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 פרוטוקול

 

בוא נראה איפה זה, ערב טוב השעה שבע, ישיבת מליאת מועצת העיר שלא  אבי בינמו:

מאחר ואין קוורום אנחנו נמתין חצי שעה. תודה.  857-17מן המניין מספר 

את ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין ערב טוב אני מתכבד לפתוח 

נוכחים בישיבה:  אבי בינמו, יחיאל אדרי, נעמי כספי, בוריס  857-17-2017

ישי איבגי רועי לוי  איזינברג, גאורגי גרשקוביץ, שלומי ג'ינו, אדווה קאופמן 

דן תיכון איגור גורביץ, חסרים זאב שפיגלר מסעוד אלימלך, כנוכחים מבקר 

צקי, גזבר דגלעד הישג, מהנדס העירייה, איפה הוא? לאון גרוהעירייה 

העירייה מיכה ג'אנו, מנכלית העירייה מיכל ליבנה, לא נוכח בישיבה זו היועץ 

 המשפטי של עיריית נשר אלכס טנדלר, אני ברשותכם, רבותי,

 אני מבקש כמה, דן תיכון:

 כל האפשרות לדבר,שנייה שנייה, יהיה לך, שנייה שנייה יהיה לך  אבי בינמו:

 אני בטוח שיהיה, דן תיכון:

יהיה לך, אני חושב שמן הראוי ונכון שעיריית נשר תכבד בדקת דומיה את  אבי בינמו:

אפשר לשבת תודה, מילה נוספת זכרו של יצחק רבין אבקש מכם ברשותכם, 
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שנה להירצחו של יצחק רבין זכרו לברכה חייל מפקד מנהיג רמטכ"ל  22היום 

חודש ימים לפני  11/9/1995שלת ישראל לנשר הייתה זכות לוראש ממ

הירצחו הכריז יצחק רבין על נשר כעיר, אני אשמח אם לדן תיכון יש מה 

להוסיף או להגיד? אמרתי אני אשמח לאור ניסיונך ומעמדתך ואם תרצה 

 להגיד משהו,

 כן, דן תיכון:

 לזכרו של יצחק רבין? אבי בינמו:

ם שהפגישה האחרונה הביקור האחרון של יצחק רבין בכנסת  מעטים יודעי דן תיכון:

כמה ימים לפני הרצח הנתעב, עסק באיזה קונפליקט שפרץ ביני לבין יצחק 

רבין בנושא שסבב סביב חבר הכנסת עדי )האמוראי( אז יושב ראש חברת 

הרבה שנים עוד בהיותי חשמל שניסו להדיח אותו, את יצחק רבין הכרתי 

ני הוא היה אלוף פיקוד הצפון ובגיל צעיר אחי היה מקוריו חייל צעיר בגול

לחוגים האלה של יוצאי הפלמ"ח אני חשבתי היום כששמעתי את דברי הבן, 

אני לא יכול לומר שאני תמכתי על הדברים האלה שאני מעיד על עצמי שלא 

הייתי על המרפסת בכיכר ציון בעת שנאמרו דברים כאלה ואחרים ובכלל אני 

שאפשר להאשים מחנה מסוים ברצח הזה, בכל מקום אני לא רוצה  לא חושב

להעריך אבל היו לי קשרים אהה קרובים מאוד, השבוע כתבתי מה לו נדמה 

שנה לביטוי פרויקט הלוי, והאמריקאים נקטו אז בדרך שלא הייתה  30לי 

מקובלת עלי, הם הזמינו את יצחק רבין ואותי להיפגש עם שר ההגנה כספר 

לחסל את  םושם שמענו לראשונה שהם מבקשים דורשים מכריחי וינברגר

פרויקט הלוי, אנחנו יצאנו בעוד הוא בפנים אני ממתין בחוץ כשהוא יצא אני 

נכנסתי בפנים, אהה ובעצם כך נפל הקורט על אותו פרויקט מכל מקום הוא 

היה ראש ממשלה טוב חבל שאין כמותו רבים, לא שאני חושב שהוא האמין 

השלום של מי שממשיך את דרכו מעטים יודעים שהוא בעצם הסכים  ביוזמת

ליוזמת אוסלו תוך הטלת ספק במשהו חיובי יצא מהעניין הזה, סבר שישנה 

הזדמנות וצריך לנצל אותה אבל אני זוכר שהוא אמר לי שלא תיתלו תקוות 

רבות בעניין הזה, בכל מקום הייתה לו תמיד תכונה חיובית לנסות לנסות 

ת גם כשחלקנו על דרכו תמיד הערכתי אותו יכול לומר בהיבט האישי לנסו

שיום אחד הוא טען שאני מקצץ בתקציב משרד הביטחון הוא היה אז שר 
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הביטחון הוא אמר והיה ותפרוץ מלחמה בין סוריה לישראל על נושא המים 

אז האחריות היא עלי, בכל מקום כפי שאתם מבינים ואני אסיים בבדיחה 

שאישתי אומרת שהיא לא לעניין, בודאי שהיא חסרת טעם אבל  "קפקאית"

מן הראוי לספר שיום אחד הזדמנו לאחר לפני שהוא היה ראש ממשלה , לא 

אחרי שהוא היה ראש ממשלה טסנו במטוס עם לאה רבין מסן פרנסיסקו 

לניו יורק והיא ישבה לבד ואני ביקשתי מאשתי שתלך ותשב לידה ותעשה לה 

ה שהרי בן אם תרצו או לא תרצו העצרת הזו נערכה במרחק מה שנקרא שיח

של חמישה מטר מחלקת הקבר שלנו, זאת אומרת אמרתי לה תראי יהיה לנו 

הרבה עשרות שנים ביחד ולכן בואו נשמור על יחסים תקינים אבל זה על דרך 

ההומור השחור, וכל פעם שאני רואה את הטקס בהר הרצל אני מסתכל אם 

 החלקה, תודה רבה. לא תפסו לי את

 טוב, אם יש עוד מישהו? אבי בינמו:

 ,יש זוג מבוגרים נעמי כספי:

 כן נעמי? אבי בינמו:

 שתמיד גרו אהה מול בית הקברות היום הם גרים מול הבית.  נעמי כספי:

 אחרי הנאום של )לא ברור(   דן תיכון:

 בדיוק לגמרי אתה התחלת, נעמי כספי:

 שנים משותפות לאלה שמאמינים כמובן,הרבה  יהיו לנו דן תיכון:

 אפשר בנושא אחר? ישי איבגי:

 אני רוצה להתחיל את הישיבה? אבי בינמו:

 אהה אוקי, אני רוצה להגיד משהו, ישי איבגי:

 בבקשה, לא בנושא אחר בנושא הזה, אבי בינמו:

 אם אתה יכול לקרוא ליועץ המשפטי, דן תיכון:

 מאיפה אני אקרא לו? אבי בינמו:

 אה הוא לא כאן? ן תיכון:ד

 היועץ המשפטי לא נמצא בבניין העירייה. אבי בינמו:

 מה הוא? דן תיכון:

 הוא לא נמצא בבניין העירייה, אבי בינמו:

 הוא לא פה בבניין העירייה, ישי איבגי:
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 הוא לא בבניין העירייה? דן תיכון:

 לא. אבי בינמו:

 הקודמת אבל אהה, כי רציתי להתייחס במה שהיה בישיבה דן תיכון:

 כן ישי? אבי בינמו:

נושא אחד שחשוב לי לעלות, שלחתי אהה מכתב פעמים למנכלית כמובן  ישי איבגי:

שמבחינתי זה אליך לגבי עניין של כינוס ועדת תחבורה כמו שסיכמנו עם 

הנושאים שדיברנו עליהם זאת אומרת שהיו בוועדה הקודמת פלוס נושאים 

ואני מעדיף שאתה תזמן את הישיבה מאשר  חדשים שיש. אתה לא מגיב

שאנחנו נצטרך לקבוע תאריך כמו שקבענו בישיבה הקודמת לזו שהייתה 

קודם לכן, אהה ואני מבקש לזמן את וועדת התחבורה שאתה עומד בראשה 

יש נושאים חשובים מאוד שלא מקבלים מענה טיפול גם לתוכנית זאת 

ית. הם לא מקבלים מענה אומרת להכניס את הדברים האלה לתוך תוכנ

וטיפול, תושבים פונים אלינו בנושא התחבורה אני חושב שזה אחד הנושאים 

הכי בוערים שיש אם לא הבוער ביותר ממש אני מקבל המון טלפונים בנושא 

הזה. ואני מבקש ממך תיקח את העניין הזה לידיים ואני מבקש במהרה אם 

לנקוט בתאריך ופשוט לכנס  אפשר עוד השבוע הקרוב, אם לא אנחנו נצטרך

ישיבה אני לא בעד הרעיון הזה אבל אנחנו נצטרך לעשות את זה. אני מבקש 

ממך לכנס עוד השבוע את הישיבה כי יש נושאים בוערים שהם חשובים 

 מאוד. 

בהזדמנות שאתם מכינים את ישיבת מועצת העיר הבאה וחותמים על  כן אבי בינמו:

 ישיבה שלא מן המניין,

 מאיפה אתה יודע אולי זה עתירה? בגי:ישי אי

היא טובה אבל זה לא העניין,  ביניכם SMSאהה אתם, זה בסדר גם כמות ה אבי בינמו:

העניין שלנו שיש לנו שמונה נושאים בסדר היום, אני מודיע שזאב שפיגלר 

 יצטרף לישיבה שלום זאב.

 ערב טוב. זאב שפיגלר:

 ערב מצוין, אבי בינמו:

 יחה על האיחור.סל זאב שפיגלר:
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אהה יש שמונה נושאים שהוגשו בבקשה לישיבה שלא מן המניין  לא נורא. אבי בינמו:

אנחנו נדון בנושאים בכל נושא ונעלה כל נושא גם להצבעה ונכבד גם את 

 החלטת בית המשפט, ככתבה וכלשונה, 

 רק )לא ברור(  כמה מילים להחלטת בית המשפט, דן תיכון:

נקיים את החלטת בית המשפט ככתבה וכלשונה אהה יחד עם זאת כהחלטת  אבי בינמו:

עוד רגע אחד יחד עם זאת אני בכל זאת הייתי רוצה לומר משהו נוסף מאחר 

 כמובן לא הגיעה לדיון, 836וביקשנו בישיבה לקיים ישיבה שמספרה 

 .856 נעמי כספי:

נושא פיתוח  שכמובן לא הגיעה לדיון  שמהותה ותכליתה היא 856אהה  אבי בינמו:

יפת, נחשון חרוב השיטה הרדוף כובטיחות בשכונת נוף כרמל, ברחוב דו

שהגיעה  ₪מיליון  15והתמר, בהיבטים בטיחותיים בנושא של תבר של 

ממשרד השיכון והבקשה  היחידה שלי מכם כמובן שאם תסכימו זה לשים 

 את זה כראשון בסדר יום במידה ולא אנחנו נשוב לסדר יום הרגיל. 

 על מה מדובר?וריס אייזנברג:ב

 גם אני לא הבנתי,  ישי איבגי:

 אני מבקש לעלות על חומר שנשלח אליכם, אבי בינמו:

 רגע אתה רוצה שנצביע  תן לי רק להבין? ישי איבגי:

 לא אני רק מבקש לא,  אבי בינמו:

 ...שלא הבנתי על מה הם? ישי איבגי:

 לא, אבי בינמו:

 )לא ברור(   ישי איבגי:

 שנייה ישי החומר הזה נשלח אליכם, י בינמו:אב

 לא הבנתי מה הוא אומר, ישי איבגי:

יפת כהחומר הזה נשלח אליכם בנושא עבודות פיתוח ובטיחות  ברחובות דו אבי בינמו:

נחשון חרוב צומת הרדוף התמר השיטה, ואני מבקש מכם במידה ויש 

חנו קיבלנו הסכמה שלכם נביא את זה לדיון, החומר הנשלח אליכם אנ

הרשאה ממשרד השיכון במידה ותסכימו מה טוב ובמידה ולא נמשיך בסדר 

 היום  הרגיל ו,

 אני הבנתי )לא ברור(   ישי איבגי:
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 את זה? להכניסלפי איזה סעיף? לפי איזה סעיף אתה רוצה  רועי לוי:

 האחריות הציבורית שלנו כלפי התושבים, לפי סעיף אבי בינמו:

 שתהיה לנו אחריות,בשביל  ישי איבגי:

 כן, אבי בינמו:

 בשביל שתהיה לנו אחריות.. ישי איבגי:

 כן? אבי בינמו:

אנחנו צריכים להתכונן לישיבה. אני מתכונן לישיבה על סדר יום שיש ואתה  ישי איבגי:

 רוצה ב,

 ישי איבגי, לא אני מבקש מכם לא בעיני, אבי בינמו:

 לא אתה רוצה שנתכונן, ישי איבגי:

 ישי יש לכם רוב אין בעיני פי.. נמו:אבי בי

 למה לא הבאת את זה בסדר יום? ישי איבגי:

 יש לכם רוב. אני מעלה נושא, אבי בינמו:

 למה לא הבאת את זה לסדר יום? ישי איבגי:

 אני מעלה נושא, אבי בינמו:

 הוא נושא חשוב בעינך? ישי איבגי:

 מאוד.  אבי בינמו:

 זה לסדר היום?אז למה לא העלת את  ישי איבגי:

 הבאתי את זה בפעם הקודמת, אבי בינמו:

 למה לא הבאת את זה לפה? ישי איבגי:

 לא הגענו לכך, בוא ישי אתה רוצה להתייחס ל, אבי בינמו:

 אתה פופוליסטי ולעשות דברים שקורים, ישי איבגי:

 ישי, אבי בינמו:

 זה משהו אחר אבל  תהיה לפחות אמיתי עם עצמך, ישי איבגי:

 אז לפחות, בינמו: אבי

אתה לא יכול להביא שמונה נושאים שלנו שיכולת להכניס גם את הנושא  ישי איבגי:

 הזה. כי ראשון אף אחד לא  אמר לך כלום,

 לא לא, אבי בינמו:

 מיליון שקל, 15ולא להכניס שום נושא אחר ולהגיד בוא נדבר על  ישי איבגי:
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 אני לא יכול להכניס, אבי בינמו:

 אני רק מדבר, :ישי איבגי

 כן אהה, אבי בינמו:

רגע שנייה, אתה מדבר פה על עשר אחוז מתקציב העירייה בערך בגדול  ישי איבגי:

 שמונה אחוז מתקציב העירייה,

 מה קשר זה כסף שאתה מקבל, אבי בינמו:

 לא אני מבין אבל, ישי איבגי:

 את כולו ממשרד השיכון, אבי בינמו:

 ר גודל לא הבנת אבל בסד ישי איבגי:

 אתה לא משקיע אפילו שקל, אבי בינמו:

 בסדר גודל כמעט עשר אחוז, ישי איבגי:

 יאללה, אבי בינמו:

 ואתה רוצה שאני לא אתכונן עליו, ישי איבגי:

על מה אתה רוצה להביא את הכסף? תסביר תן את ההסבר? מה גם אם נתת בוריס אייזנברג:

 איזשהו דף של ה... וזה הכול,

 ש כאן מהנדס העיר,י אבי בינמו:

 אני רוצה לראות את התוכניות,בוריס אייזנברג:

 רגע הבאת את המהנדס בשביל זה? ישי איבגי:

 לא לא, אבי בינמו:

מהנדסת העיר זה בסדר דבר אחר, הוא בסדר גמור אבל אני רוצה לראות בוריס אייזנברג:

 את כל הדברים אני מבקש ממנו כבר חודש בזה שאתה הבטחת שאני אקבל

רונית הוא אומר לי אין לי כסף לזה ו... לא ענה על טאת התוכניות על המ

 שביקשתי למצוא את העשר שקל לעשות את הצילומים,אימיילים ה

 רגע כשהיית בקואליציה היית מקבל? ינו:'שלומי ג

 לא גם לא הייתי מקבל,בוריס אייזנברג:

 אז מה סתם על אוטומט )לא ברור(   ינו:'שלומי ג

 כן. מה אכפת אתהיזנברג:בוריס אי

 אני שואל? ינו:'שלומי ג

 הבנתי את הדברים. אבי בינמו:
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 אנחנו בעד שתעלה את הנושא הזה לסדר היום בישיבה מתי שתקבעה  תעלה  ישי איבגי:

 ותביא את כל הנתונים,אדווה קאופמן:

 מיליון שקל, 15תביא את הנתונים תביא את האנשים למה לא  ישי איבגי:

 בסדר גמור, :אבי בינמו

 למה לא, ישי איבגי:

 אוקי, כן בבקשה נעמי, אבי בינמו:

אדוני ראש העיר אני זוכרת בתקופה שעוד היינו ביחד לפני כארבע חמישה  נעמי כספי:

חודשים אתה דיברת על התוכנית הזו וגם בוריס וגם אני ואם אני לא טועה 

שמשרד השיכון  וגם יחיאל אנחנו אמרנו שלא כדאי לך לקחת את הכסף הזה

ואתה לא יודע איך זה יגמר  15ממהר לתרום לנו  משום שאתה מתחיל עם 

ואנחנו הסברנו לך גם בוריס וגם אני שאנחנו חוששים שזה גדול מידי על 

מיליון שקלים וככה  15העירייה לקחת פרויקט פיתוח כזה גדול אפילו אם ה

ד השיכון לעשות זה נגמר, עם ההצעה שלנו שלא תיקח את זה שתיתן למשר

את כל הפיתוח ולא העירייה שמתקשה לעשות את עבודות השגרה שלה, לא 

 כל שכן מן דבר ענק שכזה,

 אהה, אבי בינמו:

 לסיכום אתה, ישי איבגי:

 תן לי רק רגע לענות לדבריה. קודם כל אני לא מקבל את דבריך אהה אבי בינמו:

 מה שלא התקיימה שיחה כזו? נעמי כספי:

 לא, אני לא מקבל את דבריך, לא אמרתי שלא התקיימה, :אבי בינמו

 אהה, נעמי כספי:

 לא מקבל, אבי בינמו:

 יש כאלה שרוצים להעיר הערה, דן תיכון:

רגע אדוני אני אתן לך,אני לא מקבל את דברים ההיקף של הפרויקט שדן גם  אבי בינמו:

ו נע בין גם )לא ברור(  הכבישים וגם בצומת, השיטה. היקפבפיתוח השצפ 

עשרה לשתים עשר מיליון שקל, אנחנו יחד עם המהנדס לדעתי אנחנו דנים 

 שמה הנחנו שגם במידה ותהיה חריגה של עשרה אחוז כל התקציב הזה יצא,

 ומעל, 25כל אובדן שיוצא מהנדס העיר ואחר כך יוצא מבוריס אייזנברג:

 יתן לי לסיים,שנייה בוריס. בוריס אתה יכול להיות כועס אבל ת אבי בינמו:
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 לא אני לא כועס,בוריס אייזנברג:

 תן לי לסיים את הדברים, אבל תן לי לסיים את הדברים,  אבי בינמו:

 אנחנו לא רוצים שתהיה עוד טעות לא בהוצאת כספים, נעמי כספי:

 בסדר אתם, אבי בינמו:

 לא מתוכננת, נעמי כספי:

אדרבה תביא את זה והישיבה רבל הנושא הזה לא עולה אמר ישי איבגי  אבי בינמו:

הבאה אני מקווה שתרשו לי לשים את זה בסדר יום ראשון אבל למרות שזה 

 לא צריך להיות אולי הדבר הראשון,

 סדר יום לפי החוק, רועי לוי:

אהה בקשה, אני מבין אז בסדר, אוקי, אז אנחנו באמת נעבוד לפי הסדר כן  אבי בינמו:

 מר שפיגלר בקשה,

י מאז ומתמיד אני חושב כולנו גילינו אחריות כוללת ובנושא של בטיחות אב זאב שפיגלר:

קרי סכנה כזאת או אחרת אם אני מפרש את זה אנחנו לא נתפשר, אתה בא 

מקווה גם בנושא שבוריס בא והעלה, אם זה ואומר שזה נושא בטיחותי ואני 

חות משהו בטיחותי שיכול לגרום לפגיעה בציבור, אנחנו, אני לא אסכים לד

את זה אלה לטפל בזה באופן מיידי לכן במידה ועוד הפעם זה מהווה סכנה 

מוחשית מהווה מפגע בטיחותי, אנא תסביר במה מדובר ובהתאם נשקול אני 

בטוח שכל שאר חברי המועצה לא נעולים על הכיוון הזה חד וחלק הם 

עם ראייה כוללת לטובת הציבור אם תפרט  םהכתפייפתוחים עם ראש על 

ה מדובר ואנחנו נמצא נכון שבאמת זה מפגע בטיחותי, בכל אופן אני  במ

 אשמח )לא ברור(  

א' אני הקשבתי ככה לשני אני סומך על הדברים שאתה אומר אני הצעתי  אבי בינמו:

לאור מה שישי איבגי אמר שבישיבה הבאה נביא את זה כנושא ראשון אמר 

הסדר והדין והדברים לדעתי את מה שאמר מר רועי לוי ואנחנו נפעל על פי 

הנושא הזה חשוב יותר, כרגע לדעתי אני אומר לדעתי הנושא חשוב מאוד 

מדובר בהיבטי בטיחות חמורים ביותר מי כמוכם יודע כמה סכנה וסיכון יש 

 בצומת הרחובות התמר השיטה והארבוב,

 זה אחד הנושאים שעלו בוועדת התחבורה.  ישי איבגי:

 מי, אבי בינמו:
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מצוין אז תביא את זה באופן מסודר, פתחתי את השיח הזה אמרתי לך כנס  יבגי:ישי א

 לוועדת התחבורה,

אני לא כל כך רוצה לענות לך על השיח הזה, מאחר וששלחת מכתב אתה גם  אבי בינמו:

תענה על המכתב הזה, רק אני רוצה להגיד לך באמת אתה תענה על המכתב 

 די מתקדמים גם בדברים שאתה מציין, הזה אנחנו עובדים לפי הסדר ודווקא

 אבל אדוני אתה אמרת בישיבה הקודמת  ישי איבגי:

 תן לי רגע, אבי בינמו:

 בישיבה הקודמת, ישי איבגי:

 תן לי רגע,  אבי בינמו:

 אתה אמרת במפורש אם אנחנו לא נקבע תוך שבוע תהיה וועדת משנה, ישי איבגי:

 תן לי רגע, אבי בינמו:

 לב אני אומר לך אני לא רוצה להביא לך, שים ישי איבגי:

 שנייה,  אבי בינמו:

 למצב שאני   ישי איבגי:

 הוועדות האלה אבי בינמו:

 תביא אותנו לבד, ישי איבגי:

 אדוני, אבי בינמו:

 אתה היור, ישי איבגי:

אדוני המכובד הוועדות האלה הם וועדות ממליצות בלבד ולצורך העניין  אבי בינמו:

 תמרור כן יחד עם משטרת ישראל ודנה,התכסה וועדת 

 מתי? ישי איבגי:

 דנה בחלק מהנושאים לפני כשלושה או ארבעה שבועות, אבי בינמו:

 הזמינו אותי? ישי איבגי:

 הוועדת תמרור היא וועדה מקצועית שקבוע,רבותי שנייה שנייה  אבי בינמו:

 לא נכון אתה הקמת אותה כחלק מוועדת תחבורה רועי לוי:

 אני לא הקמתי אותה החוק, נמו:אבי בי

 תסתכל, לא נכון תסתכל בהחלטת מועצה, רועי לוי:

 החוק קובע, אבי בינמו:

 שוועדת התמרור היא חלק מוועדת ה, רועי לוי:
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 החוק קובע, אני יכול להחליט אני לא יכול, אבי בינמו:

 שוב אני מבקש את הפרוטוקולים )מדברים יחד(  בוא נראה. רועי לוי:

החוק קובע שוועדת התמרור היא מורכבת נדמה לי בחמישה אנשים  ינמו:אבי ב

שכוללים מהנדס תחבורה קצין ממשטרת ישראל מהנדס העירייה ראש העיר 

 ועוד אדם, טוב אנחנו ניגשים לסדר היום, בקשה

 ,מבקש רשותאני  ינו:'שלומי ג

 כן בבקשה, אבי בינמו:

 אני מצטרף לדברים של ינו:'שלומי ג

 אני לא מבין אני ביקשתי לפניו, ן:דן תיכו

 אני מהתחלה מצביע, ינו:'שלומי ג

 אתה יכול להצביע, דן תיכון:

 אני מוותר בקשה. ינו:'שלומי ג

 הנה ויתר לך בקשה. אבי בינמו:

 אדוני ראש העיר, דן תיכון:

 כן? אבי בינמו:

 אנחנו נמצאים שנה לפני הבחירות, דן תיכון:

 מה מה? אבי בינמו:

 אנחנו נמצאים שנה לפני הבחירות, ן:דן תיכו

 כן, אבי בינמו:

כאן בעוד שנה, שלא יבין כל אחד בין במישרין ובים בעקיפין חושב מה יקרה  דן תיכון:

איש אנחנו בעד קידום כל פרויקט לגופו של עניין ובתנאי שהנוהל ישמר 

מאחר ואני כנראה זו עובדה לא ארוץ פעם נוספת אז אני יכול להיות מה 

נקרא הילד הרע,  אם אתה רוצה להביא תניח את זה כסדר על סדר היום ש

תזמין לכאן את המהנדס אני תמיד שמח לראות אותו חבל שהוא מגיע לכאן 

לעיתים רחוקות כל כך ואז נקיים ונשקול לגופו של עניין אבל על הנוהל צריך 

 לשמור.

 כן שלומי. אבי בינמו:

שפיגלר ואני חושב כמי שקיבל בשלישי לאוקטובר את  אני מצטרף לדברי זאב ינו:'שלומי ג

כל החומר, פחות או יותר הבנתי מתוך החומר בגדול במה מדובר וכן הייתי 
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שמח כבר עכשיו לקיים דיון דחוף בנושא הזה כדי שהחברים פה יוכלו לשקול 

את העניין הזה כי באמת מי שמסתובב באזורים אתה דיברת על צומת 

מסתובב איפה שהפרויקטים החדשים הוא רואה שמה השיטה תמר... מי ש

סכנות ממש מוחשיות ברמה היום יומית, ליד הגן משחקים ליד כל הדברים 

האלה עכשיו אני לא אומר אני לא מביע את דעתי אם אני אהיה בעד תוכנית 

כזאת או אחרת אבל אני חושב שצריכים לגלות איזשהו בגרות, ולגלות 

ני חושב שזה לא צריך להיות לנושא לדיון אחרי אחריות ולדון בזה וגם א

ישיבה שתתקיים אלה הנושא הכי חשוב פה לדעתי, אנחנו הולכים וחוזרים 

וזה כנראה תהיה ישיבה רביעית שאנחנו נבחן את הנושא הזה, היועץ 

המשפטי של עיריית נשר הוא לא בא, מי אמר לנו בניגוד עניינים או לא בניגוד 

 עניינים,

 אתה לא צריך ל... דן תיכון:

אני לא פרעתי לך. מי אומר לנו עכשיו בתוך הישיבה גם הסגנית כבר איננה  ינו:'שלומי ג

 זאתי שעונה למכתבים,

 ברגע שהוא לא מאציל לה מסמכויותיו היא לא תגיע, היא ביקשה, אבי בינמו:

 אז איך ננהל את הישיבה? ינו:'שלומי ג

 מה? אבי בינמו:

 הל ישיבה אם רוצים יעוץ משפטי מתקשרים לחבר טלפוני,איך ננ ינו:'שלומי ג

 היה בית משפט שנתן את הפסק דין למי שלא יודע, ישי איבגי:

נתן פסק דין בית משפט אבל קראתי, ישי אני לא הפרעתי גם לך. קראתי את  ינו:'שלומי ג

של  םהיישופסק הדין ויש שאלות שעולות גם מתוך הפסק הדין וגם מתוך 

הלכה למעשה עכשיו זה שהחברים פה איך שקראתי לזה  הפסק הדין

הרשימה המשותפת של יש עתיד ומפלגת העבודה וחברי דן תיכון שגם נגרר 

לרשימה, הגישו עתירה לבית המשפט בנושא של בקשה לישיבה שלא מן 

המניין שהוגשה בעשרים ושלישי או שביעי לתשיעי זה נחמד וזה יפה ואני 

פי החוק, אבל יש לי שאלה לא יודע אם זה שאלה בעד שיקיימו את הכול ל

לחברי במועצת העיר שלא נראה לי שמישהו מהם יענה אבל זה היתר אולי 

שאנשים ידעו במה פה מדובר אנחנו מהשש עשרה לשביעי יום לפני ההדחה 

של סגן או ממלא מקום ראש יחיאל אדרי ממתינים לזימון ישיבת מועצת 
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ה לפני הבקשה הזאתי בנושא תפקוד היועץ העיר שלא מן המניין, שהוגש

 המשפטי של העירייה ואנחנו כל הישיבה הזאתי גם אנחנו נלך ואנחנו נתחשב

 ש,

 ת,וחיטדיברנו על הב איגור גורביץ:

 ונדבר, אהה? ינו:'שלומי ג

 דיברנו על הבטיחות ועכשיו אנחנו חוזרים ליועץ משפטי, בוא בוא, איגור גורביץ:

 אומר גם לעניין הזה,אני  ינו:'שלומי ג

הכול מתואם ביניהם אתה לא מבין, הם לא רוצים להגיע לנושא של חמש  ישי?:

 אבל השופטת קבעה )מדברים יחד(  

גם לעניין של הבטיחות, תודה רבה ישי שגם התחלת לקרוא מחשבות  את  ינו:'שלומי ג

שלך אני לא אקרא אבל גם לעניין הזה של הנושאים של הבטיחות שהם 

חיפת ורמות יצחק ברמות שמוגדרים בתוכנית אני חושב שאנחנו לא דו

יכולים לקיים שום ישיבה בלי יועץ משפטי שיהיה פה. הרי יעלו פה שאלות 

וכל הזמן עולים שאלות משפטיות איך אנחנו נוכל לנהל את הישיבות האלה 

 בלי יועץ משפטי?

 טוב, אבי בינמו:

 אני רוצה להתייחס, דן תיכון:

 אני רוצה להיכנס לסדר היום, אני חייב למנה את החלטת בית המשפט, מו:אבי בינ

 אתה קובע את זה? דן תיכון:

 את החלטת בית המשפט, אבי בינמו:

 דברים אז צריך להגיד, דן תיכון:

 בבקשה, אבי בינמו:

 אהה אני חושב שדעתי על היועץ המשפטי הוא לא השתנה, דן תיכון:

 זה לא, לא...אבל הוא לא כאן  אבי בינמו:

 רק רגע,  דן תיכון:

 זה לא הוגן, אבי בינמו:

רגע, אבל אני חושב שמה שנעשה בישיבה האחרונה בעכבות הדברים שנאמרו  דן תיכון:

על ידי השופטת בבית המשפט לעניינים מנהלים מן הראוי שהמליאה תמנה 

וועדה שתבדוק את כל הדברים שנאמרו בישיבה האחרונה, כולל דברי 
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במועצה אני דוחה מכל וכול את מה שניתן  יאושרות ותגבש מסקנות שהשופט

להבין שכביכול אנחנו חושפים את היועץ המשפטי מפני מתקפות אני חושב 

שביקורת רצויה מה שנעשה בישיבה האחרונה כולל הדברים בבית המשפט 

אין להם אח ורע וצריך לגנות את הדברים האלה ואני מצפה ממך שאתה 

עומד מאחורי היועץ המשפטי גם אם אני לא מקבל את חוות שאתה  תאמר

 הדעת שלו,

 אבל, אבי בינמו:

 הוא איש ציבור וזקוק ל, דן תיכון:

 אני מקבל את מה שאתה אומר, אבי בינמו:

 אמר את זה,אז ת דן תיכון:

אני מקבל את מה שאתה אומר. אני לא יכול לקבל חוות דעת שאני לא מקבל.  אבי בינמו:

 נתן חוות דעת.הוא לא 

 מה? דן תיכון:

 הוא לא נתן היועץ המשפטי לא נתן חוות דעת. אבי בינמו:

 הוא נתן הרבה חוות דעת, דן תיכון:

 אני אבל אדרבה אדרבה אני מקבל, אבי בינמו:

 כל מה שאני אומר שהוא עובד ציבור, דן תיכון:

 אני מקבל, אבי בינמו:

והב אותו היית צריך לעשות את אלה וגם אם אתה אוהב אותו או לא א דן תיכון:

פה בישיבה האחרונה ואני מעריך מאוד את השופטת שנתנה את  שהשתלחו

 דעתה את מה שעובר  על היועצת המשפטית.

 אני מקבל את מה שאתה אומר. אבי בינמו:

 ,עאני רוצה שקולך ישמ דן תיכון:

ון בעניינו או לדבר אני מקבל את מה שאתה אומר, אני חשבתי שלא נכון לד אבי בינמו:

 על היועץ המשפטי כאשר איננו נוכח,

 לא לא אנחנו לא דנים ביועץ אלה במה שנעשה כאן, דן תיכון:

 אני מבקש להיכנס עוד פעם לסדר היום אבי בינמו:

 להפרוטוקולפקודת העיריות, אהה לתקן את  52יש לי בקשה לפי סעיף  ינו:'שלומי ג

י הספקתי לקרוא אותו לפחות פעם אחת אנ 854האחרון שקיבלנו פרוטוקול 
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ואני אומר לכם אני לא זוכר מי חתום עליו אתה ראש העיר או גברת רכזת 

הישיבות, אבל מעבר לטעויות כתיב ושיבושים של מילים יש גם שיבושים של 

 רוטוקול הספציפי הזה לבדיקה חוזרת,מי אמר מה, אני מבקש לקחת את הפ

 וועדה, זה מה שאמרתי חברי דן תיכון:

לא זה לא אל תכניס לי מילים לפה אני מדבר ברמה הטכנית לבחון שוב את  ינו:'שלומי ג

התמליל של הפרוטוקול  הוא לא מתומלל והוא לא מתמלל את מה שארע 

בפועל והוא גם חתוך בהמון קטעים שנשמעו בצורה מאוד מאוד ברורה. 

 תומר שלמרות הניסיונוולעניין היועץ המשפטי אני רוצה לסיים בעניין הזה ול

שנעשו פה מאחורי הקלעים וגם הופיעו בבית המשפט קראתי את הפרוטוקול 

את מה שנכתב בפרוטוקול לא השתתפתי בדיון אבל כל נסיונו להפוך את זה 

למשהו אישי כמו שעושים הרבה מאוד מחברי פה לשולחן כשמקבלים 

 ול ואני,סיון פסיביקורת ציבורית שאין כל כך מענה אליה הוא נ

 תשים סוף לעניין הזה, דן תיכון:

 ואני אני, ינו:'שלומי ג

 הוא מדבר חופשי חופשי, דן תיכון:

 אני לא מדבר חופשי חופשי, אני מבקש רשות דיבור, ינו:'שלומי ג

 כן, אבי בינמו:

אני מבקש אני מבקש וגם פניתי אליך אדוני ראש העיר ופניתי אל הממונה  ינו:'שלומי ג

בעניין הזה על פי סעיף תשע לתוספת השנייה ועל פי סעיף עשר אל המחוז 

לתוספת השנייה, הישיבה הבאה היא הייתה צריכה להיות לפני זה אבל על 

זאתי עטרו ועל השנייה לא עטרו כי יש איזשהו תנאי סף על ההסכם על 

יחיאל אדרי שלא )לא ברור(  אבל אני מבקש לישיבה הקרובה לזמן את 

ני אגיש עתירה מנהלית לבית המשפט בעניין הטכני הזה של הישיבה אחרת א

זימון ישיבה שלא מן המניין לדיון בנושא תפקוד היועץ המשפטי אולי הוא 

איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים ואולי יפתח את ליבו אולי הוא יספר לנו 

נחבק אותו בחזרה אבל כרגע הוא לא מתפקד וגם חברי למועצה מר דן תיכון 

 שמנסה,

 הוא לא חבר שלך, דן תיכון:

 אין מה לעשות,חברי למועצת העיר אתה עדיין  ינו:'שלומי ג
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 לא חברים שלך, דן תיכון:

מנסה לבנות איזשהו קונספירציה ביחד עם יחיאל אדרי לגבי הדיון בנושא  ינו:'שלומי ג

של היועץ המשפטי אני אומר לך מר דן תיכון ולכל החברים שחתומה על 

המניין שהוגשה בשש עשרה לשביעי אני קורא לכם להצטרף  בקשה שלא מן

אליו לעתירה שתוגש במידה והישיבה לא תזומן כבר בשבוע הבא, שבוע הבא 

 אחרת

 )מדברים יחד(  

 רבותי, אבי בינמו:

 אי אפשר לנהל ישיבות מועצת עיר בלי יועץ משפטי, ינו:'שלומי ג

 טוב רבותי אני מודה לכל האנשים,  אבי בינמו:

 לא אני רוצה לשמוע את דעתך על מה שהיה כאן בישיבה האחרונה,  דן תיכון:

 בקשה יחיאל, אבי בינמו:

 אני לא מבין למה אתה כועס מר ג'ינו? יחיאל אדרי:

 אני לא כועס, ינו:'שלומי ג

 אני לא מבין למה אתה כועס "קונספירציה" יחיאל אדרי:

 אני כועס? ינו:'שלומי ג

תאום, יחיאל אדרי, דן תיכון, למה אתה מחבר אותי למקומות לא מה פ יחיאל אדרי:

שאתה היית שם והלכת מהר מאוד, אחד?. שתיים לגבי היועץ המשפטי, 

 בישיבה האחרונה,היועץ המשפטי אמר את דברו גם 

 הוא אמר שהוא בניגוד עניינים, ינו:'שלומי ג

 הוא אמר גם שאתה מאיים עליו והוא אישר את זה. יחיאל אדרי:

 זה אתה אמרת, ינו:'שלומי ג

 אז אני מבקש ממך,הוא אישר את זה.  יחיאל אדרי:

 זה אתה אמרת, ינו:'שלומי ג

 אני מבקש ממך, יחיאל אדרי:

 זה אתה אמרת. ינו:'שלומי ג

 אני מבקש ממך לא נמצא פה היועץ המשפטי, יחיאל אדרי:

 אתה אמרת, ינו:'שלומי ג

 לא נמצא פה יועץ, יחיאל אדרי:
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 אתה אמרת, ינו:'ג שלומי

 הוא אישר היועץ המשפטי, אתה מפריע לי, אתה מפריע לי, יחיאל אדרי:

 אבל ג'ינו יחיאל מדבר עכשיו, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 דיברתי על ישיבת מועצת העיר )לא ברור(   ינו:'שלומי ג

 ג'ינו אני מבקש ראש העיר לשמור על... יחיאל אדרי:

 ד תוכל,אדוני הנכב אבי בינמו:

 אני לא הפרעתי לך אל תפריע לי אתה לא יכול מצד אחד לאיים, יחיאל אדרי:

 לא אתן לך לעליל עלי אתה, ינו:'שלומי ג

 אתה לא יכול מצד אחד לאיים על היועץ המשפטי יחיאל אדרי:

 אתה יכול לנסות עד מחר, ינו:'שלומי ג

 ומצד שני מדבר עליו, יחיאל אדרי:

 ים עליו זה אתה ורק אתה,מי שמאי ינו:'שלומי ג

 טוב רבותי אנחנו נחזור, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 חילוף פרסונאלי בוועדות העירייה   1סעיף 

רבותי יש סדר יום בואו נלך לסדר היום, הנושא הראשון חילוף פרסונאלי  אבי בינמו:

בוועדות העירייה. בקשה אני מבקש שתעלו את הנושא תקריאו אותו ותגידו 

כן מי מעלה אותו רבותי? ישי אתה מעלה את מכן רוצה לעלות אותו.  מי

 הנושא? רועי? בקשה רועי,

 טוב, ישר להתחיל? רועי לוי:

 כן. אבי בינמו:

הנדון בקשה דחופה לזימון ישיבת מליאה מועצת העיר, אוקי, אהה הצעה  רועי לוי:

מינוי ראשונה חילוף פרסונאלי בוועדות העירייה הצעת החלטה וועדה ל

ב' לפקודות העיריות שמצטטת ראש העירייה  169עובדים בכירים על פי סעיף 

או נציגו מקרב סגניו אשר ישמש כיושב ראש וועדת המכרזים לבחירת 

העובדים לבחירת עובדים בכירים ובמקום חבר הוועדה ויור הוועדה אבי 

זאת  בינמו, ימונה סגן ראש עיר וממלא מקום מר יחיאל אדרי, במקרה הזה

 תהיה נעמי כספי, במקום חבר
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 )לא ברור(   דובר ?:

 יש הצעה חליפית, הצעה חדשה, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 אוקי אני ממשיך סעיף ב' אפשר, רועי לוי:

סליחה לא, אתה מעלה את הנושא אתה מעלה את הנושא יש הצעת החלטה  אבי בינמו:

 יענה מה,ובזה זה נגמר אף אחד, אדון ג'ינו לא יגיד מי 

 )מדברים יחד(  

סעיף ב' אומר במקום חבר וועדה מר מסעוד אלימלך ימונה מר זאב שפיגלר,  רועי לוי:

סעיף ג' באותה הצעה מר ישי איבגי וגברת אדווה קאופמן ישמשו כממלא 

מקום של מר רועי לוי בוועדה למינוי עובדים בכירים. סעיף ד' במידה וישיבה 

ם ללוחות הזמנים הקבועים בפקודת העיריות מיוחדת זו לא תכונס בהתא

שבעה ימים מיום הגשת הבקשה והוועדה למינוי בכירים תכונס, כל החלטות 

 הוועדה יבוטלו והוועדה  תכונס בהרכבה המעודכן זו ההצעה,

 בסדר אני מבקש, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 95התיקון מספר  אנחנו רק בדיון, טוב אני ברשותכם רוצה להקריא את אבי בינמו:

וועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים, בכל עירייה תוקם וועדת מכרזים 

לבחירת עובדים למשרות המניות בתוספת החמישית והחלטה זו תובא 

לאישור המועצה או ראש העירייה לפי העניין זה לחברי וועדת המכרזים 

ר ישמש  לבחירת עובדים בכירים ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו אש

כיושב ראש לוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, שני חברי מועצה 

שיבחרו על ידה אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדת 

ההנהלה עם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר 

שר בוועדת ההנהלה שלוש המנהל הכללי של העירייה. ארבע נציג שימנה ה

שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז ג' על אף 

והתאמתו של מועמד למשרת מנהל  כשירותו בתהליך, 3האמור בסעיף קטן ב'

כללי יהיה היועץ המשפטי של העירייה חבר וועדת המכרזים לבחירת עובדים 

יף בכירים, במקום המנהל הכללי. ד' היועץ המשפטי של העירייה יהיה מק

לישיבות וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים למעט ישיבות שעניינם 
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מינוי יועץ משפטי של העירייה, נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת 

אלה אם כן הוא בעל קשירות והתאמה, לתפקיד תהיה וועדת המכרזים 

 הוועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור קשירתו )לא ברור(  כאמור. זה נקודה

אחת. הנקודה השנייה שאני רוצה כאן לציין אני חושב שמן הראוי ומן הכבוד 

שמאחר ו, אני כבר עובר )לא ברור(  שהעלתם, אני חושב שמן הראוי ומן 

המכובד היה כאשר מבקשים להחליף את מר מסעוד אלימלך שני דברים 

ב' לדעתי צריכים לקרות אחד שהאיש יהיה נוכח כדי שיוכל להביע את דעתו ו

מאחר וזה כביכול הצעה שמעולת שהנציג יהיה נציג סיעת הליכוד אז מן 

הראוי שסניף הליכוד יודיע לנו מי המועמד שלו לתפקיד בעיני כפי שאמרתי 

קודם לכן ההצעה הזו, בעיני ולדעתי הינה, ההצעה הזו בעיני לדעתי היא 

י הצעה הצעה לא חוקית, אבל זו דעתי אמרתי את דעתי או לדעתי, זו לדעת

לא חוקית, יחד עם זאת כפי שאמרתי בתחילת דברי ההצעות יידונו ויעלו 

להצבעה כנדרש וכדין אני חושב שגם לנושא השלישי שהעלתם ממלא מקום, 

ממי ביקשתם ממלא מקום? לרועי לוי, אני חושב שאדווה קאופמן כיושב 

לא, ראש וועדת ביקורת לדעתי לא ראוי ולא נכון שהיא תהיה ממלא מקום 

בכלל אני לא חושב שיכול להיות ממלא מקום מושג כזה בוועדה אמרתי את 

 דעתי יושבת ראש סליחה,

 למה לא ראוי? נעמי כספי:

צריך לאפשר לה מה כי לא ראוי כי התפקיד של יושב ראש וועדת ביקורת  אבי בינמו:

אך ורק בביקורת ולא בוועדת, זו דעתי  שהתעסקותשנקרא מנהג גדול 

 ו דעתי אני יכול,אמרתי, ז

 )מדברים יחד(  

אדרבה אני רוצה להעצים דווקא את התפקיד שהיא נמצאת בו ודבר נוסף  אבי בינמו:

שאני רוצה להגיד דבר נוסף שאני מבקש להגיד בהתאם לבקשה שלכם, רק 

שנייה אני אקרא אותה, אהה אמרתי לכם שבאמת בהתאם ל, אז עד כאן 

מינוי עובדים בכירים, אם יש מישהו שרוצה דברי הראשונים לדיון בנושא של 

 להעיר את עמדתו ודעתו בעניין אז בבקשה.  כן מר ג'ינו?

טוב, ראשית אני רוצה להסביר יש הרבה בלבולים בזמן האחרון הרבה  ינו:'שלומי ג

אנשים עושים מאמצים מאוד גדולים על מנת להפיץ כל מיני מדעים בקשר 
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ברור( מידי פעם ככה, מה קרה? אנחנו לבריתות כאלה או אחרות שמו)לא 

מדברים על בקשה לישיבה שלא מן המניין שלכאורה נחתמה בחמישי לתשעי 

והוגשה בעשרים ושביעי לתשיעי כשהצעה ראשונה היא למנות כממלא מקום 

יושב ראש וועדת הבכירים את מר יחיאל אדרי היום אנחנו שומעים שבמקום 

, אז כיוון שחברים פה קצת פועלים מר יחיאל אדרי את גברת נעמי כספי

בחוסר שפיטות אני אתנדב לספר מה עומד מאחורי כל ההצעות האלה יחיאל 

אדרי בדוח מבקר המדינה הוזכר בתחילת הדוח שעסק במינוים שנעשו 

בעירייה יש סיפור של מכרז או קבלה לעבודה של מזכיר וממלא מקום של 

קר המדינה אמר אני חושב ראש העירייה, אני לא אקריא את כל מה שמב

דיברו על זה די והותר אבל בשורה תחתונה בשורה של פעולות של יחיאל 

אדרי בוועדה בתפקידו בהיושבו כיושב ראש וועדת בכירים למינוי כח אדם, 

נחשד בעבירות לכאורה של זיוף מסמכים מרמה והפרת אמונים קבלת דבר 

כשנה וחצי, עכשיו מה  במרמה והוא גם נחקר עליהם במשטרת ישראל לפני

קרה אם אתם זוכרים לפני שנה וחצי הגשנו בקשה לא הייתי אז חבר מועצה 

אבל הייתי מאחורי הקלעים פעיל בעניין הזה בהגשת בקשה להעביר את 

יחיאל אדרי מתפקידו כממלא מקום מכל תפקידיו עכשיו מיד אחרי הישיבה 

המשפט דיברתי עם  הגיש יחיאל אדרי עתירה לבית המשפט, בעתירה לבית

החברים שחתמו והצביעו בעד אותה הצעה וביקשתי מהם חברה בואו נצטרף 

בואו תצטרפו כמשיבים כדי להגן על החלטה שלפני רגע הצבעתם בעדה אז 

היו כל מיני התחמקויות כאלה ואחרים כאלה שאמרו שהם לא רוצים 

ד. פחד להשקיע כסף כאלה שאמרו שאין להם זמן אבל בעיקר היה שמה פח

מאוד גדול בשורה התחתונה באותה ישיבה שהתקיימה בבית המשפט מצאתי 

 את עצמי עם דן תיכון בבית המפשט מנסים,

 אני לא הייתי בבית המשפט, דן תיכון:

אתה היית בבית המשפט בדיון שהתקיים בעניין העתירה של יחיאל אדרי, יש  ינו:'שלומי ג

ני רגע התקיימה התקבלה במועצת פרוטוקול מנסים להגן על החלטה שאף לפ

העיר בעניין הדחה של יחיאל אדרי לאחר שהוא נחקר על ידי המשטרה בעניין 

כל החשדות החמורים שעלו בעיקר בעיקר סביב התפקיד הזה של יושב ראש 

וועדת כוח אדם, עכשיו אנחנו מתבשרים השבוע שהתקבל פסק דין בבית 
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ונה חברי מועצה. ללא עורך דין רה משותפת שהוגשה על ידי שמיהמשפט בעת

צגו את עצמם יופי, על פי פרוטוקול שמה וגם השיגו תוצאה מאוד יפה יהם ה

באמת אני מברך, רק מה שבדרך יש פה איזשהו מן מוסר כפול יש לי הרבה 

מאוד דוגמאות איפה המוסר כפול הזה בא לידי ביטוי אנחנו שומעים את מר 

ניין של התוכניות וכל הדברים האלה. אני אייזנברג בוריס שהוא יצא רגע בע

יחזור על זה כשהוא יחזור. ואז מיד אנחנו שומעים את גברת נועמי כספי 

שהיו דיונים לא קיבלנו תוכניות כן קיבלנו תוכניות אני גם שמדברת על כך 

סבוק בהקשר של כל התוכנית של כלל כשאת ירואה את התגובות שלך בפי

א ראינו אני בתור מבלי להיכנס לנושא עצמו מדברת על זה שלא ידענו של

בתור אחד )לא ברור(  הייתי בישיבה וראיתי אותך מצביעה מה זה )לא ברור(  

 בלי שאלות בלי כלום מאשרת את כל התוכנית,

 מה... נעמי כספי:

 שנייה,  ינו:'שלומי ג

 במה הצבעתי? נעמי כספי:

 אני אסיים, ינו:'שלומי ג

 עמי,נעמי נעמי נ אבי בינמו:

 אני אסיים, ינו:'שלומי ג

 תגיד בעוד רבע שעה כשאחזור אני אשמע אותו עדיין נואם? דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

 אני לא זוכר שהפרענו לך כשרצית לדבר. אבי בינמו:

 בסדר אבל אתה חסכת לנו זמן, דן תיכון:

 אני לא זוכר שהפרעתי לך תאפשר לו להגיד את דבריו, אבי בינמו:

 הוא לא זוכר שהפרעת לי הרבה אני מבקש, ן:דן תיכו

אני מבקש להמשיך ובעצם מדברים על מוסר כפול ואנחנו רואים שנעמי  ינו:'שלומי ג

כשהתעסקו בכל מיני עניינים שלא קשורים אליך למשל השיפוץ של עיריית 

 הקטנה שאת גרה שמה, בסמטהנשר בסדר גודל של חמש מאות אלף שקל 

 (  )לא ברור נעמי כספי:

 בסדר אבל לא שמעתי אותך שואלת הרבה שאלות לא שמעתי את יחיאל, ינו:'שלומי ג

 אני לא גרה לבד במקום הזה, נעמי כספי:
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לא שמעתי גם את יחיאל אדרי שואל הרבה שאלות כשעירייה השקיעה  ינו:'שלומי ג

מיליוני שקלים בתשתיות רק בסמטה שהוא גר בה ובפארק מעליה גם לא 

ד מחברי למועצת העיר שחשבו למנות את יחיאל אדרי בחזרה שמעתי אף אח

ליושב ראש וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים שואל שאלות לגבי 

מידע שידוע להם שחלקו אפילו התקבל אצלי מהם, לגבי עבירות הבנייה 

לכאורה )לא ברור(  בביתו עם הבריכה שהוא בנה לעצמו ללא היתר, עם 

וכרגע משמשת מכון לקוסמטיקה ללא רישיון עסק, המכולת שהפכה למשרד 

אתם מדברים על מבוקר אחראי הוא לא רק כותב על עצמו כמבוגר אחראי 

הוא גם שולח את )לא ברור(  וכל מיני כאלה שקיבלו עליו מבוגר אחראי אבל 

 אני לא יודע אם מי ששלח את הבת שלו להתמחות אצל עורך דין רון ברלנד,

 ומי שלומי,אהה של אבי בינמו:

 שנייה אני רוצה לסיים, ינו:'שלומי ג

 תתייחס לנושא,  אבי בינמו:

 יש פואנטה, ינו:'שלומי ג

 תתיחס לא כל הדברים שאתה אומר אהה. אבי בינמו:

יש פואנטה ואני מגיע לדברים, מי ששלח את הבת שלו להתמחות אצל יועץ  ינו:'שלומי ג

שכזכור לכם על פי חישוב שאני משפטי של עיריית נשר יועץ משפטי חיצוני 

עשיתי בזמנו קיבל למעלה ממיליון ארבע מאות אלף שקל במשך שנתיים, מי 

שאישר את החוזה שלו גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה זה מר יחיאל 

הפריע לו לשלוח את הבת שלו  אדרי. הוא בעצמו ניהל את הישיבות וזה לא

המתנס על אי עשייה במתנס או על לשמה לא הפריעה לו גם כשהוא מדבר על 

זה שצריך להחליף את נציגי המתנס להכניס עשרות עובדי מתנס ועירייה 

שהם קרובי משפחה שלו ולא הפריע לו גם להעביר וגם לא הפריע יותר חמור 

מזה מילא שלו זה לא מפריע אבל לא מפריע לחברים שעכשיו עושים איתו 

ומתעלמים מתעלמים מכל המידע  ברית וניגשים אפילו לבית המשפט ביחד

 שהם בעצם העבירו יחד איתי או באופן נפרד לרשויות בנושא קבלני,

שלומי אבל הדברים האלה לא קשור לא, לא זה לא לעניין. יש לך עוד שתי  אבי בינמו:

 דקות תסיים את הדברים שלך,

 בסדר, ינו:'שלומי ג
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ה שלומי אתה לא יכול לקחת את חסת, סליחייחס התייהזמן קצוב רבותי תת אבי בינמו:

 כל ההיסטוריה עכשיו ולשים אותה על השולחן,

משמעותי אני לא שם את כל ההיסטוריה יש פה נושא יש פה נושא אקוטי  ינו:'שלומי ג

התיפיפויות האלה שמצד אחד אנשים מדברים שמדבר על צריך לסיים עם ה

שני מחברים על שלטון ומנהל תקין ומדברים על מלחמה בשחיתות ומצד 

ם משנצים מותנים וגם ניגשים ביחד לבית המשפט וגם מאין אזושהו יידי

ברית שכל המידע הזה ועוד הרבה הרבה ידוע כמו הסיפור הזה של גורביץ 

שפתאום נהיה חבר שלכם הוא בא להתייעץ עם רועי עם ישי רגע לפני רגע 

כספים  שהועברוהיה דוח של מבקר העירייה דוח חמור מאוד שנאמר שם 

 מהמתנס לעמותה של,

 אבל דנים כאן בנושא של, אבי בינמו:

 אני אגיע לנושא אני מגיע, ינו:'שלומי ג

 ועדת בכירים, ואתה עכשיו לוקח חבר חבר, מה קרה? אבי בינמו:

 אני עכשיו, ינו:'שלומי ג

אל תדאג הוא לא יגיע אליך, הוא לא יגיע אליך, תהיה רגוע הוא לא יגיע  ישי איבגי:

 ליך,א

 נגיע לכל אחד, ינו:'שלומי ג

 הוא לא יגיע אליך אל תדאג תהיה רגוע, ישי איבגי:

גם אליך אני אגיע, ההצגה גם אליך אני אגיע אל תדאג. אבל בסופו של דבר  ינו:'שלומי ג

 מי שיודע את כל החשדות האלה ומי ש,

 אני שתקתי למה אני אשם, דובר ?:

 אני מבקש לעשות סדר, ינו:'שלומי ג

 הכול ברוח טובה. אבי בינמו:

 בעניין של גורביץ אני רק אסיים פה ואומר, ינו:'שלומי ג

סליחה שאני קוטע אותך אבי לא יכול להיות ברוח טובה כאשר אם תשים לב  ישי איבגי:

במשך עשר דקות אין לי בעיה עם מה ששלומי מדבר שהוא מדבר לגופו של 

פעם אין לי בעיה ואם יש גם נושא ופוליטיקה אמרתי לו את זה עשרים 

אנשים שמתלהבים כשהם רואים שבנאדם מקיז דם וזה לא משנה עכשיו של 
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מי אין לי בעיה אבל כשמדובר בכלל אני אומר לגופו של איש זה הכי חמור 

 ואם אתה לא עוצר את זה פה ואם אתה לא עוזר פה,

 ישי אין פה )לא ברור(  של איש, ינו:'שלומי ג

 שלומי אני מדבר לראש העיר אני רק אומר עוד משהו, רגע ישי איבגי:

 אני אסיים, ינו:'שלומי ג

שאנשים ישים גם לב מתי מדובר לגופו של איש ומתי פוליטיקה שיגיד מה  ישי איבגי:

שהוא רוצה לפוליטיקאי אבל כשזה מדובר לגופו של איש אחר כך תגיד איך 

 זה קרה זה מה שאני אומר, 

 ייפייפות שלכם,זו ההת ינו:'שלומי ג

 להקיז דם זה הכי קל, ישי איבגי:

 כשאתם רוצים לשמור על ידיים נקיות, ינו:'שלומי ג

 שלומי, אבי בינמו:

 מתאים לכם להגיד לגופו של איש, ינו:'שלומי ג

 הבנת, ישי איבגי:

 כל הדברים האלה, ינו:'שלומי ג

 אנחנו שומרים על ערכים שלומי ערכים, נעמי כספי:

 אבי היינו פה עשרות... ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

ואמרנו לא לגופו של איש, ביקרנו אותך פוליטית? עשרות פעמים ואנחנו  ישי איבגי:

נמשיך לעשות את זה עד הסוף, אבל פוליטית. אם אתה רוצה לתת לבנאדם 

 לעשות את העבודה שלך שאולי זה מתואם,

 ישי, ישי, אבי בינמו:

 ברים יחד(  ובסוף זה )מד ישי איבגי:

 ישי אתה נסחף על חשבונות של אנשים, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 לכן יש לך עוד דקה לסיים את דבריך, סיים את דברים בבקשה, אבי בינמו:

 בדיוק הערה והתקפה שלך, ינו:'שלומי ג

 שקט שקט אני מבקש מהקהל לא להפריע. כן, אבי בינמו:
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 ל ידידי ישי איבגי זה בעצם נותן סיכום לדבריםבדיוק ההערה והתקפה ש ינו:'שלומי ג

אמרתי ולא נתתם לי לסיים את כל מה שאני צריך להגיד אבל אני אגיד את ש

זה בהמשך בשורה התחתונה בסופו של דבר יש פה מוסר כפול אנשים שמצד 

אחד מדברים על מלחמה בשחיתות מדברים על מנהג תקין מדברים על 

פוליטיקה חדשה, יש פה פוליטיקה ישנה לבוא  פוליטיקה חדשה ואין פה שום

ליוני שקלים ושגם אתם יולדבר על דברים שהם כספי ציבור ומאות אלפים ומ

 ידעתם לדבר עליהם כשהתאים לכם אבל,

 נמשיך לדבר עליהם, ישי איבגי:

 אבל כן דיברתם עליהם רק מאחורי הקלעים, ינו:'שלומי ג

 נמשיך לדבר עליהם, ישי איבגי:

 לא הפרעתי לך, ינו:'גשלומי 

 שלומי תודה רבה, שלומי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 תודה רבה שלומי, אבי בינמו:

אני מסיים, הוא קטע אותי. אני מסיים בזה שאני חושב שאי אפשר לבוא  ינו:'שלומי ג

באופן סלקטיבי או  בשחיתויותולגשת לבית המשפט או להתייחס להילחם 

יבי כשיש בקשה לישיבה שלא מן המניין שהוגשה במנהל תקין באופן סלקט

בשש עשרה לשביעי, ולמה אף אחד לא פונה בעניין הזה אני חוזר ומדגיש יש 

שבאה ואומרת אני ואת זה שמעתי מחברי למועצת העיר פה עסקה מלוכלכת 

בעצמי אתה רוצה את בינמו אתה רוצה שאני אביא לך חומרים עליו אתה 

 מר,רוצה וזה יחיאל אדרי או

 מה זה? יחיאל אדרי:

אתה רוצה את הדברים האלה אנחנו, אתם תרדו מהנשוא של טדלר ועובדה   ינו:'שלומי ג

שהיום אנחנו בשש עשרה לשביעי אנחנו היום השש עשרה לשביעי, מהשש 

עשרה לשביעי ועד היום שאנחנו הראשון לנובמבר לא הייתה שום פנייה לבית 

 ם או ארבעה חודשים,המשפט למרות שעברו שלושה חודשי

 תודה רבה. אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 שלומי אתה סיימת, אבי בינמו:
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 )מדברים יחד(  

 סליחה ישי תפסיק להתלהם ולהתלהב, אבי בינמו:

 נתת לו עשרים דקות לדבר, דן תיכון:

 יחיאל אדרי בבקשה. אבי בינמו:

 אני שמח שהעלת את הדברים האלה, יחיאל אדרי:

 שומעים. לא דובר ?:

ואני עוד יותר שמח שאתה גם לא מבין אני שמח שהעלת את הדברים האלה  יחיאל אדרי:

 כלום ולא רק שאתה לא מבין כלום,

 אני מבקש לא לענות. תן לו להתייחס, אבי בינמו:

לא רק שאתה לא מבין כלום, מדברים על וועדה יושב ראש וועדה למינוי  יחיאל אדרי:

עולם יושב ראש לוועדה למילוי בכירים אז אני לא בכירים יחיאל לא היה מ

מבין בכלל למה אתה מדבר על יחיאל, יחיאל הבת שלו התמחה אצל רון 

 ברלנד, יחיאל אין לו משפחה שעובדת במתנס,

 שקרן, ינו:'שלומי ג

 ויחיאל, יחיאל אדרי:

 אהה שלומי אני מבקש הוא לא הפריע לך, אבי בינמו:

ו ברית עם אף אחד ליחיאל אין לך )לא ברור(  גן ילדים ומעון ויחיאל אין ל יחיאל אדרי:

ילדים שעושה מלחמה ואומר חזיר לא חזיר, ומאכילים אותם חזיר כדי 

שיבואו למעון של חמתך, יחיאל לא שיקר אף פעם אתה יודע מה הבעיה שלך 

שאתה תשלם הרבה כסף ליחיאל ולנציגים שלו בעקבות הוצאת דיבה ולשון 

ומר אז אני מציע לך לפני שאתה מדבר הרבה ולפני שאתה זורק הרע שאתה א

שטויות באוויר ומנסה פה לחתוך אותי לגזרים אז תבדוק את החומר, זו 

וועדה למינוי בכירים. יחיאל מעולם לא היה שמה. מי שהיה שמה זה ראש 

העיר אני הייתי בוועדה לקבל עובדים הרעים עובדים רגילים ולא בכירים 

אומרים לך ראש העיר או אחד מקרב סגניו אני לא ראיתי אני לא וכשבאים ו

חתום על ההזמנה הזאתי אני אם הייתי רואה את זה מהתחלה הייתי אומר 

אני לא רוצה להיות שמה, ואני אסביר לך גם למה לא אני לא רוצה להיות 

שמה, למה אני לא רציתי להיות בוועדה הקודמת כי מגיעים שיש פרסום 

יעים שיש עשרה אנשים אני איש פוליטי אחד יכול להיבחר מתוך למכרז מוד
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העשרה האלה כי זה משרה אחת עם תשע אני הולך לריב מכות אחר כך. אני 

יודע פוליטיקה ולכן אני מציע לך שתלמד את החומר הרבה כשתלמד אותו 

טוב טוב לפני שאתה זורק מילים לא במקום לפני שאתה ואתה נמצא בהליך 

זוכר את זה על הוצאת דיבה ולשון הרע לכן אני מציע לך שמור  משפטי אתה

על הפה שלך תתנהג כמו שצריך, אתה היום חבר מועצה אתה לא היום אזרח 

ימת, אל תרד אישית ת לו, תתנהג כמו שצריך בצורה מסושאני לא יכול לענו

תלך אישית תקבל חזרה אישית, )לא ברור(  ציבורית סבבה אין לי בעיה עם 

אז אני מאוד מבקש ממך תלמד את החומר אתה חדש יש לך בינתיים  זה.

שלושים אחוז הנחה מעבר לזה לא תקבל יותר. אתה תלמד על החומר על מה 

מדובר. אם אני הייתי חתום על ההצעה שאתה מדבר עליה אז היה לך מה 

 לדבר אני לא חתום עליה, ולכן אני מבקש ממך אני מבקש ממך,

 )מדברים יחד(  

 אתה תגיב רק כשאני אתן לך, י בינמו:אב

 הוא עכשיו אמר ש, ינו:'שלומי ג

 סליחה סליחה גם אתה אמרת דברים.  אבי בינמו:

 בסדר אז זכותי להגיב על הדברים שהוא אמר, ינו:'שלומי ג

 לא זכותך לא זכותך, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 ל יום,סליחה סליחה לך אני אתן לדבר שלוש שעות כ אבי בינמו:

 אני רוצה להגיד )לא ברור(   ינו:'שלומי ג

 עכשיו הדיבור לבוריס איזינברג. אבי בינמו:

ראש העיר אני מבקש )לא ברור(  את הנושא )לא ברור(  ואני רוצה ל, אני בוריס אייזנברג:

 מבקש לעבור לסדר יום,

 אנחנו בסדר יום, אבי בינמו:

 נו מדברים על דברים אישיים,לא אנחנו לא בסדר יום אנחבוריס אייזנברג:

זכות הדיבור לזאב, שלומי אתה תמתין בסבלנות בבקשה. זכות הדיבור  אבי בינמו:

 לזאב.

אבי יש פתגם שאומר נאה דורש נאה מקיים בזמנו בישיבה האחרונה וציטטת  זאב שפיגלר:

לנו כאן כל מיני חוקים וכל מיני פסקאות אתה יודע זה מתחבר כאן לבלם 
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עילות שאין לנו יועץ כרגע לשאול מה ציטטת לקחת דף וחצי ולחוסר הי

והקראת לנו כל מיני נתונים מהם בקושי הבנתי באמת מילה אחת וכשאני 

רוצה לפנות לגורם משפטי שייעץ לנו ויגיד על מה מדובר החליט האדון וזה 

 לא פעם ראשונה לא להגיע וזה חבל,

 אולי הוא לא מרגיש טוב, אבי בינמו:

הוא לא מרגיש טוב וכנל בישיבות האחרונות הוא לא מרגיש טוב, וכל פעם  גלר:זאב שפי

מסיבה כזו או אחרת הוא כנראה שכח או כולנו שכחנו שהוא מקבל תגמול 

כספי על כל פעולה שהוא עושה מכל התושבים לא רק מאיתנו מכל התושבים 

ה אחד הדברים שהוא צריך להגיע והוא לא עושה לנו טובה הוא לא עוש

 איתנו חסד, זה להופיע בישיבה כאן ולמלות תפקידו מבחינת יעוץ משפטי, 

 צריך )לא ברור(  כבודו כאן, דן תיכון:

שיגיע ויתייחס שאם הוא לא מגיע איך אתה רוצה שהוא יתייחס בכלל?  זאב שפיגלר:

בה שיענה לי ישיעשה את התפקיד שלו, התפקיד שלו מחייב אותו לבוא ליש

שאל אותו שאלות שיענה שיתייחס יעשה את תפקידו לגופו אין בעיה אני א

של עניין דברת בזמנו על מינוי נציג מטעם הליכוד את מר מסעוד אלימלך לא 

שאלת את הליכוד לא התייעצת עם אף אחד לא קיבלת את אישורי כל 

הפרשנות שהקראת כרגע כנראה בדף וחצי האחרונים בזמנו לא הייתה 

לבוא ולפעול בכיוון הזה היה לך רוב היה לך את קיימת ומשום מה החלטת 

אוטומטי חוק לא חוק בסדר לא בסדר זה  כל האנשים שבאו והרימו את היד

בא להסדיר את  מוצג,  אז אני חושב שכרגע המהלך הנוכחי הוא סך הכול

 הדין,

 אין בעיה, אבי בינמו:

הלים שבוצע וטוב דקה שבוצע והמינוי הפסול שבניגוד לנ (פבול)את מהלך ה זאב שפיגלר:

 אחת להסדיר את זה מדקה אחרת מאוחר יותר תודה.

לה פשוטה יש את אני רק ברשותכם רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שא אבי בינמו:

נתה במקום יחיאל נעמי תכף אתם תעלו אותה מחדש ההצעה המקורית ששו

חבר  כדי שתהיה ברורה לפרוטוקול מאחר ואני יודע שמן הראוי שיהיה

מטעם הקואליציה או מטעם ההנהלה  וחבר מאופוזיציה אני בא ושואל את 

עצמי שלפי מה שאתם מעלים כאן למרות שאני חושב שמה שאתם מעלים 
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אנשים. האופוזיציה  3כאן לא חוקי מסתבר שאתם מבקשים אולי למנות 

 לוועדה כי ראה,

 אתה פונה אלי? דובר ?:

פונה אליך, ראה מה קורה בפועל, בפועל נעמי כספי  לא אני פונה לכולם לא אבי בינמו:

 מתנהגת כאופוזיציה לכל  דבר לראש העיר זה בסדר אני לא,

 אתה העפת אותי שכחת אני לא הלכתי, נעמי כספי:

 סליחה נעמי אני לא הפרעתי לך, אני לא הפרעתי לך, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מהתפקיד שלך,אני שואל למה את לא מתפטרת  ינו:'שלומי ג

 נעמי אני לא הפרעתי לך אני רק מציין כרגע מצב, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

רבותי אני רוצה עוד פעם לחזור נו באמת,  בין אם עשיתי טעויות או לא  אבי בינמו:

 עשיתי טעויות זה בסדר את יכולה להגיד את מה שאת אומרת,

 אז תצביע יאללה, דובר ?:

ביע תכף לא יאללה. מה שאני אומר שנוצרה סיטואציה באמת אנחנו נצ אבי בינמו:

מעניינת לשיטתכם למרות שאני חושב שההצעה והחלטות )לא ברור(  חוקיות 

לדעתי אני בא ואומר איזה דבר מעניין שבתוך הוועדה הזו מבקשים גם יושב 

 האופוזיציראש וגם שני חברי מועצה ששלושה שלושה נכון לרגע זה הם אנשי 

י חושב שזה לא נכון ולא ראוי ולא מכובד מכאן תעשו מה שאתם אז אנ

 )מדברים יחד(  רועי לוי היה חבר בוועדה והוא אופוזיציה,חושבים, עדיין 

 )לא ברור(   דובר ?:

לא אין כזה דבר, לכן אני מציע לכן ומאחר ששינתם את ההצעה שלכם לא  אבי בינמו:

ה לנו שאני חושב שזה לא נכון כפי שהוגשה לנו הגשתם הצעה לא כפי שהוגש

 היה לעשות היה לכם זמן אולי לתקן אותה,

 שארו בהצעה שלהם,ילא לא לא אני מתקן אותה מותר לי, הם י יחיאל אדרי:

 אבל מה ההצעה שלהם? אבי בינמו:

 מה ההצעה שלכם תקריא אותה את מה )מדברים יחד(   יחיאל אדרי:

 רוצה להבין,מה הקראת יחיאל ונעמי אני  אבי בינמו:
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אז יש לי הצעה שאומרת )לא ברור(  פרסונל בוועדות העירייה סעיף אחד, כל  יחיאל אדרי:

יתר הסעיפים אין לי בעיה לגבי סעיף אחד במקום סגן ראש העיר יחיאל 

 אדרי תמונה סגנית ראש עיר הגברת נעמי כספי,

די שנצביע ההחלטה מהתחלה ועד סופה כ ההצעהאני מבקש לקרוא את  אבי בינמו:

 עליה, 

 אז אני אקריא אותה יחיאל אדרי:

 מהתחלה ועד סופה. בקשה, אבי בינמו:

הצעת החלטה, חיוב פרסונאלי בוועדות העירייה, א' וועדה למינוי עובדים  ישי איבגי:

ב' לפקודת העיריות אומרת ראש העירייה או נציגו 169בכירים על פי סעיף 

ש וועדת המכרזים לבחירת עובדים מקרב סגניו אשר ישמש כיור יושב רא

בכירים זה מה שזה אומר במקום חבר הוועדה ויור הוועדה כיום, אבי בינמו 

 תמונה סגנית ראש עיר,

 ימונה, זה מנסה להכשיל אותך "ימונה"  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 "ימונה" תקריא את ההחלטה כפי שכתבתם, יחיאל אדרי:

 הוא אומר להקריא  ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 אני הקראתי כבר אני לא מבין מה הבעיה? ישי איבגי:

 אז יש הצעה שלכם ויש הצעה של יחיאל? אבי בינמו:

 נכון, הוא לא חתום איתנו על הצעה, ישי איבגי:

 אני שואל? אבי בינמו:

 זה המצאות של אנשים, ישי איבגי:

 כן, יחיאל אדרי:

 פשוטה זה,אבל אני שואל אותך שאלה  אבי בינמו:

 

 בקשה, ישי איבגי:

יתר ברור(  באה ואומרת בסעיף אחד היש הצעה של החמישה שהגישו )לא  יחיאל אדרי:

אין לי בעיה בסעיף אחד במקום סגן ראש העיר יחיאל אדרי תמונה סגנית 
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ראש העיר נעמי כספי. ואז אני לא שותף לזה. אני לא רוצה להיות בחבר 

 וועדה,

 כן בקשה. אבי בינמו:

בכל זאת אני מצטרף גם לדברי של ראש העיר בקשר להחלפת נציגי ליכוד,  איגור גורביץ:

 כן. 

 אתמול הוא היה בעבודה לא? לא הוא אמר שהוא הצטרף לעבודה, ינו:'שלומי ג

 כמו שהיה )מדברים יחד(   איגור גורביץ:

 רגע אתה בישראל ביתנו? העבודה? הליכוד? ינו:'שלומי ג

 רבותי יש כאן הצעה,טוב  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 די לקחת כאן חצי שעה תחזור בדיון הבא תדבר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(   ינו:'שלומי ג

 תן לנו בבקשה להצביע, ישי איבגי:

 לא אני רוצה להתייחס, ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

 אני רוצה להתייחס, ינו:'שלומי ג

 את הנושא להצבעה,כן אני מבקש לעלות  אבי בינמו:

 לא אני רוצה להתייחס, ינו:'שלומי ג

 אתה יכול להתייחס רק לנושא ולא לכל השאר, אבי בינמו:

 רק לנושא הזה רק למה שהוא אמר, ינו:'שלומי ג

 בבקשה רק לנושא הזה. אבי בינמו:

 רק למה שהוא אמר. רק למה שהוא אמר. לגבי, ינו:'שלומי ג

 שא,שלומי תתייחס לנו אבי בינמו:

לגבי דבריך מר יחיאל אדרי זה מזה שנים אתה מנסה ביחד עם משיח עמר  ינו:'שלומי ג

 וביחד עם עוד מבוגרים כאלה ואחרים,

 לא זה לא לעניין, אבי בינמו:

 לא לא, ינו:'שלומי ג

 זה לא לעניין, אבי בינמו:

 בקצרה תקצוב לי זמן, ינו:'שלומי ג



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

33 

 לא בקצרה זה לא לעניין, אבי בינמו:

 למה שהוא אמר, ינו:'ומי גשל

 זה לא לעניין, אבי בינמו:

 מה זה אתה תגיד לי מה לדבר? אני חבר מועצה, ינו:'שלומי ג

 לא אגיד לך מה לדבר, אבי בינמו:

אני יכול להגיד מה שאני רוצה מה שאני רוצה אתה תביא לי את הרשות  ינו:'שלומי ג

 מה שאני רוצה,הדיבור מה זה סלקציה על מה שאני מדבר אני אדבר 

 יש לך דקה אחת, אבי בינמו:

 דקות, 2 ינו:'שלומי ג

 קיבלת כבר רבע שעה מספיק לך, אבי בינמו:

 אני אדבר מה שאני רוצה, ינו:'שלומי ג

 לא לא לא שלומי, שלומי, אבי בינמו:

 אז תמשיכו להפריע ותספור לי אחר כך עשר דקות, זה רק הפרעות, ינו:'שלומי ג

 קה,אז ד אבי בינמו:

 הניסיון, ינו:'שלומי ג

 כן? אבי בינמו:

הניסיון לציין את הפעילות )מדברים יחד(   תמשיכו להפריע ואני אומר את  ינו:'שלומי ג

 מה שיש לי להגיד,

 כן בקשה,  אבי בינמו:

אף אחד לא יסתום לי את הפה כולל אתה אדוני מר דן תיכון. אני הניסיון  ינו:'שלומי ג

עמר ואחרים שמוכרים מעט לעט הרבה מאוד על ידי שלכם שלך ושל משיח 

בקשר לפעילות הציבורית שלכם בכספי הציבור להפוך את זה למאבקים 

אישיים אני בכלל לא מכיר אותך לא היה לי שום דבר איתך בחיים וגם לא 

יהיה לי שום דבר איתך בחיים חוץ מעלילות והתביעות סרק שאתה מנסה 

דבר בפעילות הציבורית שלך כל עוד שאתה להגיש ואני אמשיך לבקר כל 

במועצת העיר ולגבי זה שאתה אומר שלא היית בוועדת כוח אדם אז לא יודע 

אני קורא דוח מבקר המדינה, אולי גם מבקר המדינה פה )יגיד לך באופן 

אישי( אבל גם משהו שלא הופיע בדוח מבקר המדינה מנהל תוכנית עיר ללא 

שזה היה היית בישיבה שהוא התמנה הוא היה  תקציב )לא ברור( אלימות, 
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בכיר או שהוא לא היה בכיר זה שרועי לוי העיד עליו בבית המשפט שהוא 

היה מיועד בכלל להיות מנכל הוא היה בכיר או שהוא לא היה בכיר אז אני 

אשמח מאוד ללמוד מה ההבדל בין וועדת כוח אדם רגילה לוועדת כח אדם 

יש לך בעיה איתה אתה מוזמן לדבר איתה מתי בכירים ובקשר לחמותי אם 

שאתה רוצה, היא להבדיל ממך משלמת מיסים כחוק ותבדוק מה קורה 

בעסק מה קורה ליד הבית שלך בו הכלה )לא ברור(  שלך אם שילמת ארנונה 

 או לא שילמת ארנונה כחוק,

 טוב תודה רבה אנחנו ניגשים להצבעה, תודה רבה. אבי בינמו:

ותבדוק למה אתה מנהל עסק בלי רישיון עסק )מדברים יחד(  לדבר על  ינו:'שלומי ג

 דברים אישים,

 שלומי אני מודה לך מאוד. זאב כן בקשה? אבי בינמו:

 משפט קצר, זאב שפיגלר:

 כן? אבי בינמו:

איגור ידידי אתה יודע יש, אני אוהב פתגמים, יש פתגם שאומר "צא )לא  זאב שפיגלר:

עיף בכלל לא דן לא על ליכוד לא על ישראל ביתנו זה ברור(  אולי תחכים" הס

סעיף שדן בשימי באופן שימי פרטני על מר זאב שפיגלר לצורך העניין, אם 

אתה חושב שאתה ראוי יותר ובקיע יותר ופיקח יותר נשמח להכניס אותך, 

 ר אותך לוועדה גם כן,חתעלה הצעה לסדר תעלה הצעה נגדית ואולי נב

 י,טוב אנ אבי בינמו:

 הדרך ארוכה עדיין לצאת בהצהרות, זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

תודה רבה אני מעלה את ההצעה של ישי, ישי, ישי אני מעלה את ההצעה של  אבי בינמו:

 ישי להצבעה, 

 אנחנו )לא ברור(  מצביעים על החליפית, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

דיין אומר לכם שבעיני הם לא אני מעלה להצבעה את שתי ההצעות וע אבי בינמו:

חוקיות, מי בעד ההצעה של ישי? אחד, )מדברים יחד(  מי בעד ההצעה של 

ישי? בעד ההצעה של ישי? אהה אפס. נגד? אחד? )מדברים יחד(  אתה נגד? 
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אחד נגד שתים נגד שלוש נגד. אני מבקש בכלל לא להשתתף בהצבעה כי 

 של יחיאל? אמרתי שלדעתי היא לא חוקית. מי בעד ההצעה

 חלופית, ישי איבגי:

 המילה חלופית אתה תכניס, אהה אחד שנים אהה אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

בעד ההצעה של יחיאל אחד שניים שלושה ארבעה חמישה שישה שבעה  אבי בינמו:

שמונה תשעה מי נגד ההצעה של יחיאל )מדברים יחד(  שנייה שנייה רבותי, 

י חוזר ואומר אנחנו ניישם את החלטות המועצה שלושה נגד, נמנעים אין. אנ

ההצעה הזו בעיני ואני חוזר שוב אינה חוקית כלל וכלל אנחנו עושים הפסקה 

 של חמש דקות תודה רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )הפסקה(

 )לא ברור(  חשש מניגוד עניינים )לא ברור(  אני יוצא, אני רוצה ינו:'שלומי ג

 ,ג'ינו יוצא מהדיון שלומי אבי בינמו:

 )שלומי יוצא מהדיון(

 בוועדות תכנון ובנייה "מורדות הכרמל" יחילוף פרסונאל   2סעיף 

 היה כותב לי מישהו )לא ברור(   שהייתי צעיר דן תיכון:

 כן מר ישי איבגי בבקשה, אבי בינמו:

 להציג את הנושא, אני מבקש רועי לוי:

  כן, אבי בינמו:

לי בוועדת מורדות כרמל אני מבקש הנושא השני הוא חילוף פרסונא רועי לוי:

להתייחס בטרם )לא ברור(  להצעת החלטה במספר מילים להצעה הזו, 

 הצעת החלטה: א. במקום חבר הוועדה ויו"ר הוועדה אבי בינמו, ימונה סגן ראש העיר ומ"מ מר יחיאל אדרי. 
דווה קאופמן ישמשו ב. במקום חבר הוועדה מר מסעוד אלימלך ימונה מר זאב שפיגלר. ג. מר ישי איבגי וגב' א

כמ"מ של מר רועי לוי בוועדה למינוי עובדים בכירים. ד. במידה וישיבה מיוחדת זו לא תכונס בהתאם ללוחות 
ימים מיום הגשת הבקשה והועדה למינוי בכירים תכונס, כל  7הזמנים הקבועים בפקודת העיריות, קרי 

 החלטות הוועדה יבוטלו והוועדה תכונס בהרכבה המעודכן. 
 אין -בעד
 3 -נגד

 9 -נמנע
 בסעיף אחד במקום סגן ראש העיר יחיאל אדרי תמונה סגנית ראש העיר נעמי כספי. -הצעת החלטה נגדית

 9 -בעד
 3 -נגד

 אין.  -נמנע
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גם בדיון בבית המשפט מאיפה ההצעה הזו נולדה העור דין של ראש העיר 

תחנו בסדר אחד הנושאים המרכזיים שעומדים לפהעלה את הנושא הזה כ

הסכמתי איתו וטענתי היום, וטען שם שהנושא הזה הוא כבד משקל ואכן 

בפני השופטת את מה שאמר פה, נושא הזה נולד לא היום, הוא נולד בערך 

לפני שלוש וחצי שנים כאשר עיריית נשר ברשותך אדוני ראש העיר הלכה 

ובנתה באופן בלתי חוקי מבנה עבור ארכיון ללא היתרי בנייה ללא אישורים 

אש העיר לאחר שנוכחנו ולאחר מכן פירקה אותו. נושא הזה נולד אדוני ר

לדעת בזמן האחרון כי מבנים ברחבי העיר נבנים על ידי העירייה ומשולים 

מבנים בעיר ללא היתרי בנייה כאשר אתה יושב כחבר וועדת מורדות כרמל 

ומצד שני חותם על הזמנות עבודה ועל חשבוניות לביצוע העבודות האלו ללא 

ב שאם כבר אתה מבצע אהה היתרי בנייה לכן אדוני ראש העיר אני חוש

פעולות כאלו מן הראוי שלפחות לא תשב בוועדת מורדות כרמל בכדי שוועדת 

מורדות כרמל תוכל לבצע את וועדת עבודת הפיקוח שלה כמו שצריך ללא 

חשש, לכן אדוני ראש העיר אנחנו הצענו, מציעים הצעת ההחלטה שלנו זה 

נון בנייה מורדות כרמל החלפת ראש העירייה מר אבי בינמו בוועדה לתכ

 מחליפו יהיה מר דן תיכון זו הצעתנו.

אהה טענתי ועדיין אני טוען שגם הצעת ההחלטה הזו היא אינה אוקי.  אבי בינמו:

חוקית. אני כן רוצה להתייחס בכובד ראש לדברים שנאמרו על ידך עכשיו 

 2013נאמרו על ידך בישיבה הקודמת ונאמרו גם בבית משפט. באוקטובר 

התחלתי לכהן  2013הה נכנסתי לתפקידי כראש עיר כבר אמר בנובמבר א

ומספר חודשים לאחר מכן,  מספר חודשים, רועי אני הקשבתי לך עכשיו 

תקשיב. מספר חודשים לאחר מכן אהה הובא לידיעתי ושלא על דעתי כי נבנה 

 מבנה של ארכיון במחסן העירייה ואני אומר ללא ידיעתי ולא על דעתי, הייתי

מצפה באמת לעיתים הייתי מצפה שמי שיזם את הפעולה הזו היה קם ואומר 

אני עשיתי אני יזמתי אני מתנצל אני לא הדעתי את ראש העיר, אני רוצה 

לאוגוסט אני חושב שדן תיכון העלה  25להתייחס לנושא הזה בכובד ראש, ב

וגוסט שאילתא בנושא הזה בנושא הארכיון, בנושא הארכיון ואני, זה היה בא

 ואני אתייחס למכתבים יש לי את זה בחתימת ידך,

 כן? דן תיכון:
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, הוצאתי מכתב למר לאון גורודובצקי מהנדס 2014ככה, בארבע עשרה למאי  אבי בינמו:

 , 19עיריית נשר )לא ברור(  מבנה בחצר העירייה רחוב התעשייה 

 ממי המכתב? רועי לוי:

דובצקי הובא לידיעתי שהוקם מבנה בחצר מהנדס העירייה מר לאון גורו אבי בינמו:

העירייה בכתובת שבה נדונו, הבנייה נעשתה לכאורה ללא היתר כדין שלא 

יום  30בידיעתי ובוודאי שלא על דעתי אבקשך לוודא הריסת המבנה תוך 

הנה העתיקים ליחיאל  דווחילכל כל היום או לחלופין להסדרת חוקיותו מ

לאוגוסט שלחתי מכתב ליושב  24החזקה, באדרי )לא ברור(  ששימש כמנהל ה

ראש וועדה לתכנון ובנייה, הנכנס מר שרי מלול מכתב בזו הלשון ברכות עם 

היכנסך לתפקיד כיושב ראש הוועדה מאחל לך הצלחה ביור הוועדה בהמשך 

לעניין מבנה )לא ברור(  תחזוקה בעיריית נשר הריני  18/8/14לשיחתינו יום ב' 

ה זה הוקם ללא ידיעתי ואישורי, בצירוף המכתב מצב להודיעך כדלקמן מבנ

מצורף מכתבי למהנדס העירייה שעושה עבודתו  14/5/14מכתבי מיום ה

 15/5נאמנה ומקצועית ומכתבו לעניין המבנה )לא ברור(  מצב מכתבי מיום 

להעברות נוהל לביצוע פעולות הדרושות אישור רשויות התכנון, ומן הראוי 

צר אצלכם או ליועץ המשפטי של הוועדה רושם ולו הקל כך כתבתי שכאשר נו

על אפשרות או עשייה שלכאורה של דבר בלתי תקין בעיר נשר אבקש 

החוקים  םההיבטילהודיעני כראש רשות חדש בתפקידו ולהבעיר את 

הנדרשים בטרם משלוח מכתבים לעובדי העירייה המסורים בדבר חקירה על 

צריך להבנתי )לא ברור(  ברשויות באופן   לא עוול בכפיו, דיבור )לא ברור(

תרבותי ומדוד ובטרם נשלחים מכתבים שלעתים אינם הולמים בהתאם 

לדרישתי המבנה הוסר, אז כך שאני חוזר ואומר מר רועי לוי ולאחרים לעולם 

אני לא מאשר או אישרתי בנייה כזו או אחרת ובטח בלתי חוקית, אני יכול 

מול מבנה העירייה זה שטח של משה בר  עמדלהגיד לך שבאותה תקופה 

יהודה מגרש שכולו עטוף בפחים, הודעתי למר בר יהודה שלא יאה ולא נאה 

שבמרכז העיר נשר  תהיה חצר או שטח שמגודר בפחים מאוד מכוערים ואם 

 ואז, לקיסריההוא רוצה אנחנו נשלח אותם 

 לא הבנתי מה זה, דן תיכון:
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אני יכול להגיד לך שלהפתעתי כי רבה הוקמה שם  להיכן שהוא גר. ואז אבי בינמו:

הפחים האלה נעלמו, הוקמה שם גדר של כשמונים סנטימטר ואז צעקו 

גוועלד בנית גדר בלתי חוקית. הלכתי להתייעץ כמובן עם מי שאני נוהג 

להתייעץ איתו עם מר לאון גרורודצקי שאמר שהכול נעשה כדת וכדין אני 

מטיל אותם מביא אותם לידיעת המהנדס אני  הרי לא מבצע את הדברים אני

אגיד לך מה שבאמת מפריע לי, אני לא חף מטעויות אני חושב שכאשר נכנסו 

לתפקיד היה רצון טוב של אנשים לבצע דברים, חשבו שבמקום אחד יש יותר 

מידי קלסרים צריך להעביר אותם למקום אחר צריך לפנות חדרים הייתה 

הייתי מצפה באמת מעבר לפוליטיקה הלא  יוזמה ברוכה של יחיאל אבל

נעימה, הייתי מצפה שיקום יחיאל ויגיד, אני לא קם לא אמר את זה לא 

במשפט לא אמר את זה אף פעם אבל אני אחראי אני ראש עיר אני אחראי כן, 

ואני אומר לך באמת בלב שלם ונקי זה לא על דעתי זה לא על ברשותי זה לא 

לעיתים מחבר משותף לדרך בקואליציה לתפקיד  מצא חן בעיני אני רק מצפה

להגיד אני טעיתי אני עשיתי לא אז, ציפיתי שהוא יקום בבית משפט ויגיד לך 

את זה. לא מצאתי, לא מצאתי את המקום הזה לא מצאתי את הכיוון הזה 

אני יכול גם להוסיף ואני אוסיף עוד הרבה על הנשואים של וועדה לתכנון 

להשתתף בוועדה לתכנון ובנייה, עד אשר הדברים יובהרו  שאין לי כוונה יותר

תהיה כאן כמובן גם הצבעה, עד אשר הדברים יובהרו בצורה ברורה זה דבר 

חשוב זה וועדה חשובה מאין כמוה מי כמוך יודע אבל אני חושב שבאמת 

כראש עיר למה לי את ה, למה לי את הכאב ראש כל כך גדול מצד שני אתה 

גים אדירים לעיר הזאת כאשר מתפנה לך זמן בכל זאת זה יכול להשיג היש

ישיבות כבדות משקל ארוכות מאוד לפעמים דנים במרפסת שלוש שעות 

קומות בטירת כרמל או  14ולפעמים אתה יודע את זה לפעמים דנים בבניין 

דקות, לפעמים כדי לחבר שתי בתי כנסת זה דיון  3ברכסים או בבית כנסת 

)לא ברור(  גורל אתה נתקל בכל מיני תשובות שקשה לך שהופך באמת לדיון 

אתה לא בקיע בחוק התכנון ובנייה הוא חוק מאוד מורכב שאפשר לפרש 

אותו לכאן ולכאן, אני אעיד על זה זאב שפיגלר שמשמש כחבר בוועדה 

לתכנון ובנייה. לי היו שתי מחשבות מרכזיות בתחילת הדרך, אחת למצוא 

דה לתכנון ובנייה ואו לחלופין להעביר את משרדיה דרך להקים כאן את הווע
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לנשר, כן זו, אני מודה שלמרות הרבה עצות שנתנו לי אל תעלו את הוועדה 

כבד על כל חברי המועצה אני מודה  לכאן למה לך כאבי ראש זה לחץ פוליטי

שכוחות גדולים ממני פעלו שמה והצליחו לסכל את המהלך הזה, המהלך 

האלה היו כפופות ישירות לשר הפנים היום הם כפופות  הזה בזמנו הוועדות

לשר האוצר, הוא ממנה את היושב ראש לוועדה המקומית הוא ממנה את 

היושב ראש לוועדה המחוזית ואלה מינויים שלו, זה יצר איזשהו אי נוחות 

גדולה מאוד בין משרד הפנים למשרד האוצר לגבי תכנון ערים וכיוצא בזה, 

ה שהומלץ עליו כזה או אחר מן הסתם נבדקו אם מתאים גם כל חבר הוועד

אם אין עבירות בנייה אם לא נעשו עבירות בנייה, אהה ואני חוזר ואני אומר 

על דעתי ושבידיעתי לא אפשרי ולא אאפשר עבירות בנייה וחריגות בנייה, 

לאון יודע הרבה פעמים את המאבקים שלי בתוך הוועדה לאו דווקא עבור 

לנים אלה בעיקר ובעיקר עבור תושבים, שמבקשים להוסיף יזמים או קב

מרפסת וזה עולם שלם של בכלל אסטרטגיה אם בבניין של ארבע קומות דייר 

 אחד רוצה לעשות מרפסת והשלושה מתנגדים אין מרפסת אני אמרתי לא,

 ק.לא מדוי דובר ?:

ה דיונים מהרבה שנייה תן לי לסיים תן לי לסיים אני אומר לך מהרבה הרב אבי בינמו:

מאוד דיונים יצאתי מנקודת הנחה שאם אחד יבנה את המרפסת השאר 

יבואו אחריו אני רוצה להגיד לך שאפילו לא טעינו כמעט שלא טעינו קצת 

ברחוב יעל בנו שלושה ואחד לא בנה )לא ברור(  היה באמת התפקיד המרכזי 

חדשה לוועדה  שאני ראיתי אותו זה קודם כל להביא ולהציג שתגיע מהנדסת

במקום הגברת ליאה )לא ברור(  שפרשה מתפקידה ואחד הדברים החשובים 

גם שיגיע יושב ראש ראוי ומתאים יש שמה המון המון בעיות אני חושב 

שוועדת הוועדה לתכנון ובנייה מורדות כרמל היא וועדה טובה שהולכת 

פיצול ומשתפרת מעט לעט ואני יכול להגיד לכם שאחד הבעיות בנושא גם 

הוועדה היה שאנחנו לא יכולים להקים, אנחנו כן יכולים להקים וועדה 

עצמאית אלה שנוצר בעיה מאוד קשה לרכסים הם הפעילו את הלחצים 

שלהם כי רכסים אף אחד לא רצה לשייך אותה אליהם,  הרכב הבנייה שם 

שאני צריך לדון בו ואתם חברי הוועדה הוא מורכב ביותר אחד המורכבויות 

אני חייב לציין אותה אומר לי שם ראש המועצה שמה שחסר לו זה בער ש
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ארבעים בתי כנסת בערך )לא ברור(  בתי כנסת הוא אומר יום שישי אחד בכל 

יום המניין יכול לבוא בשעה כזו או אחרת, יכולים לבוא בשמונה תשע עשר 

תכנסים יום שישי בשעה מהוא אומר אבל יש יום אחד בשבוע שכולם 

עה ואז הוא אומר אין לנו מספיק בתי כנסת ומתחיל דיון שלם בוועדה הקבו

שלתפיסת עולמי כן צריך בתי כנסת ותפיסת עולמם של אחרים לא צריך בתי 

כנסת או פחות צריך וכיוצא בזה, אז כמו שהצהרתי בתחילת דברי ואמרתי 

אני עוד אמשיך אותם. אהה אין לי כוונה להשתתף בדיוני הוועדה לתכנון 

ובנייה כחבר וועדה עד אשר יובהרו הדברים. טענתי שההצעה שלכם אינה 

פעמים שמעבר לביקורת חוקית צר לי על הערות של רועי  אני מרגיש הרבה 

האסטרטגיה גם של השתיקה עכשיו גם האסטרטגיה של לתפור לי תיק היא 

נבנת אחד אחרי השני  אני ככה מרגיש ממש לתפור את התיק אחד אחרי 

דעתי לא ברי יודע שבנושא של הארכיון לא יכאשר אתה יודע וכאשר ח  השני,

שמעתי לא ראיתי ולא עשיתי אבל כאשר שמעתי כאשר )מדברים יחד(  אני 

חותם על תשעים אחוז )מדברים יחד(  כן כן אני לוקח אחריות גם על מה 

 שלא עשיתי )מדברים יחד(  רועי רועי אמרתי לך את דעתי,

 ,ולזה הכ רועי לוי:

אמרתי את דעתי, אמרתי לך את דעתי אמרתי היה מכובד, כן היה מכובד,  אבי בינמו:

אני לוקח את כל האחריות, על כל הדברים בין לטוב בין לרע אמרתי גם 

בישיבות קודמות אני לא מטיל את הדברים על מישהו אחר כן העניין הבנתי 

את דעתי הרי היה שנסגר כפי שנסגר הרי שהיועץ המשפטי של הוועדה קיבל 

גם שהוועדה קיבלה את דעתי,  וכל מי ששלח לי הערה בנושא הזה קיבל את 

דעתי, כי לפעמים גם דברים נעשים מתום לב ומי שעשה אותם אמרתי היה לו 

כוונה טובה, לא הייתה כוונה רעה. למישהו היה כוונה טובה לשפץ לעשות 

כילה איתנו יוזמה חדרים חדשים, לעשות חדר למבקר העירייה ובאמת ה

אדירה כאן, רק מה לעשות שלעיתים מי שעושה גם טועה אבל לפחות לשים 

אותי על המוקד ועל הגריל בנושא הזה לא חושב שזה נכון לא חושב שזה 

ראוי זה נקודה אחת אני הייתי מבקש ממר לאון גרודבצקי קצת לתת לנו 

שחקן המרכזי וועדת תכנון, רבותי אתה מופיע בכל הישיבות שם, אתה ה

 מבחינת עיריית נשר. 
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 יש כאן, לאון גרודצקי:

אתה יודע מה מדהים אותי בכל הסיפור הפכתי עולמות כדי לסייע לאולמי  אבי בינמו:

 ההינומה על זה אתה לא מעיר אתה מעיר לבינמו,

 )מדברים יחד(  

ש לה מניסיוני שמבחינה ציבורית למעשה טוב יותר שברשות מקומית י לאון גרודצקי:

שיהיה בוועדה מקומית, וועדה מקומית לפי למעשה מהנדס העיר  םסטאטוסי

הוא אוטומטית מהנדס הוועדה זה נדמה לי תפקיד שאין אפשרות )לא ברור(  

שנקרא הצלת סמכות וראש העיר אוטומטית גם יושב ראש הוועדה יש לו 

אפשרות לבצע הצלת סמכות ואחד מסגניו לפי שיקול דעתו כמו למשל 

נעשה הדבר בחיפה שראש עיריית חיפה הוציא לסגנית במקרה הזה את ש

הסמכות הזאת, ההבדל בין וועדה מקומית לוועדה מרחבית שמצד אחד 

כון חוק התכנון ובנייה, אבל יוועדה מרחבית נותנת לנו לכאורה שירותים בת

בינינו היא חייה על חשבון העירייה מן הסתם העירייה מידי שנה גזבר הוא 

ב לידי אני מעריך שהוא )לא ברור(  בין אחד וחצי לשני מיליון שקל אהה יוש

סדר גודל יתרון כאן שאנחנו לא מתעסקים עם דברים לא כל כך נחמדים כמו 

הגשת כתבי אישום ודברים מסוג זה זה תפקיד של וועדה ויחד עם זאת אם 

א רק אנחנו מדברים על קידום תוכנית קידום אינטרסים ציבוריים בעיר, ל

במגזר הפרטי גם של העירייה גם אנחנו מגישים תוכניות יש כאן קושי אני גם 

חושב לא מן הסתם וועדה מקומית מישהו החליט מה )לא ברור(  מבחינת 

 15בור איזה עכ 1965ההקמה של הוועדה חוק התכנון ובנייה נכנס לתוקף מ

ל דבר שנה הגיעו למסכנה שמשהו חסר בכל העניין הזה מסופו ש 20או 

לקבל אחראי על תכנון ובינוי העיר בנינו כי וועדות תכנון תפקיד שלהם 

 תכנון החוק וליישר אותם,תוכניות לבדוק אותם לפי ה

 לא זה קשור לזה שהם מבקשים להחליף את, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אני לא מבין מה הקשר אתה מחליף את טנדלר עכשיו? יחיאל אדרי:

 תה רוצה לדבר? חברה תדברו אני אצא,א לאון גרודצקי:

 אני פשוט לא הבנתי לא מבין מה אתה... יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  
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בוועדות תכנון למעשה בוועדה מרחבית אתם צריכים חייב להיות שלושה  לאון גרודצקי:

נציגות יש שלושה אנשים שיוכלו לייצג את העירייה ובעל אסמכתא מבחינת 

לפחות מהיום כל ראשי רשויות זה שלוש רשויות נשר החלטות לא מן הסתם 

טירת כרמל )לא ברור(  הם חברים בהנהלה מסיבה מאוד פשוטה כי מישהו 

צריך למעשה לקבל החלטות ולתת )לא ברור(  גם בהיבט הכספי הרי מיכה 

מכיר את הפרוצדורה ויתר הנציגים נגיד בהחלטות כספיות אני לא בטוח 

ות במקום ראש הרשות או גזבר הרשות או מישהו שמישהו יוכל לקבל החלט

שנקרא הצלת סמכות קבלת החלטות מדובר על מיליונים בסופו של דבר, לכן 

 לפני שאתם מקבלים החלטה אתם צריכים בעצם לקבל החלטה,

גם ראש העיר קיבל את לתת אישור הוצאה של מיליונים צריך אישור של  יחיאל אדרי:

 אני אומר לך,מועצה, מה הקשר, מה הקשר 

אנחנו מדברים קודם כל לא רק על תקציב שאתם מאשרים אחד וחצי מיליון  לאון גרודצקי:

שקל יש שנקרא החלטות שמתקבלות באופן שוטף מבחינת למשל שיפוצים 

שנעשו בוועדה, יש את הדברים מערכת )לא ברור(  דברים מסוג זה, כל זה 

בסופו של דבר מהכיס של ... הוצאות נוספות זה לא מהכיס שלך או שלי זה 

וכמובן חייב להיות... מי שיצביע את זה, לפחות איך כל העסק הזה מתנהל ... 

מכיר את הדבר הזה בוא נגיד ותיק יודע בדיוק מה צריך להגיד איך להביא 

את ה... ואיך לשמור על אינטרסים של תושבי העיר ואת העירייה עצמה, זו 

לטות שלכם בעניין הזה, אתם תקבלו דעתי עוד פעם אני לא נכנס להח

 החלטה מן הראוי לפחות ראוי, 

 כן שפיגלר בקשה, אבי בינמו:

 אבי אחד מנקודות היסוד, זאב שפיגלר:

שנכתב כאן, השתיקה משכנעת לא לענות, לא אני  SMSלא אני רק קורא  אבי בינמו:

 שלהם מעניינים. כן בקשה.  SMSקורא את ה

 .הלכתי לאיבוד זאב שפיגלר:

 גם אתה מבין, אבי בינמו:

 אבי זאב שפיגלר:

 כן, אבי בינמו:
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אחד מ, עקרונות היסוד שהליכוד בא ותמך וניסה לקדם וכנל אנוכי כנציג  זאב שפיגלר:

הליכוד זה באמת לבוא ולהעביר את הוועדה לתחום העיר נשר, אנחנו עשינו 

ר דירה כמה עבודה נכונה אנחנו גם בדקנו עם לאון בדקנו כמה יעלה לנו שכ

יעלה לנו כוח אדם מה המכלול שדרוש כדי להפעיל את... הדבר שעמד מול 

עינינו מה טוב לציבור, הגענו למסקנה שוועדה שתשרת את נשר תיתן מענה 

טוב יותר ואיכותי יותר ומהר יותר לדרישות הציבור זה המוטו זה מה 

, מאמצינו שרצינו לעשות עם זה ניסינו לקדם לצערי בצורה כזו או אחרת

בנושא נגדעו רכסים זה פסה, רכסים לא מעניינת אותנו אני צריך לדאוג 

ונבחרתי על ידי הרשות תושבי העיר נשר אני צריך לדואג לרווחתם לטובתם 

ולא לרכסים, רכסים שיתמודדו עם הבעיה שלהם, יש להם מספיק כסף או 

אני  ה, אין להם מספיק כסף  שימצאו פתרון, אני לא לשכת הסעד סליח

זרקת נושא  בראש ובאשונה בא לשרת את הציבור שלי כאן לגבי רכסים

שהוא בא ומר שזה סתם  הערת אגב בתי כנסת חסרים עשרה בתי כנסת אז 

עם כל הכבוד באמת היו חסרים בתי כנסת אבל לבנות בית כנסת שמהווה 

 )לא ברור(  בטיחותי שלא מהווה אפשרות גישה לשירותים שמסכנת זה פסול

זה לא היה צריך לעבור בוועדה לצערי כשאני הצבעתי נגד קרא לי ראש העיר 

נסת אני סת, אז רבותי אני לא נגד בתי כנאתה תיזכר מר שפיגלר כעוכר בתי כ

י הכנסת כן ירבו אני תומך בחופש הדת חופש דעה חופש כל תומך בכל בת

ולעשות דבר דבר אין לי בעיה אבל כל עוד עושים את זה בצורה נכונה לבוא 

כזה זה היה פסול, בואו ננסה באמת לראות איך אנחנו יכולים להחזיר 

 בחזרה את המהלך שנגדע ולהחזיר את הוועדה לתחום ה,

אני בהחלט תומך במהלך  שאתה מעלה לוועדה, אמרתי עשיתי ניסיונות  אבי בינמו:

רבים קראתי גם את התקציב לצורך הקמת וועדה סך הכול מסתבר 

 הוא אותו תקציב שאנחנו היום,שהתקציב 

 אבי, דובר ?:

כן מיד. סך הכול זה אותו תקציב שאנחנו משלמים לוועדה אמרתי זה וועדה  אבי בינמו:

באמת מעניינת חשובה אין כמותה בסופו של דבר גם כשאתה חורג ממשהו 

בתוך הוועדה יש יועץ משפטי שהוא בא שם לך והוא יודע למנוע ולעצור את 

רק רוצה להגיד לפני שאני נותן את רשות הדיבור לגלעד  תראו  הדברים אני
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יש כאן מספר עסקים גדולים כקטנים שהפכתי עולם ומלואו כדי לסייע להם 

על פי חוק לקבל היתר, באמת ועל מנת לקדם את העניינים שלהם הבאתי 

לכאן את כל חברי הוועדה גם חברים מהוועדה המחוזית על מנת לראות 

הבעיות שנוצרו לפני עשר חמש עשרה ועשרים שנה וכיצד ניתן  מהיכן נוצרו

לפתור אותם אני מקווה בעזרת ה' שבסופו של יום ובסופו של תהליך 

העסקים האלה שמעסיקים כאן עשרות ומאות עובדים אכן יזכו להיתר 

המיוחד שבעכבותיו יהיה גם הרישיון הנדרש אני יכול להעריך שיש לא מעט 

ולי נוספו להם יחידות אולי נוספו ללא היתר, זה תחת בתי עסק ובתים שא

לנו אין מעורבות אדרבה עבודת מחלקת הפיתוח של מורדות הכרמל, 

ואדרבה עכשיו מינו שם מעבר למפקח של אזור נשר מינו מעליו יושב ראש של 

כל המפקחים של טירת הכרמל, נשר ורכסים. אהה אני אמרתי את דעתי אבל 

 י שאני אשמע את גלעד, כן,אני אחזור עליה אחר

)לא ברור(  להתייחס לנושא של ... ונזכיר שהוועדה )לא ברור(  ביקורת גם  גלעד הישג:

ם השלוש האחרונות הוועדה כמו שהיא נמצאת ישלי וגם של המבקר בשנתי

 היום כמו שהיא פועלת היום,

 בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה גם, אבי בינמו:

כלית ממה שהיא הייתה, אהה היא עברה שינוי מהותי גם פרסונאלי, שונה בת גלעד הישג:

והשירות שירות השתנה בצורה משמעותית זה דבר אחד, דבר שני חשבתי אז 

המיקום של הוועדה שמה הוא יתרונות עולים על ואני חושב גם היום ש

חסרונות וגם טוב יותר שהוועדה תהיה שם, אני רק רוצה להזכיר משהו 

ק אולי שכחתם אבל על פי חוק ואין אפשרות אחרת היועץ שמחויב בחו

המשפטי של הוועדה לתכנון ובנייה כי בנשר הוערך רק היועץ המשפטי 

 )מדברים יחד(  

 כמה אהבה, כמה אהבה יש פה.  אבי בינמו:

 אני חושב שבגלל שזה לא היה מכובד מה שאמרת, יחיאל אדרי:

 כן נכון, אבי בינמו:

 לא מכובד זה קולגה א', אני חושב שזה לא היה מכובד,  גם ממש יחיאל אדרי:

 כן עוד התייחסות כי אני יש לי להמשיך? בוריס?, אבי בינמו:

 לא.בוריס אייזנברג:
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 יפה שתיקה,  אבי בינמו:

 לא לא שתיקה אני,בוריס אייזנברג:

 SMSתן לי לשלוח הודעת  זאב שפיגלר:

 אין לי פה להגיד משהו,בוריס אייזנברג:

כן,  כידוע לכם בוועדה יש לראש העיר ממלא מקום שנדמה לי שהשתתף  בינמו:אבי 

בישיבה אחת או שתיים בדיוני הוועדה, אני חוזר ואומר, שהצעת ההחלטה 

 לדעתי אינה חוקית. הסמכות לשינוי,

אני חייבת רק הערה קטנה אדוני ראש העיר, משהו קטן מצידי תדבר עוד חצי  נעמי כספי:

לא יהיה  ר שההוא לא נכנס אז זה בסדר. אני מקווה שזהשעה כי זה אומ

 ירד עלי,בפרוטוקול כי אחרת הוא 

לחוק התכנון  21שנים לפי סעיף  5תקופת כהונתו של חבר וועדה הינה  אבי בינמו:

והבנייה, יושב ראש שימנה שר האוצר מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב 

שהמליצו  תוך רשימת אנשיםחברים, שימנה שר הפנים מ 7עובדי המדינה, 

עליהם הרשויות המרחביות לשים לב ככל האפשר לייצוג של כל הרשויות 

המרחביות, ולמספר התושבים שכל אחד מהם ומלבד שלא יתמנה עובד 

הרשויות הללו ושלפחות שנים מהממונים לא יהיו חברי המועצות של 

יף קטן א' סע 1-1סעיף א' 1996תשנו  44הרשויות. על פי לתיקון מספר 

במרחב תכנון מקומי שברשות מרחבית אחת לפחות המצוי בתחומו מספר 

ההוראות האלה הוועדה  יחולוהתושבים הוא שלושים וחמישה אלף או יותר 

חברים ותובקע מנציגי הרשויות המרחביות אני לא  17המקומית תהיה בת 

חבר אומר כהונתו של  21אאריך כן אז נא בבקשה, אני כבר אמרתי סעיף 

הוועדה המקומית שבתחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחת למעט נציגו 

שנים למינוי אך לא לפני שימונה חבר אחר במקומו  5של השר תחדל בתום 

על פי מועצה  שנתמנהאו לפני שהוא עצמאי ימונה בשני חבר וועדה מקומית 

מועצת רשות מקומית רשאית המועצה בא אחריה להמליץ על מינוי חבר 

 אחר שיבוא במקומו. כן מה ההצעת החלטה שלכם?

 כבר הקראתי, רועי לוי:

 תקראי אותה אנחנו רוצים להצביע עליה, תקריא את ההצעה, אבי בינמו:

 הקראתי אותה כבר בהתחלה, רועי לוי:
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 אז תקריא את ההצעה, אבי בינמו:

 אני כבר הקראתי, רועי לוי:

 אפשר להקריא את ההצעה? אבי בינמו:

 להקריא? יבנה:מיכל ל

 כן. מה קשה לך להקריא עוד הפעם? אבי בינמו:

החלפת ראש העירייה מר אבי בינמו בוועדה תכנון ובנייה מורדות כרמל  מיכל ליבנה:

 מחליפו יהיה מר דן תיכון.

כן, אז כפי שאמרתי ההצעה לדעתי אינה חוקית אבל אני מעלה את זה  אבי בינמו:

חברי מועצה? בעד אחד שתים  4לוי ועוד להצבעה, מי בעד ההצעה של רועי 

שלוש אני מבקש שההצבעה תהיה שמית אדווה בעד ישי בעד רועי בעד דן 

תיכון נמנע, דן תיכון כבר הגענו, איגור בעד, יחיאל בעד נעמי בעד בוריס בעד. 

 מי נגד? גאורגי נגד אבי בינמו נגד, מי נמנע? זאב שפיגלר נמנע,

 אני לא משתתף, דן תיכון:

 .4אתה לא משתתף בהצבעה בסדר גמור. יפה מאוד חוזרים לסעיף  בי בינמו:א

 

 

 

 

 לקרוא לשלומי? מיכל ליבנה:

 כן אפשר לקרוא לשלומי. אבי בינמו:

 התאמה והחלפת דירקטורים במתנ"ס ליחסי גודל סיעות מועצת העיריה   3סעיף  

 או מר ג'ינו שלום,  אבי בינמו:

ה והחלפת דירקטורים במתנס ביחס לגודלן של הסיעות הצעה שלישית התאמ רועי לוי:

 במועצה אהה  כפי שציינת ראש העיר היה שינויים, במועצה,

אני אני, רק שנייה ברשותך, סליחה אני באמת רוצה להבין אולי תגידו לי מה  אבי בינמו:

 הסיעות כאן?

 ר רק בשם עצמי,הסיעה שלי נקראת לצעירי נשר ברשות רועי לוי אני יכול לדב רועי לוי:

 ואיתך בסיעה? איתך בסיעה ישי איבגי ואדווה קאופמן, אבי בינמו:

החלפת ראש העירייה מר אבי בינמו בוועדה תכנון ובנייה מורדות כרמל מחליפו  -הצעת החלטה
 יהיה מר דן תיכון.

 7 -בעד
 2 -נגד

 2 -מנענ
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 זה אני מדבר בשם עצמי בלבד. רועי לוי:

 בסר גמור. אבי בינמו:

 אני אחראי רק על, רועי לוי:

 בסדר גמור, אבי בינמו:

ברי לאחרונה כפי שאמרתי העירייה שינוי בסיעות המועצה בעכבות דרישה של ח רועי לוי:

 העירייה מ,

 התפלגות,יחיאל אדרי:

זה פה, סיעות מועצת העירייה מבקשת לשקף )לא ברור(  את יחסי הכוחות  רועי לוי:

במועצת העירייה בדירקטוריונים מתנס כך שלכל סיעה תהיה נציגות על פי 

גודלה ועל פי החלוקה הבאה לצעירי נשר יש עתיד שלושה חברי )לא ברור(  

 נציגים,

 אז תן לי לשאול לגבי השאר,  ו:אבי בינמ

 תשאל אותם, רועי לוי:

 אבל אתה מייצג את הסיעה שלך, אבי בינמו:

הליכוד שני חברי  אני לא הפרעתי לך. נשר בתנופה שני חברי מועצה נציג אחד רועי לוי:

מועצה נציג אחד ירוקים למען נשר שני חברי מועצה נציג אחד נשר ביתנו חבר 

 ,מועצה אחד נציג אחד

 הוא אמר שהוא בליכוד, ינו:'שלומי ג

מעביר את שמות הדירקטורים עד שבעה ימים, לאחר קבלת החלטה זו לראש  רועי לוי:

ימים )לא ברור(  לסוכנות היהודית  14העירייה, ראש העירייה מעביר תוך 

לצורך... ככל שראש העיר לא יקיים את ההחלטה שהתקבלה במהרה וזו לא 

 מוטלם שהתקבל הביצוע מוטל שמיום שהתקבלה הביצוע ימים מיו 14יאוחר מ

 21ממלא מקום ראש העיר ככל שממלא מקום ראש העיר לא יבצע את ההחלטה 

ימים מיום שהתקבלה )לא ברור(  מערכת הביצוע ההחלטה )לא ברור(  חברי 

 המליאה זו הצעת החלטה שלי כפי שהקראתי,

 כן בקשה, כן שפיגלר, אבי בינמו:

רק להבהיר כדי שלא ניפול בנושא הזה איגור, אתה חבר ליכוד או שאתה זאב שפיגלר:
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בישראל ביתנו? אם בליכוד אני מבקש )לא ברור(  נוסף לליכוד אם לא תישאר 

איפה שאתה זה אין בעיה אבל לא, כי אמרת לפני זה רשום בישראל ביתנו, אם 

 אתה עם הליכוד אז בוא נעשה את זה בצורה מוסדרת,

 (  )מדברים יחד

 שאלתי שאלה פשוטה ענית לי לפי פשוטה ענית לי לגבי הסיעה שלך, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אני שואל שאלה לגיטימית באיזה מפלגה נמצא איגור גורביץ? ינו:'שלומי ג

 השאלה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

את ההצעה לסדר  אבל רגע תנו לו לענות אני חושב שיש לו פה, הוא ידע להביא ינו:'שלומי ג

 בעניין של משיח עמר להעביר את הקרקע הציבורית אליו אז אולי הוא יודע,

 )מדברים יחד(  

טוב רבותי סליחה אני מבקש, זאב שפיגלר, אני מבקש לא להפריע, בוריס אתם  אבי בינמו:

מפריעים לי )מדברים יחד(  סליחה ג'ינו זכות הדיבור ניתנה לזאב שפיגלר, וזאב 

למעשה העלה באמת בלי כאן שאלתי את רועי, ורועי הבהיר את עצמו שפיגלר 

את מי הוא מייצג  כמה חברים יש לו בסיעה זאב שפיגלר בא והעלה טענה כזו או 

אחרת, תנו לשמוע אותה תנו להקשיב לה, תנו לשמוע את איגור אנחנו נשמע את 

 , בקשה זאב,כולם ואז נקבל החלטה אין לי דאגה מהרוב שיש לכם אין לי דאגה

 שאלתי את איגור האם אתה איתנו בסיעה אחרת? איפה אתה עומד?זאב שפיגלר:

 לא אבל תשים לב להצעה של, דן תיכון:

 אני יודע אבל ההצעה,זאב שפיגלר:

הוא אמר שאתה )לא ברור(  להחליט עכשיו, עכשיו להקצין על פי שמות של  דן תיכון:

 כך וכך ימים,סיעות ואת השמות אתה צריך לעייש בתוך 

 יודע,זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 בסניף תענה להם,יחיאל אדרי:

 באיזה סניף?זאב שפיגלר:
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 )מדברים יחד(  

 אז הוא בליכוד?זאב שפיגלר:

 מה זה אתה בליכוד?יחיאל אדרי:

 אני בליכוד אבל,זאב שפיגלר:

 אני לא יודע מכתב שהוציא ראש העיר אתהיחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

סליחה יחיאל למפלגה שלך ולסיעה שלך דאגת מעל ומעבר תן לי לדאוג למפלגה אב שפיגלר:ז

 ולסיעה שלי,

 )מדברים יחד(  

קודם כל אני מאוד שמח על הצורה שפעם ראשונה כן בקדנציה הזו אני איגור גורביץ:

 קיבלתי, כן,

 מה קיבלת? ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

 אתם עכשיו מתווכחים כן, על המצב שלי תמשיכו, אני מאוד שמח שאיגור גורביץ:

 )מדברים יחד(  

אהה סליחה קהל אני מבקש מהקהל, אני רק רוצה )מדברים יחד(  סליחה הוא  אבי בינמו:

לא חייב לענות אמר דן תיכון את מה שהוא אמר )מדברים יחד(  אני רק רוצה 

 לשאול,

 מה הוא אמר אני לא שמעתי? ינו:'שלומי ג

 אמר דן תיכון שיושבי ראש הסיעות, מו:אבי בינ

 )מדברים יחד(  

 אתה בתנופה תמשיך,איגור גורביץ:

אני גם בתנופה ואני אקח אותך איתי לתנופה גם אין בעיה אבל בוא תגיד איזה  ינו:'שלומי ג

 מפלגה אתה נמצא? שאלה פשוטה אתה בנשר בתנופה?

 לא לאיזה מפלגה זה לא חשוב איזה סיעה. אבי בינמו:

 איזה סיעה? ינו:'שלומי ג

 אני לא מפריע,איגור גורביץ:
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הנציגים שוב אמר דן תיכון דבר נכון הוא אמר יושבי ראש הסיעות ישלחו את  אבי בינמו:

שהם תוך מספר ימים תוך ימים שנקבעו אני רק שואל את עצמי מי יושב ראש 

 סיעת,

 זו הצעה זה לא אני אומר, דן תיכון:

 י בכלל מי זה יושב ראש סיעת נשר בתנופה?ההצעה, מ אבי בינמו:

 למה אתה עכשיו מנסה להדליק עניינים? דובר ?:

 סליחה  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 רק רגע זה תשאיר, דן תיכון:

 מה למי להשאיר? אבי בינמו:

למועד שבו תצטרך לקבל שמות אני לא ידוע לי שהצטרף לנשר בתנופה מישהו  דן תיכון:

 מקום כלשהו שהזמין את עצמו שעשה ישיבה ב

 קיבלתי זימון כחוק ויש פרוטוקול, ינו:'שלומי ג

 אבל הצעתי לך, הציעו לך בהצעה לא לך לדון מי יושב ראש הסיעה, דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

מאיפה אתה יודע אתה כבר עשית פעם אחת את הטעות הזו שהבאת מכתב של  דן תיכון:

 דוד עמר,

 דוד עמר היה יושב ראש הסיעה, יפה יפה אבי בינמו:

 מאיפה לקחת את העניין הזה שדוד עמר היה, דן תיכון:

 הוא היה כוח הסיעה, אבי בינמו:

 מאיפה לקחת את הדברים האלה? דן תיכון:

 הוא היה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 בהצעה כתוב כאן, סליחה אחת אני רק רוצה להבין את ההחלטה, בהצעה כתוב אבי בינמו:

 כאן לצעירי נשר יש עתיד כבר העבירו את עמדתם,

 אז למה לא נעשה )לא ברור(  מראש, ינו:'שלומי ג

 שנייה, אבי בינמו:
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 )מדברים יחד(  

 אני קורא את ההצעה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 יש לך הצעה נגדית? ינו:'שלומי ג

 ברור,יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 זה בסדר תקן את מה שאתה רוצה,אתה קולגה שלו זאב שפיגלר:

 אני מתקן את,יחיאל אדרי:

וודאי שתתקן את מה שאתה רוצה לפחות אל תהיה איפא ואיפא תהיה בשני זאב שפיגלר:

 הצדדים אותו דבר,

 אני,יחיאל אדרי:

 עכשיו תעשה את המשחק של הסיעה שלך,זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 ך,תעשה את המשחק של הסיעה שלזאב שפיגלר:

בהסכם הזה אתה אף פעם לא תצליח להגיע כי ההסכם בנינו זה )לא ברור(  יחיאל אדרי:

 שנפגשים, 

 )מדברים יחד(  

 אני מבקש לתקן ההצעה,יחיאל אדרי:

 לא לא אתה תקרא את ההצעה מהתחלה, אבי בינמו:

 ההצעה שלי,יחיאל אדרי:

 לא מתקן בתוך התיקונים לא נבין אותה אחר כך, אבי בינמו:

 אהה אוקי.חיאל אדרי:י

 תקרא אותה מסודר, אבי בינמו:

 אוקי. יחיאל אדרי:

 יש את ההצעה שהעלה רועי לוי ויש את ההצעה שאתה מעלה, אבי בינמו:

 מעלה,יחיאל אדרי:

 תעלה אותה מסודר, אבי בינמו:
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אני מעלה לאור השינוי  בסיעות המועצה בעירייה בעכבות אהה )לא ברור(  יחיאל אדרי:

של חברי עירייה מסיעות ההם או התפלגות סיעות, מועצת העיר מבקשת  ופילוג

לשקף... במועצת העירייה או בדירקטוריון למתנס כך שלכל סיעה תהיה נציגות 

על פי החלוקה הבאה צעירי נשר יש עתיד שלושה חברים שני נציגים, ירוקים 

 נשר אחת שלושה חברים שני נציגים,

 גת העבודה?רגע מה עם מפל ינו:'שלומי ג

נשר בתנופה שני חברים נציג אחד, הליכוד שני חברים נציג אחד אבי בינמו יחיאל אדרי:

 גיאורגי שני חברים נציג אחד נשר ביתנו חבר מועצה אחד נציג אחד, 

 )מדברים יחד(  

 אין סיעה נשר... ינו:'שלומי ג

דירקטורים עד כלל הסיעות באמצעות יושב ראש הסיעה יעבירו את שמות היחיאל אדרי:

שבעה ימים לאחר קבלת ההחלטה זו לראש העירייה. ראש העירייה יעביר תוך 

ימים שמומלצים סוכנות היהודית לצורך )לא ברור(  ככל שראש העיר לא  14

ימים ביום  14יקיים את ההחלטה שהתקבלה במליאה וזאת לא יאוחר מ

לא יבצע את  שהתקבלה, ממלא מקום ראש העיר, ככל שממלא מקום ראש העיר

ההחלטה )לא ברור(  מיום שהתקבלה תועבר למלאכת הביצוע ההחלטה )לא 

 ברור(  

אוקי אני ברשותכם לפני שאני מעלה את הנושא להצבעה רוצה לחזור על מה  אבי בינמו:

שאמרתי קודם בישיבה הקודמת וגם כפי שהקראתי לכם את חוות דעתו של 

 קודמת היועץ המשפטי של החברה למתנסים בפעם ה

 אתה מתכוון לחבר היועץ המשפטי של המתנס פה בנשר?יחיאל אדרי:

 של חברה למתנסים, אבי בינמו:

 לא של החברה, אני מתקן אותך אדוני ראש העיר. יחיאל אדרי:

 יש דבר כזה יועץ משפטי של המתנס המקומי? דן תיכון:

רשת המתנסים היא  אני אני לא נכנס זה אני אקריא לכם את מה שנשלח טוב אבי בינמו:

חברה לתועלת הציבור ומנוהלת בהתאם לחוק החברות ולפי כך בעלי המניות 

הם בעלי הסמכות למינוי חברי דירקטוריון של המתנס, רק לאסיפה הכללית של 
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הסוכנות היהודית קיימת הסמכות למנות חברי דירקטוריון עורך דין דניאל פלד 

ות דעתו כי הנהלת המתנס לא רק יועץ משפטי של החברה למתנסים מנחה בחו

בגדר וועדת העירייה אלה שהיות המתנס תאגיד סוכנותי  שחייב להיות  שאינה

מנותק לחלוטין מהעירייה אסור שתהיה וועדה מגופי העירייה.  ההנהלה היא 

גוף עצמאי מתוקף היות המתנס תאגיד משפטי סוכנותי עצמאי הדירקטוריון 

., הדירקטוריון מתמלא על ידי הסוכנות היהודית מתמנה רגע, איפה זה ברח לי..

על פי אמות מידה והגבלות מבית המדרשה של הסוכנות היהודית רק בעלי 

המניות מוסמכים למנות או לפטר דירקטורים לא בסמכות חברי המועצה 

לשנות הרכב חבר ההנהלה ולקבל החלטות בעניינם ולכן להחלטתם לכל תוקף 

רים לאשורו, כך על פי חוות דעתו של עו"ד  דניאל אופרטיבי  ביחס למצב הדב

פלד ולכן לדעתי החלטת המועצה אין לה תוקף חוקי, כן מה השאלה שלך 

 בוריס?

 כי בהתחלה אנחנו בחרנו  מה אני כל הזמן,בוריס אייזנברג:

אז לכן אני מעלה להצבעה שתי הצעות, הצעה אחת שהעולתה על ידי רועי לוי,  אבי בינמו:

 ת שהועלתה על ידי יחיאל אדרי,והצעה אח

 יש לי גם הצעה, ינו:'שלומי ג

 כן והצעה נוספת של שלומי ג'ינו, בקשה, אבי בינמו:

ההצעה שלי בכפוף חוות דעת משפטית  שאני מבקש לקבל עדיף שיהיה לנו יועץ  ינו:'שלומי ג

 משפטי,

 יש יועץ משפטי, אבי בינמו:

ת שההצעה שלי תהיה בכפוף וחוות דעת של יועץ אז אני מבקש לקבל חוות דע ינו:'שלומי ג

משפטי של העירייה והיא אומרת ככה, אם למועצת העיר יש סמכות לעלות 

ב על פי חוק לבצע אותה מועצת העיר צעת החלטה וראש העירייה אכן יחויה

תמליץ שכל יושב ראש סיעה יחתום על מכתב שבו הוא מציע את נציגי הציבור 

נס בהתאם לגודל סיעתו ולפי מפתח סיעתי ובישיבה שלו לדירקטוריון המת

שלהם, על שלאחר מכן כל השמות של הנציגים שמי עם השמות והתעודות זהות 

נציגותם את הסיעה שאותם הם מייצגים יועברו להצבעה ובאישור פה פי 
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 במועצת העיר,

וי? אחד הצעות יש את ההצעה של רועי לוי, מי בעד ההצעה של רועי ל 3טוב  אבי בינמו:

 שתים שלושה ארבעה חמישה, מי נגד? אחד שנים, מי נמנע? אחד שנים שלוש,

 יים.תלא אני הצבעתי נגד אתה ספרת ש ינו:'שלומי ג

 אז שלושה נגד. חמישה בעד. ו... חבר אני אחזור עוד פעם אבי בינמו:

 אני נמנע, דובר ?:

שלוש ארבע נמנעים ארבעה  בעד, אחד שנים 5נגד  3אז אתה נמנע, אז אמרנו  אבי בינמו:

 נמנעים. אוקי מי בעד ההצעה של יחיאל? בעד ההצעה של יחיאל,

 )מדברים יחד(  

לא להפריע, בעד ההצעה של יחיאל, אחד שנים שלושה ארבעה חמישה שישה  אבי בינמו:

 שבעה שמונה. נגד? אחד שנים שלוש, נמנעים אחד.

 איפה שלוש דובר ?:

 רגי נגד ואני נגד.ג'ינו נגד גיאו אבי בינמו:

 אוקי בסדר לשמוע מי נגד, דובר ?:

 הפסקה קצרה,אז אנחנו נעשה  אבי בינמו:

 רגע יש את ההצעה שלי, ינו:'שלומי ג

 מי בעד ההצעה של שלומי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כן מי בעד ההצעה של שלומי? אחד שניים, גם שפיגלר, אבי בינמו:

 צבעה חוזרת משהו לא ברור לי. אני מבקש לעשות היחיאל אדרי:

 באמצע ההצבעה שלי חכה תן להם, ינו:'שלומי ג

 בעד ההצעה של שלומי שלושה, אבי בינמו:

 מי נגד? ינו:'שלומי ג

 מי נגד? אחד שנים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה. מי נמנע אחד נמנע, אבי בינמו:

 אני מבקש לגבי ההצעות הראשונות לחזור עליהם,יחיאל אדרי:

 היא יכולה להגיד אותם,  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  
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 אני מבקש להעלות את ההצעות מחדש אם אפשר,יחיאל אדרי:

 את שלי לא, ינו:'שלומי ג

 מי בעד ההצעה של רועי?יחיאל אדרי:

 שני ההצעות עברו מה הבעיה? אבי בינמו:

 לא זה לא עובר,יחיאל אדרי:

 למה זה לא עובר? אבי בינמו:

 כי זה לא הולך,רי:יחיאל אד

 אהה זה לא עובד, אבי בינמו:

 הגיע באיחור, SMSה ינו:'שלומי ג

 מה לעשות,יחיאל אדרי:

 אני מבקש להקריא את ההצעות מחדש, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתה יכול לבקש להצביע מחדש,יחיאל אדרי:

 איפה זה באיזה סעיף זה רשום? ינו:'שלומי ג

 ,32סעיף יחיאל אדרי:

 אנחנו נעשה הפסקה ונמשיך, י בינמו:אב

 הפסקה ותבדוק לנו מה קורה מה זה. ינו:'שלומי ג

 )הפסקה(

הצבעות חברים ביקשו נדון בהם מחדש ולכן אני מבקש  3אהה מאחר אהה והיו  אבי בינמו:

 להקריא את ההצבעה את ההחלטות על מנת שנוכל להצביע עליהם שוב,

שני חברי מועצה נציג אחד נשר בתנופה שני חברי מועצה )לא ברור(  נשר בתנופה  רועי לוי:

נציג אחד הליכוד שני חברי מועצה נציג אחד ירוקים למען נשר שני חברי מועצה 

נציג אחד נשר ביתנו חבר מועצת עיר נציג אחד כלל הסיעות באמצעות יור 

הסיעה יעביר את שמות הדירקטורים עד שבעה ימים לאחר קבלת החלטה זו 

ימים על ידי הסיעות והסוכנות  14ירייה, ראש העירייה יעביר תוך לראש הע

היהודית לצורך אישורם הסופי ככל שראש העיר לא יקיים את ההחלטה 

ימים, יום שהתקבלה הביצוע ממלא  14שהתקבלה במלואה וזאת לא יאוחר מ
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 21מקום ראש העיר ככל שממלא מקום רעש העיר לא יבצע את ההחלטה עד 

 תקבלה... ההחלטה לסגן חברי העירייה,ימים יום שה

 יש הצעה נוספת של שלומי, אבי בינמו:

 אני לא חוזר על ההצעה שלי עד שאנחנו לא מקבלים חוות דעת משפטית. ינו:'שלומי ג

 אוקי, אבי בינמו:

 אני יש לי הצעה, אני מצביע קודם שלהם,יחיאל אדרי:

 משפטי,רגע למה אנחנו עושים את זה בלי יעוץ  ישי איבגי:

 מן הסתם נקבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי שלנו, אבי בינמו:

 גם על הגלגול הזה? ישי איבגי:

 בוודאי, אבי בינמו:

 מאיזה יועץ משפטי? ישי איבגי:

 שלנו של עיריית נשר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

רבעה חמישה מי בעד ההצעה של רועי לוי? אחד. מי נגד? אחד שנים שלושה א אבי בינמו:

 שישה שבעה שמונה. מי נמנע?

 אני ואני רוצה לנמק, דובר ?:

 אחד, שנים שלוש, אבי בינמו:

 מותר לי שאני נמנע, ינו:'שלומי ג

 אני אתן לך לנמק, אבי בינמו:

 אני חוזר... ינו:'שלומי ג

 רגע זה מובן? הכול בסדר? אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כן? אבי בינמו:

ני חוזר על דברי ואני אחזור עליהם עד שהישיבה הזו תכונס אני חושב שאי א ינו:'שלומי ג

אפשר לנהל ישיבות מועצת עיר בלי יועץ משפטי והנה עוד דוגמא חזקה בעניין 

הזה למרות שהלכתם חברי רשימה משותפת הלכו לבית המשפט והגישו עתירה 

 וניתן פסק דין אנחנו לא יכולים לפעול על פי פסק דין,
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 ים יחד(  )מדבר

אני דורש שהישיבה הבאה תהיה ישיבה מיוחדת בנושא התפקוד של היועץ  ינו:'שלומי ג

המשפטי בהתאם לבקשה שלא מן המניין שהועברה חתומה על ידי ישי איבגי 

 אדווה קאופמן, רועי לוי,

 אדווה אדווה.אדווה קאופמן:

י ככה, זאב שפיגלר ודן תיכון אדווה סליחה לא התכוונתי לפגוע משהו כזה יצא ל ינו:'שלומי ג

 תודה רבה.

 הנימוק שלך נשמע ההצעה שלי יחיאל, אבי בינמו:

 ההצעה שלי לאור השינויים,יחיאל אדרי:

 אתה חתמת על ההצעה, ינו:'שלומי ג

 רגע רבותי, אבי בינמו:

 לאור השינויים,יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 כן יחיאל, סליחה, אבי בינמו:

 יכול להמשיך?אני יחיאל אדרי:

 כן יחיאל בקשה, אבי בינמו:

לאור השינויים בסיעות מועצת העירייה בעקבות דרישה בפילוג של חברי יחיאל אדרי:

 העירייה מסיעות ההם או התפלגות סיעות,

 סליחה תיקון על )מדברים יחד(   ינו:'שלומי ג

 די זה לא הוגן, אבי בינמו:

 לא הוא תיקן אותי, ינו:'שלומי ג

 הוא באמצע, אחר כך זה גם לפרוטוקול מהווה בעיה. נמו:אבי בי

 סליחה סליחה. ינו:'שלומי ג

 תמשיך, אבי בינמו:

 לאור השינויים,יחיאל אדרי:

 אל תפריע, אבי בינמו:

המועצה בעירייה בעקבות פרישה בפילוג של חברי העירייה מסיעות האם או יחיאל אדרי:
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את יחסי הכוחות במועצת  התפלגות סיעות מועצת העירייה מבקשת לשקף

העירייה בדירקטוריון המתנס כך שלכל סיעה יהיה נציגות על פי גודלה ועל פי 

החלוקה הבאה צעירי נשר יש עתיד שלושה חברים שני נציגים ירוקים נשר אחד 

הליכוד שתי חברים שלושה חברים שני נציגים נשר בתנופה שני חברים נציג אחד 

גיאורגי שתי חברים פלוס נציג אחד, נשר ביתנו חבר נציג אחד, אבי בינמו פלוס 

מועצה מועצת העיר אחד נציג אחד, כלל הסיעות באמצעות יושב ראש הסיעה 

יעביר את שמות הדירקטוריון עד שבעה ימים לאחר קבלת החלטה זו לראש 

ימים את הממליצים על ידי הסיעות  14העירייה ראש העירייה יעביר תוך 

צורך אישורם הסופי ככל שראש העיר לא יקיים את לסוכנות היהודית ל

ימים ביום שהתקבלה ביצוע  14ההחלטה שהתקבלה במלואה וזאת לא יאוחר מ

מקום של ראש העיר, ככל שממלא מקום ראש העיר לא יבצע את  לאיוטל על ממ

ימים מיום שהתקבלה תועבר מלאכת הביצוע ההחלטה )לא  21ההחלטה עד 

 ברור(  חברי העירייה,

אני מעלה גם את ההצעה הזו  שלדעתי אינה חוקית להצבעה, מי בעד הצעתו של  אבי בינמו:

יחיאל אדרי? אחד שנים שלושה ארבעה חמישה שישה שבעה שמונה, מי נגד 

 הצעתו של יחיאל אדרי? אחד שנים, מי נמנע? אחד שניים,

 אני חוזר על הנימוקים של... ינו:'שלומי ג

, 12, יש 12לפני שאתה חוזר תן לנו לבדוק שהספירה היא נכונה יש רגע רגע רגע  אבי בינמו:

 אוקי,

 אני חוזר על אותם נימוקים שהיו  בהצבעה הקודמת, ינו:'שלומי ג

אז רק להבין בהצעות איזה הצעה גברה על איזה הצעה, איזה הצעה לא חוקית  אבי בינמו:

 גברה על הצעה לא חוקית,

 )מדברים יחד(  

אני שמח שהתקיימה התקיים דיון אמרתי את דעתי הוא לא חוקי הוא לא  יופי אבי בינמו:

 מתאים טוב שגם לא לקחת לי את השם אבי בינמו, רק ירוקים לקחת,

 אין לי מה לעשות עם השם שלך,יחיאל אדרי:

 ארבע שנים הוא אכל שתה עשה גם... ינו:'שלומי ג
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 את הדיון בסדר היום, אנחנו עוברים בהתאם ל... אני מבקש להמשיך אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12/7/2017דיון חוזר בהחלטות ישיבת מועצת עיר מיום  4סעיף 

.  על פי דרישת דיון חוזר אני מבקש, דיון חוזר 4אני מבקש לקיים דיון בסעיף  אבי בינמו:

ר אני מבקש לקיים על פי סדר היום, דיון חוזר בהחלטות ישיבת  מועצת העי

שהוגשו על ידי החברים אני רוצה לציין את שמותיהם, איפה הבקשה שלהם, 

אני כן, שהוגשו על ידי נעמי כספי רועי לוי ישי איבגי דן תיכון ואדווה קאופמן כן 

 בבקשה מי רוצה,

 יש לי הודעה לפרוטוקול, ינו:'שלומי ג

 כן בקשה, אבי בינמו:

 עניינים אני מבקש שזה ירשם בפרוטוקול,אני יוצא מהדיון בחשש לניגוד  ינו:'שלומי ג

 אל תדאג זה..יחיאל אדרי:

מועצת העירייה מבקשת לשקף את יחסי הכוחות במועצת העירייה בדירקטוריון מתנ"ס כך  :הצעת החלטה
עירייה,  לצעירי נשר יש עתיד שלושה חברי :שלכל סיעה תהיה נציגות על פי גודלה ועל פי החלוקה הבאה

חברי מועצה ירוקים למען נשר  הליכוד שני , נשר בתנופה שני חברי מועצהחברי עירייה,  3 -עבודה נשר אחת
. כלל הסיעות באמצעות יו"ר הסיעה יעבירו את שמות נשר ביתנו חבר מועצה אחד, שני חברי מועצה
את ימים  14תוך לאחר קבלת ההחלטה זו לראש העירייה ראש העירייה יעביר  ימים 7הדירקטורים עד 

ככל שראש העיר לא יקיים את ההחלטה  אישורם הסופי. לסוכנות היהודית לצורךהמומלצים ע"י הסיעות 
ככל  .ממלא מקום ראש העירעל וטל יהביצוע  הימים מיום שהתקבל 14וזו לא יאוחר מבמלואה שהתקבלה 

ת הביצוע לאכמ, תועבר ימים מיום שהתקבלה  21 עד שממלא מקום ראש העיר לא יבצע את ההחלטה
 לזקן חברי העירייה. ההחלטה

 1-בעד
 8-נגד

 3-נמנע
 

לאור השינויים בסיעות מועצת העירייה בעקבות דרישה בפילוג של חברי העירייה החלטה נגדית:  הצעת
מועצת העירייה מבקשת לשקף את יחסי הכוחות במועצת העירייה  מסיעות האם או התפלגות סיעות,

עתיד  בדירקטוריון המתנ"ס כך שלכל סיעה יהיה נציגות על פי גודלה ועל פי החלוקה הבאה צעירי נשר יש
שלושה חברים שני נציגים ירוקים נשר אחד שלושה חברים שני נציגים נשר בתנופה שני חברים נציג אחד 
הליכוד שתי חברים נציג אחד, אבי בינמו פלוס גיאורגי שני חברים פלוס נציג אחד, נשר ביתנו חבר מועצה 

ו את שמות הדירקטוריון עד מועצת העיר אחד נציג אחד, כלל הסיעות באמצעות יושב ראש הסיעה יעביר
ימים את הממליצים על ידי  14שבעה ימים לאחר קבלת החלטה זו לראש העירייה. ראש העירייה יעביר תוך 

הסיעות לסוכנות היהודית לצורך אישורם הסופי. ככל שראש העיר לא יקיים את ההחלטה שהתקבלה 
ל ממלא מקום של ראש העיר, ככל שממלא ימים ביום שהתקבלה ביצוע יוטל ע 14במלואה וזאת לא יאוחר מ

לזקן  ימים מיום שהתקבלה תועבר מלאכת הביצוע ההחלטה 21מקום ראש העיר לא יבצע את ההחלטה עד 
 חברי העירייה. 

 8-בעד 
 2 -נגד

  2 -נמנע
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 . כן מי מבקש ל?4שלומי, אני מבקש לציין ששלומי ג'ינו יצא מהדיון בסעיף  אבי בינמו:

 אני מבקש להקריא את ההצעה, רועי לוי:

 כן? אבי בינמו:

 46עיף מכוח ס 12/7/17דיון חוזר בהחלטת מועצת העיר מישיבה מיום  רועי לוי:

לתוספת... של העיריות וכן ולא רק בעקבות א' בחוות דעת.. העירייה מיום 

נאמר ככל שאתה טוען למעשים פסולים במהלך ישיבת מועצת העיר  25/7/17

לתקנון בדבר  46, הינך רשאי ליזום דיון חוזר ביותר מסעיף 12/7/17נשר מ

ת של יועמ"ש ישיבות מועצה הכתובה לפקודת העירייה, כמו כן בחוות דע

נאמר אני ממליץ כי יקוים דיון חוזר בעניין שיקבע בהחלטת מועצה  26/7/17

מכל וועדה מוועדות העירייה לא נתכנס בהרכב של פחות משלושה חברים כמו 

כן אני ממליץ כי יקוים דיון חוזר בהרכב מלא באופן שימנע בעתיד ספקות ול... 

החוקיות על נושאים שעל סדר  שפתים לגבי תקינות ההחלטות, ג' ספק בדבר

ש לגבי הצטרפות העירייה כיזם לשינוי "היום ובכלל אי קבלת חוות דעת היועמ

טאבה, )לא ברור(  החלטה מועצת העיר מחליטה על ביטול... מישיבת מועצת 

לאור חוות דעת של יועמ"ש  852ישיבה מספר  12/7/17העיר מספר מיום 

בחוות הדעת בין היתר כי הרכב הדיונים העירייה עורך דין טנדלר אשר טוען 

בקוורום לא היה חוקי מועצת העיר וועדות העירייה יתכנסו לדיון בנושאים שעל 

סדר היום באופן מידי ולאלתר תוך הצגת חוות דעת משפטית והנדסית מחייבת 

 זו הצעת החלטה של..

עדת כספים גם אם אני רק ברשותך רוצה להבין, הבנתי מה שאתה אומר לגבי וו אבי בינמו:

אני לא מסכים איתה אבל אתה מדבר גם אם אני מבין אם לא לאשר את פתיחת 

 החשבון של מפעל הפייס ו )לא ברור(  

 אני מתכוון למה שהיועץ המשפטי אמר, אם לא הבנת אני אקריא לך שוב פעם? רועי לוי:

 לא אני רוצה שתגיד לי מה אתה מבקש בהחלטה, אבי בינמו:

 אני מבקש, רועי לוי:

 לא מה היועץ המשפטי, אבי בינמו:

 את חוות הדעת של היועץ המשפטי, רועי לוי:
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 של מי? אבי בינמו:

 עו"ד  טנדלר. רועי לוי:

 עו"ד  טנדלר, אבי בינמו:

 של עיריית נשר.  רועי לוי:

 שלך בבקשה לעניין, חסותיכן לאון אני רוצה את ההתי אבי בינמו:

 את זה פעם ראשונה, אני אגיד לכםלאון גרודצקי:

 )מדברים יחד(  

שנות ניסיון, יש שם למעשה שני דברים גם היו מספר  20פעם ראשונה מתוך לאון גרודצקי:

ישיבות של מועצת העיר אישרה מצד אחד הצטרפות לא כיזם... כמגיש הבקשה 

אנחנו מדברים על )לא ברור(  שהובאו לדיון בוועדות תכנון, הוועדה המקומית 

חוזית וכדומה ונושא השני העלו שתי בקשות למיטב זכרוני מה שקשור וועדה מ

לאישור לפרצלציה, אני בעצם מאחד את זה שני דברים שונים נושא הפרצלאציה 

 זה למעשה הפרוצדורה המוכרת שמחייב גם לפי החוק,

 פרצלציה של מה? דן תיכון:

 של המגרש, אני אנסה,פרצלציה לאון גרודצקי:

 ?של מה דן תיכון:

של המגרש שנבנה או מיועד לבינוי לפי תוכנית בינוי עיר המאושרת כדין, לאון גרודצקי:

 למשל אחד מהנושאים מבקשים,

 )מדברים יחד(  

 סעיף הבא ידבר על מה שאתה מתכוון,יחיאל אדרי:

 רגע, אז אני לא הבנתי מי,:לאון גרודצקי

 אז אני מסביר אני אתקן לך,יחיאל אדרי:

 יש את הנושא, 852ל אבל ביחיא נו:'מיכה ז

 יש הצעה שישית בעצה שישית אתה... חמישית, 852ביחיאל אדרי:

 רבותי עם כל הכבוד לכם אני ביקשתי מלאון לתת את דעתו ביקש,  אבי בינמו:

 )לא ברור(  גוברת את חוות דעתו של... דובר ?:

 לא אמרתי גוברת. אמרתי אני מבקש לשמוע את דעתו.  אבי בינמו:
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 הבנתי אוקי. ?:דובר 

את המניפולציה זה לא הזמן. יש חוות דעת של היועץ המשפטי הוא ייתן אותה  אבי בינמו:

אני ביקשתי לשמוע את חוות דעתו של מהנדס העירייה,  מאחר ואתם מבקשים 

 לבטל את החלטות, לא לקיים דיון חוזר,

 ית נשר,עת של היועץ המשפטי של עיריד לקיים דיון חוזר לפי חוות דובר ?:

 אוקי בבקשה, כן לאון, כן אתה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

יחידות דיור  84למשל חברת האזורים ברחוב יפה נוף בנתה שני מגדלי מגורים לאון גרודצקי:

ם לבצע שנקרא תוכנית , חוק מחייב יז632המאושרת בזמנו בהתאם תוכנית 

על שם אותם  מה משמעות הדבר כדי לבצע רישום את השטחים פרצלציה

דיירים או )מדברים יחד(  כאשר שטחים ציבוריים, )מדברים יחד(  אהה 

ם כמובן בהתאם נרשמים על שם עיריית נשר ברור כי רשות יושטחים ציבורי

ורית, עכשיו שטחים ציבוריים, תוכנית הזאת למעשה מתבצעת על ידי וטסטט

ז )מדברים יחד(  )לא ברור(  מוסמך מטעם היזם עובר בדיקה יסודית של מרכ

פרצלציה מאושרת  יש מסמכים ורשות מקרקעי ישראל, אחרי שתוכנית 

ים שטרות שכל שטר שיזם חותם על שטרות על שטחים בדיון ורשות שנקרא

ם, כלומר ימקומית חותמת שם בשטרות שקשורות למעשה בשטחים ציבורי

ת זה ואז ראש העירייה וגזבר העירייה הם אמורים לחתום יועץ משפטי מאשר א

מעבירים את החומר לרשות מקרקעי ישראל לאישור פעולה מאוד פשוטה זו 

 פעולה שמחייבת כל יזם לבצע אותה ולכן חומר הזה אחרי ש...

 מצתי זה מועבר לטאבו לאישור? דן תיכון:

 אחרי שחותמים על השטרות. עכשיו יזם )מדברים יחד(  לאון גרודצקי:

 אומר על אזורים כאלה דברים?סליחה פדי למה אתה  אבי בינמו:

 לא אני אומר את זה, פאדי:

 אז תגיד את זה בהזדמנות אחרת אבל מדבר על אזורים, אבי בינמו:

ושוב למעשה זה מעשה חובה שלכם שלי להגיד את זה כמה שיותר מהר לאון גרודצקי:

יחידות דיור שכמעט  )לא  600שאותם בעלי דירות שלא יקרה כמו שקרה עם 



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

63 

 שטה את הרגל ב...ברור(  פ

 )מדברים יחד(  

זו למעשה פרוצדורה סטנדרטית אם למעשה מועצת העיר או חברי מועצת לאון גרודצקי:

העיר מסיבות כאלה או אחרות רוצים לבטח מה שקשור לפרצלציה זה לא אומר 

שזה אסור אבל אתם צריכים להגיש שנקרא נימוקים מה הסיבה שאתם 

ת הדין על בעלי דירות שמצד אחד קנה מתנגדים שהשטחים שהוא כתב א

מכספיו את הדירות ושטחים ציבוריים מן הסתם נרשמו על שם )לא ברור(  סלחו 

לי זה נשמע קצת עצוב העניין הזה, עוד פעם אני יכול להתייחס גם ל )מדברים 

יחד(  פרוצדוראלית של יועץ משפטי זה או אחר אני מסביר לכם מקצועי נושא 

מספר דיונים שאתם ציינתם כמו למשל כלל תעשיות או  השני למעשה שהיו

חברת מחצבי אבן שהגישו פניות כמובן בסמכות וועדה מחוזית ושטחים פרטים 

משלהם אני מדגיש את הנקודה הכול נעשה על חשבונם ולכל תוכנית כזו שעברה 

את הפרזנטציה שנקרא גם בכל מיני וועדות התכנון בין היתר וועדה מחוזית 

מקרקעי ישראל צוות תכנון המתאר אבל יש שתי אפשרויות אל תוכניות במנהל 

האלה אפשר להתקדם שאני רואה כאן אחריות ציבורית שאנחנו חייבים להיות 

עם יד על הדופק מבחינה כל הליך תכנוני לשמור על אינטרסים ציבוריים ולכבד 

ג את כל שטחי הציבור למוסדות ציבור, לשצפים פארקים, בואו נגיד לייצ

הגיד זה מקובל או לא העירייה בעניין הזה ולקבל בין היתר זכות חתימה ול

 מקובל,

 למה אנחנו צריכים להיות שותפים,יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד( 

 הוא שואל שאלה טובה, אבי בינמו:

יש שתי אפשרויות איך אנחנו מקדמים את  הפינוי בינוי אופציה אחת שרשות לאון גרודצקי:

ורי של טרשות מקרקעי ישראל  במקרה שלנו מדובר על בעלים סטטו ציבורית או

עיריית נשר מצטרפת לתוכנית שחלק מהשטחים בתוך קו הכחול, זה שטחים 

שמיועדים לציבור למשל שצפים כבישים שטחים שנוהגים להקמת מבנה ציבור 

כמו בתי ספר גני ילדים וכדומה ואז אנחנו מצטרפים אני מדגיש כי מגישי 
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 ה בעניין הזה ושותפים מלאים מבחינת התכנון, אופציה הזאת,הבקש

 איזה יתרון זה נותן לעיר שאתה... מצטרף כמגיש בקשה? אבי בינמו:

מה זה נותן, עכשיו אני עוד מעט אדגיש את זה, זכותכם לקבל החלטה שאנחנו לאון גרודצקי:

ק מדוע לא רוצים מסיבות כאלה או אחרות להצטרף  כאן כמובן גם צריך לנמ

 הרי אין פה ביחס זה סך הכול הליך תכנוני לקבל בינוי וביטוח...

 ואנחנו צריכים להיות שותפים?יחיאל אדרי:

 גם צריך לקבל נימוק למה כן לא רק למה לא, רועי לוי:

 כן אני שאלתי למה, אבי בינמו:

 אני אמרתי,לאון גרודצקי:

 קיבלנו החלטה לא היית ואמרת, רועי לוי:

 שנייה שנייה,צקי:לאון גרוד

 )מדברים יחד(  

בשיחה איתי ראט העיר אמר שיש לו מכתב מכלל שקודם כל הם מפנים את בוריס אייזנברג:

 המפעל ואחר כך בונים,

 לא זוכר מה אמרתי לך אתמול, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אני שואל שאלה למרות שזה לא קשור לסעיף הזה,יחיאל אדרי:

 כן אבל, אבי בינמו:

 לא לסעיף הזה, 5זה טוב לסעיף יחיאל אדרי:

 לא ... אבי בינמו:

 אני בא ושואל שאלה אני מצטרף לבקשה אני צריך להיות שותף לתכנון,יחיאל אדרי:

 נכון,לאון גרודצקי:

 מי ראה מחברי מועצת העיר פה חוץ מראש העיר את התכנון,יחיאל אדרי:

 אף אחד לאון. נעמי כספי:

 שנייה. שנייה לאון גרודצקי:

 וזה מופיע בפקודה אגב,יחיאל אדרי:

 שנייה,לאון גרודצקי:
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 תודה ועכשיו תמשיך,יחיאל אדרי:

 לא מגיע לחברי מועצת המליאה, נעמי כספי:

משמו אני משלים את המשפט שיזם זכותו להגיש את התוכנית על שטח לאון גרודצקי:

ה שיש הפרטי מה ההבדל ההבדל כאן שדרך יותר מאוחר במקרים מסוג ז

שטחים שיכים למישהו אחר למשל רשות הפיקוח מדינה מנהל מקרקעי ישראל 

ל לבצע מה שנקרא טבלת ים שמיועדים לציבור הוא יכואו שטחים ציבורי

הקצאות באמצעות שמאי ולהדגיש את הדבר הזה בדיוק אותו דבר... דרך הרבה 

 ארוכה יותר מסובכת  ומסורבלת, ריות

 .אבל איפה ה.. נעמי כספי:

 שנייה אחד,לאון גרודצקי:

 אבל איפה התושבים בתוך הסיפור הזה? נעמי כספי:

מתוך הסיפור אני התבקשתי בזמנו קודם כל מבחינת הכלל עד כמה שאני לאון גרודצקי:

אומר כל העסק הזה גם במסגרת של תוכנית המתאר שרק התחלנו את הדרך 

ו בקטע הזה שנקרא נדמה לי ב... )מדברים יחד(  מאות תושבים זה שהשתתפ

תוכנית הזאת בין היתר למקום שקשור למחצבה, )מדברים יחד(  של מנכלית 

 הקודמת לפני כשנתיים,

 אתה מדבר על הטואבה,יחיאל אדרי:

 מה?לאון גרודצקי:

 אתה מדבר על הטאבה לא מדבר על הכלל,יחיאל אדרי:

 אני מדבר פה על הכלל,לאון גרודצקי:

 אבה עניתי לך,אתה מדבר על הטיחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אתה רוצה להיות קונקרטי ולהסביר לאחד כמו.. על איזה תוכנית אתה מדבר? דן תיכון:

 תוכניות, 3אני מדבר כרגע מבחינת ההצטרפות סך הכול לאון גרודצקי:

,  דן בעניין כלל 5לא תסביר תוכנית תוכנית, יש כאן כמה סעיפים למשל סעיף  דן תיכון:

 בין נכון?אם אני מ

 נכון. נעמי כספי:



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

66 

כלל תעשיות, בקצרה תוכנית כלל תעשיות כי בעלי הקרקע קרוב לשלושת לאון גרודצקי:

אלפים דונם בעיר נשר הגישו תוכנית שמיועדת להקמה כולם מכירים את אזור 

 מפעלי מלט נשר הקיימים,

 אזור, נעמי כספי:

 אזור האגמים,לאון גרודצקי:

 מזוהם אגב. נעמי כספי:

 ויש,לאון גרודצקי:

 שנה יכולים, 25מזוהם בעוד  נעמי כספי:

 איזה אזור מזוהם?לאון גרודצקי:

 לפי ה, נעמי כספי:

 לפי מה?לאון גרודצקי:

 לפי הדוחות, נעמי כספי:

 שנייה שנייה,לאון גרודצקי:

 לפי הדוחות של הוועדה המחוזית, נעמי כספי:

 כן,לאון גרודצקי:

 שמופיעות ב, נעמי כספי:

 יש לי הפתעה בשבילך נעמי עוד מעט אני...און גרודצקי:ל

 אהה אין זיהום בנשר עוד מעט תגיד כמו אבי, נעמי כספי:

לא, ואת השטח ממול שבעבר הייתה מחצבה של חומר גלם לטובת המפעל לאון גרודצקי:

 תוכנית הזאת,

ר לא ראו את לאון לאון למה חברי מועצת העיר דן לאון למה חברי מועצת העייחיאל אדרי:

 התוכנית הזו למה לא צריך לראות אותה? צריך להצביע ולראות אותה?

 )מדברים יחד(  

א' שנייה מבחינת ההחלטה אני הרבה לפני דיון במועצת העיר גם מכל... את לאון גרודצקי:

חוות דעתי מה אנחנו מדברים בכלל זה א' לכל התוכניות האלה הוכן חומר כולל 

 מצגת,

 יפה הוא?א נעמי כספי:
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 בעניין,לאון גרודצקי:

 אתה מסכים כדי לקבל החלטה היינו צריכים לראות אותו? ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 5000אני רוצה להצביע בעד אני צריך לראות את החומר? שכונה שהולכת למנות  ישי איבגי:

 עם השבס, 6000יחידות דיור עם השבס אני לוקח את ה

 שר תהיה שכונה של השכונה שתקום,לאון לאון, נ נעמי כספי:

 בדיוק, אני לא צריך לראות את התוכניות זה מה שאתה אומר? לא נכון, ישי איבגי:

 היא הולכת לשנות את כל האופי של העיר נשר תהיה, נעמי כספי:

 אתה מסכים איתנו לאון? צריכים לראות, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 ענות על זה,עזוב אל תענה קשה לך ל ישי איבגי:

 אף אחד לא מתנגד אנחנו רוצים לראות. נעמי כספי:

 לאון הבנו מה אתה רוצה להגיד, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

רגע רגע אני לא יכול לשבת אני ביקשתי ממך איזשהו תוכנית קטנה אתה בוריס אייזנברג:

 כתבת לי שאין לך כסף לזה,

 אתה ביקשת מהווים )מדברים יחד(  שנייה אחת, תוכנית קטנה מה שלאון גרודצקי:

רגע בוריס בוריס אל תפגעו בו שנייה, הבנאדם אמר במפורש יש תוכנית מפורטת  ישי איבגי:

 עם מצגת לי ולך מגיע ולגאורגי מגיע לראות את זה?

 נו?לאון גרודצקי:

 לא ראינו את זה, אני צריך לקבל החלטה על דבר ש, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 אני מגיע לפה לישיבה כמוך נכון? גי:ישי איב

 נו?לאון גרודצקי:

אתה רוצה שאני אקבל החלטה? הוא אומר יש מצגת ותוכנית. אתה ראית  ישי איבגי:

 אותה? את האמת?

 לא.גאורגי גרשקוביץ:
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יופי מצוין ככה אני לא, יש לי אחריות ציבורית לא רוצה לקבל ככה החלטה זהו.  ישי איבגי:

 ם איתי שזה הגיוני?אני חושב שתסכי

 נכון זה הגיוני.לאון גרודצקי:

 יפה זהו. זהו. ישי איבגי:

 אבל תבוא אלי למשרד ותסתכל.לאון גרודצקי:

 )מדברים יחד(  

סליחה כל מה שאתה אומר זה יפה אבל יש חיסרון מהותי למעשה שני חסרונות זאב שפיגלר:

טי, האחת אתה מהותיים, בעצם הצטרפות לרשות להגשת תוכנית של יזם פר

נעליה לגבי  כל תביעה  סליחה יחיאל אתה מפריע לי אני לא הפרעתי לך, נכנס ב

כל תביעה של צד ב' או א' שיראה את עצמו נפגע מהבנייה,יתבע את העירייה 

 אתה חלק מ... )מדברים יחד(  סליחה היה דיון משפטי שביטל את כל נושא ה...

 )מדברים יחד(  

חברת כלל משאר יזמים הפרטים למה אני צריך דווקא את כלל במה שונה זאב שפיגלר:

לבוא ולהגיד אני חפץ בעיקרה והרשה לא יודע יוסי חיון אני אומר לא לך לשבור 

את הראש אם אני רוצה לעזור יש לנו נציגים בוועדה יש לנו את הכוח יש לנו את 

בלי ההשפעה נקדם את הפרויקט הזה בלי להיכנס לרמת סיכון של תביעות 

להיכנס לזה שאנחנו עוסקים באיפה לוקחים פלוני זורקים אחר זה לא נכון זה 

 לא במקום,

זה תשובה אני נותן, אני מדגי שאת הנקודה אתה לא יזם כרגע אתה מגיש את לאון גרודצקי:

 הבקשה בלבד אתה לא בונה מבנה מגורים ולא עוסק בזה וזה א',

 )מדברים יחד(  

 ם את הדברים ואחרי זה תטען את הטענה שלך. תן לו להשלי אבי בינמו:

מבחינת העניין הזה יש החלטה ההחלטה די שמבחינת העירייה אין אחריות לאון גרודצקי:

כי אנחנו למעשה מקבלים כתב )לא ברור(  זה נקרא מה משמעות הדבר שאם 

לחוק התכנון ובנייה ש... על זה זה אחרי  197וכאשר מישהו יחליט לפי סעיף 

נית הוגשה לא לפני אתה לא יכול בעצם לתקוע את הדבר הזה אין שום שהתוכ

בעיה בעניין הזה. עכשיו דקה אחת יש אופציה אחרת כפי שהבנתי אם אתם 
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מחליטים קודם כל יש פה סוגיה די בעייתי כי למשל תוכנית של כלל היא נדונה 

וטוב  למרץ השנה בוועדה מחוזית ואושרה להפקדתה זה אחרי כל הבדיקות 27ב

 , םהרלוונטיישל ירוקים... נבדק על ידי כל הגורמים 

 )מדברים יחד(  

לאון יש לי תחושה ממש לא נעימה שאתה נוזף בנו שאתה אומר תקשיבו אני לא  נעמי כספי:

מבין אותכם יש כאן תוכנית נהדרת שנבדקה על ידי כולם, אני אומרת לך שיש 

בר על סוגי מזהמים שגורמים דוח מאוד חמור של המשרד להגנת הסביבה שמד

לסרטן אוקי אתה אומר לי שהכול נמצא כשיר ותקין ואני אומרת לך באותו דוח 

של ההתכנסות של הוועדה המחוזית באותה עט יש פרוטוקול שמדבר שבאזור 

שנה על פי בקשתו  25שהולך להיבנות א' המפעל רוצה להמשיך לעבוד עד 

 ואישורו של ראש העיר,

 פעל לא קיים. איזה מפעל,המ אבי בינמו:

 זה מפעל קיים, נעמי כספי:

 על לא קיים,המפ אבי בינמו:

 המפעל קיים, נעמי כספי:

 המפעל לא קיים, יש היום מפעל טחינה בלבד המפעל לא קיים, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כן, אבי בינמו:

 מה שאני רוצה להגיד, נעמי כספי:

 כן? אבי בינמו:

 החברים כאן אנחנו בעד הפיתוח של העיר אנחנו בעד התוכנית שהיא... זה שכל נעמי כספי:

 )מדברים יחד(  

 אל תפריע בבקשה, אבי בינמו:

 אנחנו בעד התוכנית, נעמי כספי:

 הנה נעמי מייצגת מכובד, אבי בינמו:

שהולכת לשנות את הפנים  אנחנו בעד פיתוח ואנחנו בעד התוכנית אבל תוכנית נעמי כספי:

למען ה' לפחות לקבל מידע ומושג איך העסק  נחנו חברי מועצת העירשל נשר א
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הולך להיות איך זה שאתה לא הבאת אותה אלינו?, מישהו היה אומר לך לא 

לפארקים לשבילי אופנים ליחידות דיור לפיתוח נופי כזה או אחר? אף אחד לא 

מה היה אומר לך לא, אבל ביחד מה אתה צריך את כל האחריות הזו אליך? ל

אתה צריך לבד להעמיס עליך כזה דבר ענק יש לך חברי מועצת עיר שאוהבים 

 את העיר הזו, בטוח היינו הולכים איתך אבל תן לראות מה זה, זה הכול. 

שנייה אני רוצה לתקן אותך עוד הפעם כי מה שאתה אומר זה קצת מטעה, בית זאב שפיגלר:

פוי זה אומר שעצם העובדה המשפט פסק שכל נושר השיפוי בטל מעיקרו אין שי

 שאתה נכנס וחתום כמגיש התוכנית אתה פתוח לתביעות באופן ישיר,

 החלטת בית המשפט בוטלה,לאון גרודצקי:

 רגע סליחה סליחה היא לא בוטלה ממש לא בוטלה, סליחה עוד מילה,זאב שפיגלר:

 תנו לזאב, אתה רוצה לענות לו תן לו לסיים.  אבי בינמו:

ן באת ואמרת על מה יתבעו אותנו אנחנו לא בונים אתה אני יזם אני לאוזאב שפיגלר:

המהנדס שלי בא וחתום על תוכנית אני ואתה תתבע כשיקרה בעיה או נזק כיוון 

שאתה חלק שחתום על התוכנית גם אם אתה לא בונה בעצם העובדה שאתה 

לצורך העניין מהנדס חתמת יש לך באופן ישיר יחוס לתביעה ואתה פתוח 

ותה מידע כמו שהיזם גם אתה אז זה לא נכון שצריך להיות דווקא הבונה בא

הקבלן יתבעו רק אותו יתבעו את כל העולם אל תדאג כולל הוועדה, ועושים את 

זה עושים את זה אנחנו ערים לזה למספר תביעות שהוועדה דנה על ימין ועל 

יותר בתור  השמאל אז למה להיכנס לזה אנחנו בעד הבנייה, עוד משהו קל לי

רשות לבוא לקבלן ולהגיד לו אדוני אתה רוצה לבנות אני לא חלק מזה אני תומך 

בך בוא תיתן דירות לזוגות צעירים בוא תוריד את המחיר לתושבי העיר נשר בוא 

תעשה, סליחה במבצע למה לא, כמו שעשו כאן בכל המקומות עשרים דירות 

לא עשינו את זה כאן, אפשר ראשונות למה לא? סליחה מה קרה למה אתה מתפ

כדי   לעשות גם כאן זה לא פסול זה נקרא מנה ראשונה של הדירות שהם עושים

לעבוד ולהניע את הפרויקט מוכרים אותו במחיר זול יותר, למה לא? מצה פסול 

בזה? יש לי כוח להשפיע על זה, אז מה אתה אומר בוא נציב כך לא כך נחתום 

 ם וגמרנו למה? למה?יסגור את העינים ניוגמרנו, נסגור את העיני
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 מה זה קשור אחד לשני?לאון גרודצקי:

 אני,יחיאל אדרי:

אני אומר שאתה מוריד את כל הקלפים המהותיים ואתה רק מכניס את הראש זאב שפיגלר:

שלך במיטה חולה במילים אחרות, פשוט ביותר. מכניס את הראש שלך לתביעה 

 שפעה לחוסר השפעה,משפטית מכניס את הראש שלך לחוסר ה

לאון סליחה שאני קוטע אותך, לתכנון אולי אין קשר אבל לחברי מועצה  ישי איבגי:

 שמקבלים החלטה על עיר יש קשר גדול על מה שהוא אומר. 

 כן בוריס? אבי בינמו:

 אני מסכים ל...בוריס אייזנברג:

 )מדברים יחד(  

 כן בוריס? אבי בינמו:

לשנות, עכשיו תגיד עכשיו אנחנו מאכלסים ועיר גודלת  אני רוצה רקבוריס אייזנברג:

בעשרים אלף תושבים מישהו עשה חישוב אתה יכול לתת למישהו בא לפה את 

המלגות וגם את המעונות וגם הכול כי בעצם אתה מכניס את התושבים ואף 

משהו שמביא לך כסף, מי אחד לאר מדבר על התעשייה. לא תעשייה גדולה אבל 

 וב,עשה את החיש

 איזון בין אזורי תעשייה,איגור גורביץ:

 רגע רגע רגע, אבי בינמו:

 אוכלוסיה, גודל אוכלוסיה,איגור גורביץ:

 רגע, רגע רגע, אבי בינמו:

 אני מסכים שעשו אבל אני רוצה לראות את זה.בוריס אייזנברג:

 רגע, רגע, אבי בינמו:

 מגיע לי לראות את זה?בוריס אייזנברג:

יה שהכניס את הדירות החדשות האלה? יאלה כאן מי יממן את האוכלוסהשאיגור גורביץ:

 כן?

לפי מה שאתם אומרים בעיקר לפי מה שאתה אומר כנראה צריך להפסיק לבנות  אבי בינמו:

 בכלל בארץ, מי,
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 לא לא לא,בוריס אייזנברג:

 תן לי לסיים, אבי בינמו:

 נים.לא תן לי אתה אומר עכשיו דברים לא נכובוריס אייזנברג:

 אבל תן לי לסיים, תענה לי אחר כך, אנחנו במסגרת  תוכנית מתאר, אבי בינמו:

 שנים אנחנו כבר מדברים עליו. 4איפה הוא? בוריס אייזנברג:

 תן לי לסיים, אתה עושה את עצמך עולה חדש אתה לא עולה חדש. אבי בינמו:

 למה עולה חדש?בוריס אייזנברג:

 בוריס, 73בשנת תן לי לסיים בבקשה  אבי בינמו:

 כגן אני איתך,בוריס אייזנברג:

 אל תהיה עצבני אבל, אבי בינמו:

 אני לא עצבני אני פשוט אהה...בוריס אייזנברג:

 אתה מעצבנים אותך. אבי בינמו:

 לא.בוריס אייזנברג:

שנים או קצת פחות  3אין תוכנית מתאר לעיר נשר, משרד הפנים לפני כ 73בשנת  אבי בינמו:

לתוכנית מתאר. תוכנית מתאר מדברת בטווח של  עשרים  ₪ליון מי 2הקצה 

יקפה הכנסותיה של העיר נשר כמו שנה לפחות מה יהיה עתידה גורלה השלושים 

בים. שבכל מקום אחר. בתוכנית הזו שהיה בה שיתוף ציבור גדול מאוד של תו

 שחלק מחברי המועצה היו שמה,

 אני פעמים,בוריס אייזנברג:

 ה שיתוף של בעלי עסקים,הי אבי בינמו:

 ובשנה הראשונה של ה...בוריס אייזנברג:

יפה מאוד אז אתה רואה שעשו כאן משהו כן, כאשר אחד הדברים שמציגים  אבי בינמו:

שהנחת היסוד שבתוך עשרים שנה, העיר נשר שמונה היום עשרים וחמישה, 

בים, עשרים ושישה אלף תושבים תמנה חמישים עד חמישים וחמישה אלף תוש

כאשר הרעיון שלנו כל הזמן הגישה שלנו שאנחנו נוכל לספק שירותי חינוך 

מתאימים שירותי תחבורה ותנועה מתאימים שירותי תרבות מתאימים ואת כל 

שאר השירותים ניתן דוגמא אחת לוויכוח גדול מאוד שיש לנו עם עיריית חיפה 
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ערבה לרחוב על שטח המריבה שטח עיר כשבע מאות דונם, שנמצא ברחוב ה

התאנה השטח הוא בבעלות עיריית חיפה בשטח המונציפלי של נשר הדיון 

הויכוח הזה מתקיים קרוב לחמש עשרה לעשרים שנה התחיעל בזמנו שראש 

 העיר הקודם דוד עמר מול,

 ריניש,יחיאל אדרי:

ריניש אחר כך מצנע אחר כך דוד עמר ויונה יהב כאשר הפגישה שבה עיריית  אבי בינמו:

יחידות דיור ואני  6000פה עיריית חיפה באה ואומרת אני רוצה לבנות עוד חי

אמרתי להם רבותי אני לא יאפשר לכם לבנות יותר מאלף יחידות דיור משום 

שזה משנה את יחס הטוטאלי של העיר נשר בבת אחית, בבת אחת כאילו קמה 

נים שמונים עיר נוספת שהתכנון שלנו על פי תוכנית המתאר הוא לא להגיע לשמו

וחמישה אלף איש מה עוד שתוואי הקרקע שם הוא תוואי בעייתי מאוד מסוכן 

מאוד אני לא מחפש לבנות כאן עוד מגדלים של שמונים קומות לכן אני מסביר 

הצפיפות התעבורה והתחבורה והחינוך הוא בלתי אפשרי שבתוך הקטע הזה יש 

שא נמצא עדיין בדיונים, לנו קטע מנותק ועלו כבר הצעות כאלו ואחרות והנו

השטח הזה השווי שלו הוא שווי של מיליארדים עבור עיריית חיפה, ועבורנו 

היטלי השבחה הם עצומים אבל  על מנת באמת לא לשנות את האופי של העיר 

מקצה לקצה, עדיין ממשיכים אם מתקיימים דיונים בנושא הזה ולא הגענו 

 המהלך הזה.לכלל אפילו הבנות ראשונות כדי לקדם את 

 מי ש.. דובר ?:

בדרך כלל ראשי העיר מקיימים דיונים ראשונים אחר כך זה הולך לאנשי  אבי בינמו:

המקצוע וכשאנשי המקצוע פחות או יותר ישלימו את ההערות שלהם אני מניח 

שזה יובא גם למועצת העיר לכן כך שלתשומת ליבך שבדרך כלל החשיבה שלי 

ן של שישים וחמישה עד שישים ושמונה אחוז היא להשאיר את התמהיל הנכו

הכנסות ארנונה מעסקים, לעומת שלושים ושתים שלושים ושלוש אחוז ארנונה 

מדיור היום מרבית ראשי ערים במדינת ישראל בעיקר בהרים הגדולות כמו 

רעננה פתח תקווה רמת גן הם לא מעוניינים בכלל בדירות מגורים, כי על דירת 

כל כך גבוהה הם מחפשים להכניס רק עסקים ברוך ה' כפי  מגורים ההוצאה שלך
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שאתה יודע, ואתה יודע את זה, נשר נמצאת ונחשבת כעיר האיתנה כל רבעון 

גומרת בעודף לא אני יצרתי את הסיטואציה הזו, זו סיטואציה שנוצרה גם על 

כל הזמן  מצויניםידי קודמים אבל יחד עם זאת אני יכול גם להגיד לך שעסקים 

כנסים לנשר בגלל הזמינות בגלל המקום בגלל הנגישות בגלל המהנדס בגלל נ

הרבה דברים, כן כל מנהלות הבנקים מחיפה עברו לאזור שלנו כל מנהלות 

הבנקים הבניין של בזק כאן המכוער שאתם רואים אותו בעוד שנה אני מניח 

תוקם כאן שאתם תראו בניין מדהים בניין יפה בניין מחודש איש לא רכש אותו ו

החברה הממשלתית למדליות זאת אומרת אני לא יודע להגיד זה נקנה על ידי 

ס כלומר הגישה היא שעסקים בעיקר עסקים טובים יכנסו לעיר, כדי אגר

שאנחנו נוכל להמשיך לממן את כל הפעילויות האדירות שהעיר הזו מממנת. 

 אתה יכול להטיל ספק במה שאני אומר.

 י לא מטיל,לא אנבוריס אייזנברג:

 אתה יכול להטיל ספק במה שאני אומר,  אבי בינמו:

 אני רק רוצה. שאתה תראה לנו את המסמכים סך הכול, אתה הולך לבנות,בוריס אייזנברג:

שנייה שנייה, אתה היית אני לא יודע אם באופן אישי אבל אני חושב שהנהלת  אבי בינמו:

מונחים על שולחנה בצורה  העיר כאשר הייתה מתכנסת רוב הדברים האלה היו

 מסודרת,

 לא לא,בוריס אייזנברג:

 תן לי רגע שנייה, אבי בינמו:

תיקח את הפרוטוקולים ושאני שאלתי את אותם שאלות ואתה אמרת בוריס אייזנברג:

 שאתה תגיש את המסמכים ועכשיו אתה אומר שאתה לא בוחר,

 ר אני לא זוכר,איפה? איפה שאלת את השאלות האלה? במועצת העי דן תיכון:

 בישיבות הנהלה. נעמי כספי:

 הנהלה.בוריס אייזנברג:

 אהה? דן תיכון:

 בישיבות הנהלה.בוריס אייזנברג:

 אני רק רוצה לשאול שאלה, יחיאל אדרי:
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 זה חשוב שתסביר, דן תיכון:

 אני רוצה לשאול שאלה ברשותך אדוני ראש העיר,יחיאל אדרי:

 . תשאל שאלה אם זה שאלת בינייםאני עוד לא סיימתי אבל אבי בינמו:

סליחה רגע אני לא מבין את סדר היום יש כאן סעיף שמדבר על דיון חוזר  דן תיכון:

 ?12/7אפשר לראות מה הוחלט ב 12/7בהחלטות ישיבת מועצת עיר מיום ה

 בוודאי. אבי בינמו:

 יום? ואפשר גם לדעת אם אנחנו דנים עכשיו באחת ההחלטות שהתקבלו באותו דן תיכון:

 לא. נעמי כספי:

 אז בוא, דן תיכון:

 יש כאן דיון חוזר עכשיו... אבי בינמו:

 .4לסעיף  5רק רגע,  אתה מקדים את סעיף  דן תיכון:

 .4לא סעיף  אבי בינמו:

 יחד. 5ו 4אנחנו מדברים על סעיף יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

הרי את  ם מה היה יש לךאז אני אגיד לכ 852שאל מר דן תיכון מה היה ב אבי בינמו:

הפרוטוקול אני בכל זאת אגיד לך מה היו ההחלטות, ההחלטה אחת הייתה שם 

 בעניין החברה הכלכלית. כן.

 שמה? דן תיכון:

 ראש העיר התפטר מתפקידו מועצת העיר,הייתה החלטה ש אבי בינמו:

 בעכבות הדוח? דן תיכון:

 חלטה אז בבקשה ממך,לא לא, לא יש... אני מקריא לך את הה אבי בינמו:

 בבקשה בבקשה, דן תיכון:

 אז אל תיכנס כרגע לזה, אבי בינמו:

 לא אבל אנחנו דנים בנושא, דן תיכון:

שנייה אבל הם ביקשו לדון בכלל ההצעות אז אני מסביר לך מה זה כלל ההצעות  אבי בינמו:

 האלה מה זה כלל ההחלטות ואני אגיע מהר מאוד למה שאתה מבקש היה,

 אני חוזר בהחלטות אני קורא עברית, כון:דן תי
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 נו בהחלטות, אני מקריא לך את ההחלטות אבל, אבי בינמו:

 בסדר, דן תיכון:

 אתה שאלת מה ההחלטות? אבי בינמו:

 אז תמיד, דן תיכון:

 אבל אני אומר לך מה ההחלטות, אבי בינמו:

 סעיף סעיף דן תיכון:

 אבל אני אומר לך מה ההחלטות, אבי בינמו:

בסדר אני מבין מה שאתה אומר אבל אני מבין שהיה מכלול של החלטות, תעלה  ן תיכון:ד

 החלטה החלטה כי מה שהוא מציע כאן זה לקיים דיון חוזר בהחלטות, 

 אז בוא נקיים דיון חוזר, אבי בינמו:

 אני בעד, דן תיכון:

 יאללה, אבי בינמו:

 אבל אני שומע שמגיעים לכלל, דן תיכון:

 לא זה, :אבי בינמו 

 תאמין לי, תאמין לי אם תשמע מה שיש לי, דן תיכון:

 אני יודע, אבי בינמו:

 על תוכנית כלל אתה לא תרוץ כל כך מהר, דן תיכון:

 אני יכול להגיד לך, אבי בינמו:

 אבל בוא נחזור לפרוטוקול ונראה, דן תיכון:

חלטה שהתקבלו אז הפרוטוקול אומר כדלקמן אני מקריא לך את הצעות הה אבי בינמו:

הצעת ההחלטה הראשונה דיברה על כך שראש העירייה אבי בינמו התפטר 

 מתפקידו כיושב ראש,

 זאת לא ההצעה שהועברה,מיכל ליבנה:

 מה? אבי בינמו:

 זאת לא ההצעה שהועברה,מיכל ליבנה:

 אתה בטוח אנחנו מחזיקים במסמכים אחרים? דן תיכון:

 זה מה שהיה,מיכל ליבנה:
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אהה כן. היה הצעת ההחלטה היה לאשר את מינויו של אופיר אבוחצירא מנהל  אבי בינמו:

מחלקת הרווחה כדירקטור החברה הכלכלית, במקומו של מר משה לאופר 

 העתיד לפרוש בקרוב,

היה בטיחות בקשרים סקרים פרוטוקול וועדת  852, 852אבי זה לא היה ב דובר ?:

 ...18כספים יד' 

 ,852כן כן  אבי בינמו:

 זה דוח כספי מבוקר, בר ?:דו

 היה )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 ביולי, 12זה ההזמנה שקיבלנו בתאריך  דובר ?:

 הישיבה התקיימה, אבי בינמו:

 ליולי לפי מה שכתוב, 12אתם ביקשתם מיכל ליבנה:

, )מדברים יחד(  אז אני מקריא לך מה היה 852מספר  12/7הישיבה התקיימה ב אבי בינמו:

 היום, איפה הזימון של הזה?עלס דר 

 ל... 12אלה החלטות שעברו במיכל ליבנה:

 הנה בוא נראה, תני לי בקשה,  אבי בינמו:

 סעיף ראשון,מיכל ליבנה:

על סדר היום כדלקמן שאילתות, שאילתות בטיחות  852באני מתאר לעצמי. כך  אבי בינמו:

 בקשרים,

 עזוב שאילתות, דן תיכון:

 לה את זה,אבל הוא הע אבי בינמו:

 מדובר בהחלטות, דן תיכון:

אז אני אומר מה היה, אחד היה בטיחות בקשרים התלויים בסקרים זה  אבי בינמו:

 18השאילתות, הצעות לסדר היו ככה פרוטוקול וועדת כספים יד'

 יש לפני כן בקשת חברי מועצה זה היה הצעה ראשונה,מיכל ליבנה:

 מה הייתה הבקשה שלהם? אבי בינמו:

 אתה התחלת להקריא,ליבנה: מיכל

 מופיע לך בסדר יום אבי אתה לקחת את סדר היום, רועי לוי:
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  שנייה שנייה שנייה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אנחנו דיברנו שעה עכשיו בכלל לא קשור לפרוטוקול,יחיאל אדרי:

 אני לוקח את ההזמנה, הזמנה זו ההזמנה? כן אבל כתוב פה משהו ש... אבי בינמו:

 בקשת חברי המועצה,מיכל ליבנה:

 ואיפה הבקשה? אבי בינמו:

 ללכת להביא? תעשו הפסקה אני אלך להביא,מיכל ליבנה:

 אז אני יכול להיכנס להחלטות, אבי בינמו:

 תקריא מה שאתה רוצה, רועי לוי:

 במה עושים דיון חוזר, רבותי לא לא לא, אבי בינמו:

 וא מה שאתה רוצה,אדוני ראש העיר אתה יכול לקר רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

סליחה מה שאני מבקש לעשות רק לפעול לפי הסדר לפי החוק ולפי החלטת בית  אבי בינמו:

 המשפט, כן,

 אבל שעה אנחנו מדברים והבאת את לאון שהוא מדבר על דברים שלא קשורים,יחיאל אדרי:

 בואו נקיים דיון חוזר, אבי בינמו:

 על מה אני לא הבנתי עד עכשיו מה הוא רוצה, שעה הוא מדברלאון גרודצקי:

 )מדברים יחד(  

לאור  852מועצת העיר מחליטה על ביטול כלל החלטותיה מישיבה מועצת העיר,  רועי לוי:

חוות דעת יועמ"ש עו"ד  טנדלר אשר טוען בחוות הדעת... מועצת העיר וועדות 

י ולאלתר מתוך העירייה יתכנסו לדיון בנושאים שעל סדר היום באופן מייד

 הצגת חוות דעת משפטית והנדסיות, זה הכול,

 בגדול מה שאתה מציע שנדון על הנושאים האלה שוב? אבי בינמו:

 נכון, רועי לוי:

 זה מה שאתה מציע? אבי בינמו:

 לפי חוות דעת של היועץ המשפטי, רועי לוי:

מר. זה לא מה שאתה אוקי, לפי חוות דעת בסדר. אז אני אתייחס למה שאתה או אבי בינמו:
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 התכוונת,

 שעה לשאו בנושא חשוב ביותר, שהשחתנוזה מה שאני התכוונתי אני אמרתי לך  דן תיכון:

 טוב, אבי בינמו:

 בטרם הגיע הזמן, דן תיכון:

אני, בסדר תיקחו את הזמנים שיצאנו להפסקות זה בסדר.  אז אני רוצה  אבי בינמו:

בקשת אהה ביטול כלל החלטות להתייחס לבקשה שלכם. הצעת ההחלטה, המ

 לדעתי ההצעה, 12/7מיום  852ישיבת מועצת העיר מספר 

 בלתי חוקית בסדר, דן תיכון:

ההצעה אינה חוקית. )מדברים יחד(  המדובר במעשה עשוי הנימוק לביטול כל  אבי בינמו:

החלטות בישיבת למועצת העיר. תודה רבה, אינן מפורטות והם מסתמכות ככל 

ין הקוורום בוועדת הכספים שתפקידה להמליץ למועצת העיר הנראה לעני

היה חוקי. ולפי כך ההצבעה והחלטה בנושא  852קוורום במועצת העיר מספר 

וועדת הכספים הייתה חוקית. וועדת הכספים דנה בין השאר ב"טאברים" אשר 

נעשה בהם שימוש לשיפוץ מוסדות חינוך לסימון כבישים ובטיחות לבניית שתי 

ת בגן החרוב ולהנגשת מוסדות חינוך ועוד, כלומר אני אומר מעשה עשוי כיתו

כנראה שרוצים שנמחק את צביעת כבישים שנפרק אולי מזגנים ככה אני מבין 

מדבריכם, רשות מקומית מבצעת את עבודתה על סמך תקציב שוטף מאושר 

ופרויקטים מבוצעים גם על סמך טבר, וכי מה מצפה חבר המועצה או חברי 

מועצה לבטל קיר בגן ילדים ברחוב החרוב, למחוק סימון בכביש אלו הערות ה

 שנשמעות לא טוב מצידכם, אבל זו היא דרך,

 גם אם... דן תיכון:

 תן לי לסיים, אבי בינמו:

 להתארגן, דן תיכון:

 תן לי לסיים, אבי בינמו:

 אתה לא מתייחס, דן תיכון:

 קה של החמש דקות כשאני אסיים,תן לי לסיים, אני אעשה את ההפס אבי בינמו:

 להתארגן, דן תיכון:
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עוד קצר נתארגן. אבל זוהי דרך להסביר לציבור מדוע הצעה זו לבטל ולדון  אבי בינמו:

מחדש אינה חוקית שכן מרגע שהתקבלה החלטה ברור שהעירייה ביצעה 

ם, הפרויקטים בוצעו והעירייה התקשרות עם קבלנים לצורך ביצוע פרויקטי

להתקשרויות אלה נושאים נוספים אשר אושרו כמו פתיחת חשבון בנק  יבתמחו

ממפעל הפיס ואם אתם מתנגדים  ₪יה על מנת לקבל כארבעה מיליון סדק

 לקבלת ארבעה מיליון שקל ממפעל הפיס מן הראוי שהציבור גם ידע זאת,

 מענק או הלוואה? דן תיכון:

ב ומזוג בתי ספר. מה לעשות אתם מענק. מענק לטובת פרויקטים כגון מחשו אבי בינמו:

כאילו מבקשים לוותר על הטבה שמגיע ממדינת ישראל ולוותר על התקציב אולי 

אני אגיד לאריאלה שתתקשר לעירייה אחרת מכיוון שההצעה לביטול בעיני 

י אינה חוקית כך גם דיון חוזר אשר הובא ללא נימוקים עניינים ושכל כולם יבעינ

ולהפסיק את עבודת העירייה כאשר מדובר במעשה  לדעתי באה לשבש ולעצור

עשוי כבר נעשה ואני חוזר עיריית נשר ביצעה התקשרויות ועבודות על בסיס 

החלטות של ישיבת המועצה. ביטול התקשרויות והתחייבויות אלה עלול להוות 

סיכון של העירייה, וגם עלי להביא בפניכם כי עלול להיווצר מצב במידה ונבטל 

ות שצד ג' יפעל משפטית כנגד העירייה וכנגד חברי מועצה על פי התחייבוי

הצבעתם. חוות דעתו של מהנדס העיר לאון גרודנצקי מסבירה את משמעות של 

לציה מ'כ' שש שלוש שתים, וכן בעניין טאבה מחצבי אבן צביטול החלטה בגין פר

חה מהנדס העיר אומר כי בטרם התקבלה החלטה בכל עניין המזכר לעיל, הונ

בפני מועצת העיר חוות דעת מקצועית של מהנדס העיר והן של היועץ המשפטי 

של העירייה שעל בסיסה התקבלה החלטה במועצת העיר,  פה טוען מהנדס העיר 

, תכף אנחנו נצא להפסקה 18לדעתו מבחינה ציבורית, לעניין וועדת כספים יד'

המשפטי של העירייה  כפי זה, וועדת כספים התקיימה כדין עו"ד  טנדלר היועץ

כי הוועדה פעלה על פי סמכותה, חכה אחר כך  18/6/17אישר בחוות דעת מיום 

הוא סתר את עצמו, כאמור הקוורום שהוא אישר במועצת העיר וועדת הכספים 

יר, לעניין טענות היה כדין, מטרתה של וועדת הכספים היא להמליץ למועצת הע

י רוצה לומר לך דן תיכון שבאמת אולי הקשורות להחלטה... טוב לפי דעתי ואנ
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 מן הראוי ש...

 אני ביקשתי בסך הכול הפסקה, אני צריך להתארגן, דן תיכון:

 לתת לכם להתארגן, אנחנו נצא להפסקה של חמש דקות.   אבי בינמו:

 )הפסקה(

להמשיך את הדיון בנושא הצעת אהה אני מבקש להמשיך את הדיון, בנושא  אבי בינמו:

 ת דיון חוזר, בבקשה, תודה,הצעה רביעי

 אז מה קורה אנחנו מצביעים?יחיאל אדרי:

חכה אני עוד לא אמרתי את שלי, אחרי שאני אומר את שלי תחליטו, נעלה את  אבי בינמו:

 הנושאים להצבעה,

 אחריך, דן תיכון:

 סליחה? אבי בינמו:

 אחריך, דן תיכון:

י מבקש לא להפריע לי ההצעות , ואנ852אוקי. ההצעות שהתקבלו בהחלטה  אבי בינמו:

מאשרים את  852מינם כדלקמן ההצעה שעברה בישיבה  852שהתקבלו מישיבה 

מנהל מחלקת הרווחה כדירקטור החברה  אמינויו של מר אופיר אבוחציר

הכלכלית במקומו של מר משה לאופר, שתים מאשרים למנות כחברת 

עד היו שבעה נגד היו הדירקטוריון את הגברת מירב עדתו עו"ד  מירב עדתו ב

חמישה. הצעת ההחלטה שהייתה על פי שתי ההצעות היו על פי בקשת חברי 

המועצה, השבת כספי הציבור לקופת העירייה על ידי ראש העיר באופן אישי 

ההצעה הזו לא הועברה. פרוטוקול וועדה הצעה נוספת פרוטוקול וועדת כספים 

וועדת כספים מיום כספים יד' הצעת החלטה שעברה מאשרים פרוטוקול  18יד'

הגדלה של  ₪בסך של שישה וחצי מיליון  2274נספח עדכון טבאר  13/6/17מיום 

מקרנות הרשות עבור עבודות קבלניות אהה טבאר כתוב  ₪חמש מאות אלף 

ככה אני רוצה לחזור ולהגיד עוד היו בוועדות כספים אנחנו מבקשים לאשר טבר 

ש אפס שמונה, שתים שלוש אחד תשע, שתים שלוש אחד שמונה שתים שלו

שתים שלוש אחד שבע, שתים שתים שבע ארבע, שתים שתים שלוש שמונה, ואני 

מבקש לאשר תיקון שתים שתים תשע שבעה. ההצעה זו הועברה בעד היו שבעה 
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הצעה נגד היו ארבעה נמנע אין, הייתה הצעת החלטה נגדית שלא הועברה. 

מהקצוות פיתוח  חשבון יעודי בבנק "דקסיה"נוספת שעמדה על סדר יום פתיחת 

ממפעל הפיס בהתאם לתיקון חמישים לחוק יסודות התקציב הצעת החלטה 

שעברה כדלקמן מאשרים פתיחת חשבון יעודי בבנק "דקסיה" מהקצוות פיתוח 

לחוק יסודות התקציב ההצעה עברה בעד היו  50בהתאם לתיקון  ממפעל הפיס

לציה מצב נספח הצעת צרישום פר 632ספת מכ'נמנעו נגד אין. הצעה נו 4ו7

לציה לצורכי רישום בגוש אחד אחד שתים שלוש אחד, צפר  החלטה מאשרים

לרבות חתימה שטר מכר ללא תמורה,  632לפי תוכנית מאושרת מכ'  2001מגרש 

בגוש אחד עשרה שתים  6בגין אישור שניתן מהעבר על השבת חלקה עירית 

, 4נגד אין נמנע  7בעד די מנהל מקרקעי ישראל שלוש אחד, לידי המדינה לי

גם עברה. הצעה נוספת הצעת החלטה מאשרים הצטרפות עיריית  ההצעה הזו

נגד אין נמנע אין כנראה שאנשים אולי  7נשר ומגישי טאבה מחצבי אבן בעד היו 

. אז עכשיו אני רוצה לשמוע 852פרשו. אלה למעשי ההחלטות שהתקבלו בישיבה 

 את זאב כן,

אבי המחוקק קבע נהלים לגבי אופן התנהלות הרשות המועצה הנל שבהרכבה זאב שפיגלר:

הנוכחי לפני כארבע שנים עם תחילת כהונתה קיימה ישיבה בנושא וועדות 

לסוגיהם בישיבה הזו נקבע ש... כל חבר שמופיע בוועדה כזו או אחרת וכל ממלא 

קבע מטעם הליכוד היה מקומו לצורכי העניין החבר מועצה בוועדת כספים שנ

מר משיח עמר וממלא מקומו מר זאב שפיגלר, מאז עד ליום זה הוועדה לא 

התכנסה ולו פעם אחת כדי לדון בשינוי הרכב הוועדות רצה מי שרצה והחליט מי 

שהחליט שזה בסופו של דבר אתה על דעת עצמו אהה באופן בוטה באופן שרומס 

וקבע שבמקום מר שפיגלר זאב את כל הנהלים הקשורים להרכב הוועדות 

שמופיע עדיין נכון לרגע זה כמחליפו של מר משיח בוועדות כנל בוועדת הכספים 

 יופיע חבר המועצה החדש מר,

 מסעוד אלימלך, אבי בינמו:

מסעוד, סליחה, מסעוד אלימלך שבאמת בזמן האחרון לא ראינו אותו ואני זאב שפיגלר:

שלו לא טוב מאחל לו הרבה בריאות  מקווה ששלמה טוב ומאחל לו אם השלום



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

83 

ובאמת שיופיע וייצג וישב ויתפקד כמו שצריך כחבר במועצה, עד שהוועדות 

עצמם בכל הרכבי לא תעסה סדר ותחזיר חזרה בכל מקום אותי כממלא מקום 

של מר משיח כפי שמופיע עד היום בכל הרשומות אני חושב שכל וועדה שתתכנס 

שת על ידי פעמים לזמן אותי לישיבות עד אז כל וגם ציינתי ואמרתי לך והתבק

וועדה שתתכנס מבחינתי מתכנסת בניגוד לנהלים בניגוד לחוק כל וועדה כזו 

שתקבל החלטות שאינם הולמות את החוק מבחינתי לא תזכה לתמיכה ממני אז 

אני באמת מחזיר אליך את הגלגל אבי ובוא תעשה סדר מה שהיה היה, בוא 

 הנהלים לפי החוקים ומאז יהיה לנו רק ברכה תודה.ניישר את הקו לפי 

 כן? מיכה? אבי בינמו:

לגבי הטברים אני רק אעבור אחרי מה בוצע מה לא בוצע שיקבעו שתים שלוש  נו:'מיכה ז

אחד שמונה )לא ברור(  לא בוצעה, )לא ברור(  משרד החינוך הגדיל את ההרשאה 

לתושבים לגבי הגן, הנגשת מכרז נתקע כי צריך לתת מענה  לתקציב, תוצאות

)לא ברור(  קיימת הרשאה כרגע זה לא  ₪מוסדות חינוך שש מאות שישים אלפי 

בוצע אם לא נשתמש בזה לא נקבל את הכסף ממשרד החינוך בטאברים )לא 

ברור(  למוסדות חינוך... אולם ספורט... והזמנות בתכנון, שיפוץ מוסדות חינוך 

ימודים חלק מהעבודות היו דחופות היה היה נדרש לבצע עם פתיחת שנת הל

 מיזוג איטום גגות, מענה לפתיחת שנת הלימודים,

 מה שלא בוצע למה לא בוצע? דובר ?:

 אני אומר היה הכרחי בוצע, נו:'מיכה ז

אפשר אהה... אפשר להוציא את האיטום מהגגות ולהחזיר אותו? אפשר? אי  אבי בינמו:

 אפשר?

 )מדברים יחד(  

אלתי לגבי ההרכב אם זה תקין או לא אז הוא כתב לי לכאורה אסור. שתי שזאב שפיגלר:

 מילים. ושתי משפטי קריאה,

לי הוא אמר אל תדאגי תצביעי משום שכל ההצבעה הזו היא לא חוקית הוא  נעמי כספי:

 אמר לי את זה,

 אז מה אתה מציע שנמשיך בניגוד לחוק ונעשה?זאב שפיגלר:



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

84 

אחד ה... מאחר והוא לא נוכח כאן אבל אני אגיד לך באמת  אני אגיד לך מה  אבי בינמו:

 אחד הדברים,

 אין דברים אחרים,זאב שפיגלר:

 בהם, זלאחושאפשר  אבי בינמו:

 אין אתה לא מעל החוק אף אחד לא מעל החוק,זאב שפיגלר:

 אלנו אותושכשמשהו כתוב ולא משהו בעל פה, כן  זה כאשר הוא נותן לך אבי בינמו:

 בסדר,:זאב שפיגלר

לגבי כל ההחלטות האלה הוא כתב לנו שמחשש ניגוד עניינים הוא לא יכול  אבי בינמו:

לחוות את דעתו אחרי יומיים הוא שלח לך בעכבות שאלה שאת שאלת הוא שלח 

 משהו שונה ממה שהוא שלח לנו, 

 אחרי יומיים? ישי איבגי:

 אחרי יום יומיים לא זוכר בוא אל תתפוס ב... אבי בינמו:

 זאת אומרת שביומיים )מדברים יחד(   שי איבגי:י

רגע רגע רגע, לכן ו, מאחר אני חושב שמספר רב של פעמים קיבלנו חוות דעת  אבי בינמו:

סוטרות יום אחרי יום, לפעמים אתה צריך לשקול איזה חוות דעת היא נכונה או 

ד לא נכונה אני על כל פנים חושב שלדעתי הוא לא נמצא בכלל לחשש לניגו

עניינים, ולדעתי מאחר והישיבה הזו רוב הנושאים או כל הנושאים יובאו לחוות 

דעתו הוא יצטרך לתת חוות דעת, אמר כאן שלומי ג'ינו דברים נכונים צריכה 

להיות חוות דעת, חוות דעתו היא זו שתכריע מה שלא תהיה, מה שלא תהיה 

 חוות דעתו,

רי הצבעה שמעת את השופטת מה היא אמרה יש זה יכול להיות לפני הצבעה, אח ישי איבגי:

 בית משפט,

 אתה, אבי בינמו:

 אחרי הצבעה יש בית משפט, ישי איבגי:

 אדוני הנכבד, אבי בינמו:

הוא יכול להביא חוות דעת ואנחנו נשקול כמו שאתה עושה את זה איך להצביע  ישי איבגי:

 אוקי ובדרך כלל אתה שם לב שזה עם היועץ המשפטי אוקי?
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 כן, י בינמו:אב

אבל אם אתה רוצה  לשנות החלטה שכבר הרימו עליה את היד אמרה לך  ישי איבגי:

 השופטת בית משפט, כמו שאנחנו הלכנו לשנות בית משפט. 

 אתה תעשה מה שאתה יודע. אבי בינמו:

 יש לי, םאוזנייזהו. אני לא יודע כלום אני יודע להקשיב לשופטת  ישי איבגי:

 אעשה מה שאני יודע,ואני  אבי בינמו:

 משפטן אני לא. ישי איבגי:

 אנחנו נקיים את החלטות בית המשפט, אבי בינמו:

 יפה, ישי איבגי:

תבענו כלשונן אמרתי את זה הראייה שמתקיים דיון הראייה שהוא נמשך כבר  אבי בינמו:

ארבע שעות הראייה שמתקבלות כאן יש הצבעות  למרות שטענתי שעד עכשיו 

לדעתי לדעתי אינם חוקית אני לא מסכים בכלל עם נעמי כספי ולו כל ההצבעות 

לרגע בנושא זיהום האוויר, ולו לשנייה ואכן אנחנו נציב גם תחנת ניתור בהתאם 

 ל,

 להביא את החוברת הירוקה? ישי איבגי:

שנייה, לכן אנחנו נציג גם תחנת ניתור על גג בית לנדאו בהתאם למה שהציע  אבי בינמו:

 זנברג,בוריס איי

 אני ממש אני חושבת שאתה אומר את זה זה פשוט מעורר צמרמורת, נעמי כספי:

 כן זה צמרמורת, אבי בינמו:

 כן, נעמי כספי:

 אז מה ההצעה שלכם אומרת? אבי בינמו:

 הקראתי אותה כבר אני לא אקריא, רועי לוי:

 תקריא אותה שוב, שמישהו אחר יקריא אותה, אבי בינמו:

 קראתי אותה,אני ה רועי לוי:

 אני רוצה לדעת מה ההצעה... אבי בינמו:

 ההצעה נקרא ניתנה לך ביד הונחה על השולחן, רועי לוי:

 מה ההצעה אומרת? אבי בינמו:
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 לדון מחדש בכל ההחלטות ש,מיכל ליבנה:

 לדון מחדש? אבי בינמו:

 כן.מיכל ליבנה:

 כן. אז אפשר לקרוא את ההצעה? אבי בינמו:

 ..יש יש.יחיאל אדרי:

 בקשה. אני רוצה לדעת מה ההצעה? אבי בינמו:

, מתאריך 852ההצעה שלי ככה לאור חוות דעתו של היועץ המשפטי פרוטוקול יחיאל אדרי:

אשר טען בחוות הדעת בין היתר כי הרכב הדיונים קוורום לא היה חוקי  12/7/17

כי ת העיר צמועצת העיר מחליטה כל ההצעות והזמנות שבוצעו עד לישיבת מוע

היום הטאברים מאושרים כיוון שמדובר בבטיחות בפתיחת שנת  857ישיבת 

לימודים בגני ילדים זה מראה קצת על אחריות. מועצת העיר מחליטה שהחל 

על הגזבר וראש העיר להגיש לוועדת הכספים את   1/11/17 857מישיבה זו 

ל פי סעיף הטבארים בשנית ולקיים דיון בהרכב חוקי.. למועצת העיר לאישורו ע

לפקודת העיריות עד קיום החלטה זו מועצת העיר מחליטה לא להוציא  46

 הזמנות והוצאה כספית אחרת, בסדר? לא פגענו בך בכלום,

 )מדברים יחד(  

 זה גישה ציבורית נבונה אין לי ספק, אבי בינמו:

 אבל הייתי שמח שיוסיפו את הנושא של דקסיה שנפתח חשבון בנק, נו:'מיכה ז

 יכנס וועדה מחר אנחנו באים מתי שאתה רוצה,ל אדרי:יחיא

 מיכה תשאיר את מה שקשור... בדיוק, ישי איבגי:

 רק מילה אחת יחיאל,זאב שפיגלר:

 כן,יחיאל אדרי:

 על מנת ואני רוצה לגמור ותאפשר לי לגמור,זאב שפיגלר:

 בקשה,יחיאל אדרי:

 ,מה שאתה בא ומצהיר כרגע זה הרצחת וגם ירשתזאב שפיגלר:

 את מי?יחיאל אדרי:

 סליחה? זה בדיוק מה שאתה מציע זה אומר שבמידה  ובוזבז כסף,זאב שפיגלר:
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 לא בוזבז,יחיאל אדרי:

 בניגוד,זאב שפיגלר:

 לא לא לא לאיחיאל אדרי:

 הוצע, זה מה שאתה אומר, הוצא כסף לפעולה שאני חושב שלא במקומה,זאב שפיגלר:

 לא, שים לב,יחיאל אדרי:

 אתה אומר כיוון שהכסף הזה התבזבז אז תעלים עין ונשיך הלאה,:זאב שפיגלר

 סליחה לא לא לאיחיאל אדרי:

 אני מוכן אנחנו לא מטומטמים,זאב שפיגלר:

 נזמין אותך לוועדת כספים נזמין אותך, אבי בינמו:

 סליחה אנחנו לא ... אנחנו נדון כל מה שנעשה לטובת הציבור יאושר,זאב שפיגלר:

 ל הוא העלה,אב אבי בינמו:

 לא לקבל אהה...זאב שפיגלר:

לא הוא העלה הצעה עניינית הוא העלה הצעה ציבורית ואתה טענת שאתה צריך  אבי בינמו:

 להיות ממלא מקום של זה בסדר גמור ואז צפים נזמין אותך,

אבל אתה יכול להכניס כמו שהכנסת ברגע זה הנה יש לך הזדמנות כמו זאב שפיגלר:

 צמך עם אדון,שהכנסת אתה את ע

 אהה שפיגלר אנחנו יודעים להקשיב, אבי בינמו:

 עם מסעוד אלימלך,זאב שפיגלר:

יודעים להקשיב אז אני מציע לעלות להצבעה את ההצעה של יחיאל, מי בעד  אבי בינמו:

הצעה של יחיאל? אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה תשע עשר מי 

 נגד? אחד מי נמנע אחד. אתה נמנע?

 לא לא לא מה אתה רוצה שאני אבכה בעד חלק שנשפך, תיכון: דן

אהה, סך הכול עשרה בעד אחד נגד. ושלומי ג'ינו הוא לא השתתף בדיון הוא  אבי בינמו:

 בחוץ,

 תודה לאל. דוברת ?:
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 אנחנו אהה, אבי בינמו:

 יש עוד נושא שהוא לא יכול להיות,יחיאל אדרי:

 כן אבי בינמו:

 פשר לדאוג שזה יהיה בכל אה...א נעמי כספי:

 כרגע עברו ארבע שעות,  אבי בינמו:

 לא עברו ארבע שעות עברו שלוש שעות וארבעים דקות אני לקחתי זמן, רועי לוי:

 שנייה, גם אנחנו לקחנו זמן. אבי בינמו:

 אתם לא לקחתם זמן התחלת את הישיבה עוד משבע ורבע, רועי לוי:

 ת הישיבה מחר או על פי מה שתחליטו,אני מציע לקיים א אבי בינמו:

 אני יכול להיכנס? ינו:'שלומי ג

 כרגע אתה יכול להיכנס כרגע, אבי בינמו:

 אנחנו נמשיך את הישיבה  דן תיכון:

 4תן לי לסיים. אתה תגיד את דבריך אני רוצה להגיד את דברי, מאחר ועברו  אבי בינמו:

ספת או לקיימה מחר או שעות יש אפשרות להמשיך את הישיבה עוד שעה נו

 אני מעלה את זה... 8/11/17לקיימה ביום רביעי הבא ב

אני מבקשת ברשותך אדוני ראש העיר שזה יתקיים עכשיו אני יום שני נוסעת  נעמי כספי:

 לחודש ויותר ואני רוצה להשתתף למות את ההשתתפות שלי,

 אבל אנחנו לא נסיים בכל מקרה, טוב, אבי בינמו:

 סדר יש עשרים דקות מה שנסיים. ב נעמי כספי:

 איפה את יודעת שיש עשרים דקות? אבי בינמו:

 אני סומכת על מדידה של, נעמי כספי:

 מה זה מדידה יש לך סטופר? אבי בינמו:

מועצת העיר מחליטה שכל ההצעות והזמנות שבוצעו עד לישיבת מועצת העיר כי הצעת החלטה : 
ום התב"רים מאושרים )כיוון שמדובר בבטיחות בפתיחת שנת לימודים בגני ילדים(. הי 857ישיבת 

על הגזבר וראש העיר להגיש לוועדת   1/11/17 857מועצת העיר מחליטה שהחל מישיבה זו 
הכספים את התב"רים בשנית ולקיים דיון בהרכב חוקי ולהביא למועצת העיר לאישור על פי סעיף 

קיום החלטה זו מועצת העיר מחליטה לא להוציא הזמנות והוצאה  לפקודת העיריות. עד 46
 כספית אחרת

 10 -בעד
 1 -נגד

 אין -נמנע
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 לא יודעת, נעמי כספי:

 בדיוק ארבע שעות בלי הפסקה,יחיאל אדרי:

 מה החוק אומר לגבי הפסקות? אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כן תקריאי את הסעיף, בינמו:אבי 

 3לתקנון יישבת המועצה לא תנהל לפני תום  48משך זמן ישיבה ונעילתה סעיף מיכל ליבנה:

שעות משעת הפתיחה אלה אם כן הסתיימו הדיונים והצבעות בכלל הסעיפים 

בסדר היום, או שהסכימו על הנעילה שני שלישים מחברי המועצה הנוכחים 

בתקנון זה ישיבת המועצה לא  58לגרום לפי סעיף  בישיבה באותה שעה מבלי

 שעות אלה בהסכמה שלושה רבעים מחברי מועצה נוכחים, 4תימשך יותר מ

 שלושה רבעים כמה זה? ישי איבגי:

 עשר. דובר ?:

איש מה  12כמה יש כאן  אז מה אומרים שלושת רבעי מהנוכחים? כמה יש כאן? אבי בינמו:

 אם תשעה רוצים שזה ימשך אז בואו נמשיך,זה שלושת רבעי מהנוכחים, אז 

 תעשה הצבעה, ינו:'שלומי ג

טוב מי בעד המשך ישיבה לאחר ארבע שעות? אחד שתים שלושה... שמונה  אבי בינמו:

 אוקי נמשיך את הישיבה. כן בבקשה.  תשעה עשרה

 

 

 הצטרפות עיריית נשר כיזם ומגישת תכניות תב"ע   5סעיף 

 הצטרפות עיריית נשר כיזם ומגיש תוכנית,הצעה חמישית  רועי לוי:

 איפה לאון איפה לאון? לאון ידבר על הסעיף הזה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

הצעת החלטה בעכבות כך שלא הוצגו על חברי העירייה התוכניות וחוות הדעת  רועי לוי:

לשלישי  22/6/17המשפטיות מועצת העיר מחליטה על ביטול החלטותיה מיום  

 ,848ו 846בישיבות מועצת עיר מספר  3/5/17עשרה וכן ביום שבע 

 רגע רגע יש לי שאלה, ינו:'שלומי ג

 לתקנון 58שעות על פי סע'  4המשך ישיבה לאחר  -החלטה
 . 10 -בעד



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

90 

 תופיע מועצת העיר... רועי לוי:

 איך הגיעו תשע? ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

 למה מפריעים לי? רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 אני ממשיך... רועי לוי:

 ת ההצעה שלהם ללאון,רגע אני רוצה להראות א אבי בינמו:

 הוא מכיר הוא כבר דיבר עליהם קודם הוא מכיר אותם, רועי לוי:

 לא לא לא הוא לא מכיר, אבי בינמו:

 אולי הוא יחזור עליה, רועי לוי:

 טוב,לאון גרודצקי:

שלב ג' טאבה שלוש שלוש חמש חמש אפס שלוש חמש שבע אחד  340כן מ'כ'  רועי לוי:

תוכנית לקידום ואישור בוועדות התכנון לתוכנית  ארבע חמש הצטרפות למגישה

תוכנית מפורטת שלוש חמש שש אפס ארבע חמש שמונה תשע שתים  772מ' כ'

בגוש אחד שתים שלוש שבע תשע, שיטה חרוב הצטרפות למגישי תוכנית לקידום 

בישוב וועדות התכנון, אהה ראש העיר אני מקווה שאתה מקשיב כי זו הצעת 

בישיבת  28/9/16עיר מחליטה על ביטול החלטותיה מיום ההחלטה. מועצת ה

על אישור הצטרפות עיריית נשר כמגישה תוכנית  839מועצת העיר מספר 

מפורטת טאבה למתחם חברת כלל תעשיות בע"מ מגורים מסחר ותעשיה בכפוף 

לצירוף כתב שיפוי של חברת כלל מועצת העיר מחליטה כי על היועמ"ש העירייה 

ימים  14יה להמציא את כל חברי המועצה לכל המאוחר בתוך ומהנדס העירי

נותן החלטה בהצעה זו רשימה מפורטת של כל הפרויקטים מכל התוכניות 

הבנייה בתחום עיריית נשר בצירוף חוות דעת מפורטת בעניין השלכות החלטת 

בית המשפט העליון בכל תוכניות שאושרה ההחלטה של בית המשפט העליון 

יפוי בכל תוכניות שאושרה תוכנית שאושרה בתחומי עיריית נשר הכוונה של הש

ימים מיום קבלת החלטה זאת על ראש העיר להעביר לכל הגורמים  14תוך 

, הודעה על ביטול החלטות 'וועדות התכנון ובנייה יזמים קבלנים וכו םהרלוונטיי
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חברי מתוך שבעה ימים מיום החלטה זו בדואר רשום )לא ברור(  כדי לעדכן את 

 מועצת העירייה על ביצוע ההחלטה זו הייתה הצעת ההחלטה שלנו,

 כן לאון? אבי בינמו:

ולי יש הצעה, אני מציע לך לשמוע טוב לפני שאתה נותן ללאון ואז אולי נגמור יחיאל אדרי:

 את הישיבה,

 בקשה. אבי בינמו:

וטובת העיר  הצטרפות עיריית נשר כיזם ומגישה תוכניות טאבה שווה העיריחיאל אדרי:

לנגד עינינו חברי המועצה לרבות בניגוד לדעתו של ראש העיר גם חברי 

האופוזיציה ולכן החלטה מסוג זו הינה החלטה מהותית ואחראית אנחנו 

יושבים תמיד וחושבים איך ננהל את העיר הזו בצורה אחראית שתבחן את כל 

גו בפני חברי סוגי הכבדת המשקל שבפנינו הצעת החלטה בעכבות כך שלא הוצ

מועצת העיר על תוכניות וחוות דעת משפטית בהתאם לחוק, א' משכך הצעתנו 

הצעתי כרגע היא לכנס את וועדת פיתוח תוך שלושים ימים אשר תבחן יחד עם 

להגבלת החוק תגיש אותם להצעה  ףכל היזמים את התוכניות המפורטות בכפו

עת מבעלי מקצוע בתחום, בפני מועצת העיר הוועדה תהיה רשאית לקבל חוות ד

וכן  22/3/17ב' פועל יוצא מועצת העיר מחליטה על הקפאת החלטותיה מיום 

לפיה מועצת העיר מאשרת  848ו 846ישיבת מועצת עיר מספר  3/5/17ביום 

עמק  340הצטרפות העירייה כמגישת תוכנית מפורטת טאבה בתוכניות מ'כ' 

שלוש חמש שבע אחד ארבע הכרמל שלב ג' טאבה שלוש שלוש חמש מקו אפס 

חמש... למגישי התוכנית לקידום ולאישור לוועדות התכנון והבנייה בין קו שבע 

שבע שתים תוכניות מפורטות מספר שלוש חמש שש אפס  ארבע חמש שמונה 

תשע שתים בגוש אחד שתים שלוש שבע תשע שיטה חרוב הצטרפות למגישי 

ר מחליטה על פרט החלטותיה התוכנית ואישור בוועדה התכנונית מועצת העי

 839על אישור, )מדברים יחד(   3839בישיבת מועצת העיר מספר  29/9/16מיום ה

למתחם חברת כלל על אישור הצטרפות של עיריית נשר כמגישה תוכנית תמא 

תעשיות בע"מ מגורים מסחר ותעשייה בכפוף לצירוף כתב שיפוי של חברת כלל 

לתוספת  תשתיה לפקודת העיריות  46סעיף   מועצת העיר תקיים דיון חוזר לפי
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 הצעה זו וזאת לאחר קבלת מסקנתהבכל החלטות המוזכרות בסעיפים א' וב' ול

של וועדת הפיתוח של העירייה כפי שציינתם העלה, מועצת העיר מחליטה כי על 

היועמ"ש והעירייה מהנדס העירייה להמציא לוועדת הפיתוח  לכל המאוחר תוך 

חלטה זו בצירוף רשימה מפורטת של כל הפרויקטים וכל תוכניות ימים מתן ה 14

הבנייה בתחומי עיריית נשר בצירוף חוות דעת מפורטת לעניין ההשלכות 

הנושאים להתייחס להחלטות בית המשפט העליון בנושא כתבי שיפוי בכל 

תוכניות שאושרה בתחומי העירייה  והחלטות הוועדה לראש העיר להעביר לכל 

וועדות התכנון ובנייה יזמים קבלנים וכול הודעה  פרט  םהרלוונטייהגורמים 

החלטות תוך שבעה ימים מיום החלטה זו בדואר רשום מבוקש לעדכן בדואר 

את חברי מועצת העיר על ביצוע החלטה כמו כן לזמן את כל הגורמים לדיון 

לחדד ימים. מה שאני רוצה  30חוזר שיתקיים במועצת העיר לפי  ה.. זאתי תוך 

זה החלטה מה שאני רוצה לחדד חברי מועצת העיר הם באים ואומרים אנחנו 

רוצים הכול לא רוצים לעצור שום דבר אנחנו רוצים לראות את התוכניות רוצים 

ללמוד אותם אנחנו מסתובבים בעיר שואלים אותנו מה בונים אנחנו יודעים את 

וועדת הפיתוח שהיא התשובות לא יודעים על מה מדובר אני חושב שאם תשב 

וועדה יותר קטנה מכל המליאה תשב תעבור יחד על התוכניות תביא המלצה 

למועצת העיר מועצת העיר תוך שלושים יום ראש העיר מגיש את זה לזה אנחנו 

 מאשרים לא קורה כלום וככה אפשר להמשיך לעבוד. 

 כן שפיגלר? אבי בינמו:

 בל,אהה יחיאל אני חושב שאתה מתבלזאב שפיגלר:

 אהה אני מבולבל,יחיאל אדרי:

אתה מתבלבל אנחנו לא דנים כאן, היזם זה יזם פרטי הוא ירצה לבנות יש זאב שפיגלר:

רשויות הוא לא זקוק לאישור שלך אנחנו דנים בסעיף אחד בלבד האם הרשות 

וזה כתוב כאן שחור על גבי לבן, תיכנס ותהיה כיזם וכמגישת תוכנית כלומר 

ה כזו או רף ליזם הפרטי כיזמת פתאום ובצורה להצטהאם הרשות החליט

אחרת להגיש את התוכנית יחד איתו זה הכול. אני אומר למה להכניס ראש 

בריא למיטה חולה אם זה טוב לנו נתמוך נקדם נעודד  ניתן לו את כל התמיכה 
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האפשרית בלי להכניס את הראש שלנו לתוך הבוץ אז למה כל הדברים מסביב 

 לא עוצרים שום דבר הקבלן ימשיך לעבוד,ליפות אנחנו 

 כיוון שאני לא מבין,יחיאל אדרי:

 אם נכנס כיזמים או..זאב שפיגלר:

כיוון שאני לא מבין בזה לכן אני בא ואומר, יש וועדה הם ילמדו את זה ויסבירו יחיאל אדרי:

 לי מה אתה מדבר איתי על כתב שיפוי וזה אני לא מבין בזה בכלל

צטרפות אנחנו לא דנים, אנחנו דנים בהצטרפות עיריית נשר כיזם וכמגישה על הזאב שפיגלר:

 תוכנית ב...

 זאב זאב זאב,בוריס אייזנברג:

 כהחלטה, לא צריכים להיות לקחת חלק בזה,זאב שפיגלר:

 רגע,בוריס אייזנברג:

 אני לא נגד הבנייה אני בעד, אני תומך בהם אין בעיה,זאב שפיגלר:

 שונה ממך? מה הוא שונה? נו מה הואיחיאל אדרי:

אתם דנים במשהו שהוא חשוב אבל במקרה הספציפי הוא תפל למה אתם דנים זאב שפיגלר:

במה הוא הולך לעשות שמה, אנחנו דנים במה שאותי מעניין כרגע להוציא את 

 עצמנו )מדברים יחד(  תוציא את הראש שלך מהביצה הזו,

 )מדברים יחד(  

ר על זה שנקבל הספר ופירוט בסדר אין בעיה זה בסדר זה בהצעה שהוא מדבזאב שפיגלר:

 חיובי

 ואז נחליט מה אנחנו צריכים לעשות, ישי איבגי:

 לא צריכים בכלל להיות יזמים,זאב שפיגלר:

 רגע שנייה אבל מה אכפת לך את המסקנה הזו להגיד אחרי הוועדה? ישי איבגי:

 כי המהות...זאב שפיגלר:

 ה אולי אנחנו טועים?אולי רגע שניי ישי איבגי:

 סליחה?זאב שפיגלר:

 אולי אנחנו טועים, ישי איבגי:

ים ויסבירו לנו שזה אין בעיה ואין בעיה של יאם יש יועץ משפטי ואנשים מקצועיחיאל אדרי:
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 שיפור,

 ואנחנו חשופים, ישי איבגי:

 למה צריך להתנגד?יחיאל אדרי:

 עבר לא קיים...לא קיים )לא ברור(  השיפוי זה נחלת הזאב שפיגלר:

אבל בסדר בוא נשמע אתה מדבר על נתונים שאנחנו עוד לא מכירים אותם בוא  ישי איבגי:

 נשמע את הנתונים מאנשי מקצוע 

 כן נלמד אותם,יחיאל אדרי:

 נקבל החלטה, ישי איבגי:

 תוך שלושים יום מה,יחיאל אדרי:

 אז יכול להיות שמה שאתה אומר הוא הכי רלוונטי, ישי איבגי:

אז בבקשה תכניס גם את הנושא נושא של קבלת החלטה כיזם כלומר שעיריית זאב שפיגלר:

 יבדק...ינשר תיכנס כיזם ומגישת תוכנית 

 )מדברים יחד(  

 הוועדה תבדוק את הכול וועדה פיתוח של העירייה ...יחיאל אדרי:

 אני מציע לחזור להחלטות כי ככה אנחנו,בוריס אייזנברג:

 הנה זה הצעת החלטה, לא לאיחיאל אדרי:

 בסדר הצעת החלטה מעניינת אהה לאון אתה רוצה להתייחס? אבי בינמו:

להתייחס א' אין לי שום התנגדות אני הבהרתי את העניין הזה מי שרוצה לאון גרודצקי:

 לראות תוכניות ולהבין את הדבר הזה לא בעיה בכלל,

 ול בסדר.שהוועדה תלמד את זה למה שהיא תתנגד אם הכיחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

יש הבדל בין יזם כמגיש הבקשה זה הבדל מהותי זה א'. ב' כתב שיפוי לא בית לאון גרודצקי:

 משפט...

לאון זה תסביר בוועדה אבל תסביר את זה לוועדה היא תבוא עם המלצות אם יחיאל אדרי:

 המלצות שלה אומרת מקבלים מקבלים מצביעים )לא ברור(  

 בחינת הוועדה אני רק רוצה לדעת...מלאון גרודצקי:

 וועדת פיתוח של העירייה וועדת פיתוח של עירייה,יחיאל אדרי:
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 יש וועדת פיתוח נעמי כספי יושבת ראש שלה אם אני לא טועה. אבי בינמו:

 לאט יודע מי יושב ראש,יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

יות האלה שאתם מצאתם אז אנחנו מדברים על זה בגדול שלושת התוכנלאון גרודצקי:

 לנכון,

 כן כן,יחיאל אדרי:

 )לא ברור(  אלמוגים שלב ג',:ילאון גרודצק

)לא ברור(  מה אומר שאנחנו נכנסים ובזה אנחנו דנים גם כמגישים אנחנו זאב שפיגלר:

 ימה כחלק מהיזם שמגיש את התוכנית,שמים חת

 )מדברים יחד(  

 ה עושה, יש שעות קבלה למשרד תגיש את זה,רועי רועי זה לא מכובד מה שאת אבי בינמו:

 אפשר גם עכשיו להגיש את זה, רועי לוי:

 אתה לא יכול להגיש עכשיו בשעה אחד עשרה בלילה, אבי בינמו:

 למה לא? רועי לוי:

 זה לא שעות קבלה, אבי בינמו:

 למה לא? רועי לוי:

 עזוב אבי בינמו:

 אני אגיש, רועי לוי:

 אל תסחף, אבי בינמו:

 אני אגיש מתי שאני חושב, לוי: רועי

 אתה השחצנות כבר עלתה לך לראש יותר מידי. אבי בינמו:

 לא קשור לשחצנות זה זכותו של חבר מועצה, רועי לוי:

 שיגיש את זה ויקבל חותמת, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

די מספיק, אנחנו לא נקבל את מה שהגשת עכשיו תגיש את זה מחר בצורה  אבי בינמו:

 סודרת,מ

 אתה יכול לא לקבל, רועי לוי:
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אהה כן מי בעד ההצעה של יחיאל? אחד שתים שלושה ארבע חמישה שישה  אבי בינמו:

 שמונה מי נגד? מי נמנע?

 אני גם בעד. דובר ?:

 תשעה בעד. אני נגד זה. שנים נגד. אבי בינמו:

רבה ניירות אם אני לא מזכירה של הלשכה אני לא יכולה לקבל דואר יש לי פה ה דוברת:

אני אאבד אחר כך כן תגיד כן התקבל לא התקבל אני מצטערת אני לא רוצה 

 )מדברים יחד(  תוך שעות קבלה זה לא בקשה מופרזת,

 )מדברים יחד(  

רגע שנייה שנייה עוד לא סיימנו מה הלחץ אני מבקש הצבעה שמית אדוני ראש יחיאל אדרי:

 העיר אני מבקש בזה הצבעה שמית,

 בעד ההצעה של יחיאל, נמו:אבי בי

 הצביעו,יחיאל אדרי:

לר איגור עמי כספי יחיאל אדרי איגור, שפיגבעד אני אגיד, בוריס איזינברג נ אבי בינמו:

 גורביץ דן תיכון רועי לוי ישי איבגי אדווה קאופמן.

 נגד?יחיאל אדרי:

 נגד הצביעו אהה גאורגי גרשקוביץ ואבי בנימו נמנעים אין.  אבי בינמו:

 מי מי הצביעה נגד? דן תיכון:

 הישיבה הסתיימה. אבי בינמו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכנס את וועדת פיתוח תוך שלושים ימים אשר תבחן יחד עם כל היזמים את התוכניות  -הצעת החלטה
להגבלת החוק תגיש אותם להצעה בפני מועצת העיר. הוועדה תהיה רשאית לקבל חוות המפורטות בכפוף 

וכן  22/3/17דעת מבעלי מקצוע בתחום, ב' פועל יוצא מועצת העיר מחליטה על הקפאת החלטותיה מיום 
לפיה מועצת העיר מאשרת הצטרפות העירייה כמגישת  848ו 846ישיבת מועצת עיר מספר  3/5/17ביום 

הצטרפות למגישי  335-0357145עמק הכרמל שלב ג', תב"ע  340מפורטת תב"ע בתוכניות מכ תוכנית 
בגוש  3556045892תוכנית מפורטת מס'  772התוכנית לקידום ולאישור לוועדות התכנון והבנייה , מ"כ 

השיטה חרוב, הצטרפות למגישי התוכנית ואישור בוועדות התכנון.  מועצת העיר מחליטה על  12379
על אישור הצטרפות של עיריית נשר  839בישיבת מועצת העיר מספר  29/9/16פאת החלטותיה מיום ההק

כמגישה תוכנית תב"ע למתחם חברת "כלל תעשיות בע"מ מגורים מסחר ותעשייה", בכפוף לצירוף כתב 
יות בכל לתוספת  השנייה לפקודת העיר 46שיפוי של חברת כלל. מועצת העיר תקיים דיון חוזר לפי  סעיף 

החלטות המוזכרות בסעיפים א' וב' ולהצעה זו וזאת לאחר קבלת מסקנתה של וועדת הפיתוח של העירייה 
כפי שציינתם מעלה. מועצת העיר מחליטה כי על היועמ"ש והעירייה מהנדס העירייה להמציא לוועדת 

הפרויקטים וכל ימים ממתן החלטה זו בצירוף רשימה מפורטת של כל  14הפיתוח  לכל המאוחר תוך 
תוכניות הבנייה בתחומי עיריית נשר בצירוף חוות דעת מפורטת לעניין השלכות הנושאים להתייחס 
להחלטות בית המשפט העליון בנושא כתבי שיפוי בכל תוכניות שאושרה בתחומי העירייה  והחלטות 

יזמים קבלנים וכו',  , וועדות התכנון ובנייהםהוועדה. על ראש העיר להעביר לכל הגורמים הרלוונטיי
הודעה  על הקפאת החלטות תוך שבעה ימים מיום החלטה זו בדואר רשום. מבוקש לעדכן בדואר 
אלקטרוני את חברי מועצת העיר על ביצוע החלטה. כמו כן לזמן את כל הגורמים לדיון חוזר שיתקיים 

 ימים. 30במועצת העיר , זאת תוך 
 9 -בעד
 2 -נגד

 אין -נמנע
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 רגע לפני שאתה מסיים אני הודעה אני מבקש,בוריס אייזנברג:

 רבותי הישיבה הסתיימה, אבי בינמו:

 אני רק...בוריס אייזנברג:

להמשיך את הישיבה או ביום  7שנייה. הישיבה הסתיימה יש אפשרות מחר ב אבי בינמו:

 עי להמשיך את הישיבה,רבי

 אני מבקש שתי דקות מחברי מועצה להודעה, שתי דקות,בוריס אייזנברג:

 בקשה, אבי בינמו:

אני חושב שזה יהיה מעניין לכולם, היום אני הייתי בבקשה של ראש העיר בוריס אייזנברג:

בישיבה של איגוד מועצת האיגוד לאיכות הסביבה ודוקטור ל... גוטליב ביקש 

בר עם מנהלת מחלקת חינוך על הייתה לו פגישה והוא רוצה להמשיך ממני לד

את הפגישות והוא ביקש ממני  לקיים לסדר את הפגישה התקשרתי למשרד 

בשם ובתפקיד היא  יהזדהיתוהמזכירה אמרה לי שהיא לא נמצאת אחרי שאני 

אמרה תחכה שנייה והלכה לאנשהו ופתאום אני שומע צעקות של מנהל מחלקת 

צועקת עליה מה למה את אמרת את לא יודעת שמנכלית אסרה לנו בלי  חינוך

 אישור של ראש העיר לדבר עם חברי מועצת העיר,

 אין כזה דבר באמת מה זה הדבר הזה? אבי בינמו:

 אני,בוריס אייזנברג:

 די כבר, אבי בינמו:

 מה אני משקר?בוריס אייזנברג:

 כן. אבי בינמו:

 הגיד פה שאני אי פעם שיקרתי?מישהו יכול לבוריס אייזנברג:

 כן, אבי בינמו:

 יכולים להגיד שאתה משקר,בוריס אייזנברג:

 מה זה השטות הזו עכשיו? אבי בינמו:

 לא זו לא שטות,בוריס אייזנברג:

 מה זה השטות הזו? אבי בינמו:

 אתה רוצה שאני אביא הקלטה?בוריס אייזנברג:
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 תביא הקלטה. אבי בינמו:

 מה?בוריס אייזנברג:

 באמת? אבי בינמו:

 מה? זה מה שהיה.בוריס אייזנברג:

 מה זה השטויות האלה? אבי בינמו:

 ואני מבין למה...בוריס אייזנברג:

 מה זה השמצות האלה, אבי בינמו:

 למה לא הגיעו את ה...בוריס אייזנברג:

 למה השמצות האלה? אבי בינמו:

 זה לא השמצות, אני אף פעם לא משמיץ,בוריס אייזנברג:

 אז למה אתה לא מרים טלפון אומר יש כזה דבר מה? אבי בינמו:

 אבל אני הייתי כל כך, עכשיו אתה שואל מתרגז,בוריס אייזנברג:

 אהה בוריס אתה לא היחיד גם אני שאני מתקשרת לא עונים,אדווה קאופמן:

 ו... אבל אני אתה יכול להביא אותה לפה ושתגיד...בוריס אייזנברג:

 רבותי,טוב  אבי בינמו:

 ושתגיד בפנים שלי,בוריס אייזנברג:

 רבותי הישיבה הסתיימה. אבי בינמו:

 שלושת רבעי הצביעו בעד. ישי איבגי:

 הישיבה הסתיימה, אנחנו אחרי כבר ארבע וחצי, אבי בינמו:

 זה לא משנה, ישי איבגי:

 שנייה שנייה, אבי בינמו:

 יחיאל תמשיך אתה את הישיבה, ישי איבגי:

 אנחנו אחרי ארבע וחצי שעות, אבי בינמו:

 הייתה הצבעה שלושת רבעי אתה ממשיך את הישיבה, ישי איבגי:

 סליחה סליחה, הישיבה אחרי ארבע וחצי, אבי בינמו:

 יחיאל תמשיך את הישיבה אני עושה פרוטוקול, ישי איבגי:

 אהה סליחה... אבי בינמו:
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 שמעת? ישי איבגי:

 אני מבקש לא להפריע לי. אבי בינמו:

 זה הכול. אתה יכול לקום וללכת. ישי איבגי:

 הישיבה היא אחרי ארבע וחצי, אבי בינמו:

 אדוני אתה יכול לקום וללכת, ישי איבגי:

 הישיבה,  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתה בעצך אמרת שהזמן כולל ארבע שעות כולל הפסקות,אדווה קאופמן:

 שעות כולל הפסקותאתה בעצמך אמרת שהזמן כולל  ארבע  אבי בינמו:

 אנחנו הצבענו אם רוצים מעבר לארבע שעות צריך שלושת רבעי ועל זה הצבענו, רועי לוי:

 כן, אבי בינמו:

 לכן אפשר להמשיך מעבר לארבע שעות, רועי לוי:

 אז אני חושב שצריך לסיים את הישיבה אפשר להמשיך אותה מחר.  אבי בינמו:

 אנחנו נמשיך אותה. רועי לוי:

 אפשר להמשיך אותה מחר. נמו:אבי בי

 קיבלנו החלטה. ישי איבגי:

 בסדר איך שאתם רוצים אתם הרוב. אבי בינמו:

 אנחנו רוצים להמשיך. ישי איבגי:

 בבקשה אין לי בעיה. אבי בינמו:

 

 מרכזת ישיבות העירייה 6סעיף 

 הצעה שישית.  רועי לוי:

 םמיקרופוניחרונה נועדים להשתקת אפרופו בול נפל לך מרכז ישיבות עירייה לא ישי איבגי:

על ידי מרכזת ישיבות המועצה של חברי מועצה תוך כדי ניהול ישיבות מועצה 

 באופן, מיכל את רוצה לצאת כי מדבור בנושא שלך?

 לא אני לא רוצה לצאת,מיכל ליבנה:

 אוקי אני חושב שראוי אבל בסדר, ישי איבגי:
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 ם להגיד,מן הראוי שתגידו את מה שיש לכ אבי בינמו:

אין בעיה אנחנו אומרים. מצוין אני מתחיל מהתחלה. מרכז ישיבות העירייה  ישי איבגי:

לאחרונה נוהגים להשתקת מיקרופונים על ידי מרכזת ישבות המועצה של חברי 

מועצה תוך כדי ניהול ישיבות המועצה באופן הפוגם בזכותם של חברי המועצה 

ת לחברי המועצה כשאינן מלוות בכלל להישמע כמו כן הזמנות לישיבות מגיעו

על היועץ המשפטי של לכפות  תניסיונולדיון נעשים  םהרלוונטייהחומרים 

העירייה לאשר החלטות שאינן נשמעות בפרוטוקול בנוסף מרכזת ישיבות 

באופן פוליטי ברשתות חברתיות על אף תפקידה הממלכתי  מתבטאתהמועצה 

ון ביכולתה של מרכזת הישיבות לנהל כחברי מועצת העירייה איבדנו את האמ

באופן אובייקטיבי את ישיבות המועצה ובתכלית הראויה לתפקידה לכן הצעת 

ההחלטה שלנו מועצת העיר מבטלת בזאת את ההחלטה להצלת סמכויות למנכל 

 העירייה כמרכזת ישיבות העירייה, 

 צר לי בכלל שהגעתם לזה,  אבי בינמו:

 גם לנו. ישי איבגי:

אני חושב שאתם קצת פועלים יותר מנקמנות מאשר ענייניות מנכלית שעובדת  מו:אבי בינ

שהיו אי פעם במהלך השנים  המעוריםסביב השעון עבור העיר לביצוע בין 

האחרונות יכולת לטעון אולי לגבי להחזיר את חברת התמלול לנסות 

 עמודים, 200פרוטוקולים של בערך 

 בהצעה הבאה, ישי איבגי:

 :לא זה בערך סך הכול,בינמו אבי

 למה סגרו את המיזוג כאן אפשר לדעת? דן תיכון:

 כנראה האופוזיציה או הקואליציה.  אבי בינמו:

 אני אדליק. דובר ?:

אני חושב שההצעה שלכם היא לא חוקית אתם לא יכולים לקחת סמכויות  אבי בינמו:

קרה של שניתנו לי כדי שאני אציל אותם לקחת אותם ממני או שניסיתם במ

החלטה בזמנו שהובא על ידכם לפטר את יחיאל אדרי כשהסמכות והצלת 

הסמכות היא אך ורק בידי ראש העיר. אבל אנחנו נמצאים בעידן פוליטי בימים 
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ים כל המערכת כאן היא פוליטית לדעתי פחות עניינית לדעתי ההצעה יפוליט

יודעים לעשות  שלכם היא לא חוקית כלל וכלל אנחנו נפעל בהתאם למה שאנחנו

אני חושב שההתבטאות שלכם ברמה האישית אני רואה חלק במקרה הזה. 

מההתכתבויות שנעשות אני יודע מגמות של אנשים באופן אישי לפגוע במנכלית 

פשתם לתת להם בראש, יאני זוכר קודם לכן איפה שראיתם עובדים מצטיינים ח

ימון טובול שהפכתם למה כדי לעצור את פעולות העירייה ככה זה היה עם מ

 עולם  כדי לפגוע בו וברוך ה' לא צלח,

 )מדברים יחד(  

אני ממציע, הוא לא הראשון לגבי מה שאתם עושים למנכלית העירייה הגברת  אבי בינמו:

 מיכל ליבנה לפי דעתי זה קצת מביש ומחפיר לדעתי.

 יחס לטענות גם,ינשמח שתת רועי לוי:

 אני אתייחס ל... אבי בינמו:

 יחס גם לטענות.יאולי תת י לוי:רוע

 אני חושב ש... אבי בינמו:

 לא יקרה כלום אם תוכל להיות גם הוגן, רועי לוי:

 אני חושב הוגן, אבי בינמו:

עובדה שהייתה כאן עוד מנכלית שאף אחד לא רצה לא לזיז אותה ולא שום דבר  רועי לוי:

 אחר,

 לא לא, אבי בינמו:

 ייחסה לכולם,וכיבדה את כולם והת רועי לוי:

 כיבדה אותך בעיקר, אבי בינמו:

 כיבדה את כולם, רועי לוי:

 אותך בעיקר, אבי בינמו:

 את כולם, רועי לוי:

 בוא רועי בוא, אבי בינמו:

 את כולם היא כיבדה, רועי לוי:

כן כיבדה את כולם הפערים הם גדולים ועצומים ההיא הייתה לה ידע בתחום  אבי בינמו:
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 אחד,

 כול בסדר אני חס וחלילה לא אומר על ידע כזה או אחר כיבדה את כולם,ה רועי לוי:

 היה לה ידע בתחום אחד, אבי בינמו:

 כיבדה את כולם רועי לוי:

 היה, אבי בינמו:

 כיבדה את כולם,  רועי לוי:

 אנחנו חושבים שגם מיכל, אבי בינמו:

 לדעת,אבל אולי הפריע לו שהיא כיבדה בעיקר אותך אי אפשר  ישי איבגי:

 אני... אבי בינמו:

 אתה זה שמינית אותה לא אני מיניתי אותה. רועי לוי:

 נכון, אני מיניתי אותה, אבי בינמו:

 אז מה אתה מלין? רועי לוי:

 אני לא מלין, אני רק אומר, אבי בינמו:

 ההיא לא היה לה ידע. רועי לוי:

הגענו להבנה  אשרין וכזה הבדלים שונים לחלוט לא אמרתי לא היה לה ידע, אבי בינמו:

שהיא לא יכולה להמשיך היא באה מעולם האדריכלות חשבנו שזה יביא איזשהו 

 קירוב וביצוע,

 נגמר הגימיק של טאבה עירונית אז היית צריך משהו אחר. ישי איבגי:

קח אחריות על כל מה שקורה ילא לא לא, רבותי אני מצפה ממנכל עיר שי אבי בינמו:

שבוע כל השנה וככה אני מרגיש שזה מתבצע גם אם זה כל ה  במקום כל יום

שעות עבודה ולכן יש לי הערכה מלאה למיכל ליבנה,  18ו 16ו 14מאלץ לפעמים 

מנכל העירייה. יכול להיות שחלק מהאנשים כאן מחפשים לעשות חשבונות 

ם בתוך המערכת ואני חושב יאישיים וגם כדי לפגוע בי הם פוגעים באנשים רציני

גדולה בידכם  אני לא אתן לזה כמובן לקרות, למעשה אני חושב שמה שטעות 

שאתם מנסים לעשות אתם עושים כאן כאוס מאוד גדול בתוך המערכת  אולי זה 

המטרה שלכם שנה לפני בחירות כפי שאני שומע מאחדים מכם שאומרים 

למספר אנשים אל תבצעו עבודה כזו או אחרת יותר טוב שלא תבצעו גם אם זה 
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דר כביש או גינה וכיוצא בזה כן שנה לפני בחירות וכך הם חושבים ממש לס

לגרום למערכת להפסיק לעבוד המערכת לא תפסיק לעבוד תמשיך לעבוד 

בהתאם לתקציב שלה ליכולות שלה ובהתאם להחלטות של מועצת העיר כמובן, 

אין ספק שמה שעשיתם היום הוא באמת הישג גדול ולא מבוטל אהה שחלק 

ממנו השתנה לפני שלושה חודשים הכול היה הפוך יחיאל היה ממלא מקום גדול 

ועברו בעניין ראש עיר, בשכר, ואז הדברים האלה עברו בחתך ובדיון בעניין, 

ועברו בסדר קודם חוות דעתו של היועץ המשפטי )לא ברור(  לבעלת כספים 

ו חוות הייתה בסדר אחרי שיחיאל יצא מהמשרד הוא כבר לא בסדר ואז קיבלנ

דעת שונה ואחרת. אני חושב שבאמת אתם יכולים לצאת מאוד מסופקים 

השגתם הישג גדול ומביש הישג שבעיני מראה שכל עיסוקכם הוא רק פרוצדורה 

שום דבר מעשי ענייני ורציני גם כשהלכנו להתקין או ביקשנו להתקין רמזורים 

התנגדויות קצת  תהתבטאויוהולכי רגל  בבר יהודה ובאזור התעשייה מצאתי 

הדהימו אותי זה לא פעם ראשונה אם אתם מתנגדים לכספים לקבלת כספים 

מבנק דקסיה באמת אתם ראויים לכל שבח אבל מבחינתי אתם עושים לא את 

הרג, אני יאתם פוגעים בתושבים השקם וי נהפכוהעבודה הציבורית שלכם אלה 

 לא חף מטעויות אני לא חף מ...

 שנה ועל אף ההתנגדויות שלו כל העיר הזו נבנתה, 25לכל הצעה כבר מי שהתנגד  רועי לוי:

 לפני שנייה פרגנת ואמרת שלא פסלנו הצעות שכבר היו בקנה, ישי איבגי:

 אני... אבי בינמו:

 תהיה אחיד לפחות, לטובת העיר והכול, עכשיו אתה אומר ישי איבגי:

 אני אהיה, אבי בינמו:

 ,אי אפשר לשנות את זה ישי איבגי:

 אבל אני אהיה מאוד אחיד בגלל שאתה זרקת את מה שזרקת, אבי בינמו:

 כן, אבל תפרגן לפחות, ישי איבגי:

 אני אפרגן לך בגדול, אבי בינמו:

 תפרגן לכולם, ישי איבגי:

אבל אני רוצה להגיד משהו שבאמת אין סיבה שתנהג כפי שאתה נוהג, אני רוצה  אבי בינמו:
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אנחנו אתמול עשינו סיורים בכל רחבי העיר, לא  להגיד לך משהו מאוד מעניין

בכל רחבי העיר בשבע רחובות כולל רחוב ההרדוף בעכבות התלונות לבתי חנייה 

תחבורה ניקוזי מים ואז באמת להפתעתי כי רבה אני מניח שיש לך ארבע 

 מכוניות,

 למה יש לי שמונה, ישי איבגי:

 אני מניח שיש לך ארבע, אבי בינמו:

 יש לי שמונה, ישי איבגי:

 ארבע, אבי בינמו:

 אתה יכול להניח שיש לי ארבע אבל יש לי שמונה, ישי איבגי:

שתים מתוכן להערכתי להערכתי ואם אני טועה תתקן אותי עם אספנות הם  אבי בינמו:

 תופסים כל הזמן הם תופסים חניות ציבוריות,

 כל הזמן אם יש לך בעיה, ישי איבגי:

 ות ציבוריות,תופסים חני אבי בינמו:

 אם יש לך בעיה אני אוסיף עוד שלושה. ישי איבגי:

 טוב טוב, טוב, תופסים חניות ציבוריות, אבי בינמו:

 אם יש לך בעיה אני אוסיף עוד שלושה. ישי איבגי:

 לא אין לי בעיה, אבי בינמו:

 אבל כשאתה מ... ישי איבגי:

 בואו נחזור לנושא,בוריס אייזנברג:

 כבר, ישי איבגי:

 לא עשינו את זה במתכוון, בי בינמו:א

 כבר אני רואה שזה הפך להיות אישי אצלך, ישי איבגי:

 לא אישי לא אישי, אבי בינמו:

כבר אני רואה שזה הפך להיות אישי אצלך כנראה שההצעה הזו מאוד אישית  ישי איבגי:

 אצלך,

 אתה צריך להיות מאוד אחראי למה ש... אבי בינמו:

 ע שנייה,אבל רג ישי איבגי:
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 למה שאתה עושה, אבי בינמו:

 אמרת שעשית סיבוב, ישי איבגי:

 ולמה שאתה אומר, אבי בינמו:

 הם תופסים חניות? ישי איבגי:

 אהה? אבי בינמו:

 הם תופסים חנייה? ישי איבגי:

 הם תופסים שני מקומות, אבי בינמו:

 איפה ראית אותם עומדים? ישי איבגי:

 לא יודע... אבי בינמו:

נכון שלא עשית סיבוב? בוא תגיד לפרוטוקול  עכשיו כי אם אני אוכיח לך  איבגי:ישי 

בתמונה שאתה לא ראית והם לא תופסים חנייה אתה תגיד מול כולם שלא 

 עשית סיבוב רק טוען שעשית סיבוב?

 קודם כל הייתי ברחוב ההרדוף, אבי בינמו:

 לא לא אתה ראית אותם מכוסות אמרת, ישי איבגי:

 אמרתי יכול להיות ש... נמו:אבי בי

 יכול להיות ששיקרת, ישי איבגי:

 לא לא לא אבי בינמו:

 אבי תתמקד בחיים תמיד איתי כשנכנסת באישי תמיד הפסדת, ישי איבגי:

 לא זה לא אישי, אבי בינמו:

 תמיד הפסדת, ישי איבגי:

 כאשר אני אומר, אבי בינמו:

 תמיד הפסדת, ישי איבגי:

 ל לתקן אותי,אתה יכו אבי בינמו:

 אבל יש לי שמונה רכבים אם אתה רוצה לדעת ישי איבגי:

 אני רואה שאתה כל כך כועס, אבי בינמו:

 לא יש לי ישי איבגי:

 אתה כל כך כועס, אבי בינמו:
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 כי אתה רוצה להגיד לתושבים  ישי איבגי:

 שנייה, אבי בינמו:

 אני עושה סיבוב ברחוב,  ישי איבגי:

 לא עושה, אבי בינמו:

נמאס כבר לראות את הזלזול שלך בתושבים שהם חושבים שהולכת להיות פה  ישי איבגי:

 כרמלית,

 ישי איבגי, אבי בינמו:

 ,ומטרונית ישי איבגי:

 יהיה, אבי בינמו:

 ואווירונים, ישי איבגי:

 הכול יהיה, אבי בינמו:

 ומטוסים, ישי איבגי:

 הכול. הכול יהיה, אבי בינמו:

 הכול? ישי איבגי:

 הכול, י בינמו:אב

 ופעם אחת עברת בשדרה של בר יהודה... ישי איבגי:

 הכול יהיה. אבי בינמו:

 והסתכלת איך בר יהודה נראה? ישי איבגי:

 כן אני יודע איך הוא נראה, אבי בינמו:

 אבל העיקר להגיד עשיתי סיבוב בש... ישי איבגי:

 את הסכך לא גזמתם בסכות, דובר ?:

 ותם מכוסים?אתה ראית א ישי איבגי:

 כן ראיתי שני רכבים מכוסים, אבי בינמו:

 איזה רגע שנייה איפה הם עומדים? ישי איבגי:

 ברחוב ההרדוף, אבי בינמו:

 איזה איפה ברחוב ההרדוף? ישי איבגי:

 ברחוב ההרדוף, אבי בינמו:
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 איפה ברחוב ההרדוף תגיד לי בדיוק שאני אדע, ישי איבגי:

 בקצה, אבי בינמו:

 לא אני רוצה שתגיד לי איפה, :ישי איבגי

 צא מזה, צא  ינו:'שלומי ג

לך תעשה מחר סיבוב מה שלא עשית היום אוקי ואתה תראה שהם לא נמצאים  ישי איבגי:

 בכלל ולא תופסים חנייה, רק בשבילך שאתה תבין,

 אז אני שמח לשמוע, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 ים לב,אבל אתה רוצה להתחיל אישי ותש ישי איבגי:

 מה קשור תתקדם הלאה, ינו:'שלומי ג

 אפילו שאתה נכנס לעניינים אישיים, ישי איבגי:

 שלומי איפה אתה מחנה אני יכול לדעת? דובר ?:

 רגע שנייה, ישי איבגי:

 איפה אתה מחנה, דובר ?:

 )מדברים יחד(  

מה זה אם אתה רוצה לדעת כמה רכבים, שמונים מאה כמה שאתה רוצה, אבל  ישי איבגי:

 עניינך,

 טוב שהוא לא ראה את המכונית שלי נו,איגור גורביץ:

 איגור איפה אתה שם...זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 וגם לא נוסעאיגור גורביץ:

 ראית אותם אתה לא יודע מה קורה שם בכלל, ישי איבגי:

 אני שאלתי... אבי בינמו:

יברת על רחוב ההרדוף יש שמה עוד תגיע לרחוב יש שם בעיות חנייה אם כבר ד ישי איבגי:

 חנייה, אמרת אתה מטפל בהם,

 )מדברים יחד(  

 טוב אז כן מה הצעת ההחלטה שלכם? אבי בינמו:
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 יש לי אני רוצה להגיד משהו?יחיאל אדרי:

 כן בקשה, אבי בינמו:

 התקיימה ישיבה וועדת )לא ברור(   25/10/17ביום יחיאל אדרי:

 מה זה קשור? ינו:'שלומי ג

 שלומי דבר יפה חבר מעלה... ברת ?:דו

 אל תפריע לי בבקשה,יחיאל אדרי:

 בוא נגמור, ינו:'שלומי ג

התקיימה ישיבה וועדת )לא ברור(  מנכלית העירייה הייתה  25/10/17ביום יחיאל אדרי:

צריכה להיות נוכחת זאת בתוקף תפקידה )לא ברור(  וועדות, גברת ליבנה לא 

מיני רבות שנכללות כמו חלק של הגברת מיכל נכחה רק זו רק דוגמא אחת 

כפי שאתם יודעים מנכל העירייה  ליבנה מאז נבחרה לתפקיד כמנכלית העירייה,

אחראי על להופיע בהחלטות העירייה על כלל עובדי העירייה, ב' ניהול מושכל 

של משאבי העירייה ג' מתן שירות לתושבים )לא ברור(  תושבי העיר מתוך 

תושבי נשר, בפועל הגברת מיכל ליבנה אינה עומדת בקנה אחד  התחשבות בצרכי

)לא ברור(  לתפקיד, נכון להיום אצל חברי מועצה )לא ברור(  של תושבים של 

עובדי עירייה של בעלי תפקיד אשר גורמים הבאים בקשר עם העירייה שעניינה 

גם  התנהלות כוחנית פסילה חסרת תודעת שירות חוסר מקצועיות יחסי אנוש...

גברת אינה מתפקדת כרכזת הוועדות  היא לא הקימה וועדה לתיקון )לא ברור(  

 על פי פקודת העיריות,

יחיאל אתה יכול לעשות את הכול בלי להלבין את פנייה ברבים, )מדברים יחד(  זאב שפיגלר:

 בצורה מכובדת,

 תן לי רגע,יחיאל אדרי:

 מה זה )מדברים יחד(  זאב שפיגלר:

 י אסיים,אניחיאל אדרי:

 מה העלבונות האלו?זאב שפיגלר:

 זה לא בעיה שלך,יחיאל אדרי:

 מה העלבונות האלו?זאב שפיגלר:
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 זה לא בעיה שלך,יחיאל אדרי:

 בטח שזה בעיה שלי )מדברים יחד(  זאב שפיגלר:

 תן לי לסיים,יחיאל אדרי:

 שלח מכתב באופן אישי אליה למה לשמוע את זה,זאב שפיגלר:

א' וזאת לבירור מבחינת דוחות של 1ג'170י לסיים, על פי פקודת )לא ברור(  תן ליחיאל אדרי:

מבקר העירייה, חבר מועצה )מדברים יחד(  מענה עובדי עירייה מבקשים 

להיפגש נענים בשלילה, )מדברים יחד(  בערב ראש השנה האחרון לא בוצעו על 

עבוד בניקיון הוצע להם על ידי הגברת לידה. סייעות בגנים שנלקח להם משרה 

כהשלמה לאחוזי המשרה בעניין זה  בא )לא ברור(  ההסתדרות לבירור העניין 

מתוקף תפקידה כרשמת הפרוטוקולים בישיבת העירייה השונות הגברת ליבנה 

עורכת פרוטוקולים לפי דעתה ועמדותיה בנוסף יחסה הכוחני והמזלזל כלפי 

ר אווירה של פחד ואיומים העובדים המנהלים והבכירים והן כלפי נבחרי ציבו

שמעבר להיותה בעיה של יחסי אנוש גרועים )לא ברור(  בסמכות מפכל, למשל 

כאשר דרשה דרישה מהיועץ המשפטי של העירייה )לא ברור(  החלטה בישיבת 

מועצת העיר ואני מפנה את החברים, במועצת העיר לדבריו של היועץ המשפטי 

רבע מקו עשר שבע עשרה. המדברים בעתירה מנהלית שתים חמש תשע שלוש א

בעד עצמם לאור האמור )לא ברור(  הגברת מיכל לבנה )לא ברור(  מתפקידה 

כמנכל העירייה החמור מכל, שעל פי הממצאים הגברת ליבנה משלבת מניעים 

הפוליטית ברשתות חברתיות על מנת להשפיע  המעורבותם )לא ברור(  יפוליטי

ושבים, התערבותה בוועדת הקליטה וכולה, על מעמדו של ראש העיר בקרב הת

)לא ברור(  המכרז )לא  2017כיושבת ראש כח אדם של העירייה יצא מכרז ביולי  

 שנערך )לא ברור(  ככל הנראה, מבירורוברור(  לפתע בוטל 

 מה זה שימוע בלי שימוע, ינו:'שלומי ג

ה בכל תנאי הסף ולכן על ידי גברת )לא ברור(  עמד המועדפתתוצאה שמעומדת יחיאל אדרי:

המכרז לגמרי מדובר הדרך הטובה ביותר לעשות היא לבטלה לבטל את 

ה חסרת אחריות, )לא ברור(  לכאורה. חשוב לציין כי בתאריך בהתנהלות לקוי

שנה מעולם לא  38)לא ברור(  למנכלית )לא ברור(  אני חבר מועצת עיר  26/10/17
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בנה. מבלי להתייחס לשאלה מקצועית היה כאן בעל תפקיד שניהל כמו הגברת לי

 של הגברת ליבנה בהתאמתה לתפקיד,

 אתה צריך להתבייש לך, אבי בינמו:

 אני סבור...יחיאל אדרי:

 אתה צריך להתבייש לך, אבי בינמו:

 אני סבור כי אנו כנבחרי ציבור,יחיאל אדרי:

 אין לך טיפת כבוד אין לך טיפת הערכת תביש לך, אבי בינמו:

 אני אתבייש אחרי שאני אסיים,:יחיאל אדרי

 אתה תתבייש לך שככה אתה עושה, אבי בינמו:

 כן אדוני ראש העיר,יחיאל אדרי:

 יכולת לעשות פנייה, אבי בינמו:

 יחיאל לא במקום תאמין לי,זאב שפיגלר:

 לא במקום, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 תנו לי בבקשה לסיים,יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 בושה וחרפה מצידך, :אבי בינמו

 לא קיבלת סייעות שהכנסת למתנס? ינו:'שלומי ג

 אתה אומר לי מי ראוי לי להיות?יחיאל אדרי:

 כן, אבי בינמו:

 בושה וחרפה, ינו:'שלומי ג

 אתה אבי בינמו?יחיאל אדרי:

 כן אני, אבי בינמו:

 תן לי בקשה לסיים,יחיאל אדרי:

 שה,פוליטיקה חדשה פוליטיקה חד ינו:'שלומי ג

 לך אני מציע ש, שתתביי אבי בינמו:

 יחיאל,זאב שפיגלר:
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 למה אתה לא מתערב ישי? למה אתה לא  ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

 אפשר לדבר? אני חזרתי עכשיו מהשירותים, ישי איבגי:

 נו?זאב שפיגלר:

יגעון לא שמעתי אפילו מה אמרו נכנסתי הבנאדם קופץ, )מדברים יחד(  יש לו ש ישי איבגי:

 של פיסבוק )מדברים יחד(  עכשיו רגע שנייה אם אתה אומר משהו עליו על אבי, 

 )מדברים יחד(  

 אני מבקש...יחיאל אדרי:

גועל נפש, זה אישה גם מה זה אישה איפה הנשים פה? איפה הנשים? תעצור קח  ינו:'שלומי ג

 אוויר

 אתה עובר את הגבול,זאב שפיגלר:

רוצה להתנקם בה אנחנו יודעים שאתה רודף אחריה הרבה זמן אין תעצור, אתה  ינו:'שלומי ג

בעיה, אבל תעצור באמת אני אומר לך היא לא נבחרת ציבור היא לא יכולה 

לענות לך אתה לא עשית לה שימוע, לא פעלת לפי התנאים תעצור רגע, קח אוויר 

 תעשה הפסקה תחשוב,

 יחיאל גמרת? דן תיכון:

 תחשוב, ינו:'שלומי ג

 מותר הפסקה לשתי דקות? יכון:דן ת

 תעשו הפסקה מה זה זה, ינו:'שלומי ג

 הפסקה לשתי דקות? דן תיכון:

 כן. אבי בינמו:

 )הפסקה(

 רבותי ההצבעה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

שנייה רגע סליחה רגע, רגע תמתין בסבלנות ההצבעה לא נקלטה ואני רוצה שוב  אבי בינמו:

 ?7נכון זה סעיף  7רועי לוי בסעיף  בעד ההצעה שללחזור עליה. 

 .6הצעה מספר  דובר ?:
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כן בעד הצעה של רועי לוי? הצביעו שמי, אדווה קאופמן בעד ישי  6הצעה מספר  אבי בינמו:

 איבגי בעד רועי לוי בעד דן תיכון בעד איגור גורביץ?

 בעד.איגור גורביץ:

אייזנברג בעד. נגד גאורגי בעד. יחיאל אדרי בעד נעמי כספי בעד. בוריס  אבי בינמו:

 גרשקוביץ אבי בינמו נמנע זאב שפיגלר,

 ושלומי ג'ינו. ינו:'שלומי ג

 ושלומי ג'ינו. שלומי ג'ינו. יש לנו זמן חביבי, אבי בינמו:

אז ראשית אני אפתיע אותכם ואני אגיד לכם שמחלק מהדברים בהצעה  ינו:'שלומי ג

ני גם הלנתי עליהם במשך השישית כפי שכתובים אני לא רק מסכים להם א

הרבה מאוד שנים עוד לפני שהייתי חבר מועצת עיר בעיקר בעניין של ניהול 

הפרוטוקול של ישיבת מועצת העיר ובכל הקשור לעניין של אישור החלטות 

שאינם נשמעות בפרוטוקול, אבל כפי שהיה דיון פה מקודם אני סבור שחבל 

עת של יועץ משפטי בעיקר כשמדובר שאנחנו דנים בנושא כזה ללא קבלת חוות ד

בביטול הצלת סמכויות כפי שהדבר בה לידי ביטוי בהחלטה בעניין ביטול הצלת 

סמכויות של יחיאל אדרי שבוטלה בפסק הדין של שופטת בית המשפט המחוזי 

בבית המשפט העליון ועל בזמנו )לא ברור(  וילנר שרק לאחרונה מונתה כשופטת 

שכנע אותכם להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום כן אני רציתי ניסיתי ל

משלא הצלחתי החלטתי אהה להימנע ואני חושב שכל שאר העניינים בתוך 

ההצעה הזאת העניינים האישים וזה מה שעכשיו כתבתי בהצעה העניינים 

האישים שפורטו גם בהצעה שלכם ובעיקר הורחבו בניסיון להציע הצעה של 

לפעול על פי הנהלים או מי כמוך מר רועי לוי מכיר יחיאל אדרי אני חושב שצריך 

את הנהלים בעניין הדין המשמעתי שמופיעים גם בשורה של הנחיות של היועץ 

 המשפטי לממשלה ויש דברים כאן,

 מה זה קשור לדיון משמעתי, רועי לוי:

יש דברים כאן, אל תקטע אותי יש דברים כאן אני אומר את זה לפייסבוק  ינו:'שלומי ג

 לפרוטוקול יש דברים כאן,ו

 לא אבל אתה אומר דברים לא נכונים,  רועי לוי:
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 אל תקטע אותי אחר כך תגיד מה שאתה רוצה, ינו:'שלומי ג

 שמעתי אתה אומר תלמד מה זה קשור לדין מאתה לא יודע מה  רועי לוי:

 בסדר, ינו:'שלומי ג

 מה אנחנו וועדת משמעת? רועי לוי:

 ים כשאני אסי ינו:'שלומי ג

 מה אנחנו וועדת משמעת, רועי לוי:

 כשאני אסיים ותרצה להתייחס, ינו:'שלומי ג

 מה אנחנו וועדת משמעת, אבל תגיד דברים,  רועי לוי:

 כשאני אסיים, ינו:'שלומי ג

 אני מתקן אותך כדי שלא תטעה, רועי לוי:

 אני לא טועה, ינו:'שלומי ג

 ואתה אומר דברים לא נכונים, רועי לוי:

 כשאני אסיים, ינו:'י גשלומ

 לתקן אותך למה אני רואה מישהו שהולך ליפול אז אני מתקן אותו, רועי לוי:

 תודה רבה ינו:'שלומי ג

 לא רוצה שתיפול, רועי לוי:

 תודה רבה ינו:'שלומי ג

 מתקן אותך שאין קשר לדין משמעתי, רועי לוי:

אבל בעיקר בדברים שיחיאל  תודה רבה הדברים שנאמרו כאן גם בהצעה שלכם ינו:'שלומי ג

 אדרי אמר,

 עזוב הצעת החלטה יש הצעת החלטה? רועי לוי:

 לכללי, ינו:'שלומי ג

 אתה בעד או נגד? רועי לוי:

 אני נמנע, ינו:'שלומי ג

 אתה בעד או נגד כדי שנקבל את כל החומרים, רועי לוי:

 אל תקטע אותי, ינו:'שלומי ג

 כמו שצריך, רועי לוי:
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 אל תקטע אותי. ינו:'שלומי ג

 שיזמנו אותנו לישיבות כמו שצריך,  רועי לוי:

 שהתלוננת )לא ברור(  לעצמך, ישי איבגי:

 שהפרוטוקולים כתבו כמו שצריך, רועי לוי:

 שלומי באמת זה מיותר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

ו איזשהו משה אז מה אם זה חוזר על עצמו עשר פעמים אתה לא חושב שיש כאן רועי לוי:

 שצריך לתקן אותו,

 ולמרות הניסיון שלך, ינו:'שלומי ג

 יכול להיות, יכול להיות שלא, רועי לוי:

 למרות הניסיון שלך לשבש את... ינו:'שלומי ג

 )לא ברור(   רועי לוי:

 עוד משפט ואני אסיים כפי שאמרתי בראשית הדברים, ינו:'שלומי ג

 עוד שני נושאים יש לנו? אבי בינמו:

בראשית דברי בנושא ענייני בניהול פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ובכל הקשור  נו:י'שלומי ג

לאישור החלטות שלא נשמעו בפרוטוקול היו לנו הרבה מקרים כאלה ואני  

 הלנתי עליהם בעיקר,

 וגם הלנת על זה שמתבטא באופן פוליטי בפסיבוק, רועי לוי:

 אני לא הלנתי, ינו:'שלומי ג

 את זה. אתה כתבת רועי לוי:

 לא הלנתי על זה בשום מקום. ינו:'שלומי ג

 אתה כתבת את זה בפסיבוק, רועי לוי:

 הזכות הדיבור שלי או שאני צריך עכשיו... ינו:'שלומי ג

 כל מה שכתבנו זה אותו דבר, םבינתייאז לא אל תמציא  רועי לוי:

 בינתיים אתה ממציא, ינו:'שלומי ג

 שלומי, אתה מוכן די... אבי בינמו:

 לא משפט אחרון, ינו:'שלומי ג
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 המשפט אחרון שלך הוא לא אחרון, אבי בינמו:

הדברים שנאמרו כאן הם בעיקר על ידי יחיאל אדרי, דברים שהם )לא ברור(   ינו:'שלומי ג

במסגרת עניינים פלילים זאת אומרת שהוא מאשים אותה בדברים שהם פלילים 

 שב שכל בנאדם כל עובד,בוא נשים את הדברים בשולחן לכאורה ואני חו

 שלומי, אבי בינמו:

 שנייה אני מסיים אני אמרתי משפט אחרון,  ינו:'שלומי ג

 כן. אבי בינמו:

בעיקר לא שמתי נקודה בעיקר כשזה מדובר בעובד שיש לו גם סמכות מנהלית  ינו:'שלומי ג

אני חושב שאנחנו צריכים לקבל חוות דעת משפטית שמנחה אותנו איך לפעול 

ים מהסוג הזה לפני שהדברים האלה מובאים לסדר היום וזה מה במקר

 שהתכוונתי כשאמרתי שפסק הדין,

 אבל זה לא ... סדר היום, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

אבל שלומי אמרת זה משפט אחרון, אל תענה לו, לא סליחה על תענה יותר,  אבי בינמו:

שצריך אבל יש לנו עוד שני סליחה יש לנו עוד שני נושאים. א' אני מסכים איתך 

נושאים אני רק רוצה להעיר ככה, אהה בנושא של מרכזת ישיבות המועצה 

התקבלה החלטה וזה בסדר אבל אני בכל זאת רוצה להעיר את הערה שלי 

שרשמתי אותה בהתאם לפקודת העיריות סעיף אחד מרכז ישיבות המועצה 

ראש העירייה הטיל עליו ועובד עירייה בדרג שלא יפחת מדרג של ראש ענף של 

לאישור המועצה את ביצוע תפקידי המרכז על פי תקנון זה, נוסף על תפקידה 

 ואחרים,

 באישור המועצה,יחיאל אדרי:

 בין באופן כללי... אל תפריע לי.  בין באופן כללי, אבי בינמו:

 ה הפרעת לי עדיין עד עכשיו,אתיחיאל אדרי:

העירייה הגברת מיכל ליבנה הינה מרכזת הישיבות ימת מנכל ובין ישיבה מסו אבי בינמו:

 מתוקף הצלת סמכויות שניתנו לה על ידי ראש העיר,

 על ידי העירייה ולא על ידי ראש העיר.יחיאל אדרי:



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

116 

 והובאו, אבי בינמו:

 זה...יחיאל אדרי:

תנו  16/8/16והובאו לאישור במועצת העיר שתמכה בהצלת סמכויות אלה, מיום  אבי בינמו:

ם על הבקשה ים, במקרה זה חברי המועצה החתומיסיים את הדברלי ל

להערכתי יודעים כמוסמך לבטל את הצהרת הסמכויות הוא רק הגוף שהציל את 

הסמכויות כלומר ראש העיר, לא אף זו חברי המועצה מכירים היטב את החלטת 

 יחיאל אדרי נגד עיריית נשר, אשר 33750516מספר  כבוד השופטת וילנר בעתירה

אני מצטט הגוף המוסמך לבטל את הצלת סמכויות סגן  בה נקבע בין היתר כי

ראש עיר הוא הגוף אשר הציל את הסמכויות ואומר החלטת ראש העיר באישור 

המועצה הגיונה של הוראה זו בצידה באשר היא מבטאת את הכלל הידוע הפה 

ה כבוד פרק ב' משנה ב' יתרה מכך דנ שאסר הוא הפה שמתיר ציטוט מבבלי 

סמכויות  האצלתהשופטת וילנר בשאלה האם רשאית המועצה לבדה לבטל את 

 צה ודבריה בעניין זה יפים גם לעניינינושהוציא ראש העיר לסגנו באישור המוע

דעתי אני מצטט דעתי כי לאור האמור לעיל  בתוך איסור עקרונות הפסיקה 

ה לבטל בניגוד דעת שהובא  יש להשיב על שאלה זו בשלילה מתן אפשרות למועצ

ראש הרשות  את הסמכויות שהצילה לה לסגנו עלולה לפגוע ביסודות 

הדמוקרטיה במנהל תקין ובמשילות ובמקרים קיצוניים אף להביא לסוג של 

חידרון שלטוני כבוד השופטת וילנר מצטט את דברי העיקרון הסף אשר נפסל 

סמכות גם ללא אישור לפיו נקבע כי ראש רשות ראשי ליטול את ה 365997בבגצ 

המועצה ולא להיפך היא קובעת כי אין ספק המועצה עצמה אינה רשאית ליטול 

את הסמכויות מבלי שקודם לכן החליט על כך ראש העיר, מנכל העירייה 

ומרכזת הישיבות הגברת מיכל ליבנה  לדעתי ולדעת רבים עושה את עבודתה 

ה מצד חברי האופוזיציה הם נאמנה ביושרה ובמציאות והטענות על אופן עבודת

 טענות בעלמה, אנחנו נעבור לסעיף הבא.

 

 

 

מועצת העיר מבטלת בזאת את ההחלטה להצלת סמכויות למנכל העירייה  -הצעת החלטה
 כמרכזת ישיבות העירייה

 8 -בעד
 2-נגד

 2-נמנע
 
 



 1.11.2017ש.ר.                                10330

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

117 

 הקלטה ותמלול ישיבות העירייה    7סעיף  

 הצעה שביעית הקלטות ישיבות המועצה, רועי לוי:

 כן מה ההחלטה שמה? אבי בינמו:

ישיבות המועצה וועדותיה יוקלטו ויתומללו באמצעות חברה חיצונית ולא על  רועי לוי:

 י עובדי העירייה וקרוביהם,יד

 מי בעד? מי בעד ההצעה של רועי? אבי בינמו:

 שמה שמה לא שמעתי? ינו:'שלומי ג

 הקלטה והתמלול, רועי לוי:

 מה עלות של ההקלטה? דן תיכון:

אלפיים שקל, מי בעד כן? כן, אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע, שמונה  אבי בינמו:

 תשע. מי נגד? מי נמנע? אז ככה,

 אני אשמח שיעשו וידיאו, ינו:'שלומי ג

 השאר נמנעו? אני ספרתי שמונה,  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 עוברים להצעה הבאה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הסתיים הדיון אנחנו עוברים לסעיף הבא,  אבי בינמו:

וישודרו  ההצעה שלי... ישיבות יוקלטו באמצעות המצלמות וידיאו שיש פה ינו:'שלומי ג

 באתר של עיריית נשר.

 .8רבותי הדיון בנושא זה יסתיים. אנחנו בעיסוק הצעה  אבי בינמו:

 

 

 

 

 עיסוק בעניינים פוליטיים של עובדי עירייה/מתנס/חברה כלכלית.  8סעיף 

 , עיסוק8הצעה  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

ישיבות המועצה וועדותיה יוקלטו ויתומללו באמצעות חברה חיצונית ולא על  -הצעת החלטה
 . ידי עובדי העירייה וקרוביהם

 9 -בעד
 אין -נגד

 3 -נמנע
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 די,  אבי בינמו:

 מותר לי לעלות הצעה נגדית, ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

ים של עובדי עירייה מתנס חברה כלכלית, יעיסוק בעניינים פוליט 8רבותי סעיף  אבי בינמו:

 ,8כן ישי, סעיף 

 לקרוא? ישי איבגי:

 תעלו את ההצעה, אבי בינמו:

 זה ארוך, זה ארוך ישי איבגי:

ובדים לאור האיומים הנשמעים מפי גורמים שונים בעירייה בנוגע להעסקת הע רועי לוי:

לשתף  את מנכל החברה הכלכלית שלא הסכיםוכן ניסיון ראש העירייה לפטר 

יה לביצוע מעשי שחיתות יפעולה עם בקשתו בקשתו הבלתי חוקיות ראש העיר

שבגינה קיבל מנכל החברה שקיבל צו הגנה בנושא  חושף שחיתויות במדינה 

מכרז תוך שהם  בנוסף לאחרונה )לא ברור(  במתנס בעירייה שנכנסו לעבוד ללא

נמצאים בקשרים אישיים עם ראש העירייה... את ישיבות מועצת העירייה 

קיללו ואיימו על חברי מועצת העירייה במהלך הישיבות, כל זאת לאחר שאותם 

המדינה שם התנהלו באופן  עובדים הגיעו בשעות העבודה לוועדה לביקורת

חברת חברת הכנסת  שאינו הולם עובד ציבור לנגד יור הוועדה חבר הכנסת

הכנסת קארין אלהרר  וחברי מועצת העיר ועל זה.. להצעת ההחלטה של לפני 

בערך חצי שנה פגשתי בכנס את הנציגה של מבקר המדינה שהייתה בוועדה 

לביקורת המדינה, היא אמרה לי מעולם לא נתקלי בדיון בוועדת הביקורת כפי 

ה בדיון שזה עובדי עירייה שהיה בדיון בנושא של עיריית נשר, וכשהיא שמע

שהגיעו היא עוד יותר הייתה בהלם היא אמרה לי לא יכול לקרות כזה דבר אין 

כזה דבר, אני לא מבינה איך זה לא נצער גם חברת כנסת קארין אלהרר שהייתה 

 ות,הגיושבת ראש הוועדה לביקורת הייתה בהלם פשוט מהתנ

ש עתיד" ואתה מ"יש עתיד" היה מן היה מן הראוי שתגיד להם שהיא מ"י אבי בינמו:

 הראוי,

 היא גם נושמת אוויר וגם הוא,  ישי איבגי:
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 הוא כבר לא ביש עתיד, ינו:'שלומי ג

 לפחות אז הוא היה, אבי בינמו:

עכשיו נוח לו תן לו עוד מעט הוא גם יגיד לך שאתה מהירוקים,  הוא יגיד לך  ישי איבגי:

 ירוקים,

רע מאוד, עוד דבר שאני רוצה להוסיף שיש חברי  ראהתה נההתלהמות הזו היי רועי לוי:

 מועצה שנמצאים בקואליציה,

 להוציא גאורגי אני לא מכיר... אבי בינמו:

 ויש נגדם התלהמות, רועי לוי:

 בקואליציה אני לא מכיר אנשים, אבי בינמו:

 אפשר לראות ואני אומר הסתה, רועי לוי:

 בקואליציה? ינו:'שלומי ג

 בקואליציה, אבי בינמו:

 הסתה ברשתות החברתיות, רועי לוי:

 בקואליציה יש... אבי בינמו:

הסתה קשה מאוד, שאני לא מקבל אותה לחלוטין אני חושב שזה חמור מאוד  רועי לוי:

וחלקם מאנשים שמסיתים נגדו )לא ברור(  זה אנשים שעובדי עירייה או עובדי 

ממישהו אחר מקום אחר ולית כל פעם אני רואה ממתנס או עובדי חברת כלכ

אני חושב שזה כמועצת עיר על אחת כמה וכמה פתחנו את הישיבה ואמרת 

וביקשת לעמוד דקה דומייה לזכר רצח רבין אני חושב שהדקה מבחינתי הדקה 

דומייה הזו שעמדת ומבחינתי היום הזה של הרצח של רבין זה לא עובר רק 

שבון נפש אני רואה את ההצעה מדקה דומייה. ובזה נגמר אני חושב שזה יום לח

 "סימליות"הזו אולי ההצעה החשובה ביותר מכל ההצעות שהעלנו כאן ובגלל ה

של היום הזה של רצח רבין יש כאן אדוני ראש העיר הסתה שיטתית כלפי חברי 

מועצת עיר חלק מהסתה הזאת מבוצעת על ידי חברי עירייה לא כולם, חלק 

בר הביאה לפחות מה שמספרים לאלימות ממוסדת זה הסתה שעלולה להביא וכ

חלק ממקרה אלימות הוגשה בגינם תלונות במשטרה אני לא יודע מה נסגר 

איתם אבל אני חושב שאת הדבר הזה צריכים ל... כולם על אחת כמה וכמה 
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שאנחנו נמצאים שנה לפני בחירות, ואנחנו צריכים כולנו להבין שעובדי עירייה 

כים להשתמש בהם לתעמולה פוליטית אני בוטח הם לא, הם לא דמויות שצרי

שעובדי עירייה שגרים בנשר או בכל עיר אחרת יש לו את דעתו הפוליטית שלו 

האישית וזכותו וזה בסדר גמור הוא יכול ללכת ולהצביע רק שאני שומע שעובד 

הולך ומכפיש ומספר סיפורים ומעליל עלילות ומעשיות כלפי חברי מועצת עיר 

פוליטית  אני חושב שהדבר הזה לא יכול לעבור על ידי אף אחד  מתוך אג'נדה

מאיתנו כמועצת עיר, עכשיו הצעת החלטה פה שאנחנו העלנו היא בעצם העתק 

 הדבק של החוק,

 נכון, אבי בינמו:

 היא העתק הדבק של החוק, רועי לוי:

 אז בשביל מה אתה צריך להביא את החוק? אבי בינמו:

 שב עוד לפני שאתה שואל,תן לי אני חו רועי לוי:

 לא אתה קודם כל יורה ואחרי זה אתה, אבי בינמו:

 אני חושב לפני שאתה שואל, רועי לוי:

 כן כן,  אבי בינמו:

ביאים את החוק, היום היום, מה המשמעות שאנחנו אז מה המשמעות שאנחנו מ רועי לוי:

כאן  מביאים היום את החוק על החלטת מועצה? אם יש חוק, אני אגיד יש

משמעות כבירה במסר שמועצת העיר היום תוציא כלפי כל עובדי העירייה וגם 

כלפי התושבים בעיר איך אנחנו מתכננים ורוצים לראות את השנה הקרובה לכן 

ההצעה הזאת היא לא גוברת על חוק, אבל היא בקלרטיבית ויצירתית וכשהיא 

אם מישהו זה לא יוצאת ממועצת העיר אני סבור שהיא מחזקת רק את החוק ו

הגיע אליו וזה לא היה במודע אז יהיה במודע ועכשיו אני אספר לך עוד 

ה בעניין הזה, שראיתי כבר כמה עובדי עירייה ועובדי מתנס שמרימים נקדוטא

בהצעה הזו גם ברשתות החברתיות, רק רגע, גם ברשתות חברתיות  וגם 

ה אומר שהם מלינים בשיחות, עכשיו הרי על מה הם מלינים? על החוק. מה ז

עכשיו מלינים על חברי מועצה שהם הגישו את ההצעה. שהם לא הכירו את 

ההצעה את חוקי מדינת ישראל ואם בזה הרווחנו את ההצעה הזאת זה השכר 
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 שלנו,

 אהה א'... אבי בינמו:

 אני רוצה להתייחס, ינו:'שלומי ג

 השרה, אבי בינמו:

 את הצעה ברשותך...רק ברשותך אני יכול להקריא  רועי לוי:

 לפני הצעת החלטה רגע, ינו:'שלומי ג

 לפני הצעת החלטה, יש דיון הוא צודק, אבי בינמו:

יש דיון יש עוד חמש דקות אתה לא יכול עכשיו להקריא את ההחלטה אתה כל  ינו:'שלומי ג

 הזמן מבקש לדבר לפני הצעת החלטה, תן לדבר,

 לדבר ותקריא אחר כך את הצעת ההחלטה, לא תסיים את דבריך תן לשלומי אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 לא הבנתי מה זה הצעת החלטה בלי דיון? ינו:'שלומי ג

 יש הצעת החלטה אבל, רועי לוי:

 אבל לפני הצעת החלטה מקיימים דיון, ינו:'שלומי ג

 איך אמרת יש ראש העיר הוא יקבע נכון? רועי לוי:

 אתה מנסה... ינו:'שלומי ג

 מה אתה קובע? רועי לוי:

 אתה מנסה אתה לקבוע, ינו:'שלומי ג

 אז מה אתה קובע? רועי לוי:

 אתה מנסה אתה לקבוע, ינו:'שלומי ג

אז מה אתה קובע אני ביקשתי רק הצעת החלטה אתה רוצה לקבוע? גם זה אתה  רועי לוי:

 רוצה לקבוע?

 לא קובע כלום אתה קובע, ינו:'שלומי ג

 אתה רוצה לקבוע, רועי לוי:

 אתה קובע, ינו:'שלומי ג

 אתה מחליט מי אנחנו, איפה אנחנו עם מי אנחנו ישנים בלילה, רועי לוי:

 כן כן רועי בוא בוא תגרור את זה למקומות לא נכונים, אבי בינמו:
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 מה אתה מחליט, רועי לוי:

 תגיד מה הצעת ההחלטה שלך תהנה ממנה. אבי בינמו:

 אדוני ראש העיר אמרתי, רועי לוי:

 מה הצעת ההחלטה בבקשה? בינמו:אבי 

 קטעו אותי, רועי לוי:

 כן? אבי בינמו:

בזה שאמרתי שאם הצלחנו להביא את זה למודעות של עובדי העירייה ועובדי  רועי לוי:

השלוחות,  דהיינו אני חושב שההצעה הזאת גם תעשה שכל גם לך וגם לעובדים 

היה איזשהו שהיה בזמנו הבכירים בעירייה. אני אתן דוגמא אני שמעתי למשל ש

את הסיפור של תאגיד המים זימנו סייעות של הצהרונים לשבת באולם עובד 

 בכיר בעירייה,

 מי זה עובד בכיר אתה יכול להגיד?יחיאל אדרי:

 לא צריך. רועי לוי:

 למה?יחיאל אדרי:

 לא צריך. רועי לוי:

 תגיד תגיד,יחיאל אדרי:

מר להם להגיד תאגיד מים טוב לנשר וצילם אותם עובד בכיר בעירייה מאוד. וא רועי לוי:

כדי לעלות את זה לפיסבוק ורק בגלל התערבות שלנו זה נמנע. זה נקרא שימוש 

ציני בעובדי עירייה. ולא מקובל עלי שיש שימוש כזה בעובדי עירייה שימוש ציני 

לוקחים אותם ועושים אותם בגלל שהמשכורת שלהם תלויה ובגלל שהקידום 

י בעובדי העירייה ובראש העיר עושים מהם ימינה ושמאלה ומנסים שלהם תלו

להפעיל עליהם לחצים ואני שוב מפנה לדברים של היועץ המשפטי של העירייה 

בבית המשפט שהוא אומר מפעילים עלי לחץ לכן אדוני ראש העיר אני רואה 

שההצעה הזאת ראויה וחשוב דווקא ביום הזה דווקא ביום של רצח רבין 

נו כולנו נצביע פה אחד ונוקיע את ההתלהמות והסתה ברשתות כנגד חברי שאנח

 מועצת,

אני לא מסכים עם רוב דבריך אני חושב שלכאורה לעיתים אתה מהלך לכאורה  אבי בינמו:
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 אולי מאיים על אנשים מסוימים 

 תראה איך אתה לוקח משהו ואתה, רועי לוי:

 שנייה תן לי רגע, אבי בינמו:

 ה רוצה שאני אגיד לך מה אתה מעלה?את רועי לוי:

תן לי תן לי די... רועי תירגע אני מדבר עכשיו,  אני מדבר עכשיו אתה דיברת?  אבי בינמו:

 ים,יהינם עובדים מסורים ומקצוע ושלוחותיהעובדי עיריית נשר 

 מצוין. ישי איבגי:

י חוק ועל פי ההצעה המבוקשת הינה בסמכות מועצת העיר, המועצה תפעל על פ אבי בינמו:

חוזה מנכל יש חוזה מנכל שיצא עכשיו בימים אלה כן אנחנו נקרא אותו נלמד 

אותו, משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה מסדירים הנחיות ברורות לגבי 

נושאים אלו )לא ברור(  בסמכות המועצה לאמץ נהלים חורגים מהוראות הדין, 

 ושלוחותיההעירייה ובדי אני יכול להגיד לך שאני יש לי הערכה מלאה לע

שבעיקר בימים האחרונים בימי גשם וסערה תמצא אותם מתפקדים ועושים את 

העבודה אני חושב שהרשתות החברתיות הם בהחלט מהווים בעיה והסטה שבה 

כל אנשי ציבור בכל הארץ וגם נגדי ואני חושב שאני באופן אישי מעולם לא 

חרת מכפישה כלפי מישהו אני יכול נקעתי בלשון או השתדלתי בלשון כזו או א

ימים ואין בי יובים אין לי שליטה על אנשים מסולהציג רק את הצדדים הח

כוונה והנחייה חלילה וחס שעובד כזה או אחר יסית נגד נבחר ציבור. זה לא 

 המקום שלי זה לא הדרך שלי לא הכיוון שלי לא היה וגם לא יהיה, בעתיד. כן?

ה להגיד דבר אחד שאני מסכים איתך שהעובדים הם נאמנים אני רוצבוריס אייזנברג:

וטובים ואין כל ספק אבל אנחנו צריכים להראות לכל התושבים לכל העובדים 

ואנחנו גם אופוזיציה גם קואליציה אנחנו מבקשים תרבות, תרבות ולא להיכנס 

 לפוליטיקה כי בסופו של דבר אנחנו עושים נזק,

 אני מסכים איתך, אבי בינמו:

ובגלל זה אני בעד החלטה של רועי כי עם החלטה הזאת אנחנו צריכים בוריס אייזנברג:

שאנחנו בעד חברות זאת אומרת פוליטיקה זה פוליטיקה ובכל  להראות לאנשים

מקרה עובד עירייה ועובד מתנסים הוא לא יכול להיכנס לזה אסור לו כי סך 
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נו צריכים להראות להם הכול הוא צריך להבין שאנחנו פה נציגי ציבור אנח

 ...שאנחנו נגד גם אופוזיציה וגם קואליציה ובזה אנחנו 

 כן שלומי? אבי בינמו:

אני כאחד שחווה על בשרו את הרבה אירועים של הדירות והרבה אירועים של  ינו:'שלומי ג

ההסתה למרות המחלוקות שיש לי פה עם חברים ההצעה הזאת אני מצטרף 

ני עוד פעם חוזר על אבל למדתי קצת ממה שיכולתי כמעט מילה במילה, אבל א

ללמוד במסגרת המצב שאין יועץ משפטי קראתי איזה דוח של מבקר המדינה 

שמסכם הדוח האחרון של מבקר המדינה בנושא הזה, וכמה ממצאים קראתי 

שמה איזה ממצא שאומר שכל הסמכות של הטיפול במשמעת של עובדי רשות 

רשות המקומית ולכן אני פונה אליך פה במועצת מקומית רוכזו בידי ראש ה

העיר ואני מבקש ממך לקחת אחריות אישית בעיקר לגבי בעיקר רוב העובדים 

עובדים אז אני לא רואה את רוב  450בוא נגיד ככה בעירייה מה שאני רואה 

העובדים שבאמת משתמשים ומשתתפים בשיח הפוליטי אבל יש כמה דוגמאות 

א אנקוב בשמות למרות שתכננתי לנקוב בשמות בישיבה מאוד בולטות שאני ל

הזאת אבל בעכבות הדיון הקודם אני לא אנקוב בשמות אבל יש פה את 

העובדים שהיו בישיבת וועדת הביקורת של המדינה שהשפילו לא רק את חברי 

המועצה אלה השפילו את כל העיר נשר בהשתתפות שלהם בישיבה הזאת, לא 

רייה ועובדי מתנס גם אם הם לקחו יום חופש שהם יבואו יתכן שחברי שעובדי עי

ויתבטאו נגד חברי מועצה לעיני כל עם ישראל לא יתכן שיש עובד אחד שהוא 

לחברה הכלכלית וחזר אחורה ויש איזשהו  עבד במתנס ואחרי זה הוא עבר

סיפור שלא אני חושב שהוא הפך לאישי ובאמת נגדי בגלל הפעילות שלי נגד 

איזשהו סיפור של הבן שלו שהיה עובד עירייה ואותו בנאדם הוא בחשיפה של 

לא רק מלכלך הוא לא רק מלכלך אני לא אגיד שם אבל הוא הגיע לצורה כזאתי 

קיצונית של איומים והסתה ולכלוכים אין ספור בשם שלו הוא גם לא מפחד 

שנתבע אותו תביעת דיבה כי אולי אין הרבה מה לתפוס שמה אבל לא משנה 

ורה התחתונה זה מקרה שאפילו באחת הפגישות הראשונות שלי איתך מאז בש

שנכנסתי למועצת העיר, הצבתי את זה על השולחן ואני מציב את זה שוב על 
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 יעים על כל ההתנהלות של עובדי העירייה,פהשולחן מקרים כאלה קיצונים מש

 כן ישי, אבי בינמו:

 שנייה אני רוצה לסיים, ינו:'שלומי ג

 תסיים, מו:אבי בינ

אנשים פה והיו לי הרבה דיאלוגים עם עובדי עירייה עובדי מתנס כאלה שהם לא  ינו:'שלומי ג

עובדים הם נציגי ציבור, והוויכוח פה הוא על זכות חופש ביטוי בעצם אנשים 

בטוחים שבמסגרת חופש הביטוי רגע אני עובד עירייה אני עובד מתנס אבל אני 

מותר לי להתבטא יש לי דעות. יש לי דעות בקשר  גם אזרח אני גם עובד בעיר

לתפקוד חברי המועצה יש לי דעות בקשר לביקורת שמושמעות כלפי חבר מועצה 

כזה או אחר אבל בעצם ההלכה הפסוקה וה... בנושא הזה כפי שנקבע )לא ברור(  

היא מדברת שלמרות שזכות חופש הביטוי היא זכות שידועה כזכות חשובה 

נה שלנו בשורה התחתונה שהזכות הזאת, )מדברים יחד(  אל ויסודית במדי

תקטע אותי )מדברים יחד(  שהזכות הזאת מתנגשת היא )מדברים יחד(  במעמד 

של כל הציבור שאמורים לקבל שירותים כשבנאדם נותן שירות ציבורית אז כל 

מי שגר בעיר הזאת לא משנה לאיזה מחנה הוא משתייך לא משנה אם יש לו 

וליטית או לא אמור לקבל שירות מכל עובד כזה כשעובדים משתתפים זהות פ

בשיח הפוליטי ואני לא מדבר על אלימות ועל הסתה כי זה יש משטרה 

שהמשטרה תטפל אני אומר בפאן המשמעתי אתה כראש עירייה נושא באחריות 

אישי לדברים האלה, ואתה לא יכול להתעלם ולהגיד אני לא מכיר כן מכיר אתה 

לפעול על פי הנהלים שמוסדרים בעניין הזה ועובדים כאלה צריכים לעוף  חייב

 הביתה,

 אני מודה לך, אבי בינמו:

 ושעה קודם. ינו:'שלומי ג

 ישי איבגי, אבי בינמו:

שני דברים חשובים ממש בקצרה דבר אחד כמעט קשור לנושא שאנחנו מדברים  ישי איבגי:

למכתב יש עובד שאחראי אני לא  עליו גם עכשיו יש אני שלחתי לך גם את זה

יודע עובדת לא יודע מי אבל לדעתי זה היה עובד באותה תקופה לפחות שאחראי 
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על ההפעלה של האתר של העירייה, שהוא חסם אנשים ביניהם גם את שלומי 

ג'ינו שאני מבין שהוא לא פתוח, )מדברים יחד(  רגע למרות המכתב )מדברים 

 יחד(  רגע שנייה,

 חד(  )מדברים י

 תנו לישי לסיים, ישי תסיים, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

אני אומר יש עוד אנשים תושבי העיר שניהול של האתר הזה והאתר הזה  ישי איבגי:

מכספם אוקי הוא מכספם ואני אומר אני מבקש לשחרר את החסימות של 

כתב תושבי העיר לשחרר אותם כדי שכולם יוכלו לבוא לידי ביטוי לא הגבת למ

ואני מקווה שאתה תנחה את מי שאחראי על האתר לעשות את זה עכשיו. 

ולסיום אני מאמין שאתה הולך לסיים את הישיבה, אז קודם לכן אני חושב 

שיהיה ראוי שכל מי שנכנס לעניין האישי כדי שלאותו פרוטוקול יהיה סיום 

ב שכל מכובד של הישיבה אני חושב שחברה אל תיקחו את זה אישי ואני חוש

 אחד שאם הוא חושב שהוא פגע במישהו אישי שיתנצל. זה אני חושב.

 )מדברים יחד(  

 כן מה הצעת ההחלטה הקראת אותה? כן בקשה, תודה ישי  אבי בינמו:

 אהה? ישי איבגי:

 דברים טובים אמרת. לא רגע אולי יש אנשים נוספים שרוצים לדבר, כן בקשה, אבי בינמו:

הפרדה אתם מדברים על עובדי עירייה עובדי מתנס שהתסכול של  צריך לעשותיחיאל אדרי:

השכר שלהם )לא ברור(  גבוה וכאשר מערבבים אותם בפוליטיקה הם על מנת 

לא להגיע או לרצות את מי שמוביל אותם. הם עושים את הדברים האלה אני 

 אישית לא נתקלתי בזה ולכן אני לא יכול לדבר, אני לא הייתי בוועדת ביקורת,

 כל התקופה שלך כממלא מקום לא נתקלת בדברים? ינו:'שלומי ג

 רגע, לא. אני כשנתקלתי עם עובד שגם איים )לא ברור(  לריב איתי,יחיאל אדרי:

סליחה יחיאל בלי ציוניות זה גם נשמע הגיוני מה שאתה אומר הוא היה עד  ישי איבגי:

 א ויתקוף אותו?עכשיו ממלא מקום ראש העיר, אתה רואה עכשיו מישהו שיבו

 לא,  ינו:'שלומי ג
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 מה? ישי איבגי:

 הוא לא ראה כלום הוא לא רואה... הפוליטיבתוך השיח  ינו:'שלומי ג

 ג'ינו אתה מפריע לי. אבי בינמו:

 לא שאלתי רק שאלה, ינו:'שלומי ג

 לא אני אענה לך אל תפריע לי, אבי בינמו:

 בסדר, ינו:'שלומי ג

 תפריע לי. כשאתה מדבר אני שותק תשתוק כשאני מדבר, אל תפריע לי, אל אבי בינמו:

 אבל למה ככה כיף לך להגיד לי לשתוק זה עושה לך את זה? ינו:'שלומי ג

 אל תפריע לי. אבי בינמו:

 בסדר אתה יכול בצורה יותר מנומסת, ינו:'שלומי ג

ל אני חושב שהצעה הזאת זה חוק זה לא משהו שאנחנו יכולים ללכת ולקביחיאל אדרי:

או בהסתמך לחוק אני חושב שעצם הנושא הזה שעלה  החלטה בניגוד לחוק,

בישיבת מועצה זה מחייב לעשות רענון לכל המערכות לא רוצה שאנשים 

במערכת עבודה שלהם הן בעירייה הן במתנס לא יהיו לא יצטרכו לחיות בפחד 

 אם מותר לעשות לייק או אסור,

 במיוחד בשנת בחירות, ינו:'שלומי ג

אהה איך אני מגיב להנה או להנה אני חושב שהם מספיק נמצאים בצרות יאל אדרי:יח

 שלהם ואנחנו מכירים את הצרות שלהם, אני מבקש לא להפריע לי,

 הוא לא יכול לשבת שנייה בלי לדבר. דוברת ?:

ולכן אני בא ואומר אני מציע לחברים שיושבים פה איתנו עצם העלת הנושא יחיאל אדרי:

ת מועצה זה החלטה זה הכול אין צורך כי אנחנו לא יכולים להחליט הזה בישיב

היום שאסור לי לנסוע באדום כי אסור לנסוע באדום ולכן אין טעם בזה. אני 

חושב שההיפך אנחנו צריכים לחפש דרך איך לעזור לעובדים האלה איך לדאוג 

עירייה ואני זוכר שבתחילת הדרך ישבנו וחיפשנו דרך במועצת העיר בהנהלת ה

 איך לעלות את השכר של העובדים )מדברים יחד(  אתה מפריע לי, 

 אני מדבר מניסיון הפוליטי ינו:'שלומי ג

 אתה יודע כמה להחליף חיתולים אתה צריך,יחיאל אדרי:
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אתה יודע לספוג את האש הביקורת שלהם על עובדי העירייה ואתה מנסה  ינו:'שלומי ג

 ם, עזוב...תהיה הגיוני נו מה?לקנות את עובדי העירייה הקיימי

 אני מבקש לשמור לי את זכות הדיבור,יחיאל אדרי:

 אתה לא ראית שום דבר בחייך ארבע שנים לא ראית כלום, ינו:'שלומי ג

אני מבקש לשמור על זכות הדיבור. ולכן אני אומר עצם זה שעלה הנושא לסדר יחיאל אדרי:

 ה..היום הציבורי אני חושב שלא צריך לקבל החלט

 אני צריך לצאת,בוריס אייזנברג:

אין צורך לעלות את זה בהצבעה עצם הרעיון שזה עלה מדובר, אני חושב יחיאל אדרי:

שאנחנו צריכים מצד שני היום לחשוב איך אנחנו עוזרים לעובדים בכל הבעיות 

הקשות שנמצאים בהם ואני מבין שיש הכרזת סכסוך עבודה ביום ראשון יש 

ה עם הסתדרות והעובדים והוועד והנהלה, צריך לחפש איך פגישה בעניין הז

 לעזור להם ולא איך להכשיל במצב )לא ברור(  תודה רבה,

 אתה אומר שאין צורך לעשות הצבעה על זה?זאב שפיגלר:

 אתה לא יכול להצביע על רמזור אדום.יחיאל אדרי:

 אבל צריך לחדד את עניין ינו:'שלומי ג

 )מדברים יחד(  

 אין לנו גם סמכות כל הסמכות אצל ראש העירייה.  נו:י'שלומי ג

 כן, אבי בינמו:

ראש העיר אני מקבל את העמדה הזאת אני אומר לך אני אבל אני מבקש ממך  רועי לוי:

אם אתה מוכן להתחייב לפני שאנחנו מעלים או מורידים את ההצעה הזאת 

בדי העירייה מסדר היום שכפי שאמרת נוהל משרד הפנים והחוק יוצג לכל עו

באופן מידי שיבינו מה הגבולות שלהם אני חושב שזה ראוי אם אתה חוזר 

)מדברים יחד(  לעלות את זה בהצעת החלטה אני אוכל  לסיים את זה בהסכמה 

איתך ולקבל את העמדה שלך בעניין הזה אבל כמובן אנחנו רוצים לשמוע שאתה 

 הולך לבחון )מדברים יחד(  

 )מדברים יחד(  

אני שמחתי לשמוע את הפתיח ובאמת בניסיון לשמור על קור רוח לאור מה  בינמו:אבי 
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חילת הדברים אני יכול לדעת ולהאמין שאני אפעל רק תשנאמר גם בנושא הזה ב

אנחנו נלמד את חוזה מנכל כשנלמד את חוזה מנכל נדע גם על פי דין ועל פי חוק. 

 איך לפעול בטח יש שם גם הסברים מסודרים,

 אתה מעדכן אותנו בישיבה הבאה של מה עשית... יבגי:ישי א

 אני אומר לכם שאני אפעל על פי דין ועל פי חוק. אבי בינמו:

 אנחנו רוצים לדעת ש.. ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

הבהרה מסודרת תצא הבהרה מסודרת לעובדי העירייה מה מותר ומה  תצא אבי בינמו:

י עירייה מה מותר מה אסור ואני אסור שלומי תצא הבהרה מסודרת לעובד

 מקבל את דבריך הישיבה הסתיימה תודה רבה. 

 

 

 *** הישיבה*** נעילת 

 

     ___________              ___________ 

 אבי בינמו        מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 מרכזת ישיבות המועצה


