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 עיריית נשר

 מן המניין מליאת מועצת העיר ישיבת

 846 - 6/2017מס' 

 "ז, התשעכ"ד באדר, 22.3.2017התקיימה בתאריך 

 

  :נוכחים

 ראש העיר, עיריית נשר -בינמו מר אברהם

 יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש העירמר 

 משיח עמר, סגן ראש העירמר 

 גב' נעמי כספי, סגנית ראש העיר

 גרשקוביץ, חבר מועצהגאורגי מר 

 בוריס אייזנברג, חבר מועצהמר 

 מר ישי איבגי, חבר מועצה

 , חברת מועצהוה קאופמןוגב' אד

 , חבר מועצהרועי לוימר 

 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 מר איגור גורוביץ, חבר מועצה

 , חבר מועצהדן תיכוןמר 

 נעדר: מר דוד עמר, חבר מועצה

 

 מוזמנים:

 גזבר העירייה –רו"ח מיכה ז'נו 
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 מנכ"ל העירייה –גב' מיכל ליבנה 

 מהנדס העירייה –מר לאון גורודצקי 
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 סדר יום:

 פעילות אקטיבית בנושא זיהום אוויר במפרץ חיפה –ישי איבגי  –הצעה לסדר  – 1סעיף 

 מעבר חצייה ברחוב התפוז –ישי איבגי  –הצעה לסדר  – 2סעיף 

  17י"ד/ –פרוטוקול ועדת כספים  – 3סעיף 

 אישור העסקה בחוזה בכירים, בתפקיד עוזר ראש העיר –מר אמין צייקובסקי  – 4סעיף 

 אשרור מינויו בתפקיד נהג ראש העיר –מר אלי דדון  – 5סעיף 

 רישום תוכנית לצרכי רישום –נשר אשכולות  11237/ה, גוש 340מכ/ – 6סעיף 

הצטרפות  –"אלמוגים"  355-0357145עמק הכרמל שלב ג', תב"ע מספר  – 340מכ' – 7סעיף 

 למגישי התוכנית לקידום ואישור בוועדות התכנון

 רישום פרצלציה בהתאם לתוכנית מאושרת – 12379, גוש 772מכ/ – 8סעיף 

הצטרפות למגישי התוכנית לקידום  –"דר נופרים"  – 12379/ט, גוש 334מכ/ – 9סעיף 

 דות התכנוןואישור בווע

 התחדשות עירונית בן דור – 10סעיף 

 

 פרוטוקול

 

 ערב טוב, ישיבת מועצת העיר, מר יחיאל אדרי: 

 איפה ראש העיר? דובר:

 איפה ראש העיר? דובר:

 ל.ואני אסביר הכ מר יחיאל אדרי: 

 .או קייאה,  דובר:

 אני פותח את ישיבת, אני מבקש מהקהל, מבקש מהקבל, מר יחיאל אדרי: 

 לצאת?  דן תיכון: מר 

 מה פתאום?מר יחיאל אדרי: 

 לא יודע, זה נראה שהמילה הבאה שלך זה לצאת.  מר דן תיכון: 

אני מבקש שיהיה רק ישיבה נוחה, נינוחה. שקט, לא להפריע. יש פה נציגי  מר יחיאל אדרי: 

מועצת העיר, רשאים לדבר. אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן 

. נוכחים, משיח עמר סגן ראש העיר, איגור גורביץ' חבר 846-6-2017המניין 
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מועצת העיר, שפיגלר זאב חבר מועצת העיר, דן תיכון חבר מועצת העיר, רועי 

יבגי חבר מועצת העיר, אדווה קאופמן חברת אלוי חבר מועצת הלב, ישי 

 נעמי כספי סגנית ראש העיר, בוריס אייזנברג חבר מועצת העיר, מועצת העיר,

מנכ"ל העירייה מיכל לבנה, גזבר העירייה מר מיכה ז'נו, יועץ משפטי עורך 

 דין אלכסנדר טנדלר. אני רוצה למסור הודעה,

 יש לי שאלה אליך, מר דן תיכון: 

 ,רבותייסליחה  מר יחיאל אדרי: 

 למה לא תציין את אלה שלא באו. מר דן תיכון: 

 ו.אני אציין גם את אלה שלא בא מר יחיאל אדרי: 

 מבין עובדי העירייה? מר דן תיכון: 

 לא נמצאים כרגע פה, לא נמצאים כרגע פה, מר יחיאל אדרי: 

 ראש העיר, דובר:

 אני מבקש לא להפריע.  מר יחיאל אדרי: 

 אני לא מפריע. דובר:

 אז לא תפריע, תודה. מר יחיאל אדרי: 

 אני רק שואל שאלה. דובר:

 .תקבל תשובות בהמשך מר יחיאל אדרי: 

 יופי. דובר:

תודה. לא נמצאים כרגע ראש העיר אבי בינמו, הוא בדרך. נסע עם בית  מר יחיאל אדרי: 

 ספר לבקעה אל גרביה. בית ספר תיכון מקיף נשר. הוא אוטוטו צריך להיכנס,

 זה באמת חשוב ביותר. מר דן תיכון: 

 אני פותח את הישיבה לכן, מר יחיאל אדרי: 

 ידים תציין למה ישנם כאלה ש,מבין הפק מר דן תיכון: 

אתה לא יכול להפריע לי עד שאני אסיים להגיד את כל האנשים. אמרתי  מר יחיאל אדרי: 

 אבי בינמו,

 אז בבקשה, בבקשה. מר דן תיכון: 

 ראש העיר לא נמצא פה. הוא יגיע בהמשך. מר יחיאל אדרי: 

 חשוב ממועצת העיר. לאן הוא נסע, לבקעה אל גרביה? זה באמת יותר מר דן תיכון: 
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בקעה אל גרביה עם תלמידי בית ספר תיכון. גאורגי גרשקוביץ נמצא פה,  מר יחיאל אדרי: 

 חבר מועצתה עיר. מבקר העירייה אני לא רואה אותו פה.

 ומהנדס העיר, מר דן תיכון: 

 ומהנדס העיר יוזמן כאשר אנחנו נצטרך אותו. מר יחיאל אדרי: 

 למה זה, מר דן תיכון: 

 יחד(מדברים )

 , ראש העיר בדרך לפה.רבותיי מר יחיאל אדרי: 

אי אפשר לפתוח ישיבה שיש כל כך הרבה, שיש נושא כזה חשוב שכולם  מר רועי לוי: 

 ממתינים,

 הוא יגיע. מר יחיאל אדרי: 

 בלי שראש העיר נמצא. מר רועי לוי: 

 רועי לוי.   מר יחיאל אדרי:

 א יאה.זה לא מתאים, זה ל מר רועי לוי: 

 כשראש העיר יגיע, מר יחיאל אדרי: 

 היה מן הראוי לדחות את הישיבה לחכות שהוא יגיע ואז לפתוח את הישיבה. מר רועי לוי: 

 אני פותח את הישיבה, אני ממלא מקום, מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 רועי, רועי, רועי. אני ממלא מקום לכל דבר. מר יחיאל אדרי: 

 א, זה בטוח שאתה ממלא מקום.ל מר רועי לוי: 

אז אני מבקש. אני רוצה למסור הודעה בשם עיריית נשר, בשם עיריית  מר יחיאל אדרי: 

נשר, תושבי נשר, בשם ראש העיר, אני מאחל, נבחר סוף כל סוף רב לעיר נשר. 

שנים יש לנו רב.  9שם הרב יצחק לוי. אנחנו שמחים שסוף כל סוף אחרי 

לוועדה המכינה, תודה לבוחרים ותודה לעם ישראל  תודה לוועדה הבוחרת,

 שנתן לנו את הזכות,

 ... שיש לנו רב, דובר:

אדוני, אתה מפריע לי פעם ראשונה. אני מבקש, אני מבקש לא להפריע לי.  מר יחיאל אדרי: 

 אתה מפריע לסדר, אני מבקש ממך לא להפריע לי. תודה.

 ים להתבטא.גם לאנשים אחר תיתןכן, אבל  מר דן תיכון: 

 אנשים, מי שיכול לדבר פה זה רק חברי מועצת העיר. מר יחיאל אדרי: 
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 להם. תיתןזה בסדר אבל  מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

 אנחנו נרשמנו לרשות הדיבור כהודעה מיוחדת. מר דן תיכון: 

 הודעה, בבקשה. מר יחיאל אדרי: 

 כן, הודעה מיוחדת. מר דן תיכון: 

 בבקשה הודעה.  מר יחיאל אדרי: 

 רועי, תמסור הודעה. מר דן תיכון: 

 אני אבל מעדיף שראש העיר יהיה פה, מר רועי לוי: 

לא, לא. עזוב את ראש העיר. הוא נוכח נפקד, עזוב את ה, עזוב אותו. תמסור  מר דן תיכון: 

 הודעה.

מי שלא אני מבקש למסור הודעה למועצה ולכל חברי המועצה, מי שלא ידע ו מר רועי לוי: 

קרא, היום בשעה בערך שלוש וחצי בצהריים קיבלתי הודעה מבית משפט 

בפסק דין בעתירה שהגשתי נגד ראש העיר אבי בינמו על כך שניסה להדיח 

אותי יחד עם, בשיתוף פעולה עם היועץ המשפטי של עיריית נשר, להדיח 

אופן אותי ממועצת העיר בפעם השנייה. סך הכל השלישית. פסק הדין קובע ב

חד משמעי ונחרץ שראש העיר פעל שלא בתום לב, פעל בניגוד לחוק, פעל 

בניגוד לפסק דין שניתן לפני כן. אני ייצגתי את עצמי בעתירה הזו. כל נושא 

ל הוא ול השופט ביטל, הכוניגוד העניינים שבינמו טען שאני נמצא בו, הכ

גם טען שניגוד הוריד מהפרק. לא רק שהוא אמר שאין ניגוד עניינים, הוא 

זה שאני פועל כאופוזיציה ואילו הייתי פועל  ,העניינים היחיד שיש זה

כקואליציה כנראה שלא היה נטען שאני נמצא בניגוד עניינים. חשוב לי מאוד 

שכולם יידעו את זה פעם אחת ולתמיד, על אף שראש העיר כבר בתחילת 

בין לאן שזה הדיון בבית המשפט ביקש לכתוב את המכתב שלו, כשהוא ה

הולך, הפעם שלא כמו בפעם הקודמת סירבתי כי רציתי שיהיה פסק דין אחת 

ולתמיד שבפסק דין יגידו בדיוק האם רועי לוי נמצא בניגוד עניינים או לא 

נמצא בניגוד עניינים והפסק דין הוא חד משמעי והוא לא משתמע לשתי פנים 

ת כל מה שראש העיר הלך ועכשיו השלב הבא בעניין הזה זה לבוא ולהוציא א

 וגם הכפיש אותי בציבור והכפיש אותי בכל מקום, אם זה בתכניות ברדיו,

 וגם בכנסת. מר דן תיכון: 
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מייד אני אגיע, ובעיקר בכנסת. מי שזוכר את הוועדה לביקורת המדינה, הוא  מר רועי לוי: 

דוע מה היטה את כל הדיון כביכול לרועי לוי שנמצא בניגוד עניינים, בעוד י

כתב מבקר המדינה כנגדו על שחיתות, על עבירות על המוסר, על טוהר 

המידות ועל המינהל התקין שכתוב כנגדו של ראש העיר. אז הגיע הזמן, אחת 

ולתמיד, שגם בזה אני אטפל ואני מבטיח לכל הציבור ולכל חברי המועצה 

שכל מי שלאחרונה חשב שאפשר לבוא ולטעון טענות בעלמה, אם זה 

בישיבות המועצה, אם זה בתכניות רדיו, אז אנחנו פעם אחת ניישר קו בעניין 

הזה. מעולם לא פעלתי בניגוד עניינים, מעולם לא חשבתי שאני בניגוד 

עניינים. כל פעם שהרגשתי שיש משהו או מישהו שאני מכיר ויכול באיזושהי 

בנושא בזן,  צורה, הכי רחוקה שיש, יצאתי תמיד החוצה. היה דיון לפני חודש

שאני יצאתי החוצה והשופט קובע שבכלל אני לא נמצא שם בניגוד עניינים, 

שיכלתי לשבת. אבל החמרתי על עצמי יותר ממה שהיה צריך להחמיר. אז זו 

הודעה שאני מבקש למסור למועצה. בעניין הזה, בעניין הזה, בעניין הזה אני 

שר, ראש העיר, לא מבקש רק עוד דבר אחד להוסיף, בבקשה, שעיריית נ

עיריית נשר, שכר עורך דין פרטי חיצוני כדי לייצג את עיריית נשר בעתירה 

 הזאתי מכספי הציבור כנגדי,

 בושה וחרפה. דוברת:

 סיף את הכסף הזה לקופת המועצה.וכנגדי ואני הולך לפנות ולדרוש שהוא י מר רועי לוי: 

 מכספו. דוברת:

 ל.וזה הכ מר רועי לוי: 

 תודה רבה. מישהו רוצה למסור עוד הודעה? אדרי: מר יחיאל 

 כן, אני. אני. מר דן תיכון: 

 בבקשה. מר יחיאל אדרי: 

 אני הייתי לפניו. מר דן תיכון: 

אני מבקש למסור הודעה. קודם כל אני מברך על כך ש, מנחם, אתה רוצה מר משיח עמר: 

י אל תפריע. טוב, להפריע גם לי? לא, אתה יכול להפריע, אין לי בעיה, אבל ל

אני רוצה לברך על כך שבאמת בית המשפט קבע את מה שהוא קבע, שאתה 

נמצא פה ואין אפשרות להדיח חבר מועצה ואני רוצה לומר פה לכל הנוכחים, 

 אף אדם לא יכול לפסול אדם.
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 מה זאת אומרת? ואם הוא פסול? דובר:

, מנחם. בחוק מוגדר מי יכול אף אדם לא יכול לפסול בן אדם, תקשיב טובמר משיח עמר: 

ומי, למי מותר ולמי אסור להיות בתפקיד הזה של חבר מועצה. למה אני 

שמח על כך? מפני שגם לפני כן היו עתירות. הריצה הזו לעתירות זה כאילו 

 איזה ספורט אלגנט, בוא נלך לעתירה.

 לא הייתה לי ברירה. מר רועי לוי: 

גם אני הלכו נגדי בעתירות לפסול בן אדם. אני אומר רגע, לא. אני אומר. מר משיח עמר: 

. אף אדם לא יכול ץ"בגשנה ב 30לכם, אני יודע את זה לא עכשיו, גם לפני 

לפסול אדם אחר מלמלא תפקיד. הנושא של ניגוד עניינים, דרך אגב, יש ועדה 

הזה. אם מישהו חושב שיש ניגוד  לניגוד עניינים מיוחדת לצורך העניין

לפי משהו, לפנות לוועדה. היא, היא המטפל. לא בעתירה לבית עניינים כ

המשפט, לא בעתירה לבית המשפט ולכן אני מברך על כך שבאמת בית 

המשפט קבע שאין ניגוד עניינים ושאתה יכול להמשיך למלא את השליחות 

שלך בנאמנות כלפי הציבור והתושבים בנשר ואני מקווה מאוד שתמשיך 

 ביושר,למלא את זה באמונה ו

 תודה רבה. מר רועי לוי: 

 ובלי ניגוד עניינים.מר משיח עמר: 

 תודה רבה. מי עוד רוצה, מי רוצה עוד הודעה אישית? מר דן.מר יחיאל אדרי: 

 מר דן. זה יפה. מר דן תיכון: 

 מר מקף דן.מר יחיאל אדרי: 

אני אוהב  ראשית אני רוצה לפתוח בהערה. יש בית משפט בישראל בין אם מר דן תיכון: 

אותו או לא אוהב אותו. בין אם הוא נותן פסק דין לרוחי או שלא לרוחי, וזה 

קורה, ואנחנו מצופים לכבד אחר פסק הדין גם כשמדובר בפסק דין שניתן על 

 ,ששידי אדם, שופט בישראל. לגופו של עניין, בשעה 

 לא שומעים. דובר:

 הייתה הפגנה, מר דן תיכון: 

 ל, דן.תגביר את הקו דובר:

 בשעה שש, מר דן תיכון: 

 דן, לא שומעים. דוברת:
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בשעה שש הייתה הפגנה חשובה. בשבועות האחרונים מרבים לדבר על  מר דן תיכון: 

 תאגיד,

 דן, בוא נדבר על ההודעה. זה הודעה?מר יחיאל אדרי: 

 מה? זו הודעה. כן, זו הודעה. מר דן תיכון: 

 אני מבקש, הודעה.מר יחיאל אדרי: 

ואני מנסח את ההודעות שלי כפי שאני מבין. הייתה כאן, יש כאן ויכוח  דן תיכון:  מר

באשר לתאגיד שידור אבל עלה על סדר היום תאגיד המים. אני מוכרח לומר 

שאני תמהתי כששמעתי שראש העיר פועל להכנסת העיר נשר לתאגיד מים 

ה את כזה או אחר לאחר שהתקבלה החלטה מפורשת במועצה בשעתו ששלל

הצעד הזה והוא התגדר והתהדר בעובדה שהוא פעל כדי שההחלטה הזאת לא 

תבוצע. פתאום הוא מצא לנכון לפעול מאחורי הקלעים ויש מי שאומר שהוא 

חתם על הסכם עקרונות לצירוף נשר לתאגיד מים כזה או אחר. שאלתי היא, 

בד האם ראש העיר חתם על הסכם עקרונות, מה מוביל את ראש העיר לשע

את קופת העירייה למשך שנים ומי שיבוא אחריו ויבחר כראש העיר לא יוכל 

לצאת מן הפח הזה, הבור הזה התקציבי שנפער בעקבות כניסת נשר לתאגיד. 

אנחנו רוצים, לתאגיד המים, אנחנו רוצים לדעת איפה אתם עומדים ולאן 

ד, לצרף אתם מובילים ומאין הרעיון הטיפשי הזה, שכולם בורחים מן התאגי

את תושבי נשר אל תוך התאגיד ולייקר את מחיר המים שלהם בעשרות 

שנים,  8.5הייתה כאן הפגנה ואני מוכרח לומר, אינני תושב נשר, רק  אחוזים.

ויש מי שמטיל ספק בלגיטימיות שלי לדבר בשם האזרחים, אז אני מדבר 

תושבי נשר ומעלה  100בשם עצמי. הייתה כאן הפגנה במזג אוויר לא קל, של 

שיצאו בחריפות וחלק מהם נמצאים כאן והם ראויים להוקרה ולהערכה. אני 

לא זוכר, לפחות בתקופת כהונתי ומגורי בנשר שאנשים יצאו והפגינו כי 

אכפת להם. ואתם צריכים להחליט פעם אחת אם אתם בעד התושבים או נגד 

 התושבים. הרושם הוא,

 )מחיאות כפיים(

הוא, אני יודע שבמקום שממנו אני בא אסור למחות כפיים ואני לא  הרושם מר דן תיכון: 

זקוק לעידוד, אם כי אני מעריך מאוד. אבל אתם, ואתה אדם נבון. שמעתי 

אותך מתבטא כמה פעמים. אני לא יודע מאיפה לוקחים את הרשעות הזאת 
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לדפוק את תושבי העיר שבחרו בך ואין מחלוקת על כך שהוא נבחר כראש 

ל מעת לעת ובכל עניין הוא יוצא כנגד תושבי העיר ואני לא מבין. זה עיר, אב

ליקוי מאורות. הייתי רוצה לשמוע ממך דברים ברורים באשר, אתה יושב 

ראש הישיבה הזאת, יש לך את הזכות להתבטא ולומר מה דעתך בנושא הזה. 

הנושא הזה בוער, הראיה שהוא ריכז לכאן עשרות רבות של אנשים ואני 

 ץ את האנשים האלה שיצאו למחות בשל עניין חשוב.מערי

 תודה רבה דן. בבקשה, חבר'ה,מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 , לא להפריע.מר יחיאל אדרי: רבותיי

ערב טוב קודם כל לכולם, ערב טוב לתושבים שהגיעו לכאן. הייתה הפסקה  מר ישי איבגי: 

עד לפני בערך חצי שנה  קלה להגעת התושבים אני קורא לזה. הייתה תקופה

שכל ישיבה הייתה נראית בערך בסדר גודל הזה. כל פעם עם נושא אחר. 

הייתה איזו הפוגה ואני שמח לראות את כל התושבים. אני יכול להגיד לכם, 

באופן אישי כחבר מועצה, כמו שאר חברי המועצה שעובדים בהתנדבות, 

יינים ולהבין שאתם הדרייב שלנו להמשיך ולעבוד זה לראות אתכם מתענ

שומעים, אתם רואים ואי אפשר לעבוד עליכם. אי אפשר. גם אם ינסו לעבוד 

 עליכם זה לא יצלח.

 איך אפשר? אי אפשר. דובר:

אני רוצה לדבר רגע, שנייה אחת, בהודעה שלי, על התאגיד. כמו שהקדים דן  מר ישי איבגי: 

 ידידי,

 ת זהיר.תאגיד המים. היום צריך להיו מר דן תיכון: 

היום אני מאמין שכל מי שנמצא פה, אם אתה אומר את המילה תאגיד כולם  מר ישי איבגי: 

מבינים על איזה תאגיד מדובר. היה לי דיון סוער עם ידידי יחיאל ברשתות 

החברתיות, שאני מאמין שרובכם הייתם ערים לו אבל לא הצלחתי לקבל 

על סדר היום ואף אחד  תשובה שאני מקווה שהנושא הראשון שיעלה היום

לא יתחמק מהנושא הזה כי הגיעו תושבים רבים בשביל לשמוע מה קורה. 

אני רוצה לדבר קודם כל על עניין הקרנות ואני רוצה להסביר ממש בעשרים 

שניות כי באמת, אני לא רוצה להפוך את ההודעה לעניין של טרחה אבל חשוב 

ת שנשארו פה זה קרנות של לי להסביר את זה. קרנות הרשות, קרנות הרשו
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מים וביוב. אני רוצה להסביר, ותיעול. אני רוצה להסביר לכם. הכסף הזה 

מגיע ממה שאתם משלמים בתוך הסעיפים שאתם רואים בתוך הארנונה. זה 

כסף צבוע שאם זה כסף של מים אפשר לטפל רק במים דרכו ואם זה תיעול 

חת אותו ולעשות עם הכסף או ביוב זה רק בביוב או בתיעול. אי אפשר לק

הזה משהו אחר. היה המון כסף שאתם יודעים עליו. המון כסף שהיה נקרא 

? שהיו קיימות או קייקרנות של היטלי השבחה במקרה של קרנות אחרות, 

והם אינם. בדו"ח, בדו"ח שמצורף פה, מי שירצה אני אתן לו אותו אחר כך, 

איתם משהו. נכון שיש הרבה מיליון בקרנות האלה שניתן לעשות  4נותרו 

אנשים שלא מבינים כי זה קצת מבלבל כשעומד ראש העיר, מגיע לגני ילדים 

ביום שישי כדי לעשות משחקי שחמט אבל עושה פוליטיקה מול ההורים כי 

הוא מזמן אותם ואומר להם בכל זמן נתון בקופה של העירייה יש עשרות 

מיני סכומים שמה שהוא אומר  מיליון, כל 200מיליונים, מאות מיליונים, 

בשורה התחתונה זה כסף שהוא צבוע. זה כסף שאין אפשר לעשות איתו 

משהו מלבד למים וביוב. אז אני שואל שאלה פשוטה. מה, כולם טפשים שהם 

שמו את הכסף הזה למים וביוב מבחינת החוק? אף אחד לא טיפש. שמו את 

כונה חדשה במקום מעל זה, הרי מגדילים את רמות יצחק ומדברים על ש

נשר, ומדברים על שכונה של פרויקט אלמוגים ואז צריך לעשות קווי ביוב 

חדשים. המהנדס אמר את זה לפני כמה שבועות. צנרת חדשה. הכסף הזה 

יחסר לנו אבל איפה זה יבוא, איפה זה יפגוש אותנו בתאגיד? את הצנרת 

לשפץ, הכסף כבר כאשר אנחנו נצטרך לשפץ ואת התיעול שאנחנו נצטרך 

שיועבר לתאגיד יועבר והכסף שיילקח מהמים והביוב יעבור לבזבוזים שהיו 

עד היום שהכסף הזה אינו קיים. הם יהיו שם, הכסף יגמר אבל אז צריך 

לתקן. צריך להגדיל את הקוטר של הצינור של הביוב שאמר אותו המהנדס 

תאגיד בא באחת מהישיבות, ואז מי ישלם את זה? התאגיד מהכיס? ה

להרוויח או להפסיד? אתם תשלמו. אבל יכול להיות שבנקודת הפתיח, שימו 

לב שכולם מנסים לברוח לנקודת הפתיחה. מי שהיה ער לחיובי המים שלו 

בכדי, חבר'ה, בלי הערות  2016שם לב שהמחיר עלה בראשון בחודש ראשון 

, אבל זה בבקשה רגע שנייה אחת, בכדי להשוות את המחיר למחירי התאגיד

 בפתיח.
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 זה הודעה?מר יחיאל אדרי: 

 רגע, שנייה. אנחנו נגיע. רגע שנייה, יחיאל, שנייה.  מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

שנים. אז אני רוצה  3.5אנחנו מכבדים את התושבים שבחרו בנו אך לפני  מר ישי איבגי: 

 להסביר להם,

 מופיע בסדר היום, מר דן תיכון: 

 רגע, רגע. שנייה. מר ישי איבגי: 

 הדו"חות הכספיים. מר דן תיכון: 

רגע, חברים. אני רוצה רק להגיד שאותו הכסף, חברים, שאותו הכסף הזה  מר ישי איבגי: 

הוא רק בנקודת הפתיח. האם מישהו יכול להתחייב פה, מנבחרי הציבור, 

שאר אותו דבר לאורך השנים גם יי 17-ו 2016שקצב הגדילה, להוציא את 

גיד? אף אחד. אף אחד. אבל מה אכפת לנו? עוד שנה וחצי אלוהים גדול. בתא

זה בדיוק העניין של  אחרי הבחירות אלוהים גדול. או שנהיה או שלא נהיה.

המחשבה לטווח הארוך. תשימו לב שראש עיר כשהוא נבחר לא מצופה ממנו 

לקבל החלטה איפה לשים שתיל או סליחה, כל אלה שנהנו ממחיר 

ם. גם ממלא מקום טוב או מנכ"ל טוב יכול לקבל החלטה כזאתי. הצהרוני

שנים קדימה ולא לחשוב על  15ראש עיר בוחרים בשביל להוביל חזון לעשר, 

הרגע או להסתכל על הקצה של האף. אני רוצה בממש בשתי משפטים 

אחרונים כדי לסיים, בשתי משפטים אחרונים, להגיע, שימו לב, כולנו 

לכם  אבל מתחת לאף מנסים לעשות דבר שאני אומרמתרכזים בתאגיד 

, עיריית 8-ו 7, 6ישיבה, שבוע שבוע. סעיף -שאנחנו מתמודדים איתו ישיבה

נשר רוצה להצטרף לקבלנים בכדי לזרז תכניות, לזרז תכניות של השטח שהם 

 אמורים לקבל אותו בסופו של דבר. 

 יחד()מדברים 

 שוטה.שאלה פ אתכםאני שואל  מר ישי איבגי: 

 ישי, אני מבקש. זה כבר לא הודעה.מר יחיאל אדרי: 

, שנייה אני רק רוצה לסיים. ממש, משפט אתכםאני מסיים. אני שואל  מר ישי איבגי: 

שאלה. כשאתם עושים  אתכםשאלה, אני שואל  אתכםאחרון. אני שואל 
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תכנית לבית העירייה מצטרפת איתכם? למה לקבלן שמרוויח מיליונים 

 צריכה להצטרף איתו?העירייה 

 ישי, זה יגיע לסדר היום תדבר. תלך לסדר.מר יחיאל אדרי: 

ותהיו ערים וקשובים גם למיליונים  רלרדאשימו לב שזה לא יעבור מתחת  מר ישי איבגי: 

 שעוברים שם.

 הודעה, חבר'ה.מר יחיאל אדרי: 

 סיימתי, יחיאל. סיימתי. מר ישי איבגי: 

 י מבקש. אתה רוצה,, אנמר יחיאל אדרי: רבותיי

 יחד()מדברים 

סיימתי. אם אתה רוצה למשוך זמן עד שראש העיר אולי יגיע אולי לא תעשה  מר ישי איבגי: 

 לנו הפסקה, אנחנו נשמח.

 ישי, אתה עשר. מר יחיאל אדרי: 

 היית אומר את זה בהתחלה, הייתי מפסיק, מר ישי איבגי: 

 הודעה זה לא לדבר על סדר היום. הודעה. , הודעה. אני מבקש,מר יחיאל אדרי: רבותיי

יחיאל, ערב טוב לכולם. קודם כל אתה יודע שאני אדבר קצר ולעניין וזה מר זאב שפיגלר: 

 ממש,

 לעניין לא יודע, קצר,מר יחיאל אדרי: 

בצורה של מספר משפטים בודדים. בודדות. אני תמה. אתה יודע למה אני מר זאב שפיגלר: 

נים, אני שומע בחדשות שרוב המערכת הפוליטית, תמה? אני קורא בעיתו

חברי הכנסת למיניהם, שתמכו בהצטרפות לתאגידים, עושים משום מה היום 

, ניסינו. ראינו, שגינו. ראינו שהתאגידים האלו רבותיייוטורן. הם אומרים 

והם מגדירים אותם במילים ש, אתה יודע, המקום, אני זהיר. זהיר מלהגיד 

ילים המגוונת שנתנו לגבי התאגידים הן מבחינת האופן של את השחיתות והמ

השירות לתושב, ההתייחסות לתושב, בזבוז הכספים, המחיר. כל מה שאתה 

ל כולם אומרים בואו נלך אחורה. חוקקנו חוק, בואו ורוצה, לא משנה. הכ

נלך אחורה ונעשה יוטורן וננסה לראות איך מסדרים את זה. מה העיר נשר 

זה לא יאומן. אומרים לנו לא טוב, אומרים לנו לכו אחורה,  עושה? הפוך.

אומרים לנו שאנחנו כרגע מנסים לכפר על חטא, אז אנחנו נשר עדיין כנראה 

כמה שלבים לעבור ואומרים לא שמענו, לא ראינו, לא ידענו. בואו נלך על 
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התאגיד. עכשיו בפן האישי. חצי מהמשפחה שלי בעיר חיפה. ההתייחסות 

זה כמו אל זבל. לבוא ולדבר עם התאגיד זה לדבר עם בלוקים יותר אליהם 

טוב. ההתייחסות מתחת לכל ביקורת. למה? יחיאל, למה להיכנס למקום 

 שלא ראוי, שיפגע בכל אחד ואחד מאיתנו ורק נזק יביא?

 , רבותייתודה רבה, תודה רבה. מר יחיאל אדרי: 

 אני רוצה להגיד משהו.אדווה קאופמן:  'גב

 חבר'ה, זה הודעות.יחיאל אדרי: מר 

 יחד()מדברים 

הודעה, אני רוצה להגיד משפט. אני רוצה להגיד, אני חושבת שכל אדווה קאופמן:  'גב

הנושאים המאוד מאוד חשובים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, נדבר על מצב 

 שיפה בללי פוטרה,

 זה לא הודעה, סליחה.מר יחיאל אדרי: 

 יא אומרת מה היא חושבת על זה. הודעה ה מר רועי לוי: 

פוטרה, אף אחד לא דיבר. אף אחד לא דיבר על, סליחה, למה אתה אדווה קאופמן:  'גב

 מזלזל במה שאני רוצה להגיד, משיח? 

 אני מזלזל?מר משיח עמר: 

 זה נראה ככה. אדווה קאופמן:  'גב

 אני לא רופא עיניים.מר משיח עמר: 

אחרים אתם לא מדווחים ולא מיידעים ולא כותבים עליהם ועל אנשים אדווה קאופמן:  'גב

שום דבר והולכים לדבר פה על אנשים היום שנמצאים באותו מעמד ולא, 

והם נמצאים פה ועליה אף אחת לא הואילה בטובה להגיד מילה אחת בנושא 

 הזה.

 חשוב להגיד שזה אכיפה סלקטיבית, מר ישי איבגי: 

 סליחה.מר יחיאל אדרי: 

 הנושא הזה. חשוב מאוד להגיד.  איבגי: מר ישי 

 תודה רבה. תודה רבה על ההודעות.מר יחיאל אדרי: 

ברשותך, זה לא הודעה, זה חצי הודעה. משום שהתייחסו לנושא הזה של מר משיח עמר: 

התאגיד מים, אני לא חושב, אני למען ההגינות רוצה לומר דבר אחד או חצי 

מר את זה ברמז אבל זה דבר חשוב דבר על הנושא הזה. רק דן תיכון א
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לתושבים, מאחר ויושבים כאן תושבי העיר צריך לכבד ולומר את כל האמת 

על השולחן. פעם באו שני אנשים לבן גוריון, זכרונו לברכה, שניים מהסוכנות 

 היהודית,

, סליחה. אני מבקש מהתושבים לא להפריע. ממש מבקש. אנשים מר יחיאל אדרי: רבותיי

 ם.לא שומעי

חצי דקה ברשותכם. והתלוננו לפניו, יש ביניהם מחלוקת. זה אומר ככה, מר משיח עמר: 

השני אומר אחרת. כל אחד סיפר לבן גוריון את הסיפור שלו מה הוא חושב, 

מה זה חושב, אמר להם טוב. עכשיו אני אגדיר את התפקידים שלכם. אתה 

פקידם של ההנהלה תהיה על מה שיש ואתה תהיה אחראי על מה שאין. זה ת

 ו... יש חלק אחראים על מה שיש ויש חלק שאחראים על מה שאין.

 ואיפה אתה נמצא? במה שיש או במה שאין? מר ישי איבגי: 

 אני לא שאלתי שאלות. כמו שאתה דיברת, הקשבתי לך,מר משיח עמר: 

 ישי, אני ממש מבקש.מר יחיאל אדרי: 

תאגיד, ואני רוצה שתדעו את כל האמת. סיעת לא הפרעתי לך. בנושא של המר משיח עמר: 

, סליחה, התנגדה להקמת התאגיד. זה היה נושא 15, 2016הליכוד בפברואר 

 שהגיע לסדר היום, זה היה בדיון במרץ, סליחה,

 .2013לדצמבר  25לא,  מר רועי לוי: 

. אני , עוד יותר טוב. זה היה נושא שהגיע לדיון וזה היה על סדר היום13מר משיח עמר: 

ביוזמה של דן תיכון שאמר הנה משיח, חבר של מירי רגב, היא יושבת ראש 

ועדת הפנים בכנסת, למה לא לנסות לעשות משהו כדי להימנע מכניסת נשר 

לתאגיד, ואז היה מצב שבעצם הרשויות היו חייבות על פי חוק להצטרף 

בנו לתאגיד. מי שלא מצטרף נקנס כך וכך. הרמתי אליה טלפון בזמן שיש

בתהליך, במהלך הישיבה, הזמנתי, הרמתי אליה טלפון וביקשתי לדעת איפה 

הנושא הזה עומד מבחינת ועדת הפנים. היא אמרה אין שום בעיה, הנושא 

הזה ידחה בחצי שנה, יש לכם זמן. אל תמהרו להכניס את התאגיד לעיר. יש 

יר נשר. לנו זמן. באותו מעמד החלטנו שאנחנו דוחים את כניסת התאגיד לע

אז בא סילבן שלום ועשה עוד איזה תיקון והייתי אני יחד עם ראש העיר אצל 

סילבן שלום, כשהוא היה שר הפנים, ושמענו ממנו את התכניות לאן הוא 

מתכוון להוביל את הנושא הזה של התאגידים וכידוע לכם, והכל כלול, אנחנו 
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של התאגידים רואים את הכל ואנחנו שומעים בדיוק את כל הנושא הזה 

בארץ לאן זה הוביל. זה הוביל באמת לאיזושהי מפלצת שהיא לא טובה ולא 

נכונה למדינת ישראל, תקשיבו עד הסוף. תקשיבו עד הסוף. ואני רוצה, ואני 

רוצה שהדברים יהיו ברורים. מי שמנע את כניסת התאגיד לנשר זה סיעת 

 הליכוד כאן בנשר. מי שמנע. 

 יחד()מדברים 

 תקשיבו עד הסוף. אתה מוכן להקשיב עד הסוף?עמר: מר משיח 

 אתה תאשר אותו? דובר:

 אתה מוכן להקשיב? אתה לא ... שבעה חודשים.מר משיח עמר: 

 אני באתי מאזכרה של אבא שלי, זכרונו לברכה, דובר:

 תן לי דקה, נו.מר משיח עמר: 

 זה משמים. דובר:

. תשמע. תן לי דקה, אני רוצה לסיים. זה ל משמים חוץ מ..ול משמים, הכוהכמר משיח עמר: 

היה עוד נושא אחד. בא ראש העיר ואמר אני רוצה לעשות היטל שמירה. 

הסברתי לו בניחותא אמרתי לו אני כמחזיק תיק הרווחה לא יכול להיות 

שותף לדבר כזה. זה יכביד על ההוצאה האישית של התושבים, הוא אמר אני 

את הגישה שלך ולכן גם ההיטל הזה לא מקבל את ההסבר שלך, אני מבין 

 הוטל על תושבי העיר נשר. 

 יחד()מדברים 

 נכון להיום, נכון להיום, מר משיח עמר: 

 לא, לא. אני מבקש.מר יחיאל אדרי: 

הנושא של התאגיד עלה בדיון בהנהלת העיר. היה דיון וזה היה אמור לבוא מר משיח עמר: 

ציני ומכובד של חברי מועצת העיר למועצת העיר ובדיון רציני, ובדיון ר

 הוחלט להוריד את זה מסדר היום.

 )מחיאות כפיים(

 אני מבקש, אתם הקשבתם לכולם, תקשיבו גם לי עוד דקה.מר משיח עמר: 

 , אני מבקש מהקהל לא להפריע.מר יחיאל אדרי: רבותיי

 של,הנושא הזה יהיה בדיון של ההנהלה עוד פעם. הוא יהיה בדיון מר משיח עמר: 

 יחד()מדברים 
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אני מבקש ממך לא להפריע. אתה רק מפריע פה היום. אני מבקש ממך מר יחיאל אדרי: 

 .רבותיילשבת. מכבדים אותך, תכבד. מכבדים אותך, אתה תכבד. 

אני רוצה רק לסיים את המשפט האחרון. הנושא הזה, הנושא הזה יחזור מר משיח עמר: 

 לדיון במועצת העיר.  בחזרה למועצת העיר. הוא יחזור בחזרה

 יחד()מדברים 

 ומשפט אחרון. ומשפט אחרון.מר משיח עמר: 

 אבל סיעת הליכוד בעד או נגד? הסיעה? מר רועי לוי: 

 ... לקבל החלטה אחרי שנלמד את הנושא.מר משיח עמר: 

 יחד()מדברים 

. אני מבקש מהתושבים לא להפריע. שמענו את ההודעות, רבותיי, מר יחיאל אדרי: רבותיי

 אני מבקש ממך לשבת. מבקש ממך לשבת.

 יחד()מדברים 

 שב כבר, די עם ההצגות. אז אני מבקש ממך, שב,מר יחיאל אדרי: 

 יש לי משפחה בבית, דובר:

 שב בבקשה.מר יחיאל אדרי: 

 שלא תגיד לי שב כמו שאתה מושיב את כולם. דובר:

 תכבד את הבמה ותשב. שב, די. אני מבקש ממך.אדרי:  מר יחיאל

 יחד()מדברים 

. אני אגיד בקצרה, אני אגיב בקצרה, אני רבותיי. טוב, רבותיי. רבותייטוב, מר יחיאל אדרי: 

מבקש שלא יפריעו לי. אני אגיד בקצרה כיוון שהעליתם את ההודעות שלכם, 

מחייב ונגיע לסדר  אני אתן תשובה בקצרה לכל ההודעות למרות שזה לא

היום ואני מבקש מהקהל לא להפריע לי ומחברי מועצת העיר לא להפריע לי 

 כשאני מדבר. תודה. א', חבל לי, חבל לי שאתם פשוט זורים חול באנשים,

 אנחנו זורים? דוברת:

סליחה, אני לא מדבר ... אני מבקש מכם מהקהל לא להפריע. תודה. ישי. מר יחיאל אדרי: 

 לי, אני לא הפרעתי לך, באמת, אני כיבדתי אותך,  אתה מפריע

 אני מדבר איתו. מר ישי איבגי: 

אבל בשקט, שלא יפריע לכולם. פשוט מאוד חבל מאוד שאנשים פשוט מר יחיאל אדרי: 

זורים חול בעיניים לתושבים ועושים מצב, מביאים מצב כביכול יש אנשים 



 22.3.2017ד.נ.                                02999

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

17 

ולגבות מהם מע"מ, אני שרוצים ... כשאתם מדברים לדפוק את התושבים 

 שומע, ולגבות מהם כסף.

 כמו שאתם עושים. דובר:

ולגבות מהם אגרות בנוסף ל, אתה מפריע לי, לעזאזל. אני מבקש מר יחיאל אדרי: 

 מהמשטרה להוציא אותו החוצה.

 תאגיד המים, דובר:

 אני מבקש להוציא אותו החוצה. די כבר.מר יחיאל אדרי: 

 זה פרוטקשן. דובר:

רגע קצת בחוץ. לא יאני מבקש די, אני מבקש ממך תצא החוצה. לך תיאל אדרי: מר יח

 מכובד מה שאתה עושה.

 אני מבקש שהמשטרה לא תיכנס לכאן ותעשה סדר. מר דן תיכון: 

 זה לא משטרה, זה פיקוח.מר יחיאל אדרי: 

 פיקוח ודאי שלא.  מר דן תיכון: 

באמת נו. זה לא מכובד. אתה מפריע  אני מבקש ממך לא להפריע. די,מר יחיאל אדרי: 

 לכולם.

 זה לא דמוקרטיה. דובר:

. אני מבקש לא להפריע לי, אני רוצה לסיים. אני מחזיק פה ביד שלי מר יחיאל אדרי: רבותיי

מסמך שאני אעביר אותו בין התושבים שיראו שקודם כל אף אחד לא הולך 

מועצת העיר נשר לגבות מים ועיריית נשר ולא העומד בראשה ולא מליאת 

יכולה להחליט, רועי, אתה מפריע לי. עיריית נשר לא יכולה להחליט האם 

להעלות את מחירי המים או להוזיל אותם. קודם כל, אחד. שתיים, לגבי 

 העניין של הקרנות,

 זה מה שאמרנו, שאמרו התאגיד. מר ישי איבגי: 

 זה מה שאני אומר לך החוק, לא אני.מר יחיאל אדרי: 

 זה מה שאמרו המחיר של המים בתאגיד. אתה לא תוכל לשלוט בו. שי איבגי: מר י

המחיר זה מחיר שקבע ומי שקובע, לא, אתם מפריעים לי שניכם. אני לא מר יחיאל אדרי: 

הפרעתי לך רועי ולא הפרעתי לך. אני מבקש מכם. אני אתן תשובות למרות 

 שזה לא על סדר היום. תאגיד המים, תאגיד המים,

 הוא בסדר היום ועוד איך. דן תיכון:  מר
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הוא לא בסדר היום, מה לעשות. תאגיד המים מבחינת מחירים זה אותו מר יחיאל אדרי: 

מחיר מה שאנחנו משלמים היום נשלם מחר ונשלם מחרתיים כי מי שקבע 

את העלות של המחיר של תאגיד המים זה רשות המים, מדינת ישראל ולא 

 פק סיפורים לאנשים.עיריית נשר ותפסיקו לס

 יחד()מדברים 

 ישי אל תפריע לי. אני נתתי לך את כל רשות הדיבור,מר יחיאל אדרי: 

 לכמה זמן? מר ישי איבגי: 

כמה שצריך. לא אנחנו קובעים, לא אנחנו קובעים את המחירים, קודם כל. מר יחיאל אדרי: 

תיים, לגבי בשום סיטואציה. זה אחד, ולא לספר סיפור לתושבים. זה אחד. ש

העניין של למה אנחנו בכלל מדברים על התאגיד. למה דיברו עליו, אז אני 

מחייבים את כל  2017לדצמבר  31-רוצה לחדש לתושבים ולכם שעד ה

 11-העיריות שלא התאגדו להתאגד כאשר ההחלטה הייתה שיתאגדו ל

 לך. תאגידים. אני אקריא לך גם, רועי, אני מבקש. אתה תפריע לי אני אפריע

 אבל זה מה שאמרת בדצמבר.  מר רועי לוי: 

 אני אומר את זה גם היום.מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

מחויבים כל  2017בדצמבר  31-רועי, אני מבקש ממך לא להפריע לי. עד המר יחיאל אדרי: 

תאגידים, זה החלטת ממשלת ישראל ועם זה אנחנו  11-העיריות להתאחד ל

. אמרנו רבותייחנו, אנחנו באנו ואמרנו לא מצטרפים, צריכים להתמודד. אנ

לא מצטרפים לתאגיד ולא נצטרף לתאגיד. אמרנו את המילים האלה, הם 

 אתכםאנחנו נצרף  2017בדצמבר  31-באו ואמרו אם אתם לא תחליטו עד ה

 לתאגיד שאנחנו רוצים. ולכן, ולכן אמרנו שאנחנו נעשה, לא, 

 יחד()מדברים 

אני מבקש, ישי, לא להפריע לי. לא, לא להפריע. סליחה, אתה לא יכול  מר יחיאל אדרי:

 להפריע לי. אני מבקש ממך לא להפריע לי.

 . מה קרה?רבותייחודשים,  10בדצמבר זה עוד  31אני לא מפריע. מר זאב שפיגלר: 

 יחד()מדברים 
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קש שקט. הדבר , אני מבקש. אני מברבותיי. הדבר היחידי, רבותיי. מר יחיאל אדרי: רבותיי

היחידי שדיברו בהנהלה זה לעשות בדיקה משפטית, בדיקה כלכלית לפני 

 שנכנסים לנושא הזה.

 זה לא מה שמשיח אמר. מר רועי לוי: 

 אני אומר לכם, על זה מדובר. לבוא ולזרוע חול בעיניים שאחר כך,מר יחיאל אדרי: 

 זה לא מה שמשיח אמר.  מר רועי לוי: 

 קחו את הצינורות, למי אתה מספר סיפורים, ישי.יר כך אתם תשאחמר יחיאל אדרי: 

סיפורים לא סיפורים, תדבר מים ... לא ענית לי מה יהיה עם הקרנות. מה  מר ישי איבגי: 

 יהיה עם בתי ספר. 

 יחד()מדברים 

 אתה צריך את הכסף, זה מה שאתה רוצה לעשות. אתה צריך את הכסף ... מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

... לעצור את הפיתוח של העיר, זה הבעיה שלכם. זה הבעיה שלכם. אני מר יחיאל אדרי: 

 . רבותיימבקש, 

 אלף יותר אתה אמרת. 800אתה אמרת  מר רועי לוי: 

 . אני, רבותיי. מר יחיאל אדרי: רבותיי

 אבל זה דיון מיותר. משיח ... מר ישי איבגי: 

 ,מר יחיאל אדרי: רבותיי

 יחד()מדברים 

, אני מבקש ממך ישי. אתה נוהג לעשות את זה תמיד. אני מבטיח לך מר יחיאל אדרי: רבותיי

 שאני אחזיר לך באותו מטבע. אני שתקתי,

 אתה אל תגיד להם סתם.  מר רועי לוי: 

 אני שתקתי כשאתה דיברת.מר יחיאל אדרי: 

 לא, אתה אומר לי ישי. מר רועי לוי: 

תשתוק. אני מבקש ממך. תכבד אותי כמו שאני כיבדתי  אני שתקתי, אתהמר יחיאל אדרי: 

אותך. אז אני מבקש לא לזרוע חול בעיניים לאנשים. דבר ראשון. דבר נוסף, 

כפי שהבטחתי ראש העיר יחזור, ראש העיר חזר לישיבה. אני מבקש ממך 

 להמשיך לנהל את הישיבה, 

 יחד()מדברים 
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 לדצמבר, 31-אמרת ... החוק אומר הרגע, מילה על מה שאמרת. אתה  מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

 לדצמבר, 31החוק אומר  מר רועי לוי: 

 

 פעילות אקטיבית בנושא זיהום אוויר במפרץ חיפה –ישי איבגי  –הצעה לסדר  – 1סעיף 

בנושא זיהום אוויר במפרץ חיפה. ההצעה  אקטיביתההצעה לסדר פעילות מר אברהם בינמו: 

 לסדר היא של,

 יחד( )מדברים

 זה על סדר היום. ההצעת החלטה שלכם,מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

ישי, יש הצעה לסדר יום, יש הצעה לסדר יום, יש הצעה לסדר יום, אם מר אברהם בינמו: 

 אתה לא תעלה אותה אני אעלה אותה להצבעה.

 אתה כרגע אורח כאן. באת לא בזמן ובחוצפתך, מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

 ישי, בבקשה. לא, זה לא על סדר היום. בבקשה.אברהם בינמו:  מר

 יחד()מדברים 

אני רוצה להגיד תודה. רגע. להגיד תודה ליחיאל שהוא העיר את תשומת מר זאב שפיגלר: 

ליבנו, לא ידענו. אנחנו מודים לך על שאמרת שאפשר להמתין עם תאגיד 

 בדצמבר, 31-המים עד ה

 מקסימום.מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו זורמים,ר זאב שפיגלר: מ

 יחד()מדברים 

 אתם חתמתם על הסכמים, מר רועי לוי:

 , לא חתמנו על הסכמים,מר יחיאל אדרי: רבותיי

אני רוצה לשמוע את זה מראש העיר. ראש העיר, חתמת הסכם עקרונות או  מר רועי לוי: 

 לא? חתם או לא חתם?

 יש דבר אחד. גזבר העירייה, מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 
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הגזבר והמנכ"לית והיועץ המשפטי בודקים מבחינה משפטית, מבחינה מר יחיאל אדרי: 

 כלכלית, הם יביאו את זה לעירייה אחרי ש,

מי חתם על ההסכם עקרונות? מי חתם על הסכם העקרונות? אדוני ראש  מר רועי לוי: 

 העיר, אתה חתמת על הסכם עקרונות?

 מעלה את ההצעה שלך להצבעה, ישי, אנימר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

 

 מעבר חצייה ברחוב התפוז –ישי איבגי  –הצעה לסדר  – 2סעיף 

 הצעה לסדר, מעבר חצייה ברחוב התפוז. מי בעד ההצעה של ישי? מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 בעד, ... נגד, 6כולם בעד ההצעה של ישי. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

  17י"ד/ –פרוטוקול ועדת כספים  – 3סעיף 

 פרוטוקול ועדת כספים,מר אברהם בינמו: 

נעמי, אנחנו רוצים לשמוע גם את העמדה שלך וגם את העמדה של בוריס  מר רועי לוי: 

 וגם,

 מי בעד אישור פרוטוקול ... תצביעו.מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

. אני קורא אותך לסדר לא להפריע. אני מבקש אני מבקש לא להפריעמר יחיאל אדרי: 

מהמשטרה מבקש להוציא אותו החוצה. מבקש להוציא ... מפריע ... הוא 

 מפריע להתנהלות הישיבה, אני מבקש להוציא אותו החוצה.

 יחד()מדברים 

עיריית נשר תעתור נגד המשרד לאיכות הסביבה והמפעלים האלו וכל הגופים האוכפים -הצעת החלטה
שייצג את העירייה בעתירה   עו"ד ע"י מועצת העיראת הנושא תוך שבוע מהיום בכפוף לאישור משרד 

 ואם ניתן גם להצטרף במקביל לעתירתה של אלה רווה כנגד תוכנית "קרקעות הצפון". 
 אין-בעד
 7-נגד

 5 -נמנע

 

 ימים הקרובים על מהנדס העיר לתכנן ולבצע מעבר חצייה ברחוב התפוז 30 -הצעת החלטה: ב
 7-בעד
 אין-נגד

 5 -נמנע
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אני אומר לך, הפיקוח העירוני לא יכנס לכאן. משטרה מקומית, לא יהיה  מר דן תיכון: 

 העירוני לא, זה לא ... כאן, הפיקוח

אני לא האשמתי אותו ואני לא הצבעתי כי יש, ... התנגדות ובוועדת מר איגור גורוביץ:  

כספים אנחנו דיברנו על שני דברים מאוד חשובים. הגדלת תקציב הקליטה 

 ועל המשכורת של רכז הקליטה. ...

 מה זה רכז קליטה? דובר:

 ול בכלל.לא נכנסו לפרוטוקמר איגור גורוביץ:  

 למה אתה אומר שזה לא נכנס?מר אברהם בינמו: 

 אני לא יכול להצביע,מר איגור גורוביץ:  

 מישהו מבין כאן על מה הוא מדבר? מר דן תיכון: 

 אז התנגדת? מר רועי לוי: 

 מה זה רכז הקליטה? מר דן תיכון: 

 אבל זה לא עלה עדיין להצבעה, איגור. איגור.  מר רועי לוי: 

 איגור, זה עוד לא עלה. אדוני ראש העיר, אפשר, איבגי: מר ישי 

 אבל הוא העלה את זה, מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

 אבל הוא ספר את איגור בעד גם אם הוא העלה.  מר רועי לוי: 

 נתקן את זה. מר אברהם בינמו: 

 אתה ... את הפרוטוקול. מר רועי לוי: 

 נתקן את זה. מר אברהם בינמו: 

 איגור, תתבייש ש... את ההצבעה שלך.  לוי:  מר רועי

 יחד()מדברים 

 תקיים דיון כהלכה. אתה גנבת את כל ההצבעות. מר דן תיכון: 

 אני חוזר,מר אברהם בינמו: 

 גנבת אותם. מר דן תיכון: 

 לישיבה של ועדת כספים,מר אברהם בינמו: 

 אתה תקיים דיון, מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 
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אדוני ראש העיר. אני רוצה לקרוא את ההצעה שלי לסדר שהיא הנושא   מר ישי איבגי:

 הראשון. אדוני, אתה מפריע לי, אני רוצה להתחיל.

 ?17כספים י"ד/מי בעד אישור פרוטוקול ועדת מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 הנושא הרביעי,מר אברהם בינמו: 

 אתה ... את הדברים, מר רועי לוי: 

 נושא רביעי. הוא הצביע נגד, מר אברהם בינמו:

 אתה מזייף את ההצבעה, מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

 אני לא הצבעתי בשום עניין ואתה מזייף את ההצבעה. מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

 

 אישור העסקה בחוזה בכירים, בתפקיד עוזר ראש העיר –מר אמין צייקובסקי  – 4סעיף 

מר קה בחוזה בכירים, הצעת החלטה, מאשרים העסקתו של העס אישורמר אברהם בינמו: 

 אמין צייקובסקי,

 יחד()מדברים 

 מאשרים. מאשרים,מר אברהם בינמו: 

ברחת מהישיבה, רצת החוצה כי ידעת שיש הפגנה, ברחת וחזרת אחרי  מר רועי לוי: 

 שהנושא נגמר כדי שלא תוכל לדבר עליו. אדוני ראש העיר,

צ'ייקובסקי עוזר ראש העיר על פי שכר  אמיןם העסקתו של מאשרימר אברהם בינמו: 

 משכר בכירים ... אחוז 35-45בכירים של 

 יחד()מדברים 

 מי בעד? מי נגד? ... נמנעים.מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 

 

 נספח א', נספח ב' כולל 17פרוטוקול ועדת כספים יד/ אישור טה:הצעת החל
 6-בעד
 1-נגד

 5-נמנע

פי יד עוזר ראש העיר ובחוזה אישי על מאשרים העסקתו של מר אמין צ'ייקובסקי לתפק הצעת החלטה:
 גודל הרשות.   4אחוז משכר בכירים לפי דרגה  45עד  35שכר בכירים של 

 6-בעד
 1-נגד

 5-נמנע
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 הגיעו תושבים, תתייחס, מר רועי לוי: 

 ...מר אברהם בינמו: 

 לשמוע ... מה הדעה שלך,  מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

יחיאל, זרקת אותו כדי שהוא יספוג את האש. עכשיו עם כל הכבוד אתה יכול  מר רועי לוי: 

אתה לענות. לא רוצים לספוג כל הזמן את האש שלך אלא תעמוד, תעמוד פה 

ותענה לתושבים כפי שיחיאל ענה, ולא נוח לו לענות ולא נעים לו לענות אבל 

 ו הציבורית,לפחות הוא עמד וענה. ... חובת

 יחד()מדברים 

הלכת לבקעה אל גרביה ולא אל התושבים שלך. ידעת שהנושא הוא חשוב  מר דן תיכון: 

 ביותר, ידעת שהייתה,

 דן, דן.מר יחיאל אדרי: 

 אף אחד ... מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

 אבל שמו אותך לספוג את ה, מר רועי לוי: 

 בתפקיד נהג ראש העיראשרור מינויו  –מר אלי דדון  – 5סעיף 

 ... אלי דדון ...מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 מאשרים מינוי של אלי דדון ... מי בעד? מר אברהם בינמו: 

  יחד()מדברים 

 מי נגד? מי נמנע?מר אברהם בינמו: 

 לא יעזור יותר, אני מבקש שייצאו הפקחים מכאן. זה לא צבא שלך. מר דן תיכון: 

 ן, שכחת בכנסת היה לך צבא? כמה הוצאת,דמר יחיאל אדרי: 

 לא היה אף פעם, מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

 מאשרים מינוי של מר אלי דדון במשרת אמון בתפקיד נהג ראש העיר. החלטה:הצעת 
 7-בעד
 אין-נגד

 5-נמנע
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וכל אחד אמר את שלו אבל כולם  רבותילפני שבאת התנהל דיון יפה ות מר רועי לוי: 

ל. שלחת את והמתינו לשאול אותך אבל שלחת את יחיאל לספוג את הכ

 יחיאל לספוג,

 יחד()מדברים 

 התושבים מחכים לשמוע את הדעה שלך בנושא תאגיד המים.  מר רועי לוי: 

 יחד()מדברים 

נעבור נושא נושא, .... דיון ממצה כמו שצריך להיות בישיבת מועצה. אתה לא  מר רועי לוי: 

 יכול לכתוב ... מה שנקרא ניתן לך הזדמנות לחשב ... מחדש. 

 ,6נושא מר אברהם בינמו: 

 זק בעולם נגד התאגיד. המועצה תחזק אותך פה אחד. ... אתה הכי ח מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

 רועי, ישי, כשישמעו את הפרוטוקול,מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו חושבים שלא היה כאן דיון בשום נושא. מר דן תיכון: 

 ,6נושא מר אברהם בינמו: 

 ל?ואתה רוצה לאשר את הכ מר דן תיכון: 

 רישום תוכנית לצרכי רישום –אשכולות  נשר 11237/ה, גוש 340מכ/ – 6סעיף 

 ,6נושא מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 , נשר אשכולות, הצעת החלטה. ...340/111237, מכ/6נושא מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

. מי נגד? 6, 5, 4, 3, 2, 1אשכולות נשר בהתאם לתכנית מאושרת. מי בעד? מר אברהם בינמו: 

 נמנעים. 5מי נגד? 

 יחד()מדברים 

 

 

 

אתה ... מדובר בהצבעות של מיליונים של שקלים ואתה לא מפסיק לגנוב  מר רועי לוי: 

ל אתה עושה במתוכנן. ואותם. אתה רוצה שהעירייה תצטרף לקבלנים, הכ

 לא סתם הגעת כשנגמר הדיון על הנושא של תאגיד המים.

אשכולות נשר בהתאם  11237ה גוש  340מאשרים רישום פרצלציה במכ'  הצעת החלטה:
 לתוכנית מאושרת.  

 6-בעד
 אין-נגד

 5-נמנע   
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 –"אלמוגים"  5714503-355עמק הכרמל שלב ג', תב"ע מספר  – 340מכ' – 7סעיף 

 הצטרפות למגישי התוכנית לקידום ואישור בוועדות התכנון

 ,7נושא מר אברהם בינמו: 

מה עמדתך לגבי תאגיד המים? במקום לברוח מאחורי המקלדת ולהכריח  מר רועי לוי: 

 עובדות של הצהרון להצטער שהם אומרות בעד תאגיד המים,

 ,7נושא מר אברהם בינמו: 

 תענה לציבור, מר רועי לוי: 

 ,7נושא מר אברהם בינמו: 

 אתה מכריח עובדי עירייה ... תתבייש. מר רועי לוי: 

 .7נושא מר אברהם בינמו: 

 תתבייש שאתה עושה כזה דבר. מר רועי לוי: 

 , 43555357145, עמק הכרמל. שלב ג'.  34מכ/מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

עמק הכרמל שלב ג'  3550357אישור תב"ע הצעת החלטה, קידום ומר אברהם בינמו: 

 במוסדות התכנון בהשתתפות עיריית נשר למגישי הבקשה. 

 אתה גונב הצבעות. מר דן תיכון: 

 , 2, 1מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 

 

 

 

 לא נכון, אתה מזייף הצבעות, אתה גונב הצבעות.  מר דן תיכון: 

 אדוני ראש העיר, מר רועי לוי: 

 

 רישום פרצלציה בהתאם לתוכנית מאושרת – 12379, גוש 772מכ/ – 8סעיף 

 ,8נושא מר אברהם בינמו: 

 אתה ... אחרי, מר רועי לוי: 

 .8נושא מר אברהם בינמו: 

ל שלב ג, במוסדות התכנון עמק הכרמ 355-0357145קידום ואישור תב"ע  הצעת החלטה:
 והצטרפות עיריית נשר למגישי הבקשה.

 6-בעד
 אין-נגד

 5-נמנע
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 שאתה שולח אותם ... ילדים ומפרסם את התמונות שלהם בפייסבוק, מר רועי לוי: 

 תעשה כמה משחקי שחמט ותעשה פוליטיקה, מר ישי איבגי: 

 רק פוליטיקה זה מה שאתה עושה. רק פוליטיקה אתה רוצה לעשות. ר רועי לוי: מ

 יחד()מדברים 

, רישום ו... תכנית מאושרת, הצעת החלטה, 772312379, מכ/8נושא מר אברהם בינמו: 

 בהתאם לתכנית מאושרת. מי בעד?  77212379מאשרים פרצלציה מכ/

 יחד()מדברים 

 

 

 

הגעת באיחור, תעמוד ותן לנו את הכבוד, אל תזלזל  תעמוד,אדווה קאופמן:  'גב

באינטליגנציה שלנו. אנחנו לא מטומטמים. אף אחד מאיתנו. תעמוד מולנו 

 כמו ראש עיר ותדבר ולא תקרא לנו את כל ההצבעות האלה,

 אתה גונב את כל ההצבעות. מר דן תיכון: 

ויים לשום כבוד. אני מכבדת ותתנהג אלינו כאילו אנחנו אנשים שלא ראאדווה קאופמן:  'גב

אותך כל הזמן. אתה מזלזל בי. אתה יכול להתבייש לך. כל כך הרבה אנשים 

 הגיעו לפה, אתה לא מסוגל לעמוד מולם ולדבר?

 )מחיאות כפיים(

 תיכף אני אשיב,מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 

וכנית לקידום הצטרפות למגישי הת –"דר נופרים"  – 12379/ט, גוש 334מכ/ – 9סעיף 

 ואישור בוועדות התכנון

עבודות התכנון  .... 334הצעת החלטה. קידום ואישור התכנית מכ/מר אברהם בינמו: 

 יתבצעו בעיריית נשר,

אבי, אני חבר בוועדת מורדות הכרמל. אתה מעלה פה נושאים כבדי משקל.  מר רועי לוי: 

 איך אתה עושה את זה בלי לעשות דיון?

 נמנעים. 5מי נגד? מי נמנע? : מר אברהם בינמו

 

 בהתאם לתוכנית מאושרת  12379גוש  772מאשרים רישום פרצלציה במכ'  הצעת החלטה:
 6-בעד
 אין-נגד

 נגד -נמנע

במוסדות התכנון והצטרפות  12379ט גוש  334קידום ואישור התוכנית מכ הצעת החלטה: 
 יריית נשר למגישי הבקשה.ע

 6-בעד
 אין-נגד

 5 -נמנע
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, שנייה. אתם יודעים מה הצבעתם בכלל? אחת רבותייאבי, זה לא יעבוד.  מר רועי לוי: 

תעשייה ולהכניס שמה  אזור התכניות היא לעשות מעברה בתוך נשר. לקחת 

 מסחרי ואתם מצביעים בעד לעשות מעברה, אזור משפחות עניות בתוך 

 יחד()מדברים 

 איך אתה מעלה להצבעה נושא כזה? איך? י: מר רועי לו

 טוב, אני רוצה להתייחס לדבריה של אדווה.מר אברהם בינמו: 

 אתה מבין אבל שאתה גורם לתושבים, אדווה קאופמן: 'גב

 יחד()מדברים 

 זה תושב, תוריד ממנו את הידיים. מר רועי לוי: 

 רגע, תשב, בוריס:

 ים ידיים על תושבים.תוריד ממנו ידיים. אל תר מר רועי לוי: 

 אתה תשב בשקט ואל תסתכל עלי. אני לא מרים ידיים. בוריס:

 אל תרים ידיים על תושבים. מר רועי לוי: 

 בוריס, רועי תרד ממנו.מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 הוא לא מרים ידיים, הוא מבקש.מר יחיאל אדרי: 

לדים. לילדים. לא תגידי ל, מעבר מעבר חציה? ... נגד מעבר חציה ליאדווה קאופמן:  'גב

 חציה,

 אדווה, אדווה.מר אברהם בינמו: 

 לא, הצביעו בעד. סליחה.מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 רגע, לפרוטוקול אתה הצבעת בעד? מר ישי איבגי: 

 הצבענו בעד הצעת החלטה לגבי מעברות חציה. מר יחיאל אדרי: 

 שתי הצעות, הצבעת בעד? מר ישי איבגי: 

 הראשונה לא.מר יחיאל אדרי: 

 והשנייה? מר ישי איבגי: 

 כן.מר יחיאל אדרי: 

 אז כאילו נגד הסיוע, אתה לא רוצה להיות בעד, מר ישי איבגי: 
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אני חושב שיש, אני חושב שיש ראשי ערים, יש גוף, זה ראשי ערים שעושה מר יחיאל אדרי: 

 את העבודה.

שר לא נתנה אורכה להגיש את העתירה לאלה נווה, האם אתה יודע שעיריית נ מר ישי איבגי: 

 , אתה יודע את זה? אתה יודע את זה?אזור היחידית מכל ה

 אני רוצה להגיד לך, מר יחיאל אדרי: 

 זה הייתה החלטה של ועדת איכות הסביבה. מר ישי איבגי: 

כול אתה מוכן פעם אחת להגיד לי מה יש לך עם אלה נווה? ישי, אתה ימר יחיאל אדרי: 

 להגיד לי מה יש לך עם אלה נווה?

 צריך לקבל את השלמונים, אתה הבאת אותה למועצה.  מר ישי איבגי: 

יחיאל, איך אתם מעלים נושאים בלי לדון בהם? איך אתם מעלים, עושים מר זאב שפיגלר: 

 הצבעה,

 כי אתה מפריע. מר יחיאל אדרי: 

מציג את הנושאים, אתה לא מעלה  סליחה, אתה לא נותן לנו, אתה לאמר זאב שפיגלר: 

 אותם. אתה ישר מעלה להצבעה. איך?

 תאגיד המים לא מופיע בסדר היום. הוא לא מופיע בסדר היום. מר יחיאל אדרי: 

 אבל באו תושבים לשמוע, מר רועי לוי: 

אז מה? זה שאתה הבאת אותם? בגלל שאתם הבאתם אותם? מה אתם, מר יחיאל אדרי: 

 לא אנחנו,אתם הבאתם אותם, 

 התושבים ארגנו את זה, אדווה קאופמן:  'גב

 לא מופיע בסדר היום.מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 סיימת את כל ההצבעות הרי כבר. כל החברים שלך קיבלו, מר דן תיכון: 

 אבל ... ובלי ... מר ישי איבגי: 

 ללא דיון. ללא דיון.  מר דן תיכון: 

 ,בכל זמן נתון מר ישי איבגי: 

 אבי, כיוון שזה,מר זאב שפיגלר: 

 קודם כל,מר אברהם בינמו: 

 אני הייתי רוצה להגיד מילה,מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא, לא, אתה לא תפריע לי.מר אברהם בינמו: 



 22.3.2017ד.נ.                                02999

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

30 

סליחה. אני לא מפריע לך, אתה לא נתת לי זכות דיבור. למה שאני אתן לך מר זאב שפיגלר: 

 אם לא נתת לי זכות דיבור?

 אני אתן לך.רהם בינמו: מר אב

 אני רוצה להגיד,מר זאב שפיגלר: 

 אני אתן לך. אני אתן לך.מר אברהם בינמו: 

 אחריך?מר זאב שפיגלר: 

 אני אתן לך, כן.מר אברהם בינמו: 

 אחריך?מר זאב שפיגלר: 

 מלבדך אף אחד לא דיבר כאן. מר דן תיכון: 

 כן,מר אברהם בינמו: 

ל. תכריז על ביטול ההצבעות. אם לא, תעבור והצבעת בעד הכאתה הרי כבר  מר דן תיכון: 

 לסוף.

לפני, מאחר ובאמת שמעתי וראיתי שבמהלך הדיון העלו שהייתי בבקעה מר אברהם בינמו: 

 אל גרבייה. אכן הייתי עם תלמידי,

 אתה קבעת את תאריך הישיבה להיום בשמונה? מר דן תיכון: 

 תיכון מקיף נשר, אכן הייתי עם תלמידימר אברהם בינמו: 

 מה זה משנה? מר דן תיכון: 

 דן,מר יחיאל אדרי: 

 תכבד את חברי המועצה. מר דן תיכון: 

דן. דן. אני חושב שאתה מזלזל בי. אני ממלא מקום, אני הייתי פה. פתחתי מר יחיאל אדרי: 

 בשמונה בול.

 תשמע, מר דן תיכון: 

 אמרתי שראש העיר יגיע. מה?מר יחיאל אדרי: 

 יחד(רים )מדב

 ... הצביע ... 9להיפך, אני מעריך אותך מאוד אבל הגענו כבר לסעיף  מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

נושאים  10נושאים. יש  20שעות הוא הביא  48הוא הביא לפני יומיים ... לפני  מר ישי איבגי: 

שעות. איך נתכונן אליהם  48מתוכם הוא הביא לפני  8שהוא הביא אותם, 

 שעות? כולם פה עובדים בעבודה שלהם, 48לפני 
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 מה לעשות? מה לעשות?מר יחיאל אדרי: 

 אותם עשרה ימים לפני, תיתן מר ישי איבגי: 

 זה החוק, החוק מחייב לתת בזמן הזה, מה לעשות?מר יחיאל אדרי: 

 רגע, לא. החוק מחייב מינימום בזמן הזה. מר ישי איבגי: 

 לא, לא, לא, לא.מר יחיאל אדרי: 

 ... זה המינימום גם. 14למה את הכספים לעיר ידעת לתת  ישי איבגי:  מר

 ימים, 10מר יחיאל אדרי: 

 אבל הוא לא רוצה שנתכונן, שלא נדע על איזה חלקה, שלא נדע מי הקבלן, מר ישי איבגי: 

 הרי בעוד שעה התושבים ילכו, למי תספר את זה?מר יחיאל אדרי: 

 בל הם יהיו ...הם לא יהיו פה א מר ישי איבגי: 

 הייתי בסרט שלך, ישי. מר יחיאל אדרי: 

 הם רואים את הכבישים,אדווה קאופמן:  'גב

 ישי, הייתי בסרט שלך, הייתי באופוזיציה, אני יודע מה זה אופוזיציה. די. מר יחיאל אדרי: 

 , אני התחלתי להגיד את הדברים שלי.רבותיימר אברהם בינמו: 

 ם, אבי.תגיד שאין תאגיד מי דובר:

 אני התחלתי להגיד את הדברים שלי.מר אברהם בינמו: 

 הוא לא יכול, הוא עם הגב לקיר. הוא לא יכול. הוא לא יכול. מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

 קשה לו, קשה לו מנחם.  מר ישי איבגי: 

 אבי, תגיד שאין תאגיד מים. :דובר

 אני אמשיך בדברים שלי,מר אברהם בינמו: 

 תגיד שתגיד. ון: מר דן תיכ

 זה ביבי אחראי על תאגיד השידור.מר יחיאל אדרי: 

 אה, אתמול זה היה לפיד. עכשיו ביבי, מחר זה יהיה מי? בוז'י. מר ישי איבגי: 

 תאגיד השידור.מר יחיאל אדרי: 

 תגיד, מה דעתך על ההפגנות שהתקיימו כאן? מר דן תיכון: 

 במהלך השנה,מר אברהם בינמו: 

 הוא הצביע בעד הוא אומר לך, ספרו אותו נגד. גי: מר ישי איב

 יחד()מדברים 
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 במהלך השנה האחרונה,מר אברהם בינמו: 

 אבי, תגיד שאין תאגיד. מר מנחם:  

 במהלך השנה האחרונה,מר אברהם בינמו: 

 תציג את עצמך, תגיד שאין תאגיד. מר מנחם:  

 מנחם, אני מבקש ממך לא להפריע.מר אברהם בינמו: 

 אה, אתה רואה? מנחם:  מר 

 במהלך השנה האחרונה,מר אברהם בינמו: 

 לא רוצים ... את עצמך, מר מנחם:  

 זה לא, מנחם, תפסיק.מר אברהם בינמו: 

 מנחם, די.מר יחיאל אדרי: 

 אם יהיה תאגיד, מר מנחם:  

 מנחם, די.מר יחיאל אדרי: 

ת ולימודים בשפה במהלך השנה האחרונה התקיימו מפגשי חברומר אברהם בינמו: 

 האנגלית בין בית ספר תיכון מקיף נשר כיתות י"א,

 על מה הוא מדבר? מר דן תיכון: 

 זה לא מה ששאלנו.אדווה קאופמן:  'גב

 יחד()מדברים 

 ,10נושא מר אברהם בינמו: 

 אמרת שתענה לי ואתה עונה לי על משהו אחר.אדווה קאופמן:  'גב

שורה השנייה להגיד, תאפשרי לי בשורה הרביעית את לא מאפשרת לי במר אברהם בינמו: 

 אולי תקבלי תשובה, אבל אם החברים שלך,

 שאלתי אותך, אמרת אני אענה,אדווה קאופמן:  'גב

 די. די ישי, מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא יירד עליה, מר ישי איבגי: 

 רגע.ימי יורד עליה? היא יותר חזקה משלושתנו ביחד, תמר יחיאל אדרי: 

 אני מסכים איתך אבל אל תרכז ... תסתכל על כל המועצה. י איבגי: מר יש

 פולנייה, מה קרה לך? שתי פולניות פה,מר יחיאל אדרי: 

 אבי, ... יש לנו תרבות, באת לנו מבקעה אל גרדייה אבל אנחנו פה בנשר, מר מנחם:  

 מנחם. מנחם. מנחם. מר יחיאל אדרי: 
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 יחד()מדברים 

 ר לא יציל אותו. הוא יירד ליגה.שום דב מר דן תיכון: 

 מה זה הוא יירד? למה זה קבוצה שלו?מר יחיאל אדרי: 

 יירד ליגה. זה קבוצה שלו. מר דן תיכון: 

 

 התחדשות עירונית בן דור – 10סעיף 

 .10אני עובר לסעיף מר אברהם בינמו: 

 הוא לא מבין בכדורגל, מר דן תיכון: 

ת כ, הצעת ההחלטה מועצת העיר תומ10. סעיף 10אני עובר לסעיף מר אברהם בינמו: 

בבקשת עיריית נשר ליזום ולקדם תכנית להתחדשות עירונית בשכונת בן דור 

 78-ו 77בתחומי הקו הכחול המצורף להחלטה. זה כולל הכרזה על סעיף 

 ,3, 2, 1לחוק התכנון והבנייה למשך שלוש שנים. מי בעד? 

 אתה גונב הצבעות. דובר:

 , מי נגד?5, 4, 3, 2, 1, נעמי? 3, 2, 1מו: מר אברהם בינ

 יחד()מדברים 

 אין לך רוב, כולם נגד.  דובר:

 נמנעים. הישיבה הסתיימה.  5מי נמנע? מר אברהם בינמו: 

 

 

 

 

 

 *** הישיבה*** נעילת 

 

___________       ____________ 

 אבי בינמו         מיכל ליבנה

 ראש העיר         מנכ"ל העירייה

 רכזת ישיבות המועצהמ

 הצעת החלטה:
מועצת העיר תומכת בבקשת עיריית נשר ליזום ולקדם תוכנית להתחדשות עירונית 
בשכונת בן דור בנשר תחומי הקו הכחול המצורף להחלטה זו וכוללת הכרזה על סע' 
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 6-בעד
 אין-נגד
 5-נענמ

 


