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מליאת מועצת נשר 15/2015
סדר יום:

פרוטוקול

אברהם בינמו :ערב טוב אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
 . 16/2015מכל חברי המועצה חסרת חברת המועצה מירית קרוגליאק .חבר
המועצה דוד עמר לא נוכח נשלח לו רפואה שלמה.
רועי לוי:

רגע אם ברפואה עסקינן אני רק רוצה לפני שמתחילים את ישיבת מועצה
שהתקשר והתעניין הבת שלי בבית יצאה היום באמת תודה .כל מי שהתקשר
באמת תודה ומחמם את הלב.

דן תיכון:

אני לא ידעתי שהבת שלו חולה.

ישי איבגי:

אבי דבר קטן פרוטוקול ועדת כספים ,ביקשתי רק תוך  48שעות להכניס את
הדברים ,שלחתי לכולכם ,אני ביקרתי על ההתנהלות הבזבזנית של הכספים,
לא הכניסו את זה בכלל כאילו זה לא נאמר ,ואני מבקש לשקף בפרוטוקול
את מה שנאמר .אני מבקש לתקן.

אברהם בינמו :שנגיע לסעיף הזה תעיר את הערות שלך .תודה .בטרם תחילת הדיון הופנתה
אליי בקשה מחברי סיעות אופוזיציה לקיום ישיבה שלא מן המניין ,לפיכך
אני מבקש לקיים דיון בנושאים שהובאו לפניי כסעיפים ראשונים בסדר היום
של הישיבה הנוכחית ,אני מבקש להוסיף סעיף מינוי חברים לאסיפה
הבוחרת לבחירת הרב הראשי.
דן תיכון:

לא הבנתי מה האמרת לגבי הישיבה המיוחדת.

אברהם בינמו :הסעיפים שהעליתם יועלו ראשונים.
דן תיכון:

אז למה לא קיבלנו הודעה?

אבי בינמו:

אדוני קיבלנו את זה אתמול .הסעיפים האלה יועלו ראשונים ואני מבקש
להוסיף סעיף ראשון מינוי חברים לאסיפה הבוחרת לבחירת רב ראשי ,ואת
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זה אנחנו נצרף לדיון כאשר נגיע לנציגים לועדה מכינה לבחירת רב ראשי.
דן תיכון:

אתה לא יכול לעשות את זה .את הצריך לתת התראה.

אברהם בינמו :אני מבקש להוסיף ,להוסיף לסדר היום.
רועי לוי:

לא הסעיף זה משהו אחר הועדה שלא מן המניין הוא מתכוון.

דן תיכון:

אתה תכניס את זה לישיבה הרגילה שלך.

אברהם בנימו :הבאה אתה רוצים?
דן תיכון:

כן בוודאי.

אברהם בינמו :למה שלא נסיים את זה היום ,למה להטריח אותך עוד פעם .למה שלא נסיים.
דן תיכון:

יהיו היום  2ישיבות נכון? אתה אומר שלא מן המניין .תעלו את זה בישיבה
שלאחר מכן שלא מן המניין.

ישי איבגי:

אנחנו רוצים להביא את האנשים יש ישיבה שלנו תזמן אותה על פי חוק עם
הודעה מראש אנחנו רוצים להביא את האנשים .מותר לנו  ...בדקה התשעים.

רועי לוי:

אגב אם היית אומר לנו אתמול היינו אולי מתכוננים גם להיום.

אברהם בינמו :לפי דעתי אתם הורסים.
דן תיכון:

אני הייתי מביא למשל את דוד עמר לנושא כל כך חשוב ,אני לא מבין כלום
בנושא הזה .של בחירת הרב הראשי.

אבי בינמו:

אני שואל את דעתו של היועץ המשפטי בסעיפים של הישיבה שלא מן המניין
להכניס אותם לישיבה של מן המניין היום.

דן תיכון:

זה לא ככה ניסחת את זה הוא רוצה להכניס סעיף לישיבה שלא מן המניין,
לישיבה המיוחדת ש כונסה על ידי האופוזיציה ,הוא שואל אם הוא רשאי ואם
הוא לא שואל אני שואל אם הוא רשאי לעשות את זה לעלות על העגלה שלנו?

אלכס טנדלר :המטרה היא לצרף את הנושאים של הישיבה שלא מן המניין.
רועי לוי:

צריך אבל לקבל התראה של  48שעות מראש לא?

דן תיכון:

אני רציתי ללמוד את הנושא אני לא מצוי אצל הרבנות הראשית בנשר .ראש
העיר ינחית לנו נושא שאני לא עשיתי הכנה ואני בדרך כלל כמו היועץ
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המשפטי בא מוכן לדיונים ,ולא עלה בידי לכן אני מבקש ממך שתחליט.
אברהם בינמו :רגע רועי מה אתם מציעים שאת הנושא של הישיבה שלא מן המניין לא
להעלות?
רועי לוי:

תעלה בישיבה שלא מן המניין .אתה יכול שבוע הבא לעשות ישיבה שלא מן
המניין ולצרף אותו לדיון.

דן תיכון:

הרי בלאו הכי לא נגמור היום.

(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :אני כראש עיר מתחשב בבקשה שלכם כדי שתתכוננו לדיון הזה .אני מבקש
להוסיף לסדר היום מינוי חברים לאסיפה הבוחרת לבחירת הרב הראשי מי
בעד הוספת הסעיף הזה לסדר היום?  1,2,3,4,5,6,7,8סדר היום של הישיבה
הנוכחית מי נגד?
דן תיכון:

תפתח את זה לדיון .אתה חייב.

אברהם בינמו :אני לא חייב .מי נגד?
דן תיכון:

אנחנו לא מסכימים ואנחנו רוצים להביע את דעתנו.

רועי לוי:

תן הסבר מה התהליך מה עושים.

אברהם בינמו :זה ועדה מכינה שמכינה את הבחירות ,היא ועדה שמונה  5אנשים שעיריית
נשר צריכה לתת  2נציגים אנחנו הצענו שיהיה אחד מהקואליציה ואחד
מהאופוזיציה נדמה לי שכבר דיברנו על זה .ברוך השם העסק מתקדם כפי
שאנחנו מחפשים,
דן תיכון:

לא בטוח בסך הכל קיבלת מכתב משר הדתות.

אברהם בינמו :העסק מתקדם כפי שאנחנו רוצים ,העסק מתקדם כפי שאנחנו רוצים .העסק
מתקדם כפי שאנחנו מבקשים וצריכים לבחור  8נציגים לאסיפה הבוחרת
לבחירת רב ראשי מהמועצה ,וה –  8האלה יהיו על פי המפתח הסיעתי
למועצת העיר.
ישי איבגי:

איזה  16מהציבור או ממי?
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אברהם בינמו :אנחנו נותנים  8הרבנות נותנת ,השר נותן וכיוצא בזה ,אנחנו צריכים לתת 8
מתוך ה –  8האלה המפתח שאנחנו נציע  3לסיעת ירוקים.
רועי לוי:

שזה רק חברי מועצה או נציגי ציבור?

משיח עמר:

לא נציגי ציבור.

אברהם בינמו :חברה מועצה ,אתם תתנו את השמות שלכם כפי שאתם חושבים לנכון ,אתם
צריכים לתת  ,2הליכוד צריכים לתת  ,2נשר בתנופה צריכים לתת  ,1זה
המפתח הסיעתי סה"כ .8
דן תיכון:

אני רוצה שוב פעם לסדר אני חבר מועצה חדש ,בטח לא הכרתי את המועצה
הדתית ,יעיד משיח שמעולם לא ביקרתי אותו בחוץ עד ...הדברים האלה.

יחיאל אדרי :זה לא קשור למועצה הדתית זה בחירת רב.
דן תיכון:

אני לא מדבר לגופו של דבר אלא לסדר אם שמת לב כך הגדרתי את דבריי .יש
נוהל ברור לא יכול ראש העיר לבוא עם תחילת הישיבה ולהניח על שולחננו
הצעת החלטה .היה לו מספיק ,הצעה לסדר ,הצעה לסדר ,הצעת החלטה כי
אתה רוצה שיצביעו על זה ,אתה לא יכול לעשות את זה כי אתה צריך לתת
לנו להתכונן לנושא ,מה שבא לך בקלות לצערי לי הוא בא בקושי ודורש
הכנה ,לכן אני מבקש ממך למרות הדחיפות והמכתב שקיבלת משר הדתות
שאני מכיר אותי והוא מוקיר אותי מאוד ,מאוד ,תדחה את הנושא הזה
לישיבה הבאה ,שום דבר לא יקרה כמובן ש...

אברהם בינמו :שום דבר לא יקרה אם אתה תצטרך לתת שם של נציג.
דן תיכון:

אני לא נותן שם של נציג ,אמרתי לך שאני לא נותן שם של נציג שאני לא יודע
במה מדובר ,לפחות כלפיי אני אדם די אחראי  ,כך אני חושב יכול להיות
שאת חולקת עליי מכל מקום אני נגד השיטה ,אתה עושה זאת בפעם השנייה,
בפעם האחרונה עשית את זה עם הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה ,אמרנו
לך אל תעשה דברים כאלה זה לא מתיישב עם הסדר הציבורי חבל שיערערו
על העניין הזה,אני רוצה לומר לך ,אני רוצה לשמוע שיגיד היועץ המשפטי של

"חבר" – הקלטה ותמלול

6
מליאת מועצת נשר 15/2015

 04/11/2015ב.ש.ג

העיריי ה שמותר לך בכל עת להעלות כל נושא תוך כדי הישיבה ,כי הישיבה
התחילה לפני שמסרת את ההודעה הזאת .אני מדבר על הסדר ולא לגופו של
עניין.
משיח עמר:

אני מבקש להתייחס לנושא אם אפשר .זה הרבה מאוד שנים אנחנו ממתינים
לנושא הזה של בחירת רב העיר בנשר ,ולא באשמתנו זה התעכב כל פעם זה
מסיבה אחרת ,בחירות לכנסת ,בחירות לרשות ,בחירות לכנסת וכו' וכו' זה
לא באשמתנו .עכשיו נפל בחלקינו שסוף סוף יש שר שמטפל בנושא והוא שלח
מכתב לעיריית נשר בו הוא מבקש את הסכמתו של ראש העיר לגבי יו"ר
הועדה המכינה ,דיין שאמור להיות ,חייב להיות דיין ברמה של שופט פלוס
עוד  4אנשים וכל הועדה היא  5אנשים זה לגבי הועדה מכינה .שניים של
הרשות ואחד נציג הרבנות ונציג המכרז והיו"ר .בסעיף הזה שנמצא על סדר
היום ועדה מכינה ,היה צריך להוסיף גם את הנושא של האסיפה הבוחרת,
האסיפה הבוחרת היא מתחלקת לפעמיים ,פעם אחת צריך להודיע לסיעות
על המפתח לגבי כל סיעה כמה חברים היא צריכה לתת ובישיבה הבאה
החברים יצטרכו למסור שמות למנכ"לית ובישיבה הבאה המועצה תצטרך
לאשר שמית את האנשים שאמורים להיות באותה ועדה .בכל מקרה זה יהיה
פעמיים ,פעם אחת זה הודעה של ראש ,תרשה לי ,תן לי רק לסיים .אני רוצה
רק לומר שבעניין הזה בכל מקרה זה חייב לבוא פעמיים ,פעם אחת הודעת
ראש העיר לסיעות לגבי המכסה 2,2,1 ,3 ,שזה סה"כ  8חברים מתוך ה – 16
של האסיפה הבוחרת ,ויש עוד  4נציגים שצריכים להתקבל דרך בתי הכנסת,
זה גם כן השר מטפל בזה.

רועי לוי:

מה עם המועצה הדתית לא צריכה לשלוח זה?

משיח עמר:

לא שינו את החוק הזה ,אין לה נציגות בועדה .אין לה .תשאל אותי רועי
תאמין לי הנושא הזה טחון .לכן אני חושב ככה ההודעה של ראש העיר
לסיעות הנה אני מודיע לכם סה"כ הודעה אנא מכם לכם  ,2לכם ,2 ,לך,1 ,
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לכם  .3זה ה –  8חברים בישיבה הבאה נצטרך לאשר שמית את כל השמות.
כל מה שהוא מבקש עכשיו לעשות כדי שלא נבוא בישיבה הבאה נגיד חברים
בעוד חודשיים תביאו לי שמית ,לא ,אנחנו רוצים לקדם את הרעיון ,אנחנו
רוצים שזה יתקדם באמת ,מה שאני מבקש זה אותו סעיף שהוא מאשר את
הנציגים לועדה תאושר ההודעה של ראש העיר.
ישי איבגי:

מה שמשיח אומר אין שמות זה לא הובן.

משיח עמר:

אני מסביר את זה עוד לפני שהגענו להצבעה ,לכן אני מבקש לקבל באמת את
ההודעה של ראש העיר שהוא מבקש להודיע לנציגי הסיעות ,אנא תכינו
שמות לישיבה הבאה ,בישיבה הבאה נדון בזה.

דן תיכון:

אדוני סגן ראש העיר אני אינני נכנס איתך לדיון לגופו של עניין .אני הייתי
פעם אחת דיון על  ...עכשיו עושים לנו ,אני מוכן שהסעיף הזה יצורף לסעיף
בסדר היום לכשיגיע יציג את שני הנושאים ביחד ,אבל לא כפתיח.

משיח עמר:

לא צריך להצביע לצרף את זה לסעיף הקיים.

אברהם בינמו :ברשותכם ,נעבור לסדר היום .הודעת ראש העיר ללוח הנסיעה לארצות
הברית.
דן תיכון:

אדוני אנחנו פנינו ,אני פניתי אליך בפניה אישית וביקשתי שתניח על שולחן
חברה הכנסת את כל ההסכמים שנחתמו .אתה חייב לעשות את זה .אתה
חייב אדוני ,אתה עובר על .

אברהם בינמו :אני לא חייב ,מי אמר לך שיש הסכם.
דן תיכון:

אז תודיע שאין הסכם.

אברהם בינמו :לא רוצה להודיע ,מה אתה תגיד לי מה להודיע.
דן תיכון:

אתה לא רוצה אז תלך הביתה.

אברהם בינמו :אתה תלך הביתה ,זה לא עסק פרטי שלך .זה בסדר היום?
דן תיכון:

אתה חייב.

אברהם בינמו :כשיגיע הזמן שלך לדבר.
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אתה תודיע שאין הסכם נקבל את זה אבל אתה חייב להודיע הודעה בנושא
הזה ,אם אין לך הסכם.

משיח עמר:

אין שום הסכם אני מודיע.

דן תיכון:

לא אתה מודיע הוא מודיע.

משיח עמר:

היות ומדובר ב...

דן תיכון:

אני הזכרתי את שמך סליחה ,אני מבקש ראש העיר שתודיע שאין הסכם או
יש הסכם ,מכל מקום תזכור שזה לא נושא פשוט.

רועי לוי:

הסכמים קואליציוניים.

דן תיכון:

שיגיד שאין הסכם .מפאת גילו אני מודה לך מאוד ,מאוד שוב פעם אל תחזור
על זה עוד פעם.

אברהם בנימו :תגיש שאילתה בנושא תקבל תשובה.
דן תיכון:

אני לא אגיש שאילתה .אתה לא מבין כנראה ,אני בסך הכל מנסה להסיר
מכשול מבין עיניך ,עושה לך טובה גדולה שהוא שואל את העניין אם יש
הסכם ולעניות דעתי יש הסכם ,תגיד יש הסכם או אין הסכם לפני שאנחנו
פותחים כי יכול להיות שזה יוצר מצב חדש שאנחנו חייבים לדעת והמחוקק
נתן את דעתו בנושא הזה .יכול להיות שאתה מצפצף וכנראה זה לא הפעם
הראשונה שאתה מצפצף על החוק.

אברהם בינמו :אני לא מצפצף על החוק ואתה לא קובע את החוק.
דן תיכון:

מה לעשות שאת החוק הזה אני כן קבעתי ,מה לעשות ,לפעמים אתה לא
מדייק.

אברהם בינמו :תן לי להמשיך את ההודעה.
דן תיכון:

אני מבקש שתמסור הודעה ,עם כל הכבוד הביקור שלך בארצות הברית
שנעשה שלא על דעת חברה המועצה הוא חשוב מאוד אבל בינתיים במרוצת
החודשים האחרונים עלו כמה נושאים יותר חשובים ואתה לא מתייחס ,אתה
חושב שאנחנו מיותרים לגמרי ,אז יש לי חדשות בשבילך תלמד להתחשב
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במה שאנחנו אומרים לך ,בסך הכל אנחנו באים לעזור לך לעיתים כמו
במקום הזה ,אבל איך אומרים אתה לא רוצה שיעזרו לך תחליט ,אתה
מצפצף וזה מתאים לך דווקא.
נעמי כספי:

איזה סוג של הסכם אתה מכוון דן? איזה הסכם.

דן תיכון:

ההוראה אומרת שברגע שנוצר מצב חדש בעירייה במועצת העיר ,דבר ראשון
שצריך להניח מבעוד יום ,מבעוד יום לא עכשיו ,אלא לכלול את זה בסדר
היום ולומר אני הנחתי על שולחנכם הסכם קואליציוני חדש שנחתם ,יכול
להיות שלא נחתם שיודיע שדן תיכון אתה מדבר שטויות יכול להיות.

יחיאל אדרי :אתה הצגת את ההסכם הקודם שלך עם סיעת הליכוד שישבת איתם ועשית
דיון?
דן תיכון:

הוא לא נחתם.

יחיאל אדרי :אז גם אצלנו לא נחתם .גם אצלנו אין חתימות אני לא יודע על מה אתה
מדבר בגלל זה אני המום אני לא יודע על מה אתה מדבר.
דן תיכון:

אם תיקח את ישיבת ההנהלה שערכתם אתמול בחיפזון אז תמצא בוודאי...

יחיאל אדרי :ישיבת ההנהלה הקודמת שהייתה אתמול היא הוזמנה כדין וכדת כבר לפני
הרבה זמן.
ישי איבגי:

גם הסעיפים אומרים לא אומרים שאין הסכם .הסעיפים מדברים על הסכם
מאוד מובנה ,מאוד ...

דן תיכון:

אני מבקש אדוני ראש העיר שתבוא ותאמר שלא היו הסכמים ואין הסכמים,
ואני מדבר שטויות ירשם בפרוטוקול שזו דעתך ואני יעבור הלאה ,אני יעשה
עם זה מה שאני חושב לנכון.

אברהם בינמו :אז אני מציע שתמשיך לעשות מה שאתה מוצא לנכון ואני מבקש שלא תפריע
למהלך הישיבה .אני אוציא אותך.
ישי איבגי:

אתה לא יכול להוציא אותו.

אברהם בינמו :אני אוציא אותו.
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תזמין משטרה אני נורא מפחד .יש לך בשנה האחרונה הרבה תקדימים אז
יהיה עוד תקדים אחד לתפארת מדינת ישראל .אני רוצה לשמוע ממך
תשובה.

אברהם בינמו :תגיש שאילתה אני יענה לך ,יש כאן שאילתות שהגשת אני יענה לך עליהם.
דן תיכון:

אתה תענה לי ,זה גם סיפור השאילתות האלה כבר חלפה יותר מחצי שנה.
תגיד לי יש הסכם או אין הסכם.

ישי איבגי:

הדברים שהועלו אבי בועדת ההנהלה אין קשר להסכם?

אברהם בינמו :תגיש שאילתה .אני בהודעות הוא יכול לשאול מה שהוא רוצה.
ישי איבגי:

הוא שלח לך לפני כן בכתוב.

דן תיכון:

אדוני היועץ המשפטי הוא חייב להניח הסכמים אם נערכו.

יחיאל אדרי :אם נערכו .אם הם נערכו הם היו פה ,אני שמעתי אותך מצוין אם נערכו הוא
חייב להניח ,הוא לא צריך להגיב אם הם לא מונחים סימן שאין שום דבר.
רועי לוי:

מה זה קשור למה שאמרת קודם אם אתם עשיתם הסכמים תניחו אותם ,זה
רק אני רוצה להבין .אז תניח

יחיאל אדרי :אין לנו כלום ,לנו יש הסכם ,לנו יש הסכם ,סליחה ,תן לי רגע אחד לדבר ,דן,
לנו יש הסכם קואליציוני עם הליכוד שהוא נחתם בתחילת הקדנציה הוא
הוגש על השולחן בזמנו גם עם זה וגם עם ישראל ביתנו ,אין לנו שום הסכם
חדש.
דן תיכון:

אני מבקש שיאמר את זה ראש העיר.

יחיאל אדרי :אני ממלא ראש העיר אני יכול לומר זאת.
דן תיכון:

לא אתה לא יכול ,הוא יושב כאן הוא ראש העיר.

נעמי כספי:

דן לפני שנתיים נפגשנו עם משיח ,אמרנו שאנחנו מוכנים לעשות ,ורוצים
לעשות ככל מה שאפשר למען העיר ,מאז שהוא נבחר ,לחצנו ידיים וסיכמנו
שנעבוד ביחד זה ההסכם.

רועי לוי:

לא גם הוגש הסכם למועצה.
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נעמי כספי:

נכון אני אומרת .זה מה שאני אומרת הביטוי של זה היה מסמך.

ישי איבגי:

נעמי את טוענת שמה שעלה בועדת ,בפרוטוקול ועדת הנהלה אין לו קשר
להסכם?

נעמי כספי:

ממש לא.

דן תיכון:

אז שיגיד ראש העיר שאין.

נעמי כספי:

אתה מבקש ממנו להוכיח שאין לו אחות.

דן תיכון:

אני מבקש ממנו שיגיד בתשובה לפנייתך מלפני הישיבה.

משיח עמר:

מה נאמר בהנהלה.

ישי איבגי:

לא מה נאמר מה נכתב ,לא מה נאמר ,תקרא את הפרוטוקול ,אז תקרא
אותו.

דן תיכון:

בסדר היום של ההנהלה זה הסכם שלא נחתם או נקבע או סוכם בינך לבין
ראש העיר ,כל סדר היום של ישיבת ההנהלה ,והוא מעורר הרבה בעיות,
תאמין לי משיח לעיתים אני שואל את עצמי האם אתם יודעים לאן אתם
הולכים ,אבל אני אומר לכם כל ישיבת ההנהלה היא חלק מהסכם ואין כל
מניעה שתעשו או לא תעשו את זה אני לא יודע אבל תגידו עשינו הסכם וזה
ההסכם ואנחנו לא מתביישים בו.

משיח עמר:

אז אני אומר לך לא היה ,הוא יענה לך.

נעמי כספי:

אתה מתייחס לדף עבודה ,דף עבודה בתור הסכם.

דן תיכון:

גברתי הוא אמר אתה לא מחוקק חוקים ,מה לעשות שבעניין הזה אני כן
מחוקק.

משיח עמר:

אז הרבה חוקים חוקקו בכנסת.

דן תיכון:

וזה הפך להיות נחלת הכלל של כל הגופים ,היה צריך להגיד היה או לא היה
דיבור בעניינים שמופיעים על סדר היום של הישיבה הזאת .צריך לומר .אם
אין

ישי איבגי:

תגידי יש דף עבודה.
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נעמי כספי:

דף עבודה שרץ כבר שנתיים.

ישי איבגי:

אז לא השתנה כלום? אין דף חדש?

נעמי כספי:

לא ,אין שום דבר חדש ,מבחינתי אין שום דבר חדש.

ישי איבגי:

אז למה את יכולה ויחיאל שאני מאמין לו יכול להיגד את זה אבל אבי לא
יכול להגיד את זה? את סגן ראש העיר ,והוא ממלא מקום ראש העיר.

נעמי כפי:

אנחנו עובדים ואנחנו מקדמים רעיונות ביחד כבר שנתיים זה מה שאתה
רוצה לשמוע כן.

ישי איבגי:

הוא רוצה לשמוע את זה מאבי גם אני רוצה לשמוע את זה מאבי.

דן תיכון:

יו"ר הכנסת הוא ששואל והוא שקובע לממשלה להניח את כל ההסכמים
הקואליציוניים בעת שרמז לו שעשוי להיות הסכם כזה ,מה לעשות אני
קראתי את ישיבת ההנהלה חשבתי שכנראה היו דיבורים ,זה לא חייב להיות
בכתב ,לא חייבים לחתום ,אבל שים לב ראש העיר במקום להגיד לא היה
שום הסכם הוא נזהר מאוד ,הוא לא מקבל את זה בקלות דעת ,הוא יודע לאן
זה מוביל אם הוא יאמר שזה לא כך.

נעמי כספי:

זה לא נכון דן ,זה לא נכון משום שיש כאן אנשים שעושים שימוש שלא
בהקשר הנכון ,ולא בהקשר המתאים מדברים שאנחנו אומרים והופכים.

ישי איבגי:

לפי מה שאת אומרת לא לדבר ,אסור לדבר פה במועצה.

נעמי כספי:

ישי אני לא מדברת עליך .אני לא מדברת עליך .אני מי שאני מדברת עליו יודע
שתמיד עושה הפוך ממה שמדובר.

דן תיכון:

לכל אחד יש השקפת עולם משלו מה לעשות ,אני בא ושואל את ראש העיר,
וראש העיר יואיל בטובו בפתיחת הישיבה להודיע לי כן היה הסכם או הבנה
מכל סוג שהוא או לא היה ,זה נורא פשוט הוא יכול לעשות את זה .תראי מי
מסר הודעה הסגן והסגן.

אברהם בינמו :דן אתה מפריע למהלך הישיבה .אתה מפריע למהלך הישיבה .אתה נוטל זכות
שלא ניתנה לך להשתמש בה בצורה לא הגונה .הזכות לא ניתנה לך.
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יחיאל אדרי :מה שהיה לו להגיד אמר זה מוקלט.
דן תיכון:

אל תגיד לי זה מוקלט אנחנו נדבר עוד על ההקלטות כאן.

אברהם בינמו :אתה מתייחס כאן לאנשים כאילו הם נתינים ,אנחנו לא נתינים שלך ולא
חברים שלך.
ישי איבגי:

אבי הוא ביקש ממך בתור ראש העיר.

אברהם בינמו :אני אתן לו תשובות ,אתה תגיד לי מתי לתת תשובות?
ישי איבגי:

אתה מתבייש במה שאתה עושה?

אברהם בינמו :מה אני צריך להגיב.
ישי איבגי:

יש או אין ,הוא לא הכריח אותך ,הוא שאל אותך .הוא הגיש לך הוא שאל
אותך בכתוב.

אברהם בנימו :אדוני שתי שאילתות מותר לי לנו ,יש לי שמונה אתה תגיד לי איזה ,אתה
רוצה להעלות הצעה לסדר בקשה .תעלה הצעה לסדר.
דן תיכון:

אתה תענה.

אברהם בינמו :אני לא יענה לך.
דן תיכון:

אנחנו לא ניתן לך להתקדם.

אברהם בנימו :אתה מפריע למהלך הישיבה .אדוני הוא לא יכתיב לי לא את השיח ולא .חבר
המועצה דן תיכון לא יכתיב לא את סדר היום ולא את סדר הסיעה.
ישי איבגי:

אבל הוא שלח לך מבעוד מועד זה לא סדר היום.

אברהם בינמו :מבעוד מועד הוא שלח גם לפני שלושה חודשים ,אבל אני רוצה להשיב .אני
רוצה להשיב.
דן תיכון:

לפני הפתיח אני רוצה לדעת אם יש לך הסכם או אין לך .עכשיו מזה שאתה
נלחם אני אומר לך יש הסכם ואנחנו ללבן אותו במקומות המתאימים ,ואל
תגיד לי נתין אני אזרח בנשר בדיוק כמוך משלם יותר ממך מס..

אברהם בינמו :אין לי ספק שאתה משלם יותר ממני.
דן תיכון:

שיהיה לך קצת כבוד זה לא יזיק לך.
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אברהם בינמו :יש לי הרבה כבוד אליך ,היכולת שלך להפריע למהלך הישיבה מאיפה
המצאת את זה.
דן תיכון:

אילו ידעת איזה נושא חשוב זה ואתה לא עונה כי אתה יודע בדיוק מה יש לך
להסביר .במקום שיצעק ויגיד אני מפריע שישיב.

יחיאל אדרי :על פי החוק אתה רשאי לפנות לממונה על המחוז אם הוא לא עונה לך.
דן תיכון:

אל תגיד לי למי ,אני לא צריך את עצתך אני מבקש שישיב.

יחיאל אדרי :הוא אומר לך תגיש לו שאילתה הוא ישיב לך.
דן תיכון:

אני הגשתי שאילתה.

ישי איבגי:

בגלל שהוא לא קרא לזה שאילתה יחיאל אתה מתעסקים עם זה ,בגלל שהוא
לא רשם שאילתה למעלה.

דן תיכון:

הוא היה חייב לפתוח בתשובה לעניין הזה כי זה עוסק בסדר הישיבה.

ישי איבגי:

שהיועץ המשפטי יגיד אם חובה או לא חובה ,למה אתם נו.

דן תיכון:

הוא נוהג כהלכה בסדר .מעצם העובדה שהוא לא עונה ואל תהיה  ...מסייע
במקום שאתה לא מתבקש ,תאמין לי ,זה עניינו של ראש העיר הוא נשאל
שאלה מבעוד מועד ,שלחו לו את זה בכתב בחתימתי .תחליט לא להשיב
בסדר .תגיד לא נחתם.

אברהם בינמו :החלטתי לא להשיב.
דן תיכון:

תגיד לא נחתם.

אברהם בינמו :אתה רוצה גם להכניס לי את המילים לפה.
דן תיכון:

לא אני לא רוצה להכניס לך ,אני רוצה שתתייחס להצעה לסדר שנשלחה לך.

ישי איבגי:

מר טנדלר אם יש הסכם או אין הסכם אנחנו צריכים לקבל את המידע הזה
בזמן אמת? טנדלר אנחנו רוצים לדעת אם יש הסכם אנחנו צריכים לדעת
עליו בזמן אמת.

אלכס טנדלר :אני לא יודע אני לא מכיר את העובדות ,לפני שאני נותן תשובה כלשהי.
ישי איבגי:

אנחנו גם לא יודעים אותם.
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אתה מייעץ לנו בדיוק כמו לראש העיר .מבחינה זו מעמדנו שווה ,שאלנו
אותך שאלה הסכם קואליציוני שנחתם צריך להניח אותו מבעוד מועד.

אלכס טנדלר :אני מבין את השאלה אני משאיר את צריך לבדוק את זה בכובד ראש ,ואני
צריך לבדוק את העובדות ואני אתן לך תשובה.
דן תיכון:

צא להפסקה  5דקות תוכל לבדוק ותחזור זה עניין של הפתיח ,זה נותן את
הטון ומתווה דרך לגבי הישיבה הזאת ,אתה רוצה לחשוב אני מקבל ,נצא
להפסקה.

אברהם בינמו :אתה לא קובע אם נצא להפסקה או לא נצא להפסקה ,אני קובע את סדר
ה יום ,סדר היום נקבע,תאפשר לי בבקשה להמשיך בסדר היום.
ישי איבגי:

אבי זה משמעותי עבורנו ,זה משמעותי עבורנו.

דן תיכון:

אתה תיתן ליועץ המשפטי להביע את דעתו.

אברהם בינמו :שישיב איך שהוא רוצה.
אלכס טנדלר :כדי לתת תשובה לדבר כזה אני באמת ,אני צריך לבדוק את החוק נכון להיום
כי הכל כפוף לשינויים.
דן תיכון:

כמה זמן אתה צריך?

אברהם בינמו :יצרת פה ויכוח שאין לו עניין הוא לא רציני.
דן תיכון:

אני חבר מועצה וההצעה היתה לסדר היום כחבר מועצה.

ישי איבגי:

רבע שעה לא מצדיק את הדבר הזה הזמן שלכם יקר לפחות כמו לכולנו.

דן תיכון:

הלידה לוקחת קצת זמן אז אנחנו מוכנים לתת לך את הזמן ,מוכנים לסגור
את הישיבה לחמש דקות.

אברהם בינמו :אני מבקש להמשיך את סדר היום ,נפגשנו נסענו  ...נחתנו ב ...משם המשכנו
דן תיכון:

מי זה נחתנו ,מי הצטרף אליך?

אברהם בינמו :אני העוזר שלי.
דן תיכון:

מי נתן לו אישור לצאת?

אברהם בינמו :תן לי לסיים תשאל את השאלות ,תשאל.
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תגמור אני ישאל בוודאי שאני ישאל.

אברהם בינמו :נפגשנו  25אנשים שאחראים על איסוף הכספים בארצות הבית ועל תכניות
של שותפות ,נפגשנו עם אנשים בפדרציה היהודית ,התראיינו לעיתון מקומי
ב ...היינו בסיור ב ...ראינו את המרכז לחקר לימודי השואה ,ותוצרים של
הפעילות המשותפת של בני הנוער מנשר עם בני הנוער בקהילה ,כמובן נפגשנו
עם צוות המכביה ,מכביה לנוער עשו שם פעולה מבורכת כמובן לאחר שעזבנו,
כאשר כ –  1500ילדים יהודים מכל רחבי העולם השתתפו בפעילות של
המכביה  ,שוחחתי שם עם ראשי ערים בסביבה כדי לבחון על הפעילות שלהם
מסתבר ששם ההשקעה בביטחון היא נעה סביב  75אחוז ,השתתפנו בגיוס של
כספים לקהילה סיורים בבתי הכנסת ,בתי ספר יהודיים ,בית ספר שמקיים
קשרים עם בית יהושע .ביקרנו בסיור במרכז לבעלי מוגבלויות ,סיור במרכז
יום לקשיש ,וכמובן נעשה פגישה עם צוות השותפות האמריקאי של  ...ועם
המנהיגות הצעירה .בנוסף התבשרנו על תרומות ש ...בנשר כ –  8500דולר
לקורס קדם צבאי ו –  10000דולר ל ...כ –  18אלף דולר לבית הילד7500 ,
דולר להקמת שביל שותפות 20 ,אלף דולר בהשתתפות בקרן  ..מלגות
לסטודנטים 16 ,אלף דולר למועדוניות של הרווחה 11 ,אלף דולר לתכנית
חדשה לקידום תלמידים לבחינות קדם אקדמיות 10 ,אלף דולר לרכישת ...
לחיילים.
רועי לוי:

כמה סך הכל מסתכם התכנית?

אברהם בינמו 100 :אלף דולר 100 ,אלף דולר חמש מאות.
רועי לוי:

זה מה שגייסת שם או שזה מה שמגויס באופן שוטף.

אברהם בינמו :זה מה שגייסנו לפני שיצאנו.
דן תיכון:

כמה עלה הסיור שלך וכמה עולה של העוזר שלך?

אברהם בינמו :בזול מאוד.
דן תיכון:

יש סעיף תקציבי שמאפשר לו לנסוע?
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אברהם בינמו :כן.
דן תיכון:

אתה בטוח אדוני שיש תקציב ממסופר לנסיעות של ראש העיר ל...

אברהם בינמו :במה אתם מתעסקים ,בזוטות אתה מתעסק ,בזוטות.
דן תיכון:

אנחנו מתעסקים ,אתה לוקח את המועצה למקומות שהיא לא צריכה תענה
לי כמה עלתה הנסיעה והאם היה סעיף תקציבי .לא הבנתי לאן הוא נסע ,הוא
לא נסע לפורד לאונדברג .הוא נסע לבראודר קמטיק .אתה שומע ואנחנו
רוצים לדעת מה קורה בין שתי האישיות האלה.

ישי איבגי:

אבי גם זה אסור למועצה לדעת.

דן תיכון:

זה חשוב שהמועצה תדע ,היה כאן כינוס חשוב מאוד השבוע ,הוא אפילו לא
מוצא לנכון למסור לנו הודעה על כך ,דווקא בתקופה היפה ביותר.

אברהם בינמו :אם היה כינוס כל כך יפה ,כשאני חלק מזה שהאנשים יהיו במקום לברך.
דן תיכון:

תשים לב מה אתה עושה שואלים אותך שאלות לעניין אתה אפילו לא יודע
לאן נסעת לפחות על פי מה שמסרת דו"ח ואני מוקיר מאוד את מה שהיה
כאן לפני שבוע ,אני חושב שזה היה מעשה חשוב מאוד של הקהילה הזאת
שהגיעה לכאן דווקא בתקופה כזאת ,אגב אתה לא מקיים דיון ללא ...
היערכות נשק למצב הביטחוני ואחריות היא כולך שלך ,אבל אם נמשיך לדבר
על זה היה סעיף תקציבי או לא היה? הוא היה רשאי לקחת את העוזר שלו כן
או לא ,הוא היה חייב להודיע למועצה אדוני היועץ המשפטי לפני שהוא נוסע
שהוא עומד לנסוע?

אברהם בינמו :מאחר וזאת הייתה הודעה ,שמענו את השאלות של דן תיכון ,תודה רבה אני
מבקש לעבור לשאילתות .אני מסרתי את ההודעה אתה שאלת את השאלה
קיבלת תשובה .אמרתי  100אלף דולר גויס.
דן תיכון:

אנחנו מקווים שזה יופיע בתמליל.

אברהם בינמו , :אתה יודע שהתמליל והפרוטוקול הם אותו דבר.
דן תיכון:

לא נכון אם אתה חושב שזה לא נכון תפנה לחברת התמלול אני לא מתעסק
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עם זה .תפנה לחברת התמלול מה אתה פונה אליי.
דן תיכון:

יש מקומות שלא משקפים את מה שקרה אז אני אומר לך שלא משקפים
תיקח ברצינות את מה שאני אומר לך זה יותר גרוע מגרוע.

רועי לוי:

אבי בעניין הזה אני העברתי מייל למנכ"לית ביקשתי לבצע תיקון פרוטוקול
של מועצת העיר ,היא אמרה לי שחברת התמלול העבירה את זה בצורה
כזאת ,ביקשתי ממנה לפני שאני מביא את זה לפה שאם אפשר להחזיר את
זה לחברת התמלול שיבדקו את עצמם עוד פעם כדי שבפעם הבאה אני אוכל
להביא את התיקון פרוטוקול ,כי מהישיבה האחרונה מה שנאמר.

אברהם בינמו :אתם עוברים מנושא לנושא .סליחה אני מבקש מכם אתם רוצים להעלות
משהו תעלו אותו.
רועי לוי:

אני ביקשתי להעלות את זה באופן מסודר.

אברהם בינמו :דן תיכון העלה שאילתה.
רועי לוי:

רגע תשאל אותה אני לא העליתי את זה באופן מסודר?

אברהם בינמו :העלית מישהו אמר שלא.
רועי לוי:

אז מותר לי להתייחס לזה?

אברהם בינמו :כן אבל אתה לא יכול להתייחס לזה באמצע נושא כלשהו.
רועי לוי:

אתה אמרת שסיימת את השאילתה.

אברהם בינמו :את ההודעות סיימתי ,אני צריך לעבור לשאילתות בשאילתה השניה.
רועי לוי:

לא אבל בפתיחת ישיבה מגיע לי לבקש תיקון פרוטוקול?

אברהם בינמו :אנחנו לא בפתיחה עוד מעט אנחנו בסיום.
רועי לוי:

כיבדתי אותך שתעשה את ההודעה שלך ולא התפרצתי לך ,בסה"כ אני מבקש
להודיע שאני ביקשתי מאביגיל ,שלחתי לה מייל ,היא שלחה לי בחזרה היא
אמרה לי רועי זה ככה קיבלנו את זה ,אמרתי לה אביגיל.

אביגיל דולב :לא נגענו אני אמרתי.
רועי לוי:

נכון לא נגענו ,אמרתי לה יש אני הקשבתי לקלטת והסתכלתי על התמלול ,יש
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הרבה ,הרבה סטיות שאני אומר לך שומעים אותם בקלטת בבירור ,הנה אני
אומר בבירור ,אמ רתי במקום שאני יביא את זה לפה אני יכול להביא את זה,
תבדקו ,תבקשו מחברת התמלול עוד פעם שתעשה יכול להיות שגם מישהו
שם טעה .חשוב שאני אודיע את זה לפרוטוקול.
אברהם בינמו :הודעת לפרוטוקול ,הודעת לפרוטוקול אני רק רוצה לענות לך .אני מקובל
עליי מה שאמרת אני רק רוצה להגיד לך שאין אנחנו נוגעים בתמלול או
בפרוטוקול איך שהוא מועבר אלינו ,אנחנו מעבירים את זה  ,AZ AIZואני
יכול להראות לך עשרות טעויות שם ,עשרות טעויות ,טעויות בשמות ,טעויות
של נוכחים ,החלטנו שלא ניפול אצל דן תיכון ברשת שלא ניפול אצל דן תיכון
ברשת .אתם שלחתם פרוטוקולים לא כשרים ,אין כזה דבר ,אין כזה דבר,
אין כזה דבר לכן אנחנו לא עוסקים בזה אנחנו מעבירים את זה ,AZ AIZ
אני אומר לך .AZ AIZ
רועי לוי:

לכן מה ביקשתי,

דן תיכון:

אני אומר לך שנוגעים בזה.

רועי לוי:

אני אומר לך תקדיש שעה ותבין על מה מדברים .תבקש מהעוזר שלך
שיקדיש שעה ואתה תראה אבי את הסטיות.

אברהם בינמו :אתה כבר  5שנים חבר מועצה ,אני זוכר פרוטוקולים של שלושה עמודים גם
בנושאים הרבה יותר מורכבים וכבדים .מאחר ונוצר היום חוק שהוא כולל
תמלול אנחנו מעבירים את זה כמו שזה אליכם ,זה ההנחיה.
דן תיכון:

זה לא נכון.

ישי איבגי:

אבי אפשר לקבל את זה ישר מחברת התמלול לכל חברה המועצה .אם אתם
לא נוגעים אפשר לקבל מהחברה.

אברהם בינמו :כן תיסע אליהם ותקבל את זה .הם שולחים את זה.
ישי איבגי:

אם יש בעיה של סטיות נשלח אליהם שיעשו את זה עוד פעם.

משיח עמר:

אתה יכול להגיד מה למשל דוגמא אחת.
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כל הריב שהיה פה וסגרו את הפרוטוקול ,בהתחלה הוא לא הופיע בכלל
בתמלול .היה בהתחלה איזה ריב ,לא רוצה לדבר על זה.

משיח עמר:

אולי אפשר לעשות שחזור מה שחסר בתמליל שלכם ,אתה רוצה לעשות
שחזור .אמרת אני יודע מה חסר ,אתה רוצה לעשות שחזור.

רועי לוי:

יש הקלטה לכל הישיבה.

משיח עמר:

אני אומר שיש אפשרות עכשיו לעשות שחזור לאותו אירוע שחסר באותו
דיבור שלכם.

רועי לוי:

בכל פרוטוקול יש לך חוסר.

משיח עמר:

דן אומר שהוא יודע ,ואני אומר לך באמת אם אתה יודע אז בשביל מה אתה
צריך תמלול?

רועי לוי:

מה שאתה אומר ל פרוטוקול ,מה שאני אומר לפרוטוקול ,מה שאבי אומר
שיהיה בפנים.

אברהם בנימו :אני מבקש להמשיך את השאלה שאילתות ,דן תיכון שאל שאילתה.
רועי לוי:

אפשר לדחות את  815לאישור לישיבה הבאה?

יחיאל אדרי :לא מאשרים פרוטוקולים.
רועי לוי:

אם אתה מגיש השגה אז הפרוטוקול צריך זה אם לא...

אברהם בינמו :תגיש השגה מה אתה רוצה.
רועי לוי:

הנה זה מה שאני אומר אם אפשר לדחות את לשבוע הבא.

אברהם בינמו :את מה לדחות?
רועי לוי:

את אישור של פרוטוקול .815

יחיאל אדרי :לא מאשרים פרוטוקול.
רועי לוי:

רגע אבי לא מאשרים ,זה מאושר אוטומטית אם אין השגות ,שיש השגות.

אברהם בינמו :תגיש אותם.
רועי לוי:

רגע מה אני אומר השגתי ,הגשתי השגה אני אומר מבקש רק שאביגיל תבדוק
אם אפשר לא לאשר את הפרוטוקול הזה מקובל?
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יחיאל אדרי :יש שם נושאים אולי שכבר יצאו לעבודה ,מה נעשה.
רועי לוי:

לאשר פרוטוקול ,אל ת ...היא יודעת על מה אני מדבר שלחתי לך .אתה רוצה
לאשר את זה עם ההשגה שלי?

אברהם בינמו :אני לא מאשר ,או כן מאשר יש פרוטוקול ,יצא פרוטוקול וזהו זה ,יש לך
השגה תשיג.
רועי לוי:

אבל השגתי.

אברהם בינמו :אז תשיג.
רועי לוי:

אז אפשר לדחות.

דן תיכון:

תשמע אדוני.

יחיאל אדרי :אומרים שהיא תעביר את זה לבדיקה.
דן תיכון:

היות וחבר המועצה משיח עמר שאל אותי אם אני יכול להצביע על הבדלים
בין הפרוטוקול לפענוח אני אומר לך שאני  ...וכידוע לך אני מקבל גם את
התמליל ,אני יכול לומר לך שישנם שינויים מהותיים ,אז אתה יכול להגיד לך
שאף אחד לא נוגע בזה ,י כול להיות שזה נכון ,יכול להיות שזה לא נכון ,לא
יכול להיות דבר כזה שיהיה הבדל בין ההקלטה לבין הפיענוח .רצית דוגמא
ותשלח לי דוגמא תסלח לי מאוד אדוני ..יצאתי בפעם הקודמת על כביכול
יכלו להבין שפגעתי בך אני לא מעוניין לפגוע בך ,אבל היה חילופי דברים
בינינו באשר קרוב משפחה שלך ,והרוחות סערו ולהטו ובצדק עשית שעזבת
את הישיבה והודעת שאתה בעל עניין ואכן יצאת ,כל הדברים האלה הוקלטו,
נשמעים ברור ,הם לא באו לידי ביטוי.

יחיאל אדרי :צריך לפנות לחברה שעושה את זה ,תפנה לחברה אם אתה אומר שזה דוגמא
יפה אתה יכול לומר להגיד להם הפרוטוקול לא משקף את התמלול ,אין בעיה
המנכ"לית תבדוק את זה.
ישי איבגי:

לא רצינו לגעת בגופו של איש ,יחיאל לא רצינו לגעת לגופו של איש ולכן
אמרנו את זה ברמז ,משיח לקח את זה למקום אחר לאירוע אחר.
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יחיאל אדרי :אני חושב שאם ראש העיר ,רגע ישי אם ראש העיר בא ואומר ומצהיר שהוא
לא נוגע שאנחנו אל נוגעים בפרוטוקול AZ AIZ ,הוא אומר להעביר אותו,
רגע ברשותך ,אני חושב שאם ככה יש בעיה עם חברת ההקלטה ,המנכ"לית
צריכה לפנות אליהם ,יש דוגמא חיה שהוא העלה את זה אני מבקש
מהמנכ"לית לפנות לחברת הקלטה ולהגיד להם רבותיי לא יכול להיות
שמקליטים משהו ואתם לא מתמללים את זה.
רועי לוי:

זה מה שאני ביקשתי ממנה.

יחיאל אדרי :אוקיי זה יבוצע.
רועי לוי:

לכן אמרתי לא לאשר את זה עד שלא יהיה בדיקה.

משיח עמר:

תקשיב רגע חזן לקח רק את המוח ...זה היה בתקופתך אני חושב.

דן תיכון:

זה לא היה בתקופתי אבל אני מציע לך אתה חבר הליכוד אל תפגע בחברה
כנסת לשעבר בהליכוד זה לא מכבודך.

משיח עמר:

קודם כל זה לא שייך להליכוד בלבד ,העניין הזה שאתה אומר ממש לא ,אתה
יודע שאנשי הליכוד מאוד מקפידים בעניינים האלה.

אברהם בינמו :דן תיכון העלה את השאילתה .למה אתה לא קורא אותה?
דן תיכון:

למה אני לא קורא? כי אתה לא שלחת ,שלחת לפני חודשיים .הפעם לא
שלחת ,שלחת?

אברהם בינמו :שלחנו אז.
רועי לוי:

לפני שדן מתחיל אני מבקש עוד הודעה קטנה באמת קטנה לפרוטוקול ,אני
הגשתי בחודש יוני הצעה לסדר בנושא מס השמירה ,שכבר ארבע ישיבות,
היטל שמירה שארבע ישיבות היא לא עלתה לסדר ,וביקשתי גם לפני יומיים
שוב פעם להעלות אותה לסדר ,היא לא עולה לסדר כבר ארבע ישיבות
ברציפות.

אברהם בינמו :בסדר הודעת את ההודעה שלך ,הודעת את ההודעה שלך תודה רבה.
דן תיכון:

אתה צריך להשיב להתייחס אליה.
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אברהם בינמו :דן אנחנו עכשיו בשא ילתות ,אתה לא יכול כל רגע לפתוח נושא ולחדש נושא
יש שאילתות.
רועי לוי:

אתה יכול לבקש ממנה שתעלה את זה..

אברהם בינמו :אני יכול לבקש כל דבר בזמן שאני יחליט לבקש.
משיח עמר:

הנושא הזה עוד מעט יקום לתחיה מת מזמן.

דן תיכון:

תרשה לי שוב פעם לומר לך שהשאילתה היא מ – .29/6

משיח עמר:

בעניין מה?

אברהם בינמו :אתה מוכן להקריא את השאילתה תאמין לי שאתה תקפוץ ,כן דן.
דן תיכון:

משנים כיוון זה סביר ב  10/5/15-התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת ההיגוי
בנושא פינוי בינוי שכונת בן דור ,נוכח ניגודי העניינים תושבי השכונה שלקחו
חלק בדיון שהתגלו בישיבה ,אבקשך להקפיד כי בעלי עניין לא ייקחו חלק
בדיוני ועדת ההיגוי .לאחרונה התפרסמו ברושורים מטעמו של יזם בשם
קריגר זה פורסם בעיתונות המציע לבעלי הנכסים בשכונה לחתום עימו על
הסכמים לפינוי בינוי ,הובא לידיעתנו כי הנ"ל הצליח להחתים מספר רב של
בעלי דירות על חוזים עם בעלי רכוש שהתחייבו שלא לחתום במשך תקופה
ארוכה על התקשרויות עם יזמים אחרים .לאחרונה פורסמו ידיעות בעיתון
דה מרקר כי היזמים שצוינו לעיל פעילים בשורה ארוכה של פרויקטים
דומים .נוכח העובדה כי הפרויקט בשכונת בן דור אינו מקודם בשל קשיים
בשלבי התכנון הראשוני הריני מבקש לקבל תשובתך לשאלות הבאות? מה
קרה לתכנית בשכונת בן דור? האם בכוונתך לפעול כדי למנוע השתלטות
גורמים שהם לכאורה בעלי עניין על הפרויקט?  .3האם נקבעו כללים
מפורטים שימנעו (בטרם זמן ובטרם תושלם התכנית השתלטות של גורמים
שונים על הפרויקט)  .4הפרוטוקול הרדוד שנרשם בועדת ההיגוי אני מבקש
שתמנע השתתפותם של בעלי עניין בכל הקשור בדיוני הפרויקט כבר בשלביו
הראשונים .5 .מוצע כי העירייה תפרסם דברי הסבר לתושבי השכונה בן דור
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באשר למצבו התכנוני של הפרויקט ,העירייה תסייע בשמירת זכויותיהם של
הדיירים בשכונה .האם אתה מודע להתקשרויות שהוזכרו בדברי ההסבר?
אברהם בינמו :תודה רבה ,מאחר וזה לא שאילתה .מאחר וזה לא שאילתה ,אני לא
התפרצתי דקה כאשר הקראת את כל העניין הזה ,אני מבקש לא להפריע לי,
מאחר וזה לא שאילתה אלא מספר שאלות עם הרצאה שלמה.
דן תיכון:

אתה מעיר את הערה הזאת אני מקווה שאתה מבין שאתה לא יכול ללמד
אותי מה זה שאילתה כי אני עושה את זה לעיתים קרובות .תאמין לי אתה
לא יכול.

אברהם בינמו :אני יכול ללמד אותך עוד הרבה דברים .אני יכול ללמד אותך עוד הרבה
דברים בעיקר דרך ארץ אני יכול ללמד אותך.
דן תיכון:

ואתה רוצה שאני אשיב לך ,אני אשיב לך ואתה תראה מי אתה .אתה רוצה
שאני אשיב לך?

אברהם בינמו :תן לי לענות לשאילתה בבקשה.
דן תיכון:

לא תתנצל ,אם לא תתנצל אני אפגע בך.

אברהם בינמו :עיריית נשר נמצאת בדיונים עם משרד הבינוי והשיכון בנוגע לתכנון
הפרויקט ,לאחר שהתברר במהלך השנים שהתכנית הקיימת היא כ 6649/לא
ישימה ולא כלכלית.
דן תיכון:

איפה התברר?

אברהם בינמו :עובדה שזה לא יצא לפועל .התכנון החדש לקח בחשבון גם את הנושא של
שמירה על זכויות הדיירים ,הקמת מבנה ציבור ,שצ"פים וכיוצא בזה ,עיריית
נשר אינה קשורה לכל מיני יזמים פרטיים בנושא פינוי בינוי ,ואינה יוצרת
קשרים עם יזמים מעין אלה ,לצורך העניין הוקמה ועדת היגוי שתתכנס
ותגיש מסקנותיה למועצת העיר.
רועי לוי:

מה זאת אומרת עיריית נשר לא תבוא במגעים עם יזמים?

אברהם בינמו :אנחנו לא באים במגעים עם יזמים.
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עם אף אחד לא באתם במגעים?

אברהם בינמו :לא.
רועי לוי:

לפני שנה היה כאן מישהו.

דן תיכון:

אתה שם לב שאני שאלתי אם אתה מודע לכך שבעלי עניין לוקחים חלק
בנושא הזה.

אברהם בינמו :איזה בעלי עניין?
דן תיכון:

בעלי עניין ,תושבי השכונה.

משיח עמר:

מי אתה רוצה שאלה שאין להם עניין ייקחו חלק.

דן תיכון:

זו תשובה מאוד אדוני ,חיכיתי לתשובה הזאת.

משיח עמר:

לא אני אגיד את זה עוד פעם כדי שייקלט בפרוטוקול ,האם אתה רוצה שאלה
שאין להם עניין ייקחו בהם חלק? תענה לי על השאלה שלי בבקשה ,האם
אתה רוצה שאלה שאין להם עניין ייקחו חלק בעניין?

דן תיכון:

אני הרי אמרתי לך שאתה תידלק ,אני יודע יפה .רק רגע הוא שאל שאלה.

אברהם בינמו :תסלח לי אנחנו בשאילתה .עכשיו השאילתה השנייה של דן תיכון.
רועי לוי:

אני שאלתי אם יש תכנון חדש ולא קיבלתי.

אברהם בינמו :הכל שקוף בעירייה הזאת.
דן תיכון:

אדוני אני מציע לך.

רועי לוי:

הוא אומר שיש הצעה לסדר אין הצעה לסדר פינוי בינוי.

דן תיכון:

אדוני ראש העיר ,שוב פעם ב –  29/6היא דווקא עוסקת בנושא שעל סדר
היום העברת פרוטוקולים והחלטות .מאז חודש ינואר  2015הועברו לחברי
מועצת העיר וחברי האופוזיציה פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר מעט
החומר שהועבר לוקה בחסר ,הקלטות וחשד לכאורה כי הם נערכו על ידי
גורמים בעירייה .להלן השגותיי :אבקש לקבל את כל הפרוטוקולים של
ישיבות המועצה מפרוטוקול  804ועד פרוטוקול  808שהם מאושרים על ידי
מנכ"לית העירייה 2 .הקלטות של כל הישיבות מישיבה  801ועד לישיבה 812
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שהתקיימה בתאריך  .24/615אנא תשובתך ,לאחר חצי שנה.
אברהם בינמו :פרוטוקולים של ישיבות המועצה מועברים לחברי מועצת העיר  AZ AIZמיד
לאחר קבלתם מחברת התמלול .במקביל ולמען חיזוק עיקרון השקיפות כל
הפרוטוקולים מועלים לאתר האינטרנט של העירייה.
רועי לוי:

אז אני חוזר הם לא נמצאים שם.

דן תיכון:

הפרוטוקולים האלה הועלו באיחור של שלושה ,ארבעה חודשים רק לאחר
שאנחנו דרשנו .אני חוזר ואומר.

רועי לוי:

תקשיבי אביגיל מועצה פרוטוקולים ,מכרזים פרוטוקולים והקלטות חייבים
להיות באתר העירייה תבדקי את זה.

אברהם בינמו :אין מצב צריך לתת טיפה אמון אין מצב שניגע בזה ,זה קודש הקודשים
מבחינתי ,וזה קודש הקודשים.
רועי לוי:

אולי לא אתה נוגע אולי מישהו אחר.

אברהם בינמו :הם מועברים אלינו ,אל אביגיל ואליי ראשונים ואנחנו אתה יודע אני אפילו
באמת אני לא קורא  90ו –  100עמודים אני מבקש לקרוא את ההחלטות .אני
מבקש לקרוא את ההחלטות ועל סמך ההחלטות אני עובד ,אתם עוסקים
ממש ב...
דן תיכון:

אנחנו עוסקים בשטויות.

אברהם בינמו :לא ,לא בשטויות.
דן תיכון:

לדעתך ,לדעתנו.

יחיאל אדרי :דן המנכ"לית תפנה לחברה המקליטה ותגיד להם ויש דוגמא עכשיו שאתה
העלית אותה ,יש דוגמא שאתה העלית ,המנכ"לית תפנה לחברה שאנחנו
עובדים איתה בהקלטה ,ותגיד לה על הפרוטוקול.
דן תיכון:

אתה ראית שלא קיבלת את זה בניגוד לך.

יחיאל אדרי :המנכ"לית תפנה לחברת ההקלטה ותבקש ממנה ותוכיח לה שאין תאום.
המנכ"לית תפנה לחברת ההקלטה ,המנכ"לית תפנה לחברת ההקלטה זה
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נאמר בתחילת הישיבה ,היא תפנה לחברת ההקלטה ותודיע לה שהפרוטוקול
לא משקף את התמלול וגם תוכיח להם דבר שהעלית אותו זה כבר הוכחה
אחת .זה הדוגמא.
אביגיל דולב :תנו לי דוגמא עמוד כך וכך.
(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :דן תיכון העלה הצעה לסדר סדרי התנועה ברחוב התאנה.
רועי לוי:

זה אתה לא מביא הצעה לסדר חדשה ,גאורגי רב ראשי.

דן תיכון:

זה נושא חשוב ,תן לי את ההצעה ,שייתן לי את ההצעה.

רועי לוי:

אגב אם דיברת על הנושא של  ...והרב אני רוצה לציין לטובת הפעולה של
יחיאל מול האחים מרסל שם שעושים חגיגת בשרים על האש שם בימי שישי
מחוץ למפעל בלי אישורים ,בלי היתרים ,בלי רישוי עסקים בלי שום דבר ,וזה
שהוא נחוש ולא מוותר להם זה כבר אומר שזה ילך לכיוון החיובי.

דן תיכון:

תתייחס ברצינות למה שהוא אמר עכשיו.

רועי לוי:

מגיע לו מילה טובה הוא אומר כמעט הרביצו לו שם הוא בא להעיר להם רצו
לתת לו מכות.

דן תיכון:

אנחנו עוסקים בענייני תחבורה ,ברחוב התאנה .לפני שאני פותח בעניין הזה,
אני אתייחס לשאילתה שהגשתי אותה הרבה לפני ולא זכתה למענה.
בחודשים האחרונים ואפילו בימים האחרונים ושמעתי שהיית השבוע בבית
חולים רמב"ם מספר תאונות דרכים בעיר עולה ,ולצערי לעיתים הם תאונות
קשות ביותר ובעיקר ברחובות הראשיים של העיר הזה קרי שדרות בר יהודה
ודרך משה אם אתם קוראים לזה .אני הצעתי לך בתחילת הדרך שתציב
מצלמות בעיקר בדרך משה כי מה שנעשה שם מתחת לחלוני אני יכול לראות
את זה ,גובל בהפקרות חסרת תקדים שאנשים מפתחים מהירויות של ,120
 150ועורכים שם תחרויות של חארקה ברחוב הזה ,הצעתי לך שתציב
מצלמות לצערי הרב ביקרת ביום ראשון כמדומני בבית חולים רמב"ם ואחד
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מיקירי העיר הזאת בחור נפגע על לא כלום אילו היתה מצלמה שם קרוב
לוודאי שהכל היה נחסך.
יחיאל אדרי :גם אם היה מצלמה בכל מקרה היתה תאונה ,רק הם יודעים לעבור באדום.
דן תיכון:

מצלמה תתפלא ,כולם ,ולכן אני בא ואומר לך אדוני ולו למען אותו אדם
שבוודאי אתה מכיר אותו יותר טוב ממני ,אבל אני הכרתי אותו בנסיבות
טרגיות מאוד ,מאוד שהזדמנתי לשם באותה שעה וראיתי את המשפחה על
כל שלוחותיה ממש חסרת מנוחה בלשון המעטה ואני לא מקל בעניין הזה.
צריך לבדוק את מה שנעשה בשדרות בר יהודה ובדרך משה ומהר ואנחנו
רוצים לשמוע ממך מה בכוונתך לעשות ועכשיו נעבור לנושא .תעשה עם זה
מה שאתה רוצה ,אני מדבר בשם רחוב שנקרא רחוב התאנה מספר תושבים
שם נע בין  1500בין  1000ל –  ,1500סביר להניח שלאנשים האלה יש כ – 900
כלי רכב .מה שנעשה שם היום ולפני שלוש שנים ואני מדגיש עוד לפני
שנבחרת לראש העיר זה חלם ,היו סידורי תחבורה נאותים שענו פחות או
יותר על שגיאות שנעשו בזמן התכנון ואפשרו מעבר של כלי רכב מתחת
לבתים ,מתחת למרפסות שהרחובות צרים ביותר אבל היו שתי יציאות ושתי
כניסות .בא מישהו אני לא יודע אם ביוזמת העירייה אבל בוודאי באישורה
והחליטו לשנות סדרי בראשית והתושבים כולם מאוחדים בדעה שצריך
להחזיר את סדרי התחבורה ,ואתה שמעת על זה שביקרת ואני יודע שתושבי
האזור הזה חשובים לך אבל תזכור את מספר האנשים וזה הנושא החשוב
ביותר ,רחוב התנאה הוא צר ואינו מתאים לנפחי התחבורה .עכשיו בנוסף
לכל הצרות שציינתי שאי אפשר לנסוע ברחוב הזה שאתה בעצם נוסע מתחת
למרפסות של הבתים ,מתחת למרפסות אין דבר כזה בשום מקום בעיר.
עכשיו נפלה עלינו מכה נוספת כל יום ישנם פקקים בשעות הבוקר של שעה
וחצי .ברמזור  15זה הרמזור שלנו ואני בעל עניין ,אני בעל עניין אני תושב
המקום ,פונים כולם ימינה ,פונים כולם ימינה ומנסים להרוויח  200מטר.
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עכשיו יש לך כבר  2פקקים אתה לא יכול לצאת מהשכונה ,אתה לא יכול
להיכנס שכולם מתחברים הם יוצרים את הפקק במה שנקרא שילוב .אני בא
ואומר לך ראיתי את התשובה שנתת להנהלת העיר בישיבה לפני האחרונה
במקרה היא הועברה אלינו שאתה מתנער מכל האחריות ואתה טוען שסדרי
התחבורה הם ...
אברהם בינמו :אני לא אמרתי שאני מתנער.
דן תיכון:

זה כתוב .תאמין לי אל תתחרה עם הזיכרון שלי למרות שאני נתין .מה שהוא
אמר אני יודע אל תנסה להצדיק אותו.

אברהם בינמו :עוד מישהו רוצה להתייחס?
זאב שפיגלר :אני חבר ועדת תחבורה היות ואני חבר בועדת תחבורה והנושא הזה הועלה
גם בעבר ואני חושב שועדת תחבורה אמורה לעזור בכל נשואי התחבורה בעיר
ללא יוצא מן הכלל .דן הערה כביכול ששם ישנם תושבים רבים שכביכול עקב
זה שהם רבים מידי אני צריך להתייחס אליהם ב  -זן ...שאם יש תושבים
מועטים צריך לשים אותם בסדר עדיפות .אני אומר ואני מפרש את זה ,לכן
אני אומר דין פרוטה כדין מאה אם יש בעיה בעיר זה לא משנה מספר
התושבים הסובלים בה ,היא צריכה להעלות לועדת תחבורה ,לתת את הדעת
שם ולהגיע לפתרון ,ובהזדמנות אני מבקש באמת לכנס את ועדת התחבורה
הועלו הרבה נושאים ואנחנו צריכים להתייחס.
ישי איבגי:

שפיגלר ידידי אני חייב להגיד לך משהו ,אתה חבר ועדת תחבורה זה דבר קטן
אני רוצה להבין אנחנו יושבים באותה ועדה ,אתה לא מרגיש שהזמן שלך
מיותר .החלטנו על רחוב האלון לפני שנה וחצי ,החלטנו על רחוב הנוריות
לפני שנה וחצי ,החלפנו מראות ביציאות באורן ,החלטנו איפה שהקיוסק
עומד אבי נתן פתרון לעשות חניה אמרנו אני בעד .בוא תגיד לי אתה אני רוצה
לפרוט איתך את הדברים מה מהזמן שישבנו פה ובזבזנו יושם ,אתה יכול
להגיד לי? אתה חבר בועדת תחבורה אתה יודע להגיד לי.
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זאב שפיגלר :רק שניה בגלל זה באתי אם היית מקשיב לחלק השני ,אמרתי שהועדה
צריכה להתכנס בהקדם האפשרי ולדון בכל הנושאים ללא יוצא מן הכלל גם
הנושאים שנדונו בעבר וניישם אותם.
ישי איבגי:

שפיגלר החלטנו ,ראש העיר הציע פתרון בעצמו אמרנו יאללה בכיף.

רועי לוי:

אני מבקש גם להתייחס.

משיח עמר:

אנחנו עדיין בענייני פרוצדורה כן .לא הגענו לסדר היום בכלל.

ישי איבגי:

לא עשינו ישיבה של מן המניין כבר ארבעה חודשים ,שלושה חודשים .תחשוב
על זה.

משיח עמר:

עוד ל א ראיתי סעיף אחד שדנו בו וקיבלנו החלטה ,בינתיים הכל פרוצדורה.
אני אגיד לך למה כי דנו בעניין אם צריך או לא צריך שראש העיר ייתן
תשובה ואחר כך אם צריך או לא צריך שראש העיר ייסע לארצות הברית ,אם
צריך או לא צריך למסור דיווח או לא דיווח ,עכשיו אם צריך או לא צריך
בענייני תחבורה ,אבל שום דבר ,תקשיב רגע ,הכל עניינים פרוצדורה על
דברים שהיו .מחר מה שאנחנו הולכים לעשות מכל הדברים הללו ,מכל
הדברים הללו ,תקשיב צריך לחשוב חברי מועצת העיר מה אנחנו הולכים
לעשות מחר.

דן תיכון:

זה מה שאתה עושה מחר לא משהו אחר .זה התחבורה.

משיח עמר:

אני אומר לך ועדת התחבורה צריכה להתפזר ,זו לא ועדה בכלל.

ישי איבגי:

אני מסכים איתך.

משיח עמר:

התחבורה ביישוב הזה יש לה ליקויים לפני  20 ,20,15 ,30שנה אתה לא יכול
להרחיב את רחוב האלון ,אתה לא יכול להרחיב את רחוב השושנים ,אתה לא
יכול להוריד  2בניינים ברחוב התאנה.

ישי איבגי:

אז למה הבאת חברת ייעוץ ושילמת כסף שתתכנן את זה?

משיח עמר:

אני לא הבאתי.

ישי איבגי:

לא ,אתה ,אחרי שבזבזו כסף של התכנון אתה אומר שאי אפשר.
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אני רוצה להגיד לך כדי להקל את התחבורה ברחוב התאנה צריך להוריד 2
בניינים 2 ,זה יתרחב ,יהיו  400כלי רכב במקום  ,900יהיו  500תושבים
במקום  1000יהיה הרבה יותר קל ,סלח לי אני נסעתי לבני ברק ביום שני,
ביום ראשון סליחה ,באתי לבני ברק ובכניסה לתל אביב עד בני ברק כמה זמן
הייתי על הכביש תנחש ,כמה זמן הייתי על הכביש?

ישי איביג:

מאיפה לאיפה?

משיח עמר:

אני מזלזל אתה אורח פה.

דן תיכון:

אתה פעם שניה נכשל בעניין זה אני לא אורח.

משיח עמר:

אני לא מקבל ציון אתה יודע ,אני לא אוהב ציונים ,אני אומר לך בכנות ,אני
רוצה שאתה תדע ועדת התחבורה מיותרת לחלוטין היא לא עושה את
מלאכתה נכונה ,כל מי שיושב שם לא עשה כלום ,אני אומר לכם במשך
שנתיים אתם סתם מברברים את השכל ולא עושים שום דבר .אתה יושב
בתחבורה לא אני.

דן תיכון:

אתה בהנהלת העיר אתה אחראי על כל מה שנעשה שם

ישי איבגי:

אני מצפה שאתה שפיגלר תקום ותגיד מה החלטנו הוא היה בועדה .החלטנו
החלטה שמצילות חיים .מצילות חיים.

אברהם בינמו :ישי תן לרועי להתבטא .אני יושב ראש הועדה.
ישי איבגי:

הוא אומר שאתה מיותר בועדה הזאת ,תתפטר הוא אומר לך תתפטר.

אברהם בינמו :רועי בבקשה תתייחס.
רועי לוי:

תגיד להם בפרוטוקול שיוסיפו סמיילים שהם מדפיסים אותו ואז יבינו
בדיחה .אני מבקש להתייחס לנושא .אני מבקש להתייחס להצעתו ,להצעה
לסדר של חבר דן תיכון ,חבר מועצת העיר .חבר מועצת העיר דן תיכון ולתקן
ראשית את ראש העיר מה  -ישיבת הנהלה הקודמת מתאריך  10/8/2015יד'
 16ראש העיר מצוטט נושא הסדרת התנועה ברחוב התאנה נבדק על ידי
הגורמים הרלבנטיים כולל משרד התחבורה ,נמצא כי לא ניתן לשנות את
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הסדרי התחבורה ברחוב ,במידה ויש צורך לעשות שינויים תחבורתיים
מומלץ לעלות את הנושא בפני ועדת תחבורה .זה מה שראש העיר אמר ב –
 ,10/8/2015ועדת הנהלה .אתה לא השתתפת.
משיח עמר:

זה כבר מוכיח.

רועי לוי:

בישיבה אחרי זה כן השתתפת מה זה מוכיח?

משיח עמר:

כל איפה שאני משתתף הדברים קורים נכון ,בזמן.

רועי לוי:

בהקשר הזה ,בהקשר מה שדן תיכון העלה אני רוצה גם כן לציין את העובדה
שהתכנון בתאנה באמת זה לא בתקופתו של אבי כראש העיר ,כל התב"ע
שעשו במקום ,כל ההסדרים שעשו במקום .אני לא יודע מי בכלל תכנן את זה
ומי תכנן את זה בצורה כזאת .זה גרוע מאוד ,הצורה שבה זה אושר אני
חושב ,אני חושב שיש צורך לבדוק את זה לעומק ,ואני אומר למה ,מדוע.
אנחנו ניצבים בפני בעיה דומה שהולכת לקרות בעוד  8חודשים ,שנה ,אותו
דבר ,אותו רעיון ,אותה שכונה ,אותו תכנון כמעט אחד לאחד ,רואים שזה גם
אותם קבלנים פחות או יותר ,או לפחות הקבלן הראשי הוא אותו קבלן ,את
המתווך אני לא מ כיר ,מסתבר שאותו מתווך ,ומהנדס העיר היה אותו
מהנדס עיר ,אני מבקש ,אני חושב שכדאי לבדוק האם מהנדסי ויועצי
התחבורה לעירייה שהעירייה לקחה או משרד השיכון מי שעשה את התב"ע
הזאת במקום הזה ,זה אותו דבר כמו בשכונה החדשה של יובל אלון ,זה
דוכיפת ונחשון .למה? היציאה שם בדיוק אותו דבר 2 ,יציאות מהשכונה על
אותו רעיון בדיוק כמו שם ,ויכול להיות אני לא יודע ,יכול להיות ואני הבנתי
שבועדת תחבורה נתתם איזה פתרון של יציאה מלמטה להתחבר לדרך אורי.

אברהם בינמו :עוד לא אושר.
רועי לוי:

אוקיי נתתם איזה רעיון של להתחבר שם לדרך אורי ,שחשוב מאוד להביא
את אותם מתכננים האלה עוד היום ולבדוק האם ניתן לשנות .מעבר לזה
בגלל שאנחנו רואים את הבעיה שנוצרה היום ברחוב התאנה ,מי שהיה שם
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בבקרים ורואה מה הולך במעון ובגן הילדים בבוקר שיש שם ,אם יש
קטסטרופה של מה שציינתם של תחבורה ,של יציאות מחניונים ,של הפקק
בעלייה לאוניברסיטה מה שנקרא רמזור  ,15של היציאה שמאלה ,ליציאה
ימינה ,נוצרת שם בעיה אדירה בין שעה שבע ורבע לשמונה מהגני ילדים,
מורידים שם בערך אני מעריך פלוס ,מינוס איזה  30,40רכבים לא יותר מידי,
אבל ה –  40 ,30רכבים האלה אין להם איפה לחנות כי אין חניה לאורחים
שם ,בעצם הם עומדים מול הגן ,אין להם ברירה הם צריכים להוריד את
הילד למעון ,זה ילדים אגב תינוקיה זה ממש תינוקות בני חצי שנה ,שלושה
חודשים .אין ברירה.
משיח עמר:

ברחוב התאנה שם יש תינוקות?

רועי לוי:

כן במעון ויצ"ו.

משיח עמר:

אמרו לי שממוצע שם זה  2.5 ,2.5נפש לבית אז אני לא מבין מאיפה באו
תינוקות ,או שיש משהו שבא לא מנשר.

רועי לוי:

אתה חייב להקשיב יותר טוב אני אסביר לך למה .אני חייב לתקן את משיח
שלא הקשיב .יש את המעון של ויצ"ו.

משיח עמר:

אני אומר לך שזה לא הגיוני שביחידות דיור ברחוב התאנה שהממוצע שם של
 2.5פתאום יש תינוקות מאיפה הם באו?

ישי איבגי:

מישהו הגביל את האזור.

משיח עמר:

מה שפורסם בעיתון ,פורסם בבלמ"ס ,פורסם בכל מקום ,שבנשר לכל יחידת
דיור יש  2.5נפש.

דן תיכון:

למה לך אתה הולך להגיד סתם.

משיח עמר:

מה אתה רוצה שאני אגיד שזה נכון מה שאתה אומר .מה אתה רוצה שאני
אגיד.

דן תיכון:

אני רוצה שתשב בשקט.

רועי לוי:

בכדי להסביר למשיח את מה שהוא אמר ,בכדי להסביר למשיח את מה
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שהוא אמר ,יש שם מעון יום ,עם שלוש כיתות שבערך פלוס מינוס  80ילדים,
מעון של תמ"ת שיכולים להגיע אליו לא רק תושבי נשר ,אלא כל מי שרוצה
מאחר וזה מעון מוכר יכול להגיע אליו .כמו כן יש שם  2גני עירייה ,אני לא
יודע למה משיח כל כך מבסוט כי זה משנה וסותר כהוא זה ,להיפך זה רק
מחזק את הטיעון שלי שמגיעים לשם הורים עם רכבים.
משיח עמר:

אני לא טוען ,אבי נותן רשות דיבור כי הוא יודע שזה קרטיה.

אברהם בינמו :אני אשיב יש כאן דברים רציניים אני אשיב.
משיח עמר:

פאדי זה דברים שעולים למעלה ,פאדי זה עולה למעלה.

רועי לוי:

אבי זה לא בסדר מה שאתה עושה .תמשיך משיח תתנהג איך שבא לך זה
עניין שלך.

משיח עמר:

מה אתה מאיים עליי?

רועי לוי:

אתה מרגיש מאוים?

משיח עמר:

כן ,שאתה מדבר אליי בסגנון הזה ,אני חושש שאני נמצא ברחוב העצמאות
מה קרה .אף פעם אל תנסה לאיים עליי.

רועי לוי:

כוונתי לא היתה שתרגיש מאוים ,אמרתי לך ואני חוזר.

משיח עמר:

אל תאיים על אף אחד.

רועי לוי:

תפסיק לקטוע אותי.

משיח עמר:

אל תאיים אף פעם על משיח.

רועי לוי:

אני מאיים עליך בזה שאני אסיים את הדברים שלי ,גם אם תמשיך לקטוע
אותי.

משיח עמר:

תסיים ,תסיים ,מה אתה חושב שאפשר לאיים על אנשים ככה חופשי .על מה
אתה מאיים ,במה אתה יכול לאיים עליי.

יחיאל אדרי :רועי זה לא מתאים.
משיח עמר:

אני לא אוהב שילדים מדברים בצורה כזאת.

רועי לוי:

מה הפריע לך בדיבור.
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מפריע לי שאתה מרמז .אני אסביר לך בדיוק.

אברהם בינמו :אני מבקש לעבור לסעיף הבא .אם אתה ממשיך להתווכח אני עובר לסעיף
הבא.
רועי לוי:

בכל אופן יש שם מעון עם  3כיתות וגני עירייה גם כן ,מה שאמר משיח אני
חושב שרק מחזק את הטיעון שמגיעים הורים רבים גם מחוץ לשכונה של
התאנה ,כי אם היה בתאנה בעצם לא היתה את הבעיה הזאת ,אנשים יורדים
במדרגות ומכניסים את הילד לגן או למעון ,באים בבוקר חונים שם על הפס
בעצם וחוסמים בנוסף לזה חוסמים נתיב .לכן מעבר לנושא של יציאות
וכניסות מהשכונה אני חושב שצריך לראות גם איך ניתן מבחינה בטיחותית
להרחיב ולדעתי יש שם מדרכה מספיק רחבה מידי כדי שניתן יהיה להיכנס
באלכסונים לפחות בשעות הבוקר לילדים שיורדים בגני הילדים ובמעונות
כדי למנוע את הפגיעה שלהם ואת החצייה .עכשיו לאחרונה בטח ובטח,
המצב מחמיר בדרך כלל עם הלימודים באוניברסיטה ,שאין לימודים
באוניברסיטה בדרך כלל המצב הוא יותר פשוט ,אבל הלימודים
באוניברסיטה מובילים הרבה מכוניות במיוחד בשבוע הראשון ,מובילים
הרבה מכוניות לכיוון הזה של הרמזורים ויוצרים על אחת כמה וכמה לחץ
שם .מאחר ואנו יודעים את כל זה אני חושב שהעירייה חייבת להיערך מול
משטרת ישראל ,עם כל הכבוד לעירייה היא לא מכוונת תנועה אבל משטרת
ישראל כן ,ולהיערך מול משטרת ישראל לנושאים האלה בבקרים לראות
כיצד מסדירי ם ומזרימים שם את התנועה כי היא נעצרת ברמזור העליון,
אגב גם עכשיו נפתחו הטריומף שעוד יותר לוחץ שם את התנועה .עכשיו
מדבר לדבר אבל באותו עניין ,הנושא של התאום עם המשטרה חשוב מאוד
ואם יחיאל כאן ישבנו בועדת חינוך אמרה השוטרת שהם לא עושים פשיטות
על האתר בניה וזה ,אבל אנחנו נעשה פשיטות מאז הם לא עשו שום דבר ,אני
חושב שהנושא הזה צריך להיות מחוזק גם בתחום הזה דרך התחבורה ,וגם
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בתחום הזה בעצם של הביטחון של התושבים אבל זה לא לעניין ההצעה
לסדר הזו .דבר אחרון קראתי ,זאת אומרת בפרוטוקול שאתה מציע להעביר
את זה לועדת תחבורה ,אני לא חבר בועדת תחבורה ,שמעתי את הקומנטים
אבל כן קראתי פרוטוקולים של ועדת תחבורה בפועל רוב העבודות של ועדת
תחבורה ,סליחה ההחלטות לא יושמו בנוסף לזה אני מבקש להפיץ לנו את
החוות דעת לכל חברי המועצה ,מלבד חברי ועדת התחבורה של החברה
ששכרתם אם אני זוכר קראו לה ינון הנדסה שנתנו המלצות לנושא התחבורה
בעיר ולראות מתי הם מיושמים וכיצד הם מיושמים.
דן תיכון:

אני צריך להציעה הצעה.

אברהם בינמו :לפני הצעת החלטה אני צריך להשיב.
יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי עניין של רחוב התאנה ולעניין התאונות
כואב לנו בדיוק כמו שלכולם בכל זאת זה ילדה שאנחנו מכירים אותה מאז
שהיא נולדה .זה ילדה שנולדה בנשר ואנחנו מכירים אותה ואת המשפחה
ואנחנו משתתפים בצער המשפחה בתאונה שקרתה .כמובן שינון הנדסה
לעניין העלייה שדיברו בנושא של ועדת התחבורה על החלטות אני יכול להגיד
לכם שיש מעקב הן של המנכ"לית והן של ראש העיר ממש באקסל מסודר
איפה עומד כל נקודה ,ושוב לציין שכל מה שקשור לעיריית נשר והעובדים,
ואנחנו במסגרת האפשרויות שלנו כעירייה לבצע בלי אישורים של משרד
התחבורה נעשו .מה שאנחנו צריכים אישורים של משרד התחבורה אני אתן
לכם סתם דוגמא במעלה הגיבורים החלטתם אתם על מעבר חציה ,בן אדם
שם הזקנים שם באים אליי כל יום ,וכל יום אני פונה ללאון ,אני אומר לו
לאון ,תן לי לסיים בבקשה ,ואני כל הזמן פונה ,אני רואה כל הזמן את ראש
העיר פונה ללאון איפה זה עומד ,משרד התחבורה ,משרד התחבורה .הם
עובדים בחלם אני אומר לכם עד שהם מזיזים משהו ונותנים אישור ,רבותיי
אני אומר לכם אישור למעבר חצייה ,פשוט ,לצבוע לא צריך יותר הם
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מוציאים את הנשמה ,להציב תמרור הם מוציאים את הנשמה ,כל הדברים
האלה הם עכשיו במצב של מתקדם ,אני מאמין ובטוח ,זה מצב מתקדם
מבחינת משרד התחבורה .אנחנו כחברי מועצת עיר כעירייה יכולים להחליט
דברים מה שקשור שעיריית נשר אמורה לבצע היא מבצעת ובוצע.
רועי לוי:

אתה סיירת ליד הגנים.

יחיאל אדרי :מה שאני מבקש שתבינו שועדת התחבורה מורכבת תפקידה הוא של ראש
העיר ,זה לא חברי מועצה שיכולים להגיד אה אתה תנו לו שידבר עד מחר זה
ראש העיר הוא אחראי גם על העיר וגם על הועדה הזאת ,וגם על הביצועים
של הדברים האלה ,לכן אני אומר רבותיי אני חושב שאנחנו צריכים לפנות
אולי לשר התחבורה בעניין הזה ,לא יכול להיות שאנחנו מקבלים החלטות
ודברים נעצרים אצלם ולא אצלנו.
זאב שפיגלר :שינוי מקומות חניה בדירות זה בידיים שלנו או בידיים של משרד התחבורה?
יחיאל אדרי :זה בידיים שלנו.
ישי איבגי:

זה לא קרוב לצומת מגרש הטניס ,מגרש הטניס על הכיכר זה לא קרוב
לצומת.

יחיאל אדרי :תנו לי רגע לסיים בבקשה .מה שאני מבקש רחוב התאנה מאוד חשוב אני
חשוב שצריך להציב מצלמות ,הנהלה תשב ותבדוק איך אפשר לעשות ,הרי
רבותיי מצלמות מהירות זה לא בסמכות עירייה זה בסמכות משטרה,
מצלמות למהירות אני מדבר ,מצלמות שלנו אני יודע שראש העיר הנחה את
כל המערכות לגבי דרך משה ,דרך בר יהודה יש מצלמות אין בעיה ,דרך משה
נבחן לגבי המצלמות .לגבי רחוב התאנה יש שם מצלמות אנחנו רואים את
זה ,מתעדים את זה כל הזמן ,יש מצלמות בתאנה ,יש שלוחה גדולה של
מצלמות אני יכול להראות לך אותם .אני חושב שחשוב מאוד מצלמות שלנו.
דן תיכון:

דרך משה אני מדבר.

יחיאל אדרי :דרך משה אמרתי שראש העיר הנחה כבר לבצע שם .אני מדבר על רחוב
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התאנה היה שם מצלמות אני גם חושב שצריך לשנות שם ולהוסיף פתח
יציאה לרחוב התאנה .אחד הסיבות שראש העיר נתן הנחיה לפיקוח לא לתת
שם דוחות כי אנחנו יודעים את הסלמס שיש שם ואני לא רוצה לפגוע
באנשים .אני בעד העניין הזה למרות שראש העיר פנה ויצאו מהנדסים
למקום ואמ רו שאין להם פתרון ,אני חושב שאנחנו צריכים לחפש את
המהנדס הכי טוב שיכול להיות ,שימצא כן פתרון כי רחוב התאנה חייבת
להיות עוד יציאה ,כי אם לא זה יהיה אסון שם ברגע שהבניינים מעל רחוב
התאנה יאוכלסו אז אתה תחכה כבר לא  10דקות אתה תחכה שעה ,וחייבים
לראות איך מוצאים פתרון.
רועי לוי:

מי שאמור לעבוד מול משרד התחבורה זה ראש העיר.

אברהם בינמו :ברשותכם אני רוצה להתייחס בראש ובראשונה לרחוב התאנה ,אין לי ספק
שמצוקת התנועה ,והתעבורה והחניה מאוד בעייתית ,לצורך מציאת פתרון
או החזרת המצב לקדמותו ,עליתי למעלה למהנדס העיר יחד עם יועצי
התנועה שלנו ועד לרגע זה לא קיבלנו אישור לאפשר יציאה וכניסה נוספת
כפי שהיתה .לדעתי צריכה להיות כזו אלא מה שאני לא מוסמך לאשר כזה
דבר אני יכול רק להפעיל את היכולות שלי על מנת שזה יבוצע .נכון לרגע זה.
רועי לוי:

שר התחבורה הוא מהמפלגה שלך.

אברהם בינמו :זה לא קשור לשר זה קשור למהנדס תחבורה ותנועה שהם יתנו את האישור,
שום שר לא יכול לתת את האישור לכניסה ויציאה מדרך כזו או אחרת בלי
מהנדסי תחבורה .ואני אומר לך אני מרגיש בבעיה שיש שם ,בעיה קשה
מאוד ,אני מעורב בנושא הזה ,ומנסה לתת לו פתרונות .הפתרונות לא
פשוטים .בנוסף לזה כתוצאה תכניות מתאר הן של האוניברסיטה והן של
טכניון ,הולך להיות גידול של כמעט  50אחוז במספר האוכלוסין בעיקר
באוניברסיטה המשמעות שהיקף התנועה שיכנס לנשר יגדל בפי שניים בערך,
ולכן הדיונים שלנו ,אנחנו הצענו באמת לבצע את עוקף נשר שכרגע יש ויכוח
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אם זה יהיה מנהרה או מעל וכיוצא בזה .משרד התחבורה עוד לא נתן את
תשובתו בנושא.
רועי לוי:

עדיין זה יצור שם צוואר בקבוק.

אברהם בינמו :כן ,אבל עדיין.
רועי לוי:

זאת אומרת על הקטע הכי בעייתי אתה לא מצליח לתת פתרון ,זאת אומרת
ללמטה ,סליחה ללמעלה אתה לא מוצא פתרון.

אברהם בינמו :ללמטה זה נותן פתרון זה עלויות שנעות בין  200מיליון שקל לבין  600מיליון
שקל לבנות מנהרה .הנושא הזה אנחנו כמובן מול משרד השיכון ,מול משרד
התחבורה ועדיין אין לנו תשובה .אני יכול להגיד לך באחריות מלאה ,שכאשר
נבנתה השכונה החדשה של יובל אלון כאן ברמות יצחק השאלה הראשונה
ששאלתי איך זה שיש יציאה אחת ,יש שתי יציאות למעשה ,כניסה ויציאה
אחת ,לא הצלחתי לרדת לסוף דעתם של המתכננים שאישרו את זה .הסתבר
שכאשר כאן היה ביקור שר התחבורה ,הסתבר שלא היתה קורלציה ,התאמה
בין משרד השיכון למשרד התחבורה ולכן אני אומר לך כאחד שקורא את
החוויות האלה גם של התעבורה בעיר הזאת ,הצעתי שם לתת פתרון עם
יציאה נוספת מכביש  9דרך אורי.
ישי איבגי:

זה לא אתה נתת את ההצעה ,זה אני נתתי את ההצעה לדייק.

אברהם בינמו :ישי איבגי נתן את ההצעה לאפשר שם יציאה אני מקווה שיאפשרו אותה .עוד
פעם אני אומ ר כל מה שקשור להיבטים של תחבורה לנו יש את ויכוחים לא
פשוטים עם תכנונים של מהנדסים ,לעיתים אני חושב שהמהנדסים יושבים
על ניירות ולא חווים את החוויה של השטח .מאחר ואנחנו רואים את פני
הנולד.
רועי לוי:

עשיתם אבל סיור.

ישי איבגי:

זה גם יאמר לזכותו הוא הוציא אותנו ,הוא ביקש מהם לצאת לשטח ואחר
כך לבוא עם הממצאים לועדת התחבורה ,הוא לא הסכים שהם יראו רק את

"חבר" – הקלטה ותמלול

40
מליאת מועצת נשר 15/2015

 04/11/2015ב.ש.ג

התכניות על הדף.
אברהם בינמו :מאחר ואנחנו מודעים לבעיות העתידיות ,העכשוויות והעתידיות של העיר
נשר ,יצאנו למספר פרויקטים שקשורים לבטיחות שכולם הם מה שנקרא
מחויבי המציאות ,מחויב המציאות היה לאפשר חניות נוספות מרחוב
השיטה היקף האוכלוסין שמגיע לשם הוא פשוט לא יאומן 2 ,המגרשים בבד
אחת התמלאו ,מצאנו לנכון לעשות בעקבות המלצה של רועי לוי אני זוכר
לעשות חספוס של כבישים מסוימים וזה אכן את יוצרו .מצאנו לנכון לצאת
לכיכר תשבי והכלניות שיצא לפועל בימים הקרובים ,בדיקה באלון התמר,
ובימים אלה אנו מוציאים פלייר לתושבי רחוב האלון על מנת לשמוע את
חוות דעתם לפני שאנחנו מביאים את זה לדיון נוסף בועדת התחבורה על מנת
לשמוע את חוות דעתם בנושא פתיחת הרחוב לחד סטרי .יש פנים לכאן
ולכאן.
ישי איבגי:

סליחה שאני שואל אבי ועדת התחבורה תהיה שותפה לדיון איתם?

אברהם בינמו :בוודאי זה יבוא לדיון ,זאת אומרת הם יוזמנו לדיון ,אנחנו קודם כל שולחים
פלייר שבא ואומר זה המצב ,אנשים יעירו .אני יכול להגיד לך ששמעתי היום
דברים מאוד מעניינים אנשים הגיעו אליי ,וכל אחד עם ,הרעיון הוא לאפשר
חיים הרבה יותר טובים ,איך אומרים חיים לפני איכות חיים ,היום יש
מצוקה מאוד גדולה ברחוב האלון ,יש מצוקה מאוד גדולה ב...
דן תיכון:

אנחנו מדברים תסלח לי על התאנה.

אברהם בינמו :אני אחזור לתאנה .עכשיו אני יכול להגיד לכם שתאונות הדרכים שהתרחשו
בנשר כמעט כולן לכאורה קרתה כתוצאה מאי ציות לחוק .פשוט ולעניין אי
ציות לחוק.
דן תיכון:

אין אכיפה.

אברהם בינמו :אנשים חוצים לא במעבר חציה רכב לא עוצר פוגע בהם .אנשים ,אוטובוס
יורד כאן בדרך פרץ עובר באדום פוגע ברכב ,פשוט ככה ,עבירות תנועה ממש
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קשות של עברייני תנועה ,תאונות קורות משלוש סיבות עיקריות בדרך כלל
זה בעיה של תשתית ,והנושא הזה אנחנו מודעים לו ,אנחנו ערים לו.
רועי לוי:

איפה המשטרה בתמונה?

אברהם בינמו :המשטרה באה אחר כך לאסוף את.
משיח עמר:

אדוני ראש העיר יש לי רק שאלה אני מקשיב בקשר לכל הדברים של
החבר ים בנושא הזה .מישהו יכול לתת תשובה איך זה שבעיר אחת הצטברו
כ ל כך הרבה ליקויי תעבורה ותחבורה במשך העשור האחרון? אני גם רוצה
לא רק לשאול ,סליחה לזכותך יאמר אתה מאיר את עיניי כל פעם שאתה
מדבר ,אבל אני רוצה להגיד לך שנראה לי מוזר ,איך יכול להיות שמהנדס
העיר הזאת שהוא כל כך הרבה שנים ,מתכנני התחבורה ,משרד התחבורה,
משרד השיכון ,עושים את כל הליקויים האפשריים בעיר אחת ,בזמן אחד.
מישהו יכול להגיד לי למה זה קורה דווקא בנשר .שאלתי אני רוצה לענות.
תשמע את התשובה .אני שאלתי את השאלה באמת איך זה מצטבר בצורה
כזאת ,אתה יודע מה כדי להסכים בוא נשמע את התשובה.

אברהם בינמו :עוד לא סיימתי את החלק הראשון.
רועי לוי:

אני יכול לתת לו דוגמא נגיד עכשיו אתה יכול לראות את הלחץ שיש ברחוב
השיטה כמו שאבי אומר ,מגיע תכנית שינוי תב"ע מוסיפים עוד  200יחידות
דיור מבלי להרחיב כבישים ,ככה יוצרים בעיות תחבורה ,שורה תחתונה ,אין
תשתית לכבישים ומוסיפים עוד  ,200ראש העיר מצביע על  220יחידות דיור
נוספות ,אין כזה דבר שזה בא מהאוויר .שעשו את יובל אלון אף אחד לא
אמר בוא נרחיב את שתי הנתיבים זאת אומרת את היציאה לנשר למטה ,או
לקבל .הבעיה היא ברורה.

משיח עמר:

אני אתן לך את התשובה שלי שאשתי אומרת לי יש לי בעיה בחשמל אני
אומר לה תזמיני חשמלאי אני בזה לא מבין.

רועי לוי:

אבל אתה לא מזמין אינסטלטור אתה מזמין חשמלאי.
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אברהם בינמו :אני יכול להתייחס להערה שעלתה בזמנו על ידי חברת המועצה נעמי כספי
כאשר היא ביקשה ,כאשר היא ביקשה לבצע רמזור ביציאה מרחוב המלאכה
שמאלה לדרך בר יהודה ,הנושא הזה ,בתכנון ,התכנון כבר הושלם ,משרד
התחבורה עדיין לא אישר את זה ,ביקשנו רמזור להולכי רגל ליד אשכולות
הפיס ,ליד מקבצי הדיור ,אני יכול להגיד לכם.
רועי לוי:

דיברת על גשר כל הזמן.

אברהם בינמו :סליחה אני יכול להגיד לך אני אספר אתה יודע כמה אנחנו עובדים על
הדברים האלה בתכנית מול יפה נוף ,ביקשנו לבצע  2גשרים ,גשר אחד שיהיה
ליד האצטדיון ,לאוכלוסיה הרבה שחוצה את הכביש שם ברמה תכנונית
וברמה הנדסית אין בעיה ,המקום השני,
זאב שפיגלר :אנחנו מרחיבים ,הצעה לסדר מתייחסת לרחוב התאנה בלבד ,ולא מעלים
כאן את כל נושא התחבורתי בנשר שזה חשוב ,יש ועדה בשביל זה ,יש סדר
מסוים.
אברהם בינמו :תן לי רק להשלים את המשפט הנושא של הגשר השני ,כרגע לא מוצאים
אפשרות הנדסית לעשות אותו ,משתי סיבות מרכזיות ,סיבה מרכזית זה
קודם כל קווי המתח הגבוהים שעוברים באזור הזה ,אלא אם נצליח להגיע
למצב של הטמנה ,ובגלל הבעיה של נגישות היום בהיבטי הנגישות אתה צריך
לשעות שיפוע גדול מאוד ,עם גשר ארוך מאוד כדי להגיע לפתרון .מה הצעה
שלך ,הצעת החלטה.
דן תיכון:

אדוני תרשה לי להעיר הערה קצרה .אני לא מוביל אותך לדרך ללא מוצא,
אלא אני אומר את זה ,אתה נבחרת כראש עיר אומר לך סגנך אין ועדת
תחבורה לא מתכנסת שום דבר בנושא התחבורה לא זז קדימה .אנחנו פונים

"חבר" – הקלטה ותמלול

43
מליאת מועצת נשר 15/2015

 04/11/2015ב.ש.ג

אליך ורואים בך אחראי לפתרון כל הבעיות האלה ,ולא נסתפק בתשובה שר
שיכון או שר התחבורה ,אתה ראש העיר ,ולכן אנחנו מצפים ממך שתשיב לנו.
רועי לוי:

זה חשוב להגיד רק רגע דן סליחה ,שבחרוב נאמר שיש תכנון לגשר נאמר
לתושבים ואין תקציב לגשר.

משיח עמר:

זה רכילות.

רועי לוי:

לא ,לא רכילות.

דן תיכון:

אדוני ראש העיר שראיתי את משפחת יורם על שלוחותיה אמרתי לעצמי הרי
יכולנו לחסוך את הדבר הזה בכסף קטן .אני בא ואומר לך אם כפי שמשיח
אומר אין ועדת תחבורה והיא לא מתכנסת מסיבה כזו או אחרת ,זה לא
מעניין אותי מדובר כאן בדיני נפשות .הטיב לעשות ראית איך התפתח כאן
דיון בנושא בטיחות בדרכים בעיר נשר ,אני מציע שהמועצה תכונס לישיבה
מיוחדת ותביא פעם אחת את כל המומחים כולל מהנדס העיר שאני מת
לראות אותו באחת הישיבות כאן כאילו הוא אקס טריטוריאלי בנושא הזה,
ויכול להיות שיש לו בעיות כאלה או אחרות שאני לא מודע להם .הצעת
החלטה שלי לכנס את המועצה לדיון כדי שיעסוק בנושא התחבורה בנשר .עם
מומחים ויועצים.

אברהם בינמו :מי בעד ההצעה של דן תיכון?  .3מי נגד? ההצעה האחרת הנושא יובא לדיון
בהנהלת העירייה ומשם זה יבוא למועצת העיר .מי בעד הצעת ראש העיר?
 1,2,3,4,5,6,7מי נגד?
זאב שפיגלר :אני רוצה לנמק .אני חושב שהמקום ,תן לי להסביר למה אני מתנגד ,המקום
הנכון הראוי שצריך לדון בו בכל נושא התחבורה זה ועדת תחבורה ,לא יעלה
על הדעת שנעביר את זה למקום אחר בשביל זה היא הוקמה .לחלוטין אם
אתם רוצים תבטלו את ועדת התחבורה ונדון במועצה בכל נושא התחבורה.
משיח עמר:

אני חושב שועדת התחבורה נכשלה במילוי תפקידה ,עקב כל הליקויים ואני
מבקש לקיים דיון גם בהנהלה וגם במליאה בנושא תחבורה.
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(מדברים ביחד)
אברהם בינמו :הנושא הבא.
משיח עמר:

אני אומר לך עובדתית התוצאות שלה כל גוף כזה אחר אם היה צורך
בדירקטוריון שהיה צריך לסגור את המקום.

זאב שפיגלר :אם היא לא ראויה ולא מתפקדת אני לא הייתי שם .דן אני רוצה תוצאות אם
ועדת התחבורה לא נותן לי.
ישי איבגי:

אני מסכים עם משיח בביצוע ההחלטות ועדת התחבורה נכשלו אנחנו
החלטנו החלטות אחרות.

אברהם בינמו :אל תאמר דברים שאין להם אחיזה במציאות .אל תאמר דברים שאין להם
אחיזה.
משיח עמר:

למה אני תמכתי בעמדתו של ראש העיר אני אגיד לך ,כל דיון שאמור להגיע
למועצת העיר חייב לעבור בדיון מוקדם בהנהלת העיר ,אין דרך אחרת ,אין
דרך אחרת ולכן זה יובא להנהלה ולכן יתקיים דיון.

רועי לוי:

זה הגיע להנהלה ,זה ישב בהנהלה פעמיים ,בוא תראה פעמיים זה הגיע
להנהלה.

משיח עמר:

לא ידוע לי.

רועי לוי:

לקחו לי את הפרוטוקול.

דן תיכון:

אדוני ראש העיר אל תזלזל בדיון שנערך כאן היום.

אברהם בינמו :דן אני מלא מזלזל ,אתה רוצה הצעה רצינית תתמוך בהצעה רצינית אני אגיד
לך מה.
דן תיכון:

שמה להעביר את זה להנהלה?

אברהם בינמו :לא הצעה רצינית שיתקיים דיון בועדת תחבורה ,.יתקיים דיון בועדת
התחבורה ולועדת התחבורה מוזמנים מומחים ,מהנדסים ,יועצי תחבורה .זה
צריך להיות דיון ענייני.
רועי לוי:

אתה חוזר בך מההצעה שלך? אז אתה חוזר בך מההצעה שלך? אתה חוזר בך
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מההצעה שלך? אתה חוזר מההצעה שלך?
אברהם בינמו :אני לא חוזר בי מההצעה שלי ,ההצעה לסדר של דן תיכון ,הצעה לסדר של דן
תיכון ,הצעה לסדר יום שדרות בר יהודה .בקשה.
רועי לוי:

אגב אתה יודע שלא כינסת את המועצה תוך  10ימים עם הדירקטוריון של
החברה הכלכלית.

אברהם בינמו :זה לא לנושא עכשיו.
רועי לוי:

היית צריך לכנס את המועצה כאסיפה כללית ,כאסיפה כללית.

דן תיכון:

אדוני ראש העיר ,הצעה לסדר היום מ –  29/6והיא עוסקת במצבו המתדרדר
של הרחוב אולי שדרה בר יהודה .אני לקחתי את סגן ראש העיר לסיור ברחוב
בר יהודה והראיתי לו בעצם את העליבות של השדרה הזאת שהיא בעצם
נחשבת לרחוב הראשי של נשר .הכביש הוא לא כביש,

משיח עמר:

אתה אמרת סגן ראש העיר אבל אני לא שותף לסיור איתך אני לא הייתי,
אמרת שסגן ראש העיר היה איתך בסיור אני לא הייתי.

דן תיכון:

לא אני לקחתי אותו לסיור כממלא מקום ,אני לקחתי אותו כממלא מקום
לאיזה נושא חיצוני ואגב אורחא עלינו על דירות בר יהודה ,וראינו את
ההחלטה של השדרה הזאת שהיא עורק תחבורה ראשית של העיר הזאת.
עברו שנתיים גברת כספי עברו שנתיים מיום הבחירות האחרונות והיינו
צריכים לראות את הדיווידנדים הראשונים של הבחירה של תושבי העיר
הזאת .אני חוזר לרחוב בר יהודה מאמורות ,מדרכות לא צבועות ,אור לקוי,
סכנה ,חורים בכביש ,השדרה לא שדרה באמצע ,משני צידי הכביש פחים,
רעועים מימי הצבא הבריטי אתה לא היית כאן ,אני הייתי ,שלטים באידיש
יש מילה ...כואב הלב איך נראית השדרה הזאת .אמר לי ממלא מקום ראש
העיר מה אתה רוצה בקרוב ,בקרוב תהיה כאן רכבת פרברית ,מטרונית אני
לא יודע  AZ AIZהמילה זאת מטרונית .עזוב את המילה הזאת .אני אמרתי
לו עד שתהיה המטרונית הזאת העיר עלובה היא דומה יותר ויותר לערים
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מפגרות ושום דבר לא נעשה ,ואני שואל אותך אדוני ממלא מקום ראש העיר
עד מתי המטרונית הזאת לא תגיע בימי חיינו ,זאת אומרת בקדנציה הזאת,
ולכן עם כל הכבוד צריך להתחיל ,לא דיברתי על הלכלוך משני צידי הכביש,
אם אתה רוצה אני אראה לך מה נעשה שם ,יש שם תחנת דואר בניין של
דואר לשעבר נמכר למישהו אני לא יודע הוא נראה יותר כבית סוהר מאשר
רחוב במרכזה של עיר ,אבל אם תסתכל לידו שאתה בא ממערב למזרח אתה
רואה שקבלנים שפכו שם זבלים ואף אחד לא מנקה ,איך נראית העיר הזאת
ברחובה הראשי .לקיים סיור אני מציע ,אני מציע לקיים סיור של המועצה
בתוואי הזה כדי שיראו.
רועי לוי:

אני מבקש להתייחס לדברים של דן תיכון ,בהמשך לדבריו של דן לגבי בר
יהודה אני מבקש לחלק את הנושא של הכביש הזה לשלושה חלקים ,אחד זה
הנושא של הבטיחות כפי שדן אמר ,הדבר השני זה הנושא של הטיפוח ,והדבר
השלישי זה מספר אירועים שהתרחשו באזור של הכביש הזה לאחרונה .אם
זה בנושא של הבטיחות באמת לאחרונה הייתה מבוגרת שקיפחה את חייה,
תאונות דרכים קשות שנעשו שם ,ואני מסכים עם ראש העיר שאומר שלא
הכל בידיו ,אלא משרד התחבורה.

דן תיכון:

הכל בידיו מה שנעשה בנשר הכל בידיו.

רועי לוי:

ומשרד התחבורה לפעמים מאשר מעבר חציה ,או לא מאשר ,או רמזור או
לא .אבל אני מאמין שמי שאחראי על הבטיחות ועל שלום הציבור בעיר יכול
לבצע פעולות גם שמשרד התחבורה לא הכי מסכים אליהם ואני אתן דוגמא,
לשים שלט גדול שיש שם מעבר חציה הוא יכול לא להסכים לזה ,זה בתחום
העירייה ,משרד התחבורה לא יבוא ויוריד את השלט הזה.

אברהם בינמו :למה לא הצעת את זה לפני שנה ,למה הערת את עיניי למה חיכית שיקרה
אסון כדי להעיר את עינינו.
רועי לוי:

חס וחלילה אני לא בועדת תחבורה.
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אבי הראיתי לך דבר קטן שתי בעיות ביציאה מאורי הכרמל מקביל לשלט
ביצעת את זה היום? זה בידיים שלך ולא ביצעת את.

רועי לוי:

גם הנושא הזה ויש עוד הרבה נושאים גם בעתיד שאני יעלה ועל כל נושא
אתה תוכל להגיד לי למה לא הוצאת לפני  7שנים ,למה לא השמעת לפני 5
שנים.

אברהם בינמו :העלית את הנושא של הפספוס ,חודש לאחר מכן היה פספוס.
רועי לוי:

בכל דבר ניתן לשים שלטים גדולים שיהיה שם עניין של מעבר חציה ,יש
שלטים צהובים מהבהבים שהעירייה יכולה לשים ,יש היום עיני חתול ,לא
עין חתול ,יש היום את הנושא של כיסוי ואני מציע בכלל שועדת תחבורה
שהיא מתכנסת שתדון בנושא הזה ,יש את הנושא היום מי שמכיר של הכיסוי
עמודים של מעברי חציה ,בעצם מכסים את העמוד ,העמוד הוא כסוף מכסים
אותו בשכבות של כחול לבן ,פסים כאלה עגולים פלסטיק כחול ,לבן ,כחול
לבן ,גם זוהרים ,גם בלילה אבל גם ביום זה גורם ,באמת זה בולט מאוד עשו
את זה כפיילוט במוצקין ,גם מאוד מיפה את הנושא של הרמזור ,כדאי לנסוע
למוצקין לראות איך זה נראה אם תרצו אני אשלח לכם גם תמונה בשמחה.
זאת אומרת יש דברים שם שניתן לעשות ולא צריך להגיד הכל זה משרד
התחבורה .ואדוני ראש העיר אני מסכים עם דן על מה שהוא אומר חייב
לכנס ,מועצת העיר יכולה לעשות שם סיור ,מועצת העיר צריכה לקבל
החלטות אבל יותר מהכל אתה צריך לפעול בנושא ולהפסיק להתמהמה
ולהפסיק להטיל אחריות על אחרים זה בנושא של זה .בנושא הנופי השדרה
הזאת לא נראית טוב ,הנה אני יכול להסכים עם עוד משהו עם ראש העיר
שהוא אומר יכול להיות שתעבור לי כאן מטרונית היום אני לא רוצה לצאת
להשקעה כזאת ,רק הלוגיקה הזאת לא עבדה לצערי בבן דור שאתה מתחיל
לשפץ את בן דור שהולכים להרוס אותה ,אבל נגיד שפה אני איתך ,ואני
מסכים גם עם הלוגיקה הזאת ,אבל השלטים ,השלטים שנמצאים על דרך בר
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יהודה של העסקים חלק נופלים ,הפיראטים פעם התקשרתי ליחיאל שוב אני
אגיד יאמר לזכותו סידר את זה מיד ,שמו באמצע הכביש אחד המוסכים שם
של האופנועים באמצע הכביש שם גלגל עם שלט לסוזוקה קוראים לזה
סוזוקה,שלטים מכוערים אני לא בטוח שיש להם .מועצת העיר כחלק
מהעניין הזה של הסיור ,כחלק מהעניין של למידה של בר יהודה יכולה לקבל
החלטות מושכלות ,ראש העיר אתה יכול להוביל את זה לעשות שילוט אחיד
על דרך בר יהודה .כפי שאני חושב שהוצאת את נושא שלטי החוצות מתוך
העיר.
יחיאל אדרי :הוא מדבר על זה שנה וחצי ,זה לא פשוט זה עסקים.
רועי לוי:

הוא רק מדבר אני רוצה לראות אותו פועל ,זה ועדה לתכנון ובניה .זה ועדה
לתכנון ובניה ,זה החלטה שמועצת העיר סוברנית להחליט והוא גם כן חובה
עליו גם לאכוף אותם ,יש לכם שלט כזה וכזה זה הסטנדרטים ,זה המידות3 ,
ספקים חברה זה מה יש ,תרצו תעשו לא תרצו תורידו את השלט לגמרי יש
לכם שנה וחצי ,שנתיים לא משנה מה מהיום לעשות ,אבל לא יכול להיות
אדוני ראש העיר שאין פעולה ,הכל נעשה ,מחכים שהכל ,אני לא יודע למי
מחכים שיעשה את הדברים.

ישי איבגי:

הביוב ליד בריכת תל חנן.

רועי לוי:

והנושא השלישי שני אירועים מרכזיים שקרו לאחרונה שם,א חד זה הנושא
של גזימה וליקוי של דרך בר יהודה ,אחד זה הנושא של התמרים ,והשיחים
האלה שיש באמצע ,אני לא יודע אבי אם אתה יודע או לא ,אתה אמור לדעת
אבל מתי מבצעים את העבודות האלה  7בבוקר ,תשמע לא ראיתי כזה דבר,
שיא הלחץ על הכביש  7בבוקר נזכרים הגננים לבוא לגזום את הגדר חיה
הזאת משני הצדדים שלה ,שמים קונוסים חוסמים שני נתיבים זה אותו דבר
עם התמרים ,עולים לכפות התמרים ,לחתוך את התמרים מתי  7בבוקר.
שמונה וחצי רבע לתשע תאמין לי אין כבר תנועה על הכביש הכל יכול לזרום
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חלק .אגב עוד מילה בקשר יש את המוסך של הג'יפים שם קבוע המדרכות
שם חסומות ,ג'יפים חונים ,הערתי כמה פעמים ביקשתי מהפיקוח כולל
ממימון להזיז ,אי אפשר לעבור חייב לרדת בכביש ,בבוקר אני נוסע קבוע שם
אנשים ...אחרי גלידת תל חנן ,מיד אחרי גלידת תל חנן על הכביש חונים לו
שם ,הוא מוציא ג'יפים בבוקר ,הוא מוציא על המדרכה ג'יפים חונים שם,
חברה מסוכן חבל על הזמן .גם הצומת הזו של הכניסה לאזור תעשייה
מסוכנת מאוד ביותר .הדבר האחרון באירועים שם זה הנושא של חיתוך
העצים שאני מבין שיש דו"ח של מבקר העירייה ונדון כבר בדיון ראשון
בועדת ביקורת ,אי אפשר לדבר עליו כאן בפרוטרוט מטעמי חיסיון כי הד"וח
עדיין לא אושר בועדת הביקורת ,אבל חשוב מאוד לדעת שיש  4עצים שם ליד
אלוני שפשוט כיסחו אותם ,גם כן באמצע היום חסמו את התנועה ,העצים
נפלו על הכביש ,לא יודע מה ,מי קיבל את ההחלטה ,עוד אחד ליד טסט ארד,
פשוט הורידו שם עצים בברוטאליות ואם יש משהו יפה אני חושב בבר יהודה
זה בדיוק הקטע הזה של הכניסה שיש פריחה העצים משני הצדדים סוגרים
בצבע צהוב ועכשיו זה לא.
ישי איבגי:

רצתי להתייחס לכביש על המאמורות שלו יש שם דברים אני אומר גם אם
רוצים לחכות למטרונית להכל ,אני מדבר אליכם כי אני מאמין שאתה תבצע
את זה אני רק אומר לסלול בסה"כ ,יחיאל אני מאמין שזה מפריע לכם בדיוק
אותו דבר כמונו .יש לך ביוב על יד בריכת תל חנן לא מתקופתכם עוד לפני כן,
אתה עולה על האוטו אתה בורח ממנו ,כולם בורחים שמאלה לא רוצים
לעבור על הביוב בצד ימין .הוא יודע על מה אני מדבר .גם אם זה יעלה כמה
עשרות אלפים צריך לסלול את הכביש הזה ,הרי מטרונית לא תקרה
מחרתיים אז אין מה לעשות.

רועי לוי:

אבי בנושא של התיעול שם גם כן ,יש שם הצפות חבל על הזמן.

אברהם בינמו :קודם כל עיריית נשר מבצעת ,יצאה לביצוע תכנון ,לביצוע אמרתי  2צמתים
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צומת דרך משה בר יהודה ,והצומת במוצא  .4.5זה גם על היבטי התיעול
והניקוז שצריכים לקחת את כל הנגר שמגיע לאזור  ...אנחנו בדיון מתמשך
עם חברת יפה נוף על השקעה בדרך בר יהודה ,הערכה שלנו שעלויות
ההשקעה בכביש בר יהודה הם בסדר גודל של  100מיליון  ,₪כאשר פותחים
 4מסלולים 2 +מסלולים למטרונית  +חזות +צמחייה  +כל הדברים האלה.
צודק רועי כאשר הוא אומר לכן אנחנו לא משקיעים בציר הזה בהיבטים של
נוי ,בהיבטים של בטיחות אנחנו משקיעים כל הזמן ,אלא לאחר שיצא הנושא
לדרך .להערכתי במהלך  4 ,3חודשים כבר יוכלו לצאת לעובדות לביצוע.
הערה שלך לגבי היציאה מרחוב המלאכה לדרך בר יהודה היציאה הזאת
היא מסוכנת היא הועלתה פעמים רבות על ידי סגנית ראש העיר נעמי כספי
והן על  ...אכן זו יציאה מסוכנת אני באופן אישי לא מרשה לעצמי לפנות
שמאל ה אני פונה רק ימינה ,ועושה את כל הסיבוב .אנחנו מודעים לכך
שהיציאה שישנה מהמרכז המסחרי לכיוון בן דור היא כמעט בלתי אפשרית
כאשר יש מסלול אחד וגם זה כרוך בנושא של הטמנת הקו ,במידה ונצליח זה
השקעה של למעלה מ –  100מיליון שקל רק הנושא של הטמנת הקו .הוא
קשור גם למטרונית אבל הוא קשור ליציאה מהמשביר לכיוון הכביש הראשי.
אני לפעמים תמהה ,אם יש משהו שאני יכול להלין עליו בעבר רק בנושא אחד
אני יכול להלין ,על הנושא איך אפשרו בניה מתחת לקווי מתח גבוה ,זה
משהו שלא קיים במדינת ישראל ,זה משהו הזוי ,לא קיים במדינת ישראל
קווי מתח גבוה ,זה שכונה חדשה אני לא מדבר על משהו לפני מאה שנה.
דן תיכון:

אדוני תכלס מה אתה מציע לנו להמתין למטרונית?

אברהם בינמו :אני מציע ככה אני רואה את עצמי אחראי לכל מה שמתחולל בעיר ,אני לא
מפיל את האחריות על אף אחד אחר לא על משרד התחבורה ,ולא על  ...אני
ל צורך העניין הזה אעמול קשות על מנת למצוא פתרונות וגם אעשה אותם לא
רק  .נושא הבטיחות הוא בראש סדר העדיפויות שלי וגם של הנהלת העיר,
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הוא בראש סדר העדיפויות .אבל אני לא יכול למנוע מצב שאנשים נוסעים
במהירות של  100קמ"ש כאשר בדרך משה הצבנו לאורך הירידה ,הצבנו מדי
מהירות ,זה גורם לתשומת לב ויכול להיות שאפשר להסתכל לכיוון למעלה,
כרגע נשר מרושתת ב –  90מצלמות.
רועי לוי:

אבל לא מצלמות בטיחות אבי.

אברהם בינמו :שב עם המשטרה ונדון .מה שאני מציע שהנושא הזה והנושאים הקודמים
ידונו עם אנשי המקצוע כולל המשטרה ,כולל בוחני התנועה של
המשטרה,ידונו בועדת תחבורה ,ואז הם יבואו למועצת העיר .ועדת תחבורה
היא מצוינת על פי חוק היא חייבת להתקיים ,זה ועדה לבטיחות אין ועדת
תחבורה .אנחנו לא מסכימים על הכל.
זאב שפיגלר :דן ועדת תחבורה דנה בצורה עניינית ,זה לא נכון להשמיץ,
דן תיכון:

אנחנו לא במערכת בחירות עברו שנתיים אנחנו רוצים לראות.

אברהם בינמו :מה ההצעה שלך דן?
דן תיכון:

ההצעה שלי שוב פעם להעמיד את הנושא הזה על סדר היום של מעוצת העיר,
לקיים דיון בהשתתפות כל הגורמים שהזכרת אותם.

אברהם בינמו :אם אתה רוצה להשיג תוצאות לא משיגים את זה ברמה הזאת.
דן תיכון:

אתה תראה במועצת העיר איך אנחנו משיגים הישגים עם לוח זמנים עם כל
אחד מדווח וחסר שמישהו לא יעמוד בלוח הזמנים.

אברהם בינמו :הצעת ראש העיר זה להביא את זה לועדת תחבורה יחד עם בוחני התנועה .מי
בעד ההצעה של דן תיכון?  ,3מי נגד?  .6מי בעד הצעת ראש העיר ,7 ,מי נגד?
 . 3הצעה של ראש העיר עברה .סעיף הבא של דן תיכון שים לב קיבלת היום
את כל הכבוד מפה עד בית הקברות המוסלמי בנשר.

דן תיכון:

הצעה לסדר יום מ –  29/6בעיתון הארץ מיום  ,2/6/15בעיתון הארץ מיום
 2/6/15פורסמה ידיעה ואני מצטט" :עשרות בני אדם ערכו הפגנה שקטה מול
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בית משפט השלום בקריות בעת שבבית משפט התקיים דיון בשאלה אם
לפנות חלקה בבית הקברות המוסלמי בנשר .החלקה נרכשה על ידי חברת ..
בערבון מוגבל בשנות ה –  90תמורת חלקה חלופית שנמסרה למחזיקים
בשטח בית הקברות מטעם  ...המוסלמי .הנושא מורכב ,סבוך ,נפיץ רק משיח
טוען שלא צריך לדבר על זה.
משיח עמר:

עדיף הנושאים נפיצים תמיד עדיף לא לדבר.

דן תיכון:

היות והנושא הוא חשוב יש כאן כל מיני פעילויות שמועצת העיר אינה מודעת
להם .אני מבקש שתסביר לנו מה בכל זאת קורה בעניין הזה שהרי הוא נדון
בבתי משפט ,בוודאי שיש עדים ,בוודאי שיש ניסיונות לפשרה והיינו רוצים
לפחות להיות שותפים במידע שיש לך בנושא הזה ,ואני לא הייתי מזלזל במה
שקורה שם וטוב אם היית משתף את מועצת העיר בכל מה שקשור בבית
הקברות על שם אזאלדין אלחוסני הוא יותר גרוע מהמופתי.

אברהם בינמו :אני אחזק את דברי הסגן שלי ,אני חושב שנושא זה לא ראוי היה להביא
אותו לדיון.
רועי לוי:

אני חושב שאנחנו כחברי מועצה ראוי שנדע מה קורה שם אבל אני מסכים
שזה לא נפיץ .ניתן לקבל החלטה שהנושא הזה מבחינת סדר היום יהיה תחת
חיסיון של הפרוטוקול אבל כן נקיים את הדיון תחת חיסיון.

אברהם בינמו :אני לא מקיים דיון תחת חיסיון.
משיח עמר:

יש ועדת ביטחון בכנסת ויש ועדת משנה ,למה לא מפרסמים הכל בועדת
הביטחון כי ועדת המשנה היא יותר חסויה ,בעניין הזה יפה השתיקה להם.

רועי לוי:

אבי עשינו פעם אחת.

אברהם בינמו :תן לי לדעת תשובה לחברי המועצה .הדיונים בנושא בית הקברות המוסלמי
מתנהלים בבית משפט בין חברת  ..אחזקות לבין הווקף ,לאחר שבית המשפט
יקבל החלטה בנושא עיריית נשר תפעל על פיה.
רועי לוי:

העירייה צד לתביעה?
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אברהם בינמו :לא,לא.
רועי לוי:

מה המחלוקת אבל ,על מה המחלוקת?

אברהם בינמו :על שטח.
משיח עמר:

אסור לדבר על הנושא הזה.

יחיאל אדרי :בשביל שטות כזאת קטנה ראש העיר הקודם היה פה באבטחה  7חודשים.
רועי לוי:

בגלל הגשר .בגלל הנשר.

דן תיכון:

אני מציע ,אני אמרתי בדיוק מה שיש לי .אני לא צריך לקבל סיווג ביטחוני
כמו שמשיח אמר .עדיין לא צריך .בענייני מועצה דתית אני מוכן לשמוע ממך.

משיח עמר:

זה לא הדיון ,הדיון הוא בבית קברות הדיון הוא רגיש ,הוא נפיץ אנחנו גם
ככה נמצאים בתקופה מאוד ,מאוד רגישה ,נכון יהיה אם כבודו ישב עם ראש
העיר וישמע ממנו מה יש לו להגיד בעניין מה קרה .למה לא תקבל את זה
בהבנה שזה נושא חשוב ורגיש וטוב יהיה אם תשב איתו בארבע עיניים והוא
יגיד לך מה הוא חושב ,מה הוא יודע ,אם הוא בכלל יודע משהו.

דן תיכון:

הנושא חשוב במיוחד בתקופה הזאת .אם אתה סבור שצריך לסגור את
הישיבה הזאת ולהכריז עליה כחסויה אין לי התנגדות .לנושא הזה.

משיח עמר:

אם אתה רוצה אין בעיה תגיד לי .אפשר לסגור אותה עכשיו? נכריז כישיבה
סגורה.

רועי לוי:

לנושא הזה.

אברהם בינמו :שום דבר לא חסוי הכל גלוי תדברו ,אני חושב שזה לא הזמן להעלות את זה.
דן תיכון:

אני מודה לך שקיבלתי גם ממך ציון ,אני מודה לך תחשוב לפני שאתה מדבר
לא יזיק.

יחיאל אדרי :אתה יכול להגיד שבגלל זה רבין נפטר.
דן תיכון:

אתה לא שמעת את מה שאמרתי.

יחיאל אדרי :אני אומר לך מדברים על ראש ממשלה שהוא בהחלטתו שם  15מיליון שקל
לטובת העניין הזה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

54
מליאת מועצת נשר 15/2015
רועי לוי:

 04/11/2015ב.ש.ג

יחיאל תשמע אני חייב להגיד לך אני אוהב מאוד את הרגישות שלך בעניין
רבין ,רק שהיום זה יום השנה לרצח רבין ואפילו לא הזכרתם את זה בתחילת
הישיבה ,זה היה ראוי שאנחנו נזכיר את זה ,היום ה –  4לנובמבר היה ראוי,
היה ראוי שנזכיר את זה.

דן תיכון:

אני שמח מר אדרי ,אני רואה שאתה מייחס לי דברים שלא אמרתי .אל תטיף
לי מוסר ליחסים שביני לבין יצחק רבין .אתה לא שמעת מה שאני אמרתי.
כנראה שאתה לא מבין .אני בכל זאת חושב שצריך לקיים דיון סגור בנושא
הזה ואל תיקח את האחריות עליך ,ראיתי כבר כאלה שלקחו אחריות
בנושאים לא להם ,ותשתף את נציגי הציבור בעניין הזה כי בסופו של דבר
במוקדם או במאוחר זה יתעורר.

אברהם בינמו :מה הצעת ההחלטה שלך?
דן תיכון:

לקיים דיון סגור ,חסוי בנושא הזה במועצת העיר.

אברהם בינמו :זה ההצעה שלך ,הצעת ראש העיר לא מקבלים לא לקיים .מי בעד ההצעה של
דן תיכון?  3מי נגד?  6נגד.
יחיאל אדרי :אני חייב להגיד משפט זה מהלך משפטי שמתנהל בין חברת  ..לבין הווקף
עיריית נשר לא צד בעניין.
דן תיכון:

כל מה שקורה בנשר הוא מעניינה של מועצת העיר ,שמעת כל מה שקורה.

אברהם בינמו :הצעה נוספת לסדר יום של דן תיכון ,בבקשה דן ,דן בבקשה.
(אברהם בינמו יצא)
דן תיכון:

לאחרונה פורסמו ידיעות ,לפיה מתכוונת עיריית חיפה באמצעות חברת בד
להקים רכבל ,שמטרתה להוביל נוסעים מהתחנה המרכזית מפרץ חיפה דרך
הטכניון בואך קריית האוניברסיטה .מאז אושרה תכנית  ...בכל הקשור
להקמת שכונות מגורים בעיר ובסמוך ל ...הוקמה בעצם שכונת איך קוראים
לה היום? מרום כרמל .ישי יודע מרום כרמל .עיון בתכניות שאושרו בשנים
 2005 ,2000מגלה כי הרכבל המתוכננת תעבור בסמוך לבתי המגורים.... .

"חבר" – הקלטה ותמלול

55
מליאת מועצת נשר 15/2015

 04/11/2015ב.ש.ג

תכנית להקמת רכבל הינה תכנית משותפת לנשר וחיפה עולה כי זכויותיהם
של תושבי נשר לא נשמרו ,לא נלקחו בחשבון ,הוצע לקיים דיון פתוח לציבור
בהשתתפות כל גורמי התכנון שלקחו חלק באישור התכנית .אני רוצה לומר
שהתכנית הזאת נדונה לאחרונה וכמדומני אושרה במועצת עיריית נשר,
במועצת עיריית חיפה ,חלק גדול של הרכבל עובר בתוככי העיר נשר ואין
תחנת עצירה בנשר ,אבות העיר יושבים ושותקים כאילו זה לא נוגע להם.
משיח שאין לו סבלנות מדבר על תחיית המתים לא העלה את הנושא הזה עד
כה על סדר יום.
משיח עמר:

אני לא חבר בועדת תחבורה.

דן תיכון:

אתה תשמע מה שאמרתי.

משיח עמר:

שמעתי מה שאמרת שהתקבלה החלטה בעיריית חיפה לגבי רכבל
מהאוניברסיטה ופרנסי העיר לא נתנו את דעתם.

דן תיכון:

אתה לא שמעת את ההצעה שלי ,חבל שאיש בגילך נרדם בעת הישיבות .אני
חוזר שוב פעם על מה שאמרתי .מוצע לקיים פתוח בהשתתפות כל גורמי
התכנון שלקחו חלק באישור התכנית ,הכוונה לקיים דיון במועצת העיר בכל
מה שקשור ברכבל.

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס .אני הלכתי לחקור קצת בנושא ועושה רושם שעל פי
התוואי הרכבל הזה הולך לעבור מה שנקרא שטחי המריבה של בין נשר
לחיפה.

דן תיכון:

הוא גם עובר בתוככי נשר.

רועי לוי:

כן ,בתוככי נשר אבל יש  2תחנות .הרכבל עושה רושם יכול למנוע את
התכניות פיתוח שם בעצם של שטחי המריבה ששם בעצם זה אחת העתודות
הקרקע היחידות שנשארו לעיר לבניה ,ולכן תמוהה בעיני איך זה שאני ניסתי
בכל אופן כמה שאפשר לסרוק את ההחלטות של הועדה המקומית וגם של
המחוזית בנושא הזה לא ראיתי כל התייחסות.
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דן תיכון:

נשר לא קיימת וראש העיר לא מעוניין להשתתף בדיון הזה.

ישי איבגי:

העיקר שזאת עיר אקדמיה.

דן תיכון:

כאילו זה לא שייך לו זה פלנטה אחרת ,הוא ישלח אותנו למשרד התחבורה.

רועי לוי:

חשוב אבי אם כבר הגעת אני אחזור שניה על הדברים שהרכבת עושה רושם
על פי התוואי שאני הבחנתי בו עובר בשטחי המריבה בעצם .זה עלול גם
בגלל ,זה עלול לפגוע בעצם ביכולת של הפיתוח שם כי אם דיברת קודם על
הכבלים של מתח גבוה ,איך יבנו לגובה ,שיש רכבל בתוך חלונות .לכן

אברהם בינמו :אם כבר לעיריית חיפה היה צריך להיות עניין שכביכול לא יקום.
רועי לוי:

לא ,לא ,לא אני לא חושב שצריך להיות עניין שלא יקום .מה עשו עיריית
חיפה?

דן תיכון:

אנחנו רוצים לדעת מה אתה עושה בעניין הזה?

אברהם בינמו :אני בעד.
דן תיכון:

בעד מה?

אברהם בינמו :בעד הרכבל.
דן תיכון:

אתה לא שמעת כנראה וגם לא קראת את השאילתה .צר לי לומר לך .הרכבל
לא עוצרת בנשר.

אברהם בינמו :לא אמרתי שהיא עוצרת בנשר ,אמרתי שהיא עוברת בנשר.
רועי לוי:

היא עוברת בנשר ולא עוצרת בנשר ואמרתי שלעיריית חיפה ,ברור שלעיריית
חיפה מאוד נוח ש הרכבל יעבור בנשר ובעצם יפריע לפיתוח העתידי של נשר
אבל לא יעצור בנשר ,לכן אני מקבל את הצעתו של דן שחייב להתקיים דיון
בנושא הזה פה במועצה כי יש שתי חלופיות מרכזיות ,אחד כמו שאתה אומר
הרכבל יעבור בנשר ,יעצור לנו את תנופת הפיתוח אבל לא יעצור בנשר ,אז
אולי אם כ בר עוצרים לנו את הפיתוח העתידי בכל אופן לפחות נחליט שרכבל
יעצור והתושבים גם כן ייהנו ממנו בדרך הזו של נשר ,אוניברסיטה ,לב
המפרץ או מה שנקרא מרכזית המפרץ שאמורה לרכז תחנה גדולה ביותר גם
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לכיוון בית שאן גם לכיוון כרמיאל ,גם לכיוון צפון ,דרום בעצם זה המקום
המרכזי .לעומת זאת צריך לשקול האם עיריית נשר לא יכולה לבוא בדרישה
לעיריית חיפה שעם כל הכבוד במידה ומישהו החליט ,במידה ומישהו החליט
להעביר את הרכבת לנשר ושלא יעצור אז להגיד ,למתכננים של המחוז
חברים אם החלטתם שזה לא יעצור בנשר אז שזה יעבור בחיפה ,ולא יעצור
לנו א ת הפיתוח של נשר ,זאת אומרת לא יכול להיות שעיריית חיפה תהנה
מכל העולמות כאן מכל הבחינות .אני חושב שהנושא הזה אבי הוא מרכזי
מאוד שוב לפיתוח העתידי של העיר בגלל הנושא של שטחי המריבה ,אני
חושב שבנושא הזה אם צריך ,אני מסכים את הדברים שלי ,אם צריך להיעזר
במתכנני ם ,ביועצים ,ביועצים משפטיים יכול להיות שהנושא הזה הוא קריטי
לנושא של הפיתוח של העיר העתידי לעוד  20ו –  30שנה ,בטח ובטח לא
תכניות המתאר שקורמות עור וגידים של העיר ,לכן אני אומר לא יכול להיות
שהועדה המחוזית תעצור אותנו מהתכנית מתאר בגלל שהם החליטו להעביר
רכ בל בתוך נשר ,לכן הנה אני אומר לך אם אתה צריך מתכננים ,אבי אם
צריך מתכננים ,אולי אם הוא ישמע מתכננים ויועצים משפטיים זה יעזור לו.
אני מציע בנושא שמה שדן אמר להוסיף.
זאב שפיגלר :אני מבקש כמו בשאר הדברים שקשורים לנושא תחבורתי להעביר את זה
לועדת תחבורה ,ואת המלצות ועדת תחבורה שיעבירו את זה כמו שצריך לפי
הנוהל הנכון למועצת העיר.
אברהם בינמו :אני רק רוצה להתייחס בקצרה .אני מבקש להתייחס בקצרה הנושאים האלה
שהועלו לא מונעים את פיתוחה ושגשוגה של העיר נשר ,כפי ,לא מונעים את
פתוחה ושגשוגה של העיר נשר .הנושא שהועלה על ידי דן תיכון נושא הרכבל.
ישי אביגי:

זה מציב אותה במקום הטבעי שזה עיריית חיפה הכל ליד אבל לא עובר
בנשר.

אברהם בינמו :הנושא הזה יבוא לדי ביטוי וכבר בא לידי ביטוי בתכנית המתאר ההולכת
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ומתגבשת כאשר כל המתכננים מודעים וכל הסביבה שלנו ולא רק לרכבל
מתייחסים לזה במלוא כובד הראש .אני ספקן בכלל אם הפרויקט הזה יצא
לדרך ,זה פרויקט שכרגע מבחינת הכדאיות הכלכלית שלו אין בו כדאיות
כלכלית ,הוא לא יהיה מסיע נוסעים כל כך גדול ,הרי המטרה להעביר נפח
גדול של תנועה מהקריות לכיוון הטכניון ואוניברסיטת חיפה כנראה זה לא
ישיג את היעד שלו.
רועי לוי:

והפוך ,לכן הם יצטרכו להעביר את זה בנשר כדי להגדיל את נפח התעבורה.

אברהם בינמו :ולכן ,ולכן אם היו שומעים להצעתי היו עושים מדרגות נעות .אני מקבל את
מה שאמר זאב שפיגלר הנושא הזה גם יועבר לועדת תחבורה ,תדון שם,
נשמע את חוות הדעת של מהנדס העיר ,והמתכננים של המקום הזה ,נכון
שזה יכול להיות שזה זה עומד מול העיניים של דן תיכון כפי שזה משתקף
אבל זה רחוק מאוד.
דן תיכון:

אפילו לא שמעת ולא קראת ,אני מציע לך שתקרא עוד פעם להיפך אני אומר
תעשה שם תחנה.

אברהם בינמו :התחנה תהיה קרובה תוכל ללכת אליה ברגל.
דן תיכון:

אתה ראש עיריית נשר מעת לעת אתה זוכר שנבחרת בטעות.

אברהם בינמו :מעת לעת אתה נבחרת בטעות ,מי היה בוחר בך לוועד הבניין אתה לא יכול
להיבחר באמת דן .אני רוצה להגיד לך באמת במלוא הכנות והאחריות אתה
אדם חכם אבל לעיתים אני קצת מופתע כי היית יו"ר הכנסת ,אני אומר לך
קשה לי להבין בטח היית נותן להתנהג כפי שאני נותן לך שקיפות ,כפי שאני
נותן לך הטבות ,בסדר אבל .מי בעד ההצעה?
רועי לוי:

לא מנומס מה שאתה אומר.

אברהם בינמו :הוא יכול לזרוק את הדברים שהוא זורק באמת.
רועי לוי:

הוא יכול לחלוק על הפעולות שלך כראש עיר.

אברהם בינמו :על הפעולות הוא יכול לחלוק אבל לא על הביטויים.
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מי שהסכים לפני הבחירות שיש לקחת בחשבון את סיעת הליכוד או את
הליכוד אז הוא הסכים לפני הבחירות וזכה ,מי שלא הסכים לפני הבחירות
מה זה סיעת הליכוד ועדיין לא מפנים את זה אחרי הבחירות גם בעוד  20ו –
 30שנה הוא ימשיך.

אברהם בינמו :מי בעד הצעתו של דן תיכון? מי בעד הצעת זאב שפיגלר להעביר את זה לועדת
תחבורה?  7בעד.
הצעה לסדר הקמת ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובניה בעיר נשר
אברהם בינמו :הצעה לסדר הקמת ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובניה בעיר נשר .ההצעה
לס דר מבקש שתתנו לי רק להקריא אותה כדלקמן :העיר נשר נכללת במרחב
התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות כרמל ,יחד עם טירת
הכרמל ורכסים ,אשר משרדיה ממוקמים בעיר חיפה ,מצב זה אינו רצוי ואף
פוגע ביעילותה ובעצמאותה של הרשות המקומית בקידום פרויקטים
בתחומה המוניציפאלי לרווחת התושבים .המצב הקיים בועדה מורדות כרמל
פוגם גם ברמת השירות לתושבי העיר נשר זה מתבטא זמני הטיפול
בפניותיהם ,נוגד את מדיניות ראש העיר לקידום תכניות עבור תושבי העיר
ויזמים ,וזאת בשל חלוקת הקשב לשלוש רשויות ,ובשל מיקומה בחיפה.
למרות השינוי הרב שחל בעבודת בועדת מורדות כרמל ראוי כי לעיר עצמית
תהיה ועדה עצמאית בהתאם להמלצות משרד הפנים על פי תיקון  ,101היבטי
עצמאות והיעילות של הרשות המקומית מהווים מרכיב משמעותי והכרחי
לקראת תנופת בניה ,פיתוח מועצות אשר נמצאת בעיר נשר .הועדה המקומית
לתכנון ובניה תנפיק היתרי בניה בהתאם התכנון והבניה בשטחים בהם
קיימת תכנית בניין תכנית מאושרת תשקול ותאשר ביצוע שינויים לתכנית
המתאר מקומית בהתאם לתנאים בחוק ,בנוסף תקדם ותשפיע הועדה
המקומית על אישור נושאים בתכניות בתחומה המוניציפאלי מול הועדה
המחוזית בנושאים שאינן בסמכותה .הצעת ההחלטה :מועצת העיר נשר
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מאשרת הקמת ועדה מקומית עצמאית בעיר נשר אשר תחיל את סמכויותיה
על מרחב התכנון המוניציפאלי ,חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה יהיו
חברי מועצת העיר מתוקף מנויים.
ישי איבגי:

אני רוצה להתייחס .קודם כל לגבי ועדה לתכנון ובניה היה לי שיחה ארוכה
גם עם שפילגר בנושא הזה ,חשוב לי להבהיר שבאמת אני נתקלתי לא אחת
גם שמעתי לא אחת שהועדה לא עושה ,לא מספקת את הסחורה כפי שהיינו
רוצים בתור חברי מועצה .אבל חשוב האבל אני חושב שאם אתה תביא את
הועדה לנשר כאשר יש נגיעה לחברי המועצה ,בתור נציגים בתוך הועדה אתה
תיצור לחץ על חברי המועצה לנו אין בעיה עם זה ,אני בעד הקמת ועדה
עצמאית לא בעיר נשר ובלי נגיעה של חברי מועצה למה? מסיבה מאוד
פשוטה אני לא רוצה להגיד אם היה מישהו אחר ,אני אגיד בלי שמות אם
היה מישהו אחר ראש העיר הייתי יודע שהוא לא יהיה נתון ללחצים ,פה אני
חושב שאתה מכניס את עצמך לבור שאנשים מסמנים לך אותו ,אתה נכנס
במודע כדי לרצות את האנשים אבל אתה עושה את הטעות הכי חמורה
בשבילך .כי עד היום אם לא יהיה לי אישור בבית אני אגיד שהועדה אשמה,
אבל אם לא יהיה לי אישור מהיום שהועדה תהיה פה אני אגיד שאתה אשם,
ואתה מכניס את עצמך למערבולת כולם יבקשו את העזרה ממך כמו שאתה
מכיר את עצמך וגם אנחנו מכירים אותך תרצה לעזור לאנשים .אני אומר לך
ואנחנו יודעים שאם הועדה תעשה את עבודתה נאמנה לא צריך את
ההתערבות שלך ולא את של אף אחד פה ,היא תעשה את מה שמותר על פי
חוק ואז אין נגיעה ואין התערבות לאנשי הציבור פה .אתה תגיד משפט
שישמע חכם והוא הכל אבל הוא לא מציג אותך כמו שאני אומר לך עכשיו.
הכי קל לי בעולם לבוא ולהגיד תשמע אתה יודע שהוא לחיץ שיבחנו אותו כל
הציבור ,תביא את הועדה אני רוצה ,תביא אותה כמה שיותר מהר אתה
תכניס את עצמך לפלונטר ואני רוצה שזה ירשם בפרוטוקול שבסוף אתה

"חבר" – הקלטה ותמלול

61
מליאת מועצת נשר 15/2015

 04/11/2015ב.ש.ג

תגיד צדקתי כי בתוספת לכל הדברים שאנשים מעבירים ביקורת על
ההתנהלות ,פה זה פוגע בך אישית ,זה לא נכון אתה יכול לקבל את אותו
אפקט בדרך אחרת ,אני אומר לך את זה תחשוב על זה ,איזה לחץ יופנה
אליך ,מי יכול להגיע אליך ,מי האנשים שיכולים להגיע אליך כדי להשפיע
עליך ,תחשוב ,אני אומר ההצעה שלי בתפיסה לא להעלות אותה להצבעה
אלא תחשוב עוד פעם אם אתה בנוי לזה.
אברהם בינמו :מודה לך ,האמיצים לא חיים לנצח ,אבל הזאבים לא חיים בכלל.
יחיאל אדרי :דן רציתי לשאול פעם אחת יש לך איזה נושא שלא יהיה לך התייחסות.
משיח עמר:

למה היה את ההוא שהוא אמר חברים אני לא מבין בנושא אני אפילו לא
מצביע .אתה לא זוכר את זה ,הוא אמר אני לא מבין.

דן תיכון:

אני לא יודע למה אתה צוחק .אתם מבינים מה קורה ויש לכם ניסיון רב ,יש
לכם ניסיון איך אמרת  27שנה 34 ,שנה אתה עושה את אותם טעויות ואתה
חוזר עליהם ,אתה כל פעם מנסה להפיל ראש עיר אחר ,במיטב המסורת.
אדוני ראש העיר אני מוכרח לומר שהנושא הוא כבד משקל.

נעמי כספי:

אני חיבית להגיד משהו דן למרות שאני חושבת שאתה די מחבל בעשייה של
העיר הזו אי אפשר לוותר עליך.

דן תיכון:

אני מודה לך .אני יכול להיות חריף יותר .תאמין לי שאני חד לשון.

יחיאל אדרי :דן המשפט שאמרת אני מציע לך לחזור בך ,שאמרת שאני כל פעם הלכתי
וניסיתי להפיל ראש עיר.
דן תיכון:

לא אמרתי אני לא מכיר את ההיסטוריה שלך .אתה בכלל מייחס לי דברים
בישיבה הזאת מידי פעם ופעם שאני לא אמרתי .אני לא עומד לחקירה ואל
תאלץ אותי לומר לך כמה דברים .אדוני זה נושא כבד משקל .אני בתחילת
הדרך שאלתי את עצמי איך נוצר מצב שבעצם אין כאן ועדה מקומית ,סבור
הייתי שראש העיר הקודם ידע למה הוא יצר את הגוף הזה שנקרא מורדות
הכרמל.
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יחיאל אדרי :הוא לא יצר אותו .אתה לא מכיר את ההיסטוריה הוא לא יצר.
דן תיכון:

תוכל להשיב אני שואל את עצמי האם טוב הנושא הזה ככה מרחף מעלינו
במשך תקופה ארוכה ואני שואל את עצמי טוב אנחנו עושים או רע אנחנו
עושים ,כל מקום אומרים שהחיפזון הוא מן השטן ואני רואה את הרצון של
ראש העיר כל הזמן להביא את זה ולהעביר את זה מהר ,וכל פעם שאומרים
לי צריך להעביר את זה מהר אני חושב שיש לעצור ולשקול את העניין הזה
היטב ,אני לא בטוח שזה הפתרון של נשר ,אני בטוח מתוך מה שאנחנו רואים
בישיבות המועצה שאתה באמצעות הרוב הדורסני שלך תעביר כל מה שאתה
רוצה ואני יודע לאן תגיע ,אני יודע לאן תגיע ,לכן.

אברהם בינמו :עצוב לשמוע את זה מאדם כמוך.
דן תיכון:

אל תחלק לי ציונים .שכחתי אתה לא תלמד לעולם ואני לא אחקה אותך בכל
מה שקשור בטוהר מידות ,ואל תאלץ אותי להשיב לך באותו מטבע שאתה
מדבר שב בשקט ושיהיה לך קצת כבוד.

יחיאל אדרי :אתה מחלק ציונים כל החודש על מה אתה מדבר שטויות.
דן תיכון:

אולי תירגע אתה .אולי תירגע.

יחיאל אדרי :תדבר לעניין ותפסיק לתת לראש העיר כל הזמן ציונים.
דן תיכון:

אני מציע לך שב בשקט.

יחיאל אדרי :לא רוצה לשבת בשקט ,שב בשקט אתה ,תתבייש אתה ייצגת את המדינה את
ישראל איך אתה מדבר ככה .תכבד את התפקיד שהיית בו.
דן תיכון:

תפסיק לבלבל את המוח תואיל בטובך לשבת בשקט.

יחיאל אדרי :אתה תגיד לי אם לשבת בשקט או אם לדבר באמת דן עם כל הכבוד לך תכבד
את האנשים שיושבים פה .אתה לא מאמין בראש העיר הזה הוא לא נבחר
אתה בוא טוחן לנו את הראש שלוש שעות על שטויות ,מדבר שטויות בטונות,
מדבר שטויות בטונות הגיע הזמן שתפסיק.
רועי לוי:

יחיאל תפסיק אתה מגזים.
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יחיאל אדרי :זה עובר כל גבול .רועי אני לא פניתי אליך אני מבקש.
רועי לוי:

זה לא יפה לדבר ככה ,גם אתה תדבר יפה.

יחיאל אדרי :שיפסיק לתקוף תפסיק להגיד לו  ...נבחרת תפסיק להגיד לי אני מפיל ראשי
ערים.
דן תיכון:

שב בשקט ותן לדבר.

יחיאל אדרי :אל תפגע באנשים תדבר לעניין אתה לא תשמע אותי בכלל אל תפגע בראש
העיר ,ראש העיר נבחר בצדק אתה לא יכול להגיד לי שאני נבחרתי כדי להפיל
ראשי ערים ,סליחה עם כל הכבוד אתה לא תעשה  ...תודה רבה זה מה
שעשיתי רועי?
רועי לוי:

בחלק מהקדנציה זה מה שעשית ,אגב זה חלק מהעניין הפוליטי.

דן תיכון:

תקרא לו לסדר מה שנקרא.

יחיאל אדרי :אתה רוצה שאני אגיד לך גם מה אתה אמרת על ראש העיר.
דן תיכון:

הצדיק של העיר הגיע.

רועי לוי:

יחיאל היית אופוזיציה.

יחיאל אדרי :לא עשיתי מה שהוא עשה.
רועי לוי:

זרקת מיקרופונים זה מה שעשית.

יחיאל אדרי :הסוף שלך יהיה שאני יעלה ללודמילה זה הסוף שלך.
דן תיכון:

טוב שאתה מנסה להפוך את זה להומור.

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

גאורגי אם לא הבנת ,גיאורגי אני שמח שאתה ,אני חושב שאתה לא יודע מה
תפקידו של חבר מועצה.

משיח עמר:

אני מבקש שבסוף הערב הזה הוא יחלק לנו תעודות מה הבעיה.

דן תיכון:

זה אחד הנושאים החשובים ביותר שעומדים להכרעה בקדנציה .בעצם גורלה
של נשר די תלוי בהחלטה הזאת ,זו לא החלטה מנהלית .זו לא החלטה
מנהלית.
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משיח עמר:

דן אני רוצה לומר שמה שנאמר היום עלוב ,עלוב ,עלוב.

דן תיכון:

אני לא רוצה לענות לך .סגן ראש העיר אתה מבייש את ...

משיח עמר:

תאמין לי אתה מדבר פה על אנשים שויתרו על יותר מה שאתה יכול להשיג
כל ימי חייך אתה אפילו לא יודע את זה ,הם ויתרו על כל מה שאתה יכול
להשיג בעוד  100שנה .ואתה לא יודע להעריך את זה .אתה את השטויות שלך
חייב להפסיק ,אתה יודע אתה כבר לא שולט בזה ,חבל.

דן תיכון:

אתה יכול ללכת.

משיח עמר:

אני באמת הולך זה באמת עברת את כל הגבולות האפשריים ,זה בושה
וחרפה לכולנו ,ואתה עוד מדליק אותו עם המצית שלך תגיד לי אתה
נורמאלי.

רועי לוי:

מה אתה בהלם ממנו.

דן תיכון:

זה אחד הנושאים החשובים ביותר שידונו בקדנציה הזאת ,השפעתו על
המשך התפתחותה של נשר הוא קרדינאלי .מנסים להתייחס לו כאילו זו
החלטה שתתקבל במהירות שיא מבלי שהנושא הזה נבחן לגופו של עניין אולי
מטעמי נ וחות כאלה או אחרים של מישהו .אני סבור שצריך לקיים דיון
בישיבת המליאה בנושא הזה ,שכן ההחלטה היא חשובה ביותר ולא לקבל
אותה בחיפזון ובחוסר אחריות ,ולכן אני מצביע נגד.

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס גם כן לנושא של ועדה מקומית עצמאית לתכנון ובניה
בנשר .ראשית אני רוצה לציין שההחלטה שהבאת לנו זו החלטה שכבר בעבר
התקבלה.

דן תיכון:

לא יצא מזה כלום אני מבטיח לך.

רועי לוי:

מועצת העיר החליטה להקים ועדה מקומית עצמאית ,היתה החלטה בנושא
הזה ,ואני חושב שההצעה כפי שהבאת אותה מבלי רגע אני אדלג על התוכן
שלה היא לוקה בחסר .היא לא קובעת סד זמנים אם כבר החלטת ואתה
החלטת ,זאת אומרת אם כבר הבאת את ההחלטה הזאת אני חושב שמן
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הראוי היה לקבוע סד זמנים איך עושים את זה ,כמה עושים את זה ,תן לי
בקשה להתייחס ,לא יכול להיות שזה מגיע לעיר מבלי שמתקיים כאן דיון
רציני על ההשלכות גם של העלויות ,ישי העלה נקודה אחת אני לא רוצה
לחזור עליה אני מסכים על הנקודה שהוא העלה מה העלויות לעיריית נשר,
מה זה אומר מבחינתנו ,מה זה אומר מול מחלקת ההנדסה של העירייה .מה
זה אומר מול המפקחים ,כפי שדן הגדיר את זה יותר טוב איזה שהיא מילה
על נייר עבודה ,כמה זמן ,איך עושים ,כמה עושים ,שלושה חודשים ,חודש,
יומיים 60 ,יום 90 ,יום 30 ,יום 200 ,יום לא משנה כמה ימים אבל איך עושים
את זה .אז אתה מביא לכאן אבי איזה שהיא החלטה שעוד פעם אם החלטת
ללכת על זה אני אומר לך היה ראוי שתשקול את זה עוד פעם אבל אם
החלטת ללכת על כזאת הצעה איזה מן הצעה זאת ,להקים איזה שהוא,
להנחית חללית מהירח בנשר ,איך מנחיתים אותה? איך מקימים אותה ,איך
מחליטים לכן אני חושב בכדי שאני אוכל לקבל ,בכדי שאני אוכל לקבל
החלטה מושכלת כיצד להצביע בעד ,נגד עניין שכזה אני חושב צריך לבוא
בפנינו נייר ,עמדה שיכלול את הכל זה אחד .דבר שני אני חושב שמן הראוי
גם אחרי כל כך הרבה שנים של שירות של ועדת מורדות כרמל מן הראוי אולי
שהיה ניתן להם גם כן את היכולת להשתתף בדיון בהחלטה כזאת כדי לראות
מה הם אומרים אני אומר גם למה .קראתי את דו"ח מבקר העירייה בנושא
של ועדת מורדות כרמל ,יש עוד פעם עוד לא הגיע לדיון כאן אבל יש לי
ביקורת על הדברים שנכתבו שם ,אני חושב שועדה מורדות כרמל בשנתיים
האחרונות ,בשנתיים האחרונות בעיקר אני חושב שנעשית שם עבודה לנסות
ולשפר את השירות לאזרח ,את מה שהם עושים זה לא דבר של מה בכך ,הם
יותר מסבירי פנים אני יכול להגיד שאני מתקשר הם עונים לטלפונים ,זאת
אומר יש ,זה לא מה שהיה בעבר אני חש שיש שינוי בועדה הזאת ושינוי נכון.
עכשיו לעומת היתרונות שיש בה יש גם חסרונות ,אגב כמו בועדה המקומית
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יש יתרונות ויש חסרונות ,אבל אני באמת מתפלא אבי איך החלטה כל כך
חשובה וקרדינאלית כפי שדן אומר החלטה בתכנון של העיר נשר מגיעה כך,
עם איזה שהוא דף עם הצעת החלטה ,המופרית בלי פירוט ,בלי לרדת
לעומקם של דברים בלי איזה שהוא דיון מעמיק ,בלי להציב סד זמנים ,מי
מלווה את הפרויקט הזה ,איך מלווים אותו ,יכול להיות שצריך ייעוץ משפטי
לקבל בעניין הזה ,איך אנחנו עושים את זה ,יכול להיות שצריך לעשות את זה
מול הכנסת ,אני באמת לא מבין כיצד לקבל החלטה בצורה כל כך חפוזה.
בנוסף אני עוד לא סיימתי ,אני עוד לא סיימתי .בנוסף לכך אתה אמרת אם
אני זוכר טוב בהצעת החלטה שלך שימונו חברי מועצת העיר בועדה מתוקף
תפקידם כחברי מועצה ותהיה ועדת היגוי יכול להיות לעניין הזה? לא אמרת
את זה?
אברהם בינמו :עוד לא.
רועי לוי:

אני חושב שראוי לשקול כאן בהחלטה להכניס גם נציגי ציבור ולא רק חברי
מועצת העיר שיהיו שותפים להחלטות ,חשוב לדעת מי ילווה את הועדה
הזאת גם כן במידה והיא תקום ,מבחינה תכנונית ,מי יהיה היועץ וכיצד ניתן
לקבל ,זאת אומר יש כאן המון ,המון שאלות בשביל להעביר את ההחלטה
בצורה כזאת חפוזה לפי דעתי אני מתכוון להצביע נגד ולו מהטעמים האלו,
אני חושב שזה דיון שצריך להיות רציני עם סד זמנים ברור לכל חברי
המועצה לאן הולכים .כי אני אומר במידה והולכים להקמה של ועדה
עצמאית אני חושב שגם אנחנו צריכים לבוא בטח אם נהייה חברים וללמוד
את הנושאים שם לעומק ,לעבור הכשרות ,לעבור קורסים ,לעבור זה ,כאן זה
נשמת הפרט של העיר .לכן אני כרגע ,תתפלא שכן הלכתי ללמוד את הנושא
אני חושב שועדה מקומית יש עליה על אחת כמה וכמה אחריות שאין בועדה
מרחבית זה הכל אני אצביע נגד.

יחיאל אדרי :טוב רבותיי ועדת מורדות כרמל רועי אתה אומר שהיא השתנתה לטובה ,היא
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לא השתנתה לטובה סתם ,היה פה שר הפנים ,ראש העיר קיבל החלטה יחד
עם כולנו לגבי צוות היגוי להעביר את הועדה לעיר נשר.
דן תיכון:

איזה שר הפנים היה כאן?

יחיאל אדרי :שר הפנים הקודם איך קראו לו? דב סער .קודם ,קודם מתחלפים מהר מה
אני יעשה .היה סיכום בזמנו ולאורך כל הדרך דובר על ועדה מקומית
עצמאית בנשר ,בא שר הפנים גם ממונה על המחוז ,גם יו"ר הועדה שהיה
שם ,גם ממונה על המחוז ואמר רבותיי אנחנו ,מה אתם רוצים כדי שזה לא
יקרה .אמר ראש העיר אני מבקש שהועדה תגיע לנשר שתהיה ממוקמת
בנשר ,לפחות זה שתישאר ועדה מרחבית אבל תהיה ממוקמת בנשר שתהיה
נגישות .שר הפנים הקצה לטובת העניין הזה  400אלף שקל ,כדי שזה יהיה
יעבירו את זה לפה ,עשו קול קורא הריצו את המהלכים האלה ,קול קורא
למציאת מקום שהועדה המרחבית,
דן תיכון:

כבר שכרתם.

רועי לוי:

תגיד לי מימון טובול הביא משרדים בשמי בר סגר הכל הנה שהפרוטוקול
ישמע בטרם יצא הפרסום אני אוכיח את זה.

יחיאל אדרי :שקר .אני לא משקר מה לעשות .אני מבקש לא הפרעתי לך רועי ולא הפרעתי
לך .היה סיכום בא יו"ר הועדה יצא קול קורא היו  3מקומות שהיו צריכים
לבחור אחד מהם ,באו הועדה הגיעו למקום הזה ,ראו את המקום ,ראו את
העלות עשו את כל העבודה לגבי העניין הזה ,מורדות הכרמל לא העירייה... .
לא עשה שום דבר תלך לועדה תקבל את כל הפרטים .כל מה שאני אומר אני
עומד מאחורי זה .אני אומר לך די .ראש העיר נתן צ'אנס לכל העניין הזה
שהועדה תגיע לנשר שיתן יותר שירות לתושבים ,הוחלף יו"ר הועדה ,הוחלפה
המהנדסת הועדה ,דיברו איתם על שירות אחר והראיה שאתה אומר שהיום
הם נותנים שירות אחר .המה מה ,אני מקבל את זה .אני מדגיש את זה אני
בא ואני אומר הכל טוב ויפה אמרנו נביא את הועדה לפה ,הועדה לא רק שלא
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 ...שמו למרות ששר הפנים הקצה לזה כסף הכל זאת אומרת בשורה תחתונה
עבדו עלינו בעיניים .אני רוצה להגיד לכם אני ממלא מקום בועדה אני לא
חבר בועדה ,הייתי פעם אחת בישיבה ,יושב שם  4שעות 3 ,שעות מדברים על
טירה ורכסים ועל נשר לא מדברים ,גם בנשר יש תנופת בניה ,אני חולק על
מה שאמר ישי נבחר ציבור צריך לדעת גם להגיד לא שצריך,
ישי איבגי:

תדייק במה שאמרתי יש כאלה שלא אוהבים להגיד לא ,לדעתי זה מה שאני.

יחיאל אדרי :אני אומר לך שצריך להגיד לא יגידו לא .אנחנו אומרים ראש העיר אומר
להביא את הועדה לנשר כועדה עצמאית.
דן תיכון:

על סמך מה הוא אומר ,יש לך נייר עשית עבודה.

יחיאל אדרי :ברגע שהועדה תהיה בנשר התושב יקבל שירות אחר ,אגב נשמעו תלונות
קשות מאוד על ידי התושבים על זה שגוררים אותם שנים .רועי אל תפריע לי.
רועי לוי:

יש הרבה אני מסכים עם מה שאתה אומר יש הרבה תלונות של אנשים
אומרים להם לכו תביאו סתם דוגמא אישור כבאות ההוא בא אחרי חצי
שנה ,מה הוא אומר גוררים אותי ,איך לא יגררו אותך תביא את האישור
תגמור איתו .אני לא אומר שהועדה בסדר גמור ,אבל גם האזרחים צריכים
למלא את חלקם .סליחה שקטעתי אותך סליחה תמשיך.

משיח עמר:

ברור לכולנו שאת הועדה ,כולנו רוצים שהיא תעבור לנשר ברור לגמרי .זה
חשוב מאוד.

דן תיכון:

מי זה כולם אתה מדבר בשמנו?

משיח עמר:

אני מבקש .אני מבקש להעיר הערה קטנה ,לישי ,הטענה הזו שאל תביא את
הועדה כדי להימנע מלחץ כזה או אחר על אותו משקל אתה יכול להגיד אתה
יודע את מחלקת החינוך תעביר לחיפה ,ואת מחלקת הרווחה תעביר לחיפה
ותעביר כל נושא.

ישי איבגי:

משיח אנחנו רואים את הלחץ אל תתעלם ממנו זה מה שאני אומר.

משיח עמר:

כשאתה בא ואומר שראש העיר לחיץ .תקשיב שניה תן לי להגיד את כל
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האמת ,כשאתה אומר שראש העיר לחיץ ובגלל זה אתה לא מביא את הועדה,
התשובה הנכונה היא לא ,לא להביא את הועדה ,התשובה הנכונה היא
להחליף את ראש העיר ,לא עושים את זה הפוך התשובה הנכונה היא אם
אתה לא מאמין ,אם אתה לא מאמין .לא מטילים ספק בדברים ברורים,
הועדה חייבת להיות ,אנחנו רוצים לתת שירות לאזרח שלנו ,לתושב שלנו.
ישי איבגי:

אתה רוצה לעזור לו תנטרל אותו מזה.

אברהם בינמו :ישי שמעתי את דבריך אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה ,מי בעד הקמת
ועדה מקומית עצמאית? מי בעד הצעת ראש העיר להקמת ועדה עצמאית
בנשר .מי בעד הצעת ההחלטה?
זאב שפיגלר :סוכם בועדה שאם לא  ..לביצוע...
אברהם בינמו :מי בעד הצעת ההחלטה ,מועצת העיר נשר מאשרת הקמת ועדה מקומית
עצמאית לעיר נשר אשר תחיל את סמכויותיה על מרחב התכנון
המוניציפאלי  ,חברי הועדה המקומית לתכנון ובניה יהיו חברי מועצת העיר
מתוקף מינויים מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7מי נגד?  3נגד.
יחיאל אדרי :אני מבקש הצעה שמית.
אביגיל:

מתנגדים להצעה שלושה אנשים דן תיכון ,רועי לוי ,וישי איבגי .בעד
ההחלטה :איגור גורוביץ ,זאב שפיגלר ,משיח עמר ,אבי בינמו ,יחיאל אדרי,
נעמי כספי ובוריס אייזנברג

רועי לוי:

יש לנו הצעה חלופית.

דן תיכון:

אנחנו חושבים שהנושא לא בטל להחלטה ,אנחנו מבקשים שתקום כאן ועדה
שתבדוק את כל ההשלכות שיש לנושא הזה.

נעמי כספי:

אבל למה לא אמרת להם.

רועי לוי:

חברה יש כאן הצעה לסדר יום .שיתנו לי את הדף חסר לי דף.

דן תיכון:

אתה חוטף הצבעה לאחר שלא קיימת שום דיון רציני זה מתאים לך זה כל
כך אופייני לאדם חפיפניק כמוך .אנחנו מציעים להקים ועדה שתבדוק את
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מכלול ההשלכות שיש לנושא הזה על פיתוחה של נשר ,ולא לעבוד מטעמים
כדאיות כזו או אחרת.
אברהם בינמו :מי בעד ההצעה של דן תיכון?  ,3מי נגד?  .7אני נגד ההצעה שלו.
רועי לוי:

שמית ,שמית אם שמית על הכל שמית .הוא ביקש שמית גם אני מבקש
שמית.

אברהם בינמו :אם היית מתייחס ברצינות לנושא היית מקבל ממני תשובות מסודרות.
ישי איבגי:

אני יזכיר לך את המשפט של הרצינות שהיתה בידי הועדה הזאת אם זה יצא
לפועל.

אברהם בינמו :אתם לא מאפשרים דיון רציני וענייני אתם תקבלו את התשובות.
רועי לוי:

שאלתי לאן תעבור הועדה ,אתה יצאת החוצה סליחה ,שאלתי לאן היא
תעבור ,מי יקים אותה ,מי ילווה אותה .לא החלטת להקים ועדה שתבדוק
ועדה.

אברהם בינמו :סליחה רועי,
דן תיכון:

אתה חושב שאם אתה צועק אתה משכנע אני יכול לצעוק יותר חזק ממך.

רועי לוי:

זה לא הצעת החלטה .מתי מגישים פרוטוקול להצעת החלטה מאיפה המצאת
את זה.

אברהם בינמו :אתה אל תאשר .אני מודה לך על הזלזול שאתה מזלזל בי ואני מודה לך מאוד
אם אתה יודע כמה עבודת מטה נעשתה על הנושא הזה ,היית אולי.
רועי לוי:

מי עשה את העבודה?

אברהם בינמו :אני עשיתי את העבודה.
רועי לוי:

אני יכול לדעת מי עשה עבודה מהנדסים ,יועצים משפטיים ,אדריכלים מי.

משיח עמר:

הטקסט הזה שהוא הקריא זה דבר שמתבקש על ידי משרד הפנים הוא חייב,
זה פניה ראשונית המתחייבת על ידי משרד הפנים ,מעבר לזה יש ועדה.

רועי לוי:

אני מסכים איתך תגיד שאתה עושה הפוך החלטת שתהיה ועדה אבל לא
החלטת איך תהיה ועדה אז מה עשית בזה מה אתה עובד ככה.
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אברהם בינמו :המדיניות של משרד הפנים ,שתוקם ועדה הן בנשר והן בטירת הכרמל,
רכסים זה קצת בעייתי בגלל היקף האוכלוסיה .תיקון  ,101השאיפה שלו
להעביר את כל הועדות שתהיינה ועדות עצמאיות.
דן תיכון:

זה נכון אבל לא בימיך.

אברהם בינמו :אני מבקש לעבור לסעיף הבא אישור שני מעומדים לועדת מכינה לבחירת רב
ראשי אני מציע הצעת החלטה .בהמשך לפניית שר הדתות ובהתאם לתקנות
שירותי הדת העירוניים בחירת רבני עיר  ,2007הנהלת העיר נשר ממליצה על
סגן ראש העיר משיח עמר ,ועל חבר המועצה ישי איבגי כנציגים בועדה
המכינה לבחירת רב ראשי .כן מי בעד?
דן תיכון:

מה מציע שר הדתות.

אברהם בינמו :זה ועדה שמכינה.
רועי לוי:

תן לי להביא מה זה.

משיח עמר:

אני וישי נחזור מהועדה בישיבה הראשונה נעדכן אתכם ,כל פעם מחדש מה
היה בועדה.

דן תיכון:

אני טוען שלא יתקיים כאן דיון רציני בנושא הזה.

משיח עמר:

למה יש  ...של השר לקבוע הקמת ועדה לבחירת רב ,ואנחנו צריכים לתת לשר
שני נציגים שישבו באותה ועדה.

דן תיכון:

אנחנו רוצים לדעת מה כתב השר.

משיח עמר:

השר כותב שיש על פי החוק ,על פי החוק חייבים לבחור ועדה שתכין את כל
תהליך בחירת הרב הראשי ,ועל פי החוק והסמכות שניתנה בידו.

רועי לוי:

אם ההיית קורא את מה שנשלח לי .כמו ועדת בחירות כאילו.

משיח עמר:

לא היא לא בוחרת ההיפך ,מי שיושב בועדה מכינה אסור לו להיות ...

רועי לוי:

אם אתה במכינה אתה לא יכול להיות ב –  8שמצביעים?
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משיח עמר:

לא ,בשום אופן .כל מי שנמצא בועדה מכינה אסור לו להיות בועדה.

ישי איבגי:

אתם תהיו נציגים אני יהיה בועדת מכינה.

אברהם בינמו :אני מקריא עוד פעם את הצעת ההחלטה .הצעת ההחלטה בהמשך לפניית שר
הדתות ובהתאם לתקנות שירותי הדת היהודיים ,תשס"ז –  2007הנהלת
העיר ומועצת העיר ממליצים על סגן ראש העיר משיח עמר ועל חבר המועצה
ישי איבגי כנציגים לועדה המכינה לבחירת רב ראשי ,מי בעד?  9בעד ,מי נגד?
מי נמנע? אחד נמנע .תודה רבה.
בהתאם להחלטת מועצת העיר להוסיף לסדר היום דיון בהרכב האסיפה הבוחרת לבחירת רב
ראשי ,מועצת העיר צריכה לתת  8חברים על פי המפתח הסיעתי הבא3 :
מנציגי ירוקים 2 ,ליכוד 2 ,יש עתיד ,עתיד נשר אחד 3 .ירוקים ,נשר אחד2 ,
ליכוד 2 ,יש עתיד ,צעירי נשר יש עתיד 2 ,ליכוד ישראל ביתנו 2 ,יש עתיד
צעירי יש עתיד 1 ,נשר בתנופה .על הסיעות להעביר את שמות נציגיהם עד
ליום שני  9/11/2015יום שני הקרוב ,סיעה שלא תעביר שמות מטעמה ראש
העיר ימונה נציג במקומו.
דן תיכון:

תרשמי אני הנציג מהסיעה שלנו.

רועי לוי:

אצלנו אין ברירה ישי במכינה אז זה אני ומירית .גם הליכוד אין ברירה כי
משיח במכינה ,אז צריך להיות שפיגלר ואיגור.

יחיאל אדרי :לא חייב להיות חבר מועצת עיר.
רועי לוי:

אתה אמרת שחייב להיות חבר מועצת עיר ,זה מה ששאלתי.

יחיאל אדרי :אם לא עוד יותר טוב.
אברהם בינמו :נציג נשר בתנופה רועי לוי ומירית קרוגליאק חברי סיעת יש צעירים ,לצעירי
נשר יש עתיד.
ישי איבגי:

אבי אפשר להציע משהו קטן ,אם אתה עד מחר מברר ואפשר לתת נציגים
מהציבור אנחנו מוכנים לתת לך נציגים מהציבור לשתף קצת את הציבור .אין
לנו בעיה .אם הוא יוכל להגיד שכן.
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דן תיכון:

יש לך יועץ משפטי תשאל אותו מה אתה שואל את ראש העיר.

ישי איבגי:

אתה יודע להגיד לי?

משיח עמר:

לא הוא לא יודע ,הוא לא יודע אל תשאל אותו באמצע הישיבה .באמצע
הישיבה באמת .אני לא מזלזל באנשים.

אברהם בינמו :מועצת העיר מאשרת  8נציגים על פי המפתח הסיעתי 3 ,לירוקים למען נשר,
נשר אחת 2 ,צעירי נשר יש עתיד 2 ,להליכוד ישראל ביתנו ואחד לנשר
בתנופה ,מי בעד?  9בעד ,מי נגד? מי נמנע? אין .ההחלטה באה ואומרת שעד
יום שני הסיעות יעבירו.
רועי לוי:

רגע סליחה אלא אם יש אפשרות לנציגי ציבור אם כן ,נביא נציג ציבור .תנו
אתם הירוקים תגמרו עם זה.

אברהם בינמו :הוא שאל שאלה טובה.
רועי לוי:

אני רוצה אישה.

יחיאל אדרי :יהיו נשים.
אברהם בינמו :אני להערתי חושב ש –  4מתוך ה –  8צריכים להיות חברי מועצה ואני אומר
להערכתי זה לא בדוק ,אין לי תשובה כרגע לתת לך.
דן תיכון:

אתה לא יכול להשיב יש יועץ משפטי.

משיח עמר:

ערב טוב אדוני (משוחחים בטלפון) אני רוצה לברר משהו חשוב יש כאן
נציגים בועדת מכינה לגבי בחירת רב ראשי האם חייבים להיות חברי מועצת
העיר? לאו דווקא נציגי ציבור עובדי עירייה יפה מאוד .הם לא חייבים להיות
חברי מועצת העיר .א' לא חובה שיהיו חברי מועצת עיר ,ב' חייבים להיות
מתוך ה –  50 ,8אחוז נשים .אבל זה לא פוסל ,זה לא פוסל אם הוא רוצה
להיות חבר בועדה הוא יהיה .הוא רוצה להיות שיהיה .לגבי נשר בתנופה דן
תיכון ,לגבי הליכוד ביתנו יפה בללי אישה ואם אנחנו לוקחים את נעמי אישה
ואתם גם כן ,מירית כבר.

דן תיכון:

תשמעי אני אתן לך מועמד מישהו נתן לי עצה טובה .אני אומר לך מיד
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כשנצא אני אתן לך את השם .שלמי זינו הוא הנציג שלנו.
אברהם בינמו :אני שמח על ההתקדמות בתחום הזה .אני מודה לחברי המועצה אני אומר
ככה אנחנו צריכים לאשר  2נציגים לחברה הכלכלית.
רועי לוי:

טעית כאן בהצעה לסדר רשום ציבור זה לא ציבור .יש טעות ההצעה היא ,2
רשום אישור נציגי ציבור לחברה הכלכלית.

אברהם בינמו :יש טעות ,אישור לצעירי נשר יש עתיד כפי שהתחייבנו ממשרד הפנים ואישור
נציג ציבור כדי להשלים את המכסה לכן הצענו את ישי איבגי במקום גאורגי
גרשקוביץ ,ואת יוסי כפירי .עכשיו
רועי לוי:

מי זה יוסי כפירי?

אברהם בינמו :יוסי כפירי הוא מהנדס.
רועי לוי:

הוא תושב העיר?

אברהם בינמו :אני לא יודע.
דן תיכון:

אם הוא לא תושב נשר איך אתה ממנה אותו.

רועי לוי:

יש לנו כבר תושב אחד שהוא לא תושב נשר בועדה.

אברהם בינמו :מי?
רועי לוי:

יש דברים שאני לא אומר ,יש רגישויות שאני לא פוגע .אני ארשום לך בכתב
אבי .אני בכוונה לא אומר את זה לפרוטוקול.

אברהם בינמו :אנחנו נחליף את הנציגים אני לא רואה בזה ראה וקדש.
רועי לוי:

זה לא קשור לזה ,אני בכוונה לא אומר את השם.

אברהם בינמו :הרכב הדירקטוריון  3חברי מועצת עיר 3 ,עובדי עירייה ו –  3נציגי ציבור.
ככה נקבע ההרכב.
רועי לוי:

אגב בזמנו התקבלה החלטה שאנחנו ניתן את הנציג ציבור .צעירי נשר.

יחיאל אדרי :אבל אתם הגשתם חבר אז חבר.
רועי לוי:

אז לא יכול להיות שיהיה מישהו שהוא לא מנשר .הוא גם יש לו נכסים בעיר.

אברהם בינמו :אז מה אסור לו להיות כאן .אתה היום לא יכול לעשות כלום במדינת ישראל.
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ישי הוא נציג ציבור? הוא נציג העירייה ,לגבי ישי מאושר לגבי השני אפשר
לשנות.

רועי לוי:

הוא לא מנשר.

דן תיכון:

יש מכתב של מנכ"ל משרד הפנים שמורה איך להרכיב את הנציגויות של
חברי הסיעות בגופים של העירייה ,בין השאר הוא עוסק גם בחברה
הכלכלית ,אני מבקש לדעת מה יושם מהמכתב הזה ומה לא יושם מהמכתב
הזה ,והאם יש התייחסות לגבי החברה הכלכלית ,עד כמה שאני זוכר יש
התייחסות לגבי החברה הכלכלית ,ולכן ממך אני מבקש חוות דעת ,ממך אני
רוצה לדעת מה קרה למכתב הזה ,למה הוא לא יושם ,ומה הוא אומר לגבי
החברה הכלכלית? יש מכתב זה כתוב את יודעת ושום דבר לא נעשה ממנו,
שום דבר לא בוצע ממנו ,מצפצפים.

משיח עמר:

אולי תרחיב קצת כי לא ראיתי שום מכתב.

דן תיכון:

יש מכתב שמודיע בעצם שסיעות האופוזיציה.

משיח עמר:

מאיפה המכתב הזה הגיע?

רועי לוי:

מהממונה על המחוז.

דן תיכון:

לא מהממונה על המחוז הוא קיבל את זה ממישהי ממשרד הפנים ,שמורה
שהרכבת הועדות ייקחו את נציגי האופוזיציה לאורך כל הדרך ,אני רוצה
לדעת בין השאר הוא גם מדבר על החברה הכלכלית.

יחיאל אדרי :בשביל זה מוציאים את גאורגי ושים את ישי.
דן תיכון:

אני חוזר לגבי כל הועדות תגידי לנו מה בוצע מהמכתב הזה כדי שנוכל להסב
את תשומת ליבו של השר.

אברהם בינמו :הכל בוצע.
רועי לוי:

לא מורדות כרמל לא בוצע.

דן תיכון:

יש הרבה דברים שלא בוצעו גם מורדות הכרמל לא בוצע.

רועי לוי:

יש החלטה שאבי הוציא אותה על מורדות הכרמל.

"חבר" – הקלטה ותמלול

76
מליאת מועצת נשר 15/2015
דן תיכון:

 04/11/2015ב.ש.ג

אני מבקש ממך לבדוק את בקשתי אתה לא היית כאן יש מכתב של בכירה
ממשרד הפנים לממונה על המחוז והם מורים לכם איך לחלק את המקומות
בכל הועדות.

אברהם בינמו :אני מבקש שזה ירשם בפרוטוקול.
דן תיכון:

אני מבקש לקבל תשובה.

אברהם בינמו :אני מבקש שזה ירשם בפרוטוקול ,אני מבקש לאשר את  2המעומדים ישי
איבגי ויוסי כפירי.
רועי לוי:

רגע ,רגע מי זה אבל יוסי כפירי.

אברהם בינמו.1,2,3,4,5,6 :
משיח עמר:

ניתן להחליף אותו אם יהיו הערות.

רועי לוי:

למה אי אפשר להביא קורות חיים שלו כדי שנדע מי זה .איזה מן דבר זה
אנחנו לא יכולים לדעת .יש לי הצעה חלופית ,ההצעה חלופית למנות כפי לפי
הצעתו של ראש העיר את ישי איבגי כנציג המועצה במקום גאורגי ולגבי נציג
הציבור במידה וראש העיר מתעקש על אדון יוסי כפירי להביא קודם כל את
קורות חיים שלו למועצת העיר ומועצת העיר תוכל לקבל החלטה מושכלת
אחרי שהיא  ...על קנקנו של האדם הזה.

אברהם בינמו :מי בעד ההצעה של רועי לוי?  2בעד ההצעה 3 ,בעד .מי נגד? .6
רועי לוי:

יפה מאוד שלא יהיה תושבי נשר כל הכבוד לכם .אין בנשר מעומדים ראויים
צריך לייבא מחיפה .אתה זה שהסתובבת ואמרת אין עובדים מנשר מביאים
עובדים מבחוץ ,מביאים אנשים מבחוץ ואתה זה שמביא אנשים מבחוץ.

אברהם בינמו :אמרנו  3אנשים נציגי ציבור והנציגים האלה לא אהבו את המינויים של
משרד הפנים.
רועי לוי:

למה חסר אנשים טובים בנשר.

אברהם בינמו :לא אמרתי.
רועי לוי:

אז מה הבעיה אז תמצא מישהו טוב .אתה רוצה אני אביא לך אני רציתי
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להגיד לך מישהי רו"ח ,אתה אומר אתה תביא ,תביא אחלה.
משיח עמר:

אני אומר לך אם יוסי לא יעבור בועדה אני יציע .אני כבר טיפלתי.

דן תיכון:

למה הצבעת בעד אתה יודע מי זה?

רועי לוי:

אתה הצבעת למישהו שהוא מחוץ לעיר זה מה שאתה הצבעת .תביא את
המועמד שלך.

משיח עמר:

אני צריך לשאול אותו קודם.

רועי לוי:

תשאל אותו זה עלה בועדת הנהלה למה לא הבאת אותו שם? למה לא הבאת
את האיש שלך שם.

אברהם בינמו :מירית קרוגליאק העלתה בזמנו את הנושא של דיון בגביית חוק חניה ,לצורך
העניין הוקמה ועדה באמצעות היועץ המשפטי ,היועץ המשפטי הגזבר
ומנכ"לית העירייה.
דן תיכון:

צירפת את הדו"ח של הועדה?

אברהם בינמו :בוודאי שצירפנו אותה.
דן תיכון:

למי?

אברהם בינמו :לכם.
רועי לוי:

לא קיבלנו.

אביגיל דולב :נשלח ,תסתכלו ב –  7/10בישיבה המוקדמת.
רועי לוי:

נכון נשלחה הצעה לסדר לא נשלח ,תקשיבי מה הוא שואל ,את לא מקשיבה
מה הוא שואל.

דן תיכון:

אנחנו רוצים לקבל את ההמלצות שלכם.

אביגיל דולב :שלחתי.
דן תיכון:

לא קיבלנו.

אברהם בינמו :מאחר וההצעה של מירית קרוגליאק והיא אינה נוכחת אנחנו נדחה את זה
לדיון כאשר היא תהיה.
אישור דו"ח כספי קומפוסט
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אברהם בינמו :הנושא הבא זה דו"ח רבעוני .2/2015
רועי לוי:

אבי לא אישור דו"ח כספי קומפוסט זה הנושא הבא סעיף  .8זה קיבלנו היום.
אני מבקש להודיע ,אבי אני מבקש להודיע לפרוטוקול ,אני רק מבקש להודיע
לפרוטוקול שאני יוצא החוצה לא יכול להשתתף בדיון הזה.

(רועי לוי יוצא מהדיון)
דן תיכון:

למיטב זכרוני לפני  3חודשים ראיתי את הסעיף הזה ורשמתי הרבה הערות
לגבי מה שנעשה שם .רגע לפרוטוקול יש חקירה משטרתית שם? נעלמו שם
כספים?

אביגיל דולב  :אני לא יודעת להגיד לך בוודאות.
דן תיכון:

מתוך הדו"ח עולות כל מיני שאלות אני פשוט לא זוכר.

אברהם בינמו :השאלות שלך הן שאלות במקום ,שאלות במקום אני רוצה להגיד לך שאני
מבקש ,ביקשתי מהיועץ המשפטי לבחון את הפסקת ההשתתפות שלנו
בתאגיד הזה שנקרא קומפוסט אנחנו מהווים שם  4אחוז ,בגלל שמשרד
הפנים מבצע שם ,זאת אומרת משרד הפנים מבצע בדיקה שעדיין לא
הסתיימה.
ישי איבגי:

מה האלטרנטיבות שלנו?

משיח עמר:

להסתלק משם.

ישי איבגי:

ולאיפה האשפה.

אברהם בינמו :המקום הזה נשרף.
ישי איבגי:

למה אנחנו עוד שם סתם לדעת.

אברהם בינמו :כי כדי לצאת מתאגיד אני צריך לדעת איך מבצעים את התהליך הזה.
ישי איבגי:

מה אנחנו עושים שם היום ,היום שהוא שורף...

אברהם בינמו :כלום אתה רק משלם דמי חבר.
ישי איבגי:

כמה אנחנו משלמים דמי חבר?

אברהם בינמו :אני לא יודע לענות לך .ביקשתי מהיועץ המשפטי שיכין לי חוות דעת כדי
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לצאת מהנושא הזה .מה שאנחנו צריכים אנחנו צריכים לאשר את הדו"ח,
אנחנו לא חייבים לקבל אותו אנחנו צריכים לאשר את הדו"ח.
דן תיכון:

אנחנו לא יכולים לאשר את הדו"ח ללא מידע .צריך היה להגיע לכאן רו"ח.
אתה רו"ח של קומפוסט? אתה בדקת את זה? אז מה אתה עומד לומר לנו.
אתה אחראי על הדו"ח הפיננסי?

אברהם בינמו :סליחה דן מחובתנו לקיים על זה דיון לאשר או לא לאשר ,לאשר או לא
לאשר.
דן תיכון:

למה מחובתנו אנחנו צריכים לקבל קודם כל מידע ,זה ניירות אנחנו צריכים
לשאול שאלות ,היה צריך לבוא לכאן רו"ח או ראש התאגיד הזה ,זה לא
אוטומטית אנחנו מאשרים ,ברגע שאנחנו מאשרים אנחנו נותנים יד.

אברהם בינמו :אני מבקש להעלות את זה להצבעה.
ישי איבגי:

רגע הוא עוד לא הסביר ,אמרת לו להסביר.

אברהם בינמו :מי בעד אישור דו"חות כספיים של  ...ליום  ?31/12/2014מי נגד?  2נגד.
נעמי כספי:

אני רוצה להודיע לפרוטוקול שקיבלתי אישור לעזוב.

אברהם בינמו :אני מבקש לאשר ,משיח אני אתן לך להגיב .אני מבקש לאשר פרוטוקולים
הנהלה יד 14,/מכרזים יד'....21/
ישי איבגי:

חכה שהבן אדם יחזור אתה עושה מחטף בגלל שהוא יצא .יש לנו מה להגיד
על זה.

רועי לוי:

אבי זה לא יפה יצאתי החוצה ,אבי מה זה אני יוצא החוצה אתה עושה מחטף
אבי מה זה ,אבי מה זה ,אבי מה זה .אין כזה דבר ,אין כזה דבר.

אברהם בינמו :אני מבקש דקה דומיה לזכרו של ראש הממשלה.
דן תיכון:

אתה לא קיימת דיון בנושא הזה בושה ,אתה לא הופעת בפני הועדה לביקורת
ואתה מאשר את זה עכשיו.

אברהם בינמו :לא מדברים בדקה דומיה .תודה רבה הישיבה נעולה.
ישיבת מליאת המועצה ננעלה
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