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 עיריית נשר

 ישיבה מיוחדת שלא מן המניין

 850-11/2017מס' 

 ז", התשעד' בתמוז, 28.6.2017התקיימה בתאריך 

  :נוכחים

 ראש העיר, עיריית נשר בינמו, מר אברהם

 יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש העירמר 

 מר גאורגי גרשקוביץ, חבר מועצה

 מר בוריס אייזנברג, חבר מועצה

 ר מועצת העירמר דן תיכון, חב

 איגור גורוביץ, חבר מועצהמר 

 חבר מועצה, מר מסעוד אלימלך

 מר ישי איבגי, חבר מועצה

 , חברת מועצהוה קאופמןוגב' אד

 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 מר רועי לוי, חבר מועצה

  :ונעדר

 גב' נעמי כספי, סגנית ראש העיר

 מר דוד עמר, חבר מועצה

 מוזמנים:

 יועמ"ש העירייה, עו"ד אלכסנדר טנדלר

 מנכ"ל העירייה , גב' מיכל לבנה 

 גזבר העירייה מיכה זנו, רו"ח 

 עוזר ראש העירמר אמין צ'ייקובסקי, 

 דובר העירייה, מר אייל לרמן
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 סדר יום:

 בקשת חברי מועצה - 1סעיף 

 18פרוטוקול ועדת כספים י"ד  - 2סעיף 

בות פיתוח ממפעל הפיס בהתאם פתיחת חשבון ייעודי בבנק "דקסיה"  להקצ - 3סעיף 

 לחוק יסודות התקציב 60לתיקון 

 2016דו"ח כספי מבוקר חברה כלכלית לשנת  - 4סעיף 

 פרוטוקול

. אין קוורום מלא 102017850ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מספר   מר אברהם בינמו:

 לכן הישיבה נדחית. השעה שש וארבע עשרה דקות. 

 )הפסקה בהקלטה(

, השעה שש 102017ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מספר ם בינמו: מר אברה

שלושים וחמש. נוכחים: חבר המועצה מסעוד אלימלך, אבי בינמו, יחיאל 

אדרי, בוריס אייזנברג, גאורגי גרשקוביץ, אדווה קאופמן, ישי איבגי, רועי 

העירייה מיכל  לוי, דן תיכון, זאב שפיגלר, איגור גורביץ'. כן נוכחים מנכ"ל

לבנה, גזבר העירייה מיכה זנו, היועץ המשפטי אלכסנדר טנדלר. בהתאם 

 לבקשתם,

 אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר דן תיכון: 

 אתה תשאל שאלה כשאני אותיר לך,מר אברהם בינמו: 

 לא. אתה לפני פתיחת הישיבה, מר דן תיכון: 

 המניין, סליחה אדוני, זה ישיבה שלא מןמר אברהם בינמו: 

 תאפשר לי, מר דן תיכון: 

זה ישיבה שלא מן המניין, אני לא אאפשר לך. אתה לא תקבע את הסדר מר אברהם בינמו: 

 יום. אתה לא קובע כאן את סדר היום,

 אני קובע בדיוק כמוך. מר דן תיכון: 

 שום דבר,מר אברהם בינמו: 

 שמעת? מר דן תיכון: 

 את סדר היום,לא, אתה לא קובע מר אברהם בינמו: 

 אני קובע בדיוק כמוך, מר דן תיכון: 
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 שום דבר,מר אברהם בינמו: 

 שמעת? מר דן תיכון: 

 לא, אתה לא קובע את סדר היום,מר אברהם בינמו: 

 גם אם זה לא מוצא חן בעיניך, מר דן תיכון: 

 גם אם זה לא מוצא חן בעיניך,מר אברהם בינמו: 

 אז אתה לא תדבר, מר דן תיכון: 

 אדוני המלומד, אנחנו נעשה את העבודה כמו ש,אברהם בינמו:  מר

 אז אנחנו נראה. מר דן תיכון: 

 נראה בבקשה.מר אברהם בינמו: 

 באה משטרה, מר דן תיכון: 

 חס וחלילה, לא, אני לא זקוק לזה,מר אברהם בינמו: 

 אני מבקש לשאול שאלה לסדר, מר דן תיכון: 

 אדוני הנכבד,מר אברהם בינמו: 

 לפני שאתה פותח את זה. ר דן תיכון: מ

 אדוני הנכבד, כל מה שרציתם כתבתם, שלחתם,מר אברהם בינמו: 

 לא, אתה תשיב לי לשאלתי. מר דן תיכון: 

 אני לא אשיב לך לשאלתך, זה ישיבה שלא מן המניין,מר אברהם בינמו: 

 גם אם אתה לא רוצה אתה תשיב לי. מר דן תיכון: 

 בוא זמנך, כשיבוא זמנך,כשימר אברהם בינמו: 

 תשיב לי לאחר שאני אשאל שאלה, מר דן תיכון: 

כשיבוא הזמן שלך, כשיבוא הזמן שלך, כשיבוא הזמן שלך, אתה מפריע מר אברהם בינמו: 

 לישיבה כמו בכל ישיבה. 

 אני יודע שאה מפריע לישיבה.  מר דן תיכון: 

ר, אני מבקש ממך. אני מבקש אדוני הנכבד, יושב ראש הכנסת לשעבמר אברהם בינמו: 

 ממך, בזמנך, כשאני ארשה לך את רשות הדיבור,

 לא. אתה לא תרשה לי.  מר דן תיכון: 

 כאשר אני אאפשר לך את רשות הדיבור,מר אברהם בינמו: 

 אני לא יושב כאן בזכותך, מר דן תיכון: 

 כאשר אני אתן לך את רשות הדיבור תוכל לדבר.מר אברהם בינמו: 
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 אחרת לא תתקדם. ,לי ,תן לייאתה ת יכון: מר דן ת

 אתה מפריע לישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אתה, אני יודע שאני מפריע לך, מר דן תיכון: 

 אז אני מציע לך לא להפריע.מר אברהם בינמו: 

 אני אפריע לך הרבה יותר זמן, מר דן תיכון: 

 תמשיך להפריע,בסדר. זה החלטה שלך להפריע, באופן שיטתי. מר אברהם בינמו: 

 אני לא ילד קטן, אני רוצה לשאול שאלה, מר דן תיכון: 

 אני יודע. אדוני הנכבד. אתה תדבר בזמן שאני ארשה לך.מר אברהם בינמו: 

 אל תגיד לי, מר דן תיכון: 

 רק בזמן שאני ארשה לך. מר אברהם בינמו: 

 ץ למועצה,אתה לא תדבר. אתה יכול להביא את הבריון שלך מחו מר דן תיכון: 

 סליחה, אתה מביא את הבריונים אז אל תגיד לי כאלה דברים. מר אברהם בינמו: 

 את כל הבריונים, מר דן תיכון: 

 אל תדבר אלי ככה.מר אברהם בינמו: 

 אתה, מר דן תיכון: 

 אל תדבר אלי ככה.מר אברהם בינמו: 

 לא לדבר אליך? מר דן תיכון: 

 ככה. אני מכבד אותך,לא, אל תדבר אלי מר אברהם בינמו: 

 שאני ... בכבוד שאתה לא ראוי לו. מר דן תיכון: 

 כן, בסדר. אני מאוד מודה לך.מר אברהם בינמו: 

 אתה לא ראוי לו, מר דן תיכון: 

 אני מאוד מודה לך,מר אברהם בינמו: 

 ואתה תשמע במרוצת היום. אני מבקש, מר דן תיכון: 

 ע אותך,במרוצת היום אני שוממר אברהם בינמו: 

אני שואל אותך שאלה מה קורה עם האיש השני שלנו בסיעה? אני רוצה  מר דן תיכון: 

לדעת למה אתה לא ממנה אותו. אני רוצה לדעת למה אתה משתהה. אני 

 מבקש שתשיב לי אחרת המניין כאן הוא לא חוקי ואתה לא תתקדם,

 ,המניין חוקי לחלוטין. המניין חוקי לחלוטיןמר אברהם בינמו: 

 לא חוקי, מר דן תיכון: 
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אתה מפריע לישיבה, אתה יודע שהמניין חוקי. אם אתה חושב שאתה מר אברהם בינמו: 

 יכול לעקוף את החוק בדרך שאתה מזמן עם מכתב כזה או אחר,

תן לי להשמיע את שאלתי, ייש כאן יועץ משפטי, יש כאן יועץ משפטי. אתה ת מר דן תיכון: 

 בעיניך, ואני מבטיח לך, היום לא תרווה נחת ממני.גם אם היא לא מוצאת חן 

 גם אתה לא תרווה נחת משום דבר.מר אברהם בינמו: 

 אתה תראה. מר דן תיכון: 

אנחנו נחייה ונראה. מה, אתה מאיים? אני רוצה להבין, כן. זה מה שאתה מר אברהם בינמו: 

ית עושה. אתה מאיים, אתה לא מאפשר לדבר, אתה מפעיל אלימות מילול

 בשיח שלך. אתה בצעקות שלך, 

 אל תבלבל במוח. מר דן תיכון: 

 אל תגיד לי אל תבלבל, תדבר לעניין בבקשה.מר אברהם בינמו: 

 אתה תן בבקשה לשאול שאלה. מר דן תיכון: 

תדבר לעניין, בבקשה. אתה לא תפריע לי לסדר היום, יגיע תורך. יגיעו מר אברהם בינמו: 

 רך.תורך אתה תדבר. יגיע תו

 תן לדבר לגופו של עניין לפני שזה מתחיל.יאתה ת מר דן תיכון: 

אין הודעה אישית בישיבה שלא מן המניין. אין הודעה אישית בישיבה מר אברהם בינמו: 

 שלא מן המניין.

 אל תבלבל את המוח, מאיפה אתה לוקח את השטויות האלה. מר דן תיכון: 

הודעה אישית אתה צריך לתת לי בכתב. כן, אתה אדוני, תלמד את החוק, מר אברהם בינמו: 

 צריך לתת לי אותה בכתב. מאחר ואתה לא,

 ... אני אלמד את החוק,  מר דן תיכון: 

 אני מבקש שתחזור בך.מר אברהם בינמו: 

 מה? מר דן תיכון: 

 אני מבקש שתחזור בך.מר אברהם בינמו: 

 לא, אני לא, מר דן תיכון: 

 בטאות מכובדת.זה לא התמר אברהם בינמו: 

 אל תגיד לי שאני לא, מר דן תיכון: 

 תחזור בך. אתה לא יודע את דיני הרשויות אתה לא יודע. מר אברהם בינמו: 

 שמע. יכול להיות שאני לא יודע, מר דן תיכון: 
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 לא יודע דיני רשויות.מר אברהם בינמו: 

יודע? איך אתה אומר  אני יודע מה אני שואל, אז איך אתה אומר שאני לא מר דן תיכון: 

 שאני לא יודע אם אתה,

 אדוני הנכבד. אני יכול להעביר לך,מר אברהם בינמו: 

אתה לא תדבר. אתה לא תדבר. אתה לא תדבר עד שהיועץ המשפטי שלך  מר דן תיכון: 

 יאמר את דברו כי אתה כל כך מחזיק,

יודע את התקנון, אז אני יכול להגיד לך כדי שתבין מאחר ואתה לא מר אברהם בינמו: 

התקנון אומר ככה. חבר מועצה המבקש במהלך הישיבה רשות להודיע 

הודעה אישית ימסור תחילה ליושב ראש את תוכן הודעתו בכתב. מאחר ולא 

 מסרת ואתה לא יודע את החוק,

 כן מסרתי. מר דן תיכון: 

 כן? לא מסרת. אתה לא מסרת. יכול להיות ש,מר אברהם בינמו: 

 ... יועץ משפטי נתבקשתי לפנות, : מר דן תיכון

אז תמסור ליועץ המשפטי. היועץ המשפטי לא מנהל את הישיבה, מי מר אברהם בינמו: 

 שמנהל את הישיבה זה אני,

 ל,ואתה מנהל הכ מר דן תיכון: 

ואתה לא תפריע לי לנהל את הישיבה. אתה לא תפריע לי לנהל את מר אברהם בינמו: 

 הישיבה.

 תה ... אותי, אני לא אתן לך לדבר.א מר דן תיכון: 

אגב, אדוני הנכבד. אתה יוכל להמשיך להפריע, כהרגלך בקודש, כהרגלך מר אברהם בינמו: 

 תן לנו להתחיל.יבקודש. אתה ת

 כהרגלי בחול. מר דן תיכון: 

 כהרגלך בחול, נכון.מר אברהם בינמו: 

 להשיב לך כגמולך. אני מציע לך. חסוך במילים לפני שאני אתחיל מר דן תיכון: 

אדוני הנכבד. עם כל הכבוד שיש לי אליך כיושב ראש כנסת לשעבר, וחבר מר אברהם בינמו: 

 כנסת לשעבר, אתה מפריע למהלך הישיבה. אתה מפריע למהלך הישיבה.

 אני לא מפריע, אתה לא מקבל, מר דן תיכון: 

שונה אחרת אני אאלץ אדוני הנכבד, אני אאלץ, אני מתרה בך פעם ראמר אברהם בינמו: 

 להוציא אותך.
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 אתה תוציא אותי? תקרא למשטרה.  מר דן תיכון: 

 אני מתרה בך פעם שנייה.מר אברהם בינמו: 

 אתה יכול. מר דן תיכון: 

 אני מתרה בך פעם שלישית.מר אברהם בינמו: 

 אתה יכול, מר דן תיכון: 

 אני מבקש שתצא מהישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא. מר דן תיכון: 

 בהצבעה אתה יכול להיכנס.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא.  מר דן תיכון: 

 אבל אלה הכללים.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא, תקרא למשטרה שלך. מר דן תיכון: 

 אני לא אקרא, אבל אלה הכללים.מר אברהם בינמו: 

 תקרא למשטרה שלך. מר דן תיכון: 

 תן לי לנהל,יד, אתה תאדוני הנכבמר אברהם בינמו: 

 תפעיל את המשטרה. מר דן תיכון: 

 אני לא צריך להפעיל משטרה. אתה מפעיל משטרה.מר אברהם בינמו: 

 זכותי לשאול אותך שאלה באשר ל, מר דן תיכון: 

 הוא שואל מה קורה עם הנציג, מר ישי איבגי: 

ואל ואני יודע מה הוא אדוני הנכבד, אדוני הנכבד, אני יודע מה הוא שמר אברהם בינמו: 

ל בסדר. הוא לא יכול לקבוע את סדר יום ול בסדר. הכורוצה לשאול. הכ

הישיבה. הוא לא יכול. כל ישיבה, גם בישיבה הקודמת, על כל שאילתה 

הפכתם אותם לשעה וחצי. זה יפסק. זה יפסק. זה יפסק. הנושא הזה נפסק. 

ה לדון בסדר יום. יש לי הנושא הזה נפסק. אדוני, יש לי סדר יום, אני רוצ

 סדר יום, אדוני, יש לי סדר יום,

 יש לך תשובה לזה? מר ישי איבגי: 

 יש לי סדר,מר אברהם בינמו: 

 ... את ההצבעות היום. מר דן תיכון: 

סליחה. את המילה עזות תחזיק לעצמך ואל תפנה לאחרים. אתה יכול מר אברהם בינמו: 

 להגיד אותה מאתיים פעם.
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 תתבע אותי. ן: מר דן תיכו

 אני לא אתבע אותך, אין לי, באמת אתה,מר אברהם בינמו: 

פעם אחת תביא את הכסף מהבית שלך, ונתמודד. תחזיר גם את הכסף שנתת  מר דן תיכון: 

 לחבריך,

 אדוני הנכבד, אתה מפריע לישיבה. לא קיבלת את רשות הדיבור,מר אברהם בינמו: 

 אני חוזר ואומר, מר דן תיכון: 

אתה לא קיבלת את רשות הדיבור. אתה לא קיבלת את רשות הדיבור. אברהם בינמו:  מר

 לא, רבותי. אל תפריעו לי. הוא לא קיבל את רשות הדיבור,

 אתה לא עושה את הישיבה הזאת, מר דן תיכון: 

 זו שאלה של המועצה. מר ישי איבגי: 

 זו לא חצר אחורית שלך. מר דן תיכון: 

 ני הנכבד,אדומר אברהם בינמו: 

ואני יורד  13-נציגים, אנחנו רוצים לדעת מה קורה לנציג ה 13לנו יש עדיין  מר דן תיכון: 

 לרמה המבישה שלך. אתה תשיב.

 אתה מפריע לישיבה,מר אברהם בינמו: 

 אני שמעתי, מר דן תיכון: 

 ואני מבקש ממך לא לצעוק עלי. אתה יכול לדבר איתי,מר אברהם בינמו: 

 אני לא צועק, אני,  מר דן תיכון:

 אתה לא מכבד את המעמד, אתה לא מכבד את עצמך.מר אברהם בינמו: 

אני ממך והלאה. תשיב לי לשאלתי לאחר שתישאל. אני כבר יכולתי לשאול  מר דן תיכון: 

 פעמים, 10

יכולת, אדוני הנכבד, כל ישיבה אתה נוהג להתחיל ככה. ככה עשית בפעם מר אברהם בינמו: 

 הקודמת, ככה עשית בפעמים קודמות. אל תגיד לי, לא היית כזה,

אני לא מבקש ממך טובה. אני לא יושב כאן בזכותך, כידוע לך. אני קיבלתי  מר דן תיכון: 

 ל את השאלה. קולות בדיוק כמותך למועצה אז נא לייחס לנו כבוד ותן לשאו

 אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו: 

 זה לא יעזור לך, מר דן תיכון: 

גם לך זה לא יעזור. גם לך זה לא יעזור. אתה לא תפריע. אני ביקשתי מר אברהם בינמו: 

 ממך לצאת מהישיבה. ביקשתי ממך לצאת מהישיבה,
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 תזמין את המשטרה, מר דן תיכון: 

 ני לא אזמין. אין צורך, היא לא שלי,אדוני הנכבד, אמר אברהם בינמו: 

 יש לך משטרה, מר דן תיכון: 

 אין לי שום דבר פרטי.מר אברהם בינמו: 

 אתה מפעיל אותה לצרכיך. מר דן תיכון: 

 אין לי שום דבר פרטי, כל הדברים קשורים,מר אברהם בינמו: 

 אתה תשיב לי. מר דן תיכון: 

 לעזוב את הישיבה.אדוני הנכבד, אתה צריך מר אברהם בינמו: 

 אתה תיתן לי לשאול שאלה. מר דן תיכון: 

 אתה צריך לעזוב את האולם. אתה צריך לעזוב את האולם.מר אברהם בינמו: 

 אני שמעתי אותך. מר דן תיכון: 

 אתה לא הקשבת לי אבל.מר אברהם בינמו: 

 זה שאתה לא משיב, מר דן תיכון: 

 ,אבי, אבל הוא שואל שאלה מר ישי איבגי: 

הוא לא שואל שום שאלה כשהוא לא מקבל את רשות הדיבור. הוא, מר אברהם בינמו: 

 כשהוא יקבל את רשות הדיבור הוא יכול לדבר,

 יחד()מדברים 

 היה חסר בן אדם, מר דן תיכון: 

 אתה חייב לפתוח את זה. מר ישי איבגי: 

 ולכן אני שואל שאלה לסדר. מר דן תיכון: 

 הנכבד,אדוני מר אברהם בינמו: 

 אתה מתחמק. מר דן תיכון: 

 אני לא צריך להתחמק, בטח לא מהשאלות שלך ו,מר אברהם בינמו: 

 זה לא שאלות, זה ... אבי, מר ישי איבגי: 

אתה כרגע, אתה כרגע מפריע לישיבה בצורה מתוכננת, באת אליה בצורה מר אברהם בינמו: 

 מסודרת. אנחנו מכירים את השיטה ואת הדרך.

 אנא ממך, תן לשאול שאלה, כון: מר דן תי

 אדוני הנכבד, לא קיבלת את רשות הדיבור. לא קיבלת את רשות הדיבור,מר אברהם בינמו: 

 אתה מתעקש ... שאתה ג'אבר.  מר דן תיכון: 
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 דן תיכון, עם כל הכבוד, אני מבקש ממך,מר אברהם בינמו: 

 אני לא צריך כבוד ממך. מר דן תיכון: 

 צאת מהאולם, אתה מפריע לישיבה, נקראת לסדר שלוש פעמים.למר אברהם בינמו: 

 תן לי את הזכות לשאול שאלה,יאני לא עוזב כל עוד, כל עוד אתה לא ת מר דן תיכון: 

 פעמים, 3אדוני הנכבד נקראת לסדר מר אברהם בינמו: 

 .13-מה קורה לאיש ה מר דן תיכון: 

קש ממך לצאת. לא, הוא ייצא נקראת לסדר שלוש פעמים, אני מבמר אברהם בינמו: 

 החוצה.

 אני שואל לסדר, מר דן תיכון: 

 אדוני הנכבד, הוא ייצא החוצה. אתה תצא החוצה, אדוני.מר אברהם בינמו: 

 אתה לא יכול, מר דן תיכון: 

 יחד()מדברים 

 מה זה לא הוגן?מר אברהם בינמו: 

 ... את הישיבה כמו שצריך. מר ישי איבגי: 

ה לא יכול, אתה רוצה לסגור את הישיבה? חסר כאן בן אדם, ואתה את מר דן תיכון: 

 תסביר לנו למה אתה לא נותן לו להיכנס.

 אדוני הנכבד, אתה לא תפריע לי לנהל את הישיבה. מר אברהם בינמו: 

 מה אני? מר דן תיכון: 

 לא תפריע לי לנהל את הישיבה. מר אברהם בינמו: 

 ...אבי, מה אתה רוצה  מר ישי איבגי: 

 לא קיבלת את רשות הדיבור.מר אברהם בינמו: 

 מה אתה רוצה, לסגור את הישיבה, מר ישי איבגי: 

לא. אתה לא קיבלת את רשות הדיבור. אתה תקבל ממני את רשות מר אברהם בינמו: 

 הדיבור.

 יחד()מדברים 

 אנחנו רוצים לדעת, מר דן תיכון: 

 שות הדיבור. לא קיבלת את רשות הדיבור. אדוני הנכבד, לא קיבלת את רמר אברהם בינמו: 

 אני מבקש, מר דן תיכון: 
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אבל לא קיבלת. אני לא צריך לתת לך בזמן שאתה רוצה. זה לא שאלה מר אברהם בינמו: 

לסדר וזה ישיבה שלא מן המניין ואם היה לך משהו להעיר היית צריך ללמוד 

 מהתקנון כיצד עושים את זה ולפעול ככה.

מאיפה לקחת תקנון בכלל? איזה שטויות אתה מדבר. חברי מועצת עיריית  מר דן תיכון: 

 נשר,

 אדוני הנכבד, אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

אדוני הנכבד, לא קיבלת את רשות הדיבור. כשאתה תקבל את רשות מר אברהם בינמו: 

א הדיבור אני אאפשר לך לשאול, לכן השאלה שלך גם לא נשאלת, היא ל

רשם ירשם בפרוטוקול. היא לא תירשם גם בפרוטוקול. היא לא תית

 בפרוטוקול. כידוע לך,

 אתה לא תמחק מילה אחת, מר דן תיכון: 

 כידוע לך, כידוע לך, אתה לא יכול להפריע לי בניהול הישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אני, מר דן תיכון: 

 ובאופן קבוע כל ישיבה. אני, אתה כן מפריע, באופן שיטתי מר אברהם בינמו: 

 אני מפריע לך באופן קבוע.  מר דן תיכון: 

 כל ישיבה אתה עושה את זה.מר אברהם בינמו: 

אתה תקבל את פרס המצטיין. אתה עיר אקדמית אתה. אתה נכון במנהגים  מר דן תיכון: 

 ,13של אצולה. עכשיו, החוק אומר שמספר חברי המועצה הוא 

 \יקר, אתה לא יודע את דיני העיריות. אני ביקשתיאדוני המר אברהם בינמו: 

 .12אני רוצה לדעת למה מנית  מר דן תיכון: 

 , אתה גם לא יודע לספור אולי, תסלח לי.12קודם כל לא מניתי מר אברהם בינמו: 

 אני שמח שאתה מחזיר אותי לכיתה א' כדי לספור. מר דן תיכון: 

 אתה מפריע לישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אני לא מפריע לישיבה. דן תיכון: מר 

 ואני מבקש ממך לצאת מהישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אני שמעתי, מר דן תיכון: 

אני מבקש ממך לצאת מהישיבה. לא, אני מבקש מדן תיכון לצאת מר אברהם בינמו: 

 מהישיבה.
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 אני לא אצא. מר דן תיכון: 

 אתה תצא מהישיבה. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 תאמין לי שאני אהיה שמח מהמהלך הבא.ר אברהם בינמו: מ

 מה המהלך? אז תגיד אותו, מר ישי איבגי: 

 לא רוצה להגיד, זה לא לדיון. אדוני הנכבד, הוא צריך לצאת מהישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא מהישיבה. מר דן תיכון: 

 דן תיכון צריך לצאת מהישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא. ון: מר דן תיכ

 דן תיכון צריך לצאת מהישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא.  מר דן תיכון: 

 אני מוכן להגיד, שדן תיכון ייצא מהישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אתה אל תדבר אלי עם הידיים. מר דן תיכון: 

 דן תיכון, תצא מהישיבה בבקשה.מר אברהם בינמו: 

 הידיים. אל תנופף את מר דן תיכון: 

 חס וחלילה.מר אברהם בינמו: 

 אני רוצה שתקשיב לי, מר דן תיכון: 

 אל תנסי להפיל אותי בלשוני. אתה מפריע לישיבה,מר אברהם בינמו: 

 אני לא מפריע לישיבה, מר דן תיכון: 

 אתה מפריע לישיבה. ביקשתי ממך לצאת, אחרי שלוש התרעות,מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 לי, שתשיבאני חש לך בוז. עכשיו תקשיב לי, אני רוצה  כון: מר דן תי

 אדוני הנכבד, תצא החוצה בבקשה מאולם הישיבות.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא, מר דן תיכון: 

 תצא החוצה מאולם הישיבות.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא. מר דן תיכון: 

מים התראות, אני מבקש ממך אתה הפרעת לישיבה, קיבלת שלוש פעמר אברהם בינמו: 

 לצאת החוצה. אני מבקש ממך לצאת החוצה, אדוני הנכבד.

 לא יוצא. מר דן תיכון: 
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 בסדר. תמשיך להפריע לישיבה.מר אברהם בינמו: 

 אני אמשיך. מר דן תיכון: 

 כן. אני מבקש ממך,מר אברהם בינמו: 

 עד שלא תשיבני. מר דן תיכון: 

ך לצאת מהישיבה, אדוני הנכבד, אני לא מוכן להשיב על אני מבקש מממר אברהם בינמו: 

 השאלה שלך כרגע. 

 אתה, זה הפתיח, זו השאלה, מר דן תיכון: 

אדוני הנכבד. אתה לא קובע את הפתיח, אתה לא קובע את סדר היום מר אברהם בינמו: 

 למרות ש,

 תשמע, מר דן תיכון: 

 עיף שלכם עולה ראשון.למרות שבישיבה שלא מן המניין הסמר אברהם בינמו: 

 ל.ול, כך נראית עיר שאתה קובע את הכואתה קובע את הכ מר דן תיכון: 

 אדוני הנכבד,מר אברהם בינמו: 

 נסוגה בשלוש וחצי שנים. מר דן תיכון: 

 כן, נסוגה.מר אברהם בינמו: 

 שום דבר לא נעשה. מר דן תיכון: 

תושבי התאנה. אני לא שכחתי את רק אתה ביקשת לעלות את הארנונה למר אברהם בינמו: 

 זה. רק אתה הצעת להעלות את הארנונה לתושבי התאנה. 

 שקרן. מר דן תיכון: 

 אני שקרן.מר אברהם בינמו: 

 בושה וחרפה. מר דן תיכון: 

 אנחנו ניקח ציטוטים מהפרוטוקול.מר אברהם בינמו: 

 וידעת, 50%של תן להם הנחה ית לאנשים הבטחת בחירות שתאתה הבטח מר דן תיכון: 

 כן, כן.מר אברהם בינמו: 

 וידעת ש, מר דן תיכון: 

 אני אף פעם לא נתתי הבטחה כזאת.מר אברהם בינמו: 

 ואמרו לך, מר דן תיכון: 

 אדוני הנכבד, אתה מפריע לישיבה. אתה מפריע לישיבה,מר אברהם בינמו: 

 שמע, תגיד, מר דן תיכון: 
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 אתה מפריע לישיבה. אתה מפריע לישיבה.אתה מפריע לישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אני שמעתי אותך. מר דן תיכון: 

 אבי, תענה על העניין של חבר מועצה, מר ישי איבגי: 

 אני מבקש לנעול כרגע, לעשות הפסקה, מר אברהם בינמו: 

 )ההקלטה הופסקה(

 יש גבול למה שאתה, מר דן תיכון: 

 בול להתנהגות שלך.יש גבול להתנהגות שלך. יש גמר אברהם בינמו: 

 שחרר את העיר הזאת, מר דן תיכון: 

 יש גבול להתנהגות שלך. מר אברהם בינמו: 

 שחרר את העיר, מר דן תיכון: 

 יש גבול. מר אברהם בינמו: 

אבל יש גבול לחזיונות ההזויים שאתה משמיע לעיר הזאת. ותיכף אתה  מר דן תיכון: 

 ת.תשמע עוד היום את מה שאמרת על העיר הזא

 טוב, אני מבקש לפתוח את הפרוטוקול. מר אברהם בינמו: 

 כן, אני שוב פעם, מר דן תיכון: 

דקות מפריע  25אדוני הנכבד, אתה לא תפריע למהלך הישיבה. אתה מזה מר אברהם בינמו: 

 למהלך הישיבה התקין,

 זו זכותי. מר דן תיכון: 

ביקשתי ממך לצאת החוצה, נא  פעמים, 3אדוני הנכבד, קיבלת התרעה מר אברהם בינמו: 

 לצאת החוצה. נא לצאת מחוץ לאולם הישיבות,

 תקרא למשטרה. מר דן תיכון: 

אדוני הנכבד, צא מחוץ לאולם הישיבות. כשנגיע להצבעות תוכל לבוא מר אברהם בינמו: 

ולהצביע. אדוני הנכבד, אתה מפריע לניהול התקין של ישיבת מועצת העיר 

 אתה במיוחד מפריע, נשר. אתה מפריע, היום

 כן, כן, מר דן תיכון: 

ות גבאת באופן מכוון, לדעתי, ולכן אני מבקש ממך להפסיק עם ההתנהמר אברהם בינמו: 

ן. יש סדר יום, יש יהזאת. אדוני הנכבד, יש סדר יום בישיבה שלא מן המני

 סדר יום בישיבה שלא מן המניין.

 לא נכון. מר דן תיכון: 



 28.6.2017ד.נ.            06214

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

15 

דר יום קבוע, הוא ברור, הוא ידוע. אני לא חייב לאפשר לך לנהל את הסמר אברהם בינמו: 

הישיבה. אני לא חייב. אדוני, אם אתה תפריע אני אנעל את הישיבה. אדוני 

הנכבד, אם אתה תמשיך להפריע אני אנעל את הישיבה כי אתה מפריע 

 לניהול הישיבה. אדוני הנכבד, אתה מפריע לניהול ישיבת מועצת העיר. 

 אני, ן תיכון: מר ד

 אתה מפריע, אתה מפריע לניהול מועצת העיר.מר אברהם בינמו: 

 תן,יאתה ת מר דן תיכון: 

אתה לא תפריע לישיבה. אדוני הנכבד, אתה לא תפריע לישיבת מועצת מר אברהם בינמו: 

העיר. אתה לא תפריע לישיבת מועצת העיר. אתה צריך לצאת החוצה. אדוני 

 החוצה. הנכבד, אתה צריך לצאת

 תסגור את הישיבה ולך הביתה. מר דן תיכון: 

 אתה צריך לצאת החוצה, אתה צריך לצאת מחוץ לאולם הישיבות.מר אברהם בינמו: 

 אני לא אצא, מר דן תיכון: 

אתה תצא מחוץ לאולם הישיבות. אתה תצא מחוץ לאולם הישיבות. מר אברהם בינמו: 

אני מבקש שדן תיכון ייצא אדוני הנכבד, אתה מפריע. אני מבקש ממך, 

 החוצה.

 אבל זה לא יקרה, מר ישי איבגי: 

דן תיכון ייצא החוצה. אדוני הנכבד, דן תיכון, אתה תצא החוצה בבקשה. מר אברהם בינמו: 

אתה תצא החוצה בבקשה. אני נועל את הישיבה בגלל ההפרעה של דן תיכון 

 לסדר היום הרגיל. תודה רבה.
 *** הישיבה*** נעילת 

 
   ____________      ____________ 

 אבי בינמו               מיכל ליבנה      

 ראש העיר            מנכ"ל העירייה    

 מרכזת ישיבות המועצה

 


