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 עיריית נשר

 מן המניין שלא המשך ישיבת מליאת מועצת העיר 

 869/9-2018מס' 

 ח", התשעיא באלול, 22.8.2018התקיימה בתאריך 

 

  :נוכחים

 ראש העיר, בינמו מר אברהם

 גב' נעמי כספי, סגנית ראש העיר

 יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש העירמר 

 מר גאורגי גרשקוביץ, חבר מועצה

 מועצהן, חבר מר דן תיכו

 מועצה מר שלומי זינו, חבר 

 איגור גורוביץ, חבר מועצהמר 

 , חברת מועצהוה קאופמןוגב' אד

 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 מועצהמר ניסים בן לולו, חבר 

 מר רועי לוי, חבר מועצה

 מר ישי איבגי, חבר מועצה

 נעדרו:

 בוריס אייזנברג, חבר המועצה

 עו"ד טנדלר, יועמ"ש העירייה

 גלעד הישג, מבקר העירייה

 מוזמנים:

 ל העירייה"מנכ, בנהיגב' מיכל ל

 גזבר העירייה, ח מיכה זנו"רו

 , משרד הפניםמנהל הבחירותדי יעקב, ר ד"ד
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 סדר היום:

 ם ג' רות שיערכו ביויישיבת הזדהות של הסיעות היוצאות במועצת העיר לקראת הבח

 30/10/18ט "תשעא בחשוון "כ

  ועדת בחירות 

 טוקולפרו

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין את ערב טוב, אני מתכבד לפתוח   אברהם בינמו:מר 

אבי בינמו, יחיאל אדרי, נעמי כספי, גאורגי  :, נוכחים869/9-2018מספר 

ן תיכון, שלומי זינו, ניסים דגרשקוביץ, אדווה קאופמן, ישי איבגי, רועי לוי, 

 בן לולו, 

 בוריס אייזנברג. בחוץ לארץ מר יחיאל אדרי: 

העירייה מיכל לבנה, גזבר העירייה רואה חשבון מיכה  ל"מנכמר אברהם בינמו: כן נוכחים: 

 ,זנו, דוקטור דדי

 דדי יעקב.   :בנהיגב' מיכל ל

 איך? מר יחיאל אדרי: 

 דדי יעקב.  :בנהיגב' מיכל ל

 ד הפנים. יעקב מנהל הבחירות של העיר נשר מטעם משרדדי  מו: דוקטורנמר אברהם בי

 

ישיבת הזדהות של הסיעות היוצאות במועצת העיר לקראת הבחרות שיערכו ביום ג' כא 

 30/10/18ט "תשעחשוון ב

ישיבת הזדהות של הסיעות  .בחירותועדת ובחירת ועל סדר היום הזדהות מר אברהם בינמו: 

א בחשוון "ערכו ביום ג' כירות שייהיוצאות במועצת העיר לקראת הבח

לחוק  25הזדהות הסיעות נעשית לפי הוראת סעיף  .30/10/18ט "תשע

. במהלך הישיבה על כל חבר 1965 -ה "הרשויות המקומיות )בחירות( תשכ

מועצה לומר את שמו, לאיזה סיעה משתייך ומי בא כוחו וממלא מקום בא 

ועדת הבחירות ויושב ראש לוועדה מבין לול תיבחר "כוחו. כמו כן, בישיבה הנ

)ב'( לחוק  24לחוק האמור. לפי סעיף  24בחירות בהתאם לסעיף חברי ועדת ה

על הסיעה להגיש רשימה של נציגיה לוועדת הבחירות ושם ממלא מקומם, על 

שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם, גם מספר הזהות, שנת 



  22.8.2018ד.נ.            08605

 הקלטה ותמלול –חבר 

3 

למעשה . זה על סדר היום. ישיבה זו היא mailלידה, מספר טלפון וכתובת 

דנציה ולכהונה הנוכחית של מועצת העיר ועוד דקה או שתיים לק האחרונה

  ת ניהול הישיבה לדוקטור דדי יעקב.א , אעביראעביר

 הישיבה שלא מן המניין שאמרנו בעניין תוכנית ...?מה עם  מר שלומי זינו: 

 אשר יקפיד כמובן על הכללים ואני שמח שהוא נמצא איתנו, מר אברהם בינמו: 

 לא, אבל מה עם הישיבה שלא מן המניין על תוכנית ..? מר שלומי זינו: 

בכל והצלחה  , ומאחל לדוקטור דדי יעקבדוקטור דדי יעקבלומאחל  מר אברהם בינמו: 

אשר יצטרך אנחנו נסייע יחד עם ההנהלה המקצועית לעיריית נשר. זאב 

שנים של קדנציה זו קיימנו  5שפיגלר חבר המועצה הצטרף לישיבה. זה כמעט 

 ישיבות מועצה. 88ר זה בחד

 שלא מן המניין?לנושא של ישיבה, של הישיבה להתייחס אתה הולך   מר רועי לוי:

 חלקן סוערות, מר אברהם בינמו: 

כי אם אתה עושה תעמולת בחירות אז אנחנו  ?או לעשות תעמולת בחירות  מר רועי לוי:

 כן להתייחס לנושאים.מבקשים גם 

 תעמולה. לא עושים  מר אברהם בינמו: 

 שבוע שעבר גם ... לא, אבל יש ישיבה שלא מן המניין, מר שלומי זינו: 

 יש ישיבת הזדהות,   מר רועי לוי:

 כן, זה לא קשור אחד לשני. מר שלומי זינו: 

 הזדהות.תעשה רק  ו ביקשנו ישיבה על כלל, אתה רוצהאנחנ מר רועי לוי:

 נכון. מר שלומי זינו: 

 כל הנושאים.לתפתח את הישיבה  ,לפתוח את הישיבה אתה רוצה  מר רועי לוי:

אדוני הנכבד אני מודה לך על דבריך, אני מעביר את ניהול הישיבה  מר אברהם בינמו: 

 לדוקטור דדי יעקב,

 אבל תתייחס לישיבה שלא מן המניין. מר שלומי זינו: 

 יש הזדהות. מר אברהם בינמו: 

 ... יש ישיבה שלא מן המניין מר שלומי זינו: 

 תודה רבה.  מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 תודה רבה, תודה רבה. מר אברהם בינמו: 
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  שליש מחברי הוועדה, תתייחס מה קורה עם הישיבה,   מר שלומי זינו: 

 .תודה רבה אתה מפריע לישיבה, אתה מפריע לישיבה פעם שנייה  מר אברהם בינמו: 

 יש בקשה, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לישיבה פעם שלישית, אני מבקש ממך להפסיק. נמו: מר אברהם בי

 אז תתייחס לישיבה, מר שלומי זינו: 

 דוקטור דדי יעקב מנהל את הישיבה, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 תודה אבי. ערב טוב לכולכם.   ר דדי יעקב: "ד

 ערב טוב. מר ישי איבגי: 

עליי  .נהל הבחירות של עיריית נשר לאחרונהכפי שאבי הציג, אני מוניתי כמ ר דדי יעקב: "ד

אני זוכה  ,לציין שעד לרגע זה בתקופה הקצרה שאני ממלא את תפקידי

הכלל מטעם הרשות, בעיקר ממיכל ומדלית. אני ן לשיתוף פעולה יוצא מ

אני מצפה גם למערכת בחירות  להמשך שיתוף הפעולה של כולכם.מצפה 

כפי שנאמר  ת האחד בחברו ובזולתו.אפשר התחשבועם כמה ש ,נקייה, הוגנת

גם במקורות דרך ארץ קדמה לתורה, ועד עכשיו אני התרשמתי באמת שיש 

אני מעמיד את  .התנהלות נכונה ואני מקווה שזה יימשך גם הלאה , יש פהפה

 עצמי לרשותכם לכל שאלה, לכל בקשה, לכל פנייה,

 איפה אתה יושב?  מר דן תיכון: 

 ?סליחה  ר דדי יעקב: "ד

 איפה אתה יושב? מר דן תיכון: 

 יש לי משרד, אני קיבלתי פה משרד.   ר דדי יעקב: "ד

 בבניין העירייה?כאן,   מר דן תיכון: 

אני אקבל כאן  .המשך, בהמשך, אני אתייחס גם לזה. יש לי כאן משרדב  ר דדי יעקב: "ד

ם פניות של כל מי שחפץ בתשובות לגבי ההמשך, לגבי כל הנושאים שקשורי

אני חוזר  .אני מקבל כבר היום הרבה פניות .לאותיות, לרשימות, לסיעות

הישיבה של היום כפי שהוגדרה היא ישיבה  הפגישה, ועונה לכל אחד ואחד.

כנס כרגע לנושאים אחרים שמבחינתי הם לא על יולא נ ,שתכליתה הזדהות

חרים הפרק. אני מוניתי על הצד האדמיניסטרטיבי של הבחירות ויש צדדים א

שהם לא בתחום הטיפול שלי ולכן אני אתייחס אך ורק לאדמיניסטרציה 

ההליך  , המשךאז לכן אני מבקש שבאת נשמור על המשך ,שקשורה להליך
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וזה אומר שהיום בעצם אתם זומנתם הן  ,בצורה מכבדת של כל אחד ואחד

לנושא של הזדהות וגם לצורך קביעת ועדת בחירות שיש לה משמעויות רבות 

 ו שאתם יודעים.כמ

 תספר לנו. מר שלומי זינו: 

 סליחה?   ר דדי יעקב: "ד

 על ועדת בחירות, מה המשמעות? מר שלומי זינו: 

ועדת בחירות, בגדול ועדת בחירות יש לה סמכויות הן של מינוי חברי ועדות  ר דדי יעקב: "ד

 .דברים שעל הדרך , הרבהקלפי, החלטות לגבי אותיות, רשימות, יש הרבה

אנחנו נתכבד בהם וכשנגיע אז אני מבטיח שכולנו נשב על המדוכה ונדון בזה. 

אז אני ברשותכם מבקש להתחיל היום את הישיבה הזאת בכך שכפי שנמסר 

לכם כל אחד יציג את עצמו, יזדהה מבחינת שם, תעודת זהות, איזה סיעה 

 חו. או בא כוחו וממלא  בא כוהוא שייך ואולי החשוב מכל, מי בא כוחו, 

לא הבנתי מה שאתה אומר, תחזור. אתה חייב לציין את שם הסיעה הקודם   מר דן תיכון: 

 שלך?

כרגע  .למעשה הנושא של הסיעה יש לה פחות משמעויותלא, לא, לא, לא,  ר דדי יעקב: "ד

הסיעה שאתה בא איתה נכון להיום, נכון להיום הסיעה שאתה בא מטעמה, 

הכוח שלך, וכמובן כמו שאמרתי, ממלא  שמך, תעודת הזהות שלך ומי בא

 מקומו של בא כוח. אז ברשותכם אני מבקש להתחיל, נלך לפי, 

 חייבים כאילו להזדהות, מר שלומי זינו: 

זאת אומרת שאם אני לא רוצה להיות בסיעה שלי, אני לא רוצה להיות  מר זאב שפיגלר: 

 ר?בליכוד, אני מחויב להגיד שאני בליכוד? זה מה שאתה אומ

 לא, זה הפוך.  מר שלומי זינו: 

 מה שאתה רוצה תגיד.  מר אברהם בינמו: 

 הוא אומר שכן. מר זאב שפיגלר: 

 אתה אמרת משהו אחר.  מר שלומי זינו: 

 ואתה אומר עכשיו את מה שאתה רוצה,  לא, זה הפוך, הוא אמר הפוך, מר שלומי זינו: 

 סליחה, סליחה. מר אברהם בינמו: 

רבותיי, הבנתי אתכם, הבנתי אתכם, בואו נקרא בקול רם כדי שכולם יבינו  : ר דדי יעקב"ד

 שאומר,  ל"מנכאת החוזר של ה
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 בדיוק. מר רועי לוי:

 בדיוק, זה מה שאני רוצה.מר שלומי זינו: 

 , אין פרשנות. במהלך הישיבה, ל"מנכזהו, ניקח חוזר  ר דדי יעקב: "ד

 כתוב, כתוב, מר דן תיכון: 

 כל אחד יכול לפרש כרצונו, לא,  ב: די יעקר ד"ד

 זה כתוב עקום אני אומר לך, לכן אני שואל,  מר דן תיכון: 

לכן הבאתי את, יש מה שנקרא התורה שבעל פה ויש תורה שבכתב, הבאתי   ר דדי יעקב: "ד

את שניהם. במהלך הישיבה על כל חבר מועצה לומר את שמו, לאיזו סיעה 

וממלא מקום בא כוחו. כל אחד מחברי  בא כוחו אהו הוא משתייך, מי

לא באמצעות ראש הסיעה, בא כוח או כל נציג אחר.  ,המועצה יזדהה בעצמו

אין לרשום הזדהות שנעשתה בשמו של אדם אחר. מנהל הבחירות יהיה נוכח 

וימלא את טופס קביעת הסיעות על פי מה שנאמר במהלך הישיבה. במקרה 

ב, זה דברים שהם טכניים פורמאליים. חברי מועצה מזדהים עם, טו שניבו 

הוא  הסיעה, מה מה היאאנחנו כרגע מצפים שכל אחד, כמו שאמרתי, יאמר 

 שמו, תעודת הזהות שלו ומי בא הכוח שלו. אנחנו נלך לפי סדר. 

 )מדברים יחד(

 אני מציע שנלך לפי, ר דידי יעקב: "ד

 ב'. –א'  מר יחיאל אדרי: 

', אפשר ללכת לפי גודל סיעות, אני בעיקרון חושב שכדאי ב -אפשר א'  ר דידי יעקב: "ד

 להתחיל מהסיעה הגדולה לקטנה אבל,

 ב' אני חושב.  -א'  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 אל תיכנס לוויכוח. מר אברהם בינמו: 

 מה? ר דידי יעקב: "ד

 אל תיכנס לוויכוח.  מר אברהם בינמו: 

ב', אז  -נלך לפי א'  .צעה התקבלה, ההצעה התקבלהבסדר, קיבלתי, הה   ר דדי יעקב: "ד

 , כן?ב' של שם משפחה אתה מתכוון -בוא נראה קודם כל א' 

 ברור. מר יחיאל אדרי: 

 סיעה, סיעה הכי גדולה. מר אברהם בינמו: 
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 )מדברים יחד(

 ?ב' סיעות -שמות? א'  'ב - 'אב' סיעות או  -א'  בסדר.  די יעקב: ר ד"ד

 לא, סיעות, סיעות.  מר אברהם בינמו:

 סיעות,  'ב - 'אכן, אז, בסדר, אז  ב' סיעות.   -א'  די יעקב: ר ד"ד

 שמות, לא סיעות. מר יחיאל אדרי: 

 ב' שמות פרטיים.  –א'  מר רועי לוי:

 שמות.  מר יחיאל אדרי: 

 ב' סיעות, לפי הרשות אצלי,  -בסדר, בסדר. אז א'   ר דדי יעקב: "ד

 ות, לא סיעות. שמ מר יחיאל אדרי: 

 , תשמי 'ב - 'א ,אז או קיי  ר דדי יעקב: "ד

 כן. מר יחיאל אדרי: 

 שמי.  'ב - 'אנלך לפי  ,אז הבנתי אם כך, בסדר, אין בעיה ר דדי יעקב: "ד

 ככה אנחנו עושים כל השנים. מר יחיאל אדרי: 

עוד  ,תייאז נראה קודם כל, אני חושב שמי שצריך להתחיל, רבובסדר,  די יעקב: ר ד"ד

כמו שאמרתי לכבד  ,בקשה לגבי הסלולאריים, אז אני באמת מבקש להשתדל

ולהשתיק כדי שנשמע אחד את השני ושהדברים יהיו ברורים. אני רואה לפי 

יש לנו כאן את אדרי הראשון, נראה לי, זה אתה. כן, אז אני אתחיל  'ב - 'א-ה

 בך. כן אדרי, תציג את עצמך.

 ,55402275יחיאל, תעודת זיהוי אדרי  מר יחיאל אדרי: 

 סיעה?  ר דדי יעקב: "ד

 ירוקים למען נשר, נשר אחת. בא כוח סיעה יחיאל אדרי,  מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, סליחה, בא כוח סיעה? די יעקב: ר ד"ד

 יחיאל אדרי. מר יחיאל אדרי: 

 יחיאל אדרי. ר דדי יעקב: "ד

 ממלא מקום נעמי כספי.  מר יחיאל אדרי: 

 לא שמעתי, סליחה?  דדי יעקב:  ר"ד

 נעמי כספי,  מר יחיאל אדרי: 

 נעמי כספי. די יעקב: ר ד"ד

 ממלאת מקום בא כוח סיעה.  מר יחיאל אדרי: 
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 דדי, צריך גם כינוי,  מר רועי לוי:

 לא. מר יחיאל אדרי: 

 דדי, צרך גם כינוי.  מר רועי לוי:

 לא צריך, לא צריך. מר אברהם בינמו: 

 ראיתי את הטופס,  וי:מר רועי ל

 לא צריך.  מר אברהם בינמו: 

 מספיק שהוא מצהיר, מספיק שהוא מצהיר.   ר דדי יעקב: "ד

 בסדר. מר רועי לוי:

 יש כאן את התורה שבכתב,  די יעקב: ר ד"ד

 האותיות של ועדת בחירות. מר שלומי זינו: 

 אמרתי חברה, הבאתי את הכתוב.  ר דדי יעקב: "ד

 בוועדת בחירות אומרים את האות. : מר שלומי זינו

 תמשיך דדי.  מר אברהם בינמו: 

 מתקדמים כרגע לפי הסדר שדיברתי. , אנחנו אנחנו די יעקב: ר ד"ד

 לא, אבל את האותיות מתי אומרים? מר שלומי זינו: 

 יש זמן. מר אברהם בינמו: 

 לנו את,  א' יש-כרגע זה הזדהות לפי מה שאני הקראתי לכם. ב מר שלומי זינו: 

 אייזנברג. מר יחיאל אדרי: 

 לפני אייזנברג אני חושב איבגי, כן.לא,  ר דידי יעקב: "ד

 אני. מר ישי איבגי: 

 אם אייזנברג זה בשני י', אז איבגי. כן? ר דידי יעקב: "ד

, כינוי של 021350442אני איבגי יאיש ישי, מספר תעודת זהות אני פה, כאן.  מר ישי איבגי: 

שות רועי לוי, בא כוח הסיעה לוי רועי, ממלא מקום בא אלנשר לר הסיעה כן

 כוח הסיעה,

 ישי בבקשה, קצת יותר לאט, אני לא,  ,סליחה, סליחה  ר דדי יעקב: "ד

 סליחה, זה שגוי. מר זאב שפיגלר: 

 הוא ייתן לך את זה אחרי זה בדף. מר אברהם בינמו: 

 ר. הוא לא יכול להגיד כן יש עתיד.בסדר, אבל זה לא מה שהוא אמ מר זאב שפיגלר: 

 הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה וזהו זה.   מר אברהם בינמו: 
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 .. יש עתיד. מר זאב שפיגלר: 

 הוא לא אמר יש עתיד.  :גב' אדווה קאופמן

 לא, אבל הוא אמר סיעות.  מר שלומי זינו: 

 סליחה, הסיעה קיימת. הוא לא יכול ..., מר זאב שפיגלר: 

 יחד( )מדברים

 הוא יסביר עוד פעם.  מר זאב שפיגלר: 

תגידו, מה אתם לא מקשיבים לו? ממש לא, נציג הסיעה שאתה רוצה להיות,  מר רועי לוי:

 פעם.  40עשו את זה כאן אנשים  תגידו, מה?

 יחד()מדברים 

 וכמו שהוא רוצה, זה לא מה שאמרת בהתחלה.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 זאב, איזה סיעה שאתה רוצה.  :גב' נעמי כספי

 זה לא מה שהוא אמר. מר זאב שפיגלר: 

 אבל זה לא מה שהוא אמר.  מר שלומי זינו: 

 .. מה שהוא אמר.  מר רועי לוי:

 רבותיי, מר אברהם בינמו: 

 .. מש הוא אמר.   מר רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 כשיגיע הזמן שלך תגיד,  מר אברהם בינמו: 

 אז הנה, בואו תסבירו לי. מר זאב שפיגלר: 

 כשיגיע הזמן שלך תגיד, ישי אמר את שלו. מר אברהם בינמו: 

 אני אמרתי שאני אתן, אני אתן זמן לשאלות. ר דדי יעקב: "ד

 אתה צריך שאני אחזור?  מר ישי איבגי: 

 לא, אין צורך. אתם תקבלו את זה בכתב.  מר אברהם בינמו: 

 תן זמן לשאלות והבהרות למה שצריך.אני בהחלט א רבותיי,רבותיי,  די יעקב: ר ד"ד

 בדיוק. מר אברהם בינמו: 

כרגע אני מבקש לכבד כמו שאמרתי בהתחלה ואני חוזר על זה, לתת לכל  די יעקב: ר ד"ד

 אחד לומר את דברו ובסוף אני אתייחס לשאלות ואני על כל שאלה לגופה, 

 כולל שאני מציג סיעה קיימת, מר זאב שפיגלר: 
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 כולל השאלות שלך, כולל השאלות שלך.  די יעקב: ר ד"ד

 תציג את זה. מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא, אני אתן לך את הזמן, אני התחייבתי שאני אתן לך את הזמן. ר דדי יעקב: "ד

 אתה הצגת משהו אחד אדוני ועכשיו טוען משהו אחר,  מר שלומי זינו: 

 החוק, אתה בא לישיבה.  שפיגלר, אתם לא למדתם את מר אברהם בינמו: 

שהוא מנהל את הישיבה או לא? הוא מנהל את הישיבה או אתה אמרת  מר שלומי זינו: 

 שאתה מנהל אותה? 

 סליחה, סליחה, סליחה, ר דדי יעקב: "ד

  .ל"מנכאת החוזר , תקריא ל"מנכיש חוזר  מר שלומי זינו: 

 קראתי.  ר דדי יעקב: "ד

 יחד( )מדברים 

 יש דברים שהם הנחיות למנהל ולא אליכם, אני חוזר. רבותיי, רבותיי,  ר דדי יעקב: "ד

 ,דוקטור דדי יעקב, אני לא מתנגד לזה שפלוני או חבר ועדה כזה או אחר מר זאב שפיגלר: 

 שיציגו מה שהם רוצים. מר שלומי זינו: 

 אני רק מצטט את מה שהבנתי ממך.  .יציג בסיעה אחרת מר זאב שפיגלר: 

 אז בוא אני אדגיש. קב: ר דדי יע"ד

 כשאתה אומר,  מר זאב שפיגלר: 

 בוא אני אדגיש.  ר דדי יעקב: "ד

 סליחה, תן לי, באמת, אני אוהב להבין אתה יודע, היטב,  מר זאב שפיגלר: 

 כן. ר דדי יעקב: "ד

 .אולי לאט מר זאב שפיגלר: 

 כן.  ר דדי יעקב: "ד

 ,אני הבנתי מדבריך מר זאב שפיגלר: 

 כן. שפיגלר:  מר זאב

 שאני מחויב לבוא ולהציג מאיזה סיעה אני כרגע,  די יעקב: ר ד"ד

 לא. מר אברהם בינמו: 

 כלומר, נבחרתי, האם זה נכון, אם לא, סליחה,  מר זאב שפיגלר: 

 ?אתה מפרש דברים של אחרים ר דדי יעקב: "ד

 לא, אני רוצה להבין את מה שאתה אומר. מר זאב שפיגלר: 
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 לא.  קב: ר דדי יע"ד

 אז תסביר לנו בבקשה. מר שלומי זינו: 

אני קורא מן הכתוב, מצטט את הכתוב. במהלך הישיבה על כל חבר מועצה  ר דדי יעקב: "ד

לומר את שמו, לאיזו סיעה משתייך ומי הוא בא כוחו, או קיי? עכשיו הוא 

מחליט לאיזה סיעה הוא משתייך, זה לא אתה קובע עבורו, זה הוא קובע 

 ר עצמו. עבו

 אה, זה משהו אחר. מר שלומי זינו: 

 בסדר?  ר דדי יעקב: "ד

 מקודם אמרת הסיעה שאתה חבר. מר שלומי זינו: 

 זה הכתוב,או קיי,  ר דדי יעקב: "ד

 תודה רבה, תודה רבה. מר שלומי זינו: 

 לכן הבאתי את הכתוב. כן ישי, סליחה שקטענו אותך. ר דדי יעקב: "ד

 שי אמר.י מר אברהם בינמו: 

 כן.  ר דדי יעקב: "ד

 לא, זה בסדר.  מר אברהם בינמו: 

 לחזור או שבסדר? מר ישי איבגי: 

 תחזור, תחזור בבקשה. ר דדי יעקב: "ד

, משתייך לכינוי של 021350442יש ישי, מספר תעודת זהות עאני איבגי י מר ישי איבגי: 

רועי וממלא הסיעה שלנו כן לנשר ברשות רועי לוי שבא כוח הסיעה לוי 

 יש ישי.עהמקום בא כוח הסיעה זה אני, איבגי י

 .תודה רבה. הבא בתור זה אייזנברג. מר אברהם בינמו: 

ל, עד מתי הוא יכול "אליך כי הוא בחו mail-אייזנברג יעביר את זה ב מר יחיאל אדרי: 

 להעביר?

 יומיים. עד עוד יומיים.  מר רועי לוי:

 תי תעודות זהות של באי הכוח, אני בעצם, סליחה שלא לקח ר דדי יעקב: "ד

 אני אתן לך את הכול בכתב, יש לי מסודר הכול. מר רועי לוי:

 תעודת זהות של באי כוח וממלאי מקום. בסדר.  ר דדי יעקב: "ד

 תקבל ממני הכול בכתב מסודר. מר רועי לוי:

 )מדברים יחד(



  22.8.2018ד.נ.            08605

 הקלטה ותמלול –חבר 

12 

 , 'ב - 'אותיי, נמשיך לפי סדר בסדר, אני צריך להשלים את זה. טוב, רב ר דדי יעקב: "ד

 כן. מר אברהם בינמו: 

 אחרי איבגי יש לנו את אייזנברג, הוא בחול, אייזנברג, י יעקב: ר דד"ד

 הוא בחול. .mail-אמרתי, אני יכול להעביר לך את הכול ב מר יחיאל אדרי: 

 הוא בחול.   מר רועי לוי:

 הוא בחול. די יעקב: ר ד"ד

 נוכח. אינו מר אברהם בינמו: 

 או קיי, אינו נוכח. ר דדי יעקב: "ד

 לא, אבל אני מבקש ממך, מר יחיאל אדרי: 

 הוא ישלח.  מר אברהם בינמו: 

אז יש בעצם איזה שהיא פרוצדורה שהוא  ,במצב שמישהו אינו נוכח במצב, די יעקב: ר ד"ד

 צריך לשלוח מכתב. 

 בדיוק.  מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מר יחיאל אדרי: 

 יש לוח זמנים.   :בנהימיכל ל גב'

 יש לוח זמנים,  ר דדי יעקב: "ד

 תוך יומיים אם אני לא טועה. מר רועי לוי:

 .27-אם אני לא טועה או ה 26-בסדר? עד  ה די יעקב: ר ד"ד

 תוך יומיים, תוך יומיים.  מר רועי לוי:

 לדעתי. 25-עד ה מר אברהם בינמו: 

 ,26לא, לא, לא,  די יעקב: ר ד"ד

 .26-מאחר וזה נדחה, זה עד ה אברהם בינמו:  מר

 נכון. די יעקב: ר ד"ד

 מחר זה שבת, סליחה.  מר אברהם בינמו: 

 כן.  די יעקב: ר ד"ד

 הוא יכול לשלוח לך את זה בכתב. 26-זאת אומרת ב מר יחיאל אדרי: 

 ה עבורך. יפה, הנה, חבר מועצה, הנה, רבותיי, רבותיי, זה גם בשבילך, תשוב די יעקב: ר ד"ד

 אסור .. תעודת זהות. דובר:

 שנייה רבותיי, כן דדי? מר אברהם בינמו: 
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רשאי להודיע בכתב למנהל  ,חבר מועצה שנעדר מישיבת ההזדהות די יעקב: ר ד"ד

שות את שמה של הסיעה שבה הוא אהבחירות, לחברי המועצה ולראש הר

 27-ה, עד החבר ואת שמו של בא כוחו עד, האריכו את זה, האריכו את ז

 חודש. ל

 בסדר. הוא חוזר בעוד יומיים, אין בעיה. מר יחיאל אדרי: 

 יופי, בסדר.  די יעקב: ר ד"ד

 הערה, מצלמים פה והם אומרים תעודת זהות,שם קבל  מר ניסים בן לולו: 

 שלומי, אתה מצלם ושומעים את התעודת זה.  : נעמי כספי

 וזה לא מקובל. לא מקובל. כן, שומעים תעודת זהות  מר אברהם בינמו: 

 זה נכון.  מר רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 תוריד את הצילום.  מר ניסים בן לולו: 

לא מוריד את הצילום. זה בשידור חי כבר הרבה מאוד ישיבות ואם למישהו  מר שלומי זינו: 

 יש בעיה, 

 )מדברים יחד(

 מה, את מתביישת בהזדהות שלך? מר שלומי זינו: 

 לא, אני לא מתביישת,  :נעמי כספי

 כן. מר אברהם בינמו: 

 אני פשוט לא רוצה לחשוף,  : נעמי כספי

 אז תכתבי פתק, תעבירו לנו פת ק.  מר אברהם בינמו: 

 למה אתה כל דבר אתה ... : נעמי כספי

 אני אאסוף אחר כך ברשותכם את התעודות זהות של באי הכוח.  די יעקב: ר ד"ד

 ה שמפחדים להזדהות.יש כאל מר שלומי זינו: 

 ,'ב - 'אלפי סדר  די יעקב: ר ד"ד

 אני לא פוחדת להזדהות. : נעמי כספי

 .אז יש לנו כאן את אבי ר דידי יעקב: "ד

 אל תהייה ילד קטן. : נעמי כספי

 כן? אבי, אתה, תורך.  ר דידי יעקב: "ד
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הזדהות ע על מודיאני אבי בינמו, חבר מועצת העיר וראש העיר נשר,  מר אברהם בינמו: 

שות אברהם בינמו, בא כוח הסיעה בינמו אסיעה בשם נשר הכי טוב שיש בר

אברהם, ממלא מקום בא כוח סיעה אפרים אלון. מספרי הזהות הכתובות 

 ת לפקיד הבחירות דוקטור דדי יעקב.מוגשים בזא ,במיילים

 תודה. ר דדי יעקב: "ד

 טוב שיש.תודה רבה, בשעה טובה. נשר הכי  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 בסדר גמור, הבא בתור ניסים, בן לולו ניסים.   ר דדי יעקב: "ד

 אני יכול לבוא מחרתיים? אני האחרון.  מר דן תיכון: 

 ,בזה בכנסת היית יושב בטח ,לא מר רועי לוי:

לא, בכנסת הוא אמר, הוא קודם לודמילה ואחר כך דן ואז הוא היה  מר יחיאל אדרי: 

 באמצע. 

 אני ניסים בן לולו.  מר ניסים בן לולו: 

 יחד()מדברים 

 ככה היית באמצע. מר יחיאל אדרי: 

 יאללה, תמשיכו נו.  מר רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 שות ניסים בן לולו. אסיעת נשר מלוכדת בר מר ניסים בן לולו: 

 בא כוח? די יעקב: ר ד"ד

 בא כוח הסיעה ניסים בן לולו, מר ניסים בן לולו: 

 מלא מקום? די יעקב: ר ד"ד

 ממלא מקום אליעזר סויסה. מר ניסים בן לולו: 

 אליעזר? די יעקב: ר ד"ד

 סוויסה.  מר ניסים בן לולו: 

 איך אתה מאיית? די יעקב: ר ד"ד

 ס'. -ניסים ב

 , של אדון סויסה.יש לי כן, תעודות זהות, שלך  ר דדי יעקב: "ד

 ,055 מר ניסים בן לולו: 

 ,055 קב: די יער ד"ד
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 ,918 מר ניסים בן לולו: 

 ,918 די יעקב: ר ד"ד

 .627 מר ניסים בן לולו: 

 . 627 די יעקב: ר ד"ד

 יחד()מדברים 

 או קיי.  די יעקב: ר ד"ד

 הצטרף לדיון חבר המועצה איגור גורביץ.  מר אברהם בינמו: 

 , ל מר גורביץ, בדיוק הגענו 'ב - 'אבדיוק הגענו אליו. לפי סדר   ר דדי יעקב: "ד

 נכנסת בזמן. מר רועי לוי:

הזדהות, עם מי אתה, עם מי אתה  הגעת בזמן, אנחנו מחכים להזדהות שלך. די יעקב: ר ד"ד

 ,.. 

 . 303726319אני גורביץ איגור, תעודת זהות  מר איגור גורוביץ: 

 כן. די יעקב: ר ד"ד

ר מלוכדת ברשות ניסים בן לולו ובא כוח ניסים אני מזדהה עם סיעה נש מר איגור גורוביץ: 

 בן לולו. זהו. אני צריך עוד? 

 ממלא מקום,  מר ניסים בן לולו: 

 ממלא מקום בא כוח.  ר דדי יעקב: "ד

 ויסה. וס מר איגור גורוביץ: 

 אליעזר סויסה.   ר דדי יעקב: "ד

 כן. מר ניסים בן לולו: 

 רשקוביץ גאורגי.אותו דבר. בסדר גמור. ג די יעקב: ר ד"ד

נשר ביתנו,  ר"יו ,303408017אני גאורגי גרשקוביץ, תעודת זהות  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 סיעת בת ישראל ביתנו, בא כוח סיעה אינה זילברגץ,

 בקול רם. די יעקב: ר ד"ד

 אינה זילברגץ. מר גאורגי גרשקוביץ: 

 תעודת זהות? אינה זילברגץ.  די יעקב: ר ד"ד

 .303743439תעודת זהות  שקוביץ: מר גאורגי גר

 מקום?וממלא   ר דדי יעקב: "ד

 אין בינתיים,  מר גאורגי גרשקוביץ: 
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 כרגע אין. די יעקב: ר ד"ד

 אחר כך נמצא. תרשום אותי ממלא מקום.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 )מדברים יחד(

 , הוא לא יכול. הוא עובד עירייה. אם הוא לא עובד עירייה מר יחיאל אדרי: 

 טוב, אני רואה פה שדילגנו בטעות על אדון בוריס אייזנברג.   ר דדי יעקב: "ד

 הוא בחול.   מר רועי לוי:

 רשמתי, בחול. בסדר. רשמנו.  די יעקב: ר ד"ד

 מי בחול? מר יחיאל אדרי: 

 בוריס אייזנברג.  מר שלומי זינו: 

 אז הבא בתור שלומי זינו. בסדר. רשמנו.  די יעקב: ר ד"ד

, מצהיר על הזדהותי כחבר 302347034תעודת זהות מספר אני שלומי זינו,  שלומי זינו: מר 

סיעת הליכוד תחת סיעת הבת הליכוד בבחירות שתתקיימנה בתאריך 

להלן פרטי בא כוח הסיעה וממלא מקום בא כוח הסיעה, בא כוח  .30/10/18

, 02-6408417, טלפון 069719706הסיעה חבר הכנסת דוד ביטן, תעודת זהות 

dbitan@knesset.gov.il :mail,  ממלא  .ראשון לציון 4/23כתובת אורנבך

, טלפון 024098394מקום בא כוח הסיעה חבר כנסת יריב לוין, תעודת זהות 

02-6408424 . 

 הבאה בתור קאופמן אדווה.  .תודה  ר דדי יעקב: "ד

 )מדברים יחד(

 חברים נו,  מר רועי לוי:

 משום שאני כ' לפני ק'.  'ב - 'א-ב זה לא לפי האג נעמי כספי:  'גב

 אה,   ר דדי יעקב: "ד

 אז אני? אדווה קאופמן:  'גב

 כ'.-הוא רשם קאופמן ב מר רועי לוי:

 .סליחהכ'? אז -סליחה, כספי באה,  די יעקב: ר ד"ד

 אני נעמי כספי,  נעמי כספי:  'גב

 תעודת זהות,   ר דדי יעקב: "ד

 , תעודת זהות?יחיאל נעמי כספי:  'גב

 לא, את יכולה לומר.  די יעקב: ר ד"ד
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 אני מצהירה,  נעמי כספי:  'גב

 תעודת זהות,  די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

אז אני נעמי כספי, תעודת זהות יש לך, אני מצהירה שאני בסיעת ירוקים  נעמי כספי:  'גב

 למען נשר, נשר אחת. 

 למען נשר, נשר אחת. די יעקב: ר ד"ד

 ממלאת מקום, נעמי כספי:  'גב

 נתחיל עם הבא כוח.  ר דדי יעקב: "ד

 בא כוח יחיאל אדרי, בא כוח נעמי כספי, אה,  נעמי כספי:  'גב

 יחיאל אדרי. די יעקב: ר ד"ד

 ממלאת מקום נעמי כספי. נעמי כספי:  'גב

 נעמי כספי. או קיי. ר דדי יעקב: "ד

 ?ת כולם בוועדת הבחירותאיך יכול להיות שראשי סיעו מר דן תיכון: 

 אחר כך ועדת בחירות. זה לא ועדת בחירות עכשיו.  מר שלומי זינו: 

 זה עקום. מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 בסדר, נחזור אליך.  ר דדי יעקב: "ד

 היא בסוף, קאופמן.לא,  מר רועי לוי:

 אני קאופמן. אדווה קאופמן:  'גב

 ,את קאופמן ויש לנו את ר דדי יעקב: "ד

 לוי. מר רועי לוי:

 סליחה. די יעקב: ר ד"ד

 לוי. נעמי כספי:  'גב

 כספי, כן. רועי לוי. די יעקב: ר ד"ד

 לוי, לוי,  מר יחיאל אדרי: 

 נכון. לוי,  די יעקב: ר ד"ד

 לוי.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 כן, רועי לוי.  די יעקב: ר ד"ד
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, הסיעה כן לנשר בראשות רועי לוי, 037482205רועי לוי, מספר תעודת זהות  מר רועי לוי:

 בא כוח רועי לוי, ממלא מקום בא כוח הסיעה איבגי ישי יאיש. 

 בא כוח שוב.סליחה, יותר לאט. תעודת זהות,  ר דדי יעקב: "ד

אני מעביר לך את הכול, אמרתי לך, רועי לוי בא כוח, ממלא מקום איבגי ישי  מר רועי לוי:

 יש.עי

 יש. עאיבגי ישי י  ר דדי יעקב:"ד

 דן מכין לנו הפתעה בסוף.  מר יחיאל אדרי: 

 אני? מר דן תיכון: 

 לנו הפתעה. להכריז אני, אני אומר אתה בסוף מכין  מר יחיאל אדרי: 

 אז לפי הסדר אני חושב שהגענו סוף סוף לקאופמן.טוב,  ר דדי יעקב: "ד

 הכי טוב שיש. מר יחיאל אדרי: 

 מה?  מר דן תיכון: 

 הכי טוב שיש.  ר יחיאל אדרי: מ

, הכינוי כן לנשר בראשות 29579083אני קאופמן אדווה, תעודת זהות  אדווה קאופמן:  'גב

 יש. ערועי לוי, בא כוח רועי לוי, ממלא מקום איבגי ישי י

 יש.עי מר יחיאל אדרי: 

 יש. יאללה, איזה שם. עי מר דן תיכון: 

 נזי כל הזמן. ואתה חשבת שהוא אשכ מר יחיאל אדרי: 

 אני חשבתי ואני חושב שהוא בחור טוב. מר דן תיכון: 

 זה לא שייך.  מר יחיאל אדרי: 

 הכי טוב. מר דן תיכון: 

 , הכי טוב אם יש. על זהעל זה,  מר יחיאל אדרי: 

 אין הכי טוב.  מר ישי איבגי: 

 נשארו לנו שפיגלר.או קיי,  ר דדי יעקב: "ד

 חקן כדורגל בנשר. יש היה שעי  מר דן תיכון: 

שפיגלר, תעודת זהות אני זאב  .סליחה על האיחור ,ערב טוב קודם כל מר זאב שפיגלר: 

מצהיר בזאת על הזדהותי כחבר סיעת הליכוד, בא כוח הסיעה . 057467797

ממלא מקום חבר כנסת יריב  .069719706חבר כנסת דוד ביטן, תעודת זהות 

 . 024098394לוין, תעודת זהות 
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 תודה רבה. דדי יעקב:  ר"ד

 דן תיכון. מר יחיאל אדרי: 

 אחרון חביב, אחרון חביב, דן תיכון. ר דדי יעקב: "ד

 אני? מר דן תיכון: 

 כן. נעמי כספי:  'גב

, כן לנשר, בא כוח הסיעה רועי לוי, ממלא מקום איבגי 6732481דן תיכון,   מר דן תיכון: 

 יש ישי. עי

 איזה הפתעה.  דובר:

 .מפלגות שלושתראה כמה  הספקת לעשות בקדנציה אחת,  אדרי:  מר יחיאל

 מה? מר דן תיכון: 

 תראה כמה הספקת.בקדנציה אחת שלוש מפלגות.  מר יחיאל אדרי: 

 ?למה שלוש מר דן תיכון: 

 אתה בא מהבסיס ליכוד ואחר כך נשר בגופה ועכשיו כן. מר יחיאל אדרי: 

 .? תסלח לי מאודשלושלמה  מר דן תיכון: 

 בסדר רבותי, ר דדי יעקב: "ד

 אני הצטרפתי לדוד עמר.  מר דן תיכון: 

  ?יש מישהו נוסף שרוצה לומר, לשאול? לפני שאנחנו מסיימיםיש,  ר דדי יעקב: "ד

 ועד בחירות. מר אברהם בינמו: 

 לא, אנחנו נעשה  ועדת בחירות, קודם שאלה שתיים. ר דדי יעקב: "ד

 ישיבה?אתה עושה עוד  מר רועי לוי:

 אני רוצה, אנחנו, כן, כן,  די יעקב: ר ד"ד

 לא. מר אברהם בינמו: 

 אל תזמן אותנו שוב.  מר רועי לוי:

 אנחנו ממשיכים,לא, לא, לא,  מר אברהם בינמו: 

 עכשיו? מר רועי לוי:

 עכשיו. מר אברהם בינמו: 
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 ועדת בחירות

ך הישיבה עוסקת בנושא של בסדר, אני מקבל את ההצעה, המש או קיי, די יעקב: ר ד"ד

 וועדת בחירות, כידוע לכם ועדת בחירות כפי שאני אמרתי, 

 איגור, תעביר בבקשה.  מר רועי לוי:

יש לה משקל רב ומשמעות בהמשך ההליך הדמוקרטי והתקין של הבחירות  די יעקב: ר ד"ד

דיון על הנושא של וועדת הבחירות , את הולכן אנחנו נקיים עכשיו את ה

 מי הולך להיות יושב ראש.  לרבות

 יושב ראש לוועדה. מר אברהם בינמו: 

 כן, כן, לוועדה.  ר דדי יעקב: "ד

 )מדברים יחד(

יש כמה אפשרויות, אני לא רוצה להיכנס לכל האופציות, או קיי, בסדר.  די יעקב: ר ד"ד

אם המועצה  .בעיקרון יכול להיות שוועדת הבחירות תהיה המועצה עצמה

חוק הנציגים שייבחרו הם  על פיה לבחור לה נציגים אז כמובן עצמה מחליט

אלה שרשאים לבחור את הנציגים, את היושב ראש וכדומה. בסדר? אז היום 

 אתם, 

 אני יכול לתת את השמות שלי. מר אברהם בינמו: 

 כן. רגע. תנו לי רק להוציא את ה,  די יעקב: ר ד"ד

 לך את רשימת החברים?עד מתי אני יכול להגיש  מר יחיאל אדרי: 

 רצוי היום, אנחנו,  ר דדי יעקב: "ד

שלא נמצא ואנחנו בדרך כלל שקופים, אנחנו מתייעצים על  אחדאני, יש לי  מר יחיאל אדרי: 

 כל דבר.

צריך לתת לי את  ,אני אמרתי שבעיקרון מי שנמצא בחול או משהו כזה  ר דדי יעקב: "ד

 . 26-התשובה עד ה

 ן בעיה. תקבל את הכול ביחד.אי מר יחיאל אדרי: 

 . 27-עד ה מר אברהם בינמו: 

 או קיי, אז יש לנו לוח זמנים צפוף. די יעקב: ר ד"ד

 אפשר ללכת כבר? מר דן תיכון: 

 לא, דקה, דקה. די יעקב: ר ד"ד

 חברי ועדת בחירות. מר אברהם בינמו: 
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 אתה יכול ללכת.   מר רועי לוי:

 )מדברים יחד(

 דה רבה. בהצלחה לכולם.תו מר ישי איבגי: 

 .אדווה קאופמן עזבה את הישיבה מר אברהם בינמו: 

 גם ישי. מר שלומי זינו: 

 בבקשה.  גם ישי איבגי עזב את הישיבה. מר אברהם בינמו: 

או קיי. אז רבותיי, אני שוב מקריא לכם מן הכתב, לפי החוק על המועצה   ר דדי יעקב: "ד

, אנחנו עושים את זה היום בגלל שזה 31/8-לבחור וועדת בחירות לא יאוחר מ

ניתן לבחור את וועדת הבחירות החל ממועד ההזדהות, שאותה  ו'.יוצא יום 

ועדת  .לכן אנחנו רשאים לבחור את ועדת הבחירות ,סיימנו בזה הרגע

הבחירות מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה כפי שנקבעו בישיבת 

בוועדת הבחירות תהיה כמספר חברי הסיעה מספר נציגי כל סיעה  .ההזדהות

 בהזדהות.

 יש ממלא מקום? מר שלומי זינו: 

 כן.  :גב' נעמי כספי

 כן, כן.  ר דדי יעקב: "ד

 כן, כן.גב' נעמי כספי: 

חברי ועדת  .אם היית מחכה רגע אז זה רשוםחברי ועדה, יש ממלא מקום.  די יעקב: ר ד"ד

בסדר, אין  .ה באותה רשות מקומיתהבחירות ימונו מקרב בעלי זכות הבחיר

 מה להמשיך הלאה, בעיקרון אנחנו, אז בוא נלך שוב לפי אותו סדר שזה סדר

 שאני חושב,

 ב'. –א'  מר אברהם בינמו: 

 ,'ב - 'א. בסדר גמור, אז בואו נלך שוב לפי סדר 'ב - 'א סדר די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

 יש לך עוד דף. מיכל לבנה:  'גב

 עוד דף? י יעקב: דר ד"ד

 כן.  מיכל לבנה:  'גב

 . 13לא, לא, אני צריך  די יעקב: ר ד"ד

 בסדר, בסדר, יש לו, יש לו.  מר אברהם בינמו: 
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 יש לי. די יעקב: ר ד"ד

 בסדר? מיכל לבנה:  'גב

 ב'.  –אב' -יש לי. בסדר גמור. אז בואו נלך שוב לפי הסדר ה די יעקב: ר ד"ד

 ר שקט בבקשה.אם אפש מיכל לבנה:  'גב

 סליחה.  מר אברהם בינמו: 

 יחיאל.  , 'ב - 'אכן, לפי סדר  ר דדי יעקב: "ד

 אני אמרתי שאנחנו נגיש את זה בכתב בצורה מסודרת, מר יחיאל אדרי: 

 אתה לא רוצה לומר את, ר דדי יעקב: "ד

 לא, אנחנו מתייעצים. מר יחיאל אדרי: 

 ,מגישאדרי אחד, יחיאל  אז רגעבסדר, בסדר גמור.  ר דדי יעקב: "ד

 בכתב. מר יחיאל אדרי: 

 .26.8 בכתב עד  די יעקב: ר ד"ד

 אמרת.  27-עד ה מר יחיאל אדרי: 

 ,26זה, אני צריך כבר לתת, אני צריך להעביר את זה הלאה. אני מעדיף  27 די יעקב: ר ד"ד

שלא נמצא שנמצא בחול, אתה אמרת שמי  אחדדיברנו שיש לי בחור לא,  מר יחיאל אדרי: 

 .27-יכול להגיש עד ה

 חבר מועצה.הוא אבל  ר דדי יעקב: "ד

 הוא גם חבר מועצה. מר יחיאל אדרי: 

 כן, מי אמרנו החבר הנוסף?צודק.  ר דדי יעקב: "ד

 בוריס אייזנברג.  בנה: ימיכל ל 'גב

 בוריס אייזנברג.  מר יחיאל אדרי: 

 בוריס אייזנברג.  ר דדי יעקב: "ד

 נמצא בחו"ל. : מר אברהם בינמו

 )מדברים יחד(

 לא, אני רוצה לציין תשובה ומי לא. אז כרגע אדרי ואייזנברג,נמצא בחו"ל.  די יעקב: ר ד"ד

 ונעמי כספי. מר יחיאל אדרי: 

 ?אה, שלושה ר דדי יעקב: "ד

 נכון. מר יחיאל אדרי: 
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אדרי, כספי ן. סמן כאתנו לי רק ל, שלושהנעמי כספי. או קיי, אז יש לנו  ר דדי יעקב: "ד

 הבא בתור אבי.ב',  –א' בסדר, ואייזנברג. 

 אני. מר אברהם בינמו: 

 אבי.  די יעקב: ר ד"ד

בשם סיעת נשר הכי טוב שיש בראשות אברהם בינמו, חבר ועדת  מר אברהם בינמו: 

נקו הבחירות, חבר הוועדה שניידר משה, ממלא מקום חבר הוועדה רומנצ'

מוגשים לפקיד  mail-תובת, מספר טלפון ומספרי תעודת זהות, כ רומן.

 הבחירות בצורה כתובה, 

 תודה. ר דדי יעקב: "ד

 תודה רבה ובהצלחה.  מר אברהם בינמו: 

 כן, ממשיכים. ר דדי יעקב: "ד

 ישי איבגי היה בתור.  מר אברהם בינמו: 

 אני אעיד בשם,  מר רועי לוי:

 ,זה איבגי 'ב - 'א-לפי ה לא, לא,  די יעקב: ר ד"ד

 ישי איבגי,  מר אברהם בינמו: 

 אני אתן לך את הקול שלנו.  מר רועי לוי:

 אה, איבגי ב, די יעקב: ר ד"ד

 רועי ייתן לך את הקול. מר אברהם בינמו: 

 חבר ועדה,אני אתן לך את הקול. ככה,  מר רועי לוי:

 רגע, רגע, אתה כרגע מדבר בשם, ר דדי יעקב: "ד

 כולם. אני נותן לך את מר רועי לוי:

 אתה צריך להגיד בשם כמה. מר אברהם בינמו: 

 בשם ישי איבגי,או קיי,  מר רועי לוי:

 כן. מר אברהם בינמו: 

 רגע, די יעקב: ר ד"ד

 רועי לוי מדבר בשם ישי איבגי, בשמו.  מר אברהם בינמו: 

 הוא בא כוח.  מר יחיאל אדרי: 

 חיים לסרי,חיים, חבר הוועדה  מר רועי לוי:

 חיים לסרי? יעקב: ר דדי "ד
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כן, תעודת זהות, אתה לא רוצה שאני אתן לך את זה מודפס? יהיה לך יותר  מר רועי לוי:

 קל.

 אני מעדיף. ר דדי יעקב: "ד

 רק תגיד את השם. מר אברהם בינמו: 

 תגיד את השמות. מיכל לבנה:  'גב

 חיים לסרי חבר, ישי איבגי ממלא מקום חבר. מר רועי לוי:

 בסדר גמור. : ר דדי יעקב"ד

 ורועי לוי יגיש את זה בכתב. מר אברהם בינמו: 

 אני אגיש את הכול בכתב,  מר רועי לוי:

 תודה. די יעקב: ר ד"ד

 אני אתן לך את הכול. ,אחרי שאני אסיים להקריא מר רועי לוי:

 בכתב, בסדר גמור. אז בעצם אתה מגיש בשם שניכם?  ר דדי יעקב: "ד

 לא, מר אברהם בינמו: 

 בשם,  די יעקב: ר ד"ד

 אני מגיש, מר רועי לוי:

 בשם? די יעקב: ר ד"ד

 בשמי, בשם דן תיכון ובשם אדווה קאופמן. בשם, בשם ישי,  מר רועי לוי:

 חברי מועצה.  ארבעה אנשים,בשם  מר אברהם בינמו: 

 תן לי לרשום רק את השמות, ארבעה חברי מועצה. די יעקב: ר ד"ד

 גיד לך. רועי לוי,אני א מר אברהם בינמו: 

 כן? רועי לוי, בוא אני אסמן, רגע, רועי לוי, די יעקב: ר ד"ד

 ישי איבגי,  מר אברהם בינמו: 

 ישי איבגי,  ר דדי יעקב: "ד

 אדווה קאופמן,  מר אברהם בינמו: 

 רגע, ישי איבגי, כן?  די יעקב: ר ד"ד

 דן תיכון.אדווה קאופמן ו מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 בן לולו, אתה תורך.  די יעקב: ר ד"ד

 ניסים בן לולו, תעודת זהות? מר ניסים בן לולו: 
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 כן, שנייה אחת. ניסים בן לולו, אני צריך את המשקפיים.  ר דדי יעקב: "ד

 )מדברים יחד(

 למה כל כך מסבכים את זה? בא כוח של כולם וזהו. מר יחיאל אדרי: 

 כן, רועי אמר. מר אברהם בינמו: 

 לא, רועי אמר בשם איבגי כרגע.  חיאל אדרי: מר י

 לא, לא, הוא אמר בשם כולם. מר אברהם בינמו: 

 תן לי להגיד בשם, יש רשימה ובזה גמרנו. אני לא יודע מה אתם ..,  מר רועי לוי:

 הוא אמר רק את לסרי. הוא צריך לתת לו שלוש.  מר יחיאל אדרי: 

 יש לך את זה גם בכתב?  ר דדי יעקב: "ד

 אה, מר ניסים בן לולו: 

 תשתדל להמציא. ר דדי יעקב: "ד

 כן, לא, יש לי.  מר ניסים בן לולו: 

 יש לך?  ר דדי יעקב: "ד

 כל דבר אתם צריכים לעשות את זה ארוך.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 מי החבר וועדה?כן.  ר דדי יעקב: "ד

 יעקב עמר. מר ניסים בן לולו: 

 ודת זהות?תע ר דדי יעקב: "ד

 .056242035 מר ניסים בן לולו: 

 ממלא מקום? ר דדי יעקב: "ד

 שלמה בן לולו.  מר ניסים בן לולו: 

 תעודת זהות? ר דדי יעקב: "ד

 .052614923 מר ניסים בן לולו: 

 יחד()מדברים 

 כן. ר דדי יעקב: "ד

 ציון בלמס. מר ניסים בן לולו: 

 חבר וועדה ציון בלמס?  ר דדי יעקב: "ד

 נכון.  מר ניסים בן לולו: 

 כן. ציון בלמס,  ר דדי יעקב: "ד
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 או קיי, ממלא מקום איגור גורביץ'. מר ניסים בן לולו: 

 תשלים רק תעודת זהות.או קיי, ממלא מקום איגור גורביץ'.  ר דדי יעקב: "ד

 .של איגור אני אתן לךוהתעודת זהו שלו,  מר ניסים בן לולו: 

 כן. ר דדי יעקב: "ד

 .303726389 ניסים בן לולו:  מר

בסדר. גורביץ' יש לנו, בסדר. גאורגי גרשקוביץ, נכון? לפי הסדר גרשקוביץ  ר דדי יעקב: "ד

 אם אני לא טועה זה גאורגי. כן, עכשיו? 

 )מדברים יחד(

 חבר וועדה אנטולי סימנובסקי. כן, זה אני. כן,  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אנטולי? ר דדי יעקב: "ד

 סימנובסקי.  אורגי גרשקוביץ: מר ג

 סימנובסקי.  ר דדי יעקב: "ד

 סימנובסקי. מר גאורגי גרשקוביץ: 

 איך אתה מאיית סימנובסקי? ר דדי יעקב: "ד

 סימנובסקי.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 סימנובסקי. ר דדי יעקב: "ד

 : כן. אנטולי.מר גאורגי גרשקוביץ

 כן. די יעקב: ר ד"ד

 .3102478תעודת זהות  : מר גאורגי גרשקוביץ

 וממלא מקום? ר דדי יעקב: "ד

 .ממלא מקום אינה יוסף מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אינה? די יעקב: ר ד"ד

 אינה יוסף,  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אינה יוסף. די יעקב: ר ד"ד

 . זה נשר ביתנו, כן?014341812 מר גאורגי גרשקוביץ: 

 שלומי,כן.  ר דדי יעקב: "ד

 שלומי זינו, נציג ועדת בחירות, אני  זינו:  מר שלומי

 רגע,  די יעקב: ר ד"ד

 רשום כבר. תעודת זהות,  מר שלומי זינו: 
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 חבר וועדה.רשום. כן,  ר דדי יעקב: "ד

 כן, חבר וועדה, אני וממלא מקום שי בן דוד.  מר שלומי זינו: 

 שלומי זינו, תחזור על תעודת זהות אם  אפשר. ר דדי יעקב: "ד

 . 302347034 שלומי זינו:  מר

 ממלא מקום? ר דדי יעקב: "ד

 אה? מר שלומי זינו: 

 ממלא מקום? די יעקב: ר ד"ד

 שי בן דוד.  מר שלומי זינו: 

 שי בן דוד. די יעקב: ר ד"ד

 ,054, טלפון 028600658תעודת זהות  מר שלומי זינו: 

 אין צורך, בסדר גמור.  ר דדי יעקב: "ד

 )מדברים יחד(

 זה שלומי. מי עוד יש לנו?  די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

 לא, נעמי אמרו. די יעקב: ר ד"ד

 גב' נעמי כספי: עכשיו רועי.

 נעמי אמרו.  די יעקב: ר ד"ד

אני נותן לו את כולם. אני לא יודע. בשביל מה? זה  רועי תן לו את כולם. מר יחיאל אדרי: 

 מיותר. 

 לם.אני אתן לו את כל כו מר רועי לוי:

 , mail-בשביל מה? זה מיותר. דוקטור דדי, טלפון שלך ו מר יחיאל אדרי: 

דדי, אני יכולה לייעל את זה? דדי, אני יכולה לייעל? רועי צריך לתת  בנה: ימיכל ל 'גב

 , רק ייתן את השמות,ארבעחברים בשם, הוא ייתן לך את כל ה ארבעה

 שנייה, שנייה, די יעקב: ר ד"ד

 שזה לסרי חיים, אחדהוא נתן לך כבר    בנה:ימיכל ל 'גב

 רועי לוי.  די יעקב: ר ד"ד

 בשם רועי לוי,  רועי לוי: 

 בא כוח. מר יחיאל אדרי: 

 בשם רועי לוי חבר וועדה אמנון רודס,   רועי לוי: 
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 אמנון? די יעקב: ר ד"ד

 רודס.   רועי לוי: 

 רודס? די יעקב: ר ד"ד

 כן. רועי לוי: 

 תעודת זהות יש?אמנון רודס שם משפחה.  אה, די יעקב: ר ד"ד

 , כתובת, 056241821 מר רועי לוי:

 לא, לא, תמסור לו את הדף.  מיכל לבנה:  'גב

 אין צורך. ר דדי יעקב: "ד

 תמסור לו את הדף.  בנה: ימיכל ל 'גב

 מי ממלא מקום? ר דדי יעקב: "ד

 ממלא מקום רועי לוי.  מר רועי לוי:

 י.רועי לו ר דדי יעקב: "ד

 האחרים. שנייםאני מציעה שהוא ייתן לך גם את ה בנה: ימיכל ל 'גב

 .אני אתן לו את כולם מר רועי לוי:

 בסדר? בנה: ימיכל ל 'גב

 הוא יקריא.  ר דדי יעקב: "ד

 , 037482205תעודת זהות  מר רועי לוי:

 בסדר גמור.  די יעקב: ר ד"ד

 יחד()מדברים 

 בשם אדווה קאופמן, מר רועי לוי:

 אדווה קאופמן,  די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

 ממלא מקום.  מר רועי לוי:

 כן.  די יעקב: ר ד"ד

 .029579083אדווה קאופמן. תעודת זהות  מר רועי לוי:

 בסדר גמור. ר דידי יעקב: "ד

 . 058019217יופי. בשם דן תיכון, חבר אילן ... תעודת זהות  מר רועי לוי:

 ממלא מקום? די יעקב: ר ד"ד

 . 034648283ממלא מקום ראובן ... תעודת זהות  מר רועי לוי:
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 ואחרון? די יעקב: ר ד"ד

 עכשיו לשפיגלר, הוא אמר שפיגלר.  מר רועי לוי:

 כן, אה, או קיי, בוא נראה כמה יש לנו. אז יש לנו את דן תיכון, אמרנו יש.  די יעקב: ר ד"ד

 : אני חושב שאני האחרון. מר זאב שפיגלר

 כן. לפי הסימונים שלי אתה נותרת אחרון חביב.  יעקב:  דיר ד"ד

 בבקשה שקט. מר אברהם בינמו: 

 : אז חבר בוועדה,מר זאב שפיגלר

 שפיגלר זאב,  סליחה רגע, זאב שפיגלר.  די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

 : אני אביא לך את זה גם,מר זאב שפיגלר

 אתה תיתן לנו.  די יעקב: ר ד"ד

 )מדברים יחד(

 בבקשה שקט רבותיי.  ר אברהם בינמו: מ

 אנחנו לקראת סיום, בבקשה.   ר דדי יעקב: "ד

 כן, תגמור את זה.  מר שלומי זינו: 

 בבקשה.  די יעקב: ר ד"ד

 , ממלא מקום פדהאל רואש, 057467797חבר וועדה זאב שפיגלר,  מר זאב שפיגלר: 

 איך? די יעקב: ר ד"ד

 פדהאל רואש. מר זאב שפיגלר: 

 איך? די יעקב: ר ד"ד

 פדהאל.  מר אברהם בינמו: 

 ל.-א-ה-ד-פ מר זאב שפיגלר: 

 אה, יש לך את זה בכתב?  די יעקב: ר ד"ד

 אני אגיש לך את תעודת הזהות וכל שאר הפרטים.כן, אני אתן לך.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

הישיבה העניינית והיפה  אני רוצה להודות לכולכם על י,תודה. בסדר רבותי  ר דדי יעקב: "ד

 והמכבדת שניהלנו פה, על השיח הנעים.

 )מדברים יחד(

 גם אני, גם אני.  די יעקב: ר ד"ד
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 בה הראשונה, יאני רוצה להגיד לך שזה היש מר יחיאל אדרי: 

 כן. די יעקב: ר ד"ד

 שהתחילה מהר והתנהלה מהר, בשקט, ברוגע. ,הראשונה שהיא האחרונה מר יחיאל אדרי: 

אני רוצה להודות כן, אז אני אתן לך את הרשות. אני שמח, אני שמח.  דדי יעקב:  ר"ד

מעתה ואילך אנחנו ניפגש, יש לי כאן משרד  .לכולכם באמת כמו שאמרתי

כל מה שקשור לצד  שבו אני אענה על שאלות, על תהיות, על

אני מבחינתי סיימתי את הפרק שנוגע להזדהות ולבחירת  האדמיניסטרטיבי.

 ,ה בכפוף כמובן להשלמות שנדרשות ואני מעביר שוב לאבי את זכות ,ועדההו

אני מודה לדוקטור דדי יעקב, מודה לחברי המועצה, מודה לתושבים  מר אברהם בינמו: 

הנהלה המקצועית, אני רוצה להגיד לכם ערב טוב בהנוכחים, מודה לאנשים 

 ותודה רבה, הישיבה הסתיימה.

 .תודה רבה ר דדי יעקב: "ד

 מר אברהם בינמו:  תודה רבה. 

 די יעקב:  בהצלחה לכולם. ר ד"ד

 
 

 *** בה*** נעילת הישי

 

_________             ____________ 

 אבי בינמו            מיכל ליבנה

 ראש העיר          מנכ"ל העירייה 

 מרכזת ישיבות המועצה
 

 


