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אבי בינמו:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר  818 ,18/2015מן המניין כאשר
לסדר היום יש שאילתות ,הצעות לסדר ,דו"ח כספי של החק"ל ,תב"רים,
אישור שמות נציגים לאסיפה הבוחרת רב ראשי ,אישור פרוטוקולים
מהישיבה הקודמת שאושרו אך לא נשמעו בקלטת השמע ואישור דו"ח כספי
 2/2015ואישור דו"ח כספי מבוקר  .2014נושאים אלה נשלחו אליכם במועד.
לעניין השאילתה של דן תיכון,

דן תיכון:

רק רגע ,לפני זה אני רוצה להעיר לך הערה .זה יהיה ברוח הישיבה שנגמרה.
קח היטב היטב את דברי ברצינות .קח את דברי ברצינות ,אני קורא ברשתות
החברתיות שפוטר כאן אדם בשם  ...אתם הולכים ומסתבכים .אני קורא לך
להחזיר אותו לעבודה ומיד ,ומיד .אני לא מכיר את האיש הזה ,לא נפגשתי
אתו מעולם,

אבי בינמו:

אני אתייחס לזה,

דן תיכון:

ברגע ,אני רוצה גם לאמר לך ,יש דו"ח ביקורת בנושא הזה .הדו"ח הזה לא
גמור אבל מטבע הדברים מהפוסטים שפורסמו היום ואתמול למדתי שישנן
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התפתחויות .אני מציע לך כראש איש ,אם מישהו סוחט אותך אנחנו נגן
עליך .האיש הזה חייב להישאר כי אחרת הוא יהיה אות קלון עלינו .גמרתי.
אבי בינמו:

אני מודה לדן תיכון,

דן תיכון:

אני לא מכיר את האיש,

אבי בינמו:

אני מודה לדן תיכון ,אחד הדברים שאני מבקש מדן תיכון בתוקף תפקידו ,דן
תקשיב ,אני מבקש מדן תיכון מתוקף תפקידו כיושב ראש וועדת ביקורת
כאשר הוא מכנס את ישיבות הוועדה ומסיים אותן מן הראוי שיחתום על
דוחות הביקורת,

דן תיכון:

אני אסביר לך,

אבי בינמו:

לא ,אני לא רוצה לפתח את הדיון.

דן תיכון:

כל עוד אני לא חתמתי אני לא סיימתי,

אבי בינמו:

כן ,אבל דן יש נושאים ,אני אומר לך אותם,

דן תיכון:

אילו ראית,

אבי בינמו:

אני אומר לך כאדם שמעריך אותך,

דן תיכון:

אני אסביר לך,

אבי בינמו:

מן הראוי שדברים לא ייערכו שנה,

דן תיכון:

אני אסביר לך,

אבי בינמו:

הרי לא חתמת על אף דו"ח ביקורת,

דן תיכון:

אני ,אני ,ראשית אני מקיים איך אמר מישהו שהתארח אצלנו השבוע ,מעולם
לא שמעתי שבאיזה שהיא מועצה יש וועדה כזו חזקה .אנחנו לא פתרנו את
בעיית הסגנון של ה ...אני לא יכול לחתום על דברים ...

אבי בינמו:

דן ,גם כאשר אתה שואל שאילתה אתה לא חותם עליה ,גם כשאתה שולח
הצעה לסדר אתה לא חותם עליה ,ומן הראוי שתחתום על הדברים,

דן תיכון:

אני לא אחתום,

אבי בינמו:

על שאילתה אתה צריך לחתום,
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דן תיכון:

לא ,על שאילתה אני שולח,

אבי בינמו:

הצעה לסדר ,דוחות ביקורת ,אי לכך מאחר והוועדה לענייני ביקורת בעיריית
נשר היא חשובה,

דן תיכון:

תקשיב למה שאמרתי,

אבי בינמו:

אני מבקש שתקשיב גם לי ,היא חשובה .לא ייתכן שבמהלך שנתיים שאתה
משמש כיושב ראש לא תחתום ולו על דו"ח אחד,

דן תיכון:

לא שנתיים ,אפילו לא שנה,

אבי בינמו:

ולחילופין תתעסק תסלח לי בפרוטוקולים שיכולים לאחוז  280עמודים,

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

לא אני,

דן תיכון:

אני לא כותב את הפרוטוקולים,

אבי בינמו:

לא ודאי שאתה לא כותב אבל אתה צריך ,שולחים אליך ,אתה יכול להעיר
את ההערות שלך ,לתקן אותם,

דן תיכון:

אי אפשר לעבוד על נייר כזה .אבל תשמע ,אתה הודעת לי את אשר הודעת לי,
אני שמעתי ,אני מבקש שתיקח בחשבון את מה שאני אומר לך עכשיו .דו"ח
חתום אינו מושלם ,אל תתמודד עם הבעיה הזאת שאתה מביא אותו לאישור
כשהוא לא חתום ,אני גמרתי ,אמרתי לך את ...

אבי בינמו:

דן תיכון ,כראש עיר מחובתי להביא דוחות ביקורת ובמידה ויושב ראש
הוועדה ממאן לחתום על הדוחות,

דן תיכון:

הוא לא ממאן,

אבי בינמו:

ממאן לחתום על הדוחות ,ממאן לדעתי,

דן תיכון:

לדעתך,

אבי בינמו:

ממאן לחתום על הדוחות אני אביא את הדוחות למועצה,

דן תיכון:

אני הצעתי לך ,אתה לא תביא,

אבי בינמו:

אתה אל תאשר אותם,
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דן תיכון:

אתה לא יכול להביא,

אבי בינמו:

אני אביא אותם ,דן המערכת צריכה לעבוד ,לא ייתכן שאדם וגם במעמדתך
וגם בתפקידך הקודם וגם בתפקידך הנוכחי אתה תיצור משיכת זמן של
שנתיים ,לא יכול להיות ,זה ברוח הדברים של הישיבה הקודמת,

דן תיכון:

אני מסביר לך שזו הוועדה היחידה שמתכנסת בעקביות ,היא מקיימת דיונים
רציניים,

אבי בינמו:

ואם היא לא מסיימת אותם אז היא,

דן תיכון:

היא מסיימת מה שאפשר לסיים ,יש דברים שאי אפשר ,אתה תצטרך לבוא
לוועדה ולמסור את עדותך ,עד אז אני לא ...

אבי בינמו:

יש לי הפתעות בשבילך ,דן תיכון ,כאשר אתה תזמין אותי לוועדה ייתכן ואני
אבוא,

דן תיכון:

אני הזמנתי אותו? אני שואל אותך כמה פעמים אני הזמנתי אותו?

אבי בינמו:

אבל אני מודיע לך שאני אבוא וכשאני אבוא אני מודיע לך שאתה תסיים את
הפרוטוקול כשאני אבוא לא תמשוך אותו ,אני יודע מה אתה רוצה לדבר ,ידי
נקיות,

דן תיכון:

אני חוזר שוב פעם,

אבי בינמו:

אתה רואה זה טבולה ראסה ,ככה אני באתי לעירייה ככה אני אצא ממנה,

דן תיכון:

אל תייחס לי כוונות,

אבי בינמו:

אני מייחס לך דברים שאני שומע אותם,

דן תיכון:

תקשיב לי,

אבי בינמו:

כאשר הם באים מפיך וכאשר אתה נוגע בדברים אישיים שאתה לא צריך
לגעת בהם שמבקר העירייה כבר דן בהם ,נתן את חוות דעתו ,העביר אותם
למבקר המדינה ,אתה רוצה לפגוע בציפור נפשי ,על מה על מה?

דן תיכון:

אתה תקשיב לי ,יש לי איזה ניסיון של חצי יום,

אבי בינמו:

יש לך יותר מחצי ,יש לך  78שנות ניסיון,
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דן תיכון:

לא ,יש לי ניסיון של חצי יום,

אבי בינמו:

יש לך קשרים וקישורים ,ויש לך יכולות להפנות ,יש לך יכולות להאשים ,יש
לך יכולות לפגוע ,ואני אביא את דוחות הביקורת ,אני אביא אותם ובמידה
ואתה לא תקיים אותם אנחנו נצטרך למנות אדם אחר במקומך ,יש לי
אחריות שאתה תדון בדוחות הביקורת,

דן תיכון:

אתה מדבר שטויות ,אתה לא יודע על מה אתה מדבר ,אתה תנסה להביא
אותם ,אתה אישרת אותם ,אני מציע לך נראה מה יהיה והאמן לי אל
תתמודד בנושא הזה אתה לא יודע לאיזה דרך חתחתים אתה נכנס,

אבי בינמו:

כל עוד אני מאמין בצדקת הדרך וביושרה שלי ואני שם בפניך דברים כאן
בישיבה הזו ומבקש ממך,

דן תיכון:

תבוא לישיבה ,תבוא לישיבה,

אבי בינמו:

אני אבוא,

דן תיכון:

אל תרים את קולך ,הזמינו אותך ארבע פעמים ואתה לא באת ,אתה מצפצף,

אבי בינמו:

אני אבוא,

דן תיכון:

אני מזכיר לה את זה כל פעם וזה רשום בפרוטוקול,

אבי בינמו:

דן תיכון אדוני המכובד אתה יושב ראש הוועדה אני ראש העיר ,אתה יכול
לפנות אלי ולהגיד לי מר בינמו,

דן תיכון:

פניתי,

אבי בינמו:

רגע ,רגע ,אנחנו גם בני אדם ,אני מבקש ממך ביום זה זה יתקיים דיון על
נושא זה וזה אני מבקש את הופעתך ,אני אגיד ,מוכן להגיד,

דן תיכון:

זה בדיוק מה ש,

אבי בינמו:

לא ,לא ,אני מבקש ממך ופונה אליך שאתה תזמן אותי לדיון,

רועי לוי:

אבל לא הוא מזמן יש מרכזת ישיבות שמזמינה,

אבי בינמו:

אם אני לא אקבל זימון רשמי אני לא אגיע,

רועי לוי:

אבל היא צריכה להוציא את זה,
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דן תיכון:

אני צריך? זה היא,

רועי לוי:

הוא אמור להוציא זימונים? מה בוריס מזמן אותי לוועדת ביקורת ,וועדת
מכרזים?

דן תיכון:

אני בכל זאת רוצה להשיב לך למרות שצעקת,

אבי בינמו:

אני לא צעקתי אני מסביר,

דן תיכון:

קח ברצינות את מה שאני אומר לך ,אני לא רוצה ללכת בדרך הזו שאתה,

אבי בינמו:

אל תלך,

דן תיכון:

תן לי לסיים בבקשה ,מותר לי לסיים?

אבי בינמו:

כי זה לא מכבד את העיר נשר ששולחים בדרך הזו,

דן תיכון:

מותר לי לסיים? אני לא זקוק לקבל ממך אישור אם אני מכבד או לא מכבד
את העיר נשר ,מעצם העובדה שאני יושב כאן ובא לכל ישיבה המשמעות היא
שאני מכבד לא פחות מכל אחד אחר,

אבי בינמו:

כן ,בבקשה,

דן תיכון:

למשל אתה ,אני מציע לך תיקח ברצינות את מה שאמרתי לך ,אם אתה
תעשה עוד פעם מעשה חטיפה אני קורא לך תחזיר את כל הדוחות בחזרה אל
הוועדה.

אבי בינמו:

איזה חטיפה?

דן תיכון:

אם תחטוף את ההחלטות כפי שעשית בפעם האחרונה ,אגב היום זה יום
הזכרון לבן גוריון ,מן הדין שנקום על פי שיטת רבין לקום אז אני מציע לך
אל תבחן אותי בנושא הזה ואני לא מאיים ,אני לא מאיים ,את תזמיני אותו
ואנחנו נתאים את עצמנו לכל תאריך אבל את יודעת שאנחנו הזמנו אותו
כמה וכמה פעמים וכשאני שואל אותך מה קורא אתו?

אבי בינמו:

אל תפיל על המנכ"לית אני אחראי כאן אל תפיל על המנכ"לית ,נכון שיש לה
תפקיד סטטוטורי.

דן תיכון:

אם שמת לב היא אפילו מאשרת את מה שאני  ...מה שלא קורא לעיתים

"חבר" – הקלטה ותמלול

8
מליאת מועצת נשר 17/2015

 17/11/2015א.מ.

קרובות,
אבי בינמו:

ברשותך אני מבקש לעבור לשאילתה שלך ,אם אתם רוצה להפוך את תחילת
הישיבה לסגה של שעה אתם טועים,

רועי לוי:

אמרת שתתייחס גם לדברים שלי ,אתה רואה אני יושב בשקט,

דן תיכון:

אתה צריך להגיד לנו ,אנחנו רוצים לדעת אם אני יכול ללכת או שאני צריך
להישאר,

אבי בינמו:

אתה צריך להישאר ,אתה צריך להישאר,

דן תיכון:

בסדר ,זאת אומרת אתה כולל את זה בסדר היום?

אבי בינמו:

קודם כל השאילתה ,סליחה קודם כל השאילתה,

דן תיכון:

לא ,לגבי  ...אני רוצה לשמוע מה אתה לגבי ,9/11

רועי לוי:

לא רק  ,9/11עכשיו הוא אמר שהוא יענה לי על כל מה שהעליתי.

אבי בינמו:

אני אענה ,אני אענה,

רועי לוי:

אני אזכיר לך אבי נושא של דו"ח כספי שקיבלנו אותו רק אתמול בשעה שש
ונושא של נושאים נוספים

דן תיכון:

אל תחפש לך צרות,

רועי לוי:

לסדר שלא קיבלנו בטווח של  48שעות כפי שקבעתם,

אבי בינמו:

אוקי ,בוא בוא אני אשיב כדלקמן ,הנושא הראשון שיועלה יהיה השאילתה
של דן תיכון .הנושא השני שיועלה יהיו ההצעות לסדר כפי שהובאו על ידי
סיעות האופוזיציה ,נכון?

רועי לוי:

כן ,נכון,

אבי בינמו:

כאשר נגיע לנושא ,לדו"ח הכספי החק"ל אני אתייחס,

רועי לוי:

מה אתה?

אבי בינמו:

אני אתייחס ,סליחה יש סדר אני עוד לא הגעתי לזה,

רועי לוי:

צריכים לדעת מה סדר היום ,אמרת לי רועי תן לי אני אענה לך ,עכשיו אתה
תענה,
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אבי בינמו:

אבל אני לא שם ,כשאני אגיע לשם שים את זה בזה,

דן תיכון:

לא ,בתחילת הישיבה אתה צריך להגיד לנו מה המתווה שאתה הולך בו,

אבי בינמו:

כשאמרתי את המתווה לא קיבלת אותו,

רועי לוי:

לא ,כי אתה לא מתייחס לדברים שמעלים לך ,אני הוצאתי את זה גם במכתב
גם אתמול גם שלשום ,שלושה מכתבים שלחתי בנושא ולא הגיבו,

אבי בינמו:

אני יודע ,יכול להיות שאם תשמע את הנימוקים יכול להיות שאולי כן
תתיחס לזה ברצינות,

רועי לוי:

אז אם היית כותב לי ...

אבי בינמו:

תן לי שנייה אחת ,בכל זאת זימנתי לכאן את רואה חשבון עופר קרבי ואת
רואה חשבון אוטניק ואת יוני בירון ,חשוב לי שאתם תשמעו ,יכול להיות
שלא,

רועי לוי:

חשוב לנו לעשות עבודה לפני,

דן תיכון:

תקשיב לי אדוני ראש העיר ,במטותא ממך ,אני כבר מדבר אתך בעברית
ת קנית .לקחתי את ההערה שלך .הישיבה הזו התקיימת לפני שנה בדיוק,
הישיבה שדנה בדוחות הכספיים של חברת נשרים .נשאלו שאלות

אבי בינמו:

אבל כשאני אגיע לנושא אתה תשמע ממני תשובות לשאלות שלך ושל רועי,
תן לי לעשות את זה,

דן תיכון:

לא ,אנחנו רוצים לדעת אם אתה מעלה את זה בכלל? תגיד אני מעלה ,בסדר,
אני לא נגד אני דווקא בעד ,כן אני בעד,

סעיף  :1שאילתות
הפיכת חניות ציבוריות למגרש מכוניות משומשות
אבי בינמו:

אני אתייחס לזה כשנגיע .דן תיכון העלה שאילתה הפיכת חניות ציבוריות,

דן תיכון:

רק רגע ,אנחנו דנו בנושא הזה ,אני מציע כדי לחסוך לך בזמן ,אני מבין
שהבעיה באה לכלל פתרון וזה גם אושר על ידי רשות התמרור,
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אבי בינמו:

עדיין זה יאושר,

דן תיכון:

מה זה רשות התמרור תסביר לי,

אבי בינמו:

ברשות מקומית קיימת רשות שצריכה לאשר את כל התמרורים בעיר נשר,
על פי הערכתי חלק גדול מהתמרורים בעיריית נשר לא אושרו מזה  10שנים,
אולי יותר ,לכן צריכה להתבצע כאן עבודה יסודית ,עבודה יסודית .ולכן אני
אמרתי שיתכן צריכים להקים תת וועדה לנושא תמרור שתביא את
המלצותיה בפנינו,

רועי לוי:

לא ,זה  , build inהמהנדס אמור לעמוד בראשה,

אבי בינמו:

היום המהנדס מה יגיד לי המהנדס? אני אקח מישהו שיתחיל להכין לי את
כל ,זה מפה ,זה מפה שלמה שאתה צריך לאשר אותה על מפה,

דן תיכון:

 ...לא התחלתי לנהל את העיר,

אביגיל דולב :כלומר שכל הדוחות שניתנו הם לא חוקיים,
דן תיכון:

תגיד לי אדוני ,מאחר ודנו כבר בנושא הזה ,תן לי תשובה בכתב ותתרכז
במתן תשובה לעניין אחד ,מה אני יכול לבוא אליך בטענות על ששום דבר לא
זז .2 .ישנה שם בעייה שלא התייחסת אליה ,אוטובוסים ציבוריים,

אבי בינמו:

יש שאילתה ,אתה עושה שאילתה חדשה,

דן תיכון:

לא ,לא ,אני לא שואל .אוטובוסים ציבוריים חונים בעיר הזאת ותופסים
מקומות חנייה,

אבי בינמו:

דנו בזה קודם לכן,

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

דנו בזה קודם,

דן תיכון:

לא ,לא ,אתה לא השבת,

אבי בינמו:

אבל השבתי לך שכל הנושאים,

דן תיכון:

אתה יודע מה ,תגיד לי מתי אתה תיתן תשובה שהעניין סודר?

אבי בינמו:

וועדת התחבורה,
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דן תיכון:

אני לא מכנס את וועדת התחבורה ,אתה מכנס,

אבי בינמו:

אני מכנס אותה ,אני אכנס ,אני אמרתי,

דן תיכון:

הצעתי את ישראל כץ,

אבי בינמו:

ישראל כץ ,הלוואי והיה לנו עוד שרים כאלה במדינת ישראל.

דן תיכון:

אתה שם לב שאני לא מגיב,

אבי בינמו:

שתתקיימנה שתי ישיבות ,ישיבה שתהיה בוועדת התחבורה עם אנשי
המקצוע וישיבה נוספת בשטח,

דן תיכון:

תגיד לי מתי ,מתי אני יכול לפרוע את השטר?

אבי בינמו:

במהלך החודש הקרוב .ניב רוסו את הנושא ,הנושא של הפיכת חניות
ציבוריות למגרש מכוניות משומשות הוא לא על דעתנו וללא בידיעתנו .אנחנו
פועלים לאכוף את הנושא הזה ומקבלים את טענתנו של דן תיכון.

דן תיכון:

מתי אני יכול לבוא אליך עם השטר הזה?

אבי בינמו:

אני מניח שחודש,

דן תיכון:

חודש .בעוד חודש נעלה את זה בשאילתה נוספת,

סעיף  :2הצעות לסדר
אבי בינמו:

הצעות לסדר ,איזה הצעות יש,

דן תיכון:

תמשיך לרועי,

אבי בינמו:

כן ,כן .רועי לוי העלה הצעה לסדר ,ביטול סעיף מס שמירה ,רועי לוי

 ביטול סעיף  1223000420מס שמירהרועי לוי:

ככה ראשית אני רוצה להגיד שב 21/6/2015-כבר העליתי את הנושא הזה וזה
רק עכשיו מגיע למועצה ,עברו איזה  10ישיבות מאז,

אבי בינמו:

אם כך זה באמת פשוט טעות שלנו ,נעלם מעיננו ,אבל אני יכול להגיד לך את
דעתי ,חבל אולי שתדוש כל כך בנושא הזה כי בכוונתי להוריד את ההצעה הזו
מסדר היום משום שאין לה אחיזה בשום מקום,

רועי לוי:

אוקי ,אז אני אקריא אותה,
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אבי בינמו:

בבקשה,

רועי לוי:

הנדון הצעה לסדר ,ביטול סעיף  1223000420היטל שמירה .שלום רב ,בישיבה
על תקציב עיריית נשר לשנת  2015הבאת ראש העיר לאישור מליאת מועצת
העיר את סעיף  1223000420היטל שמירה על סך  1מיליון  ,₪כך מספר
התקציב של העירייה .לא הייתה זו הפעם הראשונה בה אתה שולח יד
לכיסים של תושבי העיר בכדי לכסות על הגירעונות שיצרת בתקציב העירייה
ובזבוז כספים והכל בכדי לשמר את שרידותך ולשמן את מקורביך לכאורה.
לאחרונה אף אישרת בוועדת ההנהלה את תוספת המס אולם ברגע האמת
התעשתו חבריך לספסלי הקואליציה ומנעו ממך להגיש לאשר את תוספת מס
השמירה לתושבי נשר במועצת העיר .מדובר בגזירה שתעלה את התשלום
עבור כל בית אב בנשר בכ 10%-יחד עם הייקור בארנונה ללא כל סיבה
מוצדקת .אתה מתהדר כל הזמן שנשר היא עיר חזקה ואיתנה .אז תפסיק
לשלוח את היד שלך לכיס של התושבים שלה .לכן אני מציע ,סעיף
 1223000420היטל שמירה מספר התקציב לשנת  2015תחת סעיף הכנסות
יבוטל לאלתר והחלטת וועדת ההנהלה להטלת מס שמירה תבוטל גם כן.

אבי בינמו:

אלף אני מודה לרועי לוי ,עיריית נשר לא העלתה את הארנונה מזה  20שנים
מעבר לחוק ההסדרים במשק בניגוד לרשויות אחרות,

דן תיכון:

איזה  ...תגדיר את זה עוד פעם ,לא הבנתי,

אבי בינמו:

עיריית נשר לא הטילה היטל שמירה או מס שמירה .עיריית נשר לא הקימה
תאגיד מים ולכן יוצאים התושבים מורווחים מכך .לכן אני מציע,

דן תיכון:

הם הם מורווחים?

אבי בינמו:

שלא לכלול את הנושא בסדר היום .מי בעד ההצעה של רועי לוי?

דן תיכון:

רק רגע ,יש לי שאלה ,אדוני אני מציע שהסעיף הזה יוצא מספר התקציב
לשנה הזו ולשנה הבאה.

אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של רועי לוי? שלושה בעד ההצעה .מי נגד? חמישה .אני מבקש
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מי בעד ההצעה של ראש העיר שלא לכלול את נושא בסדר היום מאחר ואין
מס,
רועי לוי:

אני לא אומר שיש מס אני אומר שיש תקציב,

אבי בינמו:

ההצעה שהעלה רועי לוי נפלה ולא אושרה .ההצעה השנייה ,מה יש לנו
בהצעה השנייה?

דן תיכון:

תצביע על ההצעה שלי גם כן,

אבי בינמו:

אוו ,סל ההטבות

דן תיכון:

רק רגע תצביע על ההצעה שלי,

אבי בינמו:

דן תיכון מעלה הצעה למחוק את הנושא מסדר התקציב .מי בעד ההצעה של
דן תיכון? שלושה בעד ,מי נגד? חמישה .הצעת דן תיכון נפלה ולא אושרה על
ידי מועצת העיר .דן תיכון העלה הצעה לסדר ,סל הטבות לאזרחים ותיקים,
בבקשה,

 סל הטבות לאזרחים ותיקיםדן תיכון:

אני אקרא את ,מי שעקב אחר,

משיח עמר:

סליחה דן ,סליחה ,רק הערה קטנה .אני רוצה לדעת למה זה לא נמחק מספר
התקציב העניין הזה של היטל שמירה,

יחיאל אדרי :יכולת להצביע,
רועי לוי:

של מה של שמירה?

משיח עמר:

של ההיטל שמירה ,הרי בלאו הכי אלף זה לא היה ,לא הייתה החלטה של
ההנהלה ,לא הייתה החלטה על היטל שמירה ,לא כפי שצוין פה שהייתה
החלטה ,לא הייתה החלטה בהנהלה על היטל השמירה .נכון שבסדר היום זה
הופיע אבל מתוך איזה שהיא הנחה שההנהלה תאשר חצי שעה לפני ישיבת
המליאה את הנושא של היטל שמירה הגענו למסקנה לפי בקשתי ופנייתי
לראש העיר ואמרתי לו כמחזיק תיק הרווחה זה דבר ,זה נטל שהוא כבד
מידי כדי ליישם אותו וראש העיר קיבל את זה בהבנה והתייחס בחיוב
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לבקשתי והוריד את זה מסדר היום ולא היה ,ולא הייתה החלטה בהנהלה,
אין החלטה כזו בוועדת הנהלה על היטל שמירה וכאשר זה הגיע לישיבת
המליאה וביקשנו להוריד את זה מסדר היום .אני לא מבין למה הסעיף הזה
עדיין מופיע בסעיף התקציב .אני מבקש ממך ,רק דקה,
דן תיכון:

בספר תקציב,

משיח עמר:

בספר התקציב .אני מבקש ממך באמת,

אבי בינמו:

אני ברשותך רוצה לענות באמת .תראו,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

מיכה זנו נכנס לתפקידו ,רבותי ,מיכה זנו נכנס לתפקידו כגזבר לפני כחצי
שנה ,לפני כחצי שנה .כאשר הוכן תקציב  2015הוא הוכן על ידי רואה חשבון
מוטי חן הועלה הנושא הזה .מאחר ואנחנו מגיעים לדיון בחודש הבא אני
מעריך על נושא תקציב  2016כל הנושא הזה יעלה .לכן הדיון,

רועי לוי:

אבל אתה הצבעת על הסעיף הזה בשנת  2015ואישרת אותו,

אבי בינמו:

סליחה,

משיח עמר:

זה מקור הכנסה,

מיכה זנו:

כל עוד שלא מאושר חוק עזר בנושא היטל שמירה,

רועי לוי:

אז איך אתה מכניס את זה כסעיף,

אבי בינמו:

כי אתה מאמין שיכול להיות שתקבל חוק עזר,

מיכה זנו:

 ...השאלה כשבנו את התקציב לאשר חוק עזר .ברגע ש...

רועי לוי:

אז אפשר להוציא את הסעיף הזה מהתקציב?

מיכה זנו:

במסגרת אחרת אם מעדכנים שינויים תקציביים כן ,זה ...

רועי לוי:

זה הבקשה שלי לעשות עדכון ולהוציא את זה מהספר,

דן תיכון:

מה זה תב"ר זה אותו דבר,

אבי בינמו:

מיכה מאחר ואנחנו יש לנו אישור תקציב בעוד כחודש שם אנחנו,

מיכה זנו:

לא ,לא מדברים על  ,16מדברים על ,2015 ,15
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אבי בינמו:

אנחנו סיימנו ,הדיון הסתיים .דן תיכון בבקשה,

דן תיכון:

הצעה לסדר יום הוגשה ב 9-ליולי .זמן רב עבר מאז.

אבי בינמו:

אתה מגיש הרבה הצעות,

דן תיכון:

אני חסיד של ,אני יכול לאמר לך שבקדנציה הראשונה שלי בכנסת והיו 5
כאלה הגשתי הצעות לשאילתות ,מאז לא הגשתי לא הצעות ולא שאילתות,
לא הייתי צריך .לא הייתי צריך אבל כאן ירדתי למטה .מה שאני בא ואומר
לך ,הנושא הזה של האזרחים הותיקים לא מרפה מאתנו .בעצם בנשר ישנו
מספר רב ,תקשיב לי אדוני ,תקשיב לי אדוני,

אבי בינמו:

כן בבקשה,

דן תיכון:

בנשר אני חוזר ישנה שכבה גדולה של אוכלוסייה שמוגדרת שאזרחים
ותיקים ,פנסיונרים .בכל הארץ בונים סל מיוחד לאוכלוסייה הזו בסיוע של
המשרד המתאים ששינה את שמו ,אני חושב שראויה האוכלוסייה הזו ואני
בעל עניין כידוע לך ,אני מצהיר על כך ,לא שזה משנה .בכל מקרה אנחנו
רוצים להקים וועדה ציבורית בשיתוף המשרד של גילה גמליאל ,אני לא יודע
איך קוראים לו ,השם שלו,

אבי בינמו:

המשרד לאזרחים ותיקים ,יש לו המשך ארוך מעמד האשה ,שוויון מגדרי,

דן תיכון:

יש לו את השם הארוך ביותר .ראשית אני מציע לך שתזמין אותה לביקור
כאן ,אני מבטיח לך שהיא תבוא .2 .הם יוזמים הרבה תכניות ומכינים סלים
לסיוע לאזרחים ותיקים ,אוכלוסייה מסכנה,

מי שראה את התכנית

האחרונה בערוץ  2איך נראית האוכלוסייה הזו לעת זקנה ,לאיזה מצב הם
מגיעים ,אז מן הראוי שעיריית נשר תתייחס לנושא הזה ביתר כבוד ותעשה
משהו ,תעשה לא רק לחיילים ואני בעד לתת לחיילים מכל דכפין ,אבל גם
לאוכלוסיי ה הזו ,אני יכול לאמר לך שכחבר כנסת אנחנו טעינו ,אני נוטל את
האחריות הזו עלי ,אנחנו לא ראינו את אבותינו מזדקנים ומשלא ראינו את
אבותינו מזדקנים ובעיקר זקני מפא"י לא יצרנו את הכלים שיצרנו לגבי כל
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שכבה של ילדים כאלה ואחרים והזנחנו ,זאת אומרת חברי חברי הכנסת
הו תיקים זקני מפא"י שהוריהם הושמדו בשואה לא יצרו שום כלי כדי לסייע
לאותה אוכלוסייה .אני בא ומציע בשלב הראשון הצעתי לעיריית המועצה
שתאשר בישיבתה הקרובה כניסה ושימוש חינם לאזרחים ותיקים במתקני
הספייס ,מועדון ספורט בסוגריים בכל יום שלישי שהוא בעצם יום הקשיש בו
הם מקבלים הקלות בכל מיני תחומים מבתי קולנוע ,תיאטראות וכו'.
אבי בינמו:

אני מודה לדן תיכון על הנושא החשוב .בנושא סל הטבות לאזרחים ותיקים
העיר נשר דואגת לאנשים ,לאזרחים ותיקים במסגרות שונות בעיר נשר
כאשר גולת הכותרת כמובן,

מירית קרוגליאק :אתה יכול לפרט?
אבי בינמו:

כן .הפעילות המרכזית שלוקחת על עצמה העמותה למען הקשיש בנשר
מחלקת הרווחה ומתנ"ס עיריית נשר .חלק מהדברים שהועלו על ידי מר דן
תיכון צריכים להיבחן גם באמצעים תקציביים כמו מול הספייס משום
שכיום הספייס בזכיון לעוד כשנתיים על ידי מפעיל יגור פרטיים ולמעשה אין
אנחנו יכולים להכתיב לו

דן תיכון:

אתה יכול לסבסד,

אבי בינמו:

יפה ,אין אנחנו יכולים להכתיב לו אלא לסבסד או לממן פעילות כזו או
אחרת .מאחר והנושא שהועלה על ידי דן תיכון חשוב מאד ומאחר ואני יודע
שהמתנ"ס נותן הנחות מפליגות אני אגיד גם אותם ,אני אגיד גם אותם,
זכאות ,זכאות להנחות בחוגים ,מחיר מסובסד למנויים בתיאטרון ,טיולים,

רועי לוי:

מה זה מחיר מסובסד? תן פירוט,

אבי בינמו:

פחות ממחיר מנוי רגיל,

רועי לוי:

?30% ,20% ,10% ,5%

אבי בינמו:

אני לא יודע להשיב לך ,רגע ,רגע .חלק מפעילויות שמופעלות עבור הגמלאים
כוללות ארו חת בוקר ,טיולים ,הרצאות ,מפגשים אחת לשבוע בקרב
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אוכלוסיית העולים שמהווה ,35%
דן תיכון:

לא מדברים על העולים,

אבי בינמו:

חלק מאוכלוסיית העולים המהווים  35%ובקרב האזרחים הותיקים מהווים
כמעט  50%נעשית פעילות ענפה במסגרת מערכת הקליטה עם טיולים,
הצגות ,הרצאות שבחלקם אף אני נוטל חלק ,מבקר ובוחן .הצעת ההחלטה
שאני מציע ,נושא זה יובא לדיון בהנהלה והנהלת העיר תביא את החלטתה,
תבחן את הנושא ותתקצב בהתאם לצורך .אני מקבל בהערכה רבה את דבריו
של דן תיכון .במסגרת הזו אנחנו נזמין את השרה גילה גמליאל שהיא
מוכשרת בפני עצמה מי ששימשה כיושב ראש התאחדות הסטודנטים
הארצית בישראל ,נזמין אותה ,אני אטיל את המשימה הזו על סגני משיח
עמר על מנת לקדם פגישה כזו במהלך חודש דצמבר .עד אז כפי שאנחנו
נוהגים לעשות נכין את נושא סל ההטבות אבל מי שתקבל את ההחלטה
ותביא למועצת העיר ,לא בטוח שצריך להביא למועצת העיר אבל תקבל
הנהלת העיר .אני יכול להגיד שנעשו כאן פעילויות מכובדות מאד באמצעות
אנשי רוטרי שחלקם מיועדות גם לאזרחים ותיקים וגם פעילות ענפה מלבבת,
רצינית ,היסטורית באמצעות נאמני מורשת נשר ,דבר שלא התקיים כאן
מיום כינונה של מועצת העיר נשר משנת  ,52על כך תבוא על האנשים הברכה.
לכן הצעת ההחלטה הינה להביא את הנושא לדיון בוועדת ההנהלה ,לבחון
את התקציב ולהביא אותו למועצת העיר.

דן תיכון:

אדוני ראש העיר ,יש לך תמיד כמה היבטים .יש מה שאתה ,מה שאני קורא
בוא נעביר את הנושא הזה מן העולם באמצעות הצעת החלטה,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד ,כאשר אני מעלה נושא,

דן תיכון:

תן לי לגמור בבקשה,

אבי בינמו:

אתה מעלה דבר שהוא לא נכון .כאשר נושא נדון בישיבת הנהלה ,יושבים
אנשי המקצוע,
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אני לא גמרתי ,אין ישיבת ההנהלה הזו כדין ישיבת ההנהלה שלך ,אנחנו
ראינו איזה הצעות החלטה פולט הגוף הזה,

אבי בינמו:

כן ,בבקשה,

דן תיכון:

אני בא ואומר ,לא אהבתי את ההצעה שלך ולו רק משום העובדה שאני אבוא
בעוד חודש ,חודשיים ואני אראה ששום דבר לא קרה.

אבי בינמו:

אני מבטיח לך שעל המדרגות האלה נעלה מהראשונה לשנייה לשלישית
ולרביעית .אם אתה חושב שתוך שבועיים ימים יקרה הדבר ,לא יקרה .אנחנו
נכשיר אותו במסגרת התקציב של עיריית נשר ונכין אותו לקראת .2016
הרעיון שהעלית הוא רעיון מצוין ,אנחנו בוחנים אותו בטווח זמן ,נכון.

דן תיכון:

יש לי יתרון ,אני לא יכול להשלים משפט,

אבי בינמו:

כן ,בבקשה,

דן תיכון:

יש לי יתרון אחד על פניך ,ראשית אני מבוגר והיתרון השני אני לא רץ
לבחירות הבאות ,זאת אומרת אין עלי ,אני לא צריך לבוא עם האפיל שלי
כלפי בוחרים ולהגיד להם עשיתי או לא עשיתי .אני מבקש ממך ,אני גר בבית
שיש בו  104דירות ,זה נקרא כמעט בית מוגן ,שמעת כמעט בית מוגן בשל
האוכלוסייה המבוגרת שגרה בו ,איש שם לא שמע על הפעילות בנשר
שמקדמת מבצעים שקשורים באנשים האלה,

דובר:

...

דן תיכון:

זה דברי הבל ,זה דברי הבל שאני לא רוצה להתייחס אליהם ,זה זלזול
באנשים .יש שם אנשים קשי יום שהפנסיה ,זה אומר בן אדם שלא מצוי,

אבי בינמו:

דן ,העלית הצעה טובה ,תאפשר לנו,

דן תיכון:

אני בא ואומר לך בניגוד למה שאתה אומר אני לוקח את זה להנהלה ולא
ייצא מזה שום דבר אני מציע לך,

אבי בינמו:

זה מה שאתה אומר,

דן תיכון:

שתקים וועדה שתורכב מחברי המועצה שתגבש בתוך חודש בשתוף פעולה עם
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המשרד המתאים בירושלים ותבוא לכאן עם מלצות כולל סעיפי תקציב .אם
עוד פעם תעיר את ההערה שלך  ...בושה וכלימה ,בושה וכלימה,
אבי בינמו:

כן ,מי בעד ההצעה של דן תיכון? שלושה ,מי נגד? שישה .מי בעד הצעת ראש
העיר להביא את נושא סל ההטבות לאזרחים ותיקים להנהלת העירייה
ולתקצב בהתאם ל ,2016-מי בעד? שישה בעד ,מי נגד? שניים ,אחד נמנע.
עכשיו,

דן תיכון:

מי נמנע?

אבי בינמו:

דן תיכון.

דן תיכון:

לא ,לא ,אני לא נמנע,

אבי בינמו:

אז אני חוזר ,בעד הצעת ראש העיר

דן תיכון:

אני נגד ,אני נגד הצעת ראש העיר,

אבי בינמו:

בעד הצעת ראש העיר שישה ,שלושה נגד .תודה רבה .אני רק רוצה בהערה
להגיד לך דבר מה .אנחנו מכירים היטב את האוכלוסייה הטובה שיש לנו
ברחוב התאנה ,בחנו הרבה אופציות כדי לתת להם לטיפול עצמי את המתנ"ס
שלנו .חיפשנו הרבה דרכים כדי לחבר אותם למערכת שלנו ,הדבר לא
הסתייע ,אולי לא הסתייע בעקבות ,לא חשוב ,אבל אני אומר לך שאנחנו
ב תוך העניין ואני שמח שהעלית את ההצעה .תראה אותי לימדו בחיים
שמישהו מניח אבן פינה בסופו של דבר זה יתקיים ,יש לך זכות גדולה הנחת
אבן פינה,

דן תיכון:

אמרתי לך שאת המדליות אני לא מקבל ממך,

אבי בינמו:

טוב ,בעקבות ההערה שהעלה הנושא הבא של סדר היום דו"ח כספי החק"ל.
בהמשך להערתו של מר רועי לוי ומר דן תיכון וחלק מחברי להנהלה ומאחר
והנושא הזה לא הובא  10ימים מהמועד כנדרש ,הנושא הזה לא יידון
במסגרת רשמית אבל מאחר וזימנתי לכאן ואני מבקש אפילו ללא פרוטוקול
כי הנושא הזה יבוא בדו"ח ,אבל זימנתי לכאן את עופר קרבי שהגיע מרחוק
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ואת רמי אוטניק ואת יוני בירון אני מבקש כרגע לסגור את ההקלטה ,נושא
החק"ל ירד מסדר היום ,הנושא אינו בסדר היום .מאחר ונמצאים עמנו רואה
חשבון עופר קרבי ששימש כרואה חשבון שנים רבות בחברה הכלכלית ואנחנו
מודים לו והודנו לו על פעילותו,
דן תיכון:

מה הוא לא ישמש יותר?

אבי בינמו:

הדירקטוריון החליט שלאחר  15שנים 20 ,שנה הדירקטוריון החליט לסיים
את ההתקשרות עם רואה חשבון עופר קרבי ומודה לו מאד על עבודתו
הנאמנה ,על התמיכה ,על ההכוונה ,על האמינות ובמקומו מינה דירקטוריון
החברה הכלכלית את משרד רואה חשבון סימון אוטניק שמקום מושבם בעיר
נשר,

דן תיכון:

הוא לא נמצא כאן?

אבי בינמו:

נמצא אתנו מר יוני בירון ואני חוזר ואומר שזו הזדמנות לחברי המועצה
להציץ באמצעות המנכ"ל ובאמצעות החברים הנכבדים הן על הפעילויות והן
על הדו"ח הכספי .הנושא הזה לא ישמש כהצעה לסדר יום בעקבות ההערה
שנושא זה לא נמסר  10ימים קודם לכן,

דן תיכון:

אני לא מבין ,אתה בלבלת אותי לגמרי ואני בשעה כזאת עדיין בהיר.

(לא רלבנטי)
דן תיכון:

יש כאן הרבה ציטוטים שהם לא מדויקים .אתה בא ואומר מבחינה חוקית
אתה לא יכול לקיים ,עכשיו אתה רוצה לתת למישהו להגיד משהו ,אנחנו
נעיר את הערותינו ,אנחנו נעיר את הערותינו לכשיוצא הנושא לסדר היום,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד הנושא הזה יורד מסדר היום ,רבותי הטובים והמלומדים ,רואה
חשבון קרבי ,אוטניק ,עמכם הסליחה ,יוני בירון ,הנושא הזה יובא לדיון
במועד המתאים .אני מודה לכם ,תודה רבה.

דן תיכון:

אתה יושב ראש מועצת המנהלים?

אבי בינמו:

הנושא לא עומד לדיון,
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דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

הנושא הזה לא בדיון,

דן תיכון:

אני שואל אותך,

אבי בינמו:

הנושא הזה לא בדיון,

דן תיכון:

אני שואל אותך,

אבי בינמו:

הנושא הזה לא בדיון .הנושא הבא לדיון הוא תב"רים.

רועי לוי:

אגב לגבי מה שאמרת קודם ,בישיבה  815אמרת הצצה לתוך החברה
הכלכלית שבתוך  10ימים המועצה תכנס ישיבה כאסיפה לדירקטוריון של
החברה הכלכלית והישיבה הזאת לא התכנסה אחרי  10ימים והחלטת לאחד
את שתיהן ביחד,

אבי בינמו:

רועי לוי ,אני אומר לך ואני רוצה רגע שתקשיב .אכן היו,

דן תיכון:

הנושא לא על סדר היום ,לא על סדר היום,

אבי בינמו:

היו כאן מי כמוך יודע מספר תקלות ,בעיות בנושא החברה הכלכלית .מאחר
והנושא נדון אצל מבקר המדינה שהוציא צו הגנה למנכ"ל ,נושאים רבים
התעכבו כתוצאה מכך .להערכתי ,אני אומר לך להערכתי המבוססת

רועי לוי:

מה זה קשור לדיון במועצה?

אבי בינמו:

יש כאן קשר .להערכתי המבוססת בתוך  15יום הנושא יסתיים ואפשר יהיה
להחליט,

רועי לוי:

אבל אין שום קשר להחלטה ,אתה לא מקיים את החלטת המועצה,

אבי בינמו:

איזה החלטה?

רועי לוי:

החלטת המועצה לכנס את מועצת העיר באסיפה של החברה הכלכלית ,אין
שום קשר למנכ"ל מה יש לו ,מה אין לו ,הייתה החלטה,

אבי בינמו:

אז אני מודיע לך ,ניסינו ,סליחה אתה הרי מצפה שלראות את חברי
הדירקטוריון ,מאחר והיה לנו קושי להביא אותם ,אני אומר לך קושי להביא
אותם,
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אם הם לא רוצים שלא יבואו ,מה זה קושי ,איזה קושי? היה לנו תוך 10
ימים שיגיעו,

אבי בינמו:

לא ,האמת שבחברה הכלכלית,

דן תיכון:

אתה משלם להם פר ישיבה,

דובר:

אתה יודע כמה היו באים?

סעיף  – 3תב"רים
רועי לוי:

זה בלי שום קשר ,אבי קח בחשבון שזו החלטה שלא מבוצעת ,זה כל .אגב לא
התייחסת לנושא של התב"ר ,אמרת שנגיע,

אבי בינמו:

מה יש בתב"רים?

רועי לוי:

גם כן הוא לא הביא לנו,

אבי בינמו:

מה לא הביאו לכם?

רועי לוי:

הוא לא היה בוועדת כספים ,הוא לא אושר בוועדת כספים,

יחיאל אדרי :התב"ר לא צריך להיות מאושר בוועדת כספים,
רועי לוי:

אבי היה לך את הוויכוח הזה עם הממונה על המחוז והוא אמר לך שאתה
צריך לאשר,

אבי בינמו:

לי היה וויכוח?

רועי לוי:

כן ,כן ,כן ,הוא אמר לך שצריך לאשר בוועדת כספים,

דן תיכון:

רק אני הולך למחוז,

רועי לוי:

אתה חייב לאשר בוועדת כספים ,כל נושא כספי חייב להיות מאושר בוועדת
כספים ,הנה יושב כאן הגזבר או היועץ המשפטי ,אני הבאתי לכם  ...חוות
דעת,

יחיאל אדרי :תב"רים מאשרים בוועדת הכספים? בחיים אני לא ...
רועי לוי:

כל נושא כספי ,אתה גם הבאת את זה לוועדות כספים כל הזמן ,תסתכל,

יחיאל אדרי :בחיים לא מופיע ...
רועי לוי:

תסתכל על סידורי היום,
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יחיאל אדרי :בחיים ,אני  35שנה בעירייה ,זה לא העברה תקציבית,
רועי לוי:

חייב ,זה תב"ר .כל נושא תקציבי ...

יחיאל אדרי :אני מודיע לך ,לא.
רועי לוי:

אוקי ,אני אומר לך שחייב והבאתי לכם גם בזמנו את החוות דעת ,הבאתי לך
את החוות דעת,

משיח עמר:

ב 2015-לא צריך תוריד את זה,

יחיאל אדרי :לא צריך להוריד את זה זה לא נכון ,אבל משיח זה לא נכון,
רועי לוי:

הבאתי לך את החוות דעת שאי אפשר בלי וועדת כספים,

יחיאל אדרי :בסדר ,רועי שהממונה על המחוז יגיד שאנחנו ...
דן תיכון:

אני רץ מחר בבוקר ...

יחיאל אדרי :למה מחר? תרים אליו טלפון ...
דן תיכון:

אפילו אין לי את מספר הטלפון שלו,

יחיאל אדרי :אני מבקש שתעלה את הנושא של התב"ר,
 תב"ר שכונת מגורי ופאר ספורט – מחצבי אבןמיכה זנו:

תב"ר מספר  100 2294אלף הוצאות תכנון ופיקוח כנגד הכנסות מהשתתפות
בעלים.

דן תיכון:

מה זה התב"ר?

מיכה זנו:

תכנון,

דן תיכון:

מה זה התב"ר הזה ,תסביר לנו למה הכוונה איפה זה בכלל ,איפה זה
מחצבות אבן ,מה רוצים לעשות שם? למה זה דחוף כל כך?

מיכה זנו:

אם רוצה ראש העיר שיסביר ,אם רוצה יחיאל שיסביר,

דן תיכון:

מה אתה לא יודע להסביר?

מיכה זנו:

זה תכנית לתכנון ,מה בדיוק עושים שם אני לא יודע,

רועי לוי:

מה זה המקום? של מי שייך המקום? מי הבעלים של הקרקע? מה הולך
שמה? איך זה מסתדר ...
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איך זה יכול להיות שהוא בא לכאן ,הוא מציג תב"ר והוא לא יודע מה ,במה
מדובר,

יחיאל אדרי :רבותי ,ראש העיר יודע במה מדובר,
רועי לוי:

תביא את מהנדס העיר שיסביר,

דן תיכון:

אבל אתה לא גזבר העירייה,

רועי לוי:

תביא מהנדס עיר שיסביר,

יחיאל אדרי :רבותי ,תב"ר מדובר פה על  100אלף שקל ,מה שהולך להיות אנחנו פה רוצים
לזרז את המערכות .מה שקורה ,מדובר על תמ"א /14ב' מי שלא יודע ,כל
נושא של המחצבות והחציבה,
רועי לוי:

איפה זה? על מה מדובר?

יחיאל אדרי :בתל  ...על יד בית העלמין ,יש שמה ,הרי הייתה מחצבה אחת גדולה ,הם
בזמנו על ידי בג"ץ הוחלט שהמחצבה הזו לא תהיה פעילה יותר ,היה בית
משפט וזכינו בעניין הזה והמחצבה לא פעילה וזה נסגר האתר .מה שקורה
בגדול ,ואז היה אפשר 52 ,דונם שייכים למשה לייש ו 250-דונם שייכים
למינהל .עכשיו ,מה שקורה בגדול,
רועי לוי:

מי זה משה לייש?

יחיאל אדרי :משה לייש זה בעלי המחצבה.
רועי לוי:

מה ,איך קוראים לחברה שלו?

יחיאל אדרי :משה לייש ,לא יודע .מחצבי אבן .עכשיו מה שקורה בפועל בינתיים הכניסו
אותנו לתמ"א /14ב' .תמ"א /14ב' אומרת תשמע,
משיח עמר:

החלטת ממשלה,

יחיאל אדרי :אומר אתה יודע מה ,אנחנו לא נכרה את ההר מלמעלה אנחנו נכרה אותו
מלמטה ,קידוח .ואז כל מה שעשינו בעניין הזה כאילו יורד לטמיון .אנחנו
באים ואומרים אנחנו רוצים לעשות שמה את ההתחלה של השינוי ,שינוי
מתווה הכביש ,ולעשות את העניין הזה של פיתוח ,ואז אנחנו באים גם
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למינהל מקרקעי ישראל שהם  ...וגם לבעלים ואומרים לו רבותי ,אנחנו לא
רוצים שנגיע ל ...של תמ"א /14ב' ,תוציאו אותנו משמה ,כי אם אנחנו לא
נעשה את הפעולה הזאת ,לא נעשה את הפעולה הזאתי מחר יתחילו לחצוב
שם .ולכן אני אומר אנחנו פה כעירייה ,היה מלחמה של ראש העיר הקודם 15
שנה לזרוק אותם מפה ואנחנו עד שהוצאנו אותם ,בית משפט ,וועדת כספים,
בלגן שלם שהיה שמה ,עכשיו הם הכניסו אותנו לתמ"א /14ב' .עם אנחנו לא
נתחיל בפעולה הזאתי היום אוי ואבוי לנו מחר .זה נושא לאומי,
אבי בינמו:

אני חושב שיחיאל נתן הסבר ממצה וענייני,

דן תיכון:

לא הוא לא מסר,

אבי בינמו:

כן בבקשה דן,

דן תיכון:

גברתי ,הכדור מופנה אליך .את בדקת את הנושא הזה ,תסבירי לנו מה המצב
התכנוני ,למה זה מצוי במצב שבעצם יש גוף תכנוני במדינת ישראל שרוצה
לחדש את החציבה מלמטה למעלה ,איפה אנחנו מצויים היום במצב הזה?
בשעתו אמרת שהעניין הזה יוצא מהתב"ע הזו ,שום דבר לא נעשה ,שום דבר
לא נעשה ועדיין,

אביגיל דולב :לא יכולה להגיד כזה דבר ,זה לא בידיים שלנו,
דן תיכון:

רק רגע בבקשה ברשותך אני מכבד אותך,

יחיאל אדרי :רגע ,אתה לא מאמין לכל מה שאני אמרתי?
דן תיכון:

בוודאי שאני מאמין .גברתי ,אנחנו רוצים לקבל סקירה מה המצב שם ,האם
ה 100-אלף האלה שיושקעו בהכנת תכנית יהיו בבחינת ברכה לבטלה ,הווה
אומר שאנחנו מקדימים את העגלה לפני הסוסים .יכול להיות שצריך לנקוט
בצעדים אחרים כדי להוציא את זה מהתב"ע,

אביגיל דולב :תמ"א לא תב"ע ,תכנית מתאר ארצית,
דן תיכון:

סליחה ,הרי אני לא יושב בוועדות האלה אז אני לא בקיא .אבל בשעתו מסרת
לי הסבר ארוך וממצה על הסכנות האלה ועל זה שזה נחת עליכם פתאום.
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אגב יש שאילתה שלי אני לא יודע למה לא מעלים אותה לסדר היום ,כי אז
העניין היה ברור יותר ,אבל היא גם כן הוגשה לפני חצי שנה ,וזה מעניין מאד
את התושבים במקום ,הם השקיעו ממיטב כספם במקום הזה .אתה קנית
שם דירה אדוני ראש העיר?
אבי בינמו:

איפה:

דן תיכון:

מול המחצבה,

אבי בינמן:

אדוני הנכבד ,אני גר בבית של  100מטר מרובע ברחוב האלון .בנוסף יש לי
רכוש של פיאט פונטו,

דן תיכון:

לא ,לא ,אני שאלתי אם קנית שם זה הכל ,תענה לי כן או לא ,אתה יכול גם
לא לענות,

אבי בינמו:

התשובה היא לא,

דן תיכון:

התשובה היא לא .אנחנו רוצים לדעת ,זה מטריד ,זה נושא חשוב מאין
כמותו ,הוא מעסיק את כל הדיירים ,גם כך יש להם נוף זוועתי שלא מטפלים
בו עד עכשיו .מספרים,

אבי בינמו:

אני ברשותך רוצה שאביגיל תשיב מאחר והיא השתתפה בדיון בוועדה
הארצית,

דן תיכון:

אתה לא היית כאן ,אני ביקשתי מאביגיל להשיב,

אבי בינמו:

אני ברשותך אומר שאביגיל תשיב מאחר והיא השתתפה במועצה הארצית,
הביאה את רוח העירייה ,אני מבקש ממש בקצרה כי אני אשיב,

דן תיכון:

תסבירי לנו מה המצב שם,

אביגיל דולב :קודם כל מדובר בתמ"א ,זה תכנית מתאר ארצית .שאלת
דן תיכון:

למחצבות?

אביגיל דולב/14 :ב' ,בדיוק  14תו תמ"א  14זה מחצבות ב' זה בדיוק ,הרי יש סדרות של
תמ"אות אז ב' זה דן בכל הנושא של הכריה התת קרקעית ,בסדר? עכשיו מה
שקרה זה שבאמת בג"ץ בזמנו החליט שהכרייה בכלל במחצבות לייש תיפסק
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וזו הייתה החלטה מלפני כמה שנים טובות.
דן תיכון:

מחצבות אבן,

אביגיל דולב :מחצבות אבן נכון,
דן תיכון:

לייש הוא היזם,

אביגיל דולב :נכון .בכל אופן ,כרגע ברגע שפתחו את התמ"א הזאת ,את התמ"א /14ב'
ומחפשים מקורות נוספים הפעם בחציבה תת קרקעית החליטו שם במועצה
הארצית שהמחצבה הזו יכולה בהחלט לספק את החומר,
אבי בינמו:

כרייה תת קרקעית,

אביגיל דולב :כרייה ,כן רק כרייה תת קרקעית.
דן תיכון:

אתם יודעים מה זה כרייה תת קרקעית?

אביגיל דולב :זאת אומרת אם עד עכשיו אתה ראית את הפצע בהר,
דן תיכון:

ייכנסו מתחת להר,

אביגיל דולב :ייכנסו ממש מתחת להר .כאשר שאלנו את השאלות מה זה אומר אז הם
אומרים שזה יותר נקי ,זה פחות מרעיש ,וכל מיני כהנה וכהנה בוא נגיד
טיעונים שאולי זה יכול להתקיים .אממה ,אנחנו אומרים שזה לא יכול
להתקיים .אבל מה ,אני אומרת שדברים כאלה לא יכולים להתקיים מכמה
סיבות .דבר ראשון יש כבר את השכונה של יובל אלון שהיא כבר קמה והיא
כבר קרובה מידי למחצבה וזה לא הגיוני ששכונה כזאת תהיה מול מחצבה,
זה פעם אחת .פעם שנייה שאלת שאלה לטובת ה 100-אלף שקל .ברגע
שאנחנו נבוא ונגיד שיש לנו שם תכניות והמטרה היא לבצע תכנית ,לתכנן את
המקום בצורה כוללת ולהגיד אולי אנחנו רוצים שם פארק ,בתי מגורים,
וברגע שאנחנו נקדים את הוועדה המחוזית ,כי מה שקורה ,התהליך הוא
בסטטוטוריקה זה שמתחיל במועצה הארצית ,המועצה הארצית ממליצה ,זה
חוזר לוועדה המחוזית ,הוועדה המחוזית ממליצה את דבריה והיא יכולה גם
להתנגד לעניין ואז זה חוזר לאישור סופי של המועצה הארצית .זה הליך
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הסטטוטורי .היום המועצה הארצית המליצה לוועדה המחוזית ,אנחנו כבר
דיברנו עם המחוז,
דן תורן:

מה היא המליצה?

אביגיל דולב :לתת כרייה תת קרקעית שם .אז אנחנו גם דיברנו עם ליאת פלד בנושא,
הכנסנו את זה לתוך תכנית המתאר,
דן תורן:

מי זו ליאת פלד?

אביגיל דולב :מתכננת המחוז .נתנו סקירה ,והיא איתנו אגב ,היא איתנו והיא הולכת
לעמוד על הרגליים האחוריות כשזה יגיע לוועדה המחוזית .זאת אומרת,
המחוז איתנו ורוצה להתנגד לדבר הזה אבל כדי להקדים ,חשוב להציג שם
איזה שהיא תכנית ולבוא ולאמר אנחנו רוצים כאן בתי מגורים ,ואז ברגע
שיש תכנית וזה מתחיל לרוץ,
דן תורן:

את רוצה שם בתי מגורים?

אבי בינמו:

כל מה שלא יהיה מלבד כרייה,

אביגיל דולב :יכול היות הכל ,כרגע זה לא ,זה בשלב,
דן תיכון:

יש לך משימה במסגרת ה 100-אלף שקל את מקימה ועדת היגוי שתבחן את
כל ...

אבי בינמו:

לא ,לא מקימים וועדת היגוי ,קודם כל ההסבר המלומד והמנומק של אביגיל
שנסעה לירושלים ואכן השתתפה בדיונים של הוועדה כאשר כראש עיר
הנחתי אותה לא לאפשר או להביע את ההתנגדות לנושא הזה ואני הודעתי
שלא תתבצע כל כרייה ,לא יתבצע הפעלת מפעל זפת שלמעשה ולא בטון
כאשר בעקבות החלטת בג"ץ .יחד עם זאת אנחנו הבענו ,אני באופן אישי יחד
עם מהנדס העירייה הודענו בפני הוועדה המחוזית ,בפני מתכנני תכנית
המתאר שלא נאפשר בכל מקרה וגם באמצעים הפגנתיים וציבוריים כאלה
ואחרים המשך כרייה .מדינת ישראל כאשר היא בוחנת את הצרכים שלה
היא לא בוחנת אם להקים בבית דגן ,זאת אומרת היא לא שואלת ראש
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מועצת בית דגן אם להקים  500יחידות דיור למשתכן כאשר יש לו 1700
יחידות דיור .היא קובעת במדינת ישראל מה לעשות ,כן ,ולא שואלת כל כך
את אותו ראש מועצה בבית דגן והם קיבלו החלטה שכתוצאה מחוסר של
מחצבות במדינת ישראל יש אפשרות לכרות כרייה תת קרקעית .אני הודעתי
להם שהכרייה שהם יכולים לבצע הם יכולים לבצע אותה בשני מקומות
ברעננה ,בגוש שגב ובסביון ,בעיר נשר לא תהיינה יותר מחצבות,
דן תיכון:

איזה מעמד יש לך בעניין?

אבי בנימו:

יש לי מעמד ציבורי חזק מאד במדינת ישראל ,יש לי גם מעמד סטטוטורי.
אני משתתף ,אני יושב בדיונים האלה בוועדה המחוזית ,אני יושב בתכנית
המתאר עם הגברת בינת שוורץ שהבהרתי לה בצורה שלא משתמעת לשתי
פנים לפני כחודש ומחצה בישיבה בתל אביב עם המהנדס יוסמן ,הבהרתי
להם שבשום פנים ואופן לא נאפשר את זה .אחד ,כדי לא לאפשר את זה באנו
ואמרנו ,עכשיו אני נוגע לתב"ר ,באנו ואמרנו בואו נכין תכנית מתארית .מה
זה תכנית מתארית? תכנון של כזה דבר עולה סדר גודל של  20מיליון שקל,
תכנון .כי אם אתה בא ואומר בוא נקים שם פארק ספורט אתגרי ,בתי
מגורים ,בוא נקים שם פארק הייטק או משהו אחר ,שמדברים שם על 1100
יחידות דיור ,גם הודענו למשרד השיכון לשר יואב גלנט שהיה כאן שייתן לנו
את הכיוון כדי לשים להם מול העיניים משהו ,הצבנו תכנית ,כן ,שמדברת על
כ 1100-יחידות דיור ופארק ספורט אתגרי ואו לחילופין לעשות שת"פ עם
אוניברסיטת חיפה כולל מדרגות נעות שזה אחד החלומות אתם יודעים שלי,
ולכן באנו ואמרנו שנוציא  100אלף שקל שזה לא יהווה אולי פסיק,

דן תיכון:

מה זה האוניברסיטה שמה?

אבי בינמו:

שזה לא יהווה כפסיק,

דן תיכון:

שהכנסת אותה פתאום,

אבי בינמו:

כי אנחנו בדו שיח עם אוניברסיטת חיפה אולי,
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דן תיכון:

השטח הוא,

אבי בינמו:

השטח שייך  52דונם שייכים למחצבי אבן,

דן תיכון:

לא ,לא ,כל השטח,

אבי בינמו:

בשטח של המחצבה ,אני אענה לך השטח של המחצבה  52דונם שייכים
למחצבי אבן ,קרי בר שיח שלנו זה משה לייש ומ 200-דונם שייכים למינהל
מקרקעי ישראל 250 ,דונם שייכים למינהל מקרקעי ישראל .אנחנו מקיימים
שיחות עם גבי ויסמן עם מינהל מקרקעי ישראל על הוצאת הנושא הזה
לתכנית כאשר גם הם וגם מתכנני תכנית המתאר באים בדברים גם עם
הבעלים של המקום ,גם עם הבעלים של המקום כי הרי תב"ע למקום הזה
היא תעשייה ואנחנו הודענו שלא תהייה תעשיה במקום הזה .אנחנו לוקחים
את המאבק הממושך שניהל ראש העיר הקודם דוד עמר שניהל אותו במשך
 11שנים ואתם ב 2011-התקבלה החלטה לסגור את המקום .כתוצאה מזה
התאפשרה הקמת שכונת המגורים של יובל אלון כאשר הדרישה היא ריחוק
של  500מטר קו אווירי .היום המרחק בקו אווירי אולי הוא  150מטר ,זהו.
אז לכן אנחנו מבקשים לאשר את התב"ר ,בבקשה .כן רועי,

רועי לוי:

תודה על ההסבר מה הולך שמה ,חשוב לדעת.

דן תיכון:

תודה לאביגיל על ההסבר,

רועי לוי:

תודה לאביגיל גם.

אבי בינמו:

אני רוצה להגיד משהו שדן ורועי וגם אנחנו נדע ,כשקובעים תמ"א אז יש א'
ויש ב' .לנו יש ב' בעצם כי ב-א' הם נכשלו ואני אומר לך תהיה ג' ,ככה זה
עובד,

דן תיכון:

אני לא בקיא בעניין הזה אבל הסבתי את תשומת ליבם,

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס למספר דברים שנאמרו ,אחד זה הנושא שלא שואלים
אותנו אם להקים או לא להקים .אני לא מאמין שיש כזה דבר שלא שואלים
אותנו .אני מופתע מזה שדילגו מעל ראשו של ראש העיר ולא זימנו אותך
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לישיבה,
דן תיכון:

איך זה התקדם בלי,

אבי בינמו:

הגברת נשלחה ,מה זאת אומרת דילגו ,ההחלטה לא התקבלה בתקופתי,

אביגיל דולב :זה לא עובד ככה במועצה הארצית ,רועי ,זה לא עובד ככה במועצה הארצית,
בוועדה המחוזית כמובן שיזמנו ,זה לא,
רועי לוי:

בנושא הזה שמדלגים ,אין כזה דבר שיכולים לדלג מעל ראשי ומעל מועצה,
הם חייבים לשאול אותנו ,הם לא יכולים לפעול בחלל ריק עם כל הכבוד
להם ,יש כאן גבולות מוניציפליים והם לא יכולים לדלג מעלינו .יכולים
לקבוע ,חייבים לשתף אותנו ,אולי גם נגדנו אבל ביחד איתנו .הדבר השני
שאני מבקש להתייחס אליו זה הנושא של השטח הזה .השטח הזה

דן תיכון:

לדראון,

רועי לוי:

לאורך שנים דובר עליו כמקום לתיירות או לתעשייה כאשר רק לפני בערך
אני חושב שנה וחצי ראש העיר פתח תערוכה שהתקיימה על ידי סטודנטים
מהפקולטה לארכיטקטורה בטכניון שראש העיר פתח את התערוכה הזו
כשהנושא היה המחצבה וכבר שם ראש העיר התחייב ללכת בעקבות
התכניות שהציעו הסטודנטים במקום של תיירות ושל או תעשייה .תמוה
בעיני ,תמוהה בעיני,

אבי בינמו:

כן רבותי השעה ,

דן תיכון:

כן אני רוצה,

אבי בינמו:

רגע הוא לא סיים,

דן תיכון:

חשבתי שאתה עובר לסעיף הבא,

אבי בינמו:

לא,

(לא רלבנטי),
אבי בינמו:

כן רועי,

רועי לוי:

תמוהה בעיני ההחלטה היום לאחר שעשו סטודנטים עבודה ולאחר הכרזה,
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הכרזות של ראש העיר שהמקום הזה יהפוך למקום תיירות או תעשייה
שהיום הולכים לכיוון של מגורים .אל אחת כמה וכמה תמוהה בעיני הנושא
הזה כשאני רואה מי הולך לממן את התכנון הראשוני כאן,
אבי בינמו:

מי הולך לממן? מי הולך לממן?

רועי לוי:

הבעלים של השטח .רשום רמ"י ובעלים,

אבי בינמו:

רמ"י זה רשות מינהל ישראל

רועי לוי:

ובעלים? וכאשר אני שואל מי הבעלים אומרים לי משה לייש ,זה אומר שהוא,

אבי בינמו:

מחצבי אבן,

רועי לוי:

מחצבי אבן ,משה לייש ,זה אומר שהוא הולך לממן את התכנון,

יחיאל אדרי :בחלק שלו ,בחלק שלו ,יש לו  52דונם שלו ,הוא צריך לתכנן מה אני אתכנן
את זה,
רועי לוי:

למחצבי אבן יש כאן אינטרס גבוה מאד להפוך את המקום למשהו שטוב
להם שזה שכונת מגורים,

אבי בינמו:

כל הדבר יהיה טוב לנו,

רועי לוי:

ופחות טוב לעיר שמה שטוב לעיר שמה ואני מסכים עם זה זה נושא של
תיירות ,אולי הקמה של בית חולים ,הקמה של איזה שהוא מוסד

אבי בינמו:

רעיון מצוין ,רעיון מצוין,

רועי לוי:

אולי מוסד רציני ברמה הארצית שיהיה אבן שואבת לא רק לתושבי נשר אלא
אבן שואבת ברמה האזורית ולכן אני סבור שתכנון היום של שכונת מגורים
והצבת שכונת המגורים על סדר היום של הוועדה המחוזית יסתום את הגולל
על דברים שיכולים להיות הרבה ,יכולים להביא את העיר נשר למקום אחר,
לכיוון אחר .אני חושב שצריך לעשות כאן מחשבה מחודשת בטח ובטח כאשר
משתתף כאן הבעלים ,אני גם לא יודע ,האמת אני גם שואל את זה באמת
שאלת תם ,איך ניתן לקחת כסף מבעלים על תכנון עצמי ,זאת אומרת שיש לו
אינטרס בעניין הזה,
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דן תיכון:

למקסם את הרווחים,

רועי לוי:

לי נראה מוזר שהעירייה יכולה לגבות ממנו כסף שהוא יקיים לעצמו על
המקום שלו תכנון,

אבי בינמו:

העירייה לא גובה ממנו כסף,

רועי לוי:

היא לוקחת ממנו השתתפות ,מה זה לא גובה ממנו ,תכנון ופיקוח שהוא
יעביר כסף לעירייה ,שהוא מעביר כסף לעירייה בנושא הזה של תכנון לי מוזר
כל הנושא הזה שמתיירות זה הופך פתאום למגורים והמגורים מי שבא
ומתכנן את המגורים זה אותם בעלים של הקרקע שיש לו אינטרס מובהק
כאן .אם היית אומר לי שעיריית נשר היא המתכננת הייתי אומר לעיריית
נשר ,אם עיריית נשר רואה את האינטרסים שלה ואם זה רמ"י ,רמ"י רואה
את האינטרסים של מדינת ישראל על הקרקעות של מדינת ישראל בהתאם
לתכניות שמתווה המשרד ,אבל כשאני רואה כשהוא ,הוא זה שמשתתף כאן
בסכום ובתכנון אני לא,

אבי בינמו:

טוב ,אני רוצה  ...כי אתם זורקים דברים כבר לא לעניין .אחד ,לא סליחה
אדוני אין יותר  ...מי בעד תב"ר  , 2294מי בעד תב"ר  ,?2294חמישה ,מי נגד?
מדברים כבר  20דקות 20 ,דקות,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

גם אנחנו נתחיל לדבר ככה,

אבי בינמו:

בבקשה דן ... ,כח הנחישות שלי קצת יותר גדול...

רועי לוי:

אתה רוצה לנהל ככה דיון תנהל ככה דיון,

אבי בינמו:

אתה דיברת  10דקות ...את הדברים שלך,

רועי לוי:

נתתי לך ,אתה סיימת לדבר ,אתה דיברת ,הקשבנו לך בנימוס ,אם אתה
רוצה להתנהל ככה נתנהל ככה,

אבי בינמו:

בבקשה דן ,כן ,אני רוצה לשמוע אותך,

דן תיכון:

הנושא הזה מטריד,
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רועי לוי:

הוא יושב עם הקבלן ואחר כך צועק,

דן תיכון:

הנושא הזה,

רועי לוי:

 ...אני אדבר כשאני רוצה ,תכבד תקבל כבוד בחזרה ,הוא לא מכבד,

דן תיכון:

הנושא הזה מ דיר שינה מעיני מאות אנשים ,אולי אלפים אני לא יודע כמה
דירות נבנות שם שרכשו במיטב כספם את הנכסים ,את הבתים ,הדירות.
אנחנו צריכים לצאת מכאן בהחלטה שמניחה את דעתם לפחות לפי שעה
שהרי רכושם של הרבה אנשים עשוי לרדת לטמיון עם השיגעון הזה של
חפירה תת קרקעית שהוא קיים ,שהוא הוצע שזו התכנית הרשמית עשוי
להתקדם וראיתי טרופים במדינת ישראל כשאין חוק ,אין מקום להקים
מחצבה אז יקימו אותה גם בכיכר המדינה כי מישהו החליט .עכשיו מה
שמציע ראש העיר לא יניח את דעתם של התושבים שהם מודאגים ביותר.
אם אני אצא ,אם אנחנו ,אני מכיר את ליוש,

אבי בינמו:

אתה גם מאד אוהב אותו,

דן תיכון:

אל תקן אותי זה ליוש ,זה ליוש ולא לייש ,אני אגיד לך מאיפה ,מספרי בצבא
הוא  324372והוא  ,73אני זוכר שהוא רץ איתי בצבא  3שנים ביחד ,לכן אני
מכיר אותו.

(לא רלבנטי)
דן תיכון:

עכשיו מההחלטה הזאת אנחנו יוצאים מבלי להניח את דעתם של הדיירים
וחבל שאנחנו מחמיצים הזדמנות .התב"ר הוא קטן ,זה סכום אפסי וצריך
למצוא את הדרך ואת הרי אשת תכנון זה המקצועיות שלך ,אני לא יודע איך
הפכת להיות מנכ"לית של עירייה ,צריכה לצאת מכאן הודעה שמניחה את
דעתם של הדיירים שהם מוטרדים ,מוטרדים מאד .הנושא הזה,

אבי בינמו:

חבל שלא דאגת לעשות משהו בנדון,

דן תיכון:

רק רגע אני גומר בעוד דקה .כשפרסמנו אותו קיבלנו למעלה מ 5000-ליקים,
זאת אומרת אנשים נחרדו לשמוע שיש מישהו שחושב שאפשר להחיות את
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המחצבה הזו .לכן אני אומר ,אני לא בטוח ,לכן אנחנו רוצים שנצא בהחלטה
שמועצת העיר תמנע כל אפשרות לאשר ,זה כבר מאושר זה די מאוחר ,צריך
לנסח דיעה שתפיס את דעתם של האזרחים באותו מקום וזה נושא חם
ובוער .יש מי שאצה לו הדרך וחבל.
משיח עמר:

אני מבקש ...

אבי בינמו:

רגע ,אתה תתייחס אחרי ההצבעה ,בבקשה ממך .מי בעד תב"ר  ?2294מי
בעד ,חמישה ,מי נגד? שלושה ,אחד נמנע ,עכשיו נפנה להערה שלך,

משיח עמר:

קודם כל אני מצטרף לדאגה האמתית של דן תיכון בכל מה שנוגע לדאגתם
של הדיירים שרכשו שמה במיטב כספם ובסמוך למחצבה לשעבר .ואני הבנתי
מדן שהוא רוצה לצאת פה באיזה שהיא תחושה שהוא ,דן אני מבקש
שתקשיב ,אני מדבר בשבילך,

דן תיכון:

כולי אוזן,

משיח עמר:

מאחר ודאגתך לא נחה והתשובה שקיבלת לא מניחה לך את הדעת וגם אתה
לא רגוע בעניין הזה ,אני בהחלט שותף לעמדה שלך ,אני שותף לעמדה שלך
ושותף לדאגה שאתה אמרת פה והיא חשובה מאד ואני בטוח ומשוכנע
שעמדתה של עיריית נשר לעולם לא תחזור עבודת המחצבה באותה מחצבה
שנקראת מחצבי אבן .הנושא של תכנון ,התכנון הוא מיועד אך ורק על ידי
העירייה ולא בשותפות עם שום גורם אחר,

רועי לוי:

לא נכון ,רשום הבעלים,

משיח עמר:

תן לי ,אני מבקש להגיד את מה שאני יודע לא את מה שאחרים .אני גם יודע
שמבדיקה שנעשתה על ידי גורמים שעוסקים במחצבות ,אני ראיתי את
התגובה שלהם בעניין הזה לא משתלם לשום מחצבה לחצוב מחצבות תת
קרקעיות ,העלויות הן גבוהות מאד ואין להם שום ייתכנות כלכלית לעסוק
בחציבות לעומק .אני חושב גם אני אמרתי את דעתי בנושא הזה שהמקום
הזה איננו מקום נכון למגורים ,זה בהחלט ברור .הוא בהחלט מתאים לבית
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חולים כפי שהצענו כבר בנושא הזה ,דיברנו בהנהלה ,דיברנו על איזה תחנת
דלק באמצע הדרך וכו' במישור הזה .אם היזם ירצה לאחר מכן להצטרף
ליוזמות של העירייה נשמח מאד לשמוע הצעות .כרגע אני יודע שלא תהיה
מחצבה דן ,לא תהיה שם מחצבה ,לא בכרייה תת קרקעית ,לא בכרייה
עליונה ואין שום ספק שהעניין הזה צריך באמת להניח את הדעת לכל
התושבים .יכולים להיות רגועים ובטוחים ששמה לא תהיה מחצבה ,נקודה.
אבי בינמו:

אני מבקש בכל זאת הערה .אני קודם כל שמח על הדאגה שהובאה על ידי דן
תיכון ורועי לוי .לפני  5חודשים בפגישה שהייתה לי עם זאב שפיגלר
מירושלים הוא שאל אותי את השאלה מה קורה במקום הזה וכבר אז אמרתי
לו בשיחה שקיימנו שעיריית נשר לא תאפשר פעילות של מחצבה .יותר מכך,
כאשר נעשתה אלינו פנייה להפעיל את מפעל הבטון לצורך הבנייה גם לזאת
סרבנו ,גם לזאת סרבנו .אני שמח באמת על הדאגה שלכם אבל מעניין
שהדאגה הזו נולדה ככה יש מאין מאיזה תב"ר ,אנחנו לא חיכינו,

רועי לוי:

לא ,זה עלה ,זה לא נכון זה עלה,

אבי בינמו:

סליחה ,אנחנו לא חיכינו ,אני כראש עיר,

רועי לוי:

אנחנו לא חיכינו ,אתה בכלל לא ידעת על התכנית הזאת ,לא ידעת בכלל על
התכנית אם לא היינו מעירים את תשומת לבך,

אבי בינמו:

אני כראש עיר ,סליחה מלווה את הנושא הזה,

דן תיכון:

לפחות אביגיל הייתה ישרה איתנו,

אבי בינמו:

אני כראש עיר ,סליחה ,אביגיל נסעה כתוצאה מזה שאני הודעתי לה שתיסע
לדיון הזה,

דן תיכון:

זה היה קשור לשאילתה,

אבי בינמו:

סליחה ,זה לא היה קשור לשאילתה ,אנחנו קבלנו זימון ולא רק שקיבלנו
זימון ,יש מספיק אנשים טובים שבאמת אכפת להם שפנו אלי לפני שנה וחצי.
אני הבהרתי שמעבר להיבטים החוקיים שעומדים לרשותנו אנחנו לא נאפשר
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כרייה ולא נאשר מפעל .בנוסף לכך הודעתי שיש לנו מספיק כלים ציבוריים
על מנת לא לאשר את הנושא הזה ולא ייתכן,
דן תיכון:

מה זה המשפט הזה?

אבי בינמו:

אני אגיד לך מה זה,

רועי לוי:

ומגורים אתה תאשר,

אבי בינמו:

המשפט הזה בא ואומר שגם שאני,

דן תיכון:

אתה תעמוד כך ולא תהיה,

אבי בינמו:

יפה ,גם אני כראש עיר שעשה במדינת ישראל בערך כ 80-הפגנות יודע לעצור
עם הרבה אנשים ולעיתים לבד פעילות כזו שאינה מתאימה לישוב .יש כמה
היבטים למקום הזה שכולם היינו שמחים  ...כזה או אחר ,לנו יש אג'נדה
מאד ברורה ,באו אלינו עם תכנית לפארק ביו טכנולוגי שהעלויות שלו זה
משהו ברמה עולמית ,העלויות שלו בתכנון הן כ 25-מיליון שקל ,בבנייה הם
 120מיליון שקל ובתחזוקה עוד  20מיליון שקל ,אז אני הודעתי לאותם
אנשים טובים באמת הביאו משהו פנטסטי שקיים באנגליה ,הודעתי להם עם
כל הכבוד נשר היא לא מצדה ,אנחנו לא הולכים להיות מוקד תיירות לעם
ישראל ,כל הכבוד .אנחנו צריכים פארק ספורט אתגרי מכובד שיכול
להשתמש במבנה הטופוגרפי שנוצר שם עם המסלעות במקום הזה,

רועי לוי:

לא הבנתי מה הבעיה עם פארק ביו טכנולוגי,

אבי בינמו:

שנייה ,אין כסף ,מאיפה תביא כסף,

רועי לוי:

אתה אומר שבאו יזמים,

אבי בינמו:

לא באו יזמים ,באו לתת הצעות ,באו כל מיני אנשים שחולמים .עכשיו נכון,

רועי לוי:

זה התפקיד שלך להפוך את החלומות האלה למציאות,

אבי בינמו:

לא רוצה את החלום הזה באמצע נשר הוא לא מתאים,

רועי לוי:

זה לא באמצע נשר ,הוא בצד ,אתה מדבר על משהו ברמה עולמית,

אבי בינמו:

הוא לא מתאים ,חכה רגע ,בנוסף ,אנחנו באנו ואמרנו שיש שם התכנוניות
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להקים בית חולים ,התכנוניות להקים פארק היי טק ,יש מספר התכנוניות
שמי שצריך לבחור אותם בעיקר זה המינהל .עיריית נשר תוביל את האג'נדה
בנושא הזה אבל מה שחשוב להעביר גם לתושבים וגם לחברי מועצת העיר
ולא נזקקנו לישיבה הזו כדי להודיע את זה ,כן ,לא תתאפשר שם כרייה ,לא
יתאפשר שם מפעל בטון ,לא יתאפשר שם מפעל זבל .אני עובר לנושא הבא
אישור שמות ,איפה השמות? כן ,אישור שמות נציגי הרשות לאסיפה הבוחרת
לבחירת רב ראשי בנשר כפי שנמסרו על ידי ראשי הסיעות
סעיף  .4אישור שמות נציגים לאסיפה הבוחרת לבחירת רב ראשי בנשר
אבי בינמו:

סיעת ירוקים,

משיח עמר:

רגע אני רוצה להתייחס,

אבי בינמו:

רגע ,אני קודם כל אקריא,

משיח עמר:

לא ,השמות אחר כך,

אבי בינמו:

לא ,לא ,קודם כל,

משיח עמר:

אחר כך ,לא?

אבי בינמו:

אוקי ,בבקשה מי רוצה להתייחס?

משיח עמר:

אני רוצה להתייחס.

אבי בינמו:

עד אז אני מבקש לאשר שני סעיפים נוספים,

רועי לוי:

רגע אני עשיתי איזה בירור קטן לגבי האישור שמות ונאמר לי שהיינו צריכים
גם למנות ממלא מקום,

אבי בינמו:

למה?

רועי לוי:

לכל נציג צריך גם למנות ממלא מקום ולא אמרו לנו לעשות ממלא מקום ,אז
אני גם לא התכוננתי לנושא הזה של מינוי ממלא מקום,

אבי בינמו:

אני שמח שלא התכוננת כי אין צורך,

רועי לוי:

לכל ,ואם בן אדם לא יכול להגיע?

אבי בינמו:

אם הבן אדם לא יגיע אז אתה תשלח מכתב שאתה ,אם הבן אדם לא מגיע,
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אם הבן אדם לא מגיע לישיבת מועצה יש לו ממלא מקום?
רועי לוי:

זה משהו אחר אבל ,זה ישיבת וועדה וישיבות וועדה צריך ממלא מקום ,אני
לא יודע ,מה שאני הבנתי שצריך למנות ממלא מקום בכל,

אבי בינמו:

אני הייתי שמה ,לא דובר,

רועי לוי:

בסדר  ...אמרו כל נציג צריך ממלא מקום .היום התקשרתי זה מה שאמרו לי,
אני לא התכוננתי לתת,

אבי בינמו:

אני מודה לרועי לוי על ההערה שלו ,הנושא הזה לא נדרש ,אני במילה אחת,
אני הודעתי כבר היום שנוצרת הזדמנות חשובה ערכית ,דתית ,חינוכית לעיר
נשר שפעם ב 40-שנה בכלל ניתנת אפשרות לבחור רב בעיר ,זה בערך הממוצע
ולעיר נשר אין רב ראשי מזה  7שנים עם יציאתו לפנסיה של הרב טוביה
בהריר שיזכה לשנות רבות ,מקום מגוריו בבני ברק .לכן אני אומר זו
הזדמנות ולפי דעתי אני שמחתי שבישיבה הקודמת הייתה תמימות דעים
בנושא הזה מאחר וסגני משיח עמר ביקש להתייחס אז בבקשה,

דן תיכון:

אני שואל אם המכרז מכור?

משיח עמר:

ברשותכם אני המתנתי עד שדן יחזור כי היה חשוב לי שישמע את הדברים.

דן תיכון:

אני רוצה שתדע שאני נפגש עם שר הדתות בעניין הזה ,שייקח בחשבון,

משיח עמר:

באמת נפל בחלקי ב 37-השנים האחרונות לעבוד במחיצתם של רבני ערים
וגם בנשר וגם מחוץ לנשר ובשנים האחרונות לא היה רב בנשר ,רב נבחר
הכוונה ,רב היה אבל לא נבחר ,היה רב ממונה על ידי הרבנות הראשית
לישראל והוא בעצם מילא את התפקיד הזה בהתנדבות מתוקף החלטת
מועצת הרבנות הראשית לישראל מינתה אותו .העיכובים שבגינם לא נבחר
רב לא היו אף פעם באשמתה של העיר נשר או של המועצה הדתית או של
עיריית נשר ,תמיד היה בגלל בהוראות של היועץ המשפטי לממשלה אם זה
אחרי בחירות לכנסת או אם זה אחרי הבחירות לרשות המקומית ,תמיד
התחלף שר כזה או אחר ותמיד נמנע ברגע שיש תהליך של בחירות אסור
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לאותו שר לטפל בנושא של הוצאת המכרז לרב העיר נשר .אני מבחינתי
האישית רואה את בחירת הרב הראשי לנשר כמו שאמר ראש העיר אחת ל-
 40או  50שנה ,זה אדם זוכה לדבר כזה פעם אחת בדורו ומבחינתי אני רואה
את זה מעמד מאד מאד מכובד ,זה מעמד מבחינתי כמו מעמד הר סיני,
לעמוד כאיש אחד בלב אחד ,כן ,לעמוד כאיש אחד בלב אחד ,לבחור כתר
תורה ,זה מעמד מאד מיוחד ,מאד ייחודי ,מאד מכובד ודווקא מאד
התרגשתי מהעובדה שברגע שניתנו שמות ,נאמרו שמות לאסיפה הבוחרת אז
אני מאד שמחתי לשמוע את השמות שהיו בחלל האוויר כמו למשל ראש
העיר ,ממלא מקומו ,יושב ראש סיעת יש עתיד ,ועוד ,נעמי כספי ,נתנו פה
ביטוי לכל העדות ,לכל המפלגות ,לכל הזרמים ,לכל הקבוצות ובמיוחד גם
נשים יש להם פה נציגות מאד מאד רצינית ושמחתי מאד באמת כשראיתי,
כששמעתי את השמות בהתחלה אני חושב שהעובדה שבתחילה דן תיכון אמר
אני רוצה להיות בהרכב הזה ,באמת איש רם מעלה ,יושב ראש הכנסת זה
מוסיף למעמד עצמו כגוף שהולך לבחור רב ראשי לעיר נשר פעם ב 50-שנה,
אני באמת חשבתי ובאמת שמחתי לשמוע שהוא התנדב להיות הנציג של נשר
בתנופה לאותו מעמד של בחירת הרב הראשי לנשר ,זה סך הכל אסיפה
בוחרת של  16אנשים שביניהם יש אנשי חינוך ,אנשי אקדמיה ,אנשים וגם
מבוגרים וכו' .חשבתי אפילו אם דן לא ירצה ואני יודע כמה דוד עמר התאמץ
בעניין הזה ורצה מאד להיות אחד בתקופתו הוא רצה שיהיה רב זה לא צלח
בגלל השיקולים שאמרתי קודם לכן ,חשבתי אפילו אולי לכבד אותו שהוא
יהיה בגוף של האסיפה הבוחרת.
אבי בינמו:

כנציג נשר בתנופה?

דן תיכון:

כשתגמור אני מבקש להתייחס,

משיח עמר:

אני פשוט אומר א ת הגיגי ליבי .הצטערתי לשמוע ששמו של דן תיכון יצא
מהרשימה ובמקומה הוכנס אדם,
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דן תיכון:

אל תיסחף שלא לצורך ,אני אומר לך,

משיח עמר:

במקומו נכנס אדם שהאות שלו מתחילה באות השביעית ולכן,

דן תיכון:

אל תשיב לו,

דובר:

אסור לו,

דן תיכון:

לא דיברתי אליך ,דיברתי אליו,

דובר:

אסור לו,

משיח עמר:

לא מתייחס ,אבל אני מתייחס בעיקר למעמד הזה שנקרא בחירת רב ,אני
בטוח מתוך הניסיון שיש לי שלרב העיר בנשר כמו שמתמודדים במקומות
אחרים יש מכרז ,המכרז הוא מכרז חיצוני ,משתתפים לפחות בין  10ל20-
רבנים שמתמודדים על התפקיד ואין לי שום ספק שגם בנשר יהיו מעל 10
מועמדים שיתמודדו על התפקיד הזה ,אין לי ספק כי המקום הוא חשוב,
העיר יש לה שם טוב ,האנשים שרוצים להיבחר כרבנים צעירים ומתמודדים
על התפקידים הללו ,כמובן אם רק אם הם עומדים בתנאי הסף של הרבנות
הראשית לישראל והמכרז יצא לפועל .השר הוציא את זה ברשומות ,לא
ההערה של דן בקשר לנושא הזה עם המכרז תפור זה בלתי אפשרי לחשוב
שמכרז חיצוני ארצי יוכל להיות תפור בעד מישהו,

דן תיכון:

לא הבנתי מה זה מכרז ארצי,

משיח עמר:

זה מכרז ארצי שיוצא על ידי ממשלת ישראל ועל ידי השר לשירותי דת.
בראש הוועדה המכינה עומד או שופט או דיין .במקרה שלנו בראש הוועדה
המכינה עומד דיין ,אני וישי איבגי חברים באותה וועדה ומצטרפים לאותה
וועדה עוד שני אנשים ,סך הכל זה וועדה מכינה של  5אנשים שהיא חייבת
לפעול אך ורק על פי החוק ועל פי אמות המידה ועל פי הנחיות של המשרד
לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל בפיקוח של היועץ המשפטי של משרד
הדתות ואני יודע גם שאחד מהחברים בתוך הוועידה הוא גם הרב הראשי של
בית שאן ,כך שהמעמד הוא מאד מאד מכובד ,מאד מאד רציני .לקחת את
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הנושא הזה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,מדן תיכון לאן שזה הגיע אני,
דן תיכון:

תחשוב ,תחשוב היטב,

משיח עמר:

תן לי ,דן אני תאמין לי שאני מאד רגיש לעניין הזה ,אחרת לא הייתי מדבר,

דן תיכון:

נדמה לי שבעניין הזה אתה לא מגלה רגישות מספקת,

משיח עמר:

אני מגלה רגישות רבה מאד ואחריות רבה מאד ומשמעות רבה מאד למעמד
ולנציגים ולאסיפה הבוחרת ולאנשים שצריכים להיות שם ואני גם יודע מי
הוועדה המכינה כמה הם נתנו חשיבות לעניין הזה ,כולם רוצים שסוף סוף
באמת ייבחר פה רב,

רועי לוי:

מי זה הוועדה המכינה?

משיח עמר:

אמרתי לך ,נציגינו ,הנציגים של נשר סך הכל זה  5אנשים,

רועי לוי:

ומי עוד?

דובר:

דיין,

משיח עמר:

היושב ראש זה מינוי של השר,

רועי לוי:

מי זה דיין?

דובר:

התפקיד שלו זה כמו דיין,

משיח עמר:

לא זוכר את שמו ,אבל יש פרסום ברשומות לוועדה הזו ואני זוכר,

דן תיכון:

אתה יודע שמגיע רב אשכנזי?

משיח עמר:

כן,

דן תיכון:

יש שני רבנים?

משיח עמר:

לא ,רק אחד .הסדר הוא כזה שאם פרש רב אשכנזי ממנים לאחר מכן ספרדי
ואם פרש ספרדי ממנים לאחריו,

דן תיכון:

אז מה היה האחרון?

משיח עמר:

לא ,הרב האשכנזי ,הרב האשכנזי פרש ,הרב טוביה בהריר פרש לגמלאות ב-
,2008

אבי בינמו:

ולפניו היה ברוכה?
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לפניו נפטר זכרונו לברכה הרב ברוכה ,לפניו ,מאז שהוא נפטר נשאר לבד כרב
אחד לבד והיום בעיר בסדר גודל כמו שלנו לא ניתן לבחור שני רבנים אלא רב
אחד בלבד .אבל לעניין מה שאני רציתי לגעת בעיקר שהמועצה ,מועצת העיר
בנשר שאני פונה אליה ,ואני פונה גם לדן להתייחס באמת בכבוד וברצינות
לאסיפה הבוחרת ולשקול מחדש את השמות ,תודה רבה.

דן תיכון:

אני רוצה להשיב,

אבי בינמו:

בבקשה,

דן תיכון:

בהודעה אישית .אני נמנע מלדבר לגופו של איש מה גם ,מה גם שישנה
מחלוקת לא קטנה .אני אסביר לך מה היה השיקול שלנו .בתחילה אמר מי
שאמר כאן נדמה לי ראש העיר שחברי הגוף הבוחר יכולים להיות רק חברי
מועצה,

אבי בינמו:

חשבנו,

דן תיכון:

במצב כזה לא הייתה ברירה אלא להציג את מועמדותי .תוך כמה דקות חבר
המועצה משיח עמר ,צלצל למי שצלצל למקורותיו הסודיים ותקן אותי אם,

משיח עמר:

צלצלתי ליועץ המשפטי,

דן תיכון:

בסדר ,אני לא שאלתי אותך למי אבל חזרת ואמרת שבעצם יכולים להיות גם
כאלה שהם לא חברי המועצה יכולים לשמש כנציג .אני סברתי שבעניין הזה
צריך לתת לתושבי נשר ,לא יודע אם יש להם ייצוג מספיק או אין להם ייצוג
מספיק ,לאותם אלה שבאים לבתי הכנסת ויעמדו בקשר חשבתי שצריך לתת
ייצוג הולם ולכן הצעתי את מי שהצעתי,

משיח עמר:

אני חשבתי שייצוג הולם זה דוד עמר,

דן תיכון:

ואני יכול לאמר לך שקיבלתי המלצה מראש העיר,

רועי לוי:

נגיד לו שאמרת את זה עליו ,נראה לי שהוא ישמח,

משיח עמר:

אני חשוב שזה לא האיש שתמך ורצה ועבד והשקיע בעניין הזה,

דן תיכון:

אני רוצה לשאול אותך שאלה מעבר למה שעשית לא לכבודך,
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לא ,לא ,אני לא מתעסק בענייני כבוד שלי ,אני לא חבר באסיפה דרך אגב ,אני
לא חבר באסיפה ואין לי זכות להיות שמה,

דן תיכון:

טוב שעצרת ברגע האחרון ,אני זוקף את זה לזכותי .אני רוצה לשאול אותך
שאלה ,האם לדעתך במסגרת הכללים שהוצגו בבחירת רב ראשי צריך להיות
הרב בוגר צה"ל?

משיח עמר:

זה בניגוד לחוק,

דן תיכון:

אני שואל אותך ,מה דעתך,

משיח עמר:

אם זה היה מתאפשר על פי חוק,

דן תיכון:

למשל בן עמו יתמוך בי להפתעתי הרבה ,הוא הרי לא מרבה לתמוך בי,

משיח עמר:

אני אתן לך דוגמא ,אני אומר לך ,אם אני אף פעם לא אצביע בעד שום דבר
שהוא בניגוד לחוק ,אז השאלה היא היפותטית ואין שום ...

דן תיכון:

אני שואל לעמדתך האישית,

משיח עמר:

אני אמרתי שאני לא מצביע אף פעם למשהו שבניגוד לחוק ,אם אני הייתי
צריך לקבוע  ...אני אענה ,אם אני הייתי צריך לקבוע את הקריטריונים
לבחירת רב ראשי לעיר ,והייתי חבר ,הייתי מחוקק אז הייתי מעלה את זה
בצורה של חקיקה בכנסת ,אבל מאחר ואתה היית מחוקק ואתה בזמנך לא
העלית את הצורך הזה ואני מבין שאתה יודע את החוקה בעניין הזה ,תן לי
דקה,

דן תיכון:

אני לא יודע,

משיח עמר:

מדוע אתה לא העלית כמחוקק את הרעיון הנפלא הזה .אני אם הייתי מחוקק
כן הייתי מעלה אותו,

אבי בינמו:

טוב ,רבותי בהמשך לישיבת מועצת העיר הקודמת בה נתבקשו ראשי הסיעות
לתת שמות נציגי הרשות לאסיפה הבוחרת בבחירת הרב הראשי בנשר ,להלן
השמות שנמסרו .מטעם הירוקים למען נשר נשר  1אבי בינמו ,נעמי כספי,
שושנה גנון ,מטעם הליכוד,
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רועי לוי:

שושנה גנון מי זה עובדת עירייה?

אבי בינמו:

מטעם הליכוד,

רועי לוי:

אפשר עובדי עירייה?

אבי בינמו:

מטעם הליכוד דניאל אלמקייס ואיגור גורביץ,

דן תיכון:

אשה יכולה להיות?

משיח עמר:

כן,

אבי בינמו:

מטעם צעירי נשר יש עתיד חן אלקסלסי,

רועי לוי:

אני רוצה גם למנות ממלא מקום ,אני רוצה גם ממלא מקום,

אבי בינמו:

רגע ,חברה ,אתה מתפרץ באמצע דברי,

רועי לוי:

אני ביקשתי ממלא מקום,

 17/11/2015א.מ.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

רבותי אני מבקש סליחה ,אחר כך תגיד מה שאתה רוצה,

רועי לוי:

לא עכשיו ,עם ההצבעה תצביע לי גם על ממלא מקום שלי,

אבי בינמו:

אני מבקש לאשר,

רועי לוי:

מה תגידו לי גם את מי לשים ממלא מקום:

אבי בינמו:

אני מבקש ,אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,אתה מפריע לי ,תמנה את מי
שאתה רוצה כממלא מקום,

רועי לוי:

אני מבקש ממלא מקום,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

חייב,

משיח עמר:

לא נדרש,

רועי לוי:

חייב ,אם אני לא יכול להגיע אני רוצה שמישהו יחליף אותי,

אבי בינמו:

מה שאתה רוצה תגיד,

רועי לוי:

אז אני מבקש שתשים את ...

אבי בינמו:

אני אשים אחר כך את ההצעה שלך
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רועי לוי:

אז אני מושך את האנשים,

אבי בינמו:

תמשוך את מי שאתה רוצה,

רועי לוי:

אל תעלה את האנשים שלי,

אבי בינמו:

אתה לא תגיד לי מה לעשות,

רועי לוי:

אם אין ממלא מקום אתה ...
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

בסדר ,בסדר .אני מבקש בהתאם להחלטת מועצת העיר הקודמת נתבקשו,

רועי לוי:

אם יידרש אז מה אז זה עוד פעם לאישור?

אבי בינמו:

כן ,כן

רועי לוי:

אז נתקע את הבחירה של הרב,

אבי בינמו:

אני לא אביא את זה למועצה ...

רועי לוי:

אז אני אתקע את הבחירה של הרב ,אתה תצטרך לאשר את זה,

אבי בינמו:

נאשר את זה טלפונית,

רועי לוי:

אז מה עשית עם זה,

אבי בינמו:

טוב ,בהתאם להחלטת מועצת העיר מישיבתה הקודמת להלן שמות נציגי
הרשות לאסיפה הבוחר ת בבחירת רב ראשי בנשר כפי שנמסרו על ידי ראשי
הסיעות .סיעת ירוקים למען נשר אבי בינמו ,נעמי כספי ,שושנה גנון ,הליכוד
דניאל אלמקייס ,איגור גורביץ ,לצעירי נשר יש עתיד חן אלקסלסי ,רועי לוי,
נשר בתנופה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

רגע תן לי לסיים,

רועי לוי:

מי ממלא מקום ,וחן ומי ממלא מקום של חן ,אתם לא רוצים למנות ממלא
מקום זה בעיה שלכם ,זה בעיה שלכם ,אני רוצה למנות ממלא מקום ,מה
אתם רוצים  ...ממלא מקום שלי?

משיח עמר:

תן דקה ,תן דקה,
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אבי בינמו:

אין צורך בזה,

רועי לוי:

כן יש צורך ,אם אני חולה ואני רוצה לשלוח מישהו במקומי ,חס וחלילה
חליתי ואני רוצה שמישהו יבוא במקומי להצביע ,אז מה תעשה? תכנס את
מועצת עיר יום לפני כדי להחליט,

אבי בינמו:

קודם כל לא צריך את מועצת עיר ,אני אסביר לך למה .אתה בישיבה
הקודמת אישרת ,אתה בישיבה הקודמת אישרת ,מועצת העיר אישרה פה
אחד את מספר הנציגים לכל סיעה .בהתאם לכך נתבקשתם לתת לנו שמות,
דן תיכון,

רועי לוי:

אז למה אתה מצביע על שמות? אז בוא תסביר אז למה אתה מצביע על
השמות? אם ככה אתה לא צריך להביא את השמות להצבעה .אתה יודע מה,
אני זורם איתך ,אז אתה לא צריך להביא ,אז אני אומר לך בגלל שאם אתה
רוצ ה ממלא מקום ,למה אתה לא יכול לפתוח רגע את הראש שלך ולהבין
שאם אתה רוצה ממלא מקום לעצמך לאבי בינמו אתה תצטרך לאשר אותו,

אבי בינמו:

אם אני אהיה חולה אני אסע לשם,

רועי לוי:

למה שלא תעשה את זה מראש? למה שלא תעשה את זה מראש? למה
השתתפת בבחירת רב?

משיח עמר:

הערה אחת ,רועי ,לגבי ממלא מקום תקשיב טוב ,מה שנדרש מאתנו,

דן תיכון:

תשאל את המומחה שלך,

יחיאל אדרי :חברה אני אומר לכם לא צריך,
משיח עמר:

שאלתי .אנחנו התבקשנו על ידי השר זה להעביר  8שמות מתוך  16שהם נציגי
הרשות.

יחיאל אדרי :ש 50%-נשים,
משיח עמר"

אז פעם אחת הם התבקשו ,הם מבקשים באיזה צורה אבל הם אומרים לנו
גם באיזה צורה לבחור אותם ,אלף מכסת הנציגים לגבי כל סיעה בנפרד
ולאחר מכן שכל סיעה תיתן את שמות האנשים שלה שהם רוצים להופיע
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באותו הרכב של,
דן תיכון:

לא הבנתי משהו,

(לא רלבנטי)
משיח עמר:

אבל ,אני מבקש רק להסביר עוד פעם רועי .אם ברצונך באמת לתת שמות
לממלא מקום אין שום מניעה ,תעביר בבקשה מחר עם פרטים מלאים,
תעודת זהות וכתובת וטלפון ומייל כל מי שאתה רוצה ,אין לך בעיה ,דקה .גם
אם אתה אומר שלך מותר גם לי מותר ממלא מקום,

רועי לוי:

ודאי ,אז תמנה אותו פה במועצה,

משיח עמר:

רגע ,לא במועצה .כמו שנתת,

רועי לוי:

למה לא במועצה? לא הבנתי איך אתם רוצים למנות?

יחיאל אדרי :קודם כל זה הגוף הבוחר ,רגע ,רגע,
משיח עמר:

תן לי ,אני לא ממנה אותך ,אתה מעביר את הנציגים שלך כממלא מקום ,כל
אחד יוכל,

רועי לוי:

והמועצה מאשרת אותם,

משיח עמר:

והמועצה תאשר אותם,

רועי לוי:

אישרה כבר,

משיח עמר:

לא מה,

רועי לוי:

עכשיו אישרה ,אנחנו מאשרים,

משיח עמר:

לא ,לא ,אלה זה  8שהתחייבנו ,מה שאתה מציע עכשיו זה לא מתחייב,

רועי לוי:

זה מתחייב ממלא מקום לכל אחד,

משיח עמר:

לא מתחייב ,אני גם רוצה ממלא מקום,

(מדברים ביחד)
משיח עמר:

אין בעיה ,אין בעיה,

יחיאל אדרי :הוא מקריא את הכל ומוסיף שמה לצעירי נשר יש שני ממלאי מקום,
רועי לוי:

זה מה שאני אמרתי ,אין בעיה ,הרווחת את לחמך ביושר,
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משיח עמר:

לכל הסיעות,

רועי לוי:

אז תקריא בבקשה את ההצעה,

אבי בינמו:

אני חוזר על החלטת מועצת העיר מישיבתה הקודמת,

משיח עמר:

 8נציגים כמתחייב,

אבי בינמו:

 8נציגי העירייה של הרשות לאסיפה הבוחרת בבחירת הרב הראשי בנשר,
להלן השמות כפי שנמסרו על ידי ראשי הסיעות .ירוקים למען נשר ,נשר ,1
אבי בינמו ,נעמי כספי ,שושנה גנון ,הליכוד ,דני אלמקייס ,איגור גורביץ,
לצעירי נשר יש עתיד חן אלקסלסי ,וממלא מקום עורך דין מירית קרוגליאק,
רועי לוי וממלא מקום עופר קאופמן ,נשר בתנופה סלמון אלכסנדר ג'ינו.
ראשי הסיעות יכולים להגיש לראש העיר את ממלא המקום במידה וירצו .מי
בעד? שמונה בעד,

משיח עמר:

אני מבקש להוסיף ,ממלא מקום שלי איגור גורביץ זה זאב שפיגלר,

אבי בינמו:

ממלא המקום של  ...מי בעד? תשע ,מי נגד? אין .נמנעים? אין תודה רבה .אני
רק מבקש דבר אחד ,שנייה ,רועי לדקה אתה לא פה ,לדקה ,בישיבה הקודמת

אישור חוזר של דו"ח כספי קומפוסט לשנת 2014
יחיאל אדרי :אישרנו את זה אבל,
אבי בינמו:

תן לי רגע ,אני יודע מה אני אומר .בישיבה הקודמת אישרנו את דו"ח ה ...של
הקומפוסט לשנת  .2014מאחר ובהקלטה ובתמלול יש יותר מידי רעשים רועי
לוי לא השתתף בישיבה אז הוא יוצא החוצה ,אני מבקש לאשר בשנית דו"ח
כספי קומפוסט לשנת  .2014מי בעד? שישה ,מי נגד? שניים ,רועי לוי לא
השתתף בישיבה

דן תיכון:

תרשה לי למסור לך הודעה,

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

בעת הדיון ,אני שאלתי בעת הדיון ,אני שאלתי מספר שאלות ,אפשר לדבר?
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אבי בינמו:

הנושא הזה נדון בישיבה הקודמת ...לאשרר אותו מחדש,

דן תיכון:

מאיפה אתה יודע מה אני הולך לאמר? אני בישיבה הקודמת שאלתי מספר
שאלות לגבי אי הסדרים שנתגלו בחברת קומפוסט,

אבי בינמו:

הנושא נחקר ונבדק על ידי רואה חשבון דודו ספיר ,כאשר הוא יגיע יגיש את
מסקנותיו נתייחס אליהם בהתאם,

דן תיכון:

אני לא יודע למה לאחר שלוש המילים הראשונות אתה כבר מבין מה אני
אומר .אני אמרתי שנתגלו שם אי סדרים ,אי סדרים קשים שלא מצאו את,
שלא באו לכלל ביטוי בהערות רואה החשבון ושאלתי איך וכיצד נתגלו אי
הסדרים הללו ומי החזיר את הכסף אם בכלל? לצערי הרב לא היה מי שישיב,
חשבתי שעכשיו אתה רוצה בעצם ,הבאת את מי שישיב לנו כדי שנדע על מה
אנחנו חותמים בעצם .במצב הזה כשאין מידע באשר למחסור הכספים
שנתגלה שם אני חושב שאתה עושה טעות אבל זה עניינך.

אבי בינמו:

אני מודה לדן תיכון ,אני השבתי בישיבה הקודמת וביקשתי מהיועץ המשפטי
עורך דין אלכסנדר טנדלר לבחון את האפשרות יציאתנו מהתאגיד הזה
מאחר והבענו מורת רוח ואין זה המקום והזמן להרחיב את הדיבור .רואה
חשבון דודי ספיר ממשרד הפנים מבצע וביצע חקירה מלאה סביב הנושא
הזה .רוב הדברים שהתרחשו במקום התרחשו לפני מספר שנים .אנחנו נמתין
לדו"ח של רואה החשבון ,של דודי ספיר ממשרד הפנים כאשר הוא יגיע אנחנו
נתחייב להביא את זה בפני מועצת העיר ולדון בזה .אפשר לקרוא לרועי .כן,
אני מבקש קודם כל אל תפריעו לי עכשיו כשאני מדבר ,אחרי זה תגידו את
מה שאתם רוצים ,ברשותכם.

סעיף  .5אישור פרוטוקולים:
אבי בינמו:

בישיבת מועצת העיר הקודמת אישרנו ,מועצת העיר אישרה את
הפרוטוקולים הבאים :הנהלה י"ד 16/וספיר י"ד ,10/מכרזים י"ד, 21/
מכרזים י"ד ,22/מכרזים י"ד ,23/מכרזים י"ד ,24/מכרזים י"ד ,25/שמות
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י"ד ,5/שמות י"ד ,6/רווחה י"ד ,5/חינוך י"ד ,4/הנחות מה 15 6/5-ומ,15 4/2-
ביקורת י"ד ,5/ביקורת י"ד ,6/ביקורת י"ד,7/
דן תיכון:

הנחות,

אבי בינמו:

ביקורת י"ד ,8/הנצחה י"ד ,2/דו"ח כספי מבוקר רבעון שני  2015ואישור
דו"ח כספי מבוקר  .2014אי לכך ומאחר והנושא לא נקלט היטב בתמלול,
בהקלטת שמע כתוצאה מחובתי שהדברים יבואו לידי ביטוי אני מעלה את
זה שוב להצבעה,

רועי לוי:

לא ,לא ,לא ,אבי אתה גונב ...

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אתה לא יכול ...

אבי בינמו:

מי נגד? הישיבה נעולה,

ישיבת מליאת המועצה ננעלה
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