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 עיריית נשר

 מן המנייןשלא  מליאת מועצת העיר ישיבת

 862-  2/2018מס' 

 ח", התשעטשבב 'כט, 14.2.2018התקיימה בתאריך 
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 סדר יום:

 

"הסדרת בנייה קיימת  335-0485664בתוכנית  12605בגוש  66שינוי ייעודי לחלוקה  .1

 י בנייה במתחם בר יהודה".ותוספת שטח

 .25/10/2017פרוטוקול ועדת חינוך מיום  .2

 ביה"ס ממלכתי דתי בנשר. .3

 שיקום שכונת ותיקות. .4

 שימוש לא חוקי בסמכויות יועמ"ש העירייה. .5

 אי ביצוע החלטות הועדה לקידום הנגישות בחינוך. .6

 

 פרוטוקול

 

  862/2/2018מניין מספר אני מתכוון לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן ה אבי בינמו:

נוכחים אבי בינמו יחיאל אדרי נעמי כספי בוריס אייזנברג גאורגי גרשקוביץ  

'ינו יגאל גורביץ ניסים בן לולו זדן תיכון אדווה קאופמן ישי איבגי שלומי 

נו מנכל העירייה מיכל ז'היועץ המשפטי לעירייה ... גזבר העירייה מיכה 

 ליבנה.  

 מצולמת? הישיבה שלומי זינו:

 לא. אבי בינמו:

 למה? שלומי זינו:

 אני יכולה לענות אם אתה רוצה, מיכל ליבנה:

 הנושא שהוגש, אבי בינמו:

 יש החלטת מועצה לצלם את ישיבות מועצת העיר אדוני ראש העיר, שלומי זינו:

 אתה מתחיל להפריע, אבי בינמו:

הזה אתה לא מקיים את אני מבקש לדעת מדוע פעם אחר פעם גם בנושא  שלומי זינו:

 החלטת מועצת העיר?

 שלך מכתב נענה לך, אבי בינמו:

 שלחתי מכתב, שלומי זינו:
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 נענה לך, אבי בינמו:

 שלחתי מכתב, שלומי זינו:

 נענה לך, אבי בינמו:

ושלחתי מכתב ושלחתי לך שתי מכתבים ושלחתי לי עשרות מכתבים בשום  שלומי זינו:

שלחת מ תשובה באמצעות דובר העירייה נושא אתה לא עונה ובנושא הזה 

שעות  לצלם בשידור חי את ישיבות  4והתשובה אומרת שאפשר בהתראה של 

מבקש אני שואל אותך  ואני  24/1/18מועצת העיר כפי שהתקבל בהחלטה מ

 התייחסות לפני פתיחת הישיבה,

צרה אז קודם כל אתה צריך להגיש את הבקשה הזו אבל אני אענה לך בק אבי בינמו:

אנחנו פועלים על פי החוק מבקשים הצעות מחיר יש וועדת שלושה שדנה 

בנושא הזה וצריך לשים גם בנאדם אובייקטיבי שיצלם את הישיבות ולא 

 אחד מהעובדים כדי שלא יהיה חלילה וחס,

 מצלמות בכל פינה 4אבל יש  שלומי זינו:

 אז יראה אחרת, אבי בינמו:

עד  24/1מה 24/1צלמות בכל פינה ויש הצעות מחיר ממ 4שנייה רגע, יש  שלומי זינו:

 עכשיו אי אפשר לסגור דבר כזה?

 אבי,  אבי בינמו:

 ₪ 170,000ל 150,000שהגיעה ל ₪ 127,000יש שיפוץ אצלנו בבית כנסת  שלומי זינו:

סגרנו אותו ככה אז לצלם ישיבות מועצה אתה לא יכול לסגור את הנושא 

 הזה?

 ת הצוות המקצועי כשיטפל בעניין,אני הנחתי א אבי בינמו:

מתי זה יקרה בקדנציה הבאה או שיקרה עכשיו בישיבה הבאה מתי זה  שלומי זינו:

 יקרה?

 יקרה בקדנציה הזו, בקדנציה הזו, אבי בינמו:

 אז איפה לוח זמנים למה, שלומי זינו:

 בקדנציה הזו, אבי בינמו:

 נו, שלומי זינו:

 טוב סליחה, אבי בינמו:

 נו באמת מה עם לוח הזמנים? ו:שלומי זינ
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 רבותי הגשתם בקשה לישיבה שלא מן המניין, אבי בינמו:

 אבל יש החלטת מועצת עיר שכל יישבה תצולם, שלומי זינו:

 אנחנו, אבי בינמו:

 ואנחנו כבר ישיבה שלישית, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 שהיא לא מצולמת. שלומי זינו:

 .אתה מפריע אבי בינמו:

 אני לא מפריע, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 אני שואל באמת מה מה זה, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 כשאין לך תשובה אתה אומר לי מפריע? שלומי זינו:

 אז אמרתי לך הנחתי את הצוות המקצועי שלי, אבי בינמו:

 מתי זה יקרה? שלומי זינו:

 יתן לי תשובה מתי הוא מסיים את הדברים האלה,הצוות המקצועי י אבי בינמו:

 אבל לפני רגע אמרת שיש הצעות מחיר ואתה אומר, שלומי זינו:

 לא, לא אמרתי שיש הצעות מחיר, אבי בינמו:

 אני קיבלתי הצעות מחיר הנה בתשובה שהרמונד שלח, שלומי זינו:

 בסדר, אבי בינמו:

יר אני שואל אותך מדוע לא מקדמים בתשובה שהרמונד שלח יש הצעות מח שלומי זינו:

 הצעות, מה כל דבר אתה רוצה שנלך לבית משפט?,

 טוב, אבי בינמו:

אני מבקש התחייבות לגבי לוח זמנים מתי אתה תקיים את החלטת מועצת  שלומי זינו:

שקבעה שכל ישיבות מועצת העיר יצולמו וישדרו בשידור  24/1/18העיר מה

ישיבות מועצת עיר. אני מבקש באמת  ישיר, מאז התקיימה כבר שלושה

התייחסות תוך התחייבות ללוח זמנים שבישיבה הבאה, ישיבת מועצת עיר 

 תתחיל להיות משודרת,

 בעזרת ה', אבי בינמו:

 תודה רבה. עכשיו, שלומי זינו:
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על פי בקשת חברי המועצה הסעיף הראשון שהועלה על ידי חמישה חברי  אבי בינמו:

 הזה?מועצה, מה זה הרעש 

 הנה זה פה דן כנראה הסוללה שלך נגמרת, ישי איבגי:

 נגמרה לך סוללה,אדווה קאופמן:

 תבדוק את הסוללה כמה יש לך?,  ישי איבגי:

 כן. אהה מאחר וזה הסעיף שלכם, אבי בינמו:

 אדוני ראש העיר אפשר לשאול אותך שאלה? דן תיכון:

 נו רבותי תנו לי להתחיל את סדר היום, אבי בינמו:

 מה? דן תיכון:

 אתם אהה אבי בינמו:

לפני שמתחילים אתה חוזר פה לישיבה שכבר התקיימה בוא נתייחס לחוות  שלומי זינו:

 דעת 

 ישיבה שלא התקיימה, אבי בינמו:

לחוות דעת של טנדלר, אנחנו רוצים לשאול כמה שאלות לגבי חוות הדעת  שלומי זינו:

 שלו.  לפני שמתחילים את הישיבה,

אנחנו רוצים לשאול שאלות לעניין המשך חיינו בעיר הזאת שאתה מעריך  ן:דן תיכו

ומכיר אותה אבל כנראה שלא דואג השבוע פרצה שרפה בבתי זיקוק אני לא 

יודע אם אתה רואה מביתך את מה שאנחנו רואים מביתנו אבל הדבר הוא 

מדאיג שכן הלפיד וזה לא אחד מתפרץ כנראה מעט לעט ותושבי נשר שאתה 

חראי לבריאותם נכון לזה הרגע שואלים מה עשית איך הגבת איך תדאג לנו א

לאיחוד החיים שהרי אתה טוען שבנשר האוויר נקי יותר מאשר בכל עיר 

הייתה נקייה  אאחרת. לפחות לגבי אותו לילה אני יכול לומר לך שהעיר ל

 בלשון המטעה

 אני יכול לענות לך? דובר:

העלנו בשתי ישיבות אחרונות  את עניין האנרגיה  שאלה שנייה, אנחנו דן תיכון:

השאובה אילו הייתי מבקש היום מחברי ברשתות החברתיות לערוך משאל 

בנושא עתידה של נשר לאור האנרגיה השאובה יש להניח שהיית מקבל שני 

קולות בלבד ואחד מהם שלך. אתה לא לוקח בחשבון שהחיים בנשר הופכים 
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רגיה השאובה  אין לו אח ורע במקום כלשהו לבלתי אפשריים, עניין האנ

 בעולם מתחת לשכונה שעומדת להיבנות אתה תרמת ב,

 אתם הגשתם, אבי בינמו:

 ..אתה לא מגיב, דן תיכון:

 שנייה, אבי בינמו:

 אנחנו רוצים לדעת מה  בכוונתך לעשות אתה נציגנו, דן תיכון:

 אתם, שנייה, אתה הגשת בקשה, אבי בינמו:

 תה לא הולך,וא דן תיכון:

שנייה, אתה הגשת בקשה אתם הגשתם בקשה אני חושב שהבקשה היא  אבי בינמו:

במקום אני חושב שלצורך העניין כן, אנחנו בישיבה שתתקיים בנושא הזה 

 נביא את האנשים שנוגעים בדבר,

 לא אבל אתה בינתיים זה, דן תיכון:

 סלח לי תסלח לי, אבי בינמו:

 תראה כול עובר, דן תיכון:

 תסלח לי זה, אבי בינמו:

 אני סולח לך כבר הרבה שנים, דן תיכון:

 זה תהיה, אבי בינמו:

 אבי הם באמת מחכים ל, נעמי כספי:

 בישיבה הבאה יהיה לנו דיון בנושא של אגירה שאובה, אבי בינמו:

 אנחנו, דן תיכון:

 יבואו... אבי בינמו:

 טי של העירייה,אתה עושה לנו תרגיל פה עם היועץ המשפ שלומי זינו:

 תוכל גם לבקש ש... נעמי כספי:

 שנייה רגע, שלא נותן חוות דעת אתה עושה תרגיל, שלומי זינו:

 אני מזמין את המומחה... אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

במקום שתצטרף לבקשה הזאת שלא מן המניין ובאמת תהפוך את זה  שלומי זינו:

ן היום בנושא הזה אתה בא לישיבה מן המניין והיה צריך להתקיים דיו

אינה  7/2/18חברי מועצת עיר ב 6ושולח לנו חוות דעת בקשה שהוגשה על ידי 



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

7 

עונה על הדרישה הנקובה בחוק באשר למניין  דורשי הישיבה שלא מן המניין 

דהיינו שני שליש מחברי המועצה עכשיו אפשר לעשות את זה פשוט ולשאול 

ל הבקשה שלא מן המניין מוכן מי מבין חברי מועצת עיר שלא חתמו ע

להצטרף ולחתום על הבקשה שלא מן המניין כדי שלפחות בשבוע הבא הוא 

יהיה מחויב כבר להיכנס לישיבה הזאת אהה ואנחנו לא נצטרך לא ניתן לך 

 להשתמש ביועץ המשפטי גם נגד התושבים עכשיו מי שלא חתם,

 אם אתה רוצה לשמוע תשובה, אבי בינמו:

 ני אני, אני,א שלומי זינו:

 סליחה אתה מפריע לשיבה, אבי בינמו:

 אני מסיים, שלומי זינו:

 אתה לא מסיים אבי בינמו:

 אני מסיים, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 אני לא מפריע, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 אתה ביטלת לנו ישיבה מועצת עיר, שלומי זינו:

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 באמצעות חוות דעת, י זינו:שלומ

 אתה מפריע, אבי בינמו:

 זכותי להתייחס לחוות הדעת, שלומי זינו:

 תתייחס לחוות הדעת ותסיים את דבריך,  אבי בינמו:

 אז אני אתייחס לחוות הדעת ואני אומר ככה, שלומי זינו:

 תסיים את דברים, :בינמו ביא

שלא מן המניין חסר חבר מועצת עיר אני וזאב שפיגלר אהה נצטרף לבקשה  שלומי זינו:

אחד שיצטרף מי שלא חתם זה מר איגור גורביץ, מר ניסים בן לולו מר אבי 

בינמו, ומר בוריס אייזנברג אם אחד מהם יצטרף ונגיש את זה היום אז נוכל  

 כבר להיכנס לישיבה שבוע הבא,

 אני חתום? גאורגי גרשקוביץ:
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להתעסק בזה זה של חברה שאתה מועסק בה כלל  אתה גאורגי אתה לא יכול שלומי זינו:

 תעשיות,

 אהה אוקי, גאורגי גרשקוביץ:

 אתה לא יכול אם אתה רוצה... אין בעיה, שלומי זינו:

 לא הוא לא רוצה להכשיל אותך, ישי איבגי:

אבל באמת אתה מקדם תוכניות באטרף גם של ה... גם של האנרגיה שאובה  שלומי זינו:

ה עוזר לחזור ולייצר מלט גם אתה עובר לידך האישור גם של מפעל נשר את

שניתן למחצבי אבן מול שכונת דוכיפת להתחיל ולחצור, תגיד לי למה אתה 

 רוצה להגיע....

 הדברים שאתה אומר אינם נכונים.  אבי בינמו:

הם נכונים, אתה גם משקר אתה משקר בכל דבר כמו ששיקרת בנוגע לתואר  שלומי זינו:

תפסיק לשקר היום הכול נגיש והכול נמצא ברשת  שקר כבר.שלך תפסיק ל

ב' שמאפשרת ... תת קרקעית למחצבה אבן של ליד בית 14גם התוכנית תמא 

ואני  602העלמין מול דוכיפת היא יש שמה פרוטוקול שמאשר את ה... אתר 

לא מבין איך אחרי שכל חברי מועצת עיר עזבו אותך איך יש עוד חברי מועצה 

ורביץ ומר בן לולו ומר גאורגי גרשקוביץ שתומכים בדבר הזה כמו מר ג

 שנקרא אבי בינמו הבנאדם הזה איבד

 למה אתה עכשיו מתחיל להעביר את הדברים האלה? איגור גורביץ:

 אני מעביר את הדברים איך... שלומי זינו:

 מי אמר לך שאני תומך? איגור גורביץ:

 אתה תומך. שלומי זינו:

 ה לא יכול .... לפרש... את איגור גורביץ:

 למה אתה... שלומי זינו:

 אתה לא יכול להשתמש בשם שלי בלי אישור. איגור גורביץ:

 אני אשתמש... שלומי זינו:

 בלי אישור אתה לא יכול להשתמש בשם שלי, איגור גורביץ:

 תצעק יותר חזק ישמעו אותך יותר טוב אבל, שלומי זינו:

 דבר,אני לא אתן לך ל איגור גורביץ:

 תענה לציבור, שלומי זינו:
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 אני לא אתן לך לדבר, איגור גורביץ:

 תענה לציבור, שלומי זינו:

 אני לא אתן לך לדבר, איגור גורביץ:

 תענה לציבור, שלומי זינו:

 תשתוק כבר, איגור גורביץ:

 תענה לציבור, שלומי זינו:

 אף אחד לא נתן לך אישור להגיד את זה, איגור גורביץ:

 אתה תענה לציבור למה אתה לא... נו:שלומי זי

 אף אחד לא אמר לך... איגור גורביץ:

 אתה מ... ישיבה שלא מן המניין, שלומי זינו:

 אל תדבר שטויות כל הזמן, איגור גורביץ:

 הוא לא הצטרף... שלומי זינו:

 תשתוק... תשתוק ואל תדבר... איגור גורביץ:

 אני אגיד כל מה שאני רוצה, שלומי זינו:

 בוא נחזור לסדר היום סוף סוף, יגור גורביץ:א

 לסדר היום זה אנרגיה שאובה... שלומי זינו:

 סדר היום זה מה שכתוב, איגור גורביץ:

 סדר היום זה הדיבור שי במפרץ, סדר היום... שלומי זינו:

 סדר היום זה מה שכתוב בהזמנה, איגור גורביץ:

 אני... שלומי זינו:

 זה מה שכתוב בהזמנה ותשתוק כבר, סדר היום איגור גורביץ:

 אתה יכול לצעוק עד מחר, שלומי זינו:

 חבר,  אבי בינמו:

 אין לי שום בעיה.... שלומי זינו:

 אני אשתוק? איגור גורביץ:

 כן. שלומי זינו:

 אני אצעק עד מחר, איגור גורביץ:

 אתה תהיה חייב, שלומי זינו:

 עד מחר, איגור גורביץ:
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 ה חייב הסברים,אתה תהי שלומי זינו:

 עד מחר, עוד פעם אתה... איגור גורביץ:

 למה... שלומי זינו:

 עוד פעם אתה... איגור גורביץ:

"הסדרת בנייה  0485664-335בתוכנית  12605בגוש  66שינוי ייעודי לחלוקה   - 1סעיף 

 קיימת ותוספת שטחי בנייה במתחם בר יהודה".

בת מליאה זאב שפיגלר ורועי לוי ולאון הצטרפו לישי 862בקשה, ישיבה  אבי בינמו:

 12605בגוש  66גורדצקי מהנדס העירייה,  על סדר היום שינוי ייעוד בחלקה 

הסדרת בנייה קיימת לתוספת שטחי בנייה  במתחם  3550485664בתוכנית 

 בר יהודה.

 אתה רוצה להתייחס לענייני דיומה, דן תיכון:

 ם,רק תן לי לסיים,  תן לי לסיי אבי בינמו:

 הרי לא ניתן לך לברוח, דן תיכון:

תן לי לסיים, כן הנושא הזה יחד  עם מספר סעיפים הועלה על ידי חמישה  אבי בינמו:

חברי מועצת העיר ואני רוצה להגיד ככה ולפתוח, תכף יהיה לכם את הזמן 

 שלכם כל אחד יהיה לו את הזמן שלו לדבר כן, להערכתי,

 ה,אני הולך לעשות לי קפ רועי לוי:

 רועי רצוי שתשב כאן, אבי בינמו:

 רק קפה, רועי לוי:

אהה רק תקשיב למה שאני אומר. להערכתי בנושא זה שעל סדר היום אני  אבי בינמו:

 ברי מועצה  ניגוד עניינים אולי )לא ברור(  מבקש לדעת אם יש למי מח

 מה זאת אומרת? נעמי כספי:

מחברי המועצה החתומים לבקשה לישיבה במידה וקיים, ניגוד עניינים למי  אבי בינמו:

ון ונעמי כספי. שלא מן המניין רועי לוי ישי איבגי אדווה קאופמן דן תיכ

בחלקה המדוברת נבנתה כחניון ציבורי ולטובת הציבור  אבקשכם להודיע לי.

למעשה מדובר במצב קיים  ,לערך, וזו ירושה של השלטון הקודם 2005בשנת 

המחוזית קיבלה החלטה תכנונית בנושא כפי מזה למעלה מעשור, הוועדה 

הנדרש ממנה וחלק מהליך תכנוני של היזם להסדרת המתחם בסמכותה של 

ת תכלית פה,  לתוסלשנות את תוואי הכחול כראות ענייהוועדה המחוזית 
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כפי שהיא רואה לנכון ובהתאם לחוות דעת מהנדס העיר, לדעתי אין המדובר 

לטות תכנוניות למעט אם העירייה בסמכות מועצת העיר להתערב בהח

כי אם בהחלטות וועדות תכנון כהגדרתם בחוק  .מצטרפת כמגישת הבקשה

בנוסף על פי חוות דעת מהנדס העיר רואה בברכה את קידום התוכנית 

התכנונית הנל, מהנדס העיר נמצא כאן אם אתם רוצים לשאול שאלות אם 

ל ניגוד עניינים במידה ויש אתם רוצים לעלות דברים אני שאלתי לגבי נושא ש

 כאלה, 

 בעניין הזה אתה יכול להשתתף אתה לא בניגוד עניינים? רועי לוי:

 אני לא, אבי בינמו:

 אתה לא בניגוד עניינים? רועי לוי:

 לא. אבי בינמו:

סריה עם היזם הזה בר יהודה לא הייתה לך פגישה איתו לא נפגשת בקי רועי לוי:

 במשרד,

 פגשתי איתו עשרות פעמים.במשרד נ אבי בינמו:

 יה?אצלו בקיסר רועי לוי:

 עשרות פעמים נפגש איתו, אבי בינמו:

 אוקי בסדר, רועי לוי:

 כן, אבי בינמו:

 רק לדעת, רועי לוי:

 אני נפגש עם רוב היזמים. אבי בינמו:

 אם נפגשת איתו, רועי לוי:

 עם רוב היזמים, אבי בינמו:

 לא זה חשוב לשאול, ישי איבגי:

 זה חשוב לדעת, לוי: רועי

 מצוין.  ישי איבגי:

 רק שנדע אם נפגשת איתו, ונסעת ודיברת איתו על התוכנית הזאת, רועי לוי:

 אני, יחיאל אדרי:

 כן בקשה יחיאל? אבי בינמו:

 טוב, יחיאל אדרי:
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 יחיאל בקשה יחיאל. אבי בינמו:

 ערב טוב לכולם.  יחיאל אדרי:

 שה יחיאל,בק רבותי, יחיאל בקשה, אבי בינמו:

 תמשיך, ישי איבגי:

 יחיאל, מוטי מוטי אני מבקש די, )מדברים יחד(   אבי בינמו:

 אני, יחיאל אדרי:

 יחיאל בקשה, אבי בינמו:

לגבי  אני אגיב לגבי עניין של הסעיף של הסדר יום לגבי עניין של ניגוד עניינים יחיאל אדרי:

ה שלא מן המניין ההמשך אבל אני פונה אליך אדוני טנדלר בקשה לישיב

 31/1/18... הייתה צריכה להתכנס בפועל ב 25/1/18לישיבה הזאת, הוגשה ב

זאת אומרת אנחנו מדברים על ישיבה שהייתה אמורה להיות עדיין בינואר 

חברי מועצה  6, מה שאנחנו יושבים עכשיו כאשר הגישו לך בקשה 2018

עת שלך שישיבה חתומים על ישיבה שלא מן המניין לא יכולת לתת חוות ד

שלא מן המניין מתקיימת אחד לחודש ישיבה שלא מן המניין אכן מתקיימת 

אחד לחודש במידה ולא הייתה ישיבה אחרת ולכן אני מצטער מאוד בחוות 

הדעת הזאת היא אהה או שטעית או שלא ידעת אבל אני מבקש בעניין הזה 

לא צריך   9 חתומים עליה לא צריך 6יש בקשה של ישיבה שלא מן המניין 

שליש על פי חוק אחד לחודש חייבת להיות ישיבה שלא מן המניין ולכן זה 

זה כבר לא משנה כי הישיבה  10או  9שמנסים עכשיו להחתים אנשים שיהיה 

 יום דרך הממונה,  14ימים ואם לא  7חייבת להיות על פי החוק תוך 

 הישיבה של היום זה ישיבה שנדחתה ל... רועי לוי:

 ברור.  דרי:יחיאל א

 זה לא ישיבה חדשה. רועי לוי:

 אבל נסגור לו גם ב, שלומי זינו:

 עכשיו לגבי, יחיאל אדרי:

 נסגור גם את הפינה הזאת, רועי לוי:

 נסגור לו גם את הפינה לא ניתן לו ל... זינו: שלומי



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

13 

ת לגבי עניין של  הנושא בסדר היום אני יודע אדוני ראש העיר שאתה לא היי יחיאל אדרי:

הזה אתה לא היית שותף של ה... הזה.  המעקףשותף להחלטה הקודמת של 

 אבל אני הייתי מבקש לדעת,

המנכלית להדפיס לנו משהו ששייך לעירייה שכחתי שהמנכלית גם הפכה  שלומי זינו:

 להיות העוזרת אישית שלך.

 סליחה אתה מפריע, אבי בינמו:

 אתה מפריע שאתה יושב בכיסא הזה, שלומי זינו:

 סליחה אתה מפריע, אבי בינמו:

 שלומי, רועי לוי:

 ם,ישחוד 8ד הרבה אל תדאג אבל רק עוד אני אפריע לך עו שלומי זינו:

 בסדר רק אל תפריע לי, יחיאל אדרי:

 ככה זה השכנים שלך בבית, שלומי זינו:

 'ינו, זרק אל תפריע לי בבקשה מר  יחיאל אדרי:

הבקשה של הישיבה שלא מן המניין חתומה על  אני מבקש ממך שתיקחי את שלומי זינו:

 חברי מועצת עיר, 9ידי 

 אתה תגיש את זה מחר תקבל חותמת. אדוני סליחה אתה מפריע, אבי בינמו:

 מה אתה אומר, אנחנו הגשנו את זה היום, שלומי זינו:

 מחר מחר, אבי בינמו:

 צת עיר שלחתמו,חברי מוע 9והישיבה הזאת תתקיים ביום רביעי הבא יש  שלומי זינו:

 אני לא אמרתי שלא, אתה מפריע ליחיאל לדבר, אבי בינמו:

 וישיבה שלא מן המניין והישיבה הזאת, שלומי זינו:

 אתה מפריע ליחיאל לדבר, אבי בינמו:

 שלומי,  דובר?:

 עושה טריקים שפיקים של פוליטיקה שלומי זינו:

 אתה מפריע ליחיאל לדבר, הלאה כן בקשה.  אבי בינמו:

טוב אז אני מדבר על מה שארע על לפני כמה שנים שאתה לא היית ראש עיר  חיאל אדרי:י

עדיין היה בתקופתו של ראש עיר קודם דוד עמר אם אינני מטעה אותי אדון 

מהנדס העיר השטח הזה השצפ הזה זה לא שצפ שניתן לבר יהודה אני עד 
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מקום ועשה את היום לא מבין על סמך מה ובאישור מי בר יהודה שיפץ את ה

 ההסדרה ועשה את הזפת במקום, 

אתה לא יכול ל... לדבר הזה, סליחה אתה לא יכול להתנהג בצורה כזאת  מיכל ליבנה:

 אלי,

 אני אתנהג בדיוק ... שלומי זינו:

 אין לי כאן חותמת דואר נכנס ל... מיכל ליבנה:

 את פוליטיקאית הפכת להיות, שלומי זינו:

 סליחה, מיכל ליבנה:

 את שכחת שאת עובדת עירייה ומי זינו:של

 אני מנכלית העירייה תודה רבה. מיכל ליבנה:

 את פוליטיקאית  שלומי זינו:

 אין לי דואר נכנס מיכל ליבנה:

 סליחה אתה תלמד לדבר יפה  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אני מדבר יפה, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 כן יחיאל בבקשה, אבי בינמו:

עוד מעט אני אפתח שטיח אדום לפני שאני בא לדבר איתך,  או שאני...  זינו: שלומי

 אבקש רשות מהוד מלכותו,

 אל ...  מיכל ליבנה:

 שמתי לך את זה בשולחן שלומי זינו:

 אני מניחה את זה כאן כי אני לא יכולה לתת לך דואר נכנס, מיכל ליבנה:

 וזה תרגילים, שלומי זינו:

 רגילים,זה לא ת מיכל ליבנה:

 זה תרגילים של כיתה א', שלומי זינו:

 זו האמת. מיכל ליבנה:

 פוליטיקה של ... שלומי זינו:

 תודה רבה יש לי תואר שני.. מיכל ליבנה:

 כן יחיאל בבקשה, אבי בינמו:
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 ג'ינו אני מבקש ממך בזמנך תדבר בזמני תשאיר אותי לסיים, יחיאל אדרי:

ד המשרד בשביל להדפיס את הבקשה כי במקום לא אבל הוא שלח אותי ע שלומי זינו:

 שהיא תוציא לנו את זה מהדואר נכנס, 

 אתה מפריע, אבי בינמו:

בשביל מה את מקבלת משכורת בשביל להיות עוזרת של ראש העיר או  שלומי זינו:

 מנכלית הישיבה?

 אתה מפריע לישיבה. אבי בינמו:

שיבות והיא צריכה לשרת את חברי היא גם מנכלית העירייה וגם מרכזת הי שלומי זינו:

 מועצת העיר 

 אתה מפריע לישיבה. אבי בינמו:

 היא לא משרתת אותך, שלומי זינו:

 אתה מפריע לישיבה. אבי בינמו:

 אתה הופך את כולם, שלומי זינו:

 אתה מפריע לישיבה, אבי בינמו:

ם ככה דובר העירייה.. יאללה קריאה ראשונה קריאה שנייה שלישית ג שלומי זינו:

 הישיבה הזאת לא שווה אתה יודע מה כי ...

 שלומי שלומי, גאורגי גרשקוביץ:

 בקשה,  אבי בינמו:

 תפסיק, גאורגי גרשקוביץ:

 גאורגי תפסיק לעזור לו. שלומי זינו:

 לא תפסיק, גאורגי גרשקוביץ:

 תפסיק לעזור לו, שלומי זינו:

 תן לדבר לאנשים מה קרה לך? גאורגי גרשקוביץ:

 בקשה יחיאל, נמו:אבי בי

 טוב, יחיאל אדרי:

 תשתה מים ותשתוק,  גאורגי גרשקוביץ:

 ת עלי?יפיפיקיבלת שתי נקודות אתה הת שלומי זינו:

שלומי שלומי אני מבקש זה פעם אחרונה שאתה מפריע לי כי אם אתה  יחיאל אדרי:

 תמשיך להפריע לי אני אפריע לך לאורך כל הדרך
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 ואווווו שלומי זינו:

 בסדר אז בוא לא נשחק משחקים, אדרי:יחיאל 

 עכשיו אני מפחד ואני לא מפריע, שלומי זינו:

אדון תתחיל לחשוב תתחיל לכבד את האנשים סביבת. כשאנחנו מדברים על  יחיאל אדרי:

שנה בעירייה הזאת שבזמנו ניסה  40לאון, אני קצת זוכר מה לעשות אני 

עיריית נשר עם המנהל כדי עם  ןחילופיאדון בר יהודה היזם לעשות עסקת 

לקבל את השטח הזה לטובת חנייה כי הייתה לו מצוקת חניה באזור הזה 

כיוון שהיה צריך להכניס את רמי לוי, השצפ הזה שייך למנהל החלק הזה 

שכביכול העירייה היא מפעילה את זה. השצפ הזה בתוכנית המקורית  לא 

מכירים את התרגילים היה אמור להיות חנייה אלה שטח ציבורי ואנחנו 

ששמים כמה עצים מסביב אז זה הופך להיות כביכול לא חנייה אלה שטח 

, זה בר יהודה ואני מצטט ציבורי ושימוש לציבור, היום אני רואה משהו חדש

 דברים מתוך הפרוטוקול כי אני אמרתי אותם זוכר,

 אני לא משתתף בנושא הזה. שלומי זינו:

ל נושא יהיה... ואני זוכר שעשינו מדידות אצל בר יהודה אנחנו נדאג שבכ יחיאל אדרי:

והביאו לו את החיוב של ארנונה כאשר יש לו בקומת העמודים שמה חנייה 

שלו של בית ב... סגורה עם מנעול ואמרנו לו אתה צריך לשלם ארנונה על 

המקום אמר לא משתמשים בה תראו בואו תראו זה סגור מה הפלא כל 

ב בגלל שהחנייה הזאת סגורה חונים פה מצד השני של העובדים של בית בל

העירייה ואנחנו, אזרחים שרוצים לבוא לא יכולים לחנות כי אין מקום 

למה?, כי עובדי בית בלב העובדים שלו לא מאזור שלו נמצאים שמה. היום 

בשביל לקנות את הקומה הרביעית והחמישית שאני יודע בשביל ההתעקשות 

לדבר הזה מה נולד פתאום שהוא היום כן יכול לבנות שלך בזמנו שלא לתת 

את זה, למה אנחנו השטח הזה הוא צריך לקבל אותו כחנייה זה לא שלו ואני 

שואל היסטורית מי נתן לו אישור לקחת חנייה של שצפ של בעלות העירייה 

כביכול זה לא בבעלות של... דרך המנהל, לשפץ אותה לשדרג אותה ולסדר 

.. חזרה, עכשיו היום הם באים עם תוכנית חדשה שאומרים אותה ולתת את.

אנחנו מספחים לו את החנייה הזאת כדי שיוכל לבנות את הקומה למעלה. 

אני מקווה מאוד, את יכולה לזוז טיפה אחורה כי הוא כבר מסכן קיבל נקע, 
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)מדברים יחד(  לאורך כל הדרך, אני הבנתי באיזשהו שלב אתה בהתחלה לא 

נית הזאת ובאיזשהו שלב אחר כך כבר הסכמת לתוכנית הזאת, הסכמת לתוכ

ומשהו לא ברור לי למה לא הסכמת בהתחלה לא הסכמת בהתחלה ולמה 

הסכמת אחר כך, עכשיו אם השטח הזה זה חנייה או שצפ של העירייה 

שהעירייה מתחזקת אותו אז הוא לא יכול לכאורה להשתמש בזה כחנייה 

יה ואני לא רוצה לפתוח לזה תיבת פנדורה כי אבל אם הוא משתמש בזה כחני

אני יודע מה היה עם רמי לוי בסוף הקדנציה האחרונה של ראש העיר וגם מה 

הקשרים שהיו שמה אני יודע על השלטים שנכנסו לשמה, מישהו פה עזר 

למישהו כדי שיהיה לו חנייה כדי שיוכלו לקוחות להגיע אליו אני לא רוצה 

תם מבקשים פה בוועדה המחוזית ועם כל הכבוד להכשיר את השרץ מה שא

ראש העיר אין דבר כזה שאין צא לעירייה אין דבר כזה זה הבית שלנו זה 

 העיר שלנו והוועדה המחוזית עם כל הכבוד,

 כבר מזמן... דן תיכון:

לא יכולה להכתיב לנו מה יהיה בבית שלנו ובמיוחד גם לא לך ראש העיר  יחיאל אדרי:

את זה, ולכן אני רוצה הסבר קטן לפני שאני מקריא את  ואנחנו יודעים

ההחלטה שלנו, אני רוצה הסבר ממך אדון לאון למה בהתחלה לא ומה 

השפיע עליך שכן והאם השטח הזה הוא שייך אליהם אולי אני רוצה לעשות 

אותו כחנייה, כחנייה לטובת העיר כדי לגבות כסף  הרי בנינו על חוק עזר אני 

ו על חוק עזר הכנסתי את השטח הזה כחנייה שנוכל לגבות ממנו זוכר ש, בנינ

 כסף לטובת הקופה של העיר, בקשה,

 לאון בבקשה, אבי בינמו:

 לא מה יש עוד אנשים שישיב בסוף, דן תיכון:

 לא רק על הנושא הזה. כי אנחנו כבר השבנו על זה, יחיאל אדרי:

 ועות מכל הסיפור הזה,אני חושב בנושא הזה יש די הרבה שמ :גורודצקי לאון

 לאון אני מציע שתתקרב לאון, בוא בוא תתקרב לא שומעים אותך, אבי בינמו:

 לא פה... :גורודצקי לאון

 לא לא תתקרב מה, אבי בינמו:

 תתקרב שנשמע אותך, בוא מה אתה מתבייש? רועי לוי:

 אני? :גורודצקי לאון
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 תעבור לשבת ליד ראש העיר. דן תיכון:

 עד רוצה ללכת הביתה זו הזדמנות,גל יחיאל אדרי:

אנחנו מברכים שהועלת לבוא ולכבד אותנו אדוני מהנדס העיר אולי תשיב  דן תיכון:

 לכמה שאלות,

 כן, תענה בקשה לנושא של יחיאל, אבי בינמו:

שנה בר יהודה קיבל היתר להקמת  13לנושא שהעלה יחיאל, לפני בערך  גורודצקי: לאון

 ה..נקרא ...שלוש,

 לא שומעים אותך. לוי:רועי 

הוא ב... שטח ציבורי פתוח, בשלבי  תב"עלפי המתחם של ה... שצפ מבחינת  :גורודצקי לאון

בנייה שימוש בשטח ... לצרכי התארגנות של ה... בלבד כי איש היה חייב 

להיות פתוח לכל התנועה לכל הכיוונים ...אני מתכוון, ובסיום אני לא נכנס 

עמר דאז למה ומדוע, אבל כעיקרון שנוהל של כרגע להחלטות של דוד 

העירייה היה שבסיום העבודה קבלן חייב לנקות את כל השטח ששימש 

כשטח התארגנות ולהסדיר אותו שהוא יהיה נקי מסודר כמו שצריך, מה 

שעשה בר יהודה על חשבונו כמובן הוא הסדיר את השטח כחנייה אני מדגיש 

החדשה  תב"עום באף הגשה כולל האת הנקודה כחנייה ציבורית באף מק

הזו,   נותנת לכאורה פתרון חניה למתחם לפי תקנות החוק בר יהודה לא 

הנוכחית מי שחייב לבצע את זה אז אתם  תב"עהגיש את השצפ הזה ב

קראתם את זה אני מניח בהחלטת וועדה מחוזית אהה נו קודם כל כפי 

א שטחים שבר יהודה שאמרתי זה לא נותן שום שנקרא פתרון לתוספת שנקר

לב לבית חולים הזה יש הצלחה כמה ש, הוא מבקש את... תוספת לבית במבק

שאני שמעתי די גדולה זאת המטרה היחידה למעשה לגבי הבניין הזה  

להרחיב או לתת יותר שירותים בתחום זה, בהתחשב בעובדה שיש מצב נתון 

בתוכנית  קיים כבר כמה שנים טובות אנחנו באנו ואמרנו למעשה כי

המקורית אם אתם תפתחו את החומר אתם תראו ששטח הזה זה מין 

קובייה לבנה זאת אומרת זה בכלל מחוץ לקו הכחול של תוכנית מה שהוא 

הגיש לכן התקבלה החלטה בדיון בוועדה המחוזית ככה זה לא ילך יש מצב 

את קיים, אתה לא יכול לעשות כל מיני קוביות לבנות ואנחנו רוצים להסדיר 

העניין הזה ולתת שימוש שנקרא נוסף לתכלית שנקרא שטח ציבורי פתוח 
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שימוש בשני מפלסים, החלק התחתון ישאר כחנייה  ציבורית אני מדגיש את 

 הנקודה ציבורית בלבד,

 למה? דובר:

ואת החלק העליון במפלס כביש דרך השלום שזה יוצא מאחורי תחנת דלק  :גורודצקי לאון

 וועדה, החלטתשצפ בלבד, זה למעשה מהות  הקיימת כאן ישמש כ

 יש...מה יש שם כשצפ? מה  יחיאל אדרי:

 מי החליט למה? מי יכול להחליט, גאורגי גרשקוביץ:

 אוטו לא יכול להחנות מה שאתה מדבר, יחיאל אדרי:

 סליחה, :גורודצקי לאון

 מה שעולים למעלה ויוצאים מתחנת דלק  יחיאל אדרי:

סביר שוב הכביש הזה לכאורה כביש מה שמוסלל לא יהיה שם כביש אני מ :גורודצקי לאון

לא יהיה שם נגישות מבחינת כלי רכב  מדובר על הנגשה לאנשים עם מגבלים 

או לנכים להולכי רגל בלבד הנגישות לחנייה הזאת הקיימת תהיינה אך ורק 

מחלק התחתון כלומר מכביש ה... הקיים, ומדרך השלום יהיה שנקרא שצפ, 

זה לפי החלטת העירייה תהיה אפשרות במפלס שנקרא ... לפתח אותו  שצפ

 כמו שאנחנו מכירים אותו,

 למה לא לעשות את זה גם למטה? בוריס אייזינברג:

 את מה? :גורודצקי לאון

 איפה שחנייה, מי למה אני לא יכול ש... בוריס אייזינברג:

 קיימת, אין תשובה בעניין הזה, יש מציאות שהיא :גורודצקי לאון

שנה מי החליט יש בנאדם שהחליט שיש שם  13מי מי החליט ככה לפני  בוריס אייזינברג:

 חניה?

 ...החליט ככה, :גורודצקי לאון

 מי? בוריס אייזינברג:

 מאיזה בחינה אתה מדבר? :גורודצקי לאון

 לא כשפתאום מישהו הקים שמה שטח לחניות, בוריס אייזינברג:

 יאל היה אמור להיות חילופי שטחים זה מה שהוא הסביר,הוא אמר לך יח רועי לוי:

 לא לא, דקה דקה, עניין של, :גורודצקי לאון

 היה אמור להיות חילופי שטחים. רועי לוי:
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שנייה רבותי. קודם כל שום בקשה בעניין הזה מבחינת, זה נכון שהיו  :גורודצקי לאון

 דיבורים בלבד שום בקשה למנהל לא הוגשה,

 ז מי הכשיר את המקום כחנייה,א רועי לוי:

 תכלס, :גורודצקי לאון

 מי סלל אותו? רועי לוי:

 זה מי שסלל אותו אני נתתי לך תשובה היזם, :גורודצקי לאון

 על סמך מה באיזה אישור? יחיאל אדרי:

 אף אחד לא אישר, :גורודצקי לאון

 יפה, יחיאל אדרי:

 שנה, 12בעצם עברו  רועי לוי:

 במפורש,אמר לך  ישי איבגי:

 בעצם הוא פרש לשצפ ועשה ככול העולה לרוחו, רועי לוי:

 נכון. יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 הוא לא גנב אותו כי החנייה היא יצ... :גורודצקי לאון

 לא חס וחלילה במרכאות כן, דובר:

 לא אני פשוט מצוטט את מה שנאמר כאן אף אחד לא גנב שטח ציבורי, :גורודצקי לאון

 לאון אם החנייה הזאת לא הייתה קיימת, רמי לוי לא יכל להיכנס, דרי:יחיאל א

שנייה. חנייה הזו כפי שהיא קיימת מכביש שירות הכניסה היא חופשית,  :גורודצקי לאון

חנייה הזאת היא ציבורית אם תהינה החלטה לבצע כניסה או יציאה אחרת 

לנו רואים מה אין שום בעיה אני חושב של... הזה מבחינת כמות חניה כו

 שקורה כאן בעיקר בכביש שירות, 

 אם יש בעיה של חניה אז אנחנו נאשר עוד הגדלה של שני קומות? רועי לוי:

 לא. אבל שתי הקומות האלה פתרון חנייה בר יהודה לא זקוק לזה, :גורודצקי לאון

 אבל אתה אומר שגם ככה יש שמה בעית חנייה, רועי לוי:

 ואתה מדבר על החנייה.  הוא מדבר על המבנה דובר:

יש שתי דברים יש עניין שקשור למבנה שמדובר לתוספת זכויות בנייה לבית  :גורודצקי לאון

חולים גיאט... שהיה קיים של קופת חולים מכבי  ..שכל בית בלב שהוא עושה 

עוד הברקה נוספת שיש באמת הצלחה לעניין הזה למה למיטב הבנתי משרד 
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דקו את זה ואישרו את זה אכן הוועדה המחוזית לא הבריאות ויתר גורמים ב

הייתה מאשרת, את העניין הזה. מבחינת שצפ לנושא )מדברים יחד(  זה רק 

  את אזור השצפ בלבד.

 אבל אתה לא יכול לתת לו לבנות משהו אם הוא לא דואג למקומות חנייה, בוריס אייזינברג:

 יש את זה, לאון:

 אין אין, בוריס אייזינברג:

 לאון לאון, אל אדרי:יחי

 עכשיו אמרת שא.... רועי לוי:

 לאון הגג שלו, יחיאל אדרי:

 תקשיבו טוב, :גורודצקי לאון

 הגג שלו שמעל רמי לוי, יחיאל אדרי:

 אני מבדיל שני דברים, :גורודצקי לאון

 אני גם מבדיל, תראה, יחיאל אדרי:

 פתרון חניה לבית ולב קיים בתוך המגרש, :גורודצקי לאון

לאון תאמין לי שאני מכיר את הבניין הזה אני גם כשאני הולך לרמי לוי אני  חיאל אדרי:י

בא מהכביש הראשי ועולה למעלה ונכנס לחנייה לגג נכון, בגלל זה אין להם 

 בעיה של חנייה,

 אין להם בעיה, :גורודצקי לאון

 כן אבל כשהו הולך לבנות, יחיאל אדרי:

 נו? :גורודצקי לאון

 החניה הזאת הולכת.  :יחיאל אדרי

 לא. :גורודצקי לאון

 לא תהיה חנייה שם? יחיאל אדרי:

 לא.  :גורודצקי לאון

 מה יהיה? יחיאל אדרי:

 לא הולכת, :גורודצקי לאון

 מה יהיה שם? יחיאל אדרי:

 הבנייה המתוכננת, :גורודצקי לאון

 כן, יחיאל אדרי:



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

22 

ור הבניין הקיים, הוא הוסיף בדיוק לפי אותו קובייה לפי אותם לפי קונט :גורודצקי לאון

באותה פרופורציה אותה קומה נוספת על מה שאנחנו מדברים בלי לסטות 

 לא סנטימטר אחד לא שמאל ולא ימין,

 אוקי. אני מדבר כרגע על החנייה למטה. למה אני מוותר עליה, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אני אומר למה אני צריך לוותר עליה, יחיאל אדרי:

 למה מה?   :גורודצקי לאון

 למה אני צריך לוותר עליה, אני רוצה אותה למשהו אחר זה שטח עתיר כסף, יחיאל אדרי:

 נו? :גורודצקי לאון

נחנו התחזוקה שלנו המחסנים שלנו שם א שאני יכול לקחת את ה, כל נושא יחיאל אדרי:

 תקועים ואין לנו אוויר ואני מכיר את זה,

 י,אוק :גורודצקי לאון

 שבסוף היום רכב חונה אחרי הרכב, יחיאל אדרי:

 אוקי, :גורודצקי לאון

 למה ש, שיהיה של בר יהודה אני צריך לדאוג לו לבר יהודה למקומות חנייה? יחיאל אדרי:

קודם כל אתה לא יכול לעשות את המחסנים האלו, כי זה שצפ אנחנו  :גורודצקי לאון

 מדברים על,

 א יכול לעשות חנייה כי זה שצפ,אבל הוא גם ל יחיאל אדרי:

 תעשה שינוי ייעוד, רועי לוי:

 אהה, אז זה מה שהוא רוצה לעשות היום,  יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אז רוצה לעשות תחליף כדי לקבל חנייה, יחיאל אדרי:

דקה יש כאן שתי אפשרויות מבחינת העניין הזה מי שחייב בר יהודה הוא  :גורודצקי לאון

מתייחס לשצפ הזה זה לא שלו בתוכנית מקורית מה שהוגשה  בכלל לא

לוועדה מקומית וועדה מחוזית זה בכלל לא מופיע, וועדה מחוזית קיבלה 

החלטה אדוני זה נמצא במרכז העניינים היות ויש נתון מצב קיים מזה שנים 

 רבות,

 הם לא קיבלו אתה אישרת להם את ההלטה. רועי לוי:

 אהה? :גורודצקי לאון
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אני ראיתי את הפרוטוקול אתה הסכמת להחלטה הזאת, הם לא היו עושים  ועי לוי:ר

 את זה ללא הסכמתך,

 נכון, אני... :גורודצקי לאון

 ואתה הסכמת בהתחלה לא הסכמת אני קראתי את הפרוטוקול היטב, רועי לוי:

 נו, :גורודצקי לאון

ז ליאת לחצה אתה בהתחלה לא הסכמת אתה אמרת שאתה לא חושב וא רועי לוי:

עליך ורואים דרך הפרוטוקול שגם חסר דברים בפרוטוקול כי לא הצלחתי 

להשיג עדיין את ההקלטה בסוף אמרת כן אבל גם אתה בהתחלה התנגדת 

אמרת לא אני לא חושב שצריך קודם כל לשנות את זה, גם אתה, וכשקראתי 

 את זה החלפת דעה תוך כדי בגלל הלחץ של ליאת,

 לא, :גורודצקי לאון

 לא, אני אומר לך לא, רועי לוי:

 אני אענה לך. :גורודצקי לאון

רגע שנייה אני לא מאשים אותך אני אומר היא לא יכולה עם כל הכבוד  רועי לוי:

 לליאת,

 אתה הבנת מהות הפרוטוקול מהתחלה ה... :גורודצקי לאון

יכולה חוקית  עם כל הכבוד לליאת היא לא יכולה לקבל החלטה כן אולי היא רועי לוי:

אני גם חושב שלא אני חושב שזה עובר לקחת את הסמכויות שלה ולהעצים 

אותם יותר מידי אבל היא לא יכולה לקחת החלטה של הוועדה המקומית 

שלנו שזה וועדת מורדת כרמל שהיא אומרת התוכנית תהיה ככה וככה והיא 

בכלל את תבוא והיא תהפוך את התוכנית על פי ראות ענייה מבלי לשאול 

הוועדה אם היו מחזירים את זה לוועדה והוועדה הייתה מחליטה וזה היה 

 עולה אז אני אומר לך לא היה יותר מידי על מה לדבר כאן,

 יופי, :גורודצקי לאון

אבל כשאנחנו לא שואלים את הוועדה שמבחינתי הוועדה היא כביכול  רועי לוי:

ת העיר ואת האינטרסים מייצגת את מועצת העיר את האינטרסים של מועצ

של עיריית נשר כשהם לא מיוצגים שם בוועדה המחוזית ואין אף אחד 

מעיריית נשר מנבחרי הציבור כי כבודך במקומך מונח אתה מסתכל על זה 

ברמה שלך מבחינת מהנדס העיר אף אחד שמייצג את אינטרסים של הציבור 
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ואני מקובל עלי של תושבי נשר, אז אני אומר שלא יכול להיות כזה דבר 

 דווקא העמדה הראשונית שלך שקראתי בפרוטוקול היא נראת הכי הגיונית,

 )מדברים יחד(  

יש לי משפט אחד מה שאמרנו יש רק אי הבנה קטנה מאוד, אני לא הסכמתי  :גורודצקי לאון

מהתחלה שהיה מדובר שרצו להפוך מצב נתון קיים במקום שצפ כחנייה 

ה תוכנן מהתחלה כשצפ אם אתם רוצים אני מוכן ציבורית אני אמרתי לא, ז

להסכים ודבר הרבה יותר פשוט החנייה קיימת המון שנים בסדר אני רוצה 

דו שימושי לשטח הזה שגם מפלס התחתון וגם מפלס העליון יהיה לטובת 

 העירייה כלומר גם חנייה ציבורית וגם שטח ציבורי פתוח. 

את זה לטובת מישהו אחר כי השטח עצמו כך או כך אתה לא יכול לתת  רועי לוי:

 מהרצפה עד למעלה כולל הקרקע,

 נו? :גורודצקי לאון

היות שמבחינת לא זאת אומרת אני לא מבין יכול להוא שייך לעירייה,  רועי לוי:

 םהתוכנית אמרתי שהבאתי כאן איזה תוכנית לבנות את זה בשני מפלסי

 בסדר,

 נכון, :גורודצקי לאון

ולשנות ומי אמר  תב"עבעיה אבל העירייה גם יכלה ללכת ולעשות איזון אין  רועי לוי:

שאלו מחליטים חנייה אולי נראה לבנות שם מרכז צעירים אולי אנחנו ניקח 

 את המקום הזה,

 שנייה, :גורודצקי לאון

 קומות ונשכיר אותו ואנשים ישלמו לנו ל... 3ונבנה רגע שנייה ונבנה חניון  רועי לוי:

 מי מפריע לך רועי? :קיגורודצ לאון

 אני לא יודע. רועי לוי:

 עי שנייה,רועי, רו :גורודצקי לאון

אני מעולם לא עסקתי בזה, כן אבל אתה מסתבר שכן עכשיו זה היה שמה לא  רועי לוי:

ידעו כן ידעו אני לא הולך אחורה אני חושב שזה חמור מאוד שנכנס יזם 

עם אישור של העירייה או  ועשה את מה שעשה בלי אישור של העירייה או

או לא נתן לו אישור, כך או כך אם הוא עשה את אם מישהו נתן לו אישור, 

זה בניגוד לשימוש זה חמור מאוד עכשיו מה באים באה ואומרת ליאת פלד 
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בעצם הוועדה המחוזית סליחה שאני נקעתי בשם ליאת פלד היא אומרת קחו 

הזאת הרי כולנו יודעים זה  את החוטא תהפכו אותו לנשכר קחו את החניה

מהרכבים שחונים בה זה רכבים שבאים לקנות  90%לא סוג שהחנייה הזאת 

ברמי לוי, חלקם תושבי נשר חלקם לא. גם זה בסדר אבל לא יכול להיות, 

ויכול להיות שמועצת העיר גם הייתה מחליטה לפתוח שם חנייה פתוחה 

זה לא מגיע למועצת העיר קומות, אבל לא יכול להיות ש 5ציבורית בגובה 

 ושואלים אותנו,

 שנייה שנייה, רועי,  :גורודצקי לאון

שנה ולא  13ואם מישהו עשה טעות, סליחה אם מישהו עשה טעות לפני  נברג:בוריס אייז

 פיתח על משהו שעשו בעיר הזו בלי אישורים, עכשיו עוד לתת פרס לבנאדם,

 חד משמעית לא, רועי לוי:

 יזה בנאדם?לא :גורודצקי לאון

 חד משמעית לא, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

לאון בוא לאון כולנו יודעים שזה משמש את המתחם של רמי לוי בלבד  רועי לוי:

 החניה הזאת,

 שנייה, :גורודצקי לאון

אני לא מכיר אף עובד עירייה בעיריית נשר שחונה ברמי לוי ובא מרמי לוי  רועי לוי:

 ברגל לעיריית נשר,

 שנייה, :ורודצקיג לאון

 לא מכיר, אני באופן אישי לא מכיר אולי אתה מכיר, רועי לוי:

רמי לוי עם כל הכבוד לסופר הזה הוא לא לבד שם יש עשרות עסקים   :גורודצקי לאון

 מסביב 

 וכולם שיכים לאותו יזם רועי לוי:

אמרתי לקבל לכאורה את ההחלטה כפי ש יש שתי אופציות שאתם יכולים :גורודצקי לאון

 חברת אינג'יניר בר יהודה הגישה בקשה בכלל בלי להתייחס לשצפ,

 נכון, רועי לוי:

וועדה יש בזה איזשהו היגיון מבחינה תכנונית אמר  דבר מאוד פשוט אתה  :גורודצקי לאון

 לא יכול לקחת מתחם ופתאום לגזור ממנו כל מיני חורים,
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 למה לא? רועי לוי:

 דקה,   :גורודצקי לאון

 למה לא? לוי:רועי 

 יש לי...  :גורודצקי לאון

 אני אראה לך המון תוכניות שכן גזרו חורים, רועי לוי:

 לאון לאון, יחיאל אדרי:

 איזה תוכנית לעיריית נשר, רועי לוי:

 לא לא לפני שאתה ממשיך, יחיאל אדרי:

 מה זה ליאת הזאת, רועי לוי:

 סליחה,  יחיאל אדרי:

 הליאת פלד הזאת, רועי לוי:

 אנחנו מדברים על המטרונית, חיאל אדרי:י

 נו?  :גורודצקי לאון

 חניות 300חניות ו 200כל הזמן ראש העיר בא ואומר )לא ברור(   יחיאל אדרי:

 נו?  :גורודצקי לאון

נסוע מה לא יחנו שמה מטרונית תעצור ותמשיך ליש לך שמה חניה שאנשים  יחיאל אדרי:

 הודה למה אני צריך לספח לו את זה?מבין למה אני צריך לתת את זה לבר י

 אף אחד לא מספח את זה,  :גורודצקי לאון

 נו באמת .. לוקח את השלט ומפשיר אותו נגמר, יחיאל אדרי:

יש אצלכם ברירה אחרת או שבמסגרת התוכנית מה שהוגשה על ידי חברה  :גורודצקי לאון

ת זה פרטית זה יאושר, יש אופציה אחרת שכך או ככה צריך להסדיר א

שעירייה לפי מדיניות שלה מחר או בעוד שנה או בעוד שנתיים תקבל החלטה 

מן הסתם זה בסמכות וועדה  תב"עתכין  על שטח שהוגדר כשטח ציבורי

 מחוזית,

 בהחלט, יחיאל אדרי:

 ותגיש את ה... :גורודצקי לאון

 יפה מאוד, יחיאל אדרי:

 זה לא מבטל  אחד את השני, :גורודצקי לאון

 זה כן מבטל אחד את השני, י:רועי לו
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 ועד אז זה לא יהיה, יחיאל אדרי:

אני לא אני אגיד לך אני אומר לך למה, אנחנו, אני חושב שאנחנו נותנים כאן  רועי לוי:

פתח גם לוועדה וגם לכל יזם אחר בעיר נשר לבוא ולקבוע לעיריית נשר מה 

א הוא לא חבר היא עושה בשצפ עכשיו יש כאן חבר שלנו שהיום כבר לא נמצ

מועצת עיר, היה סגן ראש עיר, חבר של כולם ושל הרבה אנשים בעיר, ואני 

לא, ואפשר להגיד את זה, שהוא על זה שהוא עשה משהו בשצפ על דעת עצמו 

הוא לא נמצא כאן היום אז לא יכול להיות שאחד הוועדה תיכנס בו גם 

ני הוועדה המחוזית וגם המקומית ובצדק שאם הוא לא עומד בחוק והש

תקנה את ידיה ותגיד עכשיו אני מכשירה את השרץ הבשצפ לא יכול לקרות 

זה איפה ואיפה אני הולך לבנות בית בגבעת נשר עכשיו אני אגיד אוקי את 

השביל אני רוצה לשנות אותו להזיז אותו הרי ברור שאף אחד לא ייתן לי 

ם  ניסיתם להזיז אותו אלה אם העירייה תיכנס איתי כיזם כמו שעשית

 לעשות בתוכנית אלמוגים כמו שניסתם לעשות בתוכנית כלל,

 כאן זה סיטואציה אחרת, :גורודצקי לאון

 ולכן הצבענו במועצת העיר נגד הכניסה של העירייה כיזם בתוכניות האלה, רועי לוי:

 לא יזם :גורודצקי לאון

 אם העירייה, רועי לוי:

 מגיש הבקשה, :גורודצקי לאון

מגיש סליחה כמגיש הבקשה אמת כמגיש הבקשה אם היו באים לעירייה היה  רועי לוי:

בא ראש העיר מניח את זה היה אומר לנו תשמעו יש כאן עניין שרוצים 

אנחנו העירייה אני רואה במדיניות שלי רואה שכדי לעשות שם  תב"עלשנות 

חנייה בשני מפלסים היה מביא תוכנית על המפלס העליון מה שהוא רוצה 

כר לא יודע מה  מזרקה היינו יושבים כאן מחליטים אולי היינו נכנסים כי

כמגישים יחד עם אותו יזם משנים שמה בונים אולי גם היינו מכריחים אותו 

לבנות לנו את המזרקה הזאת, יש המון אופציות לעשות והמון אופציות 

להביא את המדיניות של התושבים לתוך הוועדות התכנון אבל כשוועדת 

כנון באה ומקבלת החלטה מבלי לשאול את מועצת העיר, שמע אני אומר הת

לך את האמת זה פעם ראשונה אני באופן אישי, יכול להיות שזה... אני באופן 

אישי פעם ראשונה שנתקל בכזה דבר וגם האגרסיביות שנשקפת, שוב זה 
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קריאה של פרוטוקול לא שמעתי לא הייתי אבל האגרסיביות שנשקפת מתוך 

ת הפרוטוקול של ליאת גם כלפיך אני חושב שהיא לא במקום מאחר איקר

והיא הייתה צריכה לבוא ולהגיד למועצת העיר או לוועדת מורדי הכרמל 

צריך להיות ..בעניין הזה, אז בואו נדחה את זה לעוד דבר בעוד שבועיים 

 ונחשוב מה עושים, זה הכול,

 כן, :גורודצקי לאון

ה שאתה אומר הנה אני אומר לך אני גם מקבל את מה שאתה אני מבין את מ רועי לוי:

אומר אני לא חס וחלילה נגדך שוב אני קראתי ולמדתי את העניין אבל 

עצת שוועדת התכנון יכולה להחליט למו ספציפית בנקודה הזו אני לא חושב

 עיר על שצפ לא יכול להיות,

 ואני חושב שגם ה... בוריס אייזנברג:

 )מדברים יחד(  

 לתת להם את היד, כי אתה בעצם נציג שלנו שמה, ריס אייזנברג:בו

 נכון, רועי לוי:

 וזה זה מה שהוא, עוד פעם אתה צריך להגן לא לתת אהה בוריס אייזנברג:

אתם צריכים להבין דבר אחד, יש הבדל בין )מדברים יחד(  הרבה מקרים גם  :גורודצקי לאון

ועדה כלומר וועדה מחוזית שיש בוועדה המקומית מן הסתם, לבין חברות בו

אצלנו דיונים הם נותנים זכות דיבור לאותם יועצים גם בעצם אם יש צורך 

אני קם ואני מעביר את חוות דעת שלי מה אני חושב על הנושא מה מומלץ 

לאשר מה לא מומלץ אני לא יכול או שאני מאשר חוק קבע שמי שמאשר זו 

 וועדה אין מה לעשות,

 וות דעת זה,אבל ח רועי לוי:

אחר כך זורקים אותך החוצה ומי שמקבל החלטה זה רק חברי הוועדה  :גורודצקי לאון

 בלבד.

 על בסיס על מה שהם שמעו.  ישי איבגי:

לאון חוות דעתך ואתה יודע את זה מכריע גם בוועדה המקומית וגם  רועי לוי:

 במחוזית,

 אף אחד לא הולך נכדך, דן תיכון:
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בתי ולא במחוזית ואני הייתי איתך וישהולך נגדך. לא במקומית  אף אחד לא רועי לוי:

 איתך,

 במקומית אני מסכים, במחוזית... :גורודצקי לאון

ישיבות ישבתי איתך במקומית בחיים לא הלכתי  20 15ישבתי איתך לפחות ב רועי לוי:

לשום החלטה נגדך כי לך יש את הידע ובדרך כלל אנחנו נסמכים עליך. כאן 

עניין תכנוני כאן זה עניין רעיוני אני חושב. כאן זה עניין של זה לא 

 אינטרסים,

 רועי, :גורודצקי לאון

 עכשיו גם, רועי לוי:

 אתה התחלת סליחה... ממשפט מאוד נכון, :גורודצקי לאון

 וגם של מחוזי רועי לוי:

 למה מהתחלה לא, :גורודצקי לאון

 וגם במחוזית רועי לוי:

 יתה בכלל תוכנית,לא הי :גורודצקי לאון

 לא לא היה? באמת? רועי לוי:

 תפתח אם אתה תפתח תוכנית מקורית ש, :גורודצקי לאון

 פתחתי, רועי לוי:

 שהיא... :גורודצקי לאון

 לא היה  הם שינו אותה במחוזית. רועי לוי:

 אין דבר כזה, :גורודצקי לאון

 אני יודע. לכן אתה היית צריך, רועי לוי:

 בשני רגלים אחורית, לעמוד ישי איבגי:

לעמוד שם ולהגיד לגברת ליאת אם את רוצה לקבל החלטה בניגוד לעמדתי  רועי לוי:

לעמדת עיריית נשר זה כבר עניין שלך באמת אני אין לי זכות הצבעה. אבל 

העמדה של עיריית נשר זה מה שאושר בוועדת מורדות כרמל. לא במה שאת 

 החלטת לאשר כאן היום,

 לא, :גורודצקי לאון

 זה בסדר גמור זה לעניין הזה. עכשיו אהה שאת פתאום משנה את זה.  רועי לוי:

 מה הפרוצדורה :גורודצקי לאון
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עכשיו אני גם יודע גם בוועדה מחוזית יש לך השפעה מכרעת שמה כולל כמו  רועי לוי:

שהיה בנושא של כיכר העיר שאנחנו אמרנו אין מקום בכיתות הלימוד ואתה 

ש מקום בכיתות הלימוד ובסופו של דבר גם בהחלטה של וועדת שם אמרת שי

הערר הם הלכו איתך אמרו אם מהנדס העיר אמר אנחנו הולכים עם דעתו 

של מהנדס העיר על אף שהיום אנחנו רואים שבאמת אין מקום לכיתות 

הלימוד אבל זה לא העניין הדעה שלך משם מכריעה כמעט מכריעה. וגם אם 

בניגוד לדעתך, שמע זה כבר לא תלוי בך אבל לפחות  היא הייתה מצביעה

 תייצג את האינטרסים של העירייה.

 כן בקשה אהה דן תיכון, אבי בינמו:

 אני רק אגיד עוד מילה אחת, רועי לוי:

 דן תיכון, אבי בינמו:

לא לך אני אזכיר לחברי מועצת העיר שכשמינינו בזמנו בתחילת הקדנציה  רועי לוי:

חברים בוועדות השונות כולל בוועדה המחוזית אני הצעתי  היה אישרנו אהה

שמי שיהיה נציג של עיריית נשר בוועדה המחוזית זה ראש העיר אבי בינמו 

ומי שהתנגד שהוא יהיה נציג בוועדה זה אבי בינמו הצביע נגד עצמו והצביע 

סקי איש מדהים רסקי ראש עיריית קריית ביאליק אלי דוקורלאלי דוקו

אבל האינטרסים שלו זה לא אינטרסים של נשר עם כל  טליגננחמד אינט

הכבוד, ואם היה שם ראש עיריית נשר היה אולי יכול להציג את האינטרסים 

 של עיריית נשר אבל הוא ברח מזה.

 תודה רבה לך על הערה, אבי בינמו:

תך אדוני ראש העיר יוצא לנו להיפגש אדוני המהנדס לעתים וכן, ברש דן תיכון:

אחוז  100ות מאוד אני ארבע וחצי שנים בא בקביעות כמעט של רחוק

לישיבות המועצה, כל מועצה אני שואל את עצמי איפה מהנדס העיר אז 

 אומרים לי פעם שיש לו בעיות בבית ואחר כך יש לו בת מצווה לנכדה אבל, 

 לא ברית, :גורודצקי לאון

 אהה ברית, דן תיכון:

 כי זה היה בבית אצל בת שלי, לא הזמנתי אותך :גורודצקי לאון

 זה בסדר גמור, דן תיכון:

 קודם כל מזל טוב, ישי איבגי:
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 מזל טוב, נעמי כספי:

 אני מודה לך, דן תיכון:

 ואני אעדכן אותך אני גם הייתי סנדק, :גורודצקי לאון

 אבל חתכת, ישי איבגי:

 אהה? :גורודצקי לאון

 חתכת? ישי איבגי:

 רוצה להסביר לך כמה מוסכמות, תן לי לדבר, אני דן תיכון:

 אממ? :גורודצקי לאון

 אני לא מבין את התנהלותך בעיר הזאת,  דן תיכון:

 מאיזה בחינה? :גורודצקי לאון

מכל הבחינות. אתה חושב שאין מועצת עיר אתה לא חושב שאתה זקוק  דן תיכון:

יעת מועצת עיר ולכן  אתה מן איזה אישיות דלהביא דברים לאישור או לי

 רמת מעלה שלא חייבת לדווח דבר. כשבאתי ל,

 לא הבנתי את המשפט האחרון? :גורודצקי לאון

 אתה תבין, דן תיכון:

 מצד אחד אני לא חייב לך שום דבר, :גורודצקי לאון

 אל תפריע לי, דן תיכון:

 מצד שני כל נושא שאתה כחבר מועצת עיר, :גורודצקי לאון

 לי,אתה תשב בשקט ואל תפריע  דן תיכון:

 אני לא אשב ... ואל תדבר איתי ככה, :גורודצקי לאון

 שב בשקט דן תיכון:

 אני לא בן שלך ואני מזהיר אותך, אל תדבר איתי בצורה כזו, :גורודצקי לאון

 אל תזהיר אותי אני שמע מה שאני אומר לך, דן תיכון:

 אבא שלי לא מדבר איתי בצורה כזו, :גורודצקי לאון

 ותי יותר, שמעת שב בשקט,אל תקטע א דן תיכון:

 די די די, אבי בינמו:

 נו די מה  דובר:

 עוד משפט אחד, דן תיכון:
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אבי שיהיה ברור לכולם עוד פעם הבנאדם הזה יפתח את הפה בצורה כזו אני  :גורודצקי לאון

 קם ואני הולך.

 אתה יכול ללכת, אתה יכול ללכת עכשיו. דן תיכון:

 מה זה. דובר:

 תה תקשיב לי, אתה יכול ללכת,עכשיו א דן תיכון:

 מה זה הדבר מה זה ההתנהגות הזו? :גורודצקי לאון

 אתה אהה, דן תיכון:

 דן דן דן דן דן אבי בינמו:

 אתה לא תלמד אותי, דן תיכון:

 דן, אבי בינמו:

 אתה לא תלמד אותי, אתה מזלזל במועצת העיר דן תיכון:

 תכבד אותו הוא מהנדס העיר, אבי בינמו:

 במועצת העיר, ן:דן תיכו

 אתה בושה איך  אתה מדבר יחיאל אדרי:

 אני מכבד את כל חברי מועצת העיר, :גורודצקי לאון

 אתה תכבד את כולנו, דן תיכון:

 חוץ ממך עם כולם אני חברים, :גורודצקי לאון

 בסדר, דן תיכון:

 עם כולם, :גורודצקי לאון

 זה לא יפה,  נעמי כספי:

 שקט? ישי רועי?אתם יושבים ב יחיאל אדרי:

 אני באצבע שלך, דן תיכון:

 רועי אתם יושבים בשקט? לסתום לו את הפה, יחיאל אדרי:

 מה זה לסתום לו את הפה, רועי לוי:

 לסתום לו את הפה הוא הוא לא מכבד אותנו, יחיאל אדרי:

 תדבר לחבר שלך )מדברים יחד(  הוא ראש הישיבה תפנה אליו, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 רבותי, י בינמו:אב

 בואו נמשיך בנושא, ישי איבגי:
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ארבע וחצי שנים אמרו לי שיש אדון לעיר וקוראים לו בר יהודה והוא עומד  דן תיכון:

בפני עצמו לפחות בקדנציה הקודמת וכנראה זה נמשך אל הקדנציה הזו 

עכשיו אני שומע שנוסף לאינגיניר/מהנדס בר יהודה כפי שקראת לו תמיד 

שייך לשר בן יהודה שקוראים לו על שמו את הרחוב הראשי,  חשבתי שזה

אבל התברר שיש לו נכסים כאן והוא עתיר נכסים ויותר מעכל בעל השפעה, 

עכשיו אני שומע שבנוסף לבר יהודה ישנה השפעה גדולה גם למפעלי המלט 

אני שואל אותך כמהנדס העיר ואתה צריך לייצג אותי וזה שתצעק או תצביע 

י אני לא מתרשם מהדברים האלה אתה צריך לבוא לכאן לכל באצבע על

ישיבה וראש העיר חייב היה לדאוג לכך  שאתה תהיה נוכח כאן בכל ישיבה 

אנחנו מנותקים ארבע וחצי שנים מכל ענייני של התכנון ובנייה של העיר הזו 

לא יודע מי אשם אבל בוודאי שלא אני. עכשיו אני שואל אותך אתה לקחת 

ית את ראש העיר עם כל מיני וועדות וה שנקרא אנרגיה שאובה ליוחלק  במ

 בוודאי נתת יד לצוות מיוחד של מפעלי המלט,

 זה לא נושא הדיון אדוני הנכבד, אבי בינמו:

 מה? דן תיכון:

 זה לא נושא הדיון.  אבי בינמו:

 תן לו לשאול את מה שהוא רוצה, ישי איבגי:

 .לא אני מקשיב ל... :גורודצקי לאון

 )מדברים יחד(  

 אני לא אתייחס לדברים שלך, דן תיכון:

 חבל שלא תתייחס :גורודצקי לאון

 של נעליך כשאתה מדבר כך. ותתחשב בחברי מועצה, דן תיכון:

 אני מתחשב, :גורודצקי לאון

וגם שהם לא מסכימים לך ואתה יודע שאנחנו עוד חלוקים עוד מימי דוד  דן תיכון:

י מה שנעשה בפרויקט שלנו, עכשיו אני שואל אותך, עמר, דוד עמר אמר לגב

אתה נתת ידך להקמת צוות תכנון של מלט נשר )מדברים יחד(  את כל 

התוכנית הזו של אנרגיה שאובה והקמת השכונה הזאת האם לא מצאת לנכון 

לבוא לכאן ולדווח למועצת העיר על מה שנעשה בעיר שלהם כשהחלטות 

שר כי אתה אישיות ציבורית בפני עצמך משפיעות על המשך קיומה של נ
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מותר לך הכול, אפילו אתה לא טורח לבוא אלינו אני רוצה לשמוע מה 

עמדתך האם אתה ראשית תבוא לכאן מעתה ואילך? עד סוף הקדנציה?, אני 

מקווה שיבחר ראש עיר חדש שיחייב אותך לאחר מכן לבוא ולהיות נוכח 

עצת העיר על מה שנעשה בכל האם אתה חושב שאתה חייב גם לדווח למו

תחום הבנייה בנשר? בכל זאת אנחנו לא מריונטות שלך ולא בובות שלך 

 ואתה יכול לאיים עלי כמה שאתה רוצה, 

 סיימת? :גורודצקי לאון

 ואתה יודע שאני, דן תיכון:

 אני יכול לענות? :גורודצקי לאון

 אני ..לא אשן הלילה. דן תיכון:

 יכול לענות?יפה. אני  :גורודצקי לאון

 כן אתה יכול. דן תיכון:

אני יכול. כמה דברים א' אני לא הקמתי שום צמתים וצוותים לא לחברת  :גורודצקי לאון

גירה שאובה צוותים מתוכננים כמו על ידי יזם אמפעלי נשר ובטח לא ל

 הפרויקט מהנדס

 מי זה יזם הפרויקט? דן תיכון:

 כלל תעשיות, :גורודצקי לאון

 י זה יזם הפרויקט?מ דן תיכון:

 חברת כלל תעשיות  :גורודצקי לאון

 שזה נשר מלט? דן תיכון:

 זה כלל תעשיות, נשר מלט זו חברת בת אחת מהקונצפט הענק הזה, עכשיו  :גורודצקי לאון

 זה אותו דבר, דן תיכון:

 רגע, :גורודצקי לאון

 זו רק, דן תיכון:

 לא הייתי, :גורודצקי לאון

 ה אחת מעל,זה רק קומ דן תיכון:

 אני מסביר לך שוב בשום שלב לא הייתה שום התערבות של העירייה, יפה,  :גורודצקי לאון

 למה לא? דן תיכון:

 למה לא? אתה תיתן לי לענות?  :גורודצקי לאון
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 אתה שאלת אותי בקריאת בינים גם, דן תיכון:

יין של מפעלי נשר  יפה אז אני מסביר לך שוב, לא בעניין של כלל לא בענ :גורודצקי לאון

עיריית נשר מבחינת יועצים או הקמת צוות מקצועי זה או אחר הוא לא )לא 

ברור(  יש שתי תוכניות תוכנית אחת של כלל שהוגשה לוועדה המחוזית 

 יחידות, 5,000שאנחנו מדברים על 

 לא הייתה מעורבת במה? כי זה לא עניין, דן תיכון:

, אתה באמצע משפט נכנס, לא יהיו שאלות אני אענה תן לי להשלים משפט :גורודצקי לאון

יחידות דיור ולמעלה  5,000לך.  בעניין של כלל הפרויקט שמדבר על 

 מטר מרובע מסחר תעשיה וקידם בשטחים פרטים של כלל, 300,000מ

 זה לא שייך לנשר, דן תיכון:

חס למעשה לשטח פלית כל הפרויקט מתיייזה שייך לעיר נשר מבחינה מוניצ :גורודצקי לאון

 פרטי פרויקט הזה זה לא סוד המדינה

 גירה או כלל?אמה זה ה רועי לוי:

 בעניין הזה, לא לא אני מדבר כרגע על כלל, :גורודצקי לאון

 כלל העירייה נכנסה כיזם מה זה לא של עיריית נשר, רועי לוי:

 לכלל, :גורודצקי לאון

 נשר תיכנס כיזם התוכנית הזאת, של עיריית נשר אתה נתת המלצה שעיריית רועי לוי:

 לא יזמתי, :גורודצקי לאון

 כמגיש, ישי איבגי:

 כמגיש נו, רועי לוי:

 כמגיש התוכנית, :גורודצקי לאון

 אותו דבר אתה הבאת את זה למועצה, רועי לוי:

 תוכנית הזו, :גורודצקי לאון

 לא חשבת לבוא למועצה ולהסביר לנו במה דברים אמורים, דן תיכון:

 אני תן לי להשלים משפט, :גורודצקי לאון

 אתה משלים הרבה זמן, דן תיכון:

 אני העברתי את המלצתי אני חושב שהפרויקט הזה הספציפי הוא טוב לעיר   :גורודצקי לאון

 אתה החלטת, דן תיכון:

 לא החלטתי, :גורודצקי לאון
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 באיזה כובע החלטת שהפרויקט הזה טוב לעיר? דן תיכון:

 בכובע שלי החלטתי העברתי רק המלצתי בעניין הזה.  :גורודצקי לאון

 רק המלצתך, דן תיכון:

 רק המלצתי :גורודצקי לאון

 כבר אמרנו לך שהמלצתך  דן תיכון:

 מועצת העיר דנה בעניין הזה ואישרה את, :גורודצקי לאון

 )מדברים יחד(  

 לא נכון לא דנה לא היה דבר כזה.   דן תיכון:

 נתם בזה?נעמי אתם ד רועי לוי:

 לא. נעמי כספי:

 בהנהלה דנו בזה? רועי לוי:

 לא. נעמי כספי:

 אהה אוקי, רועי לוי:

 כלל... :גורודצקי לאון

 אנחנו קראנו את  דן תיכון:

 אגירה שאובה, כלל, :גורודצקי לאון

 כלל כלל דן תיכון:

 כלל, הנה סגנית ראש העיר אומרת, רועי לוי:

 אנחנו קראנו בעיתון,אני אומרת לך באחריות  דן תיכון:

 לאון אולי אתה היית אנחנו לא היינו, נעמי כספי:

 ואם אתה רוצה את הכותרת שלומי יספק לך, את ה, דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

 לא היה שום דיון, דן תיכון:

 למרץ, 27תוכנית הזו נידונה ב :גורודצקי לאון

 ים דיון,הנה בקשה ממלא מקום ראש העיר אומר שלא התקי רועי לוי:

 היה דיון בבתי קפה זה בסדר דן תיכון:

 בבתי קפה אני לא הייתי :גורודצקי לאון

 גם ארוחות צהרים, דן תיכון:
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אני לא יודע מה אתם מדברים אני העברתי את חוות הדעת אני חושב  :גורודצקי לאון

שהפרויקט הזה טוב, מבחינת שכונת מגורים מהרבה בחינות ובוודאי הוא 

 שמפעל עצמו מיועד להעתקה,טוב בהמשך 

 איזה העתקה? דן תיכון:

 וישולב מגורים, :גורודצקי לאון

 שנה ליפול, 50נתתם לו אישור ל רועי לוי:

 שנה, 25 ישי איבגי:

 שנה, 25עד  :גורודצקי לאון

 למה לא הבאת אלינו את הנושא, דן תיכון:

 לאון לאון, רגע רגע דן נעמי כספי:

 ן?הנושא הזה לדיו דן תיכון:

 אני על דעת עצמי אדוני לא מעביר שום דבר, :גורודצקי לאון

 דן דן, נעמי כספי:

לזה יש לי חברים למועצת העיר שאתם צריכים לקבוע שבדיון זה או אחר  :גורודצקי לאון

אתם רוצים לשמוע מה מתוכנן לגבי כל פרויקט דלת שלי תמיד פתוחה ראינו 

 את זה בש...

 ים לבוא אליך?אהה אנחנו צריכ דן תיכון:

 לא אני מוכן לבוא, :גורודצקי לאון

 אתה לא בא.  דן תיכון:

 אתה תזמין אותי, :גורודצקי לאון

 אני מזמין אותך כל ישיבה,  דן תיכון:

 אבל הוא לא יכול להזמין אותך מה הוא יושב ראש הישיבה, רועי לוי:

 אז דברו איתי, :גורודצקי לאון

 טוב רבותי, אבי בינמו:

 רגע אני שנייה, פי:נעמי כס

 אני על דעת עצמי לא מביא את ה, :גורודצקי לאון

 אין בעיה אבל, לאון יהיה דיון בנושא אגירה שאובה  אבי בינמו:

 אתה אומר שאתה מצפצף על מועצת העיר על תושבים, דן תיכון:

 הוא לא מצפצף, אבי בינמו:
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 לא זה אתה אומר,  :גורודצקי לאון

 אני אומר, דן תיכון:

 זה אתה אומר עכשיו כרגע, :גורודצקי אוןל

 בסדר אני אומר שאתה מצפצף על תושבי נשר ומועצת העיר. דן תיכון:

 סליחה אני לא מקבל את ההתבטאות הזו שלך לא מצפצף אבי בינמו:

 לגבי אגירה שאובה יכול להיות שאתה היית מעורב הרבה יותר טוב, :גורודצקי לאון

 לא הוא.. אבי בינמו:

כי הדיון שיתקיים בוועדה ארצית לתשתיות לאומיות במילים פשוטות ותל  :גורודצקי לאון

 בחודש נובמבר השנה,

 כן, נעמי כספי:

 אף אחד מנציגים לא מועצת העיר, :גורודצקי לאון

 מי ידע רועי לוי:

 לא ידענו על זה נעמי כספי:

 מי ידע על זה? רועי לוי:

 לא ידעתי אף אחד לא ידע גם אני  :גורודצקי לאון

 אתה ידעת אתה הוזמנת, אבי בינמו:

 זה בדיוק הבעיה,  רועי לוי:

 אני מזמין את זה שוב אני מזמין פעם שנייה, :גורודצקי לאון

 אבל אתה הוזמנת, דן תיכון:

כי אתה משקר אדוני אני אומר את זה בפומבי אני לא קיבלתי הזמנה ולא  :גורודצקי לאון

 קיימתי באף מקום שום דיון,

 יש לך את החוברת? דן תיכון:

 טוב אני, אבי בינמו:

 חוברת של מה? :גורודצקי לאון

 אני מבקש... אבי בינמו:

 ואני אוכיח לך שאתה כאן בדיון בפומבי שיקרת  שאני הוזמנתי לישיבה :גורודצקי לאון

 אני אראה לך את הפרוטוקול ואת החומר, דן תיכון:

 את הנושא, טוב רבותי, רבותי סיימנו אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  
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 לאון לאון, לאון סיימנו את הנושא אגירה שאובה, אבי בינמו:

 אני לא קיבלתי, )מדברים יחד(  לאון:

 )מדברים יחד(  

 ואני מציע לך להתנצל מייד, דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

 שום הזמנה רבותי, :גורודצקי לאון

 מדברים יחד(  לא לא מקובל עלי,לא על המילה אני מבקש תתנצל,  ) אבי בינמו:

 זה בסדר אני... דן תיכון:

 לא לא מקובל עלי, אבי בינמו:

 אבל אתה צדיק, דן תיכון:

 )מדברים יחד(  

 תראו אני שלחתי לוועדה ארצית את העניין הזה  :גורודצקי לאון

 אז אתה יודע מה יכול להיות שראש העיר קיבל הזמנה ולא נתן לך אותה, רועי לוי:

 דברים יחד(  )מ

 אתה יודע אולי זה יותר הגיוני, רועי לוי:

 תפסיק תפסיק, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתה מספר סיפורים מאחוריך, רועי לוי:

 תפסיק, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 יהיה דיון על זה ובדיון הזה נשמע, אבי בינמו:

 איזה שקרים, רועי לוי:

 טוב, אבי בינמו:

 יקו כבר עם השקרים האלהתפס רועי לוי:

 רבותי, אבי בינמו:

 מאחורי הראש שלך רועי לוי:

 רועי רועי, אבי בינמו:

 הוא אומר אני לא יודע מזה, רועי לוי:

 רועי אני מבקש ממך, אבי בינמו:
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 אפשר? ישי איבגי:

 אז זה עוד יותר גרוע אם אתה מהנדס העירייה,אדווה קאופמן:

ר לדברים שאמרתי שים לב אני אמרתי לך שהעיר אני אומר לך אני חוז דן תיכון:

הזאת נשלטה בעבר על ידי מהנדס בר יהודה שאיני מכיר אותו ולא ראיתי 

אני וודאי מכיר אותו על... של נשר, כיום היא נשלטת על ידי נשר מלט כלל 

תעשיות, עכשיו למועצת עיר אין סייפה בעניין הזה היא לא יודעת דבר ואתה 

 ר בעיר הזאת בתחום הבנייה לא נעשה ללא ידיעתך,יודע כי שום דב

 אנחנו כבר שעה וחצי על זה. אבי בינמו:

 והיית חייב לבוא לכאן ולהעיר את ענינו, דן תיכון:

 הוא לא חייב לדבר די חאלס, יחיאל אדרי:

 שעה וחצי אנחנו על הנושא הזה, אבי בינמו:

 בסדר מותר לי להגיד מילה, ישי איבגי:

 טח,ב אבי בינמו:

 על הנושא הזה, אפשר? ישי איבגי:

 בקשה, אבי בינמו:

 אוקי אדוני ראש העיר, ישי איבגי:

 וזה בסדר שאני שקרן, דן תיכון:

 הלאה הלאה לא מקובל, אבי בינמו:

 אני ממש כמה דקות, ישי איבגי:

 כן בקשה, אבי בינמו:

 כמה דקות, ישי איבגי:

 לאון לאון בבקשה, אבי בינמו:

 לת הזמנה )מדברים יחד(  כתוב שהוא קיבל,קיב דן תיכון:

 לא הייתי בדיון בכלל, לאון:

 יותר גרוע שלא היית דן תיכון:

 לא קיבלתי הזמנה, לאון:

 לאון בקשה,  אבי בינמו:

טוב חברים יקרים קודם כל ערב טוב לכולם, אדוני ראש העיר אני חושב  ישי איבגי:

ובא לידיעתי דוח שלא שהבעיה בעצם הרבה יותר ארוכה מסיבה פשוטה ה
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הובא למועצה ולאון זה בעצם יסכם את הכול, כולם חושבים שהבעיה היא 

נקודתית למגרש כזה ומגרש אחר לנקודה כזאת להשתתפות להיות מגיש לא 

מגיש, זה החלק הפשוט. הובא לידיעתי דוח שבמקרה אני לא ראיתי אותו 

בי שבעצם יועצים שהיו במועצה, ואתם יודעים שזכרוני בדרך כלל אינו בוגד 

בעירייה בשם לדוגמא ענת ברקאי נבוא מתכננת ערים ויועצת שיתוף הציבור  

ועוזי גורדון בעמ מתכנני ערים אני אפתח דווקא שהם בעצם עשו את הדוח 

הזה אני אפתח דווקא במשהו טוב, הרעיון שלדעתי היה היום בדיעבד הוא 

טוב שנקרא תוכנית מתאר אם  מתגלה כרעיון שיווקי בעצם היה תוכנית דבר

אתה מקשר את הדמויות אדוני ראש העיר אני בכוונה מדבר אליך אני מכבד 

את לאון אז אני מדבר אליך, הייתה תוכנית מתאר  שבתוכנית מתאר הזו 

התכנסו כמה אנשים רשום בדוח שמעולם המועצה לא קיבלה אותו מאה 

מאה אנשים העירייה  מי שרוצה אחר כך אני אתן לו העתק מהדוח אנשים

דיווחה או מי שסיכם את הדוח, עשה תוכנית מתאר בעיר בתוכנית מתאר 

 קבוצות ובעצם כל קבוצה העלתה, דבר חשוב שתקשיבו לו  3הזו התכנסו 

 אבל זה לא שייך, אבי בינמו:

 זה שייך, ישי איבגי:

 זה לא שייך ל נושא, אבי בינמו:

 ם תיתן לי את ההזדמנות,תכף תראה כמה זה שייך,  א ישי איבגי:

 שום דבר לא שייך, דן תיכון:

ואני אומר לך אדוני ראש העיר אני מבקש שלא תפריע לי אם יש לך דברים  ישי איבגי:

כמו שאני רשמתי אותם על דף אתה תרשום אותם ובדף תדבר תגיד לי מה 

קבוצות שהקבוצות האלה  3לא בסדר במה שאני אמרתי, אני אומר היו 

צריכים למנות את החוזקות של העיר ואת החולשות של העיר  בעצם היו

 בדרך כלל זה היה בהיבטים התכנונים הדוח הזה מעולם לא הובא למועצה

והיום יותר מתמיד אני מבין למה, אני אקריא לכם כמה דברים שזה בעצם 

מסכם את כל הדיון שקורה פה ואת כל מה שקורה במועצת העיר בעניין של 

 ,תכנון ובנייה

 ישי מי הכין את הדוח? דובר:

 אני אעביר לך אותו,  ישי איבגי:



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

42 

 ישי זה נמצא בגוגל כולם יכולים לקרוא אותו זה היה פה בישיבה פתוחה, ניסים בן לולו:

 רגע שנייה, ישי איבגי:

 בהיכל התרבות והציבור הוזמן, ניסים בן לולו:

 אפשר רגע שנייה, ישי איבגי:

 ,אני ראיתי ניסים בן לולו:

 אתה ראית את הדוח?  ישי איבגי:

 אהה ניסים בן לולו:

 רגע שנייה, אני לא הכחשתי שהציבור הוזמן, ישי איבגי:

 כשאני קורא נשר בגוגל גם את זה ראיתי, ניסים בן לולו:

אנשים היו לא הובא למועצה, אני שואל שאלה ניסים ואני  100רגע שנייה  ישי איבגי:

 אשמח לתשובה קצרה,

 כי הציבור הציבור ישב, לולו: ניסים בן

 תן לי רגע ניסים אני לא הפרעתי לך, ישי איבגי:

 לא היא שאלה, ניסים בן לולו:

אבל רגע אני שואל אותך שאלה ואני מדבר אני רוצה שתכבד אותי, אני אומר  ישי איבגי:

אנשים הגיעו העירייה שילמה ייעוץ מגיע למועצה לקבל את הדוח של  100

 שאני אקריא את מה שרשום שם אתה תבין למה לא רצו? היועצים אליה

 אני קראתי, ניסים בן לולו:

לא אם קראת אם תוכל להגיד לי עשר משפטים שכתובים פה אני רוצה  ישי איבגי:

 להקשיב לך,

 להיכנס לגוגל אני אקריא, ניסים בן לולו:

 אהה אוקי אז קראת אני רוצה לקרוא ולזכור, ישי איבגי:

 אוקי, לו:ניסים בן לו

 100אוקי, אהה בעצם כמובן שראש העיר היה ואני אקריא לכם שכמובן היה  ישי איבגי:

 משתתפים ואני אקריא לכם כמה דברים עיקרים מהדוח,

 משתתפים זה הציבור ישי, 100 ניסים בן לולו:

 הציבור, ישי איבגי:

 הציבור, ניסים בן לולו:

 א לך,משתתפים מהציבור אני אקרי 100 ישי איבגי:
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 יכול להיות, ניסים בן לולו:

 גם, 10יכל להיות  ישי איבגי:

 נכון, ניסים בן לולו:

 אני מבין שבשיטתיות ניסים כנראה שאתה רוצה להפריע, ישי איבגי:

 לא בכלל לא, ניסים בן לולו:

 אבל אם תקשיב לי עד הסוף ישי איבגי:

 אבל, ניסים בן לולו:

 אם תקשיב לי עד הסוף, ישי איבגי:

 אני מקשיב לך, ניסים בן לולו:

 אולי תחכים מעט ואולי גם לא, ישי איבגי:

 להחכים אתה אני יודע איך, ניסים בן לולו:

 אז בבקשה תן לי בבקשה לסיים, ישי איבגי:

 איש זה ציבור זה לא אנשים שבאו ממקומות אחרים, 100אבל  ניסים בן לולו:

 חברה,תן לי בקשה לסיים,  ישי איבגי:

 בסדר אוקי, בן לולו:ניסים 

חברה אני תכף אגיע להכול ואני אסביר לכם גם למה הפרוטוקול שסגר אותו  ישי איבגי:

ראש העיר הוא חשוב מאוד, אבל ראש העיר אני מבקש לעמוד על זכותי 

 לדבר ברצף בלי שיפריעו לי,

 דקות, 3יש לך עוד  אבי בינמו:

 ני רוצה להגיד כי הפריעו לי,אני מבקש, עד עכשיו לא אמרתי מה א ישי איבגי:

 בסדר, אבי בינמו:

אז עכשיו ככה בבינוי ופיתוח התושבים מבקשים, אנחנו מדברים על תושבים  ישי איבגי:

שלנו שבחרו בנו, תושבים מבקשים לשמור על אופי של בנייה מרווחת שיתוף 

של נושא תקשיב טוב, אנחנו מדברים על המועצה אנחנו לא מדברים אפילו 

יבור, תראו מה הציבור אומר אז שיתוף הציבור בנוגע לתוכניות הגדולות על צ

המקודמות בעיר תנועה נושא התנועה היא חולשה מרכזית הועלתה בקשה 

לקדם פתרונות מתקדמים בחנייה לרחבי עיר הנושא שאנחנו מדברים עליו, 

וסלילת כביש אופנים אוכלוסיה ודימוי זה לך אדוני ראש העיר עם כל 

ים שאתה שם מאחור יש לבחון מחדש את המיתוג של נשר כעיר השלט
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אקדמיה זה הציבור אומר לא אני תרבות וחינוך יש צורך לקדם תוכניות 

עידוד ופיתוח נשר כעיר תוססת בעל עצה של תרבות ופנאי רב גילאים מסחר 

ותעסוקה שימו לב היום אנחנו מדברים על כל התוכניות של כלל והכול 

הבסיס הכלכלי מהווה חוזקה משמעותית ויש לשמור עליו  מסחר ותעסוקה

 והיה פרסום גם בעיתונות על בעצם מה שהציבור אמר,

 בכוכב נשר, דן תיכון:

ואז בתשתיות שים לב מה הציבור אמר ואיך זה מתממש היום ותבין כן,  ישי איבגי:

ניסים למה אני קורא את זה, תשתיות קיים פחד מתוכניות שלא מומשו 

ם פתוחים במרחקים סבירים בגלל טופוגרפיה בן דור ים שטחים ציבוריחסרי

 היא שכונה מוזנחת 

 עלובה, דן תיכון:

חסרים פארקים שכונתיים, חסרים שבילי אופניים קיימות בעיות בטיחות  ישי איבגי:

בגני ילדים חסר תגידו לי מתי השלב שזה לא נראה לכם עכשיו כאילו כתבו 

ון בבית הספר אומנויות דמוקרטי מבנים קיימים יו חסר מגכשאת הדוח ע

ישנים חסרות נקודות מפגש בין אוכלוסיות מבוגרות וצעירות זיהום אוויר 

בעיר חסרים מקומות בילוי אוקי  הארנונה נמוכה תשלומי מס נמוכים  ואני 

לא בטוח שהתושבים של השכונות הוותיקות בעצם מרגישים את זה. עיר 

אגב העלו פה אדוני ראש העיר את מועצת נשות העיר קטנה ומשפחתית אוקי 

שזה דבר יפה מאוד, אוקי העלו פה אז צריך לבחון איפה הדבר הזה עומד 

 היום, אהה ובעצם שימו לב שים לב לחולשות אדוני ראש העיר,

רק בהערה אחת גם שנעשים באמת דברים טובים בצורה מסודרת כולל  אבי בינמו:

שואלים שלאות לא בשביל לקבל תשובות שיתוף ציבור הרי אנחנו 

 ...מהציבור כדי לקבל את מחיאות כפים,

 )מדברים יחד(  

 אנחנו שומעים את דעתם אבי בינמו:

שנים אנחנו מזכירים זה בתחילת  4אז רגע שמעת את דעתם במשך  ישי איבגי:

 הקדנציה,

 עוד לא סיימנו, אבי בינמו:

 ה אוטוטו מסיים אתה רק לא מבין את זה,רגע, ברור עוד לא סיימנו את ישי איבגי:



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

45 

 לא עוד לא סיימנו תוכנית עבודה, אבי בינמו:

אבל רק שנייה אחת שים לב מה הם אומרים חולשות פרויקט השאיבה  ישי איבגי:

האגורה אינן, זה תושבים אומרים תגידי אם הם מבינים את זה אינן )לא 

 שהיה השבוע הוא מה...ברור(  כל הדברים חזרו והכול, החשש אפרופו מה 

הכפלת גודלו והשפעתו של מפעל בזל וניתן כי תמוהה העובדה שכולם של 

זקות כנראה בגלל נוגע לסוגיות של איכות הסביבה  חתושבי נשר לא נשמע ב

מועצת נשות העיר הפעילה  אכפתייםתושבים זה גם לא הוצאת את הדוח 

ו את זה אנשים אצלך ביישוב וסייעת צעירי נשר יש עתיד מוכר לך? ציינ

 5,000, אני עובר עומסי תנועה מחלף יגור פרויקט כחזקותבמאה אנשים 

אפרופו  מצוקת חנייה עוד פעם מחסור באולמות ספורט כיוון שהחוגים 

תופסים את אולמות ספורט אנחנו מדברים על תחילת הקדנציה לבית הספר 

 מזדקנים ספר  החדש שנבנה אין אולם ספורט צפיפות בכיתות ומנגד בתי

תאום זרקו אותו לפני כמה שבועות בהם כיתות מרווחות, שבר יגור שפ

ואמרת אין כלום שטויות, שבר יגור פגיעה בשטחים הירוקים על חשבון 

בנייה, הכפלת האוכלוסייה בתי זיקוק וחומרים מסוכנים שמייצרים 

 המפעלים קרבה לגבול הלבנון,

 שי.אני אודה לך אם תסיים י אבי בינמו:

אני תכף מסיים אדוני ראש העיר, צעירים עוזבים את העיר זה תושבים זה  ישי איבגי:

 תושבים שלך אומרים,

 אני אענה לך, ניסים בן לולו:

חוסר חזון בתכנון אני בכוונה רחוב האלון עומסים אדירים, אוקי, מה עוד  ישי איבגי:

השגה בפרויקטים  יש רגע, כמובן חשוב דבר נוסף אנשים שהעלו אין דיור בר

של בנייה חדשים במועצת העיר כמובן שאתה השארת שבס ומעלים פה 

שהזוגות הצעירים לא יכולים לקנות דירות במחיר שפוי ואני מוסיף למרות 

שאישרת פרויקט של שבס שמאפשר בנייה תוספת בנייה בפרויקטים שכבר 

י לדאוג היו קיימים טרם נבחרת ולא הצבת את החזון של מועצת העיר כד

לתושבים צעירים שאין להם דירה פה בנשר במחיר שפוי זה התושבים 

אומרים ובעצם  אני רוצה לגעת אדוני ראש העיר עוד דקה מזמנך ונקווה ש, 

אני מקווה שאת הדקה הזאת לא תפריע לי, אני שבוע שעבר הייתה ישיבה 
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ביר כמה אני לא הרגשתי בטוב, וחשוב  לי להגיד משהו בנושא אני רוצה להס

פרוטוקול הוא חשוב למי שפתח את הישיבה ושימו לב זה כאילו הזדמן לנו 

הפתיחה של הישיבה הזו לגבי עניין של הפרוטוקול, הייתה סוגיה של עניין 

של תאגיד מים ואיזה סייעה במועצת עיר שאולי רוצה לקחת קרדיט על מה 

דבר  שהיא לא עשתה, אז מזל שיש פרוטוקול ובפרוטוקול כתוב כל

בפרוטוקול רשום ככה אבי בינמו אני רק רוצה להסביר למי שלא יודע כאשר 

נושא מגיע לישיבת המועצה הוא עובר את ישיבת ההנהלה כולם מכירים את 

זה,  בישיבת ההנהלה יכולים להתווכח לריב וזה בסדר גמור אבל מאחר וזה 

כוח יורד ומגיע לשאר המועצה לנושאים לסדר היום משמע למעלה הוי

הסתיים יש הסכמה וזה יורד למועצה להחלטה, ראש העיר מביא את הנושא 

של תאגיד המים אלינו, אם אתם רוצים לדעת באיזה תאריך זה היה, 

ובעצם, שנייה בעצם )מדברים יחד(  לא לא לא ממש לא. ראש  23/12/13ב

העיר אומר מחייב אותנו אומר שהחוק מחייב אותנו להצטרף לתאגיד המים, 

ר המועצה מועצת "כס קושניר אני מצוטט מהפרוטוקול מנהל הרשות ויואל

רשות המים הקובע  חובה לרשות המים המקומית להפעיל את שירותי המים 

והביוב בתחומה באמצעות תאגיד המים הביוב שהוקם לפי חוק ואז רועי לוי 

שואל את מוטי חן דאז נשאר עוד משהו לעשות אז מוטי אומר לו כל ה.. 

י זה הגזבר לשעבר מי שלא זוכר כל התהליך הזה מביא אותו לסדר מוט

שאנחנו בעצם היום כבר פחות או יותר עם הצוואר מתחת לגיליוטינה זאת 

אומרת זה ברמה של מוחלט רועי לוי אומר אני ממליץ לכולנו לא להרים 

צריך להחליט  90ם, זאת אומרת לא להיכנע, אם צריך אם בדקה היידי

 22או  23או נחליט אחרת,  בסוף נובמבר אם אני זוכר זה היה באחרת, אז בו

לנובמבר רועי אומר, התקיים דיון לפני חודש התקיים בפני וועדת הפנים של 

הכנסת אצל מירי רגע העירייה לא הייתה מיוצגת פה עיריית נשר אבל 

 השלטון המקומי כן היה מיוצג,

 אני הייתי שם,  אבי בינמו:

 נייה,רגע ש ישי איבגי:

 אני הייתי שם, אבי בינמו:
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והיא שמה והיא שם מקדמת באופן דחוף הצעת חוק של כפיית תאגידי מים  ישי איבגי:

ברשויות מקומיות לאיזה כיוון דן תיכון שואל אז הוא עונה לו לביטול 

תאגידי המים ואז יחיאל שבאמת תכף אני אציין אותו לטובה שואל מה אתה 

חנו נתנגד ואז רועי עונה בוא ננסה לקחת את מציע רועי אתה מציע שאנ

ההחלטה הזאת ולא היום להרים ידיים אלה לקחת אותה לקצה היום 

התקיים אצל מירי רגב כמו שהוא אמר בוועדת הפנים ואני יודע שלמשיח 

שהיה פה חבר מועצה מטעם סייעת הליכוד אגב יש קשר מאוד טוב איתה 

יכולה לזמן אותנו אפילו לישיבה  היא  גם טיילה איתו ברמי לוי אם היא

שמה את אבי בתור נציג זה מציע רועי לוי מהאופוזיציה לטובת התושבים 

יחד איתך נכון, משיח חוזר ואומר ככה היא אמרה שתוך שבעה ימים תתקבל 

ה של ההצעה של התאגיד אבל זה רק לדחייהחלטה בעניין לדחות את 

מתעשת היחידי מר ויחיאל אדרי חודשים אבל זה  לא העניין אוקי ורועי או

ליציה אז ואומר אבל בואו נהיה מציאותיים ונלך עם רועי עד הסוף מהקוא

שלא יהיה ספק למי שמנע את זה אוקי, לתאגידים כי מצד אחד אנחנו לא 

נשלם על מעמ זה משהו אחר שהוא אמר על העניין של המעמ הוא אומר בואו 

ללכת עד הקצה ואז משיח אומר אני  נלך עם רועי עד הסוף, והוא אומר צריך

ן הזה שיקול יין הזה אני מבקש מאחר ואין לנו בעניייכול להוסיף מילה בענ

דעת בכלל כי זה עניין של חוק אבל אנחנו לא גוף מחוקק אני מבקש לאשר 

ובסוף ההצעה הזאת לא עלתה אז את ההצעה כפי שהיא מופיעה בסדר היום. 

למה צריך אדוני ראש רגע, למען הסר ספק למען הסר ספק )מדברים יחד(  

 העיר פרוטוקול ואני מבקש שלא תקטע אותי,

 אחרי חמש עשרה , אבי בינמו:

 כן למה, ישי איבגי:

 אחרי חמש עשרה דקות שדיברת אבי בינמו:

למה צריך פרוטוקול אדוני זה מוכיח לך שפרוטוקול מה אתה אומר חשוב  ישי איבגי:

 להמציא המצאות מי עשה מה,מאוד הוא נרשם ואי אפשר 

 חשוב, חשוב חשוב מאוד, אבי בינמו:

 מי עשה מה?,  ישי איבגי:

 טוב אל תיתן לי הרצאה, אבי בינמו:
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 בסיום משפט אחד אני רוצה להגיד, ישי איבגי:

 כן? אבי בינמו:

אני לא בא אליך בטענה, אני אומר כל מה שקראתי מקודם בתוכנית המתאר  ישי איבגי:

יפה אבל כלום לא בוצע כפי שראיתם, אנחנו המועצה כמו שהוא דבר 

התושבים רוצים לדעת מה קורה בעיר, אני היום חבר המועצה אני לא הבנתי 

מתי מביאים למועצת העיר תוכנית להיות חלק מהמגישים מתי היא עוברת 

בכלל בלי מועצת העיר בלי שום דיון, ומתי היא מגיעה למועצת עיר לדיון את 

נתי והייתי שמח או אתה או ראש העיר אני לא רוצה באמת חס זה לא הב

 וחלילה ליפול עליך כי אני מכבד אותך אבל שראש העיר שמישהו  יעשה סדר,

 גם לי אין מושג מתי הם באים, :גורודצקי לאון

 פתאום אין לך מושג אתה מבין עבורי )לא ברור(  כמה זה חמור, ישי איבגי:

 ני אגיד לך מדוע, זה חמור א :גורודצקי לאון

 אני אשמח לשמוע, ישי איבגי:

כי מי שמלווה  נכון להיום תוכנית מתאר חדשה לעיר נשר הלוואי וזה היה  :גורודצקי לאון

בזמנו ביקשנו שזה יעבור דרך העירייה משרד הפנים הסכים לממן כשנים 

שנים וחצי מיליון שקל את ה... ממה התקבלה החלטה מנהל התכנון שהיום 

 בכלל לא משרד הפנים,זה 

 משרד האוצר, אבי בינמו:

משלמים כסף ליועצים זרים שעושים עבורנו תוכנית המתאר משרד האוצר.  :גורודצקי לאון

לידע כללי מאותו חומר דווקא שלשום התקיימה פגישה דווקא שפסלתי להם 

 את כל התשתיות שהם עשו מים ביוב ניקוז

 וכנית הזו לידיעת חברי המועצה,לא אבל צריך להביא את הת אבי בינמו:

 על מה אתה מדבר,  דן תיכון:

 בסדר בסדר, אבי בינמו:

 אבי, דן תיכון:

 טוב רבותי, אבי בינמו:

 אתה אומר שמתייחסים אליו כ... דן תיכון:

 רבותי אנחנו, :בינמו יבא

 ניין?עה לומר על המכי אין לנו  תיכון: דן
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 בוודאי שיש בוודאי שיש, אבי בינמו:

יון עוד לפני שיא )לא עהוער לאנשים שרגע שתוכנית הזו תהיה מוכנה ל אנוש :גורודצקי ןלאו

דה מקומית אני כבר לא  מדבר וועדה מחוזית  הם צריכים עמגע ווברור(  

 לבוא לכאן ולהציג את התוכנית הזו,

טוב רבותי אנחנו אחרי שעה ארבעים ושש דקות, רק שנייה, רק שנייה  אבי בינמו:

אנחנו עדיין בסעיף הראשון באמת כל אחד מצא לעצמו את  ברשותך

האפשרות לדון בכל בנייה כל תוכניות של בניית העיר, אני חושב אני חושב 

אני הצעתי משהו אבל לגבי זה אני אחזור רק בסוף הדיון אם יש לך באמת 

 4שפיגלר על הנושא הזה אם אתה רוצה להתפרש על הכול אהה הישיבה היא 

נושאים שהעלתם צריכים לדון בכולם נושאים חשובים  6נו כאן שעות יש ל

תכם השאלה אם אתם רוצים להמשיך בפר... חלק ונושאים מעניינים אז ברש

 מהדברים נכונים אבל אם אתם רוצים להמשיך בבקשה,

 הקראתי משהו אדוני ראש העיר, ישי איבגי:

 שלם, שנייה שנייה שנייה אתה יכול להקריא עוד ספר אבי בינמו:

 את הפרוטוקול אתה מכחיש אותו? ישי איבגי:

 אתה יכול להקריא עוד ספר שלם, כן  אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  ואני אומר לך שזה לא מדויק, דן תיכון:

 הנה בקשה, אז הם זייפו אותו לפי מה שאתה אומר, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

מים  ם המרכזים שהנושא של תאגידזה נכון מאוד שמשיח היה בין הגורמי אבי בינמו:

 לא עלה,

 הוא הלך להתקשר בסך הכול... ישי איבגי:

 שנייה תן לי לסיים, אבי בינמו:

 תעשה סדר בעניין, ישי איבגי:

 אני הייתי בדיון בוועדת הפנים, אבי בינמו:

 רשום רשום מה אתה רוצה להגיד, ישי איבגי:

 שפיגלר בבקשה, אבי בינמו:

שאני אכנס לגופו של עניין, ישי אכן משיח בזמן הישיבה הרים טלפון  לפני זאב שפיגלר:

 למירי רגב התייעץ עם מירי רגב,
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 זה מה שאמרתי רשום ישי איבגי:

 כתוצאה מכך הנושא לא... זאב שפיגלר:

 תן לו להגיד את מה שיש לו, אבי בינמו:

 הנושא לא עלה ולא התקבלה החלטה בנושא, זאב שפיגלר:

 וין,מצ ישי איבגי:

 ועד היום נחלצנו מהעניין דן תיכון:

נכון זה ברכה, הציבור מרוויח כולנו מרוויחים, לאון עצם הכנסת החנייה  זאב שפיגלר:

בוועדה בתוכניות של הוועדה המחוזית  כחלק כמקשה אחת עם בר יהודה זה 

 מה שנמצא כרגע בשאלה, החנייה היא נכנסת בתוכניות כחלק מה...

 וועדה המחוזית,ב :גורודצקי לאון

 בוועדה המחוזית נכון אוקי, זאב שפיגלר:

 וועדה מחוזית, :גורודצקי לאון

יפה, זה אומר שכרגע הוועדה המחוזית מנציחה מצב של שטח שהוא בפועל  זאב שפיגלר:

 שצפ מוגדר אצלה כב... יחד עם בר יהודה כחניה,

 לא, :גורודצקי לאון

 למה? זאב שפיגלר:

 אז אני מסביר, :גורודצקי לאון

 זה לא חלק מפתרון חנייה זאב שפיגלר:

 אני לא אמרתי פתרון זה הוכנס בתוכניות כחנייה, :גורודצקי לאון

 לא, :גורודצקי לאון

 עבר את המחוזית, קיבל אישור מהמחוזית, זאב שפיגלר:

 לא, :גורודצקי לאון

 כחלק מהתוכנית, זאב שפיגלר:

 ון,לא,  לא לא לא נכ :גורודצקי לאון

 למה? זאב שפיגלר:

תוכנית הזו אף פעם לא עברה דרך אישור וועדה מחוזית כחנייה, הדיון  :גורודצקי לאון

שהתקיים נדמה לי בחודש שעבר בוועדה המחוזית, וועדה מחוזית ביקשה 

לסרב לתוכנית שהוגשה את אזור השצפ עם חנייה ציבורית קיימת ולהוסיף 

אצלנו דרך זו דעתי של אם חברי מועצת זה נקרא תכלית נוסף לפי לשצפ יש 
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עיר סבורים  יש מועד שנקרא להגשת התנגדות כל אחד שהוא רואה שמשהו 

לא נכון לא ... סך הכול מדובר על החלטה וועדה מחוזית בעניין הזה זכותו 

 להגיש את ההתנגדות להחלטה,

 אוקי אבל לאון, זאב שפיגלר:

 כל בנאדם שמתנגד,תהיה אישורה של תוכנית  :גורודצקי לאון

 הבנתי, זאב שפיגלר:

 ואז אפשר להגיד, גורודצקי לאון:

 הבנתי, זאב שפיגלר:

 להביא אותם ל... :גורודצקי לאון

 בכל זאת כרגע במחוזית זאב שפיגלר:

 נכון, :גורודצקי לאון

כי החליטה המחוזית להכניס את השטח הזה כחנייה יחד עם התוכניות זה  זאב שפיגלר:

ם פרטי או כל בנאדם אחר נכנס לוועדה המחוזית לתוכניות אומר שבנאד

 רואים  שבוועדה המחוזית רשום שמה חנייה ציבורית זה לא משנה...

 חנייה ציבורית, :גורודצקי לאון

חנייה, עכשיו אני שואל לאן אני חותר והיה ומחר עיריית נשר מחליטה  זאב שפיגלר:

 לעשות שינוי לשטח הזה,

 תר להגיש זה שטח שלנו,מו :גורודצקי לאון

איך אבל זה עובר בוועדה מחוזית כרגע כחנייה כב... בר יהודה, אתה רוצה  זאב שפיגלר:

לעשות כרגע שינוי... )מדברים יחד(  עיריית נשר רוצה לשים שם עוד איזה 

יבוא יגידו כולם כולל בר יהודה אדוני זה מבנה כזה או אחר או לא משנה מה 

שור במחוזי אתם רוצים לשנות עכשיו יש לנו בעיה כי בלתי זה עבר קיבל אי

אנחנו התווספנו על השטח הזה כחנייה זה מופיע זה אושר למה השאלה שלי 

 )מדברים יחד(  למה אנחנו צריכים להיכנס למסלול הזה זה שטח שלנו,

 אבל זה לא אנחנו נכנסנו, :גורודצקי לאון

 במחוזי כחנייה, שיהיה שצפ, למה אתה מכניס את זה זאב שפיגלר:

 אני לא מכניס שום דבר, :גורודצקי לאון

 זה מה שהם עשו, זה מה שבמחוזי יבוצע, זאב שפיגלר:

 אז שני דברים קודם כל, :גורודצקי לאון
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 רגע במחוזי עשו את זה? זאב שפיגלר:

 במחוזי עשו, :גורודצקי לאון

 יפה, אני מסכים עם זה, זאב שפיגלר:

 נו,חזה לא אנ :גורודצקי לאון

 מה זה משנה? אז אנחנו נתנגד, זאב שפיגלר:

 אז נתנגד :גורודצקי לאון

 אוקי אז לא צריכים לקבל את זה זה הכול,  זאב שפיגלר:

 זכותך לבוא ולהגיד רבותי, :גורודצקי לאון

 לכן לכן, יחיאל אדרי:

 אני מטעם ציבור אני לא מסכים עם זה, :גורודצקי לאון

 להצעת החלטה, אני מציע,טוב רבותי נלך  אבי בינמו:

 הצעת החלטה אומרת ככה,  יחיאל אדרי:

 יש הצעת החלטה כתובה אבי בינמו:

 שלך יחיאל אדרי:

 לא שלי, שלכם. מה אתם רוצים חידוש? אבי בינמו:

 לא יחיאל שוחח לפני הישיבה יש לו הצעה זאב שפיגלר:

 אנחנו צריכים לקבל את ההצעה, אבי בינמו:

יה אז הנה אני אומר, יש הצעה שהוא רוצה להניח אותה על השולחן אין בע זאב שפיגלר:

שדנו בה כבר בישיבת המועצה שאתה נעדרת ממנה ובאמצעות היועץ 

 המשפטי פסלת אותה,

 בסדר בסדר, בוא בוא אנחנו מדברים על הצעת החלטה, אבי בינמו:

 בקשה, זאב שפיגלר:

 אבל יש הצעת החלטה, שאתם שלחתם לה, אבי בינמו:

 אוקי מצוין אבל יחיאל רוצה להקריא הצעת החלטה נוספת, אב שפיגלר:ז

 אני צריך לקבל אותה כתובה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 טוב בבקשה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מה ההבדל בין ההצעות, יחיאל אדרי:
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 ור(  אני לא יודע )מדברים יחד(  יכול להיות שמה שאתה מעלה זה )לא בר זאב שפיגלר:

אין לי בעיה, אין לי בעיה עם זה אני הקראתי אני מה שכתוב כאן זה מה  יחיאל אדרי:

 שהוחלט בזמנו,

 )מדברים יחד(  

כן הנה יש הצעת החלטה שאתם הקראתם שאתם אהה... הצעת החלטה  אבי בינמו:

 שלכם,

 תקריא נו מה אתה רועי לוי:

 מה הצעה שלך מה שכתוב כאן, יחיאל אדרי:

 לי אין הצעת החלטה, מו:אבי בינ

 לא מה שאתה אומר ב, זאת אותה הצעה, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 מועצת העיר מתנגדת, אני בלי משקפים, תוכנית שצפ מס... יחיאל אדרי:

 קח, נעמי כספי:

 קח מנעמי, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 בסדר אני אקריא אותה, רועי לוי:

 תקריא הכול, יחיאל אדרי:

לחניון  12605בגוש  66מועצת העירייה מתנגדת לשינוי ייעוד של שצפ  י לוי:רוע

שנדונה בוועדה מחוזית חיפה  897מכ'/ 355-0485664במסגרת שינוי מתאר 

לתכנון ובנייה, מועצת עיר תקיים דיון בדבר פיתוח השצפ והקמתו לייעודו 

 המקורי מועצת העיר מנחה את מחלקת ההנדסה ל.. להפסקת השימוש

בשצפ כחניה זאת לאור דבריה של יור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כי 

שעות על ידי  24שימוש בחניון מנוגד לחוק, הודעה להחלטה זו תימסר בתוך 

 ראש העירייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה. זה הכול,

 רק עם קבלת הפרוטוקול אני יכול להודיע משהו, אז ברשותכם, אבי בינמו:

 אפשר, ועי לוי:ר

 אם אני לא מקבל את הפרוטוקול אני לא מודיע, אבי בינמו:

 איזה פרוטוקול? רועי לוי:
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שעות אתה לא מקבל  24אתה רוצה שאני אודיע נכון אתה אומר תוך  אבי בינמו:

 שעות אז בוא תגיד תוך שבוע ימים תוך, 24פרוטוקול תוך 

 אני מוכן בעכבות התיקון של.. רועי לוי:

 כן אני... בינמו:אבי 

 בעכבות הבקשה, רועי לוי:

 כן אני אעביר את הבקשה, אבי בינמו:

 אין בעיה, בעכבות בקשתו, רועי לוי:

 אני יכול להמליץ משהו? לאון:

 לא תשאיר, אבי בינמו:

 שעות, 24בעכבות בקשתו של ראש העיר בסעיף ד' במקום  רועי לוי:

 עם קבלת הפרוטוקול, אבי בינמו:

 עם קבלת הפרוטוקול, ראש העירייה ראש העירייה, רועי לוי:

 חברה זה שבוע ימים, אבי בינמו:

 שבוע טוב בסדר שבוע,  ישי איבגי:

 שעות לקבלת ה... 24לאחר קבלת הפרוטוקול תוך  יחיאל אדרי:

 בסדר, אבי בינמו:

 לא הבנתי אני רוצה הבהרה לגבי סעיף ג', מועצת העיר מנחה את מחלקת ניסים בן לולו:

ההנדסה לפעול להפסקת השימוש כחנייה אז מה רכבים לא יכנסו להחנות 

 שמה?

 אומרת יור הוועדה בוועדה המחוזית בפרוטוקול, רועי לוי:

 נו? ניסים בן לולו:

היא אומרת אני רוצה להגיד לכם שהיום השימוש בשצפ הוא לא חוקי אני  רועי לוי:

מוש הוא לא חוקי אז מה כחבר מועצה כשאני שומע יור וועדה אומר אם השי

 אני אגיד תמשיכו להשתמש בזה?

 לא, ניסים בן לולו:

 אז תנחה או... רועי לוי:

 אז מה אתה אומר? מה לסגור שמה את החניון? ניסים בן לולו:

לעצור את החניון שמה כן, כן אם זה לא חוקי לעצור את החנייה שמה, כן,  רועי לוי:

 כן, מה אתה רוצה,
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 לא אני רוצה להבין  בגלל זה אני שואל, ניסים בן לולו:

 מה אתה רוצה ניסים? רועי לוי:

 אני מנסה להבין. סליחה אני שואל את זה לא קיבלתי אני שואל את זה מה, ניסים בן לולו:

 אז הסברתי לך. לא זה קיבלת בדואר הביתה, רועי לוי:

 לא מכיר את כל החומר,את זה קיבלתי  אוקי, מועצת העיר... כן אבל אני  ניסים בן לולו:

 הכול בסדר בשביל זה יש דיון במועצה, רועי לוי:

 בסדר מתי יתקיים הדיון? ניסים בן לולו:

 ראש העיר יקבע תאריך לדיון מה הבעיה ראש העיר לא יכול לקבוע תאריך  רועי לוי:

 אז אולי נקיים דיון ואז נצביע מה הבעיה מה מה הלחץ? ניסים בן לולו:

 מה עשינו עד עכשיו קיימנו דיון, אז רועי לוי:

 כן, לא קיימנו על אגירה שאובה וכל מיני דברים, ניסים בן לולו:

שעה בקשה תעלה מה אני אגיד לך מה תעלה, יש ראש עיר תבקש ממנו זכות  רועי לוי:

 דיבור,

 לא הנה מה עכשיו אני אתחיל לדון בנושא הזה? אבי בינמו:

 רוצה, אני לא יודע מה שהוא  רועי לוי:

 העלתם... אבי בינמו:

 אני אמרתי את שלי, רועי לוי:

 העלתם הצעה  אבי בינמו:

יחיאל אמר שפיגלר אמר ישי אמר, דן אמר לא יודע מי בוריס דיבר היה דיון  רועי לוי:

 עד עכשיו,

 )מדברים יחד(  

 שיתקיים בהמשך קודם כל לעצור את התהליך הזה, יחיאל אדרי:

 שה רק סעיף אחד. אז תע ניסים בן לולו:

 נו ניסים באמת, יחיאל אדרי:

 מה אתה רוצה? ניסים בן לולו:

 מה שאתה רוצה תעשה, יחיאל אדרי:

 אבל אני שואל אותך? ניסים בן לולו:

 זה לא נכון, יחיאל אדרי:

 למה לא? ניסים בן לולו:
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 כיוון שאתה חייב לעצור את זה, יחיאל אדרי:

 אבל אתה לא יכול, רועי לוי:

 מחר אתה שם שם ברזלים סוגר את החניון, ם בן לולו:ניסי

 לא ישימו ברזלים, יחיאל אדרי:

 הנה הוא אומר כן, :ם בן לולוניסי

 כן כן, אם זה לא חוקי העירייה לא יכולה רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 לא אני מסכים את מה שאתה אומר אם זה לא חוקי אוקי אז תסגור את זה, ניסים בן לולו:

 אז זה מה שאמרנו, לוי:רועי 

 אוקי,  ניסים בן לולו:

 דבר איתו, רועי לוי:

 הוא אומר לא, ניסים בן לולו:

 מי אמר? רועי לוי:

 יחיאל, ניסים בן לולו:

 זה לא חוקי, יחיאל אדרי:

 מה שהוא אומר .... זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 בואו נצביע על סעיף א' אין לי בעיה, ניסים בן לולו:

 אתם רוצים להצביע על סעיף ... לוי:רועי 

 )מדברים יחד(  

 אוקי בעל מקצוע יגיד שבוע שבועיים לא יודע כמה, חודש, ניסים בן לולו:

 בסדר גמור אז בשביל זה יש ראש עיר, רועי לוי:

 נכון, ניסים בן לולו:

 הוא יקבע את הדיון, רועי לוי:

 בסדר, ניסים בן לולו:

 מה אתה רוצה? רועי לוי:

 ברגע ש... שאתה רוצה לסגור י בינמו:אב

 תן לו לקבוע דיון. רועי לוי:

 תדון בסעיף ונדון בסעיף הזה אבי בינמו:
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 אבי אין לי בעיה, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 תוך כמה זמן אתה חושב שאתה יכול לקיים דיון? רועי לוי:

 תוך חודש ימים,   אבי בינמו:

 יום? 30 רועי לוי:

 כן,כן  אבי בינמו:

 אוקי בסעיף ב' אני מוסיף, רועי לוי:

 יחד עם ההגירה השאובה, אבי בינמו:

שעות מרגע קבלת  24יום, ואמרתם לגבי ד' ביקשת  30יום, שנייה  30בתוך  רועי לוי:

 הפרוטוקול נכון?

 כן כן,  תקרא את הכול מחדש, אבי בינמו:

 מקבלת הפרוטוקול, רועי לוי:

 ם השלטי....תגיד למי שייכים ש דן תיכון:

 אבל בואו נגיד, רועי לוי:

 די נו זה לא יסתיים,  אבי בינמו:

 בואו נגיד תוך שבועיים, רועי לוי:

 כן כן כן אבי בינמו:

 ים,יעד שבוע ניסים בן לולו:

 בסדר? רועי לוי:

 כן כן, אבי בינמו:

 אפשר להקריא את זה? רועי לוי:

 כן כן, כן, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הצעת החלטה מחדש?כה הצעת החלטה, אני מקריא את כל כ י:רועי לו

 כן, אבי בינמו:

 אתה רוצה שאני אקרא? רועי לוי:

 כן. אבי בינמו:

מועצת העירייה מתנגדת, חברים... מועצת העירייה מתנגדת לשינוי ייעוד של  רועי לוי:

 355-0485664בחניון במסגרת שינוי תוכנית מתאר  12605בגוש  66שצפ 
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שנדונה בוועדה מחוזית חיפה לתכנון ובנייה ב' מועצת העיר תקיים  897מכ'

יום. ג' מועצת  30דיון בדבר פיתוח השצפ והתאמתו לייעודו המקורית בתוך  

שימוש בשצפ כחנייה זאת עיר מנחה את מחלקת ההנדסה לפעול להפסקת ה

ד ה של יור וועדה מחוזית לתכנון ובנייה בשימוש בחניון במנוגלאור דברי

שעות על ידי ראש העירייה  24לחוק, ד' הודעה על החלטה זו תימסר בתוך 

שעות מקבלת הפרוטוקול שעד  24לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בתוך 

שבועיים בסוגרים, על ידי ראש העירייה לוועדה מחוזית לתכנון ובנייה חיפה, 

 מקובל על כולם? הקראתי את מה שאתם ביקשתם,

 א סעיף ג' איך פותרים את זהל ניסים בן לולו:

 אמרנו קודם, אבי בינמו:

 המועצה איך היא פותרת את זה? לא אנחנו העירייה זאת אומרת   ניסים בן לולו:

העירייה צריכה, יש יועץ משפטי היועץ המשפטי ייתן להם חוות דעת איך  רועי לוי:

קים מפסיקים שימוש בשצפ אני לא יודע אתה יכול תגיד לי ללכת בגן משח

 מול הבית שלך ולהקים שמה אני לא יודע מה...

 לא לא לא ניסים בן לולו:

 ולהקים שם לשים שם קראוון? רועי לוי:

 לא, ניסים בן לולו:

 אז אותו דבר  אף אחד לא יכול לשים שם חניון מה לעשות, רועי לוי:

ני לא רועי אבל אתה לא יכול  לוקח משהו שנניח מתקיים עשר שנים לא א אבי בינמו:

אומר לא משנה ובא ואומר מחר אני עושה אותו או מחרותים שזה סיכמנו 

 אותו שנעשה דיון,

 כמה זמן אתה צריך ל... רועי לוי:

 לא סיכמנו שנעשה דיון, אבי בינמו:

 אנחנו תקשיב, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 אני רוצה לתת לך עצה, רועי לוי:

 לא סיכמנו, אבי בינמו:

גם אתה בתור ראש עיר לא יכול לדעת יכול להיות עוד פעם... אני לא   עצה, רועי לוי:

נכנס לעניין הזה ואם פתאום גילית שיש שם משהו אומרת יור הוועדה עכשיו 
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זה לא ... יור הוועדה אומרת אתם נותנים לו שימוש לא חוקי והיא אומרת 

זו  לנו ואנחנו קוראים את זה, מה אתה יכול להגיד לו תמשיך להשתמש?

הבעיה ש... איפה הבעיה שליאת פלד אומרת לך שזה לא חוקי, ואם היא 

אומרת לך לא חוקי אחר כך יבואו אליך ויגידו לך שמע אתה ידעת שזה לא 

חוקי ואתה נתת אישור להשתמש בניגוד לחוק, למה אתה צריך להכניס את 

 עצמך לפינה הזאת?

ואתה יודע פתאום שהוא גנב אתה לא זה מה שאני אומר אם מישהו גנב  נברג:בוריס אייז

 יכול לתת לו עוד לגנוב,

 אבי אמיתי אל תכניס את עצמך... רועי לוי:

 לאון,  אבי בינמו:

 אל תכניס את עצמך, רועי לוי:

 בסדר אני לא.... אבי בינמו:

 שייתן טנדלר חוות דעת, רועי לוי:

 לאון מה אתה אומר לגבי הסעיף הזה? סתם מעניין, אבי בינמו:

 סעיף ג' מה, ניסים בן לולו:

 סעיף ג' אבי בינמו:

מחר אפשר לסגור את החניה הזאת? צריך לתת פתרון לציבור בכל זאת   ניסים בן לולו:

 באים לשם לקנות,

 אתה רוצה להגיד בכפוף לחוות דעת משפטית  רועי לוי:

 חוות דעת מקצועית ומשפטית, אבי בינמו:

 אבי אתה רוצה... רועי לוי:

 ם יחד(  )מדברי

 רועי יקירי תקשיב, :גורודצקי לאון

 יום אהבה, רועי לוי:

 כאן מדובר לפי דבריך על שימוש לכאורה לא חוקי, :לאון גורודצקי

 לפי דברי לפי דבריה של ליאת פלד לא רועי לוי:

לפי מה שכתוב, בסדר, לפי תקנות חוק התכנון ובנייה במילים ש... לפעול  :גורודצקי לאון

 ה ועדיין וועדה מקומית מורדות הכרמל,בעניין הז

 אין בעיה אין בעיה, רועי לוי:
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 אין... :גורודצקי לאון

 )מדברים יחד(  

 לא משנה באיזה דרך.. אבי בינמו:

תקשיב לאון מה שאנחנו אמרנו מה שהסעיף קובע שמחלקת ההנדסה אהה  רועי לוי:

וועדה תפעל להפסקת השימוש, תחליט אתה איך אתה פועל אתה הולך ל

 אתה הולך ליועץ המשפטי תחליט אתה אנחנו לא זה,

רועי רועי, אני מבקש שתכניס תוספת שמהנדס העיר יהיה נוכח בכל ישיבת  דן תיכון:

 המועצה, בכל ישיבת מועצה, 

 בסעיף הזה אני לא יכול רועי לוי:

 מה שאתם תחליטו, :גורודצקי לאון

 ייב לכן כך...להוריד כמובן... אם ראש העיר יתח דן תיכון:

 הבנת המחלקה צריכה לפעול שהוא יחליט רוצה חוות דעת שיהיה... רועי לוי:

 רבותי תעלו.... אבי בינמו:

 בסדר? מקובל ההצעה שהקראתי אחרונה? רועי לוי:

 אני רוצה חוות דעת מקצועית ומשפטית, אבי בינמו:

 אז הנה הוא יפעל תגיד לו  רועי לוי:

 בסדר בסדר, אבי בינמו:

 יש לך את מחלקת ההנדסה שצריכה לפעול, מקובל עליך? ועי לוי:ר

 תעלו את זה להצבעה, אבי בינמו:

 העלנו נו, רועי לוי:

 נו? אבי בינמו:

 הקראתי  רועי לוי:

 תעלה להצבעה, אבי בינמו:

 אתה תגיד, רועי לוי:

 מי בעד ההצעה של רועי? אחד,  אבי בינמו:

 רגע תקרא ליחיאל, רועי לוי:

 יחיאל חכה, בגי:ישי אי

 יחיאל,אדווה קאופמן:

 שלא יגיד שלא קראנו לו. ישי איבגי:
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 מי בעד ההצעה של רועי... אבי בינמו:

 מיכל את רוצה את ההצעה מתוקנת? רועי לוי:

 כן עם כל התיקונים כן, ניסים בן לולו:

אני רושמת את המספרים מה שיש בתוך הפרוטוקול אני שמה את זה בתוך  מיכל ליבנה:

 ריבוע לא נוגעת בפרוטוקול, 

 סבבה בסדר גמור צודקת. רועי לוי:

 מי בעד ההצעה של רועי? דן? אבי בינמו:

 ישי, אדווה קאופמן:

 אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע,  אבי בינמו:

 מה אני בעד ההצעה הזאת, יחיאל אדרי:

 נמנע?שמונה תשע.  אבי בינמו:

 נמנע. דובר:

 אני נגד. אבי בינמו:

 ברים יחד(  )מד

 בסדר אפשר לעשות הפסקה של חמש דקות, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 אני חשבתי שקודם כל נקיים את הדיון ואחרי זה נעשה את הזה, הל... אבי בינמו:

 קודם כל צריך לעצור את העברה,אדווה קאופמן:

 לעצור את העברה אני אעצור את העברה, אבי בינמו:

 יפה אז למה לא הצבעת בעד?אדווה קאופמן:

 לא קשור לא קשור, אבי בינמו:

בחניון במסגרת שינוי תוכנית  12605בגוש  66מועצת העירייה מתנגדת לשינוי ייעוד של שצפ  -הצעת החלטה
מועצת העיר תקיים דיון בדבר יה. וזית חיפה לתכנון ובנישנדונה בוועדה מח 897 מכ 355-0485664מתאר 

עיר מנחה את מחלקת ההנדסה לפעול היום. מועצת  30פיתוח השצפ והתאמתו לייעודו המקורית בתוך  
להפסקת השימוש בשצפ כחנייה זאת לאור דבריה של יור וועדה מחוזית לתכנון ובנייה בשימוש בחניון 

שעות על ידי ראש העירייה לוועדה המחוזית לתכנון  24זו תימסר בתוך הודעה על החלטה  מנוגד לחוק. 
, על ידי ראש העירייה לוועדה מחוזית לתכנון ובנייה (עד שבועייםשעות מקבלת הפרוטוקול ) 24ה בתוך ובניי
 חיפה

 9 -בעד
 1-נגד

 1 -נמנע
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 ועוד קשור, אדווה קאופמן:

 אני מבקש, מה עם דן תיכון? אבי בינמו:

 הוא הלך, נעמי כספי:

 דן תיכון עזב את הישיבה.   אבי בינמו:

 אבי אני מבקשת, נעמי כספי:

 כן? אבי בינמו:

רים שהחלטות שאנחנו מקבלים פה את רשות הדיבור, למרות שיש כאן חב נעמי כספי:

לא מתקיימים לא באים לידי ביטוי ולא מיושמים אני בכל זאת מבקשת ממך 

שתצהיר כאן ותבטיח קבע לעם וחברים ותושבים שאתה תעשה הכול כדי 

 להביא לכאן את כל חברי כלל שעניינם ההגירה השאובה,

 ברור שהוא יגיד לך כן, רועי לוי:

 ש אמרתי אני מבקש את זה ביום הרביעי הראשון של מרץ,אני רק מבק אבי בינמו:

 לא לא לא הגשנו, שלומי זינו:

 שלומי אני מבקשת, נעמי כספי:

 הגשנו בקשה ל... שלומי זינו:

 שלומי אני מבקשת, נעמי כספי:

 רגע תן לה להגיד את מה שיש לה, אבי בינמו:

 ראש העיר מתחייב כאן לפני כולם, נעמי כספי:

 ו אז מה מיליון פעם הוא מתחייב הוא מתחייב כבר  ארבע וחצי שנים,נ רועי לוי:

 ועשינו דיון היום הוא מנסה למשוך בגלל חברת כלל, שלומי זינו:

 אבל, נעמי כספי:

 הוא, רוצה ש... שלומי זינו:

 אבל שלמי, נעמי כספי:

 מה הקשר, אבי בינמו:

 קשור מאוד, נשאר עוד שלומי זינו:

 או כלום, זה או זה נעמי כספי:

 נעמי אי אפשר לסכם דברים, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 תפסיקי להיות תמימה,  תפסיקי להיות תמימה, רועי לוי:
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 מה? נעמי כספי:

 תפסיקי עם התמימות הזאת, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 תפסיקי עם התמימות הזאת, רועי לוי:

  אנחנו כבר הגשנו בקשה, הגשנו בקשה, שלומי זינו:

 אבי תתחייב בהודעה, נעמי כספי:

 אני מוכן להתחייב בהודעה, אבי בינמו:

 הוא התחייב כבר ארבע וחצי שנים הוא מתחייב, רועי לוי:

 הוא כל... שלומי זינו:

 נעמי אבל אם יש בקשה שחתומה על שני שליש אני חייב להתייחס אליה,  אבי בינמו:

בקשה שחתומה על שתי שליש הוגשה על אין בקשה שחתומה על שתי שליש  יחיאל אדרי:

 כרגע, 9אנשים ולא  6

 לא לא למה, אבי בינמו:

 אחרים, 6ולכן אין השלושה שנוספו הם לא מהווים שום הסכמה של ה יחיאל אדרי:

אוקי אז בואו נראה, אני מתחייב ביום רביעי הראשון של מרץ כן, תתקיים  אבי בינמו:

 ה שאובה ישיבת מועצה בנושא בניית כלל והגיר

 עם כל האנשים, יחיאל אדרי:

 עם כל האנשים? נעמי כספי:

 כן כן כן כן.  כן אבי בינמו:

 עם כולם, נעמי כספי:

 כן כן כן כן. אבי בינמו:

 מהוועדה המחוזית מהכלל ומהמתכנן נעמי כספי:

 כן כן בסדר גמור, אבי בינמו:

 בהכול בהכול בהכול,אדווה קאופמן:

צביעות איזה בושה, אני מבקש את רשות הדיבור אדוני ראש תמשיכו זה  שלומי זינו:

 העיר?

 טוב רבותי אנחנו עכשיו, אבי בינמו:

 את תמימה,אדווה קאופמן:

 אנחנו עכשיו עוסקים, אבי בינמו:
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 )מדברים יחד(  

 זה או זה או כלום, נעמי כספי:

 זה לא או זה או כלום, שלומי זינו:

 זה או זה או כלום, נעמי כספי:

עדיף שלא נגיד כלום, שתפו פעולה כמו שאמרתם שלא ידעתם על כלל  י זינו:שלומ

 תעשיות לא ידעתם על אנרגיה שאובה, אבקש את רשות הדיבור,

 שלומי, נעמי כספי:

 .25/10/2017פרוטוקול ועדת חינוך מיום  2סעיף 

 ינוך,,  פרוטוקול ועדת הח2. אני מבקש אנחנו בסעיף 2אנחנו עכשיו בסעיף  אבי בינמו:

אני הודעתי למנכלית בעל פה עדיין לא שלחתי לה את זה בכתב  שאני מאשר  יחיאל אדרי:

 את הפרוטוקול ואני מבקש להפיץ אותו בפני חברי מועצה,

 אתה מאשר אותו? אבי בינמו:

 אני מודיע פה בישיבה,אני מאשר אותו כן.  יחיאל אדרי:

 אז מה נדון בו? אבי בינמו:

 מה? יחיאל אדרי:

 מה נדון בו? י בינמו:אב

 לאשר אותו, אני מבקש לאשר אותו את כל ה, יחיאל אדרי:

 אני מבקש את רשות הדיבור אדוני ראש העיר, שלומי זינו:

 את תוכנו וביצועו, יחיאל אדרי:

 אז בוא תקריא מה ההחלטות שלו. בקשה, אבי בינמו:

 5יון מגיע לי רשות דיבור מה זה להקריא החלטות יש דיון הזמנת ישיבה יש ד שלומי זינו:

 דקות אני רוצה את רשות הדיבור,

 אתה לא קיבלת את רשות הדיבור, אבי בינמו:

 ואל תלך להצעת החלטה מבלי שאני ... שלומי זינו:

 תקבל את רשתות הדיבור, אבי בינמו:

 בקשה, שלומי זינו:

 בזמן שלך.  אבי בינמו:

 בזמן שלי? שלומי זינו:

 כן תקבל, אבי בינמו:
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 אין בעיה אני ביקשתי נרשמתי, שלומי זינו:

 כן, אבי בינמו:

 אל תנסה להעביר מכתב ולעבור סעיף מבלי  שלומי זינו:

 לא צריך, אבי בינמו:

 מבלי שנדון בזה, שלומי זינו:

 אנחנו נדון יש לנו עוד שעתים, אבי בינמו:

 בקשה, שלומי זינו:

 הכול יהיה בסדר.  אבי בינמו:

 בקשה, שלומי זינו:

 בקשה? אבי בינמו:

 אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ואת תוכנו ואת החלטות של וועדת החינוך יחיאל אדרי:

 איזה עסקה נסגרה בחוץ בפרוזדור אנחנו תכף נדע, שלומי זינו:

 שלומי? דובר:

 ואת  מה שהוחלט בוועדת החינוך, יחיאל אדרי:

 ה? מי מבקש לדבר,אוקי אז כשנגיע להחלטות אתה תגיד. כן בקש אבי בינמו:

 אני ביקשתי, שלומי זינו:

 כן, אבי בינמו:

 שכחת אהה לפני, שלומי זינו:

 דקות בבקשה. תצלם תסריט ותדבר, 5כן, יש לך  אבי בינמו:

 ככה מאז הישיבה הקודמת, שלומי זינו:

  את הפנס,ה תכב נברג:בוריס אייז

ירות שאתם סוגרים אהה שבה התחייבת וזה אגב ההתחייבויות או הסג שלומי זינו:

במסדרון ואתם מביאים לנו כהודעה או כהתחייבות של ראש העירייה אז 

הורים שהיו פה בישיבת מועצת עיר לפני  17ראש העירייה התחייב פה ו

 שבועיים 

 אני לא הבנתי מה אמרת, נעמי כספי:

 שנייה, שלומי זינו:

 לא הבנתי? נעמי כספי:

 דקות תגיד לי מתי... 5תתחיל לספור לי אני אחזור על זה, טוב  שלומי זינו:
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 לא באמת שלומי איזה התחייבות מסדרון? נעמי כספי:

דרון אנחנו הגשנו בקשה לישיבה שלא מן המניין, אתם סהתחייבות מ שלומי זינו:

 חתמתם על הבקשה,

 אני לא מוכן לחתום איתך, יחיאל אדרי:

 בסדר, שלומי זינו:

 בוד,ביחד סליחה עם כל הכ יחיאל אדרי:

 אין בעיה, שלומי זינו:

 ולכן זה לא תופס, יחיאל אדרי:

 אין בעיה, שלומי זינו:

 זהו, יחיאל אדרי:

 בכלל לא.... שלומי זינו:

 אני מושך את החתימה שלי במידה ואתה חותם, יחיאל אדרי:

 אתה... שלומי זינו:

 אני לא רוצה להיות איתך זכותי,  יחיאל אדרי:

 מעולה, שלומי זינו:

 בהיר שאני לא קיבלתי את זה,אאני רק  ליבנה: מיכל

 ובכלל היא אומרת שלא קיבלה את זה אז על מה מדובר בכלל, יחיאל אדרי:

 שלומי מכיוון שהנושא של אגירה שאובה הוא כל כך דרמטי וחשוב לחיים פה  נעמי כספי:

 אני מסכים איתך, אבי בינמו:

 אגו ו...שלאנשים בנשר אז עכשיו משחקים של  נעמי כספי:

 זה יעלה על סדר היום, יחיאל אדרי:

 שזה יגיע... נעמי כספי:

 אין דבר כזה. יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(   שלומי זינו:

ואז נוכל לשאול את כל השאלות שאנחנו לא יכולים לשאול במשך חודשים  נעמי כספי:

 מאז שהעלנו את זה,

 יבואו לפה ערימות של אנשים ו.. יחיאל אדרי:

 ככה ב... זינו: שלומי

 ואז תדבר, יחיאל אדרי:
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 ככה הוא עשה בכיכר העיר... שלומי זינו:

כיכר העיר לא מעניין אותי כרגע אותי מעניין דבר אחד, שפה נעמי לקחה את  יחיאל אדרי:

זה על עצמה ואנחנו מתחייבים לתת לה את כל הגיבוי היא סיכמה וגם סוכם 

יש תיאום תאריך במקביל יש ישיבה בזמנו שהיא תשב ותעמוד תעריך והכול 

 שלא מן המניין,

 כן,  אבי בינמו:

במידה וזה לא יבוצע, יש את זה אז נלך לבית משפט אני מודיע את זה לראש  יחיאל אדרי:

העיר, ולכן אין שום סיכום במסדרונות תירגע,  אם היה סיכומי מסדרונות 

 היינו מדברים פה אחרת היום,

 בסדר זה הכול פתוח ושקוף?אוקי ז'ינו  נעמי כספי:

 הוא עובד עליכם בעיניים שלומי זינו:

 הוא לא יכול אף אחד לא יכול לעבוד על אף אחד, יחיאל אדרי:

 הוא עובד עליכם בעיניים, שלומי זינו:

 אוקי, נעמי כספי:

 פעם אחת בחודש...ברגע שהוא עושה ישיבה  שלומי זינו:

 מה יש פה?אתה רואה את זה, אתה רואה  יחיאל אדרי:

 כן, שלומי זינו:

זה מאז שאני נפרדתי מאבי אני זוכר את זה אתה מבין זה עדיין כחול אני  יחיאל אדרי:

 זוכר את זה, ולכן אני אומר לך

 אבל אתה סוגר עוד ישיבה בחודש שלומי זינו:

 לכן, יחיאל אדרי:

 ואז תגיש בקשה אחרת, שלומי זינו:

 תקשיב  יחיאל אדרי:

 משנה, לא שלומי זינו:

 ולכן אני אומר יש לזה, יחיאל אדרי:

 אתה סוגר דברים לבד, שלומי זינו:

יש דברים שנקראים יש לי חברה בסייעה שלי שהוחלט שהיא מטפלת  יחיאל אדרי:

בדברים האלה, היא הגיעה לסיכומים עם ראש העיר במקביל א... על ישיבה 

 שלא מן המניין, זאת אומרת....
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 ר על ישיבה שבוע הבא...אבל תוות שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 לא לא לא תירגע, יחיאל אדרי:

 עזוב אתה... שלומי זינו:

 אתה ילד קטן, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

אתה צריך לעשות הפרדה מצד אחד יש התחייבות וההתחייבות הזאת היא  יחיאל אדרי:

מצד שני אנחנו מול הנציגה שלנו פה של כל העירייה שלנו שהוסמכנו אותה, 

שמנו דבר שנקרא חזרה, ישיבה בקשה ישיבה שלא מן המניין במידה וזה לא 

הבנת  6אני צריך את ה 9יקרה זה יהיה חייב להיות, לכן אני לא צריך את ה

 מר ז'ינו אני מכיר את החוק, 

 ,5את ה 6אתה לא צריך את ה אבי בינמו:

 עלים,ולכן אין מסדרונות ואין נתודה רבה.  יחיאל אדרי:

 21/30בקשה.  אבי בינמו:

בישיבת מועצת עיר שהייתה לפני שבועיים אתה התחייבת פה להורי ילדים  שלומי זינו:

בגן חבצלת שהרישום לא יבוטל וגם בצדק אז אנחנו אהה תכף נגיע להצעת 

 החלטה בסוף,

לא הבנתי יחיאל, סליחה שאני קוטע אותך,  זה אומר שמה שאתה אומר  זאב שפיגלר:

גע ... בישיבה הזו שתהיה בעוד שבוע ימים היא תהיה בעוד שלושה כר

 שבועות,

 נכון, נעמי כספי:

 זה מה שאתה אומר, כלומר בואו נמתין עוד שלושה שבועות,  זאב שפיגלר:

 ימים 27ואז יעברו עוד  שלומי זינו:

מה ששלומי בא ואומר בזמן שהשלושה שבועות מבחינת מועד זמן קריטי  זאב שפיגלר:

 למה במידה ונתחיל...

 עד מתי... יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 בוא תקשיב, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  
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 לא לא לא אם תרצו הסבר כן אני לא צריך להסביר פרקטיקות... שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 בפוליטיקה הוא מספר אחד לך הוא עושה לך בית ספר, שלומי זינו:

 ול, יש לך בוא תקשיב,הפרוטוק יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 אבל אתה לא מבין שפה זה מדובר על הבריאות של הציבור, שלומי זינו:

 אני מבין יותר ממך, יחיאל אדרי:

 מתי שלומי המועד הסופי, נעמי כספי:

 ,31 שלומי זינו:

 יום, 45עוד  יחיאל אדרי:

 ימים, 46עוד  50עוד  שלומי זינו:

 יום יש לנו, 21שבועות  3אנחנו מדברים על ימים  46 יחיאל אדרי:

 ימים שהוא יזרוק לך את הזמן, 23יש לך עוד  שלומי זינו:

שעות  48בית משפט, תקשיב טוב,  תלמד חוק בית משפט עתירה מנהלית זה  יחיאל אדרי:

 שעות, 48למרות שאתה עותר המופלג זה 

 יש פרוטוקול עכשיו? שלומי זינו:

 וליש פרוטוק יחיאל אדרי:

 אז בוא נחייה ונראה, שלומי זינו:

 ובפרוטוקול זה מופיע וכשאתה תבוא לבית משפט, יחיאל אדרי:

 או בפרוטוקול שבישיבה אבי בינמו:

לא אתה תראה אומרים יש חוכמה ... ואומרים איזה הוכחה הרואה את  שלומי זינו:

ה ימים נראה אם התוכנית שאמרת שאתה לא יודע עלי 46הנולד אנחנו עוד 

האקט הזה הוא  כלום ושאתה  לא יודע איך היא אושרה תוכנית כלל תעשיות

 היה מעין שיתוף פעולה שלך עם ראש העירייה, 

 לא לא לא אל תכניס, יחיאל אדרי:

 )מדברים יחד(  

 תקשיב ז'ינו אתה לא יכול לקחת )מדברים יחד(   יחיאל אדרי:

ש העירייה לכנס את הישיבה על פי מה שעשינו בפתח הישיבה מחייב את רא שלומי זינו:

 חוות דעתו של היועץ המשפטי של העי...
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 יש לי חדשות משהו... אתה פשוט, כשאני דיברתי אתה יצאת, אתה כנראה יחיאל אדרי:

 אנחנו רוצים שנביא את כל האנשים, נעמי כספי:

 החוק מה שכתב היועץ המשפטי זה גם לא תופס כיוון שהבקשה לישיבה יחיאל אדרי:

 שלא מן המניין הזאת,

 אז תתווכח עם הישיבה... שלומי זינו:

לינואר  היא שייכת עדיין לינואר,  31היא הייתה אמורה להיות ב 25הייתה ב יחיאל אדרי:

היא הייתה שייכת לפברואר ולכן אני אומר לך חוות דעת עם כל הכבוד לא 

 נכונה,

 שמענו על החוות דעת, שלומי זינו:

 נכונה,לא   יחיאל אדרי:

 אבל זה גם לא יכולה להיות עוד שלושה שבועות, שלומי זינו:

 אבל אתה אל תוביל את זה שאני עושה ביזנס או עסקים עם ראש העיר, יחיאל אדרי:

 אתה דוחה את זה בעוד שלושה שבועות,  שלומי זינו:

 אני לא דוחה יש לי, יחיאל אדרי:

 אתה דוחה שלומי זינו:

 אחריותאני יש לי  יחיאל אדרי:

 אתה... שלומי זינו:

אני ואתה קיבלנו החלטה וכל חברי מועצת העיר שמי שמטפלת בנושא זה  יחיאל אדרי:

הגברת נעמי, אני סומך על נעמי, נעמי השיקול דעת שלה היא באה ואמרה 

 שסיכמה עם ראש העיר תוך ביום רביעי הראשון, 

 היא סיכמה... שלומי זינו:

יים,  תן לי לסיים היא סיכמה עם ראש העיר שעל דעתו יבואו תן לי רגע לס יחיאל אדרי:

 כולם ביום הרביעי ב... רגע,

 אני כבר אומר לכם תאריך, אבי בינמו:

 מה זה? יחיאל אדרי:

 במרץ, 7 נעמי כספי:

 יש תאריך, אבי בינמו:

 יש ישיבה במידה ולא תהיה ישיבת יהיה ישיבה שלא מן המניין, יחיאל אדרי:

 ן,כ אבי בינמו:
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 במידה ולא יקוים ישיבה שלא מן המניין אנחנו נעטור לבית משפט, יחיאל אדרי:

 בסדר גמור, אבי בינמו:

 זהו, יחיאל אדרי:

 אבל אתה שוכח דבר אחד אחרון וזה אני אומר לך, שלומי זינו:

 שלומי למה, נעמי כספי:

 אל תחפש מלחמות, יחיאל אדרי:

המניין זה אנרגיה שאובה זו תוכנית אחת  לא לא הנושא בישיבה שלא מן שלומי זינו:

התוכנית השנייה שכבר הופקדה אנרגיה שאובה אתה יכול לדון בזה גם עוד 

 שלושה ימים...

 אנחנו נדון גם בכלל יחיאל אדרי:

 לא אל תקטע אותי, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 טוב אתה יכול להתחיל לדון בנושא שנקרא החינוך אבי בינמו:

 דקות שלי.  5באיזה נושא שאני רוצה ב ו:שלומי זינ

 אדוני הנושא הוא נושא חינוך.  אבי בינמו:

 נכון, שלומי זינו:

 אז תדון בנושא חינוך. אבי בינמו:

 אז תודה על ההמלצה, שלומי זינו:

 שלומי שנייה אחת, נעמי כספי:

 תודה על ההמלצה, נו כל שנייה שנייה אחת, שלומי זינו:

 רוצה,אני רק  נעמי כספי:

 ואז תגיד לי נגמר לי הזמן, שלומי זינו:

 אני רוצה להזכיר לך, נעמי כספי:

 כן? שלומי זינו:

שהתוכנית של השאיבה האגורה תעבור לי פחות או יותר מתחת לסלון, בסדר  נעמי כספי:

 אז,

בסדר אבל התוכנית הזאת רק בתחילת הדיון אם יש זמן יש את זאת אפשר  שלומי זינו:

חודשים שלוש ארבע גם אין בעיה אבל אני אומר שבאמת צריך  לדחות חודש

 לחודש, 31לטפל בזה, כלל תעשיות הופקדה תוכנית ב
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 לא פחות חמור, נעמי כספי:

 בסדר, שלומי זינו:

 לא פחות חמור, נעמי כספי:

 בקשה,  טוב בקשה שלומי, אבי בינמו:

קודמת וכנראה אתה מנסה תודה רבה. אז ככה אני כבר אמרתי לך ביישבה ה שלומי זינו:

להרוויח זמן אבל הגשתי לך מאז שנכנסתי להיות חבר מועצת עיר הרבה 

הצעות והרבה שאילתות כמובן שאתה לא מביא שום הצעה לסדר יום וגם 

כשאנחנו מצליחים או כשאני מצליח להשתחל באיזשהו נושא בישיבות שלא 

רים וגם חבצלת אתה מן המניין בהצעה של הסיפור הזה של בית ספר כנפי נש

ון לא יבוטל ואתה יהתחייבת פה בפני כל הורי הילדים בגן חבצלת  שהריש

לא תכפה על ההורים את הרישום לגן כנפי נשרים שעוד לא הוקם בכלל 

ושעוד לא הובא לדיון על ההורים של הילדים בגן חבצלת ובמקום ליישם את 

ן אחראית על זה מה אתה עושה אתה שולח את האחרית על הרישום בג

מחלקת החינוך שתשכנע את ההורים ועוד מנהלת של בית ספר כנפי נשרים 

כשעוד אין בית ספר יש כבר מנהלת שתשכנע את ההורים אהה להירשם לגן 

הזה או לבית ספר הזה שעוד לא הוקם ועוד לא קם כנפי נשרים תוך כפי ש... 

ותו גן שהם לקחת קהל שווי בזה שאתה בעצם לא מאפשר להם להמשיך בא

 היו אמורים להמשיך ושהם היו בו כמה שנים אז אני מתראה בך

 רגע אין רישום? נעמי כספי:

הוא ביטל את הרישום, למרות ההחלטה אנחנו העברנו החלטה, אבל אל  שלומי זינו:

 תפריעו לי,

לא לא אני רוצה הערת ביניים סליחה הערת ביניים, הייתה החלטה רגע אתם  יחיאל אדרי:

ים להגיד לי מה שסוכם איתך ואז אמרה המנכלית זה לא בוצע אני לא רוצ

 מבין?

 אני קיבלתי רשימת שמות,שמה סוכם? סוכם  מיכל ליבנה:

 כן, יחיאל אדרי:

 סביב גם ביקשתי טלפונים, מיכל ליבנה:

 אוקי, יחיאל אדרי:
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ן עשיתי והם אכן רשמו וסוכם שאכן מחלקה לחינוך אתה יכול לצלם אותי כ מיכל ליבנה:

פן הכול בסדר, עכשיו מחלקה לחינוך התקשרו והתקשרו לכל הורה ולדעתי 

גם אליך או לאישתך יש לכם ילדים בגן ויסבירו להם שגם אם אתם לא 

מצליחים להירשם עדיין אין שיבוצים אתה יודע את זה יחיאל, הם רושמים 

בהערות שהם מבקשים ככה ולא מצליחים ואנחנו נתייחס כנראה את 

 מספרים לכן עדיין הדברים פתוחים  וזה מה שנאמר כאן,ה

 אבל אנחנו הולכים עם ראש העיר התחייב, שלומי זינו:

 סליחה רגע, מיכל ליבנה:

 למה ... שלומי זינו:

 הוא התחייב שכולם יקבלו מענה  מיכל ליבנה:

 לא מענה אנחנו קיבלנו החלטה שלא יבוטל הרישום, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

רת זה בוצע ביום חמישי ביום רביעי הייתה רק עוד משפט אחד, רגע ולמח יכל ליבנה:מ

ישיבה בחמישי בשעות הצהרים התקשרו הורה הורה הורה והסבירו לו על 

מה מדובר איך מדובר הדברים הם אחר כך אנחנו נראה את המספרים ואז 

ת כולם בהערו וכמובן נעשה את השיבוצים אנחנו מתחשבים ביקשנו שיציינ

 שתך אמרתם תודה רבה.וגם אתה וגם א

 אני רוצה לעדכן לגבי עניין של הרשומים עד לפני כמה חודשים אני הייתי  יחיאל אדרי:

 אבל תן לו הוא מדבר, אבי בינמו:

לא בעניין הזה אני לוקח דקה ואתן לך שתי דקות ממני בסדר, כדי שתבין  יחיאל אדרי:

ים מבקשים מה שהם רוצים, זה מגיע איך זה הולך ברישום אנשים נרשמ

למחלקת החינוך יושבים שמה ועושים את השיבוצים בדרך כלל מתחשבים 

 בשיבוצים בדרישות של האנשים, אנחנו נעכוב אחרי זה מקרוב,

לא אבל הפעם הודיעו להם מה שלא קרה בשנים הקודמות שאין רישום של  שלומי זינו:

יל הזה כמו שהוא עשה בישורון ואז גן חובה לגן חבצלת הוא עושה את התרג

 הוא אומר אין רישום אני סוגר.

 יסגרו את הגן, אם לא יהיה אתה לא מבין? יחיאל אדרי:

 ילדים בגן חובה  17לא לא לא אצלנו בגן יש  שלומי זינו:

 כן וכמה...? יחיאל אדרי:
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 והשאר לא יודע כמה בדיוק, שלומי זינו:

 ,18ת עד וזה יכול להיו 25עד  יחיאל אדרי:

אז הם עושים רישום לעוד ילדים על חשבון הילדים האלה שהם גן חובה כדי  שלומי זינו:

אבל לא משנה אתה לא תקיים את ההצעה  להוציא את הילדים מגן חבצלת, 

הזאת ואת הצעת החלטה שתכף תאושר בעניין הזה אנחנו ניפגש בבית משפט 

ש דקות שלי ואני מבקש לא גם בעניין הזה עכשיו אני רוצה להתחיל את החמ

 להפריע,

 דקה כבר עברה, נברג:בוריס אייז

כן, עכשיו אני חוזר לזה מאז שהתמניתי לחבר מועצת עיר כל ההצעות לסדר  שלומי זינו:

שהגשתי אתה בכוונה ובניגוד לחוק לא מביא אותם לישיבות מועצת עיר מן 

ה תביא אותם המניין ואני מתרה בך פעם אחרונה בנושא הזה אבל עד שאת

לדיון אז אני אנצל את החמש דקות שלי כדי להקריא את ההצעות שאתה לא 

מביא לדיון, ויש הצעה שהכנסתי לפני יומיים בעכבות הדיון אחרון שהיה 

מיליון  250לגבי כסף של העירייה שהיו בקרנות העירייה יש כאלה שאמרו 

אתה גם אומר שאני  מיליון גזבר העירייה אמר לי שאני טועה 300אני אמרתי 

שבו אתה בעצמך אמרת  28/10/13טועה אבל מצאתי איזה ראיון שלך מיום 

מיליון שקלים בשנה  160שבעיריית נשר התקציב השנתי הוא סדר גודל של 

מיליון שקלים אנחנו נשתמש בהם בתבונה לטובת  250ויש בקרנות העירייה כ

התקציב של  תושבי נשר, ואיך השתמשת בתבונה כל שנה העלתם את

העירייה, בעשרות אחוזים ומאיפה העלתם את זה? לא הצהרתם הכנסות 

עצמיות אז לא היה מאיפה לעלות את זה אז פשוט לקחתם מהקרנות עכשיו 

בקרנות העירייה עובדתית כרגע  יש ממה שאני יודע על בסיס מידע שמתפזר 

מהיר כמו מכל מיני כיוונים  אבל לא מגיע באופן מסודר ובהיר  וקריא ו

מיליון  100שאתה מפיץ עכשיו את תעלומת הבחירות שלך, יש סדר גודל של 

שקלים בקרנות הפיתוח ועוד מתוך זה משועבדים כמה עשרות מיליונים יש 

 מיליון להלוואות ולכן ההצעה שלי, 50מיליון או  20ויכוח אם זה 

 קרנות הפיתוח? יחיאל אדרי:

מיליון שקלים ובתוך קרנות הפיתוח  100גודל של  מקרנות הפיתוח יש סדר שלומי זינו:

 יש סכום של, 
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 ,150 דובר ?:

 50מיליון שקלים האלה כ 150אתה לא הצגת לנו את זה אז מתוך ה 150 שלומי זינו:

מיליון שקלים משועבדים להלוואה של עיריית נשר  50מיליון שקלים... 

 נית לבדיקהלקחה... ולכן ההצעה שלי היא להקים וועדת חקירה חיצו

 נו... אבי בינמו:

לראש עיריית נשר אבי בינמו, לאן נעלמו מיליוני שקלים שהיו בקופת עיריית  שלומי זינו:

נשר מאז נבחר אבי בינמו לראשות העיר?,  וכמו שאמרתי בראיון שאמרת 

כששאלו אותך איזה קופה אתה מקבל עכשיו בתחילת הקדנציה השיב ראש 

מיליון  250עודף של  שם וימיליון שקלי 160וא כה היהעירייה תקציב העירי

ים, אני נשתמש בו בתבונה, עבור התושבים, מאז נבחר אבי בינמו שקל

ים גדול בעשרות אחוזים מידי ילראשות עיריית נשר תקציבי עירייה שנת

שנה, קרנות העירייה התרוקנו עיריית נשר אף לקחה הלוואה של עשרות 

רת שיעבוד היתרה בקרנות העירייה ובכל מיליוני שקלים מהבנקים בתמו

פניות חברי מועצת העיר לעיריית נשר לפחות הפניות שלי למשרד הפנים 

ם בדבר פירוט מהיר ... של ההוצאות ופרויקטים עליהם יולגופים הרלוונטי

בוזבזו מאות מיליוני שקלים מקופת עיריית נשר ...חרס, אני יכול להוסיף  

י אוסיף אלת זה לצורך הדיון רוב תושבי העיר זה לא רשום בהצעה אבל אנ

שאני פוגש שואלים איפה הכסף, איפה הכסף שדוד עמר השאיר ולכן אני 

מציע שעיריית נשר תקים וועדת חקירה חיצונית מבדיקת התפקוד שלך 

אדוני ראש עיריית נשר אבי בינמו ולבדיקת מצבה הפיננסי של עיריית נשר 

ל שלושה יועצים מקצועיים ואני מציע האם הוועדה תשכור את שירותיהם ש

 מישהו מ...

 מה זה הצעת החלטה לא הבנתי? יחיאל אדרי:

דר שראש העירייה לא לסדקות שלי את ההצעות  5אני מביא בזמן שלי ב שלומי זינו:

 מעלה,

 אהה, יחיאל אדרי:

 אתה לא הגשת לי אותה, מיכל ליבנה:

 אני מבקש לא להפריע לי, שלומי זינו:

 אני לא קיבלתי הצעת החלטה כזו ליבנה: מיכל
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 אני מבקש לא להפריע לי, שלומי זינו:

 אני לא מפריעה אני מציינת עובדות, מיכל ליבנה:

עיריית נשר תקים וועדה חיצונית לבדיקת  תפקוד ראש עיריית נשר אבי  שלומי זינו:

בינמו ומצבה הפיננסי של עיריית נשר הוועדה תשכור את שירותיהם של 

ושה יועצים מקצועיים פרופסור איתי ורגמן פרופסור אשר בלס ורמי של

תמם פרופסור ברגמן הוא ... כלכלה בהרוואד הוא מומחה ... חברות... 

פרופסור אשר בלס הוא מומחה לכלכלה ובנקאות בעל תואר שני ודוקטורט 

 בכלכלה מאוניברסיטה הרוואד

 נגמר הזמן שלך, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

אני מבקש לא להפריע לי. עו"ד  רמי תמם הוא מומחה לפשיעה כלכלית  מי זינו:שלו

שחיטות שלטונית ועבירות צווארון לבן, תמם שירת כעשור ביחידה הארצית 

לחקירות הונאה ולאחר מכן כראש כוחות מיסים המשולבים בתחומי 

 הפשיעה הכלכלית וראש מחלקת תשאול...

 ל,הנושא הוא חינוך אב אבי בינמו:

מבקר העירייה ינהל את הוועדה כנציג עיריית נשר גזבר העירייה יכין תקציב  שלומי זינו:

שקלים לצורך התקשרות עיריית נשר עם היועצים  500,000מילולי על סך 

ימים מקבלת החלטה הזו עיריית נשר תתקשר עם  14תוך המקצועיים, 

ייה שיעמידו היועצים באמצעות גזבר העירייה והיועץ המשפטי של העיר

 לרשות את היועצים...

 שלומי מה זה אתה יכול להסביר לי מה אתה עושה? יחיאל אדרי:

אל תפריע לי לא הפרעתי לך. )מדברים יחד(  את כל החומרים הנדרשים  שלומי זינו:

ימים מיום קבלת החלטה זו הוועדה  30לצורך ביצוע עבודתם עד ולא יאוחר 

ימים, מיום קבלת  60וך ועד לא יאוחר מתפרסם מסכנותיה במועצת העיר ת

ימים מיום  14החלטה זו מועצת עיר תקיים דיון במסכנות הוועדה תוך 

קבלת מסכנות הוועדה ועכשיו אני אומר לך אדוני ראש העיר ואני אומר לכם 

פוזיציה  מי וכולכם,  חברי מועצת עיר מי שהיה בקואליציה מי שעבר בא

ת מה שמעניין את התושבים בבחירות שיוצא מהצהרות כאלה ואחרות א

האלה הכי הרבה זה איפה הלך הכסף?, אם אתם רוצים באמת שנגלה באופן 
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אובייקטיבי איפה הלך הכסף אני מציע לכם להצטרף להצעה הזאת ולהפוך 

 אותה לישיבה שלא מן המניין יש עוד שתי דקות,

 אין לך עוד שתי דקות, נברג:בוריס אייז

 מנהל את הישיבה, אתה לא שלומי זינו:

 הזמן שלך הסתיים, אבי בינמו:

 הזמן שלי לא הסתיים, שלומי זינו:

 אנחנו דנים בנושא החינוך, הזמן שלך הסתיים. אבי בינמו:

 אני רוצה להמשיך, שלומי זינו:

 אנחנו דנים בנושא החינוך, אבי בינמו:

 ת הזמן,אתה לא תקטע אותי באמצע הדיבור שלי ואתה תגנוב לי א שלומי זינו:

 אנחנו דנים בנושא החינוך, אבי בינמו:

 אני היחיד שאתה קוצב לו זמן ואתה לא תגנוב לי זמן, שלומי זינו:

 אני לא קוצב, אבי בינמו:

 אני היחיד שאתה קוצב לו זמן, שלומי זינו:

 אל תתעצבן אבי בינמו:

 ואתה רוצה להגיע איתי לויכוחים, שלומי זינו:

 לא,  אבי בינמו:

 כדי להוציא אותי מהחד, ינו:שלומי ז

 אל תתעצבן, אבי בינמו:

 ואני אדבר עוד שלומי זינו:

 דבר על נושא החינוך, אבי בינמו:

 אני אדבר על מה שאני רוצה, שלומי זינו:

 דבר על נושא החינוך, אבי בינמו:

 אני אדבר על מה שאני רוצה שלומי זינו:

 תדבר על נושא החינוך, אבי בינמו:

 איך אמרת ... צפון קוראיה שם אתה תחליט לי מה לדבר ואיך לדבר, שלומי זינו:

 לא אמרתי, אבי בינמו:

 פה אני אדבר בזמן שלי, שלומי זינו:

 לא אמרתי לך כאלה דברים, אבי בינמו:
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 מה שאני רוצה איך שאני רוצה, שלומי זינו:

 למה אתה לוקח זמן שלי? איגור גורביץ:

 לך הביתה, שלומי זינו:

 לך אתה הביתה, אי אפשר ככה כל הזמן, רביץ:איגור גו

 רבותי אדוני ראש העיר,  יחיאל אדרי:

 למה אני צריך לשמוע, איגור גורביץ:

 שלומי למה... נברג:בוריס אייז

 לך הביתה, שלומי זינו:

 אתה יוצא מהחדר היום לא אנחנו, איגור גורביץ:

 אני בזמן שלי אדבר מה שאני רוצה, שלומי זינו:

 אתה מבזבז את הזמן שלנו, ורביץ:איגור ג

 איגור, יחיאל אדרי:

 אתה מבזבז זמן שלנו, איגור גורביץ:

 איגור איגור...  יחיאל אדרי:

 טוב אם ההפרעה הזו תימשך, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 את הסרט הזה אתה... שלומי זינו:

 אבל תסתכל מה אתה עושה? אבי בינמו:

 אתה עושה, שלומי זינו:

 ם יחד(  )מדברי

 אתה בזמן שלי תיתן לי לדבר מה שאני רוצה, שלומי זינו:

 דיברת על מה שרצית, אבי בינמו:

 לא הפריעו לי, שלומי זינו:

 דיברת על נושא אחר, אבי בינמו:

 הפריעו לי באמצע אני יכול לדבר מה שאני רוצה, שלומי זינו:

 דיברת על נושא אחר אבי בינמו:

 מה שאני רוצה,אני אדבר על  שלומי זינו:

 נו מה  יחיאל אדרי:

 בוא יחיאל בואו נסיים את הישיבה בואו, אבי בינמו:
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 מה שדובר לא מדובר על דברים האלה,  חאלס מספיק, יחיאל אדרי:

 בואו נסיים את הישיבה, אבי בינמו:

חודשים לנהל את סדר יום  5חודשים  4זה מה שקורה כשאתה נותן לו  שלומי זינו:

 נגדיות והצעות לסדר בקשה, ולקבוע הצעות

 כן? אבי בינמו:

 על מי אתה מדבר? יחיאל אדרי:

 עליך,  שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 אדוני הנכבד בבקשה, יחיאל תשארו חבל על... יש לכם החלטות, אבי בינמו:

ת שאנחנו יושבים אותה סיימנו אותה כבר איש לנו החלטות וכל הישיבה הז יחיאל אדרי:

דקות ופה כל נושא הוא צריך לדבר עליו שעתים, מה  20ברה באז והיא ע

 קשור חינוך לפרופסור לביקורת המדינה,

 מה אתה מפחד שיחפשו את הכסף? שלומי זינו:

 אני לא מפחד אתה לא מבין שאני לא מפחד, יחיאל אדרי:

 ממה אתה מפחד, שלומי זינו:

 אבל זה לא קשור, יחיאל אדרי:

 רוטוקול,תסגור את הפ אבי בינמו:

 ממה אתה מפחד.  תן לי לסיים את דברי, שלומי זינו:

 אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, אבי בינמו:

 אני קורא לך לסדר פעם שנייה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, שלומי זינו:

 אני מבקש ממך תסיים את הדברים שלך, אבי בינמו:

 אז זהו תן לי לסיים, שלומי זינו:

 סיים יש לך דקה תסיים, ת אבי בינמו:

 שתי דקות וחצי יש לי, שלומי זינו:

 תסיים,  תדבר על הנושא אם אפשר, אבי בינמו:

 כמו שאתה מדבר על הנושא כמו שאתה ... אז עכשיו... שנייה,  שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 כן בקשה, אבי בינמו:
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שא החינוך עכשיו מדברים הנושא לדיון כמו שאתה רוצה שנדבר עליו הוא נו שלומי זינו:

ואין לנו פרוטוקול אצלנו כדי שנוכל לדון בו ולאשר על פרוטוקול ועדת חינוך, 

 אותו הישיבה הזאת אהה כבר התכנסה וכבר הוחלט בה מה שהוחלט,

 כן, אבי בינמו:

ואני רוצה לברך אותך על התרגיל היפה שהצלחת לעשות כרגע עם יחיאל  שלומי זינו:

ית מועד הישיבה שלא מן המניין בנושא הגירה שאובה אדרי  בקשר לדחי

ואני באמת רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה למה ואיך אתה רוצה ובעד 

 לקדם את הפרויקט הזה אתה יכול לענות על זה?

 תקבל תשובה מסודרת ראויה רהוטה, 7/3ב אבי בינמו:

 אבל למה תושבה הרי אני שמעתי, שלומי זינו:

 ושא החינוך אם סיימת את דבריך אודה לך מאוד,רהוטה בנ אבי בינמו:

 ך,סיימת את דברי אני שמעתי, אתה נכנס לי בזמן ואומר לי שלומי זינו:

 אתה שאלת אותי שאלה נכון? אבי בינמו:

שאלתי שאלה כן אתה חוזר על דבריך, עכשיו אני שואל אותך איך זה  יכול  שלומי זינו:

לא ידע על זה שהתקיים דיון בוועדה להיות שמהנדס העירייה ציין פה שהוא 

גירה שאובה כשהוא בפרוטוקול רשום אהארצית לתשתיות לאומיות בנושא 

כמוזמן יכול להיות שאתה ראש העירייה או מנכלית העירייה או מישהו 

מטעמכם קיבלתם את ההזמנה לדיון הזה ובחרתם לא לידע את מהנדס העיר 

 א ללכת להשתתף בדיון הזה?או יכול להיות שאמרת למהנדס העירייה ל

 אני לא זוכר להגיד לך, אבי בינמו:

 13/11לא זוכר להגיד לי דיון שיתקיים ב שלומי זינו:

 טוב, אבי בינמו:

 יש עוד שאלה אחרונה, שלומי זינו:

 כן? אבי בינמו:

גירה שאובה אתה לא מכיר את הדיון אאתה בעצם אומר שפרויקט  שלומי זינו:

ת הזמנה מהנדס העירייה הוא אומר שהוא לא קיבל שהתקיים אתה לא קיבל

כשהזמנת לפה את, שר  2014הזמנה אבל אני רוצה להזכיר לכולם שבשנת 

האנרגיה לשעבר סילבן שלום והענקת לו אזרחות כבוד  באותה ישיבה אתה 

אז היא  2014ומהנדס העירייה הצגתם מצגת על תוכנית אגירה שאובה בשנת 
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ל אנרגיה שאובה ובתוכנית עבודה שלך של עירייה הצגת מצגת ע 2014בשנת 

חודשים  3הנושא הזה מופיע עלס דר היום ולפני  2015למנהלים בשנת 

מתכנסת וועדת )לא ברור(  לדיון בנושא הזה ואתה עדיין אומר שאתה לא 

 יודע מזה כלום, 

 לא אמרתי את זה, אבי בינמו:

 אז מה אתה אומר? שלומי זינו:

 ומר שלא ידעתי מהישיבה שאתה מדבר עליה אחרונהאני א אבי בינמו:

 לא ידעת? ומהנדס העירייה לא ידע, שלומי זינו:

 לא.  אבי בינמו:

 בסדר גמור, שלומי זינו:

 לא, אבי בינמו:

 בסדר גמור,  שלומי זינו:

 לגבי השאר כל מה שאמרת נכון, אבי בינמו:

 אבי בנושא הזה, ישי איבגי:

 ה שאמרת,לגבי השאר כל מ אבי בינמו:

לא בנושא הזה אבי רשמו בפרוטוקול שהוזמנת ולא הוזמנת אתה והמהנדס  ישי איבגי:

לדעתי אבי אתה חייב להפעיל את מלא כובד משקלך חברה אני רוצה את 

 הצאנס שלי להגיד את מה שיש לי להגיד,

 אתה תשמע את דעתי ואת עמדתי עכשיו  7/3ב אבי בינמו:

 פה,מה זה רלוונטי  שלומי זינו:

 אתה יכול להסביר? 3/7מה יש ב ישי איבגי:

 גירה שאובה וכלל,איש דיון על הנושא של  שלומי זינו:

 אוקי, ישי איבגי:

 ונתנו התחייבות כאן, אבי בינמו:

 אוקי, ישי איבגי:

 אמרנו אבי בינמו:

 אוקי, ישי איבגי:

 בקשה תודה רבה שלומי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  
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 ישי, אבי בינמו:

 אני רציתי כרגע לדבר, שי איבגי:י

 אולי גם נכניס את שאר החברים, אבי בינמו:

 איפה רועי? תכניס אותו רגע כל הכבוד, ישי איבגי:

 אני מציעה שתגיד מי שנוכח, מיכל ליבנה:

מי שנוכח כרגע בישיבה זה רגע, גאורגי אדווה ישי שלומי ז'ינו זאב שפיגלר  אבי בינמו:

 לם,אבי בינמו, שיכנסו כו

 יכול להיות שיכנסו תן להם שתי דקות,  ישי איבגי:

 עזוב נו תתקדם לפני רגע אמרת שאתם רוצים לקדם עניינים, שלומי זינו:

 רועי הגיע מה אתה רוצה שהוא לא יגיע, ישי איבגי:

 בקשה למה, שנצביע, שלומי זינו:

 הנה הוא אבל הנה הוא,  ישי איבגי:

 או? רועי הם נכנסים בחוץ אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 בקשה. לא זה נושא שיחיאל חשוב לו,בבסדר  אבי בינמו:

 הפרוטוקול? רועי לוי:

 כן, אבי בינמו:

אין הוא לא חתם צריך להוריד את הנושא הזה מסדר היום,  הוא לא חתום  רועי לוי:

 על הפרוטוקול, מיכל הוא חתם לך על הפרוטוקול?

 )מדברים יחד(  

 א אמר בישיבה שהוא מאשר,אבל הו אבי בינמו:

 אתה רוצה שנקרא לו? :ישי איבגי

 אתם קיבלתם את הפרוטוקול? אבי בינמו:

 לא קיבלתי, רועי לוי:

 נוריד את זה מסדר היום, שלומי זינו:

 אם לא קיבלתם מפרוטוקול, אבי בינמו:

 תוריד מסדר היום שלומי זינו:

 בהתאם לבקשת החברים אבי בינמו:

 מסדר יום ונביא את זה פעם הבאה,להוריד  רועי לוי:
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אנחנו שבעה, שתים ארבע שש שבעה חברים, אנחנו מורידים את זה עד  אבי בינמו:

 אישור בסדר,

 סבבה, רועי לוי:

 תודה רבה, נושא הבא, אבי בינמו:

רגע אני רוצה להגיד שתי מילים על הנושא דיברתם לפני שהורדתם נתתי לך  זאב שפיגלר:

 ת זה בנושא החינוך,את הכבוד להוריד א

רגע אני עוד פעם רוצה לציין שבעה חברים ביקשו להוריד את זה מאחר והם  אבי בינמו:

 לא קיבלו את זה, 

 )מדברים יחד(  

 

 

 אין בעיה פה אחד, רועי לוי:

 בסדר בסדר, אבי בינמו:

 זה לא ראוי ולא נכון, זאב שפיגלר:

 בסדר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מה ויכוח יום אהבה,ל רועי לוי:

 יום אהבה באמת, אבי בינמו:

 אבי, זאב שפיגלר:

 כן, אבי בינמו:

 מה קורה לכם אנשים? ישי איבגי:

 כן זאב? אבי בינמו:

 במסגרת נושא... זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 תפסיקו להפריע לא מפריעים לכם, שלומי זינו:

 סליחה זאב, ישי איבגי:

של החינוך אהה אני רציתי לבוא ולמעשה העלנו את הנושא במסגרת נושא  זאב שפיגלר:

הזה ואני מעלה את זה שנית, אחד שאני חושב שהגיע הזמן שבאמת וועדת 

החינוך תתכנס ותקבל סקירה על כל הנעשה הן לטובה והן מה שקצת פחות 

 , מסדר היום2הורדת הנושא, סעיף -החלטה
 פה אחד -בעד
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מטובה הן בגני ילדים והן בבתי ספר יסודיים הן  בחטיבות והן בתיכון, אהה 

ה אני רוצה ושואל אותך אבי התפרסמו ידיעות כאלו ואחרות באותה נשימ

בנוגע למנהלת... ממלאת מקום מחלקת חינוך בעירייה, גברת לוטם שמצאה 

 לנכון להתפטר זה הידיעות שאומרות,

 ...את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 לא מודיעה להיפך )מדברים יחד(  אני רק בא ורוצה לדעת היכן זה עומד? זאב שפיגלר:

 לא אישרתם את המינוי שלה,  מיכל ליבנה:

 אז היא כן הגישה תוך חודש ימים לצורך העניין, זאב שפיגלר:

 אתם לא אישרתם את המינוי שלה, היא לא יכולה להתמנות, מיכל ליבנה:

 אוקי אבל היא מה שהיא הגישה כרגע, זאב שפיגלר:

 יוצא מכרז חדש,  אבי בינמו:

 ש ימים היא עוזבת את התפקיד שלה,מאמין שתוך חוד זאב שפיגלר:

 בוודאי כי לא אישרתם את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 אוקי אז אם ככה אנחנו צריכים לבוא ולהוציא מכרז, זאב שפיגלר:

 להוציא מכרז, אבי בינמו:

יצא מכרז חדש אני רשמתי שהיא סיימה את תפקידה כי היא לא אושרה  מיכל ליבנה:

 במועצת העיר,

 )לא ברור(  קיבלת הודעה על זה? ו:שלומי זינ

 לא לא קיבלתי. זאב שפיגלר:

 זה החלטה שלכם, ,מה זאת אומרת אתם החלטתם מיכל ליבנה:

 אבל אמרת שיצא מכרז חדש, שלומי זינו:

 אבל היא לא חייבת לעזוב פה חודש ימים, זאב שפיגלר:

 רואים את זה בעיתון, מיכל ליבנה:

 ת חינוך...לא אבל חברי וועד שלומי זינו:

 חברה כל ה... אבי בינמו:

מיכל היא לא חייבת היא נמצאת כרגע על תקן של ממלאת מקום בכל מקרה  זאב שפיגלר:

 היא כבר מתפקדת..

 לא אתם לא אישרתם את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 היא יכלה ל, זאב שפיגלר:
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 לא אי אפשר, מיכל ליבנה:

 מקום חדש... זאב שפיגלר:

 א לא לאל מיכל ליבנה:

 רבותי אני, אבי בינמו:

 על סדר היום, מיכל ליבנה:

אני מציע זאב שיהיה פחות נדון בזה כי להערכתי מה שנעשה לא כיבד את  אבי בינמו:

 העירייה פגע בה ולכן אני אומר אין טעם להוסיף,

 נכון אבל אתה אשם בזה שהבאת את זה לדיון כמו שצריך שלומי זינו:

 .אין טעם.. אבי בינמו:

 ואתה פגעת בכבודה, שלומי זינו:

 אין טעם להוסיף אבי בינמו:

 ובעוד בכירים, שלומי זינו:

 סליחה אל תפריע לי, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 אתם לא אישרתם את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 תם לדחות את זה,שבהחלטה הראשונה אתם ביק מיכל ליבנה:

 זהלדחות את  אבי בינמו:

 למועד הבא, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 שוב פעם לא אישרתם את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 עובדתית לא אישרתם את המינוי שלה, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 זאב זאב,  אבי בינמו:

 אני לא... מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 זאב בקשה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  
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כל כך הרבה דברים עוברים פה במועצה ואתם לא מאשרים למה דווקא את דווה קאופמן:א

 זה אישרתם?

 זאב בבקשה, אבי בינמו:

 לקחת לי את המילים מהפה, שלומי זינו:

 כל דבר שאנחנו מצביעים כל זהאדווה קאופמן:

 זאב בבקשה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 הוא לא מקיים, שלומי זינו:

 שום דבר,פמן:אדווה קאו

 זאת החלטה בסמכות שלכם, מיכל ליבנה:

 )מדברים יחד(  

 זאב בבקשה, אל תפריע לזאב, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 כל הבכירים עזבו אותך, שלומי זינו:

 אל תפריע לזאב, אבי בינמו:

 כל הבכירים עזבו אותך, שלומי זינו:

 אל תפריע לזאב, אבי בינמו:

צה מיכל ובזה אני מסיים את הנושא הזה לחדד שהמועצה אני רק רו זאב שפיגלר:

החליטה לא לאשר את המינוי אך ורק עקב כשלים כשלים שהתגלו במכרז 

 עצמו וזו הסיבה שלא אישרו את ה...

 )מדברים יחד(  

 לקחת להם אופציה, שלומי זינו:

כרז שנייה, אף אחד לא הטיל דופי בתפקודה הטלנו דופי בהתנהלות המ זאב שפיגלר:

שנעשה על פי דעתנו וחוות הדעת שקיבלנו לא נעשה בצורה נכונה בקשירה 

 ולא קיבלת את המסמך בתנאי הסף שלה,

 כל מה שביקשנו לא קיבלנו אותו,אדווה קאופמן:

 בסדר אבל... אמרת אמרו את זה בישיבה הקודמת, אבי בינמו:

 אוקי אב... זאב שפיגלר:

 תודה רבה. אבי בינמו:
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בר שני אבי אני חושב אנחנו צריכים לקחת בחשבון להסדיר את נושא לפני ד זאב שפיגלר:

שגם הנושא הזה יהיה מאוחר מידי יש לנו את מנהלת גברת סיגל אופיר 

 מנהלת קריית החינוך,

 איך היא ממשיכה, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 כבר שנתיים בתפקיד, זאב שפיגלר:

 כי זה נוח להם,אדווה קאופמן:

 חד(  )מדברים י

 אל תקטעו אותו שלומי זינו:

אתם קוטעים אותי בקשה, יש לנו את גברת סיגל אופיר אף אחד לא מטיל  זאב שפיגלר:

 חס ושלום דופי בתפקודה אנחנו באים ומעלים את זה עקב גם כן

 אני מבטיחה להסביר לך את זה אחר כך מיכל ליבנה:

 התנהלות לא תקינה  זאב שפיגלר:

 י אסביר לך את זה אחר כך,נו אנ מיכל ליבנה:

 גברת אופיר, זאב שפיגלר:

 מבטיחה לך להסביר מיכל ליבנה:

 לא יכולה להישאר בתפקידה זאב שפיגלר:

זאב בבקשה היא לא כאן אני מבטיחה להסביר לך את זה אחר כך היא לא  מיכל ליבנה:

 בתוך בואו לא נזכיר שם של מישהו ש

 למה למה? רועי לוי:

 מועצת עיר רוצה לדעת מה קורה עם זה? בתור שלומי זינו:

 למה למה? רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 טוב זאב הנושא לדיון... אבי בינמו:

 הנושא ירד מהדיון בסדר, שלומי זינו:

 הנושא לדיון הוא ... אבי בינמו:

 ביה"ס ממלכתי דתי בנשר. 3סעיף 
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חוזר... במילה אחת הפעם עכשיו זה עניין בית ספר כנפי נשרים, אני בא ו שלומי זינו:

באמת בקצרה, תראה סגרתם את בית ספר ישורון סגרתם עד היום אך אחד 

 עוד לא גילה את הסיבה האמיתית למה נסגר בית ספר ישורון ו,

 ניסים בן לולו הצטרף, אבי בינמו:

 ואולי אולי, שלומי זינו:

 לא ישמעו אותך, מיכל ליבנה:

ישיבה.  הנושא לדיון הוא בית ספר ממלכתי דתי ניסים בן לולו הצטרף ל אבי בינמו:

 בנשר,

סגרתם את בית ספר ישורון קראתי לזה איזשהו תרגיל שבהתחלה אתה  שלומי זינו:

מפריח איזשהי ... שהרישום לבית הספר הזה לא יבוצע כי הבית ספר יהרס 

זה מה שהיה בשנה שעברה בטח חברי ישי יהיה לו הרבה מה להוסיף בעניין 

סופו של דבר מה שקרה ברמה א היה מעורב עם הילד שלו אהה ובוהזה ה

ילדים שהיו בבית הספר ישורון פוזרו לכל מיני  48העובדתית שלמעלה מ

מסגרת אחרות רובם לא למסגרות דתיות אהה הייתה התחייבות שלך לא 

ימים יש בות שלך אבל אולי בפני אנשים מסויודע איזה משמעות יש להתחיי

לרב העיר אהה בהקפות השניות בשמחת תורה שאתה  להם כן משמעות

תפתח בית ספר דתי חדש ואני לא מבין למה סגרת את בית ספר ישורון ולא 

משנה מה הסיבה גם אם זה איזשהו צורך של היזם או של הקבלן או גם אם 

ו מישהו אחר שאתה צריך לשרת את הזה איזשהו אהה צורך של איזש

פגיעה בילדים עד היום לא קיבלנו תשובה האינטרס שלו למה על חשבון ה

בעניין הזה רק התרגיל הזה שמה הצליח לזה וגרם לזה שלא יהיה רישום 

לילדים ואז בסוף הצלחת להביא את המכתב למשרד החינוך שבו נאמר שאין 

רישום בבית הספר ולכן בית הספר לא ימשיך לפעול, ואז מה אתה עושה הרי 

בית ספר כזה דתי ועכשיו אני מדבר באמת שיכולה להירשם ל ההאוכלוסיי

מלב אל לב היא לא... גדולה בעיר יכול להיות בגלל רמת בית הספר שהיה 

בית ספר ישורון יכול להיות בגלל המיקום שלו, אלף ואחד סיבות אני מכיר 

ם ברחבי הארץ שנרשמים אליהם הרבה הורים שהם לא ייהרבה בתי ספר דת

ים בכלל,  אבל יוסעים בשבת או ממש לא דתם שאפילו לא נינחשבים כדתי

שהי זיקה למסורת בית הספר ברמה ומתאים להם שהילדים ויש להם איז
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שלהם התחנכו ברוח המסורת עכשיו אנחנו בשנת בחירות ואני אומר לך את 

השנים כל מה שאני הולך להגיד עכשיו אני מבקש ממך אל תשחק עם 

הם לא במסגרות חינוכיות הילדים לא נשארו הרבה ילדים שנמצאים ש

דתיות ומעוניינים להיות במסגרות אני דיברתי עם מפקחת ירדנה הייתה לי 

 שיחה ארוכה איתה דיברתי עם לוטם הייתה לי שיכה ארוכה איתי,

 מה אבי בינמו:

 שנייה, שלומי זינו:

 מה אמרה לך ירדנה? אבי בינמו:

ממלכתי דתי לפתוח פה בית ספר  שיש אישור מחמ... חינוך היא אמרה לי,  שלומי זינו:

שנקרא כנפי נשרים לא יודע איך קראת לו, חשבתי זה תחנת מוניות השם 

הזה אבל, לא הבנתי מאיפה השם הזה גם למה לקבוע שם אבל מה שאני בא 

ואומר לך אתה יודע מה אתה יודע מה לא את חברי מועצת עיר לא את 

ושלחו להם את ההודעות  הציבור את ההורים שפנו אליהם אחד אחד בחשאי

האלה למה לא להזמין אותם לאיזשהו אירוע לשמוע להשמיע למה לא 

לעשות את זה בצורה מסודרת למה לעשות את זה בכפיה של ביטול רישום 

גנים מסוימים ובתי ספר מסוימים כדי שההורים יהיו חייבים לרשום את 

ת בדברה הזה הילדים שמה, עזוב את כל מה שהיה בוא עכשיו בנקודה הזא

באמת חינוך של הילדים אני מציע לעשות שיתוף פעולה על מלא כאילו אני 

אפילו הייתי מציע לא יודע את העמדה שלהם כי לא דיברתי איתם על העניין 

הזה זה את בית ספר, הרי הוא בית ספר שיש לו איזושהי הצרכה יש לו 

יע כהצעה לסדר הצלחה הוא עצמאי כן יש לו אישור אין לו אישור אני מצ

אלה כהצעה רעיונית לבוא לשבת עם צוות בית הספר הזה שנקרא ביחד 

לשבת עם הנציגים מחינוך ממלכתי דתי לראות אם אפשר לעשות איזשהו 

מיזוג כדי שיהיה איזושהי דחיפה לבית הספר ההורים יראו שזה עניין רציני 

לי ילדים מגן וזה לא כיתה אחת שפותחים במתנס חצב וליד זה גן חובה שאו

חובה יעלו לכיתה א' ואולי זה לא יצליח והילד עשה כיתה א' ואין לו לאיפה 

לעלות לכיתה ב' ו ג' אלה לעשות תוכנית מוסדרת שמתאימה גם להורים וגם 

 ל אלה שמנהלים בית ספר ביחד וגם ל... ולמזג את זה ביחד,

 אני חושב שהרעיון שלך הוא מצוין,  אבי בינמו:
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 יש להם גם בעיה של מבנים, :שלומי זינו

 אמרתי לך שאני חושב שהרעיון שלך מצוין, אבי בינמו:

 אז בוא נשלב ידים לפחות עלד בר  שלומי זינו:

שנייה שנייה צריך לשלב ידיים וצריך לראות איך משלבים את הידיים של  אבי בינמו:

 אלה ביחד ושל אלה לא ביחד זה לא יודע איך נקרא

 נוך עצמאי,חי ניסים בן לולו:

 חינוך עצמאי, אבי בינמו:

 ממלכתי דתי, שלומי זינו:

 לא רק יש את חמד שזה חינוך ממלכתי דתי אבי בינמו:

 אהה ואלה של ביחד זה חינוך עצמאי, שהם קיבלו אישור דרך אגב,  שלומי זינו:

 עכשיו הם קיבלו אישור עד היום לא היה להם אבי בינמו:

 ביחד, אז בוא נשב איתם שלומי זינו:

אני לא אמרתי שלא אנחנו קיבלנו רק פנייה רק לפני מספר ימים כן, ואנחנו  אבי בינמו:

צריכים לבדוק את זה לראות מה חמד אומרים על זה, כן גם להם יש דעה 

הרי אנחנו ראינו אנחנו מעוניינים שיהיה כאן בית ספר ממלכתי דתי 

 הזה זה לא כל כך הולך,מעוניינים, אנחנו רק רואים שהרישום כיוון למקום 

 למה בגלל ... בית ספר ביחד שלומי זינו:

 בסדר אבי בינמו:

עכשיו עזוב סיסמאות בבחירות וכל הדברים האלה אני מוכן לגזור איתך  שלומי זינו:

 סרט יום לפני הבחירות שיש בית ספר עם עשרות תלמידים של בית ספר דתי, 

 אז אמרתי לך אבי בינמו:

 נעשה את זה מסודר בוא שלומי זינו:

 אז אמרתי לך, אבי בינמו:

 ואתה תפעיל את מחלקת חינוך תעשה משהו, שלומי זינו:

אז אמרתי לך הרעיון שלך מקובל אני חושב שאנחנו נעשה את זה במסגרת  אבי בינמו:

 וועדת החינוך ותהיה שותף לעניין זהו,

 אבל תפעל בזה בצורה... שלומי זינו:

 כבר, מר לך,הנה אני או אבי בינמו:

 תודה רבה שלומי זינו:
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אולי תרשום לי את זה וזהו זה. אני חושב שאפשר לסיים את הדיון בנושא  אבי בינמו:

 הזה,

 לא אבל יש הצעת החלטה לגבי גן חבצלת, שלומי זינו:

 ניסים אתה לא רוצה להגיד משהו? ישי איבגי:

 כן אני רוצה, ניסים בן לולו:

 לפני, אני אדבר אחריך, אני רוצה שתדבר ישי איבגי:

 עוד לא שמעתי את כל הנושא, ניסים בן לולו:

 מדובר בבית ספר כנפי נשרים, ישי איבגי:

 כנפי נשרים אני באמת לא יודע לא מכיר את החומר כל כך,  ניסים בן לולו:

 תדבר על מה שראית ב... ישי איבגי:

 אבל אהה, ניסים בן לולו:

 )מדברים יחד(  

אנחנו נעשה את הכול שהדבר הראשון שיהיה זה בית ספר מבנה לבית ספר  ניסים בן לולו:

מעריך שיהיה  ממלכתי דתי חדש וטוב כמו שהציגו לנו כל השנים וזה אני

הדבר הטוב זה כבר  בקדנציה הבאה כרגע לגבי הצעת החלטה שרשמתם 

ץ לגבי גן, כן לגבי גן יובל ברחוב החרוב עד כמה שאני יודע ואני מבקש מהיוע

 המשפטי כי אחותי גננת שמה בגן חרוב,

 )מדברים יחד(  

אז אני אומר לגבי החלטה הזו אין לי חוות דעת אם אני יכול להצביע או לא  ניסים בן לולו:

 אז אני מבקש לעלות הצעת החלטה,

 )מדברים יחד(  

 תן לי רגע לתת לך המלצה תעשה מה שאתה רוצה, זאב שפיגלר:

 כן? ניסים בן לולו:

 אם אחותך שם,  שפיגלר: זאב

 אהה? ניסים בן לולו:

 אם אחותך שם, זאב שפיגלר:

 אחותי שם מה, ניסים בן לולו:

 שנייה תקשיב לי רגע תעשה מה שאתה רוצה, זאב שפיגלר:

 כן, ניסים בן לולו:
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 אם אחותך שם אל תעלה להחלטה ואל תקיים דיון,   זאב שפיגלר:

 ר בית הספר ממלכתי דתי בנשר נכון?רגע סליחה הסעיף אומ ניסים בן לולו:

 כן, אבי בינמו:

 אז זה הסעיף, ניסים בן לולו:

 דבר עליו :שפיגלר זאב

 אני מבקש לעלות בעניין הזה הצעת החלטה,  ניסים בן לולו:

 אבל זה הצעת החלטה נגדית להצעה הקיימת, זאב שפיגלר:

 )מדברים יחד(  

 לכם,אין לי בעיה בהצעת החלטה ש ניסים בן לולו:

 אתה מכניס את עצמך בניגוד עניינים, זאב שפיגלר:

 לא בשביל מה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 ניסים תעשה מה שבא לך ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 ניסים אנחנו אומרים לך כהצעה חברית לחלוטין, זאב שפיגלר:

 יש יועץ משפטי, שלומי זינו:

  כתי דתי ואתה מביא הצעת החלטה לגן ילדים,רגע סליחה אתה רושם ממל ניסים בן לולו:

 )מדברים יחד(  

 יש עניין אתה לא שמעת את הדיון, שלומי זינו:

 תקשיב רגע, :רועי לוי

 כן? ניסים בן לולו:

 אתה רוצה שיקריאו את הצעת החלטה שלך? רועי לוי:

 כן, ניסים בן לולו:

 תן לאיגור, רועי לוי:

 בקשה, ניסים בן לולו:

 בסדר מקובל עליך, רועי לוי:

 כן ניסים בן לולו:

 הנה פתרתי לך את הבעיה שלך, רועי לוי:

 אוקי,  ניסים בן לולו:
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 אבל ההצעה שלך יכולה להיקרא רק אחרי הצעת החלטה מקורית, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 רגע רגע שנייה שנייה, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

חת הרישום לילדים בגן חובה בגן חבצלת עיריית נשר מחליטה על פתי רועי לוי:

 ברחוב... בנשר כך שתינתן אפשרות לכל ההורים המעוניינים ברישום ילדיהם

לגן ... להמשיך ולבחור ברחוב חבצלת לבין גן יובל ברחוב החרוב, ומיכל 

 הבנתי שקודם כבר עשיתם את זה,

 ... זה לא מכון, :זינו שלומי

כל ההורים קיבלו הודעה וגם אתה גם אם תצלם אני אמרתי שמקודם ש מיכל ליבנה:

אותי שוב אומרת את זה שוב, שכל ההורים קיבלו אחד אחד הודעה כל 

הרשימה שניתנה לנו כשמישהו לא הצליח להירשם מסיבה כזו או אחרת, וכן 

 מעוניין בגן חבצלת ירשום הערה מעוניין בגן חבצלת לא הצלחתי להירשם

 כן, אבי בינמו:

 ואז אנחנו מסתכלים על המספרים ודנים בזה, מה גם.. מיכל ליבנה:

 למה זה אופציה שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 וגם מיכל ליבנה:

 למה מראש הורידו את האופציה להירשם, רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

הוא שואל את ראש העיר מעניין אותי למה החלטת שכבר לא יהיה שם  רועי לוי:

 ,רישום? שנייה אני שואל

 )מדברים יחד(  

 אולי יש לו רעיון מאחורי זה? רועי לוי:

לא לכל דבר נכנסתי היו כאן לוטם קירמאייר הייתה מיכל והיה צוות שדן  אבי בינמו:

בנושא הזה אני חושב שכן צריך להשאיר אני דווקא מקבל את העמדה הזו 

 אני מקבל את העמדה הזו,

 )מדברים יחד(  

 ,חבל על הדיבור אבי בינמו:
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אמרת לי שאני אדבר ולקחת לי את ה... אדוני ראש העיר אפשר לדבר? כן  ישי איבגי:

 ממש בקטנה, אבי,

 )מדברים יחד(  

אדוני ראש העיר תקשיב משהו מה שקרה בישורון אני רוצה ככה לעבור  ישי איבגי:

במהירות לא מה שקרה מה שקרה כבר מת, לעתיד אם אתה רוצה באמת 

אתה חייב ואני אומר לך בשביל שזה יצליח לערב את  שיצליח בית ספר דתי

 האנשים במועצה שיש להם עניין שזה יצליח,

 וגם את ההורים, שלומי זינו:

רגע שנייה. ניסיתי לשלב אותך אבי אם אתה זוכר כשדיברנו בחוץ ואמרת  ישי איבגי:

אני אקים וועדה לגבי ישורון ואני לא אשכח את המילים שלך שאתה תנהל 

ולא שמעת לי ואמרתי לך תפסתי אותך בשבועות פה ואמרתי לך  אותם

תזוזה הכי קטנה ההורים כבר לא יכולים לשמוע על התזוזות הם כבר שבעים 

יסגר, אמרת לי ישי זה יהיה ילפני תחילת שנה מהתזוזות האלה הבית ספר 

ילדים אמרתי לך אבי אתה לא יודע על מה אתה מדבר אני  700בית ספר של 

בבית שלי שני חוגי בית לפני שהילד שלי היה בכיתה א' כדי לקדם את  עשיתי

ילדים שהיו,  60מתוך ה 42ילדים תיקון קטן שלומי, לא  42הבית ספר, היום 

 ילדים אבי כדי שלא נחזור על טעויות.  60תכף אני אסביר מה זה אומר ה

תי לומדים בבתי ספר חילונים ילדים שלמדו בבית ספר דתי, בבית ספר ד

אנחנו מתיימרים ואבי מנסה להגיד בכל מקום )מדברים יחד(  אני אומר לך 

ילדים תבדוק אותי נמצאים במערכת חילונית, )מדברים יחד(  למה לא  42

נרשמו אנשים לבית ספר דתי השנה הזאת וזה בצדק מה שאתה אומר אתה 

 יודע למה כי כל ההנ... של לפני כן איפה יעמוד, הנה ניסים?

 אהה? בן לולו:ניסים 

איפה יעמוד בית הספר הדתי, מינית את יחיאל לטפל בסוגיה הגענו איתו  ישי איבגי:

להבנה הנה אישתו תגיד לך אישתו של ניסים  הגענו להבנה ואתה היית שותף 

לזה להחלטה שזה יהיה במתנס ובית ספר תורה... )לא ברור(  וככה יצאנו 

ו וכנראה בצדק והיו נרשמו לכיתה לחופש נכון שהייתה פגיעה כי לא האמינ

א' אבל הבית ספר בשלמותו נשאר באותו מקום והסכים לעבור למתנס עד 

שיצאת עם איזה החלטה להחליף בקומה שאתה ששהה בית ספר גבעון בתוך 
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גלילות להחליף אני אסביר לך למה תפסת מרובה לא תפסת מהיבט של 

ני חושב שגם אלי יסכים בנאדם דתי באו הורים שהחינוך הממלכתי דתי וא

איתי, הממלכתי דתי מה הם אומרים )מדברים יחד(  באמת כי אני מאמין 

שזה בוער לכולנו אלי באותה מידה אמרו אנחנו נצא לחצר הילד שלי יצא 

לחצר בבית ספר חילוני יפגוש ילד חילוני ויגיד לו תשמע אנחנו הכרנו 

עושה יום הולדת, ילד  בהפסקה כמה פעמים וזה בסדר אבל היום בערב אני

מטבעו ירצה להגיע, וההורים לא רצו לחשוף את הילדים שלהם לדבר הזה 

וכל עוד העמדה שלך בנושא הזה לא תהיה מובהקת כיתה אחת תשמע מה 

אני אומר לך אדוני ראש העיר, כיתה אחת ודיברנו על זה בעבר כמה פעמים 

 לא תעזור פה יהיה לך מאוד קשה לגייס משתי סיבות,

 מה אתה מציע? אבי בינמו:

 רגע אני אגיד לך  ישי איבגי:

 דיברנו על זה, אבי בינמו:

דיברנו על זה יחד כבר כמה פעמים לקחת את הבית ספר  להגיד להם חברה  ישי איבגי:

יש לכם בעיה במבנה ואנחנו יודעים שיש בעיה במבנה ויש נזילות והכול אין 

 ת ספר של העירייה,מבחני קבלה העירייה זה הופך להיות בי

 )מדברים יחד(  

 רגע שלומי תן לי לסיים, ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

 אבל אמרת אבי בינמו:

חברה מה אתם רוצים  ראש העיר צריך להפעיל את כל כובד משקלו ולהגיד  ישי איבגי:

 מה הדברים הטובים שאתם רואים שם תביא אותם לפה,

 שנייה, אבי בינמו:

 חינוך עצמאי, אין שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 שנייה אני אמרתי משהו, אני אודיע ליחיאל שיכנס וועדת חינוך שבוע הבא, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 עד אז צריך לדבר עם ירדנה וצריך לדבר אבי בינמו:

 נביא אותה כן, שלומי זינו:
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 בסדר צריך לדבר עם האנשים האלה לראות ששמה, אבי בינמו:

 שם אתה צריך להפעיל את מלוא כובד משקלך, י:ישי איבג

 לראות ששמה יש הסכמה לחיבור זה לא פשוט, אבי בינמו:

 אני אגיד לך מה הכיוון, שלומי זינו:

 זה לא פשוט, אבי בינמו:

 אני אגיד לך, שלומי זינו:

 זה לא פשוט אבי בינמו:

 אתן לך הצעה פשוטה, שלומי זינו:

 ,אם זה פשוט מה טוב אבי בינמו:

הרי הם רוצים מבנה ביחד יש להם את הזרם שלהם תורך חינוך שלהם את  שלומי זינו:

ההתנהלות שלהם לגבי איך מקבלים ילדים לגבי התשלום לגבי כל הדברים 

האלה הם מה שמעניין אותם כרגע זה מבנה כדי א' לחבר את התנאים של 

ן וממה הילדים בחצרות שמה הם מבנה בלי ריכוז ב' ממה שאני הבנתי כ

שאני מבין איך הדבר הזה עובד, הם לא יסכימו  מהיום למחר להתמזג 

 לחינוך הממלכתי דתי,

 בוא ננסה שלומי, ישי איבגי:

שנייה תן לי לסיים והחינוך הממלכתי דתי לא ימהר להגיע איתך לאיזשהו  שלומי זינו:

הסכמות ולכן ההצעה הפשוטה בוא תיקח מבנה חודשים שלושה ארבעה 

חודשים תעשה סקר של נכסים של כל המבנים הפנימים שיש חמישה 

בעירייה ונראה לי שיש עשרות כאלה, עשיתם סקר ועוד מעט הוא אמור 

להסתיים מה שאביגייל התחילה תמצא ותעשה סיור לגבי הנכס הכי מתאים 

 לעניין הזה ותחלק את זה תשים שנייה שנייה תן לי לסיים,

 יד ש...שלומי אתה רוצה להג אבי בינמו:

 תן לי לסיים, אני מגיע לנקודה, את המבנה הזה, שלומי זינו:

 שלומי אתה רוצה להתקדם, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

אני לא התפרצתי אחי בוא נשב נגמור את הנושא, אבל העלת את כל הנושא  רועי לוי:

 שלך,

 שלומי לא קיבלת ריטלין היום, נברג:בוריס אייז
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 ומר שהוא הולך איתנו בהצעה הזאת מה אחי יותר מזה,ראש העיר א רועי לוי:

 בבקשה, שלומי זינו:

 בקשה רועי לוי:

 תן לי להקריא אותה, שלומי זינו:

 אז תקריא תן לי רגע, אתה רוצה אתה להקריא את הצעת החלטה? רועי לוי:

 כן, שלומי זינו:

 רק שנייה מילה אחת אבי בלי ש... רועי לוי:

 וסיף משהו,הוא רצה לה אבי בינמו:

בלי שום קשר לזה אני גם מילה אחת אני רוצה להוסיף אהה אני זאת אומרת  רועי לוי:

ישי עבד על איזה משהו בנושא הזה של הבית ספר... בחודשים אחרונים 

בצורה מאוד אינטנסיבית אני מציע גם ברוח הזאת הטובה שאתה באמת 

רעיון לפי דעתי שלא  רוצה את זה תרשום לך להיפגש איתו בנושא הזה יש לו

צריך גם לשים אותו על שולחן המועצה כי אני חושב שהנסתר בו יכול באמת 

 להביא שהחינוך הממלכתי דתי יתחזק גם בנשר, תקרא גם,

 משמעותית לא, ישי איבגי:

שב איתו חצי שעה אני מאמין שהוא ייתן לך כמה רעיונות טובים שלדעתי  רועי לוי:

 200ילדים נוכל גם להתחיל עם  60נתחיל עם בתחילת השנה הקרובה לא 

 ילדים, 

 אם תתחיל... אבי בינמו:

 בעזרת ה', רועי לוי:

 ילדים זה יהיה כבר הישג גדול, 60עם  אבי בינמו:

הצעת החלטה, עיריית נשר מחליטה על פתיחת רישום ילדים בגן חובה וגן  שלומי זינו:

הורים המעוניינים ברישום חבצלת ברחוב ... בנשר כך שתינתן אפשרות לכל ה

ילדיהם וגם... להמשיך ולבחור בין גן חבצלת רחוב המתמיד לגן יובל ברחוב 

 החרוב, זו הצעת החלטה, 

 )מדברים יחד(  

אני רוצה להציע שבעיר נשר יפתח עוד פעם בית ספר  בתנועה ממלכתי דתי  איגור גורביץ:

 ושעירייה ימצא את המבנה המתאים לבית ספר הזה,

 ברים יחד(  )מד
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 אבל לפני רגע אמרנו שנקיים דיון בנושא הזה למה להחליט על מבנה, שלומי זינו:

 בסדר, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 מי בעד ההצעה המשולבת של.. אבי בינמו:

 פה אחד יאללה פה אחד. רועי לוי:

 שבעה שמונה,  אבי בינמו:

 פה אחד, רועי לוי:

 ואלי אלי גם, ישי איבגי:

 פה אחד. טוב אבי אני קורא... לוי:רועי 

 

 

 

 

 

 

 

 רגע אני רוצה... אבי בינמו:

 אם אתה הולך איתי כאן אנחנו עוד עשר דקות מסיים הכול, רועי לוי:

 מה זה? אבי בינמו:

 שבע דקות  אני מסיים הכול אם אנשים לא ירצו לדבר ... רועי לוי:

 אני לפי דעתי, אבי בינמו:

 ת, ההצעה הרביעי רועי לוי:

 שיקום שכונות ותיקות -4סעיף 

 צריך להוריד את זה מסדר היום,  אבי בינמו:

 שיקום שכונות ותיקות, רועי לוי:

 תקשיב טוב צריך להוריד את זה מסדר היום, אבי בינמו:

 בקשה, רועי לוי:

יש כאן שני דברים לא נכונים יש כאן שם של אדריכל שצריך לשלם לו שזה  אבי בינמו:

 ה לא ראוילא מקובל ז

נשר מחליטה על פתיחת רישום ילדים בגן חובה וגן חבצלת בנשר כך שתינתן עיריית  -הצעת החלטה

להמשיך ולבחור בין גן חבצלת  המעוניינים ברישום ילדיהם וגם אפשרות לכל ההורים

רחוב המתמיד לגן יובל ברחוב החרוב. בעיר נשר יפתח עוד פעם בית ספר  בתנועה 

 ת ספר הזה. ממלכתי דתי ושעירייה ימצא את המבנה המתאים לבי

 פה אחד -בעד



 14.02.2018ש.ר.                                01661

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

99 

 שם של אדריכל שמה? רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 לא נעמי אמרה שכבר שילמו לו, רועי לוי:

 אז בואו נקיים דיון בואו נגמור עם זה,  שלומי זינו:

שנייה אז אני אגיד לך מאיפה ההצעה הזאת תגיד לי אם זה עדיין להוריד,  רועי לוי:

היא לא פה היא אמרה בזמנו ההצעה הזאת נעמי ביקשה לעלות אותה לצערי 

כשהיא הייתה סגנית בקואליציה בעצם שכרו את השירותים של אדריכל 

מיקי סייג ומיקי סייג בעצם הביא תוכנית לשיקום שכונות ותיקות בגובה 

 שקלים, 8,000,000

 הוא עבד עם העירייה? שלומי זינו:

קי סייג, זהו עכשיו לכן היא ביקשה תבר, שבעצם מתקצב את התוכנית של מי רועי לוי:

 זה נכון או לא אני לא יודע?

 מי? שלומי זינו:

 יש מיקי סייג זה עשה תוכנית, רועי לוי:

 הוא התחיל לעשות תוכנית הוא התחיל לעשות תוכנית  שלומי זינו:

 אוקי רועי לוי:

מיליון שקל אמרתי  60או  50ים, סדרי גודל של יפרים בלתי הגיונסמשהגיע ל שלומי זינו:

בזה מסדרים אישור... לא מסדרים שכונה כן ולאט לאט הבנו שאנחנו לא  לה

יכולים לעבוד מולו, היה קושי גדול לעבוד מולו באמת היו כאן לפחות 

 חמישה שישה דיונים יחד עם נעמי סרטים הצגות  כן 

 אני אני שלומי זינו:

 אתה רוצה שנדחה את זה עד ש... רועי לוי:

 כן כן אבי בינמו:

 אני רוצה רק להתייחס בשתי דקות, זינו:שלומי 

 חבל חבל על המילים, אבי בינמו:

 בשתי דקות, שלומי זינו:

 גם אם יש בקשה, אבי בינמו:

 אני מוכן לדחות את זה בישיבה הבאה רועי לוי:

 בשתי דקות להתייחס לפני שאתה מוריד את זה מסדר היום, שלומי זינו:
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 בקשה, אבי בינמו:

 ושב  אני ח שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 און יהיה כאן.יעדיף של אבי בינמו:

אני חושב שזה נושא כבר מידי אהה לדיון כזה חפוז לקבל את הפרטים  שלומי זינו:

המדויקים ממנכלית העירייה לגבי מה שבישיבה כשדיברת כשאמרת שזה 

מיליון שקלים והעירייה לא יכולה להרשות את זה  50עלה לסדר גודל של 

במיוחד ובמיוחד שכן ראינו שהושקעו מיליוני שקלים בשטח הקרוב  לעצמה

)מדברים יחד(  ראש העיר יחיאל אדרי ונעמי כספי, אז כשאומרים העירייה 

 לא השקיעה כסף בשיקום שכונות 

 לא לא אמרתי אבי בינמו:

 אז שישאלו, שנייה רגע היא אומרת שבשכונת גבעת נשר לא הושקע כסף שלומי זינו:

 לא היא לא נמצאת כאן, נמו:אבי בי

 היא לא נמצאת אבל בעבודה שלומי זינו:

 היא לא נמצאת כאן אבי בינמו:

 עובדתית עיריית נשר השקיעה מיליוני שקלים בשיפוץ התשתיות, שלומי זינו:

 שיקום שכונות בכל השכונות, אבי בינמו:

עמר את התקציב  והאזור הצמוד לביתם של יחיאל אדרי ונעמי כספי ומשיח שלומי זינו:

הזה אם הייתם מפזרים אותו בצורה הוגנת לגבי כל השכונות אז אנחנו לא 

 היינו מגיעים להצעה הזו,

 יזרנו אותו אני מקבל את ההצעה של רועי,פפיזרנו אותו  אבי בינמו:

אדוני ראש העיר מאחר ונעמי לא נמצאת והנושא הזה כנראה יותר כבד אני  רועי לוי:

 לישיבה הבאה,נדחה אותו  מציע

 בסדר גמור, אבי בינמו:

 

 

 נעמי תהיה, רועי לוי:

 נושא הבא שיקום שכונת ותיקות, אבי בינמו:

 כל לעלות אותו בסדר?ושהיא תו רועי לוי:

 מסדר היום, בנושא שיקום שכונות ותיקות 4הורדת סעיף  -החלטה
 פה אחד –בעד 
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 כן, אבי בינמו:

 מקובל על כולם לדחות? רועי לוי:

 כן. ומיכה מה שאני מבקש ממך תביא את הפירוט, אבי בינמו:

 )מדברים יחד(  

 המהנדס יסביר הכול כן כן בינמו:אבי 

 )מדברים יחד(  

 שימוש לא חוקי בסמכויות יועמ"ש העירייה -5סעיף 

שימוש לא חוקי בסמכות היועמ"ש העירייה הצעת החלטה לחוות דעת שלא  רועי לוי:

צלת סמכויות איצאו תחת חתימתו של יועמ"ש העירייה יצורף מסמך ה

ך יפרט את הסיבה שבגינה לא יכול ולמ... לחתום על חוות דעת, ב' המסמ

 יועמ"ש העירייה לתת את חוות הדעת בעצמו,

 )מדברים יחד(  

 מי בעד מי נגד, שלומי זינו:

 )מדברים יחד(  

 פה אחד. רועי לוי:

 )מדברים יחד(  

 

 

 

 

 

 אי ביצוע החלטות הועדה לקידום הנגישות בחינוך -6סעיף 

חלטות לוועדה לקידום נגישות בחינוך ראש העיר יפעל לבצע את כלל הה רועי לוי:

באופן מידי וידווח למועצת העירייה  2011שהתקבלו במועצת העירייה בשנת 

 על ביצוע החלטות,

 לא קיבלתם שום.. לנושא ... 2011אני רק יכול להגיד לך שבשנת  אבי בינמו:

 11לא  ישי איבגי:

 )מדברים יחד(  

הצעת החלטה לחוות דעת שלא יצאו תחת חתימתו של יועמ"ש העירייה יצורף מסמך האצלת 

סמכויות ולממוען לחתום על חוות דעת. המסמך יפרט את הסיבה שבגינה לא יכול 

 לתת את חוות הדעת בעצמו.  יועמ"ש העירייה

 פה אחד -בעד
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בוד לראש העיר שיודע להצביע גם עם חברים פה אחד תודה רבה. כל הכ רועי לוי:

 האופוזיציה,

 

 

 

 

 

 

 תגיד לו שהסתיימה הישיבה.אדווה קאופמן:

 הסתיימה הישיבה, אבי בינמו:

 

 

 –סוף הישיבה  -

 

 

 

     ___________              ___________ 
 אבי בינמו       מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 ות המועצהמרכזת ישיב

 

 

ראש העיר יפעל לבצע את כלל ההחלטות לוועדה לקידום נגישות בחינוך  -הצעת החלטה

באופן מידי וידווח למועצת העירייה  2011שהתקבלו במועצת העירייה בשנת 

 על ביצוע ההחלטות.

 פה אחד -בעד
 


