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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' 854- 14/2017
התקיימה בתאריך  ,27.9.2017ז' בתשרי ,התשע"ח
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר ,עיריית נשר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
מר דן תיכון ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
נעדרו:
מר מסעוד אלימלך ,חבר מועצת העיר
מוזמנים:
רו"ח מיכה ז'נו ,גזבר העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אייל לרמן ,דובר העירייה
גב' מיכל ליבנה ,מנכ"ל העירייה
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סדר יום:
הודעות ראש העיר
סעיף  – 1ועדה למינוי עובדים בכירים – החלפת יו"ר הוועדה
סעיף  – 2ועדה למינוי עובדים בכירים – החלפת חבר הוועדה מסעוד אלימלך
סעיף  – 3מינוי מ"מ לחבר הוועדה למינוי עובדים בכירים רועי לוי
סעיף  – 4אי כינוס הוועדה למינוי עובדים בכירים.

פרוטוקול
אבי בינמו:

השעה  ,20:31ואין פורום מלא לישיבת המועצה ,נמתין כחצי שעה או עד
כניסת פורום חוקי .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מספר  14/2017 854השעה  20:38נוכחים אבי בינמו יחיאל אדרי,
בוריס אייזנברג ,גאורגי גרשקוביץ ,שלומי זינו אדווה קאופמן ,ישי איבגי
רועי לוי דן תיכון איגור גורביץ ,נעדרים ,זאב שפיגלר ,מסעוד אלימלך ,נעמי
כספי נוכחת ,אלה הנעדרים .זאב שפילגלר לא הודיע לי מה סיבת היעדרות
מסעוד אלימלך אינו מרגיש טוב .כן נוכחים מנכל העירייה הגברת מיכל
ליבנה .גיזבר העירייה רואה חשבון מיכאל ז'נו ,דובר העירייה אייל לרמן,
ותושבים .כן נעדרים מישיבה היועץ המשפטי לעיריית נשר עו"ד אלכס
סנדלר ,ומבקר העירייה גלעד הישג .לראשית דברי אני מבקש למסור ,סליחה
גלעד נוכח .בראשית דברי אני רוצה למסור וגם לחלק חוות דעת משפטית
לעניין ישיבה זו להלן הודעתי מונחת בפניכם חוות דעת משפטית ,אתה מוכן
להניח אותה לחלק להם? ,מונחת בפניכם חוות דעת משפטית על פי בקשת
היועץ המשפטי לעירייה.
הודעות ראש העיר

דן תיכון:

(לא ברור) ותמתין שיחלקו לנו אנחנו רוצים לעקוב אחר מה שאתה אומר לא
מאמינים לך מה לעשות לפחות (לא ברור) אז תמתין עד שיחלקו.

אבי בינמו:

רבותי תהיו בשקט כי לכולם תהיה זכות דיבור כמו שצריך אני חוזר מונחת
בפניכם חוות דעת משפטית על פי בקשת היועץ המשפטי לעירייה .היועץ
המשפטי לעיריית נשר הודיעה
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דן תיכון:

לא כתוב כאן,

אבי בינמו:

הודיעה,

דן תיכון:

לא כתוב,

אבי בינמו:

ואף כתב ,אדוני הנכבד אתה בזמנך תוכל באמת להגיב כפי שתרצה הודיעה
ואף כתב,

דן תיכון:

זה זמנך,

אבי בינמו:

לא אני אתן לך את הזמן שלך,

דן תיכון:

(לא ברור) זה עבר.

אבי בינמו:

אני אתן לך את הזמן שלך .הודיעה היועץ המשפטי לעיריית נשר שמחשש
לניגוד עניינים אינו יכול לחוות את דעתו לעניין ההצעות שהועלו על ידי חברי
האופוזיציה על ידי שליש מחברי המועצה בפתח דברי בהתאם לחוות דעת
המשפטית עלי להודיעכם כי כל ארבעה ההצעות לסדר בזימון לישיבה היום
שהתבקשו על ידי שליש מחברי המועצה הינם חוקיות ואינם עומדות בדין.
הנני מחו יב לזמנם אך לא התקבלו או יבוצעו החלטות שאינם עומדות בדין,
תכף נחזור לזה רבותי .ההודעה השנייה שאני מבקש להודיעה .מינוי יועצת
ראש העיר לקידום מעמד האישה בהתאם להנחיות משרד הפנים וחוזר מנכל
 8/2009הריני להודיעכם כי הגברת מאיה כהן מונתה לתפקיד יועצת ראש
העיר לקידום מעמד האישה מאיה כהן תושבת העיר נשר עובדת עיריית נשר
מרכזת את פעילות מועדון לנערות הינה אקדמאית בעלת תואר ראשון וכן
בעלת השכלה והכשרות בתחומי אימון אישי וזוגי קורסי נשים בעולם
העבודה וכן ניסיון מקצועי בתחום העברת סדנאות להעצמת נשים ואימון
נשים ונערות כמו כן בעלת ניסיון במשרד התחבורה אנחנו מבקשים לאחל לה
כמובן הצלחה במילוי תפקידה אני רק רוצה להוסיף עוד כמה דברים
ברשותכם ,מינוי יועצת לקידום מעמד האישה בהתאם להנחיות משרד
הפנים המנכל הכללי ,אני מבקש להודיע שזאב שפיגלר הגיע לישיבה .מאוגן
בחוק הרשויות המקומיות לענייני מעמד האישה תשס  2000משרה זו ,רבותי
אני מבקש שקט יהיה זמן להגיב לכולם .משרה זו הינה משרה סטטוטורית
המחויבת במינוי על פי הוראות החוק כאשר מינויה יעשה באמצעות מכרז
ומינויה יוצג לפני מליאת מועצת הרשות המקומית .הגדרת תפקידה של

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

4

ש.ר27.9.2017 .

היועצת לקידום מעמד האישה לפעול לקידום מעמד האישה כפי שמוגדר
בחוק לקיים פעילות בנושאים הקשורים לקידום מעמד האישה ולעודד
מודעות זו .להזמין את היועצת לישיבות המועצה ולעלות על סדר יום נושאים
הנוגעים לתחומי חייהן של נשים ונערות ככל שבעיר פועלת מועצת נשים על
היועצת לקשר בין הרשות לבין המועצת הנשים .סמכויותיה לפעול בתחום
הרשות המקומית בקרב האוכלוסיות הרשות המקומית ועובדיה לקידום
מעמד ושביון בין המינים לביעור האפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד
נשים ,מעורבות בהתוויית מדיניות ראש הרשות בתיאום מולו ומועצת
הרשות לצורך קידום תחומי הפעולה של התפקיד פיקוח על ביצוע מדיניות
ועל הקצאת המשאבים תוך איסור הוראות החוק המחייבות מתן ביטוי
הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדיה
חברה עירונית הרחבה ושיפור של שירותים קיימים שיתוף פעולה של אנשים
גופים וארגונים ועוד כהנה וכהנה מדובר במשרה סטטוטורית המחויבת על פי
חוק .מינוי היועצת יעשה ונעשה בדרך של מכרז .מולם הוא יעשה באמצעות
הטלת תפקיד נוסף על עובדת הרשות המקומית כמפורט בחוזי מנכל כמו כן
על הרשות המקומית להעביר עותק מכתב מינויה של היועצת לרשות לקידום
מעמד האישה ובאחריות הרשות לקידום מעמד האישה להכשיר את היועצת
לתפקידה במסגרת הכשרה ייעודית המופעלת על ידה .היועצת תגיש דוח
פעילות שנתי לרשות לקידום מעמד האישה הודעה נוספת שאני מבקש
לעדכן,
דוברת?:

אפשר להגיד משהו?

אבי בינמו:

כן ,מיד מיד אני אסיים את ההודעות ובהחלט יש לנו זמן אנחנו בין כסא
לעשור ,זה זמן של תשובה זמן של סליחות נעשה את זה ברוח טובה גם עם
הדברים אהה נשתדל על כל פנים שהכול יהיה ברוח טובה .אני מבקש להביא
לידיעתכם להביא את תוצאות הסקר שערכה חברת המחקר הגל החדש אשר
לפיו עולה כ 81%מתושבי העיר נשר סבורים כי נשר היא עיר טובה היא עיר
שטוב לגור בה ,רוב תושבי נשר מאריכים את איכות החיים בעיר כגבוהה,
הסיבה העיקרית כתפיסה איכות חיים גבוה בנשר הינה החינוך ,והשקעה
בבתי ספר ובגנים ,שביעות הרצון מנשר כעיר מגורים גבוהה מאוד בקרב
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תושבי העיר ועומדת על כ 77%מכלל התושבים .הסקר נערך במסגרת תהליך
המיתוג לעיר .אותו הובילה חברת ירקוני פרסום יעוץ ושיווק ,במטרה לבחון
את מעמדה של העיר נשר בקרב תושביה וכן בקרב תושבי חיפה והקריות.
הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של  400תושבי נשר בגילאי  18ומעלה .ממצאי
הסקר מראים כי הסיבה העיקרית לתפיסת איכות החיים הגבוהה בעיר נשר
בקרב תושביה היא כאמות החינוך וההשקעה העירונית בבתי ספר והגנים.
הדבר צוין בעיר על ידי תושבים ותיקים .סיבות נוספות לתפיסת איכות
החיים הגבוה היא מתן השירותים טובים לתושבים .עמדות התושבים כלפי
העיר חיוביות ברובם ברוב המוחלט של התושבים מסכימים כי נשר היא עיר
שטוב לגור בה והיא קרובה לכל מקום כך הגדירו  ,85%חיזוק נוסף לדברים
מצאנו גם בפברואר השנה בידיעות אחרונות שם הופיעה כתבה במוסף ממון
כתבה קובעת איפה הכי משתלם לגור ,ושכותרתה הפנה איפה מחירי דירות
סבירים ושכנים איכותיים המסקנה בינימינה ,גבעת עדה במקום הראשון.
נשר במקום השני .הודעה שלישית שאני רוצה להודיע וגם להזהיר אולי
בשעה טובה ומוצלחת החלו רמזורים מהבהבים לפעול כבר מאתמול בלילה
ברחוב המלאכה בר יהודה ביציאה מאזור התעשייה ,מול רמי לוי כאשר
הרמזור יופעל בימים הקרובים תתאפשר פנייה מאלה שבאים מכיוון הציק
פוסט דרך בר יהודה שמאלה באמצעות רמזור ברחוב המלאכה ורחוב
התעשיה וכמובן יתאפשר פנייה ימינה ואלה הבאים מכיוון יגור לכיוון חיפה
ורוצים להיכנס לאזור המלאכה והתעשייה .אלה הודעותי .ולפי שאני מבקש
מכם כפי שביקשתם גם להגיב אני רק דבר נוסף ברשותכם ,דבר נוסף ואחרון
על פי בקשת שליש מחברי מועצת העיר הצעות לסדר הינם כדלקמן אחת
ועדה למינוי עובדים בכירים החלפת יו"ר הוועדה .שתים ועדה למינוי עובדים
בכירים .החלפת חבר הוועדה מסעוד אלימלך .שלוש מינוי ממלא מקום לחבר
הוועדה למינוי עובדים בכירים רועי לוי ,אי כינוס לוועדה למינוי עובדים
בכירים .בבקשה,
בוריס אייזנברג:שאלה,
אבי בינמו:

כן אז נרשה קודם כל,

בוריס אייזנברג :מה ניגוד העניינים של היועץ המשפטי שהוא לא היה יכול לתת חוות דעת,
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(לא ברור) אתה ראית מכתב (לא ברור) ?

בוריס אייזנברג:לא.
דובר ?:

אהה אז תשאל את זה.

בוריס אייזנברג:זה מה שאני בא לשאול.
אבי בינמו:

אתה שואל אותו?

בוריס אייזנברג:לא אותך אני שאלתי אותך.
אבי בינמו:

אז אם אתה שואל אותי אז חכה שתקבל תשובה.

בוריס אייזנברג:לא פשוט אני שואל .אני גם לא ראיתי מכתב וגם אני לא מבין איך יועץ
משפטי של עירייה בניגוד אינטרסים למועצת העיר ,אני לא מבין את זה,
אבי בינמו:

אני רוצה להגיד לך שאני מכבד את מה שאתה אומר ,גם אני אינני מבין מדוע
הוא נמצא בניגוד עניינים ולכן השאלה הזו ברשותך יכולה להיות מופנת אליו
כאשר הוא יהיה נוכח כאשר תרצה בזמן אחר לשוחח עימו .כן בבקשה?

נעמי כספי:

אני רוצה,

אבי בינמו:

לא לא לא אני מחלק רשות הדיבור ,רבותי .אתה הצבעת? נעמי כספי בבקשה.

נעמי כספי:

אני רוצה לחזור להודעה שלך .שהקראת על תפקיד החדש של היועצת
לקידום מעמד האישה אהה ואתה הקראת את זה כמי ש ...אני רוצה לדבר
אדוני ראש העיר על המוסר הכפול,

אבי בינמו:

גבירתי אני רוצה להגיד לך שאנחנו בין כסא לעשור ,ואני הייתי מציע,

נעמי כספי:

לא אני מדברת,

אבי בינמו:

ששפת הדיבור שלך תהיה קצת יותר מכובדת,

נעמי כספי:

אבל אמרתי משהו ש...

אבי בינמו:

לא .לא מכובד .לא מכובד ,אדוני אל תתערב אל תפריע בבקשה.

נעמי כספי:

אבי באמת זה משפט,

אבי בינמו:

בקשה ,כן כן.

נעמי כספי:

רציתי לדבר על המוסר הכפול כשאתה מציג כשאתה מקריא את מגוון
התפקידים שאתה מצפה מיועצת למעמד לקידום האישה.

אבי בינמו:

זה החוק ,זה לא מה אני מצפה זה החוק דורש ממנה,

נעמי כספי:

וכמה זה נשמע,

אבי בינמו:

דורש ממנה מה לעשות ואנחנו ניצמד לחוק.
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כן .ואתה תיצמד לחוק ,מהפה שלך זה נשמע כל כך מתקדם וליברלי אפשר
לחשוב שאתה פמיניסט הכי גדול בנשר כשעובדות הם לגמרי אחרות .רק לפני
כמה חודשים אתה אבי ראש העיר הודעת לי שרק אתה תקבע מי תהיה
במועצת הנשים רק אתה תקבע מי הרשימות של הנשים שיוצגו ורק אתה
תקבע על מה הנושאים שאותם תנהל המועצה,

אבי בינמו:

היה לך אפשרות עד עכשיו להיכנס עשרות פעמים,

נעמי כספי:

וזה בדיוק הפוך,

אבי בינמו:

מועצת נשים ,לא כינסת לא זימנת לא חיפשת לא הבאת,

נעמי כספי:

שכחת ש,

אבי בינמו:

לא הבאת,

נעמי כספי:

שכחת ש ,לא נתת.

אבי בינמו:

לא הבאת,

נעמי כספי:

אני אחזור עוד פעם,

אבי בינמו:

אני לא זכור לי שהבאת איזה רשימה ש...

נעמי כספי:

אתה אמרת שרק אתה תנהל את הרשימה ורק אתה תחליט איזה נשים ישבו
בוועדה ורק אתה תחליט איזה נושאים יעלו במועצת הנשים .אז למה שאני
אביא רשימה,

אבי בינמו:

לא זו...

נעמי כספי:

שמראש אתה הולך לפסול ,ולהחליט,

אבי בינמו:

נעמי היה באפשרותך באמת,

נעמי כספי:

היה באפשרותי אתה לא,

אבי בינמו:

היה באפשרותך,

נעמי כספי:

אתה לא נתת,

אבי בינמו:

לא ניסית אפילו,

נעמי כספי:

לכן,

אבי בינמו:

לא ניסית.

נעמי כספי:

אני קודם כל רוצה שנייה אני רוצה קודם כל לאחל בהצלחה למאיה כהן
שאני לא יודעת מי היא ואני נורא נורא מקווה שאתה לא תתנהל מולה כמו
באופן שהתנהלת מולי,
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אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך,

נעמי כספי:

לא נתת לי להקים מועצת נשים,

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך שאת סגנית ראש עיר,

נעמי כספי:

אהה ואנשים צריכים לדעת.

אבי בינמו:

את בתפקיד פוליטי תפקיד ציבורי ואני אשמח מאוד שהיא תעבוד מול
המנכל ומול מועצת הרשות,

איגור גורביץ :אם אני לא טועה (לא ברור) כהן זה מרחוב (לא ברור)
אבי בינמו:

מה? כן רואים.

נעמי כספי:

זהו אני סיימתי.

אבי בינמו:

תודה .מי ביקש? ישי?

ישי איבגי:

אדוני ראש העיר ,קודם כל ערב טוב לכולם אהה אני רוצה לדבר רק על דבר
אחד שחרה לי שקיבלתי את חוות הדעת אהה ראשית אני לא חושב בכלל
שאתה יכול לדבר על מילה אתה הרבה פעמים נקעת פה במילה שקיפות אני
לא חושב שאתה יכול לדבר על המילה שקיפות מסיבה מאוד פשוטה ,אנחנו
ב 25לספטמבר לפני יומיים קיבלנו על ידי שליח העירייה קיבלנו לסדר היום,
את החוות דעת של ברנט יש לך מה 19לחודש אתה יכול להסביר לי ,מדוע אם
יש לך את חוות הדעת מה 19לחודש הסתרת אותם מחברי המועצה ולא
שלחת אותה עם הזימון עכשיו מה 19לחודש ועד היום לא ראית לנכון לשלוח
למועצה מה שאני לא מאמין אגב שזה נכון ,אבל אני רוצה להאמין גם (לא
ברור) שזה לא נכון ,שהיועץ המשפטי נותן חוות דעת או שאומר לך אני לא
יודע ב איזה צורה אבל זה אמור היה להגיע גם אלינו ,שהוא לא יכול לתת
חוות דעת כי הוא בניגוד עניינים ,זה,

אבי בינמו:

זה,

ישי איבגי:

רגע תן לי לסיים שנייה ,אפשר? אוקי?

אבי בינמו:

סליחה סליחה,

ישי איבגי:

אני מסתכל עכשיו רק על העובדות מאחר והיועץ המשפטי לא נמצא פה ואני
לא יכול לשאול אותו את השאלות האלה ,אבל נסתכל על העובדות 19
לחודש,

דן תיכון:

למה הוא לא בא הוא נימק הוא סיפר למישהו?
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ישי איבגי:

אולי ראש העיר ידע,

אבי בינמו:

שני דברים אני אגיד לך שני דברים,

ישי איבגי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

שאלת ,שאלת ,הוא אמר שני דברים אחד הוא נמצא לחשש בניגוד עניינים
ובנוסף הוא מחר ב 4בבוקר צריך לנסוע לבית המשפט העליון בירושלים אז
הוא לא יוכל ,זה אני מצוטט לך את מה שהוא אמר,

ישי איבגי:

אוקי .אני שואל,

דן תיכון:

ידוע לך מדבריו שלו בבית משפט העליון? (לא ברור)

אבי בינמו:

כן מר ישי,

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

לא זה מה שהוא אמר.

דן תיכון:

ואתה לא שאלת?

אבי בינמו:

אני לא שואל אותו יותר שאלות,

דן תיכון:

אהה אתה לא שואל אותו יותר?

אבי בינמו:

הפסקתי לשאול אותו שאלות,

ישי איבגי:

אני שואל שוב את השאלה ,ב 19לחודש הייתה לך חוות דעת מונחת מולך.
ראשית מ י קבע שזה העורך דין שצריך להתממשק איתו? מי קבע שהוא צריך
לתת את החוות דעת? הרי יש לנו החלטת מועצת עיר שחוות דעת יהיו
באישור המועצה ,הדבר הזה לא קרה ככל שאני יודע אלה אם כן כינסת את
המועצה בלי שאני יודע ,לא נראה לי .ב' אם זה אצלך מה 19לחודש למה זה
לא הגיע אלינו .ולא רק שזה (לא ברור) זאת אומרת השתדלת לפעול על פי
זה ,אבל לפי דעתי זה חוות דעת שאני שמעתי אותך אומר כמה פעמים אבל
כשנוח לך שעל הצבעות אפילו לא חוקיות של המועצה צריך להצביע אחר כך,

אבי בינמו:

לא לא צריך להצביע,

ישי איבגי:

אתה אמרת את זה פה.

אבי בינמו:

לא ,לא,

ישי איבגי:

במועצה,

אבי בינמו:

לא צריך להצביע,

ישי איבגי:

במועצה,
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אבי בינמו:

וגם לא תתקיים הצבעה,

ישי איבגי:

אתה אמרת ,רגע רגע שנייה,

אבי בינמו:

וגם לא תתקיים הצבעה,

ישי איבגי:

אתה מוכן לתת לי לסיים? רגע ,יהיה לך את כל הזמן להשיב לי נכון?

אבי בינמו:

כן.

ישי איבגי:

אתה רוצה תרבות של שיח?

אבי בינמו:

נכון,

ישי איבגי:

אחר כך תגיד שאם זה יתלהם תגיד שזה בגללנו,

אבי בינמו:

חס וחלילה,

ישי איבגי:

אז בסדר תן לי לסיים ,אחר כך תשיב לי על מה שאתה רוצה,

אבי בינמו:

מידי פעם,

ישי איבגי:

אני לא מתכוון ללכת מהר,

אבי בינמו:

אבל מידי פעם אני,

ישי איבגי:

מידי פעם תן לי רק לסיים,

אבי בינמו:

אני,

ישי איבגי:

מידי פעם תיתן לי לסיים,

אבי בינמו:

מידי פעם אני אגיב לך,

ישי איבגי:

מידי פעם תיתן לי לסיים .אוקי .ואני שואל שאלה עשית את זה על דעת
עצמך אתה קבעת ואמרת את זהב פה ,מועצת העיר יכולה להצביע גם על
דברים לא חוקיים לאחר מכן יש את היועץ המשפטי או מישהו שאתה תפנה
אליו ,גורם שאתה תפנה אליו שירשום האם החוות דעת האם הדברים היו
משפטיים והיה לנו דבר כזה .היה לנו דבר כזה שכבר הוצבע במועצה ואתה
אמרת את זה ,אבל כשלא נוח לך אתה לא הולך לפי הדברים האלה ,תקבע לך
עקרונות ותלך איתם ,מהתחלה ועד הסוף גם כשלא נוח לך ,זה המפתח
להצלחה שתדע אם אתה משנה את העקרונות שלך לפי מזג האוויר זה המצב
שיקרה ,לשם אתה תגיע הכי נמוך שאפשר .אני אומר עוד הפעם  19ל 9אתה
מסתיר מאיתנו את המידע וב 25ל 9מגיע אלינו החומר ללא חוות דעת מי נתן
לך את האישור אני רוצה לקבל את התשובה על זה ,מי נתן לך את האישור
לפנות לעורך דין שנתן את החוות דעת ב' למה לא צירפת אלינו את חוות

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

11

ש.ר27.9.2017 .

דעתו של היועץ המשפטי שאומר חברה אני בניגוד עניינים ובעקבות זה
חברים לא הייתה לי ברירה להביא לכם את החוות דעת הזו ובזמן אני רוצה
לשמוע מה יש לך להגיד על זה,
אבי בינמו:

כן אז לפני שאני אאפשר ליחיאל ב 11לספטמבר  2017פניתי ליועץ המשפטי
מעיריית נשר עו"ד אלכס סנדלר,

ישי איבגי:

ב?22

אבי בינמו:

ב.11

ישי איבגי:

אהה אוקי.

אבי בינמו:

לספטמבר ,כאשר הנחתי בפניו בקשה של חברי המועצה לכינוס ישיבת
מועצת עיר שלא מן המניין כדלקמן אחד בקשת  4חברי מועצה וסגנית ראש
עיר לכינוס ישיבה שלא מן המניין התקבלה ביום  ,10/09/17הבקשה לזימון
ישיבה שלא מן המניין כוללת  24הצבעות החלטה לסדר היום ובנוסף 5
הצבעות החלטה הנגזרות מהם סך הכול  29הצעות החלטה 29 .הצעות
החלטה מפורטות בבקשה נוגעות לתחומים נרחבים בעיסוק העירייה לרבות
נושאים משפטים הנדסיים תכנונים מנהלים ותקציבים חלק מההצעות
החלטה נוגעות לביטול החלטות מועצת עיר כאשר יש בהם השלכות
משפטיות עקב התקשרויות חוזיות השלכות כלפי צד ג' ונושאים נוספים אשר
יש לבחון את הסיכון לעירייה או חוקיות הצעת ההחלטה וזאת בטרם יובאו
לדיון ,נוכח חשיבות העניין אבקש לקבל חוות דעתך לכל אחת מהצעות
החלטה לסדר היום ,על החתום אבי בינמי ,כתב בכתב ידוע שלא נמצא אצלי
כרגע על המסמך מחשש לניגוד עניינים אני לא יכול לתת חוות דעת תפנו
ליועץ משפטי כך ש,

ישי איבגי:

תכף נראה,

אבי בינמו:

כך שלראשונה הפנייה הייתה לעורך דין אלכס סנדלר שהוא כידוע לך משמש
יועץ משפטי לעיריית נשר אבל לכם קרוב לתשע עשר פעמים הוא הודיע קרוב
לתשע עשר פעמים הוא הגיע הוא הודיע שהוא נמצא בחשש לניגוד עניינים
ואף במקרה אחד הוא אף הופיע בבית משפט ואמר נטרלי לגבי מה שאמר מר
דן תיכון לגבי סגניתו הוא היה צריך להציל מסמכותו עליה על מנת שהיא
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תוכל לדון ולהיות שותפה בנושא הליבה שנמצאים כרגע על שולחננו ולחוות
את דעתה.
דן תיכון:

אני לא הבנתי מה אתה אומר( ,לא ברור)

אבי בינמו:

יועץ המשפטי לעיריית נשר צריך להציל מסמכותו לסגניתו על מנת לשמש
ולהחליפו בתפקידו,

דן תיכון:

אתה מוסיף דברים חדשים שלא (לא ברור)

יחיאל אדרי :אפשר?
אבי בינמו:

כן בקשה יחיאל כן.

יחיאל אדרי :טוב אני ברשותכם רוצה לעשות קצת סדר מנסה לעשות קצת סדר מה
שהקריא ראש העיר ב 11לספטמבר פנה לעורך דין (לא ברור)  29סעיפים על
סדר היום ,החלטות ,לא יודע איך הגענו ל 29אבל לא משנה ,ב 19ב 11ניתן
לידי ראש העיר שהיועץ המשפטי הודיע שהוא בניגוד עניינים לא ראינו חוות
דעת כזאת ב 19/9פונה ראש העיר לעורך דין רון ברלנד שאיננו מייצג את
העירייה לא קיבל שום אישור ,לבצע לתת חוות דעת חיצונית כאשר אם יש
סגנית ליועץ משפטי יכול להיות שהיו צריכים לפנות אליה ,דבר נוסף ומטריד
אותי יותר אדוני ראש העיר ב 29ב 26לספטמבר שזה קצת אחרי כל הדברים
האלה כתב היועץ המשפטי כדלקמן מר אבי בינמי מצ"ב פניית חברי מועצת
העיר בעניין זימון הישיבה שלא מן המניין הקבוע ל 29ל 27ל 9אני מתכבד
להפנות לתשומת ליבך לפי סעיף  9בתוספת השנייה לפקודת היות (לא ברור)
כדלקמן א' ראש העירייה יכנס ישיבה שלא מן המניין  9למועד שלא יהיה
מאוחר מ 7ימים מהיום שהוגשה לו הדרישה בכתב וחתומה לפחות עד שליש
בחברי המועצה מפורטת בסדר יומיו והחלטה לגביה אני מציע וממליץ כי
הישיבה מיועדת ל 27/9/17תתנהל על פי דין כולל באשר לרשימת הנושאים
שהוגשו עו"ד אלכסנדר טדלר ,ברגע שעורך דין אלכסנדר טדלר שהוא היועץ
המשפטי של העירייה כותב אחרי כל החוות דעת הקיימות יומיים לפני
הישיבה הנוכחית זאת אומרת כל מה שהיה לפני בטל ומבוטל מפליא אותי
עוד דבר אחד שאדון רון ברלנד כותב סעיף  4בשל חוסר הסמכות או
הבעייתיות בהצבעות בהצעות המונחות בשולחן אני ממליץ כי הישיבה
תיפתח בהתנגדות לדון בהצעות בהתאם לסעיף  28ישיבה אחרונה ישבה פה
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גברת סגנית יועצת המשפטית ואומרת סעיף  28בכלל לא קיים תראו רבותי,
אדוני ראש העיר במשחקים האלה היינו ,אנחנו בגן הזה היינו אני לא חתום
על הבקשה לישיבה שלא מן המניין אבל אני חושב שחברים שמגישים בקשה
לישיבה שמן המניין אתה לא צריך לפחד יקבלו החלטות אם חוקיות או לא
חוקיות זה אחר כך משרד הפנים או לחלופין יועץ משפטי זה או אחר ידון
הייתה פה ישיבה של מועצת העיר וקיבלו החלטה לא חוקית גם לגבי ,מה
עשיתי הלכתי לבית משפט רבותי אני לא חושב כפי שאתה מתיימר ואני
שמחש הודעת בהודעות שלך שהחינוך  81%מהתושבים אומרים שזה הכול
בגלל ה חינוך אני שמח שעד לפני חודשים אני החזקתי את תיק החינוך,
למרות שאתה לאורך כל הדרך בחודשים האחרונים אומר שיחיאל יהיר
ויחיאל חיפש חתך תחתי ויחיאל לא עבד ויחיאל לא עשה אני בישיבה
הקודמת רציתי להיות קצת יותר ממלכתי לא דיברתי על הדברים האלה אבל
אני אותי לימדו דבר אחד גם כשמתגרשים בעל ואישה אני שמח שאני לא
הייתי בסרט הזה קצת כבוד הדדי,
אבי בינמו:

זה מנהג נוצרי (לא ברור) שולחן אני מציע לך,

יחיאל אדרי :אני מציע לך שאם צריך להיות אני אהיה גם נוצרי,
אבי בינמו:

אני מציע לך לנהוג,

יחיאל אדרי :גם כשצריך להיות נוצרי אני אהיה,
אבי בינמו:

זה מקרו ווד זה לא מנהג יהודי,

יחיאל אדרי :מה לעשות,
אבי בינמו:

אני מציע לך לתקן את זה,

יחיאל אדרי :מה לעשות ,יש גם במנהג היהודי לא עושים את מה שאתה עשית לממלא
מקום שלך .במנהג יהודי יש קצת לב יש קצת נשמה .במנהג נוצרי יש אחרת
ולכן אני לא נכנס לנישה הזאתי .אני בא ואני אומר הישיבה הזאת צריכה
להתנהל על פי הצעות של חברים ,על פי חוק אף אחד לא מבקש ממך לעשות
שום דבר מעבר לחוק יש פה חוות דעת של יועץ המשפטי של העירייה לא של
מישהו אחר לא זר ולא נטע זר ולא ...של עיריית נשר כל עוד הוא היועץ
המשפטי של ע יריית נשר אנחנו מחויבים ואתה בראש ובראשונה מחויב לבצע
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אותה כלשונה וככתבה אתה לא יכול לפנות ליועץ משפטי חיצוני ולבקש ממנו
לעשות את הדבר הזה .דבר נוסף,
אבי בינמו:

אני חושב שיועץ משפטי הוא יועץ,

יחיאל אדרי :אני רוצה להמשיך ,ברשותך? .ברשותך אני רוצה להמשיך .נתת מסרת כרגע
הודעה על מינוי של מעמד האישה יועצת לקידום מעמד האישה יועצת ראש
העיר .תסלח לי אבל זה לא הודעה הדבר הזה צריך לבוא לסדר יום הדבר
הזה צריך שהעירייה תאשר מועצת העיר תאשר את המינוי הזה .ואת גובה
השכר סטטוטורי נבחרה כדין הכול בסדר ,זה צריך לבוא כהצעה לסדר שבא
ואומרת נבחרה אחרי שישבה וועדה וקיבלה אותה והיא הכי טובה והיא
נהדרת ואנחנו לא מכירים אותה ולא ראינו אותה ,ככה זה היה עם יפה
בסללי וככה זה צריך להיות עם אותה בחורה שאני לא יודע לא זוכר מאיה
משהו כזה?
אבי בינמו:

מאיה כהן.

יחיאל אדרי :מאיה כהן .לא מכיר אותה .אני מאמין שהיא טובה אני מאמין שהיא תעשה
טוב אבל זה לא בא כהודעה זה חייב להגיע לעירייה כסעיף לסדר היום כי אם
זכור לך את יפה בללי אישרנו אותה כדי לקבל במליאה וכדי לפטר אותה
היינו בעירייה ...ולכן זה אותו דבר צריך להיות אלה אם יש משהו אחר
שאנחנו לא מודעים אליו ,לכן אני מבקש,
אבי בינמו:

לאחר והינך יודע את החוק,

יחיאל אדרי :אהה אתה מתייחס לחוק הרי יש לך פה יועץ משפטי אתה לא תתייחס אליו,
אבי בינמו:

מאחר והינך יודע את החוק יפה בללי היה מינוי חיצוני בחוק הרשויות יש
וועדת מכרזים שאומרת שאם זה העובדת של הרשות הוועדה תבחר והיא
תוצג לפני המועצה היא לא צריכה לקבל ממך שום אישור וטוב שככה,

יחיאל אדרי :אני שמח שאתה כבר מתחיל להכיר את החוק ,ויש לי חדשות בשבילך אדוני
ראש העיר כשאתה מדבר על תוצג אז אני רוצה לראות אותה קודם כל לא
הצגת אותה אז מה אתה רוצה שאני (לא ברור)
אבי בינמו:

היום לא הייתה לי אפשרות,

יחיאל אדרי :אז מציגים אותה כשיש אפשרות,
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אבל המינוי היה צריך להיות מובא לידיעתכם ולמרות הפרשנות ואני יודע
שאתה באמת בקי בטח בדיני הרשויות

יחיאל אדרי( :לא ברור) שאני לא מכיר טוב?
אבי בינמו:

אתה מכיר את דיני הרשויות במקרה הזה אני חושב שאתה לא צודק,

יחיאל אדרי :מה? זה משהו אחר זה לא שאני לא מכיר את החוק,
אבי בינמו:

במקרה הזה אני חושב שאתה לא צודק או לא מספיק התעמקת אבל אנחנו
פועלים רק על פי דין ורק על פי חוק והראייה היא שהפניות שלכם שנעשו
למשרד הפנים לערכתי נענעו בשלילה מחולטת וכל המטרה באסטרטגיה
שלכם זה לקחת את זמננו אבל בזמן שאתם לוקחים את זמננו מותקן עוד
רמזור סוללים עוד כביש הכול בסדר ,העירייה מתקדמת  29גנים מתקתקים
כמו שעון שוו יצרי מערכת החינוך נפתחה פרפקט יש לנו עוד ,אבל מה נמשיך
באסטרטגיה של להעסיק אותנו בניירת ובמכתבים ובתלונות תמשיכו לעשות
את זה ואנחנו נמשיך לעבוד בסופו של יום מאחר ואתם מניחים שזו הדרך
הנכונה להתיש אותי ואת חברי אז אנחנו נלמד להתמודד גם עם זה כאשר
יגיע יום הבוחר הוא יכריע ויודיע את מי רוצה שיכהן כראש עיר,

נעמי כספי:

אבי שלוש וחצי שנים גם אני וגם בוריס וגם יחיאל עבדנו,

אבי בינמו:

כן,

נעמי כספי:

בשבילך,

אבי בינמו:

כן,

נעמי כספי:

אתה בחרת להעיף אותנו,

אבי בינמו:

כן?

נעמי כספי:

לא אנחנו,

אבי בינמו:

אני לא,

נעמי כספי:

אתה זרקת (לא ברור)

אבי בינמו:

אני לא זוכר,

נעמי כספי:

אתה (לא ברור)

אבי בינמו:

אני לא זוכר שאני הוצאתי לכם מכתב על התפלגות ,צר לי ,צר לי נעמי

נעמי כספי:

צר לי שאתה,

אבי בינמו:

צר לי,
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נעמי כספי:

שאתה (לא ברור)

אבי בינמו:

צר לי ש...

נעמי כספי:

הזיכרון שלך כל כך קצר,

אבי בינמו:

הזיכרון שלי הוא ארוך מאוד,

נעמי כספי:

לא היו לך,

אבי בינמו:

ארוך מאוד,

נעמי כספי:

לא היו לך כאלה חברים טובים כמו שלשתינו,

אבי בינמו:

אין לי ספק שאתם חברים טובים,

נעמי כספי:

(לא ברור) בידיך זרקת אותנו מהמליאה שלך וכל מה שקורה עכשיו אתה
צריך להסתכל על עצמך בראי ולהגיד איך לעזאזל הגעתי למצב הזה,

אבי בינמו:

נעמי על טעויות משלמים,

נעמי כספי:

לא אנחנו עושים אתל זה.

אבי בינמו:

ואם עשיתי טעות אני אשלם עליה ,אבל יחד עם זאת מאחר ואנחנו בין כסא
לעשור טרחתי כמעט לכל אחד להרים טלפון ולבקש סליחה ,היו כאלה שנענו
והיו כאלה שלא וגם אלה שנניח שגם לא רצו לקבל את הסליחה נהגתי על פי
ההלכה הלכתי עם  3אנשים וחלילה וחס אם אדם נפטר ולא ביקשתי ממנו
סליחה אז הלכתי עם עשרה מלווים לבית העלמין כדי לבקש ממנו סליחה,
לא נהגתי ככה כל השנים .בשנה הראשונה התחשבתי שלעיתים כאדם גם אני
עושה טעויות וגם אני צריך לבקש סליחה ,אבל יחד עם זאת אני לא מקבל
חלק מדבריך וצר לי על מה שקרה .כן רועי?

יחיאל אדרי :אני יכול לסיים?
אבי בינמו:

כן בקשה יחיאל .סליחה,

יחיאל אדרי :אז כפי שאמרתי לגבי העניין הזה אתה שוב מעלה עוד הפעם  29גנים נפתחו 5
בתי ספר אתה זוכר אחר כך אדוני ראש העיר שזה התוכנית עבודה שלי
הייתה וא ם אני לא הייתי נכנס לעובי הקורה ומכיל את הקרקע מראש אני
לא יודע אם היינו פותחים את כל מה שנפתח עד עכשיו אני שמח שזה נפתח
חינוך מעל הכול אצלי ,חינוך ילדים נשר חשובה לי יותר מהכול ,אבל אני
רוצה להכיר לך משהו ,קיבלתי אותו היום על המשפט האחרון שאמרת,
משהו שתיקח אותו לתשומת ליבך וגם אני אקח אותו לתשומת ליבי.
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זה כבר מעניין,

יחיאל אדרי :אבל חצי דקה ברשותך בסדר,
אבי בינמו:

בסדר.

יחיאל אדרי :יש לי איזה משהו קצר קצר אני רוצה ...אני ברשותך תן לרועי ואני...
אבי בינמו:

בקשה רועי.

יחיאל אדרי :ואז אני אחזור,
אבי בינמו:

בקשה ,בהחלט.

רועי לוי:

טוב ערב טוב לכולם לכל מי שהגיע חתימה טובה לכולם .ראשית אני אתייחס
לתוך דבריך בנושא החינוך,

יחיאל אדרי :מצאתי .סליחה ,אפשר?
אבי בינמו:

הרשות הדיבור ליחיאל כן.

יחיאל אדרי :תודה .אתה באת ואמרת קודם הרמת טלפון הלכת עם עשרה אנשים סליחה
לאש עשית את זה אף פעם ,שלחו לי איזה משהו נחמד וזה קצת מתאים.
עבירות של בן אדם למקום יום כיפור מכפר .עבירות של בנאדם למקום יום
כיפור מכפר .עבירות של בנאדם לחברו יום כיפור אינו מכפר ,עבירות בין
אדם לאישתו יום כיפור לא מתערב ,אנחנו היינו נשואים אדן אבי בינמו אתה
מבין? בזה אלוהים לא מתערב אז אל תבקש סליחה.
אבי בינמו:

למדנו עוד משהו תודה.

יחיאל אדרי :בקשה.
אבי בינמו:

כן רועי?

רועי לוי:

אדוני ראש העיר אני במהלך  4שנים אחרונות רבות הפעמים שאנחנו
כאופוזיציה עצרנו אותך וביקשנו ממך לעצור ואמרנו לך אדוני ראש העיר
דיברת על רמזורים לא רמזור אחד הצבנו לך אולי  50או  60רמזורים אדומים
ואמרנו לך תיזהר לא לחצות כי אם תחצה סופך ליפול או לעשות חס וחלילה
(לא ברור) כמובן תאונה .ותשמע אני לא אחזור על דבריו של (לא ברור) ,על
המועד שבו נתת את חוות הדעת אגב רק בישיבה אחרונה אמרת והטרדת
במנכלית ואמרת לה אם יש לנו חוות דעת תוציאו לחברי המועצה שיראו את
חוות הדעת מבעוד מועד לא לתת להם לא להפתיע אותם בישיבת המועצה
וגם אמרתי לך שכל פעם אתה אומר וכל פעם אתה עושה אותו דבר אז אנחנו
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יודעים שזה אסטרטגיה אצלך להגיד משהו אחד ולפעול אחרת .אבל תשמע
אדוני ראש העיר זה גובל בחוצפה מה שעשית כאן ,זה גובל בעזות מצח .זה
גובל בצפצוף על כללים על חוקים על מבקר המדינה עלינו כחברי מועצת עיר,
עוד מעט אני אפרט את הכול .וזה פשוט בושה שמסמך כזה מונח על שולחן
של חברי מועצה פשוט בושה ,אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

אתה לא צריך להתרגש,

רועי לוי:

לפני שנה,

אבי בינמו:

כי אתה עוד לא הסברת,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר לפני שנה,

אבי בינמו:

(לא ברור) יושב כאן,

רועי לוי:

תן לי לסיים,

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים,

רועי לוי:

תן לי לסיים,

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים.

רועי לוי:

תן לי לדבר אני לא הפרעתי לך,

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים.

רועי לוי:

אני מבקש ממך,

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים,

רועי לוי:

לתת לי להגיד את כל מה שאני רוצה,

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים,

רועי לוי:

תודה רבה.

אבי בינמו:

אני אתן לך לסיים תעשה את זה בנחת רוח,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר

אבי בינמו:

אתה לא צריך להתעצבן.

רועי לוי:

אדוני ראש העיר לפני שנה אני אגיד לך למה אני מתעצבן,

אבי בינמו:

אתה לא צריך להתעצבן,

רועי לוי:

אני אומר לך למה,

אבי בינמו:

אתה לא צריך להתעצבן,

רועי לוי:

אז אני אומר לך למה,
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אבי בינמו:

אז אני אומר לך שאתה לא צריך להתעצבן,

רועי לוי:

אתה (לא ברור) אז אני כן מתעצבן,

אבי בינמו:

אתה לא צריך.

רועי לוי:

אוקי תודה רבה שאתה אומר לי שאני לא צריך .אבל אני כן מתעצבן ואני
אגיד לך למה אני מתעצבן .אני לא מתעצבן באופן אישי אני מתעצבן איך
אתה יכול באיזה צורה ב איזה עזות מצח לצפצף ככה לא עלי אתה לא מצפצף
עלי על תושבי נשר ועל החוק של מדינת ישראל אנשים במדינה הזאתי בנו את
המדינה בעשר ידיים הקריבו קורבנות וזה פשוט לקחת את הכול ולנגד איתו
אני לא רוצה להגיד את מה ,פשוט בושה ואני עכשיו אסביר בדיוק על מה אני
מדבר לפני שנה בדיוק יוצא דוח מבקר מדינה העסקת יועצים משפטים
ברשויות מקומיות ,ועל מי דוח מבקר המדינה הזה מדבר ,על עו"ד רון ברלנד
מבקר המדינה אומר לך אתה לא יכול להעסיק את רון ברלנד כי אתה נמצא
איתו בניגוד עניינים אישי ,לא רועי לוי אמר ,מבקר המדינה אמר את זה,
אתה לא יכול להעסיק אותו יש דוח של מבקר מדינה של שמונה עמודים עם
 15ממצאים חמורים מאוד נגד עיריית נשר נגדך באופן אישי לא נגד אף אחד
בעיריית נשר .חמורים מאוד נגדך באופן אישי על זה שאתה מעסיק את רון
ברלנד ,אני יכול לשבת ולהקריא כאן את כל הדוח,

אבי בינמו:

אתה יכול גם להקריא...

רועי לוי:

אני לא רוצה,

אבי בינמו:

שהרוויחו,

רועי לוי:

אדוני,

אבי בינמו:

הרוויחו  4000שקל ואתה התלוננת עליהם.

רועי לוי:

אדוני ראש העיר אני מבקש ממך לא להפריע לי ,אני אומר לך קח את
המילים שלך בחזרה אני לא רוצה לבייש אותך פה אני מדבר אליך בכבוד
ישי בה אחר ישיבה ותן לי בבקשה לדבר .בעקבות הדוח הזה ודברים שנעשו
לפניו הרי מי שלא זוכר אתה באת למועצת העיר הזאת בשנת  ,2014וביקשת
מאיתנו לאשר מיליון פלוס שקלים רק עבור יועץ חיצוני עבור רון ברלנד היה
מי שהיה באמצע הדרך שהבין שיש כאן בעיה עם רון ברלנד ,אבל לא רק כי
היו עוד עו"ד חיצוני ,אז בואו נגיד רק רון ברלנד ואז התכנסה ישיבה שקרו
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לה ישיבה  815של מועצת העיר ומה אמרה המועצת העיר בישיבה  815בא
מועצת העיר ואמרה התקשרויות עם יועצים חיצונים יעשו אך ורק לאחר
אישור מועצת העיר.
אבי בינמו:

והחלטה הזו היא חוקית? היא לא חוקית.

רועי לוי:

רק מאחר,

אבי בינמו:

ההחלטה לא חוקית.

רועי לוי:

כותב מבקר מדינה תקשיבו הקהל שנמצא כי חברי המועצה,

אבי בינמו:

במקום להתייחס למהות,

רועי לוי:

כי חברי המועצה...

אבי בינמו:

במקום להתייחס למהות,

רועי לוי:

כי חברי המועצה,

אבי בינמו:

אתה מתייחס לשוליים,

רועי לוי:

אז ש ..כי חברי מועצה מכירים אז בואו שכולם ידעו כי ראש העיר שאל אם
זה חוקי .אני מעריך שאם זה לא היה חוקי מבקר המדינה כנראה לא היה
מתייחס לזה בדוח שלו .הרי מבקר המדינה לא מתייחס לדברים לא חוקיים
אבל מה רושם מבקר המדינה ,מה הוא רושם ,בואו נראה .סעיף פרק בדוח
מבקר המדינה עקיפת החלטות מועצת העיר במהלך אוקטובר  2015ישיבה
 815חברים החליטה מועצת העירייה לסיים את ההתקשרויות עם כל עורכי
הדין החיצונים שע סקו על ידי העירייה ובכללם עורך דין י' ד' שזה עו"ד רון
ברלנד ,בהחלטה ניגבה כי ניתן להעסיק עו"ד חיצוני רק בהסכמתה של
מועצת העיר מבקר המדינה כותב לא אנחנו מפרוטוקול הדיון עולה כי
הפסקת ההתקשרות נבעה מהרצון לחסוך בעלויות גבוהות הכרוכות
בהעסקה של עו"ד חיצונים מספר שבועות לאחר מכן ,החליט דירקטוריון של
החברה הכלכלית נשרים שמר בינמו עומד בראשו כעורך דין רון ברלנד שהיה
היועץ המשפטי של החברה הכלכלית מדצמבר  2014אז שכרו שולם על ידי
העירייה יקבל שכר מהחברה הכלכלית בעבור שירותיו של  7500שקלים
לחודש ,עד פרסום מכרז כל זה ללא מכרז כן פרסום מכרז זה העסקת יועץ
משפטי לחברה בתוך  5חודשים יצוין כי באוגוסט  2016טרם פורסם מכרז,
עכשיו שים לב מה רושם לך מבקר המדינה ועל מה אתה עובר מעשים אלו
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מעלים חשש שראש העירייה עקף את החלטת המועצה וניצל את תפקידו
כיו"ר הדירקטוריון בחברה הכלכלית כדי להמשיך את עו"ד רון ברלנד
שקובע מבקר המדינה שאתה נמצא איתו בניגוד עניינים כי הוא ייצג אותך
ע שרות פעמים בעניינים אישיים שלך .וזה אומר מבקר המדינה לא אנחנו.
אבל גם לא היו צריכים את זה .כי חוק הרשויות המקומיות קובע בסעיף 6ד'
חד משמעית שהיחיד שיכול לתת חוות דעת לעירייה זה היועץ המשפטי של
העירייה אלה אם הוא יכול לבקש מהמועצה לפי ישיבה  815לצאת לחוות
ד עת חיצונית אבל מה עוד הוא אומר חוק הרשויות המקומיות ופסק דין
הרטמן משנת  2016הוא אומר גם החוות דעת שניתנת על ידי היועץ משפטי
חיצוני אינה מנוייה וגמורה היא חייבת להיות מאושרת במועצת העיר עכשיו,
אבי בינמו:

למה אתה לא מתייחס ל,

רועי לוי:

עכשיו,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

למה לא תתייחס למהות,

רועי לוי:

יכולים אנשים,

אבי בינמו:

תתייחס למהות,

רועי לוי:

יכולים,

אבי בינמו:

תתייחס למהות,

רועי לוי:

יכולים אנשים לחשוב שאולי ראש העיר טעה והוא לא מכיר את החוק הזה
אבל אני רוצה להזכיר לראש העיר הזה כשהיה יושב ראש האופוזיציה כשדוד
עמר היה ראש העיר והביא חוות דעת בנוגע לטבלטים מעורך דין זכרונו
לברכה אדם פיש ,עמדת אתה וישבת בכיסא הזה בשולחן אחר ואמרת אתה
לא יכול לאשר את זה צריך החלטת מועצת עיר .והלכו למשרד הפנים ,ומשרד
הפנים נתן הוראה לדוד עמר אתה תביא את זה למועצת העיר את החוות דעת
של הטבלטים של אדם פיש ומועצת עיר דחתה את זה ועד היום לא חולקו
טבלטים בגלל זה לא אני אתה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

זה בדיוק מה שאמרתי ועובדי המתנס שלא יפריעו עוד הפעם ,שלא יפריעו,
זה אומר שאתה ידעת בדיוק מה התהליך שצריך לעשות כשמביאים חוות
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דעת חיצונ ית אבל מה אתה חושב שאנחנו ,יש לך עסק עם טיפשים שאנחנו
לא מכירים את החוק,
אבי בינמו:

אין לי עסק עם טיפשים,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

לא לא לא,

רועי לוי:

אנחנו מכירים את החוק,

אבי בינמו:

אני יודע בדיוק מה המטרה שלך,

רועי לוי:

בצורה מדוקדקת,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

מדוקדקת,

אבי בינמו:

די,

רועי לוי:

תקשיב טוב מדוקדקת.

אבי בינמו:

חוק,

רועי לוי:

פסק דין אלתרמן אומר לך באופן ברור יועמ"ש העירייה צריך להציל
סמכויות מועצת העיר צריכה לאשר לו להציב סמכויות חוות הדעת צריכה
להיות מובאת בפני מועצת העיר וצריכים לאשר אותה במועצת העיר,

אבי בינמו:

זה לא נכון.

רועי לוי:

ואתה ,אתה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

שלא יפריעו,

אבי בינמו:

אני יודע לטפל בזה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מבקש שקט .כן בקשה ,תתייחס למהות אני חושב זה יותר נכון,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

אל תתייחס לשוליים.

רועי לוי:

כל חוות הדעת הזו,

אבי בינמו:

כן?

רועי לוי:

פסולה מעיקרה.

אבי בינמו:

אממ,
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חוות הדעת הזו לא יכולה להינתן אני אומר לך אני לא יודע כמה שילמו עליה
אני אומר לך שמישהו ישלם עליה .ומי שיחתום על הקבלה של התשלום על
זה ללא אישור מועצת העיר לפי ישיבה  815תזכרו מה אני אומר מה אני
אמרתי היום שזה יגיע לחיוב אישי ואני לא אומר את זה סתם .זה יגיע לחיוב
אישי .עכשיו אמר יחיאל ואמר יפה נגיד וזה היה נכון אבל אתמול מוציא
חוות דעת יועץ משפטי של עיריית נשר,

אבי בינמו:

זה לא חוות דעת ,היא לא חתומה וזה לא חוות דעת,

רועי לוי:

מוציא חוות דעת,

אבי בינמו:

זה לא חוות דעת,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

היא לא מנומקת והיא לא חתומה,

רועי לוי:

של עיריית נשר מוציא חוות דעת היועץ המשפטי אתמול של עיריית נשר
ואומר לך אדוני ראש העיר תפעל על פי פקודת העיריות ותביא את הישיבה
שלא מן המניין לשולחן הטענות שלך כפי שהקראת אותם הוא קרה אותם
אם אני זוכר טוב זה היה ב 11לתשיעי נתת לו את זה אני מעריך אני לא יודע
שהוא בטח ראה גם את חוות הדעת הזו של רון ברלנד ,אולי שקל אולי חשב
אני לא יודע,

אבי בינמו:

מה הייתה בפניו חוות דעת,

רועי לוי:

אני לא יודע,

אבי בינמו:

כאשר שלחתם את ההצעות שלחתם לסדר היום.

דובר ?:

אבל את חוות הדעת היה ב,26

רועי לוי:

אני ממשיך אל תנסה לבלבל אותי ב 11/9אתה הוצאת את המכתב שאתה
הקראת כנראה באיזשהו שלב אני מעריך יכול להיות שלא ,הוא ראה את
חוות הדעת של רון ברלנד ואמר אוקי קיבלתי איזשהו יעוץ רעיוני אבל אני
יש לי את החוות דעת שלי כיועץ משפטי והוא אומר לך תיכנס את הישיבה על
פי,

אבי בינמו:

אתה עושה עכשיו פרשנויות,

רועי לוי:

על פי,

אבי בינמו:

אתה עושה פרשנויות,
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(מדברים יחד)
רועי לוי:

הוא שלח לכל חברי המועצה את המייל כולל הממונה על המחוז והוא אומר
לך תיכנס את הישיבה על פי חוק ועל פי ההזמנה שנשלחה אליך על ידי 5
חברי מועצה זאת אומרת שכנראה אני מעריך שהוא שקל את הטענות שלך
שקל את הטענות האלה ובסופו של דבר יש לו חוות דעת אבל אתה ממשיך
ומנסה לא לכנס את הישיבה הזאת בניגוד לחוק .עכשיו אני אמשיך,

אבי בינמו:

אתה לא קובע את ה

רועי לוי:

ובתוך החוות דעת,

אבי בינמו:

ואל תגיד (לא ברור) בניגוד לחוק,

רועי לוי:

החוות דעת,

אבי בינמו:

אנחנו עובדים על פי חוזה מנכל,

רועי לוי:

אתה עובד בניגוד,

אבי בינמו:

ואל תגיד בניגוד,

רועי לוי:

אתה עובד בניגוד לחוק,

אבי בינמו:

אתה עדיין לא שופט,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

אל תגיד ...

רועי לוי:

אתה פועל,

אבי בינמו:

אתה פועל בניגוד לחוק

רועי לוי:

אני אומר לך אתה פועל,

אבי בינמו:

אתה פועל בניגוד לחוק,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

עצם ההימצאות שלך בעירייה זה בניגוד לחוק,

רועי לוי:

אתה פועל בניגוד אתה הלכת וטענת את זה,

אבי בינמו:

בסדר,

רועי לוי:

בבית משפט הפסדת פעמים,
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אבי בינמו:

נכון,

רועי לוי:

הלכת עכשיו התלוננת,

אבי בינמו:

לא מתלונן,

רועי לוי:

התלוננת אצל היועץ משפטי לממשלה פרסמת את זה שיש נגדי חקירה
פלילית אמר לך היועץ המשפטי לממשלה אתה מדבר שטויות הרי כולם
אומרים לך את אותו דבר כתב לך היועץ המשפטי לממשלה לא אני כתבתי
לך ,אתה ממשיך אז תמשיך לטעון את זה אבל עדיין אני אשב פה ואני אגיד
לך שאתה פועל בניגוד לסעיף 6ב' לחוק הרשויות המקומיות זה לא יעזור לך
אני אומר לך החוות דעת הזו של רון ברלנד מעבר לזה שמעניין מאוד היא
ניתנה ב 19/9לא ראינו אותה את החוות דעת הזו זאת אומרת היה לך
מה 19/9להציג לנו אותה בחרת שלו וב 26יש חוות דעת של טנדלר אני ...אתה
יודע מה,

אבי בינמו:

אני מניח שהיו לך מספר שיחות עם טנדלר במהלך הזמן,

רועי לוי:

אני לוקח את הדברים שלי ,אגב יש לי הרבה שיחות לא רק עם טנדלר עם
הרבה עובדי עירייה אז מה? למה מה אני לא יכול לדבר עם עובדי עירייה? מה
זאת אומרת,

דובר ?:

זה חלק מה(לא ברור) הוא רוצה שאתה תדבר,

רועי לוי:

אתה אמרת לנו בתחילת הקדנציה חברים אני מנחה את כל עובדי העירייה
לתת שירות לכולם גם לאופוזיציה וגם לקואליציה אתה אמרת להם את זה
לא אני .אתה נתת את ההנחיה הזו ,אדוני ראש העיר כנראה אני צריך (לא
ברור) עם טנדלר ,לא הובא בפנינו מכתב שטנדלר בניגוד עניינים מבקש
לצאת ,אני מעריך חוות דעת כזו בטח עלתה חמש עשרה עשרים אלף שקל
לפחות זה פלוס מינוס,

אבי בינמו:

מה הקשר

רועי לוי:

המונחים שאתה,

אבי בינמו:

מה הקשר,

רועי לוי:

לא לא אני רק אומר עכשיו,

אבי בינמו:

רק בבי ת המשפט כל החלטה הרי שיש החלטה בבגצ יש החלטה אחרונה היא
למעשה הקובעת כל מה שהיה אחורה מת ,יש לך החלטה ב 26שלא
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רועי לוי:

לכן,

אבי בינמו:

לא (לא ברור) ההחלטה הכי טובה שישלמו לו ארבעים אלף מה הקשר ,אני
אומר יש החלטה אחרונה שאומרת ב 26היועץ המשפטי של העירייה (לא
ברור) מבחינה משפטית ולכן טוב לא טוב זה מה יש הוא נתן חוות דעת צריך
להתייחס לחוות דעת שלו ,ברגע שרון ברלנד נתן החלטה (לא ברור) החלטה
בחוות דעת הוא נתן אותה בנתון מסוים בזמן מסוים זה לא מעניין אותנו
כרגע ,היועץ המשפטי שלנו נתן חוות דעת לפני יומיים לזה צריכים להתייחס
ולכן אני לא הייתי נכנס לרון ומה היה ב 11וב 19רק להזכיר את זה.

דן תיכון:

יחיאל אני רוצה,

רועי לוי:

שנייה תן לי לסיים ,אל תקטעו אותי תנו לי לסיים עוד שתי דקות ואני
מבטיח שאני מסיים .לכן אדוני ראש העיר מתחתי ואמרתי שזה לא זלזול בי
ואני לא כועס בשבילי אני כועס על זלזול כל כך קיצוני כל כך בוטה במבקר
המדינה בחוקים בתקנות מאותו אחד שישב פה וסיכל חלוקה של טאבלטים
בתרומה של  11מיליון שקל בדיוק על העניין הזה של חוות דעת חיצונית
שאתה ישבת וסיכלת את זה והפלת אותה פה בישיבת מועצה הזו במליאת
המועצה הזו לפני  4שנים או  4וחצי שנים ,על זה אני כועס שאתה מכיר את
החוק כי לפעמים אתה יכול לא להכיר את החוק אז אנחנו יכולים לכתוב
אנחנו יכולים להעיר לך אנחנו יכולים להגיד לך אדוני ראש העיר אל תיכנס
לפה אתה מכיר את החוק ,אתה מכיר את דוח מבקר המדינה יש תגובה שלך
על דוח מ בקר המדינה אתה יודע שאסור לך להתקשר איתו בטח לא בצורה
כזו אתה יודע שצריך (לא ברור) אתה יודע את הכול עדיין בחרת לעשות את
זה ואני מסכים עם יחיאל שחוות הדעת הזו גם עם כל התהליכים שאמרנו
היו מרגע שיש חוות דעת אחרונה זו החוות דעת הקובעת גם אם הייתה
איזשהו החלטה מועצה כזו שלא הייתה .אני מסכים עם מה שאומר יחיאל
אבל הדרך שהגעת לשם היא חמורה מאוד אני מציע לך לחזור בך מהסיפור
הזה של החוות דעת שאתה בכלל מקריא אותה היא לפעול על פי חוות הדעת
של היועץ המשפטי של עיריית נשר ולקיים את הישיבה הזו על פי הזימון של
חמשת חברי מועצת העיר תודה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

אבי בינמו:

27

ש.ר27.9.2017 .

הישיבה תתקיים על הנושאים שהצגתי אך ורק על פי הם על פי חוות דעת
משפטית שקיבלתי היועץ המשפטי של עיריית נשר לא נתן חוות דעת אלה
סייג את עצמו מחשש לניגוד עניינים מאחר ומדובר בכ 29הצעות לסדר יום
מן הראוי שתבינו שעד תום הקדנציה אנחנו נדון בדיוק בהצעות האלה כפי
שהעלתם אותם ולכן אתה מכיר את הכלים מכיר את הכללים ,אנחנו מאוד
מכבדים את מוסד מבקר המדינה ואת מבקר המדינה הראייה היא שפעלנו
לתיקון ניקויים רבים אם לא את כולם את כל מה שאנחנו עושים אנחנו
עושים על פי חוזה מנכל ובנוסף מאחר וגם קיבלתי החלטה שאני לא אאפשר
לא לך ולא לחברים שלך להפריע לתפקוד השוטף של עיריית נשר ,לכן נהגתי
כפי שנהגתי ואני אנהג רק על פי החוק ועל פי הדין .מה שאתה אומר אין לו
אחיזה במציאות אין לו שום תפיסה איני מקבל לא את דעתך אבל אני אגיד
לך בנוסף גם ליועץ המשפטי של עיריית נשר כתבתי מספר פעמים שאיני
מקבל את חוות דעתו מספר פעמים כיועץ ואני חושב שבאיזשהו שלב אני לא
זוכר מי מכם פנה אלי אני חושב שאתה ביניהם על מנת לבחון את המשך
עבודתו בעיר נשר אבל אתה בא ואומר בואו ניקח ממנו חוות דעת,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

כל עוד הוא היועץ המשפטי הוא יתן לך חוות דעת משפטית .אני מקבל את זה
אני אמרתי ואני עדיין אומר את זה שצריך לבחון את המשך תפקודו אבל כל
עוד הוא היועץ המשפטי של העירייה אין לי מה לעשות,

אבי בינמו:

מאחר ו,

רועי לוי:

אני צריך לקבל אותו,

אבי בינמו:

מאחר ו,

רועי לוי:

ולקבל את חוות דעתו,

אבי בינמו:

אבל אני עונה לך,

רועי לוי:

אתה מקבל את חוות דעתו כשנוח לך כשהיא טובה לך,

אבי בינמו:

סליחה סליחה סליחה אדוני הנכבד,

רועי לוי:

אינך מקבל את חוות דעתו ,לא יקרה,

אבי בינמו:

סליחה אני עושה את מה שנוח לי,

רועי לוי:

לא יקרה,
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אבי בינמו:

אני עושה את הכול לטובת העירייה,

רועי לוי:

לא יקרה,

אבי בינמו:

אולי הוא היה נוח לך ולאחרים,

רועי לוי:

לא יקרה ,אבי בינמו לא יקרה,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

לא יקרה,

אבי בינמו:

טוב,

רועי לוי:

לא יקרה יש יועץ משפטי אחד,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

רועי לוי:

וחוות דעת

אבי בינמו:

תאפשר לי זה ,ותודה רבה רועי.

ש.ר27.9.2017 .

זאב שפיגלר :יחיאל דבר אחד חרה לי קצת זה האמירה של תעזוב חוות דעת אחרונה
וחוות דעת ראשונה אני מסכים עם האמירה הזאת שבאמת חוות דעת
האחרונה היא שתופסת אבל משום מה פסלת את הנושא המהותי מבחינתי
שאנחנו כנציגי ציבור אחד התפקידים שלנו זה לשמש כשומרי סער בכל
הנושא הכספי שתחת אחריותנו מי משלם את הכסף זה התושבים אם אנחנו
לא ניקח בחשבון בצורה כזו או אחרת יהיו מוצאים כספים לא כהלכה ונגיד
ותעזוב נגיד התבזבז כאן סכום יצא כהלכה לא יצא כהלכה בוא נלך לפאן
החוקי אז אני חושב שזה שגוי במידה ויצא כאן כסף והכסף יצא באופן לא
תקין אז לא צריכים להתעלם מזה ,אני לא יודע כמה שולם לא שולם אין לי
מושג אני רק אומר,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :אהה אבי אמרת שהיועץ המשפטי לא בא ונימק את האמירה שלו את
ההחלטה שלו או את היעוד שלו ,אני רוצה להגיד לך שהיועץ המשפטי הוציא
המון החלטות ללא ננמק אני יכול לשלוח לך מיליים של תשובות שהוא זורק
איקס ,ואי ,זת ,בלי לנמק בניגוד בכלל לכל נוהל תקין אבל אבי אתה מקבל
אותם כשנוח לך אחד מהם היה בקשר לחברותי בסייעת הליכוד משום מה
היועץ המשפטי בה ונתן חוות דעת לא מנומקת אני אראה לך את התשובה
שהוא נתן לי וכולכם קפצתם על העוגה היה לכם נוח ואמרתם היועץ
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המשפטי הוא מלך מה שהוא אומר הוא קדוש אז הוא שגה הוא פועל בניגוד
לחוק הוא נימק ,לא נימק הוא לקח בצורה כזו או אחרת נתן לך את
האפשרות יחד איתו לא יחד איתו לבצע איזשהו הליך שהוא פסול מהתחלה
וזה היה בסדר ,אז היה בסדר היום זה לא בסדר ,בשני המקרים זה לא בסדר
אבי ,זה לא היה בסדר איתך וזה לא בסדר גם עכשיו שהוא לא מנמק,
אבי בינמו:

אני רק,

זאב שפיגלר :אבל אין לך את האפשרות למרות שאתה ראש עיר לבוא ולהגיד אדוני הוא
לא נימק הפעם ,הוא לא נימק הפעם בוא נראה איך כל הנימוקים או כל
ההחלטות שהוא קיבל ללא נימוק תפסול אותם,
אבי בינמו:

אני רק מבקש ככה א' תודה לזאב,

רועי לוי:

הוא לא יכול לפסול אותם,

אבי בינמו:

סליחה רועי רועי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני יכול להגיד לזאב שכבר אמרתי קודם לכן ,מספר פעמים לא מעט טען
היועץ המשפטי שהוא נמצא בחשש לניגוד עניינים פעם אחת ,פעם אחת הוא
הוסיף הוא לא אמר הוא כתב הוא כתב,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לי לסיים,

דובר ?:

אבל הוא לא נימק,

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

דובר ?:

הוא לא נימק,

אבי בינמו:

תן לי לסיים ,אהה זכור לי וידוע לי ,האמת היא שמאחר והוא לא כאן מן
הראוי להמתין שהוא ייתן חלק מהתשובות שלו דבר אחד אני רוצה להגיד
לגבי החינוך אין ספק שיחיאל היה לו חלק נכבד בהתפתחות ובפיתוח החינוך
לא מהיום זה במשך שנים אבל יחד עם זאת אני יכול להיות מאוד מרוצה (לא
ברור) ובתי ספר נפתחו ,מה לעשות אם מגיע קרדיט אז אנחנו נשמח לתת לך
את הקרדיט ,מה שחשוב לפי דעתי ואני רואה שאתם באמת משום מה
נאחזים בטייטל במקום להיאחז במהות אבל לפני כן גם אני לא יודע באמת
מאיזה סייעה אתה מי יושב ראש הסיעה של נשר בתנופה האם הם
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בקואליציה באופוזיציה באמת יש כאן אולי לפני שנמשיך נעשה כמה
הבהרות ונראה איזה סיעות יושבות כאן ומי בקואליציה ומי באופוזיציה
למה זה חשוב,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה שנייה תנו לי לסיים ,תן לי לסיים ,למה זה חשוב היא גם כאשר
מועלות הצעות לסדר יום יש זכות קדימה לשתיים ראשונות של אופוזיציה
ושתיים אחרות של הקואליציה אבל לפעמים אני באמת לא מצליח להבין אם
אתה בקואליציה ,אל תסתכל עליו תסתכל אלי הלו ישי,

ישי איבגי:

מסתכל עליך,

אבי בינמו:

תסתכל אלי ,מה אתה מצפה לתשובה מיחיאל אתה בקואליציה באופוזיציה
באיזה סייעה אתה בכלל,

ישי איבגי:

אתה באיזה סיעה?

אביע:

לא מסגני,

ישי איבגי:

אתה (לא ברור)

אבי בינמו:

רגע,

ישי איבגי:

אתה,

אבי בינמו:

נשר בתנופה כותב לי מר שלומי ז'ינו שהוא יושב ראש הסיעה מנמק אני צריך
לדעת מי יושב ראש הסיעה זאב שפיגלר יש לנו סיפור שלם שזה לא מקום
כרגע לפתח ולדבר עליו ,חשוב לי לדעת מי הם יושבי ראש הסיעות כי לכן בכל
זאת יש מעמד חשוב ועניינים ,כן מר ז'ינו?

שלומי ז'ינו:

רק עוד מילה אחת,

אבי בינמו:

כן מילה אחת,

שלומי ז'ינו:

המילה אחרונה,

אבי בינמו:

שפיגלר,

שלומי ז'ינו:

על אותו משקל של נושא הכספי אבי אנחנו באמת זקוקים לשני מאבטחים,
המאבטחים האלו עולים כסף אפשר לבוא ולחסוך במאבטח אחד ואם באמת
נחוץ המאבטח הזה הוא נראה,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אני אענה לך,

שלומי ז'ינו:

רציני (לא ברור) ואנחנו נסתדר עם אחד?
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במשך חמישה חודשים זה שאומר רועי לוי שדואג לציבור טרח להביא לכאן
אנשים שעשו לי אינטיפדה כאן,

שלומי ז'ינו:

מה?

אבי בינמו:

תן להם לדבר ,תן להם לדבר ,תן להם לדבר אני זוכר היטב,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

ואדוני הנכבד אתה גרמת לזה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אל תיקח כל דבר ותעשה ממנו עניין אתה היית בין הגורמים המסיתים,

דובר ?:

אתה היית צריך להשתמש (לא ברור)

אבי בינמו:

ואז שאלת,

דובר ?:

כלפי תושבים שלך,

אבי בינמו:

אני לגבי תושבים יכול לחזור בי במילה אתם גרמתם למהומה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתם גרמתם למהומה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתם גרמתם למהומה ,סליחה סליחה ,שאל שאלה זה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שאל שאלה נכונה ,אני לוקח אחריות כל הזמן,

דובר ?:

מתי? מתי?

אבי בינמו:

כל הזמן ,אדוני הנכבד,

דובר ?:

נעמי יחיאל כולם לא בסדר רק אתה בסדר?

אבי בינמו:

בזמן שאתה תכתוב מכתבים ותחפש לשים אזיקים על אנשים אנחנו נמשיך
לסלול כבישים ונמשיך לדאוג לביטחון התושבים,

זאב שפיגלר :מצוין,
אבי בינמו:

ונמשיך לדאוג לחינוך ,וב 30לאוקטובר  2018הקב"ה יחליט מה יקרה ,זהו
זה .הקב"ה יחליט רק הוא יחליט רק הקב"ה.

זאב שפיגלר( :לא ברור)
אבי בינמו:

כן סליחה זאב ,שלומי בקשה ,סליחה ,רבותי שלומי,

שלומי ז'ינו:

ערב טוב לכולם ,אני חושב שצריך איזשהו סדר כמו שאמרו פה כמה פעמים,
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זאב שפיגלר( :לא ברור)
אבי בינמו:

מה?

זאב שפיגלר :ואתה פעלת משהו בנושא?
אבי בינמו:

די די די,

זאב שפיגלר :אני רואה שאתה (לא ברור) ואומר לי (לא ברור) ולא פעלת,
אבי בינמו:

זאב זאב זאב,

זאב שפיגלר :זה בסדר,
אבי בינמו:

זאב ,חאלס .מספיק אמרת נדבר עליה .כן בקשה רשות הדיבור לשלומי ז'ינו
כן?

שלומי ז'ינו:

בחודש שביעי  2017הוגשה בקשה לעניין ,הוגשה (לא ברור) שלא מן המניין
בעניין של עו"ד אלכסנדר טלדר היועץ המשפטי של העירייה,

אבי בינמו:

איזה תאריך? איזה תאריך?

שלומי ז'ינו:

אהה?

אבי בינמו:

איזה תאריך?

שלומי ז'ינו:

מה שרשום לי  12/7או.

אבי בינמו:

מה רשום?

שלומי ז'ינו:

12/7

(מדברים יחד)
שלומי ז'ינו:

למה הישיבה הזאתי (לא ברור)

דובר ?:

הוא ביטל אותה הוא הוציא מכתב שהוא לא מכנס את הישיבה (לא ברור)

שלומי ז'ינו:

מי ביטל?

דובר ?:

הבוא.

אבי בינמו:

לא לא לא אני פניתי,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

קודם כל אני פניתי אליכם קודם כל פניתי אליכם,

דובר ?.:

(לא ברור) לא חוקית,

אבי בינמו:

לא לא מילה לא חוקית מה זה לא חוקית?

דובר ?:

אתה אמרת לא נימקתם הישיבה היא לא חוקית,

אבי בינמו:

מה הקשר לישיבה? כן תמשיך שלומי,
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זה שאלה ראשונה ,ואני חושב שכל הבעיות ,אחד מהבעיות הכי מרכזיות
במועצת העיר הזאתי ואולי גם במועצת עיר קודמת היו יועץ המשפטי
אלכסנדר טמפלר הוא במקרים רבים ובמקרים שנוח לאנשים מסוימים אהה
להשתמש בתירוץ שהבית משפט אמר לו ולא מבקר המדינה השופטת בהליך
של יחיאל אדרי היא אמרה לו ,אני הייתי בדיון הוא פשוט ,היא אמרה לו
בצורה חד משמעית שלא (לא ברור) אין דבר כזה יועץ משפטי של עירייה
שנמצא בניגוד עניינים ,אני רק למען הסר ספק אני אקריא את מה שאמר
היועץ המשפטי של משרד הפנים שהיצג את משרד הפנים בהליך ,הוא אומר
את זה בצורה ברורה בנ(לא ברור) שמה שאומר היועץ המשפטי של העירייה
שהוא לא יכול לייצג את העירייה אף פעם לכל החלטה יש רוב ויש מיעוט וכל
פעם שיש דעות חלוקות יש למעשה ניגוד עניינים בין הרוב למיעוט תפקידו
של היועץ המשפטי כפי שהוגדר בהלכה הפסוקה בעניין נצרת עלית הוא שומר
הסף של העירייה ועליו להביא את עמדת הדין ולא עמדת גוף זה או אחר
בעירייה עכשיו אם בא כוח עירייה וטוען שנמצא בניגוד עניינים והולך לפי
כללי לשכת עורכי הדין כאשר יש ניגוד עניינים העורך דין שלו רוצה לייצג
מתפטר מתפקידו אז למה לעזאזל אנחנו לא מקיימים דיון ומנסים להבין מה
קורה עם היועץ המשפטי הזה ולא בוחנים את התפקוד שלו בכלים
המקצועיים שניתן לבחון אותם,

אבי בינמו:

מאחר ומדובר,

שלומי ז'ינו:

ולבחון את כל הבעיה הזאתי,

אבי בינמו:

אני רק בקצרה,

שלומי ז'ינו:

עכשיו עוד דבר,

אבי בינמו:

רק בקצרה,

שלומי ז'ינו:

עוד דבר,

אבי בינמו:

בנושא הזה בקצרה ברשותך זה נושא לא פשוט זה נושא רגיש זה נושא מהותי
זה תפקיד משמעותי זה תפקיד סטטוטורי אהה אני עוד אלמד את הנושא
ביקשתי מחברי המועצה שיפנו אלי ,הם לא פנו אנחנו נלמד את הנושא,

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

שלומי ז'ינו:

34

ש.ר27.9.2017 .

בנוסף לכל זה גם כשהוא לא טוען שהוא בניגוד עניינים הוא מרבה להיעדר
מישיבות מועצה יש זה לא רק הוא זה הרבה בכירים בעירייה גם מהנדס
העיר אני חושב שצריכים להעביר איזשהי,

אבי בינמו:

לא הוא לא נהדר מישיבות,

שלומי ז'ינו:

איזושהי,

אבי בינמו:

הוא לא נעדר מישיבות,

שלומי ז'ינו:

איזושהי החלטה שכל הבכירים חייבים להיות בישיבות מועצה הרי כל
הישיבה הזאתי אנחנו מנהלים אותה ,ומה אמר היועץ המשפטי הזה ומה
אמר היועץ המשפטי אחר ,הם לא נמצאים ובסוף הוא לא,

רועי לוי:

לא צריך שלומי יש לי חוות דעת שלו מה הוא צריך להיות פה,

שלומי ז'ינו:

בסדר אבל,

רועי לוי:

הוא לא חייב להיות פה,

שלומי ז'ינו:

הוא לא צריך להיות בישיבת מועצה? להסביר,

רועי לוי:

הוא לא חייב,

שלומי ז'ינו:

אם בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים,

רועי לוי:

הוא לא חייב,

שלומי ז'ינו:

בסדר,

רועי לוי:

אם הוא לא רוצה הוא לא חייב,

שלומי ז'ינו:

אני שואל .עכשיו אהה,

רועי לוי:

הוא לא חייב אבל הוא ראשי החוק אומר ראשי,

שלומי ז'ינו:

גם לפי מה שקראתי בדוח מבקר המדינה,

דן תיכון:

(לא ברור) היועץ המשפטי (לא ברור)

אבי בינמו:

סליחה ,סליחה אני מבקש מהקהל לא להפריע ,אני אאלץ להוציא אותך ,אני
מבקש ,כן שלומי בקשה.

שלומי ז'ינו:

גם אני מבקש מצטרף לבקשה אני מבקש לראות את כל ההתכתבויות שהיו
בעניין הזה של החוות דעת של היועץ המשפטי ,מתי הוא אמר שהוא בניגוד
עניינים? איך התקבלה החלטה לזמן את החוות דעת של היועץ המשפטי
חיצוני ,אני חושב שיש טעם גם בבחירת היועץ המשפטי אהה לגבי חוות דעת
עצמה אני קראתי אותה רק עכשיו אז אני לא יכול אהה לתת את דעתי עליה
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ואני אקרא אותה ואלמד אותה ,דבר אחד מה שאני זוכר לא כשהייתי חבר
מועצה ,כשהיה את הסיפור הזה של הטבלטים עם טמפלר בעצם היו שתי
חוות דעת משפטיות מנוגות ומועצת העיר הייתה צריכה להחליט אז באמת
גם בדוח שהיה בעניין היועצים המשפטים ב 2016של מבקר המדינה אז נכון
שהשתמשו הרבה בעניין הזה של הרטמן והלכה שנקבעה שמה בעניין הזה
אבל שמה גם כתוב שצריך לבחון את העניין הזה הדבר הזה שבמקרים
נדירים ואולי במצב שיש חמישה חברי מועצת עיר,
רועי לוי:

רק במקרים,

שלומי ז'ינו:

שנייה ,אני אומר.

רועי לוי:

רק במקרים,

שלומי ז'ינו:

רשום שמה במקרים נדירים,

רועי לוי:

רק במקרים,

שלומי ז'ינו:

שנייה ,לא קטעתי אותך ,ניתן לייעץ חוות דעת משפטית מנוגדת ובמקרה
שכזה מבקר המדינה ממליץ למועצת העיר לפנות ליועץ המשפטי של העירייה
שיכריע ,עכשיו יכול להיות יכול להיות אני לא יודע מה זה הגדרה של מקרים
נדירים כי זה לא מוגדר שמה אבל יכול להיות מקרה ששליש מחברי מועצת
העיר פונים לראש העירייה בבקשה לזמן ישיבה מיוחדת כדי לבחון את
תפקודו של היועץ המשפטי של העירייה ובעצם מתחילים מסלול להדחתו,
יכול להיות שבמצב שכזה יכול להיות שזה אחד מהמקרים הנדירים האלה,
אני לא יודע .אבל אנחנו לא יכולים לנהל ישיבות מועצת עיר בלי חוות דעת
משפטיות מיועץ משפטי קבוע רצוי שיהיה פנימי אני את המקרים האלה
עשיתי לפני שהייתי חבר במועצת העיר ,ואין שום יועץ משפטי של רשות
שיכול להגיד שהוא בניגוד עניינים ,הוא בניגוד עניינים שיתפטר ויעשה טובה
עם עצמו ויחסוך מעצמו את כל ההליך הזה כי אני בתור חבר מועצת העיר
אמרתי את זה לפני שנבחרתי למועצה אני אעשה את כל מה שביכולתי כדי
להביא לסיום העסקתו של היועץ המשפטי,

אבי בינמו:

א' אני מודה לך .אני מבקש לבצע עשר דקות הפסקה בגלל עיניין אישי תודה
רבה.

(הפסקה)
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אבי בינמו:

אהה מועצת העיר ,עזב את הישיבה חבר המועצה דן תיכון ,כן ,בקשה,

רועי לוי:

איפה שעצרת אותי בסוף רציתי לציין ואז יצאת להפסקה שבין שתי הצעות
שמונחות של היועץ המשפטי ושל רון ברלנד ואני הולך על מה שאתה אמרת,
שזה הכול בסדר וחוקי והכול עבר תהליכים בסופו של דבר מי שמחליט בין
שני ההצעות זה מועצת העיר,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד מי שקובע את סדר היום ואת ההחלטות זה ראש העיר ואם
רצית לומר את זה היית צריך להגיד את זה בתחילת הישיבה ולא באמצע ולא
בסופה,

רועי לוי:

אני לא אומר באמצע,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד תתעסק במהות,

רועי לוי:

אתה אמר לי לצאת להפסקה נכון?

אבי בינמו:

ביקשתי בגלל עניין אישי.

רועי לוי:

אז אין בעיה יצאת להפסקה אבל תן להשיב,

אבי בינמו:

זה עניין אישי,

רועי לוי:

תן להמשיך,

אבי בינמו:

אבל לא היית באמצע של משהו,

רועי לוי:

אני כן הייתי,

אבי בינמו:

לא היית באמצע של משהו,

רועי לוי:

כן הייתי באמצע של משהו.

אבי בינמו:

האחרון שדיבר היה שלומי ז'ינו.

רועי לוי:

(לא ברור) זכות דיבור,

אבי בינמו:

תן לשלומי ז'ינו לסיים,

רועי לוי:

ואני (לא ברור)

אבי בינמו:

תן לשלומי ז'ינו לסיים,

רועי לוי:

ואני רוצה (לא ברור)

אבי בינמו:

תן לשלומי ז'ינו לסיים את דבריו .ואחרי שהוא יסיים את דבריו תמשיך את
דבריך ,רבותי ,כן (מדברים יחד) אבל זה לא נושא הדיון ,נושא הדיון יש כאן
הצעה לסדר כרגע,

רועי לוי:

(לא ברור) חוות דעת משפטית שצריך להסביר אותה,
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סליחה סליחה סליחה,

רועי לוי:

יש שתי חוות דעת,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

רועי לוי:

יש שתי חוות דעת,

אבי בינמו:

אתה אינך,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אתה כן רועי,

דובר ?:

(לא ברור) היועץ המשפטי,

רועי לוי:

בסדר זה חודש הבא ,מה עכשיו יש לך חוות דעת של רון ברלנד וחוות דעת של
היועץ המשפטי אתה צריך (לא ברור) אתה מוכן לקבל את זה בלי החלטת
מועצה את החוות דעת את החוות דעת של,

שלומי ז'ינו:

אי אפשר לקבל את זה,

רועי לוי:

תודה רבה .זה מה שאתה צריך להגיד,

שלומי ז'ינו:

אבל השאלה היא אחרת ,יש ניגוד עניינים? אין ניגוד עניינים? הוא אמר ש,

רועי לוי:

גם אם יש,

שלומי ז'ינו:

אני לא קיבלתי את החוות דעת הזאתי של טנדלר,

רועי לוי:

גם אני לא,

שלומי ז'ינו:

של טנדלר לא קיבלתי,

רועי לוי:

אבל עזוב את זה כרגע מונח לך על השולחן שתי חוות דעת אתה צריך כדי
לקבל חוות דעת של עורך דין חיצוני אומרת לך חוק הרשויות המקומיות
מועצת העיר צריכה להצביע עליה ,אתה מסכים לקבל אותה ללא הצבעה?

שלומי ז'ינו:

אני מסכים ש,

רועי לוי:

נגיד והכול וטנדלר כתב ולא הביאו לנו,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד זה לא נושא הדיון,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

נגיד שזה נכון אז נגיד שזה נכון נגיד וכל מה שאתה אומר זה נכון את החוות
דעת הזאתי מועת עיר צריכה לאמץ?

שלומי ז'ינו:

על פי מה שדוח מבקר המדינה,

רועי לוי:

על פי מה שהיה עם הטבלטים צריך לאמץ?
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שלומי ז'ינו:

לא צריך להחליט,

רועי לוי:

נו ברור מה,

שלומי ז'ינו:

צריך להחליט אבל,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור) קיצוני ,אולי אנחנו בבעיה הזאתי עם איך קוראים לו עם,

רועי לוי:

אבל גם במקרה קיצוני מועצת עיר צריכה להצביע על חוות דעת גם אם יש
מקרה חיצוני גם אם יש מקרה חיצוני מועצת עיר צריכה להצביע לחוות
הדעת,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

רועי לוי:

זה שיש מקרה קיצוני זה לא אומר שאתה מקבל,

אבי בינמו:

רועי,

רועי לוי:

את החוות דעת של היועץ משפטי,

אבי בינמו:

רועי ,רועי,

שלומי ז'ינו:

יש לי סמכות (לא ברור)

אבי בינמו:

רועי ,מאחר (לא ברור)

רועי לוי:

לכן מועצת העיר צריכה להצביע על חוות הדעת זה מה שאומר לך החוק,

אבי בינמו:

רועי,

רועי לוי:

אתה מוכן לקבל את זה?

אבי בינמו:

רועי אל תטעה אנשים,

שלומי ז'ינו:

אני (לא ברור) לדון בכל העניינים באופן מהותי,

רועי לוי:

כן,

אבי בינמו:

אל תטעה אנשים,

שלומי ז'ינו:

אבל אם אתה (לא ברור) בעניין הזה של הטבלטים אומר לך מבקר המדינה,

רועי לוי:

כן ,לא מבקר המדינה,

שלומי ז'ינו:

אומר לך מבקר המדינה,

רועי לוי:

מה זה קשור מבקר המדינה,

שלומי ז'ינו:

הנה תקרא עמוד  25בדוח של מבקר המדינה,

רועי לוי:

יש לך חוק הרשויות המקומיות מה צריך לעשות .מועצת העיר צריכה לאמץ,

שלומי ז'ינו:

אין לך שמה נושא של חוות דעת מנוגדות,
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רועי לוי:

אתה לא קשור לחוות דעת מנוגדות ,אומר לך,

שלומי ז'ינו:

יש לזה חוות דעת מנוגדות.

רועי לוי:

לא אומר לך חוק הרשויות המקומיות ,אם אתה רוצה לאמץ חוות דעת של
יועץ משפטי חיצוני מועצת העיר צריכה להצביע על חוות הדעת אם מועצת
העיר אומרת אנחנו מצביעים ובעד חוות הדעת זו חוות הדעת (לא ברור)

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אתה לא יכול לעלות להצבעה שום דבר,

רועי לוי:

(לא ברור) עכשיו אם אתה מוכן לקבל את החוות דעת (לא ברור)

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

שלומי ז'ינו:

אני רוצה לקבל

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תגיש הצעה לסדר יום בנושא של חוות דעת,

שלומי ז'ינו:

אני רוצה לקבל יעוץ משפטי,

רועי לוי:

של מי של רון ברלנד?

שלומי ז'ינו:

לא יודע של מי,

רועי לוי:

של רון ברלנד?

שלומי ז'ינו:

אנחנו צריכים לעשות סדר,

רועי לוי:

של רון ברלנד?

שלומי ז'ינו:

לא,

רועי לוי:

(לא ברור) סדר יש חוק.

שלומי ז'ינו:

אני

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רבותי אני אפסיק את הדיון אם תמשיכו ככה ,סליחה סליחה רבותי,

(מדברים יחד)

רועי לוי:

אי אפשר לנהל דיון על פי החוות דעת הזאתי ,אתה רוצה לנהל דיון על פי
החוות דעת הזאת?

שלומי ז'ינו:

אני לא אמרתי (לא ברור)

רועי לוי:

אני שואל אותך?

שלומי ז'ינו:

אני לא יודע מה לעשות,
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(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רגע ,רועי רועי רועי אתה מנהל את הישיבה? אני מבקש לעצור את הישיבה.

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

הישיבה נמשכת רועי לוי הישיבה נמשכת,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

סליחה אדוני הנכבד אתה לא יכול לעלות הצעות לסדר יום במהלך הישיבה
הנושא הזה לא נמצא בדיון ,בנושא הדיון יש דבר אחד יש ארבעה הצעות
רשומות כאן שקשורות בבקשה שלכם ,שקשורות בבקשה שלכם לשנות את
הרכב וועדת הבכירים ,יודע רועי לוי וחבריו שהצעה שלהם אינה חוקית ולכן
היא יכולה רק לידון היא אפילו לא תגיע להצבעה מה המציעה רועי לוי שנדון
על איזה חוות דעת זו או אחרת אתה רוצה ,תביא את זה לישיבת מועצת עיר
נדון בה נשקול ,אתה לא יכול באמצע ,מי שקובע את סדר עניינים אני קובע
את סדר היום ואת סדר העניינים ,אתה כרגע מפריע לישיבה תן לאחרים
להתבטא תן לאחרים להתבטא,

רועי לוי:

אני גם אגיד לך משהו יפה,

אבי בינמו:

תן לאחרים להתבטא אתה מפריע לאנשים,

רועי לוי:

(לא ברור) של הישיבה שלך,

אבי בינמו:

אתה מפריע לאנשים ,אדוני הנכבד אתה שיובא בפני המועצה אתה כבר לא
יכול להביך אותי אדם ששונע אותי לא יכול להביך אותי ,אדם ששונע אותי
לא יכול להביך אותי,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אני מציע לך אל תסית את הדיון היה לנו שיחה מעניינית אתה הסטת אותה
למקום אחר,

רועי לוי:

(לא ברור) עניינים אישים.

אבי בינמו:

זה השיטה שלך .אתה מביא אותה לעניינים אישיים.

רועי לוי:

אתה לוקח את הדברים (לא ברור)

אבי בינמו:

אתה מביא את זה לעניינים אישיים,

רועי לוי:

זה בושה וחרפה,

אבי בינמו:

אתה מביא את זה לעניינים אישים,
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רועי לוי:

עכשיו,

אבי בינמו:

אתה ,אתה שולח בווצאפ את הפנים שלי בצורה כזו או אחרת,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אתה מביא את זה.

רועי לוי:

חוק הרשויות המקומיות...

אבי בינמו:

לכן אנחנו נמשיך לדון בדיון אדוני הנכבד ,אתה לא יכול להמשיך אתה לא
יכול להמשיך להפריע לדיון,

רועי לוי:

אתה (לא ברור)

אבי בינמו:

אתה לא יכול להמשיך להפריע לדיון.

רועי לוי:

(לא ברור) כלום.

אבי בינמו:

כרגע ,כרגע אדוני הנכבד,

רועי לוי:

שום דבר אין חוות דעת,

אבי בינמו:

אתה אל תעסוק בה אתה יש חוות דעת,

רועי לוי:

היא לא קיימת על פי חוק,

אבי בינמו:

אם תיתן לי לקרוא אותה,

רועי לוי:

היא לא קיימת,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד ,היא קיימת

רועי לוי:

(לא ברור) חוות דעת,

אבי בינמו:

היא שרירה וקיימת,

רועי לוי:

גם כשמועצת העיר (לא ברור)

אבי בינמו:

מועצת העיר היא לא סמכות ,אני מבקש ממך אתה מפריע,

רועי לוי:

אם אתה רוצה (לא ברור)

אבי בינמו:

רועי אתה מפריע לדיון כי אתה חושש מהמהות של הדיון,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אתה מבין שאתה שוגה המהות של הדיון היא הבעיה בעיניך אני יודע את זה,

רועי לוי:

בוא (לא ברור)

אבי בינמו:

בקשה.

רועי לוי:

בוא נקיים,

אבי בינמו:

בקשה,

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

42

רועי לוי:

קדימה,

אבי בינמו:

תן לקיים אותו,

רועי לוי:

אין בעיה,

אבי בינמו:

תן לקיים אותו,

רועי לוי:

קדימה,

אבי בינמו:

אתה חושש ממהות הדיון ,כי מהות הדיון היא חמורה,

רועי לוי:

בוא נקיים,

אבי בינמו:

בוא נקיים בקשה,

רועי לוי:

יאללה,

אבי בינמו:

בקשה,

רועי לוי:

יש הצעה על סדר היום יש הצעה לסדר היום,

רועי לוי:

(לא ברור) הצעה,

אבי בינמו:

ההצעה לסדר היום כפי ש,

ש.ר27.9.2017 .

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא סליחה רבותי ,רבותי תשמעו ,שנייה אחת,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אם אתה רוצה להפריע ,אל תגיד לי את המילה הזו יש הצעה לסדר יום,

רועי לוי:

שמונה סעיפים (לא ברור)

אבי בינמו:

יש ארבעה הצעות יש ארבעה הצעות לסדר יום,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר

אבי בינמו:

אחת וועדה למינוי עובדים בכירים החלפת יושב ראש הוועדה,

רועי לוי:

זה מה ששלחת ב 9ל,

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אתה מפריע לקיום הישיבה .אני מתרה בך פעם ראשונה,

רועי לוי:

(לא ברור) לישיבה,

אבי בינמו:

אתה מפריע לקיום ישיבה אני מתרה בך פעם שנייה,

רועי לוי:

אתה תיתן לנו לדון בישיבה,

אבי בינמו:

אני אדון בישיבה על פי סדר היום והרשות שאני,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אתן לך לדבר.
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רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

ולאחרים .אדוני הנכבד פה זה לא קריית ים אל תפריע לנו,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

פה זה לא קריית ים אל תפריע לנו.

רועי לוי:

הולך על הקצה,

אבי בינמו:

אני הולך על הקצה,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

פה זה לא קריית ים .תן לנו לעסוק בישיבת מועצת העיר,

רועי לוי:

אתה הולך על הקצה,

אבי בינמו:

תן לנו לעסוק בישיבת מועצת העיר?

רועי לוי:

אתה הולך על הקצה .תיזהר,

אבי בינמו:

אתה מפריע לישיבה.

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אדוני הנכבד אתה מפריע לישיבה אל תזהיר אותי,

רועי לוי:

הנה אתה מתרה בך,

אבי בינמו:

אני אומר לך שאתה מפריע לישיבת מועצת העיר,

רועי לוי:

אני מתרה בך על כך שאמרת לי תיקח את (לא ברור)

אבי בינמו:

אני לא חוזר בי,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אני לא חוזר בי.

רועי לוי:

תפסיק (לא ברור)

אבי בינמו:

לא חוזר בי.

רועי לוי:

תפסיק (לא ברור)

אבי בינמו:

תתבייש לך,

רועי לוי:

תתבייש,

אבי בינמו:

תתבייש,

רועי לוי:

תתבייש,

אבי בינמו:

תתבייש,

רועי לוי:

תפסיק (לא ברור)
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אבי בינמו:

אתה מפריע לישיבה,

רועי לוי:

תפסיק (לא ברור)

אבי בינמו:

אבל למה אתה מפריע לישיבה?

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

כי אתה חושש מהמהות,

רועי לוי:

תחזור בך,

אבי בינמו:

אתה חושש מהמהות.

רועי לוי:

רק תחזור בך,

אבי בינמו:

אתה חושש מהמהות

רועי לוי:

אתה תחזור בך .אתה תחזור בך במה שאמרת,

דובר ?:

רועי רועי,

אבי בינמו:

אתה חושש מהמהות הדיון .אתה חושש,

ש.ר27.9.2017 .

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני חוזר בי בנושא קריית ים ,חוזר בי,

רועי לוי:

אני חוזר בי בעניין (לא ברור) שלך.

אבי בינמו:

מספיק רבותי אתה כבר לא יכול לחזור אתה כבר הוצאת את זה.

רועי לוי:

גם אתה הוצאת את זה אז אתה לא יכול לחזור,

אבי בינמו:

אני חוזר,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

רועי אני מבקש אל תפריע ,מה לא רועי אתה רוצה לקבל את זכות הדיבור?
תרים אצבע תקבל,

רועי לוי:

אני הרמתי אתה לא נותן לי.

אבי בינמו:

שלומי ז'ינו ימשיך את ההמשך אחריו אתה תדבר.

רועי לוי:

אין בעיה,

אבי בינמו:

בקשה,

שלומי ז'ינו:

אני בתור,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בקשה .סליחה רשות הדיבור נותנה לשלומי ז'ינו.
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מבקש קצת הנחות בתור חבר מועצת עיר חדש אבל לדעתי לעניות דעתי מה
שנקרא,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא שומע אותך? רגע רגע,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

שנייה אדוני הנכבד זה לא נציג של משרד הפנים זה חברה פרטית שבאה
לעשות הקלטות עכשיו ,אין הזמנה של משרד הפנים זה הזמנה של עיריית
נשר.

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אתה מפריע ,אתה רוצה לדבר ניתן לך לדבר כמה שאתה רוצה ,כן שלומי?

שלומי ז'ינו:

בדבר הכי פרקטי יש איזה הצעה פרקטית אני חושב שיכולה להיות פרקטית
בואו נקיים את הדיון על מה שיש לסדר היום כרגע ,ובמקביל נפנה בדרך לא
דרך לא יודע אולי דרך סגנית היועץ המשפטי לעירייה שאולי היא לא בניגוד
עניינים נפנה ליועץ המשפטי לממשלה אהה ונבקש לקבל חוות דעת מה
עושים במקרה כזה ומה עושים עד שידון הנושא הזה של טנדלר ואז
ממשיכים,

רועי לוי:

אבל יש חוק,

שלומי ז'ינו:

בסדר יש חוק אבל אתה לא היועץ המשפטי של (לא ברור) אתה יכול לקבל
את החוות דעת שלך?

רועי לוי:

אבל הוא נתן כבר חוות דעת מה אתה רוצה,

שלומי ז'ינו:

אבל יש גם חוות דעת אחרת,

רועי לוי:

אין חוות דעת אחרת,

שלומי ז'ינו:

אז איך אנחנו עכשיו דנים דיון על הכול?

רועי לוי:

אין חוות דעת אחרת,

שלומי ז'ינו:

הוא הביא עכשיו,

רועי לוי:

איפה? ואתה אימצת אותה?

שלומי ז'ינו:

לא.

רועי לוי:

אז אין חוות דעת אחר,

שלומי ז'ינו:

בסדר אז איך מתקדמים צעד אחד קדימה זה השאלה,
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(לא ברור)

(מדברים יחד)
רועי לוי:

ואומר לך היועץ המשפטי של העירייה יש סדר יום של  8סעיפים הוא אומר
תקיימו עליו דיון,

שלומי ז'ינו:

הבנתי

רועי לוי:

זה הכול.

שלומי ז'ינו:

בוא נתקדם ,אבל זה תאורתית,

רועי לוי:

זה לא תאורתית.

נעמי כספי:

זה לא תאורתית זה מכתב חתום,

רועי לוי:

זנה מעשי ,יש חוות דעת,

שלומי ז'ינו:

אבל בפרקטיקה רק יושב ראש יכול,

רועי לוי:

אין פרקטיקה.

שלומי ז'ינו:

יכול לעלות את הנושאים האלה?

רועי לוי:

לא .אומר

שלומי ז'ינו:

אתה יכול לעלות?

רועי לוי:

כן,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רועי אני ביקשתי ממך להפסיק ,רועי אל תנהל ויכוח תן לו להגיד את דבריו,

רועי לוי:

אין בעיה,

אבי בינמו:

תגיד את דבריך ,יש אחרים שרוצים לדבר,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור) ובזה אני רוצה לסיים,

אבי בינמו:

כן,

שלומי ז'ינו:

הזמן שאנחנו מביעים,

אבי בינמו:

נכון.

שלומי ז'ינו:

בדיון הזה,

אבי בינמו:

נכון,

שלומי ז'ינו:

והזמן שהשקענו במשך כל הדיונים שהיו והזמן אפילו והדיון אני ממש
לקרוא את הפרוטוקול של הליך המשפטי של יחיאל אדרי כשעמד עו"ד
טנדלר והתפטל התפטל מול בית המשפט כדי להסביר למה הוא בניגוד
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עניינים ,אז הדיון ההוא שמה והדיון ההוא פה ועוד הרבה דברים שהראו רק
בקדנציה הזאתי איתו מביאים אותנו למצב שאנחנו חייבים פתרון מידי אני
מציע ,חברה בואו נעשה הכול,
רועי לוי:

אבל למה הוא לא הביא את זה?

שלומי ז'ינו:

רגע תן לי לסיים ,שבישיבה הראשונה והמיידית שתהיה הקרובה שבוע הבא
אחרי החגים אנחנו נקיים דיון בנושא הזה ונשלף מותנים כולנו ביחד לא
משנה קואליציה אופוזיציה,

רועי לוי:

אבל מה זה קשור (לא ברור)

שלומי ז'ינו:

חודשים זה עומד על השולחן למה למה,

רועי לוי:

אצל מי עומד על השולחן?

שלומי ז'ינו:

למה,

רועי לוי:

אצל מי עומד?

שלומי ז'ינו:

אצלו

רועי לוי:

יופי דבר איתו,

שלומי ז'ינו:

למה אנחנו יושבים פה?

רועי לוי:

דבר איתו.

שלומי ז'ינו:

למה אנחנו יושבים בנושא הזה,

רועי לוי:

אבי הוא שואל אותך שאלה,

שלומי ז'ינו:

בנושא של היועץ המשפטי מה קרה למה אנחנו

אבי בינמו:

יודעים ש...

שלומי ז'ינו:

עכשיו עזוב למה בואו נתקדם הלאה,

אבי בינמו:

שנייה שנייה

שלומי ז'ינו:

אנחנו כבר פה ,בואו,

אבי בינמו:

מאחר והעלתם נושא כל כך מהותי אני יודע יודעים חברים שזה בסמכות של
ראש העיר בלבד להביא את נושא של היועץ המשפטי רק בסמכות של ראש
העיר עכשיו מתחילים לזרוק משפטים ומילים רבותי שמעתי היום דברים
רצינים את הבקשה שהגישו נדון בעניינו של היועץ המשפטי נדמה לי שהגישו
רועי לוי תקנו אותי אם אני טועה ישי איבגי ,שפיגלר אדווה ודן תיכון תקנו
אותי אם אני טועה ,היום נאמרו כאן דברים מהותיים ומשמעותיים אין ספק
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שאני אבחן אותם אבל עדיין אתם צריכים להבין ולזכור שזה בסמכות ראש
העיר בלבד אני אבחן את זה לאור הדברים שנאמרו כאן כי נאמרו כאן דברים
רציניים משמעותיים ואחראים אני לוקח את זה בחשבון זהו זה.
שלומי ז'ינו:

תן לי לסיים ,להיום בערב בואו נתקדם כרגע בנושאים שיש נסיים את
הנושאים האלה ונדון אחר כך אם אפשר (לא ברור) או כן נושאים ,למה
להיתקע על זה? להיתקע על זה.

בוריס אייזנברג:
שלומי ז'ינו:

יש  8נושאים,

אהה?

בוריס אייזנברג:

יש  8נושאים שצריכים (לא ברור)

שלומי ז'ינו:

בסדר אתה אומר  8נושאים הוא אומר נושא אחד 4 ,נושאים  24נושאים,

רועי לוי:

לא אומר היועץ המשפטי אומר,

שלומי ז'ינו:

בסדר ,בסדר אז אין בעיה.

רועי לוי:

לא אז אל תגידו הוא אומר.

שלומי ז'ינו:

אז בוא נתקדם,

רועי לוי:

היועץ המשפטי,

שלומי ז'ינו:

בוא נתקדם,

רועי לוי:

של העירייה אומר.

שלומי ז'ינו:

בוא נתקדם לסדר,

רועי לוי:

לאן נתקדם?

שלומי ז'ינו:

לנושא השני?

רועי לוי:

לא לא רוצים לדון בנושאים שלך .שהיועץ המשפטי ,יש  8נושאים הוא אומר
אני לא מוכן לדון בהם,

שלומי ז'ינו:

אבל לקחת את מה שיש עכשיו לדון בזה.

רועי לוי:

אבל לא למה,

(מדברים יחד)
שלומי ז'ינו:

איך בפרקטיקה אנחנו עכשיו הולכים לדון על  24נושאים?

רועי לוי:

אז דבר איתו הוא ראש העיר,

נעמי כספי:

בפרקטיקה אנחנו דנים רק בהצעה שלנו.

רועי לוי:

היו ישיבות שדנו גם ב 40נושאים רק לא היית אתה לא (לא ברור)
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איגור גורביץ :כן אני,
אבי בינמו:

נא לא להפריע לו בבקשה.

איגור גורביץ :אני רוצה להגיד כן ,שאמרו כל כך הרבה דברים שהם נוהגים על החוק אבל
מה שמרגיע אותי כן זה ש (לא ברור) להגיש את הדברים לסדר היום שאני
כי,
אבי בינמו:

איזה דברים?

איגור גורביץ :נציג ציבור כן וכנציג ציבור פה רוצה להגיש,
אבי בינמו:

איזה?

איגור גורביץ :כן ,לא משנה,
רועי לוי:

תגיד לנו מה?

איגור גורביץ :שרק ראש העיר קובע? ורק הוא יכול להגיש?
אבי בינמו:

לא לא לא,

איגור גורביץ :ורק הוא בלי (לא ברור) ובלי שום,
אבי בינמו:

אדוני הנכבד אתה ראשי להגיש הצעות לסדר יום וכפי שהבנתי גם שלחת,

איגור גורביץ :ואתה תקבל אותם?
אבי בינמו:

גם שלחת,

איגור גורביץ :בחיים לא קיבלת.
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בטח שאני אביא את זה,

איגור גורביץ :אז תן לי את הדברים האלו,
אבי בינמו:

בטח שאני אביא את זה,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

מה?

איגור גורביץ :מתי (לא ברור)
אבי בינמו:

אדוני הנכבד איגור גורביץ אתה שלחת אתמול או משהו כזה בקשה לסדר
יום ,שנייה,

(מדברים יחד)
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שנייה שנייה איגור שלח בקשה לסדר יום לדיון בנושא קליטה,

איגור גורביץ :אין דבר כזה ש,
אבי בינמו:

הנושא הזה יובא לדיון,

איגור גורביץ :לא יכול להגיש לסדר היום את הנושאים (לא ברור) לתפקיד שלו,
שלומי ז'ינו:

 4שנים פה ולא היה שום הצעה לסדר( ,לא ברור)

איגור גורביץ :אף יועץ משפטי לא יכול להגיד שאני לא כזה,
אבי בינמו:

אתה צודק

שלומי ז'ינו:

יש איזה הצעה לסדר ש(לא ברור)

אבי בינמו:

גם אני אומר שאתה צודק.

שלומי ז'ינו:

הוא היה בקואליציה עד עכשיו הוא לא העלה שום הצעה לסדר אני לא ראיתי
שום הצעה לסדר,

אבי בינמו:

רבותי אני ברשותכם מבקש להמשיך בהמשך הדיון,

שלומי ז'ינו:

הוא לא דיבר ,פעם אחת הוא צעק וזהו,

אבי בינמו:

כן ,יחיאל בבקשה,

יחיאל אדרי :אני רוצה להזכיר לחברים למי שהיה פה ומי שלא היה פה את נושא
הטאבלטים ,הגיע אכן דוד עמר הביא חוות דעת של אדם פיש זכרונו לברכה
ומועצת עיר הייתה אמורה לקבל החלטה בין שתי חוות הדעת ,אין פה בקשה
לעלות נושא מסוים החוק מחייב במקרה הזה כשישנם שתי הצעות שתי חוות
דעת מנוגדות או חלקם זהות או לא זהות מועצת העיר כיוון שהוא יועץ
משפטי כפי שאמרת אדוני ראש העיר אם הוא יועץ משפטי שלנו אז אנחנו
יכולים לקבל את חוות הדעת או יכולים לא לקבל את חוות הדעת כי הוא רק
יועץ ולכן עומדים בפנינו היום שני הצעות שני חוות דעת שבחלקם הם
מנוגדות כאשר החוק מחייב על פי סעיף 6ד' ואני מכיר אותו טוב אתה יודע
שאני מכיר את החוקים ,לעלות את זה ראש העיר מחויב לעלות את זה
להצבעה את שתי ההצעות האלה ,זה אחד ,שתיים שנאמר לאורך ,ז'ינו אתה
מפריע לי ואני לא הפרעתי לך .שנאמר לכל אורך הדרך רק במקרים חריגים
אני רוצה להזכיר לאנשים אני הייתי שוטף לזה בנושא של הטאבלטים ,הייתי
נגד העניין הזה כי זה כבר חודש לפני בחירות,
שלומי ז'ינו:

ואחרי זה חילקת?
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יחיאל אדרי :וזה בניגוד לפקודת העיריות שאומר לא נותנים דברים מסוימים ובטח לא
חודש לפני בחירות כדי לא לתת מתנות לידיעתך אדון ז'ינו חילקנו את זה
ב 2014זה היה,
שלומי ז'ינו:

מיד אחרי הבחירות,

יחיאל אדרי :ממש מיד אחרי הבחירות ב 2014שזה היה  5שנים לפני בחירות וזה מותר
ולכן,
שלומי ז'ינו:

מיד אחרי הבחירות,

יחיאל אדרי :אני מבקש ממך לא להפריע לי .אם אתה לא מבין ומותר לך לא להבין יש לך
הנחה אתה עדיין חדש בעניין החוק לא מעלה ,אנחנו לא מבקשים לעלות
הצעה לסדר נוספת שעל פי תקנה  28שהיא לא קיימת אנחנו מדברים על זה
שהחוק בא ואומר שישנם שני הצעות לסדר שני חוות דעת מנוגדות מועצת
העיר צריכה להחליט ולקבל איזה חוות דעת שהיא רוצה נקודה .ראש העיר
מה שאמור לעשות בשלב זה לבוא ולהגיד הרי בשורה תחתונה אדוני ראש
העיר כפי שאני רואה את ה ,ואני לא בקיע בישיבה שבבקשה של הישיבה
שלא מן המניין אבל ממה שאני רואה בבקשה הרי את כל הנושאים האלה
אתה הולך לעלות אותם בשתי ישבות ואני לא יודע אם להגיע לסוף הישיבה
עם כל הנושאים האלה הרי קבעת היום ישיבה על ארבעה נושאים ,וב 17ב
אהה,
דובר ?:

(לא ברור)

יחיאל אדרי :סליחה רגע,
שלומי ז'ינו:

זה עבר בסעיפים,

יחיאל אדרי :וקבעת בישיבה נוספת ב 18לאוקטובר זאת אומרת כל ה...
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תנו לי ברשותכם ,תנו ,עזוב רגע אני בא ו...
אבי בינמו:

זה לא נושא להצבעה וזה לא נושא גם לדיון זה נושא לדיון הוא...

יחיאל אדרי :אני בא ואומר,
אבי בינמו:

הוא הצעה שישנה לסדר היום (לא ברור) להגיד ליועץ המשפטי כהנה וכהנה
אין שתי חוות דעת,

יחיאל אדרי :אני מסתכל פה,

"חבר" – הקלטה ותמלול

09309

אבי בינמו:

52

ש.ר27.9.2017 .

יש חוות דעת אחת ,ויש אהה בכתב ידו של היועץ משפטי של עיריית נשר
שאומר אני בחשש לניגוד עניינים ולכן איני יכול לנמק או להביא חוות דעת
לכן הבאנו בפניכם חוות דעת כאשר בסדר היום שהוא מנוגד לחוק ,הוא
מנוגד לחוק יש בקשה להדיח כן את יושב ראש הוועדה למינוי עובדים
בכירים כלומר אותי מהוועדה מה שלא יכולים לעשות חברי מועצת העיר
מבחינת החוק יש בקשה להדיח את מסעוד אלימלך להחליף את מסעוד
אלימלך אני לא מבין מה אתם רוצים מאדם בן  ,85כמובן שגם זה נוגד לחוק
יש בקשה למינוי ממלא מקום לרועי לוי אין מצב שיהיה ממלא מקום ולפי
דעתי וזה אני אומר לך רועי בנינו גם ההתנהלות שלך בישיבה אחרונה לא
הייתה במקומה בנושא הזה אתה יודע את זה היטב ולא לכנס את הוועדה
למינוי עובדים בכירים ,רבותי התפקיד הוא תפקיד סטטוטורי יושב ראש,
ראש עיריית נשר הוא יושב ראש הוועדה למינוי בכירים אלה אם הוא מאציל
מסמכותו מאחד מסגניו אבל מאחר והנושא הזה הובא ומחובתי לקיים דיון
אך מחובתי גם לבוא ולהגיד לכם הנושא שאתם מעלים אינו חוקי אינו יכול
לבוא כלל להצבעה הם יכולים לקיים דיון כאבת נפשכם על הנושא הזה
יודעים את זה היטב חברי למועצת העיר שהנושא הזה הוא לא מן המניין
ואינו כשיר אפילו לדיון אבל מאחר וכפי שנאמר לי כבר על ידי הממונה
הקודם גם אם יגידו שנדון אם להוריד גשם או לא אתה תקיים דיון בנושא
ההצבעה זה כבר עניין אחר לכן הבאתי את הנושא הזה ,עכשיו הנושא הזה
הוא רגיש מאוד הוא לא נושא פשוט ,אל תחשבו שהוא יחלוף לא סתם מנסים
להסית את זה לכאן ולכאן בואו נעבור את הסעיף הראשון קודם כל ,בואו
נעבור את הסעיף הראשון ואחרי זה נמשיך לדבר נראה כמה זמן ייקח הסעיף
הראשון הסעיף הראשון הוא סעיף קשה הוא סעיף חמור ,הוא סעיף בלתי
חוקי הוא סעיף שיפגע באנשים קשות ,אני יודע את זה היטב לא זו כוונתי,
אנחנו ערב יום כיפור אני אומר לכם מצידי להזיז את הישיבה אבל מאחר
וחובתי היה לקיים אותה .אני אקיים אותה ,לכן אני אומר לכם אני לא
אתעסק בדברים שלכאורה בעינכם נחשבים החשובים .הדבר החשוב יש סעיף
לסדר יום בנושא של החלפת ראש העיר כן בסגנו בוועדה למינוי בכירים אני
אומר לכם שא' זה לא חוקי .ב' יהיו הרבה ניצוצות קשים מאוד שיפגעו
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בהרבה אנשים אתם עושים דברים לא נכונים אני לא יודע מי כאן היועץ או
מי כאן רוצה לעכב את העיר הזו .או מי רוצה לפגוע בה .אני חושב שנעשה
פה שגיאה גם כחבר מועצה וגם כראש עיר אני אומר לכם אתם יודעים
שהנושא הזה ונושאים שלאחריו אין להם בכלל אפשרות לבוא להצבעה כלל
וכלל בין אם היועץ המשפטי יהיה טנדלר או רון או מישהו אחר הנושאים
האלה כלל אינם חוקיים ,אתה יודע את זה היטב רועי ,התפקיד ניתן לראש
העיר בלבד ,אלה אם הוא מאציל מסמכותו אלה אם הוא מאציל מסמכותו,
רועי לוי:

ממש לא,

אבי בינמו:

ואתה גם אומר,

רועי לוי:

ממש לא,

אבי בינמו:

בוא שהוועדה לא,

רועי לוי:

ממש לא.

אבי בינמו:

אם אתה רוצה לשבש את עבודת העירייה

רועי לוי:

ממש לא,

אבי בינמו:

תשכח מזה,

רועי לוי:

ממש לא.

אבי בינמו:

לא אתן לך את הכלים האלה .לכן אני אומר לך כנס למהות ,בוא נכנס למהות
של הדיון ונראה מה היה לך להגיד,

רועי לוי:

הדמגוג שלך יכולה לעבוד,

אבי בינמו:

כנס למהות של הדיון,

רועי לוי:

על מי שלא מכיר אותך,

אבי בינמו:

תיכנס למהות של הדיון,

רועי לוי:

אבל הדמגוגיה הזאת,

אבי בינמו:

אין לך אומץ?

רועי לוי:

אבל ה,

אבי בינמו:

לא לחינם שעתיים אתה מושך את הדיון הזה,

רועי לוי:

אבל הדמגוגיה הזו,

אבי בינמו:

תיכנס למהות,

רועי לוי:

אז תמשיך,
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אבי בינמו:

תכנס למהות,

רועי לוי:

תמשיך לדבר,

אבי בינמו:

לא תיכנס למהות של הדיון

רועי לוי:

תמשיך לדבר,

אבי בינמו:

תיכנס למהות של הדיון

רועי לוי:

אתה תמשיך עם הדמגוגיה,

אבי בינמו:

אהה רועי עזוב,

רועי לוי:

וזה בסדר,

אבי בינמו:

עזוב,

רועי לוי:

וזה בסדר,

אבי בינמו:

עזוב רועי,

רועי לוי:

ואנחנו,

אבי בינמו:

אתה יודע ש,

רועי לוי:

ואנחנו מבינים למה יש לך צורך לעשות את זה,

אבי בינמו:

לי אין צורך לעשות את זה

רועי לוי:

זה ברור למה,

אבי בינמו:

לא אני הבאתי את הסעיף הזה,

רועי לוי:

למה יש לך צורך (לא ברור)

אבי בינמו:

אתם הבאתם את הסעיף הזה,

רועי לוי:

אנחנו...

אבי בינמו:

אתה הבאת את הסעיף הזה,

רועי לוי:

אנחנו נדון,

אבי בינמו:

אתה בא ומבקש להדיח את ראש העיר,

רועי לוי:

אבל,

אבי בינמו:

ולהחליף אותו בממלא מקומו

רועי לוי:

אני לא...

אבי בינמו:

בוועדה למינוי בכירים

רועי לוי:

בוא ניכנס (לא ברור)

אבי בינמו:

אדוני זה לא חוקי ,זה לא במקום
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רועי לוי:

אני לא רק מבקש להדיח (לא ברור)

אבי בינמו:

זה לא במקום.

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

זה לא חוקי אתה יכול לדבר על זה ארבע שעות,

רועי לוי:

תקשיב תקשיב,

אבי בינמו:

ארבע שעות,

רועי לוי:

תקשיב מה (לא ברור)

אבי בינמו:

ארבע שעות,

רועי לוי:

שזה לא כאילו יבוא לך באשמתי (לא ברור)

אבי בינמו:

שמעתי שמעתי,

רועי לוי:

(לא ברור) לא לפרוטוקול (לא ברור)

אבי בינמו:

יש לכם  29סעיפים,

רועי לוי:

מכל וועדה,

אבי בינמו:

כל ה 29סעיפים,

רועי לוי:

כל וועדה,

אבי בינמו:

 28אין להם אפילו זכות דיון,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר ,אחרי שראינו את ביצועיך במשך ארבע שנים או אי
ביצועיך (לא ברור) וועדה שבא אני (לא ברור) לעצור אותך אותך באופן
אישי,

אבי בינמו:

אותי לא תוכל לעצור,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

לא באופן אישי ולא באופן חברי,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

רועי לוי:

אבל אני (לא ברור) תקשיב עד הסוף תקשיב עד הסוף,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

תקשיב עד הסוף,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור) אתה צועק כל היום,

רועי לוי:

תקשיב עד הסוף ואז תפתח את הפה,
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אבי בינמו:

ואו וה.

רועי לוי:

אם אנחנו אם אני יכול בכל וועדה שראש העיר נמצא בא להזיז אותו באופן
אישי ולשים מישהו אחר אני אעדיף מישהו אחר ,אתה יודע למה??

שלומי ז'ינו:

למה דווקא (לא ברור)

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אבל אני עונה לך למה? אני עונה לך למה,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור)

רועי לוי:

כי מי שעומד בראש המערכת ואחראי על כל התקלות ועל כל סטגינציה
שהעיר הזאת נמצאת בה זה רק הוא,

יחיאל אדרי :ז'ינו תתרכז בעצמך,
שלומי ז'ינו:

מה יש תקנון על זה?

רועי לוי:

(לא ברור)

יחיאל אדרי :תתרכז,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תתרכז בעצמך אני לא חתום על הישיבה הזו,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

מה שאמרתי,

אבי בינמו:

טוב רבותי,

רועי לוי:

על מקום עבודה שלי שאתה מנסה עכשיו לפגוע בו,

אבי בינמו:

סליחה סליחה,

רועי לוי:

אני אומר לך אתה מכיר אותי,

אבי בינמו:

כן ,הוא יחזיר לך אל תדאג די זה לא המקום רועי,

רועי לוי:

תחזור בך ,תחזור בך,

אבי בינמו:

זה ערב יום כיפור מספיק,

רועי לוי:

שבנאדם רוצה לפגוע לי בפרנסה,

אבי בינמו:

די,

רועי לוי:

גם אם זה אישי שמעת ,זה הכול,

(מדברים יחד)
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אני ,רגע רגע( ,מדברים יחד) אני לא נתתי לך את רשות הדיבור ,לא נתתי לך
את רשות ,אני אתן לך את רשות הדיבור .רבותי אני מבקש שקט (מדברים
יחד) רשות הדיבור כרגע ,חברה הכול בסדר ,הכול בסדר ,תכף זה ירגע רשות
הדיבור נתונה ליחיאל אדרי אני מבקש אל תיכנסו לדבריו ברגע שהוא יסיים,
אני אתן את רשות הדיבור למי שיבקש ,בבקשה יחיאל,

יחיאל אדרי :תודה אני רק מבקש שלא יפריעו לי ,אני לא יודע למה אני מתחיל ו ...כפי
שאני אמרתי בתחילת דברי סעיף 6א' אומר חד משמעית שישנם שתי חוות
דעת משפטיות של יועץ משפטי ,כיוון שיש שתי חוות דעת של יועצים
משפטים שונים ואם היה פה עוד יועץ משפטי אחר אני אומר לכם היו שלושה
חוות דעת שונות אני בא ואני אומר במילא אדוני ראש העיר החוק אומר 6א'
חד משמעית שישנם שתי הצעות והיינו שותפים אתה ואני לדבר כזה בזמנו,
דובר ?:

ישיבה מספר ,776

יחיאל אדרי :אנחנו היינו שותפים לדבר הזה ואכן זה עלה להצבעה וזה הגיע במקרים
חריגים שמדברים עליהם זה הגיע ליועץ המשפטי לממשלה אני זוכר את אדון
טנדלר ואת דוד עמר שנסעו לשמה שהוא ביקש לחייב אותו לשנות את חוות
דעת והוא לא היה מוכן והיועץ המשפטי לממשלה קבעה בזמנו שהחוות דעת
האחרונה זאת אומרת של עורך דין טנדלר היא הקובעת ולכן לא חולקו
הטבלטים ,אבל אני בא ואני אומר לא מבין מה הבעיה פה ,אתה יודע אני...
אני לא יודע מי היועצים שלך היום אדוני ראש העיר אבל יש פה שתי ישיבות
שבשורה תחתונה כמעט כל הנושאים למעט אולי נושא אחד שאני לא רואה
אותו פה ,שהם יעלו אחד השבוע הזה ארבע השבוע הזה וארבע בעוד שבועיים
אני לא מבין מה הבעיה בכלל אני לא מבין למה אנחנו צריכים להתפלסף על
זה ,ויותר מזה כשאתה מדבר על חילופי גברי,
דובר ?:

אני...

יחיאל אדרי :תן לי ברשותך,
דובר ?:

אתה נכנס בנושא,

יחיאל אדרי :לא ממש לא.
דובר ?:

אוקי.
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יחיאל אדרי :כשאתה מדבר על (לא ברור) גברי ואתה אומר מהישיבה הנושא הראשון בוא
נראה אם אנחנו עוברים אותו אם זה חוקי או לא חוקי אם נצביע או לא
נצביע ,אני זוכר שנלחמת עלי ,זוכר שנלחמת עלי שרצו להדיח אותי אבל אני
גם זוכר שהבאת את זה להצבעה אדוני ראש העיר למרות שזה לא היה חוקי,
הבאת את זה להצבעה ויכולת לא להביא את זה להצבעה ,נתת לי להוציא
שלושים אלף שקל מהכיס ואלפיים שקל לך .על זה .אתה זוכר? אני זוכר.
אתה רואה אני זוכר גם דברים טובים .אבל הבאת את זה אמר לנו ממונה על
המחוז רבותי הם יכולים לבקש במועצת העיר לפתוח מלחמה עם סוריה
שיצביעו בעד שיצביעו נגד ,אם זה חוקי חוקי אם זה לא חוקי זה לא יקרה,
הראייה שגם בנושא שלי ,נלחמת כמו אריה שהיא לא תהיה הצבעה שלא
יצביעו אבל הצביעו בסופו של דבר ,אז יכול להיות שפה בין הדברים האלה
ואני ,אדון ז'ינו לידיעתך לא חתום לא יודע מה הצעות החלטה ,לי יש הצעה
לי יש הצעת החלטה שלי ואני מבקש ממך לא להפריע לי ,אני בעניין הזה יש
לי הצעות החלטה שלי אני לידיעת ראש העיר אנחנו סייעה שנעמי בוריס
ויחיאל זה סיעה אחת אדון איגור פשוט מאוד הצטרף אלינו ,אנחנו לא
הצטרפנו לאף סייעה ,לא הצטרפה אף סייעה פיזית אלה הצטרף ביחד איתה,
דובר ?:

זה סייעה (לא ברור)

יחיאל אדרי :מה לעשות ,אבל הוא לא כמוך בשס במפדל בליכוד נשר בתנופה ועכשיו אני
לא יודע מה אז תירגע ,אל תתחיל איתי אתה כל דקה אומר לי יומיים לפני
כיפור ,שב בשקט,
דובר ?:

אל תגיד לי שב בשקט,

יחיאל אדרי :אל תתחיל איתי,
דובר ?:

אל תגיד לי שב בשקט,

יחיאל אדרי :אל תפריע לי .אז אל תפריע לי ,אז אני מבקש ממך לא להפריע לי,
דובר ?:

(לא ברור)

יחיאל אדרי :בינתיים אני שומר אל תפריע לי .אני מבקש ממך לא להפריע לי,
דובר ?:

אני יכול לא להפריע לך אבל תשמור על תרבות,

יחיאל אדרי :אני אל תדאג תאמין לי יש לי ניסיון בגיל שלך,
אבי בינמו:

כן רבותי כן,
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יחיאל אדרי :ולכן אני לא מבין מה הבעיה אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

תכף נגיע למהות כי אני צריך להתייחס למה שאמרת לפני כן,

דובר ?:

לא רגע (לא ברור)

יחיאל אדרי :לא אין שום הסכם ביניהם תירגע,
דובר ?:

אתה הרגע אמרת שהוא הצטרף אליהם (לא ברור)

יחיאל אדרי( :לא ברור) יש הבנות אנחנו שלושה ואיגור גורביץ יש בינינו הבנות ,אין שום
הסכמים לא חתמנו על שום דבר,
דובר ?:

אבל לא בעל פה,

יחיאל אדרי :בעל פה,
דובר ?:

זה גם הסכם.

יחיאל אדרי :אז אמרתי אותו הבנות .ולכן אנחנו מצטערים,
דובר ?:

מה הבנות?

יחיאל אדרי :זה בעיה שלי,
דובר ?:

(לא ברור) אותו מצב,

יחיאל אדרי :ולכן ההבנות שלנו שאנחנו מתנשקים כל פעם שאנחנו מתראים ,בסדר?
תודה.
דובר ?:

אז רגע אנחנו בישראל ביתנו או בליכוד או במפלגה (לא ברור)

יחיאל אדרי :זה לא מעניין אותי ,הוא גר בנשר קוראים לו איגור גורביץ והוא חבר מועצה.
זה מה שמעניין אותי,
דובר ?:

רוצים לדעת מאיזה סיעה הוא,

יחיאל אדרי :קודם כל שתדע קודם כל,
דובר ?:

הוא נתן הודעה ש (לא ברור)

יחיאל אדרי :קודם כל שתדע מאיזה סיעה אתה,
דובר ?:

(לא ברור)

שלומי ז'ינו:

הוא בישראל ביתנו הוא מצטרף הוא יכול להצטרף הוא לא יכול לשנות
סיעה,

אבי בינמו:

רבותי,

שלומי ז'ינו:

אין מושג כזה,
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יחיאל אדרי :הנושא הוא לא איגור גורביץ (לא ברור) הנושא הוא לא איגור גורבי .אני
באתי להגיד לך אני באתי להגיד לך שלא תפריע לי אני מבקש ,תשים לב אני
כבר ארבעה פעמים מבקש לא להפריע לי,
אבי בינמו:

אני מבקש לא להפריע,

יחיאל אדרי :לכן אני בא ואומר אדוני ראש העיר ,כל הנושאים האלה פה על סדר היום
אולי למעט נושא אחד שאני לא רואה אותו פה אולי ,אבל בעיקרון מה הבעיה
שמתחילים עכשיו את הישיבה על כל סדר היום הקיים ,אם נספיק ב 3שעות
נספיק אנחנו עוד מעט נשאר לנו פחות משעה אני לא יודע מה אם לא נספיק
עושים את זה בהמשך אחר כך מה קרה אני לא מבין מה הבעיה?
אבי בינמו:

אני ברשותך רוצה להתייחס אני חושב שנאמרו כאן דברים מעניינים מאוד,
מי שביקש לקבל חוות דעת חיצונית זה היועץ המשפטי של עיריית נשר,

רועי לוי:

אז למה לא הבאת את הנייר?

אבי בינמו:

שנייה תן לי לסיים רבותי ,היועץ המשפטי של עיריית נשר ביקש ממני להביא
חוות דעת חיצונית בהתאם לכך הובא בפניכם חוות דעת החיצונית ,לא יהיה
(מדברים יחד) סליחה רבותי הנה ,נכון כן,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

לכן הקשבתי היטב על ידי מה שנאמר כאן על ידי יחיאל ,עוד לפני שאנחנו
נכנסים לנושא ולהצעה מאחר ,מאחר מאחר ומחובתי ומתפקדי לעבוד גם על
פי דין וגם על פי חוק וגם להקשיב למקומות שאתם מכוונים או מראים,
מאחר ומדובר רק בזירה פוליטית שאני מחובתי לקיים את מדיניות המועצה
ולעשות את החובות המוטלים עלי ,מאחר והבאתם הצעה לדיון ,עוד לפני
שנכנסים להיבט של חוות דעת משפטית כזו או אחרת ,ההצעה אני יודע ישי
איבגי ,יודע זאב שפיגלר ,יודע בוריס איזינברג ,ככה אני חושב שההצעה אין
לה תוקף חוקי כלל וכלל לא ,התפקיד של יושב ראש הוועדה למינוי עובדים
בכירים כתוב בחוק יושב ראש הוועדה וראש העיר ,לא אמשיך את מה
שכתוב יש שני נציגים מקרב מועצת העיר ,נציג מהאופוזיציה ונציג
מהקואליציה ,לא לחינם ,בתחילת הישיבה שאלתי באמת שאלה אמיתית אני
רוצה לדעת האם בוריס איזינברג אתה בקואליציה או באופוזיציה? ,אני
רוצה לדעת באמת לגביך? לגבי נעמי?
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רועי לוי:

חבר בוועדת (לא ברור)

אבי בינמו:

סליחה,

רועי לוי:

זה מה שקורה,

אבי בינמו:

אני רוצה לדעת אם אתה חבר אם אתה חבר בקואליציה או באופוזיציה ,לא
יש נכון שיש גם קשר לוועדת הנהלה,

רועי לוי:

לא (לא ברור) זה מה שהוא אומר,

אבי בינמו:

לא יש קשר לוועדת הנהלה יכולה,

רועי לוי:

(לא ברור)

אבי בינמו:

כן ברור ,ברור אבל לכן אני לא יודע מה היא עמדתו של החבר

רועי לוי:

אבל הוא חבר,

אבי בינמו:

אבל אני לא יודע מהי עמדתו של החבר איגור גורביץ ,שנחשב כחבר הנהלה
ומתנהג כאיש אופוזיציה על הנושא הזה יש הלכות שלמות שכבר נכתבו
עליהם ,לא אני מעלה כאן ,אז לגבי בוריס אני לא יודע,

רועי לוי:

אבי אבי,

אבי בינמו:

לגבי איגור אני לא יודע,

רועי לוי:

אבי,

אבי בינמו:

ולגבי נעמי אני לא יודע,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא יודע,

בוריס אייזנברג:
אבי בינמו:

בסדר אני רוצה לשמוע אותה שתגיד ב...

בוריס אייזנברג:
אבי בינמו:

אני רק מבקש רציתי להגיד (לא ברור)

אני שואל אותך שאלה פשוטה,

בוריס אייזנברג:
אבי בינמו:

אבי,

כן,

בוריס אייזנברג:
אבי בינמו:

(לא ברור)

(לא ברור) עוד פעם,

תתחיל,

בוריס אייזנברג:

אתה יודע אתה הבנאדם שפירק את הקואליציה אתה הבנאדם

ששיקר לקואליציה ואתה שגרמת לפיזור של הקואליציה זה אתה,
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אבי בינמו:

אז אני שואל אותך,

דובר ?:

אז אתה בפנים או בחוץ?

אבי בינמו:

אתה בקואליציה או באופוזיציה?

בוריס אייזנברג:

ש.ר27.9.2017 .

לא פה ולא פה,

דובר ?:

אין דבר כזה יש או קואליציה או אופוזיציה,

אבי בינמו:

לא לא לא יש לפי העניין הוא אמר לי הוא מצביע לפי העניין הוא מצביע לפי
העניין.

בוריס אייזנברג:
אבי בינמו:

כן.

בסדר ,גם איגור ,אני רוצה,

יחיאל אדרי :אני חושב אדוני ראש העיר שאתה קיבלת מכתב מאיתנו וגם קיבלת הודעה
באחרונה
אבי בינמו:

איזה מכתב?

יחיאל אדרי :בישיבה אחרונה,
אבי בינמו:

איזה מכתב?

יחיאל אדרי :התפלגות,
אבי בינמו:

ההתפלגות שלכם אבל הודעתי לך,

יחיאל אדרי :סליחה,
אבי בינמו:

שאין לה תוקף חוקי.

יחיאל אדרי :אתה אומר מה אתה רוצה?
אבי בינמו:

אין לה תוקף חוקי.

יחיאל אדרי :אתה יכול להגיד,
דובר ?:

מתי מתחילים את סדר היום?

אבי בינמו:

עוד מעט,

יחיאל אדרי :אתה,
אבי בינמו:

אין סיעה כזו,

יחיאל אדרי :אתה קיבלת,
אבי בינמו:

אין סיעה שנקראת העבודה הירוקים נשר ,אין כזו סיעה,

יחיאל אדרי :יש נשר אחד ירוקים?
אבי בינמו:

אז תוציא מכתב חדש תתקן אותו,
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יחיאל אדרי :אני לא אתקן אותו (לא ברור)
אבי בינמו:

כל עוד לא תתקן אותו ,אין תוקף להתפלגות שלכם,

יחיאל אדרי( :לא ברור) מפלגת עבודה,
אבי בינמו:

אין תוקף,

יחיאל אדרי :אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

בוא אתה מומחה בפרוצדורות,

יחיאל אדרי :אני...
אבי בינמו:

ואתה מומחה בחוקים,

יחיאל אדרי :ברור,
אבי בינמו:

אתה יודע לכתוב את המכתב,

יחיאל אדרי :אני,
אבי בינמו:

תכתוב מחדש,

יחיאל אדרי :אני אכתוב לך עוד עשר אם אתה רוצה,
אבי בינמו:

לא עשר אחד,

יחיאל אדרי :אדוני,
אבי בינמו:

תכתוב,

יחיאל אדרי :הודיעו לך,
אבי בינמו:

אם אתה לוקח אות ק' תיקח מ-א'

יחיאל אדרי :הודיעו לך
אבי בינמו:

עד ת',

יחיאל אדרי :בסדר,
אבי בינמו:

נביא היום ,נביא היום עוד (לא ברור) ברוך ה' (לא ברור) נביא,

יחיאל אדרי :יש לך יש לך,
אבי בינמו:

נביא ,יש מדינות שיש להם  26אותיות,

יחיאל אדרי :אין בעיה,
אבי בינמו:

זהו,

יחיאל אדרי :אני בא ואומר הודיעו לך  3חברי מועצה,
אבי בינמו:

אדוני הנכבד,

יחיאל אדרי :תן לי רגע לסיים,
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(לא ברור) לא חוקי כי אין סיעה כזו,

יחיאל אדרי :אתה,
אבי בינמו:

אז אני אומר לך אתה רוצה להתפלג תכתוב כמו שאתה רוצה תתפלג,

יחיאל אדרי :אל תקשיב אני הודעתי לך והודיעו לך  3חברי מועצה ,שמתוכם  2הם סגנים
שלך על התפלגות אתה בא ושואל אם הם בקואליציה או לא ,תקרא להם
לשבת למשא ומתן הם יחידה בפני עצמה,
אבי בינמו:

מי זה הם?

יחיאל אדרי :מה זה משנה ירוקים אדומים מכורדיסטן מאפגניסטן תקרא להם שב איתם,
אבי בינמו:

אבל אתה,

יחיאל אדרי :שב איתם,
בוריס אייזנברג:

אבל הרגע אמרת (לא ברור)

יחיאל אדרי :אל תדאג מה שיש לנו תפסיק אתה ,תפסיק אנחנו מכירים את מה שאתה
עושה עכשיו אנחנו שכחנו,
בוריס אייזנברג:

אהה כן?

יחיאל אדרי :שכחנו,
בוריס אייזנברג:

אז אני באתי ללמוד,

יחיאל אדרי :עזוב,
בוריס אייזנברג:

באתי ללמוד אותה,

יחיאל אדרי :תשתמש עם הלשון שלך לאכול אל תשתמש איתה במקום אחר ,לכן אני בא
ואומר,
אבי בינמו:

די עזוב,

יחיאל אדרי :אז שיפסיק אז תשמור על זה תשמור על שקט,
אבי בינמו:

אני שומר,

יחיאל אדרי :תודה ,אני לא רואה,
אבי בינמו:

לא אל תפריע תן לו לסיים את הדברים שלו,

יחיאל אדרי :אני אומר ,יש פה חברי מועצה שהודיעו לך על התפלגות,
אבי בינמו:

אבל אמרתי לך,

יחיאל אדרי :לא,
אבי בינמו:

אני רוצה לעזור לך אני רוצה לעזור לך,
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יחיאל אדרי :תאמין לי,
אבי בינמו:

מה איכפת לך?

יחיאל אדרי :לא צריך,
אבי בינמו:

אם אתה רוצה להתפלג,

יחיאל אדרי :אתה יודע שאני גם  5שנים לפניך בפוליטיקה מה שאני יודע בפקודת העיריות
אני המצאתי חלק מהם,
אבי בינמו:

אבל אני מקבל את זה,

יחיאל אדרי :מהדם שלי עשו את זה,
אבי בינמו:

אבל אני מקבל את זה,

יחיאל אדרי :אז לכן אני בא ואומר,
אבי בינמו:

אני מקבל את זה שאתה בניית אתה יודע בסדר,

יחיאל אדרי :חלק גדול
אבי בינמו:

אז בוא,

יחיאל אדרי :חלק גדול,
אבי בינמו:

מה שאני מציעה שאתה תכתוב,

יחיאל אדרי :כן?
אבי בינמו:

מכתב התפלגות שאני אומר לך,

יחיאל אדרי :כתבתי,
אבי בינמו:

אבל הוא לא נכון יחיאל,

יחיאל אדרי :יכול להיות,
אבי בינמו:

תתפלא,

יחיאל אדרי :אין בעיה,
אבי בינמו:

אדרבה תתפלא,

יחיאל אדרי :יש לך פה
אבי בינמו:

כן,

יחיאל אדרי :על פי סעיף  125א' פקודת העיריות עזוב אותך כרגע ק' ר' ת' ל'
אבי בינמו:

למה עזוב אדוני אני נלחמתי (לא ברור)

יחיאל אדרי :אל תשכח,
אבי בינמו:

 27שנים,
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יחיאל אדרי :אל תשכח,
אבי בינמו:

 27שנים.

יחיאל אדרי :אל תשכח שאתה יושב בצד ימין שלך יושב אחד איתך שקבע את הירוקים
ואת הק' הזה ,יחד איתך ,אנחנו המצאנו את זה ולא אתה לבד,
אבי בינמו:

לא אתה יודע מה יש כאן שיח מאוד מעניין,

יחיאל אדרי :ביחד,
אבי בינמו:

אז אני אומר לך אני מקבל את מה שאתה אומר אין סיבה שנתווכח ונריב אני
מציע שהמכתב התפלגות שלך יהיה נכון אדרבה אני אשמח אם לא תתפלגו
אבל אם אתם רוצים להתפלג תכתוב את זה נכון,

יחיאל אדרי :לפני (לא ברור)
אבי בינמו:

אני אדע מה לעשות ,לא זה יעזור לי גם,

יחיאל אדרי :כשאתה שואל,
אבי בינמו:

אולי (לא ברור) רשימה,

יחיאל אדרי :שואל את נעמי,
אבי בינמו:

בטח שאני אשאל אותה,

יחיאל אדרי :כשאתה שואל אותה מאיזה סיבה,
אבי בינמו:

למה אתה מנהל שלהם? אתה לא מנהל שלהם.

יחיאל אדרי :אני יושב ראש הסיעה,
אבי בינמו:

אתה לא יושב ראש הסיעה אין סיעה כזו,

יחיאל אדרי :אין מה לעשות,
אבי בינמו:

לכן (לא ברור)

יחיאל אדרי :אתה לא רוצה לקבל אותנו,
אבי בינמו:

לא לא אני אקבל ,אני או7מר לך תשב תכתוב מכתב קצר אתה יודע בדיוק
איך לכתוב אותו אני אקבל אותו אני לא שמח אליו אני אקבל אותו,

יחיאל אדרי :בסדר,
אבי בינמו:

אני אדע שאתם סיעה לסיעה שלכם יש מעמד יש וועדות יש הכול ,אני רק
רוצה לשאול באמת אולי מישהו כאן יעזור לי ,ואיך בדיוק גיאורגי ואבי
בינמו נקראים ,איך בדיוק נקראים,

יחיאל אדרי :אני לא יודע,
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תעזור לי,

יחיאל אדרי :אני לא יודע,
אבי בינמו:

תעזור לי,

יחיאל אדרי :תמצא לך אתה תמצא לך שם,
אבי בינמו:

טוב רבותי,

יחיאל אדרי :תמצא אדומים ,מה אתה רוצה ממני,
אבי בינמו:

מאחר ואני אוהד את מכבי חיפה,

ישי איבגי:

מה יהיה איתם?

אבי בינמו:

שנים קשות נוספות רק בגלל זה (מדברים יחד) ואני מאמין בספר תורה
ובבורא עולם אבל אני מבקש,

ישי איבגי:

לא תספר להם את הסיפור שלא שמעו,

אבי בינמו:

רבותי ,תשמעו רבותי אני אמרתי לכם יש לי עניין אישי אני עושה הפסקה של
עשר דקות תודה רבה.

יחיאל אדרי :בסדר גמור.
(הפסקה)
אבי בינמו:

יש לומר מספר דברים ,אני מבקש ברשותכם לומר מספר דברים ,איפה
הדברים שלי אבל? לא זה ארוך .אתמול עשינו( .מדברים יחד) איפה החוות
דעת של ברלנד? של ברלנד? חילקתם לכולם איפה שלי?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב רבותי אני מבקש תתנו לי  5דקות התייחסות לנושא הזה ,אהה בנושא
חוות הדעת למינוי עובדים בכירים א' אני מבקש להקריא אהה אני מבקש
להקריא את חוות הדעת משום שחשוב שהיא תהיה בתוך פרוטוקול הישיבה,
ואני מתחיל עם מה שאמרתי שההצעת ההחלטה שהבאתם בנושא ועדה
למינוי עובדים בכירים סעיפים א' ב' ג' וד' אינם חוקים ואינם בסמכות
המועצה ,ואני מקריא בכל עירייה,

דובר ?:

מה אתה מקריא חוות דעת של מי?

אבי בינמו:

שנייה .בכל עירייה,

דובר ?:

מה אתה מקריא?
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אני ,אני מקריא מה שכתוב בדיני העיריות ,בכל עירייה תוקם וועדת מכרזים
לבחירת עובדים למשרות המניות בתוספת ה ,50החלטתה של הוועדה תובא
לאישור המועצה או ראש העירייה ,לפי העניין ,ואלה חברי וועדת המכרזים
לבחירת עובדים בחירים ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו אשר משמש
יושב ראש וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים שני חברי המועצה
שיבחרו על ידה אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת
ההנהלה נהיים כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה חבר המועצה שאינו
חבר בוועדת ההנהלה  3המנהל הכללי של העירייה כלומר מנכל העירייה,
ארבעה נציג שימנה השר שהוא בעל תפקיד מגביר בעירייה אחרת לתפקיד
הנדון במכרז ,היועץ המשפטי של העירייה יהיה משכיב בישיבות וועדת
מכרזים לבחירת עובדים בכירים ,למעט ישיבות שעניינן מינוי היועץ המשפטי
של העירייה .נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלה אם כן הוא
בעל כשירות והתאמה לתפקיד תהיה וועדת המכרזים הוועדה המוסמכת
לבדיקה ולשיעור כשירותו והתאמתו ,פקודת העיריות קובעת כי עובדים
בכירים בעירייה ימונו במכרז הפומבי על ידי מועצת העיר אכן היא מסדירה
את הקמתן של וועדת מכרזים שדנה במינויים ,של עובדים בכירים אלה,
הצעת החוק נועדה לחייב את הקמתן של וועדת מכרזים למינוי עובדים
בכירים בעיריות ,ובכך לתת משקל נוסף לקרונות המנהל התקין והשקיפות
הרכב וועדה זו הינו הרכב סטטוטורי שנקבע בהוראת הפקודה ומשכך לא
ניתן לשינוי על ידי מועצת העיר .או על ידי כל גורם אחר שלא באמצעות
תיקון חקיקה ראשית .ולכן ההתייחסות שלי להתייחס לכל הארבעה הצעות
בנושא וועדת בכירים ,הצעה ראשונה החלפת ראש העיר ,כאמור ראש העיר
יהיה חלק מההרכב על פי הוראות החוק ,אלה ימנה נציג מטעמו מקרב סגניו.
משלא ביקש ראש העיר להציל סמכות זו לנציג מקרב סגניו כלומר בעדר
נציג ,לא ניתן להחליף את ראש העיר לכן ההצעה זו פגומה ויש להסירה כלל
מסדר היום באשר לבקשה להחליף את חבר הוועדה מסעוד אלימלך בזאב
שפיגלר הבקשה היננה חתומה על ידי יושב ראש הסיעה אליה משתייך זאב
שפי גלר ו או על ידי זאב שפיגלר בעצמו ,הליך שתוגש בבקשה על ידי הנציג
המוצע יושב ראש הסיעה ובה כוח הסיעה הבקשה תידון לגופה ,ותינתן
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תשובה עניינית בשלב הזה לא ניתן לדון בהצעה ,יש להסירה מסדר היום.
בנוסף אציין כי בהתאם לסעיף  164לפקודת העיריות חבר מועצה שנבחר על
ידי הוועדה של המועצה ,חברותו באותה וועדה נפסקת משנפסקה חברותו
במועצה ,כלומר המחוקק בחר להעניק יציבות להרכב הוועדות בכדי למנוע
מצב של שינויים במהלך חייה של המועצה והוראה כי חבר וועדה ימשיך
לכהן בה ללא שינוי עד שחברותו במועצה הסתיימה ,בהצעה השלישית
בחירת ממלא מקום לךחבר הוועדה רועי לוי כפי שצויין מדובר בהרכב
סטטוטורי שאין לחרוג ממנו למעט ראש העיר המוסמך להציל סמכותו
בוועדה לנציג אין הרכב הוועדה מתיר בחירת ממלא מקום או נציגים מטעם
חברים אחרים בוועדה ,ההצעה הרביעית ביטול החלטות הוועדה שהתקבלו
בהרכב הקיים ,ההרכב הקיים הנוכחי הוא ההרכב החוקי על פי הוראות
הפקודה והבקשה מונחת לשינוי ההרכב חסרת כל בסיס וממילא יש להסירה
מסדר היום משכך אין מקום לדרוש כל מקום בסדר היומה של הוועדה
וחובה של הוועדה להמשיך לפעול כחוק והחלטותיה שהתקבלו בהרכביה
הקיים יהיו החלטות לגיטימיות בחוקות ,אני הקראתי ,שנייה אני הקראתי
כמובן חלקים נכבדים מ,
ישי איבגי:

ממה?

אבי בינמו:

מ ,תקבל את התשובה שאתה רוצה ,מפקודת העיריות ,וכמובן מחוות הדעת
של עו"ד רון ברלנד ,ואני חוזר ואומר כאשר ביקשתי חוות דעת מהיועץ
המשפטי של עיריית נשר עו"ד אלכס סנדלר עלה כתב והשיב שהוא נמצא
בחשש לניגוד עניינים אי לכך הוא מאפשר למורה לנו לקחת יועץ משפטי
חיצוני ,ולכן הוא חתם על כך לכן אני חוזר ואומר רבותי כן ,כן כל מה
שהקראתי רבותי הוא שאל ישי מהיכן זה ואמרתי לך מהיכן זה אבל זה
תיקון מספר 169 ,95ב' לנושא של וועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות
המניות לתוספת החמישית .החלטתה של הוועדה כבר הובא בזמנו לאישור
המועצה או ראש העירייה .כן יחיאל בקשה.

יחיאל אדרי :טוב אני רוצה,
אבי בינמו:

רבותי יחיאל מדבר ,השעה מאוחרת ,בקשה.
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יחיאל אדרי :מה שאתה הקראת את זה ,אני ראיתי את זה בגוף הזה ,ב אהה זה שהנציגים
שחתמו על הישיבה שלא מן המניין חמישה חברים שחתמו והוציאו אותי זה
עדיין לא אומר שאני רוצה ,אבל שרון ברלנד ואני מתפלא עליו כי הוא באמת
עו"ד שאני מעריך את עבודתו כותב משהו וסותר את עצמו ,אם פקודת
העיריות אומרת ואלה חברי הוועדת (לא ברור) ראש העירייה או נציגו מקרב
סגניו הוא לא אומר שום הצלת סמכות החוק לא אומר ,שום הצלת סמכות
שום דבר ומצד שני הוא בא ואומר שהנושא הזה זה הצעה אינה פגומה שיש
להסירה מסדר היום .אני שואל אותך עכשיו אדוני ראש העיר קיבלת את
החוות דעת הזאתי ב 19לחודש 19/9 ,הוצאת לנו אתהזימון ב 25לספטמבר,
רגע שאני לא אתבלבל 25 .הוצאת לנו את הזימון ,למה העלת את הנושאים
האלה לסדר היום בכלל?
אבי בינמו:

סליחה?

יחיאל אדרי :למה העלת אותם?
אבי בינמו:

אתה שואל שאלה,

יחיאל אדרי :בא אומר לך,
אבי בינמו:

אתה שואל שאלה מצוינת,

יחיאל אדרי :אומר לך היועץ משפטי שלך ,סליחה תן לי לסיים,
אבי בינמו:

אני אענה.

יחיאל אדרי :לקחת יועץ משפטי חיצוני,
אבי בינמו:

אני אענה,

יחיאל אדרי :אומר לך יועץ משפטי חיצוני יש להסירה מסדר היום,
אבי בינמו:

אני אענה,

יחיאל אדרי :אם הוא אומר לך יש לך להסירה מסדר היום ,אז למה העלת אותה? עכשיו
אם העלת אותה ואתה רוצה לבוא בטענה ואני יודע מה אתה הולך להגיד לי
שממונה לחוז אומר לך אם יבקשו לעשות מלחמה עם סוריה אתה צריך
לפתוח (לא ברור) צריך לפתוח אבל אם אנחנו קוראים ואני קורא ויש לי
קצת הבנה אמרתי לך אני לא יועץ משפטי ,אני יצרן של יועצים משפטים ,אז
אני קצת יודע מעבר,
שלומי ז'ינו:

שאחת מהן התמחתה אצל ברלנד,
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יחיאל אדרי :כן כן אחת מהן התמחה אצל לא ברלנד מישהו שקשור לברלנד ,כן כן כן,
שלומי ז'ינו:

(לא ברור)

יחיאל אדרי :כן אדון ז'ינו,
שלומי ז'ינו:

כשאתה אישרת,

יחיאל אדרי :אדון ז'ינו,
שלומי ז'ינו:

אני במקומך,

יחיאל אדרי :אדון ז'ינו,
שלומי ז'ינו:

(לא ברור) לא הייתי נוגע,

יחיאל אדרי :אדון ז'ינו שב בשקט אתה מפריע לי,
שלומי ז'ינו:

אני לא אשב בשקט,

יחיאל אדרי :שב בשקט אתה מפריע לי.
אבי בינמו:

אתה תגיד את הדברים שלך כשהוא יסיים,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור) אלי,

אבי בינמו:

תן לו לסיים

שלומי ז'ינו:

זה קריאת אלי ,הוא היה (לא ברור) קריאות אלי,

יחיאל אדרי :לא אישי,
אבי בינמו:

רבותי השעה מאוחרת תן לו לסיים,

שלומי ז'ינו:

בסדר (לא ברור)

אבי בינמו:

אתה תדבר לאחר מכן ,תן לו לסיים,

דובר ?:

שלומי זה לא ישי הוא מדבר פוליטי,

שלומי ז'ינו:

מה זה לא אישי עזוב אותך (לא ברור)

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי אחרי יחיאל,

יחיאל אדרי :אחרי שתשלם נדבר ,לא עכשיו אחרי שתשלם אז שב בשקט,
שלומי ז'ינו:

נראה מי ישלם מי,

יחיאל אדרי :שב בש..
אבי בינמו:

אחרי זה שלומי .שלומי בבקשה,

יחיאל אדרי :אל תע יר אמרתי לך .כתוב פה דבר מאוד פשוט אני קורא את זה אדוני ראש
העיר,
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כן.

יחיאל אדרי :ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו אשר ישמש כיושב ראש וועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים ,לא כתוב כאן הצלה כל מקום שיש ראש העיר הוא
צריך להציל את סמכויותיו כתוב בפרוש ואם לא כתוב זה אומר שזה יכול
להיות אתה ואין לי בעיה עם זה .זה יכול להיות כל אחד אחר .ואין לי בעיה
עם זה,
שלומי ז'ינו:

(לא ברור)

יחיאל אדרי :תנו לי רגע ,הציעו אותי אני מודיע לך חד וחלק שאין לי כוונה להיות
במקומך,
שלומי ז'ינו:

למה הציעו לך?

יחיאל אדרי :לא יודע.
שלומי ז'ינו:

אהה סתם?

יחיאל אדרי :יכול להיות ,אני לא חתום על הבקשה מה אתה רוצה ממני?
אבי בינמו:

מה אתה לא מתואם איתם?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

סליחה רבותי,

יחיאל אדרי :אני מבקש תשמור את רשות הדיבור בבקשה אדוני ראש העיר,
אבי בינמו:

אתה צודק,

יחיאל אדרי :הוא מפריע לי,
אבי בינמו:

הוא צודק ,כן,

יחיאל אדרי :אני לא מחפש להחליף אותך ולא רוצה להחליף אותך בתפקיד הזה אנחנו
מדברים על שנה לפני הבחירות ,אני לא יודע בכלל אם יש לנו אפשרות לקחת
בכירים ,אני לא יודע שום דבר ,אני רק יודע דבר אחד שמה שרון ברלנד כותב
כ אן זה סותר את החוק ,כי אם הוא כותב ,אם החוק אומר ש ,ואלה חברי
וועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים ,ראש העירייה או נציג מקרב סגניו,
אשר ישמש כיושב ראש וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,זה פעם
אחת ,אומר אדוני הצעה ראשונה החלפת ראש העיר כך שבמקומו ימונה
יחיאל אדרי ,יחיאל אדרי מודיע לך פה על השולחן שהוא לא רוצה א' .ב'
כאמור לראש העיר יהיה חלק (לא ברור) אין לי בעיה עם כל הדברים האלה,
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ההצעה הזו ההצעה פגומה שיש להסירה מסדר היום ,יש לך אסמכתה של
יועץ משפטי חיצוני למה העלת אותה? אם אתה מעלה אותה אתה חייב
להגיע איתה להצבעה אם לא ,לא מעלים אותה ככה אני למדתי,
אבי בינמו:

אדוני הנכבד אני לא מקבל את דעתך (לא ברור)

יחיאל אדרי :בוא ו,
אבי בינמו:

תכף אני אקשיב למה זאב שפיגלר ואחר כך שלומי .כן זאב?

זאב שפיגלר :אהה אבי זה לא שאני שש להיות בוועדה כזו או אחרת ,אבל נעשה כאן
איז שהו הטעיית החוק בזה שהחלטתם בזמנו ויצאתם בהצהרה שמר מסעוד
אלימלך יבוא ויחליף את מר משיח עמר בכל תפקידיו בוועדות ללא אישורי
ללא הסכמתי,
אבי בינמו:

אבל...

זאב שפיגלר :סליחה ,כשבפועל אני יושב ראש הסיעה מסיבה פשוטה גם אם תרצה או לא
תרצה היה נציג אחד בליכוד ,סיעת הליכוד בו ברגע שמשיח מתפטר רק אני,
אם נרצה או לא נרצה אני יושב ראש הסיעה לכן באתם ועשיתם מהלך פסול,
יצאתם בהצעה פסולה שקבעתם אתה אבי יחד עם היועץ המשפטי ולא רוצה
להיכנס הלאה מי בא ושיתף פעולה איתכם בהצהרה,
אבי בינמו:

למה אתה לא רוצה להגיד?

זאב שפיגלר :א הה הוא יושב כאן אני לא מתבייש יושב כאן ידידי מר איגור גם כן שפסול
מאוד מה שהוא עשה גם ,כל מי ששותף לקנוניה הזאתי,
אבי בינמו:

מה הוא עשה שפסול?

זאב שפיגלר :סליחה אתם פעלתם ...הלא אני תמיד מנסה לשמור על נכות כפות ידיים
לעבוד על פי החוק ,לא ללכת ולקחת את החוק לידיים שלי ,אלה לבוא ולפעול
במסגרת החוק .באתם אתם שיקרתם רימתם יצאתם בכל מיני הצהרות
מתחת לשולחן מעל השולחן ,לא נכנס לזה .וקיבלתם החלטה פסולה .שאין
לה שום משקל אין לה שום אחיזה ,גם מבחינת החוק וגם מבחינת היושרה
ובכל זאת עשיתם את זה ,אז תאמין לי אתה יודע עיסוקי בקושי מאפשרים
לי לנשום אוויר להיכנס לוועדה כזו או אחרת זה הדבר הכי גרוע שמבחינתי
יכול להיות .אבל אני לא יכול לשתף פעולה עם עיוות דין ,עם בנאדם שבא
ופועל בניגוד לחוק ולכן נושא של המינוי של מר מסעוד אלימלך שהוא פסול
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עוד הפעם בכל התפקידים ללא יוצא מן הכלל ,היה מן הראוי לבוא ולפסול
אותו ,אומנם אינני חתום על הישיבה הזו ,אבל הצהרתי את זה פעמים
בישיבות ,ביום הראשון למינוי שבאת והצהרת על מר מסעוד כמחליפו של מר
משיח הצהרתי ואמרתי שהחלטתך זו אין לה משקל מבחינתי אני לא בא
ופעלתי אומנם במסגרת החוק ,אני כן יכול להגיד לך אתה יודע מה לא רציתי
לספר את זה אבל אני לא אספר .אהה לא אספר,
אבי בינמו:

(צוחק) כי אז תחשוף את האנשים,

זאב שפיגלר :לא רוצה לספר ,אבל בכל אופן קבל ,אבי למדת להכיר אותי אם אני אומר
משהו יש לו אחיזה במציאות אני לא מסלף את המציאות,
אבי בינמו:

זה בטח...

זאב שפיגלר :לכן זה נעשה משהו לא בסדר,
אבי בינמו:

זה בטח ח' כ' הכול אני מניח אהה...

זאב שפיגלר :אוקי ,זה אומר שהחתימה שלי או לא החתימה שלי המינוי שלי או לא המינוי
זה כל המהלך הזה הוא פסול הגיע הזמן ליישר את העיוות הזה,
אבי בינמו:

אדרבה ואדרבה .אדרבה ואדרבה,

זאב שפיגלר :אז יש לך כאן כבר סעיף אחד שבא ו,
אבי בינמו:

בוא תביא ,אדרבה ואדרבה בוא תוכיח לי,

זאב שפיגלר :אביך איך,
אבי בינמו:

שאתה יושב ראש הסיעה בוא תוכיח לי,

זאב שפיגלר :אבי מסיבה פשוטה מאוד איך בכלל,
אבי בינמו:

איך תוכיח לי,

זאב שפיגלר :אז אני אסביר לך,
אבי בינמו:

מה אתה בכוח הסיעה יושב ראש?

זאב שפיגלר :סליחה אבי אבי ,אבי אבל אמרתי,
אבי בינמו:

מה,

זאב שפיגלר :אז אני מחדד את זה ,אמרתי לך סיעת הליכוד הייתה מורכבת משני חברים
מר משיח ואנוכי,
אבי בינמו:

מה,

זאב שפיגלר :שנייה ,בקשה,
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מי היה בכוח הסיעה?

זאב שפיגלר :רגע ,רגע,
אבי בינמו:

אין מושג כזה,

זאב שפיגלר :סליחה רגע ,רגע,
אבי בינמו:

יושב ראש הסיעה,

זאב שפיגלר :למה?
אבי בינמו:

בה כוח הסיעה,

זאב שפיגלר :למה אתה מפריע לי אבי?
אבי בינמו:

סליחה.

זאב שפיגלר :תודה .באתם ויצרתם מפגש סודי יחד עם חברי ידידי איגור,
אבי בינמו:

הוא הצטרף,

זאב שפיגלר :שהוא בכלל לא שייך לסיעת הליכוד,
אבי בינמו:

הוא הצטרף,

זאב שפיגלר :סליחה,
אבי בינמו:

הוא הצטרף,

זאב שפיגלר :סליחה,
אבי בינמו:

הוא הצטרף לסיעת הליכוד,

זאב שפיגלר :סליחה ,הוא לא יכול
אבי בינמו:

למה הוא לא יכול להצטרף?

זאב שפיגלר :הוא לא יכול להיות בסיעת הליכוד,
אבי בינמו:

למה הוא לא יכול להצטרף?

זאב שפיגלר :הוא לא יכול,
דובר ?:

למה (לא ברור)

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :תקשיב הוא לא יכול להיכנס לסיעת הליכוד ,הוא יכול להצטרף לליכוד הוא
לא יכול להיקרא חלק מסיעת הליכוד,
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :לא קיים,
(מדברים יחד)
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יחיאל אדרי :אתה בזמנו (לא ברור)
זאב שפיגלר :לא אנחנו איחדנו ,לא הוא הצטרף לליכוד אני לא אמרתי ,כדי שהוא יצטרף
לסיעת הליכוד הוא צריך לבוא לקבל בסיעת הליכוד את השם שלה ,הוא לא
ויתר על השם של הסיעה שלו בכלל ,הוא עדיין בישראל ביתנו,
(מדברים יחד)
דובר ?:

בואו נראה עד מתי,

זאב שפיגלר :סליחה ,אבי,
אבי בינמו:

רבותי תנו לשפיגלר לסיים,

(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :רגע רגע,
אבי בינמו:

אבל אמר לכם יחיאל דבר פשוט ,אתם חתומים,

זאב שפיגלר :סליחה הוא קורא לעצמו בישראל ביתנו ריבונו של עולם הוא בסיעת הליכוד?
או בישראל ביתנו? בחיי
אבי בינמו:

אדוני,

זאב שפיגלר :אני אראה לך אתם קוראים לו ישראל ביתנו,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אומר לך יחיאל הוצאתם מכתב משותף של הליכוד מכתב משותף,

דובר ?:

(לא ברור)

זאב שפיגלר :כנראה גם הו א לא יודע איפה הוא אבל זה לא משנה .הוא לא האישיו תעזוב,
או בנאדם יקר זה לא משנה.
(מדברים יחד)
זאב שפיגלר :סליחה המכתב שהוצאנו הוא חבר תקשיב הוא חבר לסיעת הליכוד,
יחיאל אדרי( :לא ברור) נוח הוא איתנו בליכוד וכשלא נוח לך הוא נגדנו,
זאב שפיגלר :סליחה אני ל א ,סליחה אני כבר אומר לך שהוא חבר לסיעת הליכוד אבל אין
לו את הסמכות לבוא ולהיכנס כדי להיקרא בסיעת הליכוד,
יחיאל אדרי :זה הסניף שלך יחליט,
זאב שפיגלר :סליחה אוקי הסניף שלי לא החליט את זה גם.
יחיאל אדרי :אז מה אתה רוצה ממנו?
זאב שפיגלר :אבל למה אנחנו נכנסים לאישיו הבנאדם יקר ,למה להיכנס אליו ל ,תעזוב,
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יחיאל אדרי :אתה נכנסת אליו תעזוב אותנו,
זאב שפיגלר :אני בא ואומר יצאתם,
יחיאל אדרי( :לא ברור)
זאב שפיגלר :אהה סליחה יחיאל אתה מפריע לי ,יצרתם מפגש ,סליחה יצרתם מפגש
קנוניה נפגשתם מאחורי גבי,
יחיאל אדרי( :לא ברור)
זאב שפיגלר :יחיאל יחיאל ,נפגשתם מאחורי גבי בלי לזמן אותי בכלל למפגש ,חתמתם על
הסכם קואליציוני בלי שחבר הסיעה השני יבוא ויאשר את זה ולא מיודע
לזה ,ולא רק זה באתם לאותה ישיבה והעברתם את התקציב בלי לעדכן אותי
בכלל ,רבותי אתה רוצה עוד משהו יותר מזה?
אבי בינמו:

לא אבל,

זאב שפיגלר :עוד משהו יותר מזה?
אבי בינמו:

אבל יש סיעות יש בה כוח ובה כוח,

זאב שפיגלר :סליחה,
אבי בינמו:

אבל תן לי משפט להגיד ,תקשיב,

יחיאל אדרי :אנחנו לא חייבים,
אבי בינמו:

ברשימת אם ,בואו ניקח רשימה עצמאית .ברשימה עצמאית יש בה כוח
סיעה,

זאב שפיגלר :סליחה אני מנסה לא אני קוטע אני אומר את זה לצורך הפרוטוקול בלבד,
אני לא רוצה כלום ,זה לצורך הפרוטוקול בלבד .יתרה מכך הליכוח ,סליחה,
אבי בינמו:

(לא ברור) שיש,

זאב שפיגלר :רגע אבי ,אבי ,הסניף הליכוד מועצת ליכוד התכנסה והחלטה ונמצא כאן גם
מר ניס ים יצא החלטה שסיעת הליכות תמשיך להיות באופוזיציה ,כלומר הם
בכלל לא בקואליציה אפילו סיעת הליכוד ,תבין את האבסורד שנייה,
חתמתם על הסכם שאין לו תוקף עם הליכוד כאילו בקואליציה והחלטה של
סיעת הליכוד היא מלפני שבועיים,
אבי בינמו:

אבל אתה,

זאב שפיגלר :שלושה שבועות,
אבי בינמו:

אבל אתה לא היית שם?
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זאב שפיגלר :סליחה אז מה אני לא יודע מה קורה,
אבי בינמו:

אבל זה מחייב אותך,

זאב שפיגלר :יש פרוטוקול,
אבי בינמו:

זה מחייב,

זאב שפיגלר :לא ,סליחה סליחה אני חלק מהליכוד ולא יעזור לאף אחד לא זה מחייב אותי
או לא מחייב אותי אני פועל על פי צו מצפוני,
אבי בינמו:

או,

זאב שפיגלר :אם אני ארצה אני אפעל לפי מה שהליכוד יגיד לא ארצה לא אפעל ,בעבר
פעלתי גם בניגוד להחלטות של הליכוד ,בנושא של מנהלת קריית החינוך ועוד
משהו מסויים אני לא אסתה מאני מאמין שלי מאני הדרך שלי וזו לא משנה
מה כולם יגידו רק אני אומר ההחלטה הספציפית הזו לגבי מר מסעוד
אלימלך היא פסולה היא נעשתה בניגוד לדין,
אבי בינמו:

אבל תאפשר לי לענות לך רגע ,בוא ניקח רשימה עצמאית ,עזוב רגע ,שיש בה
כוח לסיעה ויש ממלא בה כוח .נניח עכשיו בה כוח פרש הלך יצא מי בא
במקומו? הממלא מקום,

זאב שפיגלר :סליחה תן לי רגע תן לי לסיים,
אבי בינמו:

בה כוח הסיעה שלכם לפי דעתי זה בכלל חבר הכנסת יריב לוין ,אם אני לא
טועה ,הוא בה כוח הסיעה ,נכון? אם הוא בא כוח הסיעה ואתה רוצה להיות
בה כוח הסיעה במועצה תפנה אליו שייתן לך את ההסמכה או לא יודע,

זאב שפיגלר :זה בכלל לא מעניין אותי,
אבי בינמו:

מה זה לא מעניין,

זאב שפיגלר :זה בכלל לא מעניין אותי.
אבי בינמו:

אבל אותי זה מעניין.

זאב שפיגלר :מעניין אותי שפעלתם בניגוד לחוק,
אבי בינמו:

אבל אותי זה מעניין.

זאב שפיגלר :זה לא מעניין אותי בכלל ,עכשיו אבי,
אבי בינמו:

אין מושג כזה,

זאב שפיגלר :אבי ,אבי,
אבי בינמו:

אין מושג.
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זאב שפיגלר :אבי שאלה,
אבי בינמו:

אין מושג,

זאב שפיגלר :אבי,
אבי בינמו:

אין,

זאב שפיגלר :אבי,
אבי בינמו:

אין,

זאב שפיגלר :אבי,
אבי בינמו:

אין,

זאב שפיגלר :אבי אבי,
אבי בינמו:

מה,

זאב שפיגלר :הכנסת ,הכנסת לישראל,
אבי בינמו:

כן,

זאב שפיגלר :הגדילה לעשות וכיוון שחבר כנסת מסוים היה צריך לפרוש ופרש שמו מידי
חבר כנסת אחד למשך  24שעות במקומו ,נשאר כאן משיח בה והתפטר ,פוטר
התפטר ,זה לא משנה .נישאר נציג אחד של הליכוד אם נרצה או לא נרצה
הוא הופך להיות היושב ראש ,לא יעזור כלום,
אבי בינמו:

למה בגלל הוותק שלך?

זאב שפיגלר :לא,
אבי בינמו:

אז על מה?

זאב שפיגלר :אין מישהו אחר .אין מישהו אחר רקיבונו של עולם,
אבי בינמו:

אבל כשנכנס מישהו אחר,

זאב שפיגלר :אז צריכים עם המישהו אחר יחד איתי צריך לקבל החלטה,
אבי בינמו:

ומה איתו?

זאב שפיגלר :סליחה שיבוא לא קיבלנו החלטה,
אבי בינמו:

לא נגמר,

זאב שפיגלר :אף אחד לא קיבל החלטה ,לא נעשה דיון בכלל אף אחד לא קיבל החלטה ,על
מה אתה מדבר,
אבי בינמו:

זה זה,

זאב שפיגלר :אתה קיבלת החלטה ,זה בסדר
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זה שווה דיון מעניין אני רוצה גם להגיד לך משהו נוסף תראה להבדיל,
להבדיל אלפי הבדלות ושיזכו כולם לבריאות ושנים ארוכות כאשר היה דן
תיכון ודוד עמר ,דוד עמר לא היה באף וועדה ודן תיכון היה בכל הוועדות זה
לא אותו מקרה ,כרגע נכנס שלומי הוא לא באף וועדה הוא לא באף וועדה כן,
צריכים להתכנס האנשים האלה ולהגיד אדוני באיזה וועדות אנחנו צריכים
להיות אין מקרה שהוא לא,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

בסדר ,אני שלחתי את הרשימה של כל הוועדות שאנשים נמצאים מי שביקש
קיבל את הרשימה ,כן,

זאב שפיגלר :ואני מופיע בכל הרשימות האלו כממלא מקומו של מר משיח עמר לידע כללי
אתה רוצה אני אציג העברת את זה ליועץ ה...
אבי בינמו:

לא,

זאב שפיגלר :סליחה תראה את הקוריאוז,
שלומי ז'ינו:

זה יבש (לא ברור)

זאב שפיגלר :סליחה שנייה,
שלומי ז'ינו:

זהו נגמר,

זאב שפיגלר :העברתי את זה,
שלומי ז'ינו:

נגמר זהו,

זאב שפיגלר :סליחה שלומי ברשותך אל תפריע לי העברתי את זה ליועץ המשפטי,
שלומי ז'ינו:

מעולה,

זאב שפיגלר :אתה יודע מה היועץ המשפטי אמר לי ,אני לא מתערב בענייני עשייה ,זה
התשובה בכתב אז אני לא מתערב בענייני עשייה ,אז מי יתערב אתה
התערבת? אתה לקחת את החוק לידיים שלך? זה התשובה שלו אחרי
שהבאתי לו את המסמך שאני מחליפו של משיח על פי החלטת המועצה.
אבי בינמו:

כן שלומי,

זאב שפיגלר :לא יאומן איך אנחנו עובדים ,לא יאומן,
שלומי ז'ינו:

אני חושב (לא ברור)

זאב שפיגלר :מצחיק,
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בטעות אני רוצה לתקן את מה שאמרתי (לא ברור) בקשר לחבר מועצה
איגור גורביץ ,אמרתי שלמיטב זכרוני הוא לא הגיש אף הצעה אבל נזכרתי
שהייתה הצעה אחת לסדר היום שהוא העלה וזה היה בסיפור שלא ניכנס
אליו בסיפור של משיח עמר להעביר את הקרקע אליו ,זה ההצעה היחידה
שהוא העלה ,ולגבי כל הדיבורים האלה אנחנו כל פעם חוזרים כן יועץ משפטי
לא יועץ משפטי לפרשן את חוות דעת לא לפרשן את חוות הדעת ,בואו נגיע
לאיזה משהו מוסכם (לא ברור) או נדון בסדר היום או לא נדון,

אבי בינמו:

אני,

שלומי ז'ינו:

או,

אבי בינמו:

אנחנו נדון בסדר היום .יש סדר יום ואנחנו נדון בסדר היום.

שלומי ז'ינו:

אז תתחילו,

אבי בינמו:

בקשה,

שלומי ז'ינו:

סדר יום של הישיבה איזה נושאים ,זה סעיף ראשון זה סעיף ראשון ובואו
נתחיל ,מה אתה חושב שנדון בו (לא ברור)

אבי בינמו:

זה קודם כל סעיף ראשון,

שלומי ז'ינו:

לא הוא צירף לך את הדף ,הוא צירף לך את הדף הראשון רק את הדף
הראשון נכון?

דובר ?:

הנה (לא ברור)

ישי איבגי:

(לא ברור) מתחילים,

שלומי ז'ינו:

בקשה,

ישי איבגי:

הוא צירף ראש העיר לא אני ,צירפת מה שצירפת אמרתי לו בקשה תתחיל
לדון,

אבי בינמו:

אנחנו שולחים הכול,

ישי איבגי:

אפשר לקרוא?

אבי בינמו:

אפשר לדון,

ישי איבגי:

יפה,

אבי בינמו:

אתה יכול,

יחיאל אדרי :על מה אנחנו מדברים על איזה סעיפים?
אבי בינמו:

סעיף א'
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ישי איבגי:

עמוד ראשון מתחילים את כל הסעיפים הוא צירף אותם לא אני,

דובר ?:

(לא ברור)

אבי בינמו:

סליחה אדוני הנכבד,

ישי איבגי:

אתה צירפת את זה בזימון,

אבי בינמו:

אנחנו עוד לא הגענו,

שלומי ז'ינו:

ישי (לא ברור)

ישי איבגי:

אתה רואה מה אתה חושב,

שלומי ז'ינו:

(לא ברור)

ישי איבגי:

בקשה צירפת את זה ,הנה ביחד הנה כל הנושאים אני (לא ברור) מה אמרת
מה אתה אומר?

אבי בינמו:

רבותי,

נעמי כספי:

תתחיל בשני בראשון (לא ברור)

ישי איבגי:

אין בעיה אני אתחיל בשני,

אבי בינמו:

כן ,אנחנו,

ישי איבגי:

ראשי פרקים,

אבי בינמו:

רגע רגע שנייה שנייה ,בוא אנחנו דנים בסעיף הראשון,

שלומי ז'ינו:

אני רואה שלאף אחד אין חשק לדון על זה,

ישי איבגי:

יש יש חשק,

שלומי ז'ינו:

בוא נתקדם,

ישי איבגי:

יש חשק,

שלומי ז'ינו:

אז יאללה קדימה.

אבי בינמו:

רבותי אנחנו,

ישי איבגי:

הציעו לך משהו למה לא הלכת אליו (לא ברור) אתה רוצה את המחלוקת (לא
ברור)

אבי בינמו:

לא לא לא לא

שלומי ז'ינו:

אז מה (לא ברור) מה?

אבי בינמו:

זה הסכמה של רוב חברי המועצה לסגור את הישיבה,

דובר ?:

כולם,

אבי בינמו:

כולם ,הבית שלי בבית חולים,
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שלומי ז'ינו:

אני בעד,

אבי בינמו:

אם כולם מסכימים,
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יחיאל אדרי :אני חוזר ואומר רבותי אפשר לא להפריע? ראש העיר הודיע שיש בעיה אישית
לילדה ,אני מציע אהה שהישיבה תימשך מכאן לישיבה הבאה לתאריך
שאפשר,
אבי בינמו:

לתאריך הבא,

ישי איבגי:

לתאריך הבא שקבעת,

שלומי ז'ינו:

אני לא מתנגד אבל אני רוצה להוסיף משהו,

אבי בינמו:

אם הסכמה של כולם,

שלומי ז'ינו:

היועץ המשפטי (לא ברור)

אבי בינמו:

אבל נדון בזה .כי אם יש הסכמה של כולם,

שלומי ז'ינו:

אבל אנחנו נחזור על אותה נקודה.

אבי בינמו:

אבל אולי עד אז ,אבל אולי עד אז כבר יהיה יעוץ משפטי יותר טוב,

שלומי ז'ינו:

בוא באמת ננסה להגיע להסכמה,

אבי בינמו:

אולי עד,

שלומי ז'ינו:

להסכמה ,כולם בואו נדון על זה.

אבי בינמו:

שלומי שלומי או שאנחנו דנים או שאנחנו מקבלים הסכמה של כל חברי
המועצה,

יחיאל אדרי :אני לא מסכים עם (לא ברור) היועץ משפטי,
אבי בינמו:

לא אבל זה לא לדיון,

שלומי ז'ינו:

בואו נדון על זה.

אבי בינמו:

סליחה זה לא לדיון,

שלומי ז'ינו:

טוב.

אבי בינמו:

זה לא הוגן גם זה לא לדיון.

שלומי ז'ינו:

לא עכשיו לא עכשיו,

אבי בינמו:

אבל זה לא לדיון אמרתי הקשבתי קשב רב בנושא הזה אם יש הסכמה של כל
חברי המועצה אני אסיים את הישיבה רק הסכמה של כל החברים הנוכחים,

יחיאל אדרי :זה לא ניסיון זה לדחוק אותנו,
אבי בינמו:

וכתוצאה ,לדחות אותה,
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דובר ?:

לדחות לתאריך שקבעת בישיבה הבאה,

אבי בינמו:

(לא ברור) הודעתי שהבת שלי בבית חולים.

דובר ?:

שתהיה בריאה,

אבי בינמו:

נאחל לה רפואה שלמה ולכל עם ישראל.

נעמי כספי:

רפואה שלמה,

אבי בינמו:

ואם כן בהסכמה של כולם לסיים את הישיבה,

ש.ר27.9.2017 .

יחיאל אדרי :אני מציע לחברי (לא ברור)
אבי בינמו:

הישיבה הסתיימה תודה רבה לכם דרך אגב.

 -תום הישיבה -

___________

___________

מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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