחזור על הדברים האלה.
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מר אברהם בינמו :לא ,אני לא אחזור.
מר דן תיכון :בסדר.
מר אברהם בינמו :אני רוצה להגיד בבקשה ארבעה משפטית .אחד ,אני לא אוכל להתייחס
לכל מה שהועלה על ידי ישי והועלו כאן דברים משמעותיים שצריך לתת גם
הזדמנות לכם לשמוע על תוכניות העבודה של עיריית נשר וגם שתוכלו להציג
אותה לאנשים.
מר דן תיכון :תשתף אותנו ,לא רק בזה .בכל הדברים.
מר אברהם בינמו :בכל הדברים ,שנייה,
מר דן תיכון :באופוזיציה,
מר אברהם בינמו :זה משפט ראשון .המשפט השני שאני רוצה להעיר ,שאנחנו בהחלט
תומכים בפעילויות של הארגונים הירוקים להפחתת זיהום האוויר והסביבה.
אנחנו גם היינו הראשונים לכנס את כל הארגונים האלה כאן לפני כחודש
וחצי ,יחד עם איגוד הערים ,על מנת שהם ישמיעו את קולם .דבר שלישי
שאני רוצה להגיד שהיום פורסם בעיתון דה-מרקר שיש שלוש רשויות
במדינת ישראל נטולות אשראי ,סביון ,כפר שמריה ונשר מתוך  267רשויות,
לפני שבוע התפרסם שזמינות התחבורה הכי טובה במדינת ישראל ,נשר
נמצאת במקום השלישי .אני מבקש כאופוזיציה וקואליציה להעלות את
הצעות ההחלטות שלכם לסדר היום .מי בעד הצעת ההחלטה של
האופוזיציה? אחד .מי נמנע? .2
מר דן תיכון :רק רגע ,אני בעד.
מר ישי איבגי :הוא בעד.
מר אברהם בינמו 2 :בעד .מי נגד החלטות האופוזיציה?
גב' נעמי כספי.4 :
מר אברהם בינמו :הישיבה הסתיימה .עכשיו אני רוצה להגיד לך דן משהו .עכשיו אני רוצה
להגיד לך .אני מוכן לענות.
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(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :הצביעו  2בעד ההצעה.
מר ישי איבגי :אני רק מגיש לך את זה ביד לישיבה הבאה ,רק שתדע.
מר אברהם בינמו :רק שנייה ,הצביעו  2בעד הצעת האופוזיציה 5 ,הצביעו נגד .עכשיו
הישיבה הסתיימה.
מר דן תיכון :אני למען הדיון אני הייתי ...
מר אברהם בינמו :אני מכבד את זה .או קיי ,דן תיכון,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :לא ,כל הכבוד.
מר דן תיכון ... :להצבעות האלה.
מר אברהם בינמו :אני יודע .אתה הגון לחלוטין ,אז  1נגד 1 ,מקוזז ,ו 1 ,5-בעד ,סליחה1 ,
בעד 1 ,מקוזז ,דן תיכון עם משיח עמר 5 ,נגד החלטת האופוזיציה .נגד הצעת
ההחלטה של האופוזיציה .עכשיו תסגור רגע ,תסגור.

*** נעילת דיון ***

"חבר" – הקלטה ותמלול

