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מליאת מו עצת נשר 17/2015

סדר יום:
 . 1השבת כספי ארנונה לתושבים ומדידות חוזרות
 . 2תאונות הדרכים הרבות בעיר נשר ובעיות התחבורה בעיר המסכנות
חיים.
פרוטוקול

אבי בינמו:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין .)817( ,17/2015 ,אני
מבקש להשתתף בצער משפחת קלרטג על לכתו בלא עת של ישראל קלרטג
ז"ל ראש המועצה השלישי של נשר שהלך השבוע לעולמו והוא בן  .93ישראל
קלרטג נולד ב 1922-בעיר ורשה שבפולין ,שרד את השואה ,עלה ארצה בשנת
 1947באניית המעפילים לטרון והתיישב בקיבוץ אפק .בשנת  1949עבר לגור
בנשר עם רעייתו לאה ז"ל שהלכה לעולמה לפני  6שנים וגר בשכונת תל חנן
עד  .2009פעילותו הציבורית הראשונה בישוב הייתה כרכז תרבות במסגרת
הסניף המקומי של ההסתדרות בתל חנן .לימים הפך ישראל קלרטג לחבר
ב ועד ההורים הישובי והיה בין מקימיה של קבוצת הכדורגל הפועל תל חנן.
בשנת  1972התמנה ישראל קלרטג לשמש כראש המועצה המקומית השלישי
של נשר והחליף בתפקידו את יצחק רוט ז"ל .קודם לכן שימש כחבר וסגן
ראש המועצה המקומית ושימש בתפקידו כראש המועצה עד שנת  77במשך 5
שנים .היה בין היוזמים והמקימים של בית הספר התיכון בעיר נשר ,בנשר,
ציטוט "ישראל קלרטג היה מבוני ומקימי הישוב וסיפור חייו שזור בסיפורה
של נשר" .עיריית נשר תתיעץ עם משפחתו ותפעל להנצחת זכרו בדרך
מכובדת וראויה .יהי זכרו ברוך .אני מבקש להוסיף ולאחל במעבר חד חג
שמח לי וצאי הקהילה האתיופית עם חג הסיגד שנערך לפני מספר ימים ,חג
שחוגגים אותו  50ימים לאחר יום הכיפורים על מנת לאפשר המשך סליחות
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בין אדם לחברו במשך  50ימים נוספים .חג הסיגד נחגג באתיופיה ,אתיופיה
כידוע לכם היא פי  53בגודלה ממדינת ישראל .עיריית נשר מברכת את
קהילת יוצאי אתיופיה בישראל ובעיר נשר .ולסדר היום.
רועי לוי:

אני מבקש גם כן שתי הערות לסדר בנושא פרוטוקולים שבישיבה ,זימון
לישיבת המועצה הזו .אז ככה ,ראשית דו"ח הכספי של חברת כלכלית
נשרים ,כתבתי הכל למנכ"לית במכתב ,דו"ח כספי של החברה הכלכלית
נשרים לא הועבר לנו כמתחייב על פי ,על פי התקנות  10ימים מראש ולא דנו
בו בוועדת כספים האחרונה ולא אישרנו אותו ככה שתמוה בעיני שאנחנו
מקבלים את זה  24שעות לפני בלי יכולת לדון ולבדוק .אני מבקש לדחות את
הדיון בנושא הזה .הדבר השני ,אגב זה פעם ראשונה שראינו את הדו"ח
הכספי זה לפני  24שעות,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

הדבר השני ב 17-לנובמבר ביום שלישי קיבלנו תוספת לסדר היום ,סעיפים ,9
 10ו 11-בישיבת מועצת העיר  .816הנושאים הועברו לנו גם כן לא על פי חוק,
לא על פי התקנות שהתקנות אומרות  48שעות .העברתי מכתב למנכ"לית גם
בנושא הזה ,למרכזת הישיבות ,לא קיבלתי עד רגע זה מענה על אף אחד
משניהם .מה שאני מבקש כפי שתמיד שנשמור על סדרי הדיונים ועל
הפרוטוקול ושנקבל את החומרים בזמן .מה עוד שבהחלטת מועצת עיר
מישיבה  815קבענו שלפחות  48שעות מראש יתקבלו כל החומרים .מאחר
והם לא התקבלו אני מבקש שהנושאים האלה לא יעלו לסדר יום.

אבי בינמו:

אני מודה ל,

רועי לוי:

נוסף לזה ,סיעת הצעירים שבמעבר חד כפי שאמרת משתתפת בצערה של
משפחת קלרטג על לכתו של ראש העיר השלישי של העיר נשר ,היה ראש
מועצה .בהחלט משתתפת באבלם ומוקירה את זכרו ואת פועלו למען העיר.

אבי בינמו:

תודה רבה .הערות של חבר המועצה רועי לוי נרשמו,
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ישי איבגי:

אני רוצה להגיד גם משהו,

אבי בינמו:

סליחה ,הנושאים יגיעו לדיון ,סליחה לא התחלו בסדר יום ,בואו נתחיל
בסדר יום,

ישי איבגי:

זה משהו כללי,

אבי בינמו:

הכללי שלכם נמשך הרבה זמן,

ישי איבגי:

לא ,לא ,ממש לא ,זה לא קשור אליך ,זה,

דובר:

בשביל מה אנחנו יושבים כאן בשביל לשמוע אותך?

אבי בינמו:

ישי בבקשה,

ישי איבגי:

אני רוצה להגיד ככה ,קודם כל היום בשעה ארבע וחצי התקיימה ישיבה
בראשותה של נעמי כאשר מירית ואני לא קיבלנו זימון לישיבה .קיבלנו זימון
לשעה שש .בשעה שש בערב .ב 11-בצהרים ,או לפנות הצהרים התקשרה אלי
דלית ושאלה אותי אם אני מגיע לישיבה בארבע וחצי ,אמרתי לה אני לא יודע
על מה את מדברת ,אני יודע שזה היה בשש ,אבל מאחר וקבענו את הישיבות
האלה אני מעריך שהן לא קיימות .לא קיבלתי את הזימון .פניתי לאביגיל
פעמיים בשיחה,

אבי בינמו:

בנושא רווחה? סמים?

ישי איבגי:

נגע סמים ומעמד הילד לא משנה .בקיצור הם נושאים שאני בטוח שהם
חשובים ויש לנו מה לתרום שם ולהגיד וביקשתי מאביגיל שתדחה את
הישיבה אפילו למחר ,אני מוכן בהתרעה קצרה אין לי בעיה .לא יכולים
לקבוע ישיבות בארבע וחצי בצהרים כאשר יש פה אנשים שכירים שלא
מתפרנסים מהעירייה .דיברתי איתך גם על הנושא הזה במובן אחר לא מזמן.
וחשוב לי שזה יהיה ברור וחד וחלק.

אבי בינמו:

אני מיד אשיב,

ישי איבגי:

הישיבה של היום היא לא הייתה חוקית כי היא נגדה את דיני העיריות זה
אלף .ב .היא נגדה את הסיכום של הישיבה האחרונה שאנחנו רוצים עדיין
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לקבל את הזימונים גם לוועדות בכתב והטיעון של אביגיל היה שזה יצריך בן
אדם שיעלה אלינו בשעות נוספות ועדיין,
אבי בינמו:

כן הערה  ...אני אגיב עליה ,דן בקשה,

דן תיכון:

אנחנו מקבלים לאחרונה הזמנות משונות ומוזרות לישיבות .קיבלנו לישיבה,
לישיבות של היום הזמנה ממישהי מלשכת השר ,מלשכת ראש העיר
שהזמינה אותנו בלוויית סדר יום ושעה .השעה נקבעה כמדומני ל6 ,18-
בערב .באותו יום קיבלנו הזמנה נוספת באותו עניין ועליה חתומה מנכ"לית
העירייה .בין שתי ההזמנות היה הבדל בסדר היום .הזמנה אחת לא כללה
דיון בדוחות הכספיים של חברת נשרים והזמנה אחרת בחתימתה נדמה לי
של אביגיל כללה את הנושאים האלה .אנחנו רוצים לדעת מי שולח לנו את
ההזמנות ומי אחראי .לדעתי מנכ"לית העירייה אך ורק היא מזמנת ישיבות.

אבי בינמו:

אני מאד מודה לך .אני לוקח את האחריות על זימון הישיבות שלא נעשו כדין
בעניין נגע סמים וקידום מעמד הילד ,האחריות נופלת עלי .את הסדר בבית
אני אעשה .זה נקודה אחת .אני רק יכול להגיד באותה אתנחתא שתודה לאל
דנו בנושאים אקוטיים ועל מנת לקבל את עמדתו של מר ישי איבגי אני
ביקשתי לזמן ישיבה בעוד  10ימים בשעות הערב המאוחרות שתדון הן בנושא
קידום מעמד הילד והן בנושא המאבק בנגע הסמים בעיר נשר .הישיבה הזאת
תהיה חסויה וגם הפרוטוקולים שלה יהיו חסוים ,הם יהיו כמובן יכולים
להיות לעיניהם של חברי מועצת העיר .הישיבה הזאת תהיה בשעה מאוחרת,
הנושא הוא אקוטי,

ישי איבגי:

היא תהיה בנושאים שהיו היום?

אבי בינמו:

על הנושאים האלה בדיוק ,על הנושאים .אני לקחתי את האחריות ,נכנסתי
היום לישיבה ,כן ,זה דבר אחד .אבל אני אומר באותו מאמר ,אנחנו באותה
הזדמנות אני כבר פשוט לא הספקתי אפילו להגיד ,אני רוצה להודות לממלא
מקומי ולסגני ליחיאל אדרי ולמשיח עמר על הפעילות הנמרצת שלהם
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בבחירת ולמינוי וועדה מכינה ואסיפה בוחרת בבחירת רב ראשי ,זה תהליך
שנעשה אחת ל 40-שנה במדינת ישראל ולעיר נשר אין רב מזה  7שנים ואני
מודה להם על כל הפעילות שעשו וכן לשר דוד אזולאי .אני מבקש,
דן תיכון:

אתה תשיב לי בבקשה,

אבי בינמו:

מה?

דן תיכון:

אתה צריך להשיב לי,

אבי בינמו:

על מה להשיב לך?

דן תיכון:

על אי הסדרים ,מי מזמן,

אבי בינמו:

קודם כל אתה כשאתה אומר אי סדרים אני לא צריך להסכים איתך.

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

אמרתי שאני לוקח את האחריות על זימון הישיבות,

דן תיכון:

אתה לא מסכים איתי?

אבי בינמו:

אמרתי שאני לוקח את האחריות על זימון הישיבות ואני אבחן אצלי בבית
כיצד נעשה,

רועי לוי:

שנתיים אתה כבר אומר לנו את זה,

אבי בינמו:

אני לוקח את האחריות,

רועי לוי:

כל ישיבה אנחנו מעלים את אותו דבר וכל ישיבה אתה אומר את אותו דבר,

אבי בינמו:

אני מבטיח לך שבתום  5שנים 7 ,שנים הדברים יסתדרו .אני מבקש,

רועי לוי:

או ,אם לוקח לך  5שנים לסדר כזה דבר,

אבי בינמו:

 5או  7שים לב 5 ,או ,7

רועי לוי:

 ,7עוד יותר גרוע,

ישי איבגי:

אני יכול להבטיח לך ,5

אבי בינמו:

זה כדי שתבין את המסר,

נושא מס'  :1השבת כספי ארנונה לתושבים ומדידות חוזרות
אבי בינמו:

תראו ,יש נושא לסדר יום שהעלה רועי לוי .השבת כספי ארנונה ומדידות
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חוזרות ,בבקשה רועי לוי.
רועי לוי:

אני מבקש את ההצעה לא קיבלתי .טוב כך ,הישיבה הזו ,אנחנו ביקשנו
סיעות נשר בתנופה וסיעת צעירי נשר יש עתיד חתמנו על זימון לישיבה שלא
מן המניין לפי סעיף  9שמקנה לנו פקודת העיריות ביקשנו לזמן ישיבה שלא
מן המנין דחופה שאחד הנושאים זה כפי שאמרת ואני מביא את הנושא
לשולחן .סליחה ,הנושא הוא השבת כספי ארנונה לתושבים ומדידות חוזרות.
הרקע ,מאז נבחרת אבי בינמו לעמוד בראש העיר נשר בחודש נובמבר 2013
החלה בהנחייתך מבצע מדידות נכסים בעיר נשר לצורך חישובי ארנונה.

אבי בינמו:

בהנחיית משרד הפנים.

רועי לוי:

בהנחיית ראש העיר ,מדידה לצורך חישובי ארנונה .לדוגמא ,נכסים בשכונת
בן דור וגבעת נשר ששטחם הרשום בטאבו הוא  45מטרים נוספו עוד עשרות
מטרים בחשבון הארנונה בגין שטחים משותפים בבית המשותף .אני אציין
שבזמנו היו בונים בניינים ,עמידר היה בונה ,משרד השיכון היה בונה על
עמודים ,זה אומר שהם התחילו לשלם על קומת העמודים ועל המחסנים גם
כן .לעיתים לפי מה שאנחנו יודעים מהתושבים אפילו לא שאלו למי שייך
המחסן פשוט לקחו איזה שהיא מדידה כללית ודחפו לכל אחד את המחסן.
דוגמא נוספת היא ברחוב התמר ,תושבים פנו אלינו וסיפרו שהתווספו
מטרים רבים בגין חישוב של מדרגות ,חצרות משותפים לבתים כאשר
האנשים מעולם לא הגדילו את הבית שלהם ועוד מטר .כמו כן בבני ביתך פנו
אלינו תושבים שחלקם גם ,אני מברך אותם גם כן ,נמצא פה קודם כל זה יפה
שבאתם ואתם מגלים מעורבות והתעניינות .התחילו לחשב להם קומות מסד,
התחילו לחשב להם אם מישהו עשה איזה שהוא גגון להגנה מהגשם ,הפכו לו
אותו לשטח עיקרי .כאשר אנחנו יודעים שאת קומות המסד האלה בזמנו
כשהם בנו אמרו להם שעד  2.20מטר הם לא ישלמו על זה ארנונה,

אבי בינמו:

איך אמרו להם?
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רועי לוי:

כמובן,

אבי בינמו:

איך אמרו להם? בעל פה? בכתב?

רועי לוי:

בעל פה ובכתב .אם תרצה אפשר יושב שם נציג,

אבי בינמו:

לא ,לא ,לא ,כשאני אבקש ,רועי

רועי לוי:

נציג שלהם נמצא פה אפשר לתת לו,...

אבי בינמו:

אני מנהל את,

 17/11/2015א.מ.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

סליחה אדוני ,אני מחלק את סדר היום לא אתה ,אני אתן לו ...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

תדבר על הנושא שלך ,אתה תדבר על הנושא שלך ,בבקשה

רועי לוי:

אז למה אתה נכנס באמצע הדברים ,על תיכנס לי באמצע הדברים,

אבי בינמו:

בבקשה,

רועי לוי:

הוא גם נכנס לי באמצע הדברים וגם אומר לי למה אתה מדבר,

דובר:

אתה לא יכול לתת רשות דיבור לאורחים,

רועי לוי:

אני מקריא הוא שואל אז אני אומר לאנשים לדבר .בכל אופן ,הנושא של
קומות מסד בשכונת בני ביתך שנמצאים כאן היום ,הנושא של חניונים.
כמובן אני אומר ,חניות סליחה .מי שהלך ולקח קומת מסד וסגר אותה והפך
אותה לאיזה נכס לילדים או להשכרה או משהו כזה אין לי וויכוח ,צריך
לשלם ארנונה ,הנה אני אומר את זה פה ,ישמעו כולם .מי שהפך את זה ,אבל
מי שמשתמש בקומת מסד לחניון לרכב שלו כי אם הוא יוצא הרי אם כולם
יסגרו היום את הקומות האלה של החניונים ויוציאו את הרכב החוצה לא
יהיה מקום לעבור בכביש בכלל .יש כאן איזה שהוא משהו ,יש כאן נושא
חשוב מאד להבין אותו ואני רושם ,עוד היד נטויה כי אנחנו מדברים על
שכונת נשר למטה ,אני עכשיו באתי מעסק כאן בנשר ,עסק של בניית
ציפורניים של  20 ,15מטר שהתווסף לו לפני שבוע עוד  40מטרים לארנונה
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בגין שטחים משותפים חייבו אותם .לא הגיוני לחלוטין .ההוצאה הגדולה,
הגדלה בתקציב העירייה מ 152-מיליון ל 192-מיליון היה צריך לצידה גם
להגדיל הכנסות ,היה לנו ברור והתרענו על זה שאתה כראש העיר תחליט
להביא את הכסף מהציבור כי בסוף הקופות מה לעשות גם הם נגמרו
ונגמרות,
דן תיכון:

לא בנשר ,תמיד יש כסף כאן,

רועי לוי:

וכפי שאני יכול גם להגיד ,לצטט מדו"ח מבקר העירייה שאומר שלעתיד צריך
לשקול כבר לקחת הלוואות לעומת תקציב ההכנסות שלא מצליחים להגיע
אליו אבל זה עוד נדון ,יהיה לנו עוד הרבה זמן לדון .לאחרונה כצעד ראשון
מועצת העיר החליטה לשנות את שיטת החישוב ארנונה לנטו נטו .בהצבעה
משותפת לכולם ,ראש העיר היה שותף גם כן להצבעה הזאת וכולנו הצבענו
להחזיר את שיטת החישוב לנטו נטו .זה אומר שבעצם כל התוספות האלה
שהיום מוסיפים ינשרו מהארנונה כך שלא תוכל יותר לגבות כסף לא מחדרי
מדרגות ,לא ממחסנים ,לא מקומות עמודים ,לא תוכל לחשב אותם כשטח
עיקרי .אבל עד שההחלטה תיכנס לתוקף שאנחנו מעריכים שזה כנראה יהיה
באזור  ,2017כמובן אם לא תעכב את ההחלטה ואם תפעל כפי שאתה
מתחייב לפעול מול משרד הפנים ,אנחנו מבקשים לשנות את המצב שקיים
היום .בפועל מה שקיים היום זה חוסר צדק בעיר נשר.

אבי בינמו:

מה הצעת ההחלטה שלך?

רועי לוי:

זה חוסר צדק בעיר נשר ,כשאני אגיע אתה תשמע אותה .זה חוסר צדק בעיר
נשר .חלק מהתושבים משלמים וחלק מהתושבים לא משלמים .אז אם אתה
רוצה והחלטת להביא כסף תמדוד את כל העיר אבל אתה לא יכול למדוד
נקודתית שכונה ולהטיל עליהם את הארנונה ולעצור במקום אחר את
המדידות וכאן כן לאשר וכשמגיעים לגבעת נשר לעצור וכשמגיעים לרחוב
ההוא כן לפי המשחקים שלך ,זה לא יכול להיות ,זה נקרא חוסר צדק וחוסר
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מידתיות .גם התושבים מבחינתם נפגעים מההחלטות האלה בצורה בלתי
הפיכה .אני יודע שב 2014-הם אוימו לשלם את הארנונה ,את התוספות
בארנונה ,אם לא יעשו להם עיקולים .אני יודע שהם ערערו והשיגו לגבי
הארנונה ,אני לא מכיר את הערעורים לפרטי פרטים אבל אני חושב שהערעור
המרכזי שהיה צריך להיות היה צריך לבוא פה ממועצת העיר מחברי
המועצה .אנחנו לא יכולים לתת יד למצב כזה להימשך שמחלק גובים ארנונה
ומחלק לא גובים ארנונה .המצב הזה חייב להיפסק .לכן כהצעה לסדר אנחנו
מציעים כהשלמה להצעה לסדר מישיבה  815אנחנו מציעים להשיב את מצב
מדידות הבתים שיהיה נכון לחודש נובמבר  2011בעצם היום שבו ראש העיר
מונה לתפקיד ראש העיר והחליט להטיל את המס הזה על התושבים2013 ,
סליחה .השבת התוספת הכספית שנגבתה מתושבי העיר בגין תשלום
הארנונה עבור המדידות שבוצעו החל מ ,2013-נובמבר  .2013כל חוזה עם
חברת המדידות במידה ונחליט לצאת למדידות חוזרות יהיה חוזה גלובלי
בלבד שהמרכיב של הבונוס של המדידה העודפת שהם מקבלים ,אם מודדים
 20יש  20והם מביאים עוד  10שהם לא יקבלו מתוך זה בונוס ,לבטל את
הסעיף הזה,
מירית קרוגליאק :בעצם יהיה להם אינטרס,
רועי לוי:

בדיוק  ,של הבונוס אלא לעבוד איתם גלובלי ותשלום עבור מדידות החדשות
שי תחילו להתבצע מתאריך שאתה תחליט שהם יתבצעו ,או וועדת המכרזים
לאחר שנצא למכרז ,ייגבה באופן אחיד מכל תושבי העיר לא לפני ינואר 2018
או לאחר אישור ביצוע שיטת המדידה כפי שאושרה במועצת העיר ,קרי נטו
נטו .זו הצעתנו.

אבי בינמו:

תודה רבה .כן בקשה ,קודם כל אני מברך אותך שבאת .בישיבה הקודמת לא
דנו בנושא החניות כתוצאה מזה שרועי הודיע לנו ואני מקווה בעזרת השם,
נא לרשום את זה אביגיל שבישיבה הבאה מירית קרוגליאק תהיה ,נביא את
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נושא החניות .כן בבקשה.
מירית קרוגליאק :אני רוצה להוסיף למה שרועי אמר ,מדובר באכיפה בררנית .גם כבוד
השופט זמיר קבע בבג"ץ,
אבי בינמו:

מה זה אכיפה בררנית?

מירית קרוגליאק :השופט זמיר קבע בבג"ץ שאכיפה בררנית היא אכיפה פוגעת בשוויון
במובן שהיא מביאה לצורך אכיפה בין בני אדם ומצבים דומים לשם השגת
מטרה כפולה ,או על ידי שיקול זר או מתוך שרירות גרידא .גם בבג"ץ נגד
היועמ"ש קבע בדיוק אותה סיטואציה קבע ברק כי המאשימה חייבת לפעול
מתוך שוויון וללא אפלייה בהפעלת שיקול דעתה .עוד קבע כבוד השופט ברק
כי הפעלה ראויה של ההליך הפלילי מבוססת על אמון הציבור ברשויות ועל
אמונה בהנחת יסוד כי הם מקבלות את ההחלטות מתוך שוויון .הגשת
אי שומים בדרך זו כמו של מדידות מפלות ,מפלה והיא בררנית ,פוגעת באמון
הציבור וברשויות וקובעת  ...ראשית יש שם שלושה קשיים ,שימוש מפלה
בכח התביעה הפוגע בהנחות היסוד להענקת שיקול הדעת השלטוני ל ...שנית,
אפלייה בהגשת אישומים ובמקרה שלנו מדידות פוגעת באמון הציבור ,רוכש
לרשויות התביעה ובפרט ל ...השלטון ובכך מכרסמת בעבותות הקושרים
ובפני החברה .שלישית ,הפעלה לא שוויונית של כח התביעה פוגעת בכח
המרתיע  ...במשפט הפלילי .בדומה לאמות המידה שעל פיה  ...המשפט את
עצמו לעניין הביקורת המנהליות בנסיבות העניין של המדידות ומטעמי הגנה
על הצדק באמת יש להשיב את כספי הארנונה לתושבים שנגזלו מהם .חלק
נמדדו ,חלק לא נמדדו ,גם יש אינטרס לחברה שלקחתם ועשיתם איתה
הסכם על כל מטר שהם מגלים הם בעצם מקבלים תוספת ,אז מן הסתם הם
רוצים למצוא עוד ,הם רוצים למצוא עוד חניה שלא רשומה ,עוד מחסן וזה
לא ,זה לא מידתי ולא ראוי.
אבי בינמו:

אוקי.
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ישי איבגי:

אני רוצה להגיד משהו.

אבי בינמו:

כן,

ישי איבגי:

קודם כל צר לי באמת שבנושא מרכזי כזה לא נמצאים סגן ראש העיר משיח
עמר וזאב שפיגלר שבמובנים מסוימים היו מחויבים מאד לנושא הזה.

אבי בינמו:

מה זאת אומרת ,יש בינכם הסכם?

ישי איבגי:

אין ביננו הסכם ,הם מחויבים כל ...

אבי בינמו:

אם יש הסכם אני מציע ש,

רועי לוי:

יש הסכם ושלחנו אותו ל,

ישי איבגי:

הנחנו אותו כי אנחנו אנשים נקיים ,אם לא קיבלת את זה זה חמור מאד,

דן תיכון:

אני מציע שאתה תניח את ההסכם שלך עוד היום,

אבי בינמו:

אצל מי הנחתם את ההסכם?

ישי איבגי:

אצל מנכ"לית העירייה...

אביגיל דולב :הם שלחו במייל את ,הצהרת כוונות,
ישי איבגי:

לא טוב? רגע לא טוב תגיד,

אבי בינמו:

לא אני שואל אם הנחתם הסכם,

ישי איבגי:

קיבלנו חוות דעת מהיועץ המשפטי,

דן תיכון:

אתה הנחת את ההסכם? תגיד לי אדוני ראש העיר ,אני שואל אותך ,אתה
הנחת את ההסכם שיש לך איתם?

אבי בינמו:

השבתי על כך בישיבה הקודמת,

דן תיכון:

לא אתה לא השבת ,אנחנו רשמנו שלא השבת ,אתה היחידי שלא התייחסת,
אבל אנחנו נגיע לזה עוד היום ואתה תשמע ועוד איך,

אבי בינמו:

כן ישי,

ישי איבגי:

קודם כל אני רוצה ,אמרתי גם בנושא ההצבעה בעניין של הארנונה אני חושב
שיתברר שבאמת למחוייב לנושא הזה נכון לאותה עת ,אבל כנראה מזג
האוויר או משהו גורם לדברים להשתנות,

"חבר" – הקלטה ותמלול

13
מליאת מו עצת נשר 17/2015

 17/11/2015א.מ.

אבי בינמו:

אתה יודע מה זה הסכם חודייבה?

ישי איבגי:

אתה מוכן לתת לי לסיים? אחר כך אני אשאל אותך על הסכמים אחרים ,תן
לי לסיים אבי ,אנשים מסתכלים עליך בתור ראש עיר תראה איך אתה
מתנהג ,זה לא מכבד אותך ,עזוב את זה בסדר ,בוא ניכנס אבי לשיחה
רצינית ,בסדר?

יחיאל אדרי :אל תדאג כשאני אדבר אתה תשתוק,
אבי בינמו:

בסדר גמור,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

טוב ,אבי ,אבי ,תן לי לדבר.

אבי בינמו:

כן ישי ,בבקשה,

ישי איבגי:

טוב .ככה ,קודם כל אני ,אם תקטע אותי אני אצטרך לחזור כל פעם לרעיון
שלי .אמרתי ,צר לי שדווקא בנושא כזה ,אני לא יודע אם זה מזג האוויר ,אני
לא יודע אם זה הצבעים ,אני לא יודע אולי הריח של הצבעים באוויר גרמו
לאנשים ל צאת ,אני תמיד אומר ,הם פה ,אני לא יודע איפה הם אני לא רואה
אותם פה ,כשאני אראה אותם פה אני אדע שהם פה ,אני לא יודע מי אמר
את זה,

אבי בינמו:

כן ישי,

ישי איבגי:

כשאני אראה אותם אני אדע שהם פה .אז הם היו מחויבים לנושא הזה ואני
חושב שזה דבר ראוי .יש לי בעיה אחת עם כל העניין של המדידות וזה בעצם
העניין של התחלת המדידות איפה שזה התחיל .כשזה התחיל בבני ביתך
חשוב לי לדרוש ממך בתור ראש העיר להפסיק לדעתי ,זה כבר עניין של
התעמרות ,אני לא ידוע איך להגיד לך בתושבי בני ביתך מסיבה אחת ,גם
נושא המדידות התחיל איתם כאילו רק עליהם שמו את הזום ,כל אחד יעשה
את החשבונות שלו לבד אם כן או לא ולמה ,זה אלף והשיא היה בדבר הכי
פעוט ,הכי קטן שאני ואתה חברים באותה וועדה זה התמרור .הכל התנקז
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באותו תמרור של האין כניסה שהראה שצריכים את דוד עמר לקואליציה
מורידים את התמרור כשלא צריך אותו מחזירים אותו .כל דבר מתחיל ונגמר
לדעתי ,הדברים השליליים בבני ביתך ואני אומר אין אחידות .קח את
האחריות ואתה תמיד אומר ראשות איתנה ,תוכיח לציבור שאתה לא צריך
את הכסף ,תצביע עם האופוזיציה בהצעה הזאתי ותשיב לתושבים את הכסף
שלקחו להם שלא בצורה שוויונית ביחס למקומות אחרים .תראה לכולם
שאתה ראשות איתנה לא רק בדיבורים אלא בביצועים.
אבי בינמו:

תודה רבה .מר דן תיכון בבקשה ,רבותי אנחנו נאפשר גם לכם ,אני קודם כל
שמח שבאו תושבים ,אני שמח שאבי אזולאי כאן ופלמס ופרופסור קרומגלס
שהיה חבר מועצת עיר ,ברוך הבא .בבקשה מר דן תיכון.

דן תיכון:

אני רוצה ,אני מצטרף למה שנאמר כאן על ידי שניים משלושת חברי
הצעירים .אני רוצה להזכיר לך שבנושא זה,

דובר:

מבקשים ממך להגביר את הקול ,לא שומעים.

דן תיכון:

אני מצטרף לדברים שנאמרו על ידי שלושת חברי הצעירים .אנחנו קיימנו
דיון בנושא הזה בעבר ונדמה לי שהתקבלה כאן החלטה .לא זכור לי
שההחלטה שנתקבלה בהשתתפות שפיגלר ומשיח שמשום מה לא נמצאים
כאן בוטלה .נדמה לי שאפילו ראש העיר כאקט של אבירות הצטרף בנושא
הזה .לעניין ההסכמים ,בניגוד למה שנאמר כאן ,נושא הארנונה לא נכלל
בהסכם שהונח על שולחן מנכ"לית העירייה אבל אנחנו מצאנו לנכון להניח
את ההסכם הזה .אתה תוכל לקרוא אותו ,אני מתפלא על שהמנכ"לית לא
הראתה לך אותו אבל מאידך גיסא מאחר והעלית את הנושא הזה אנחנו
דורשים שתניח את ההסכם הזה על שולחן המועצה עוד היום,

אבי בינמו:

את ההסכם שלכם?

דן תיכון:

לא את שלך .שלנו הוא מונח ,שלנו מונח ,שלנו מונח ,שיהיה ברור ,שלנו מונח.

אבי בינמו:

אני מודה לדן תיכון,
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אני חוזר ואומר לטובתך אם אני יכול לתת לך עצה ,תניח אותו עוד היום
ותמנע ממך צרה צרורה בעתיד הקרוב.

אבי בינמו:

מאחר ולפי מיטב הבנתי ולכאורה ,לפי מיטב ידיעתי ולכאורה ,בזכות
הכישורים והקשרים שלך אני מניח שפנית ליח"ל ,למבקר המדינה ,לממונה
על המחוז ביח"ל אכן פתחו תיק ,אמרתי לכאורה ,שים לב עד הסוף ,לכאורה,

דן תיכון:

רק רגע אדוני ,תהיה זהיר מאד,

אבי בינמו:

תן לי לסיים .אני אומר לכאורה ,אני יודע שאני עושה את עבודתי נאמנה ,כל
אשר יש בליבך העלית בפני הממונה במכתבים,

דן תיכון:

מה אתה מדבר ,איזה דברי הבל ושטויות ,אני לא כתבתי לממונה מזה שנה
ורבע,

אבי בינמו:

אני פגשתי אותך אצל הממונה ,אני פגשתי אותך אצל הממונה,

דן תיכון:

לפני שנה ורבע ,מה אתה מדבר? איזה שטויות אתה מדבר? אני צריך לקבל
את אישורך להיפגש עם מישהו?

אבי בינמו:

לא מה פתאום ,חס וחלילה ,חס וחלילה,

דן תיכון:

איזה שטויות אתה מדבר ,לא היו דברים מעולם.

אבי בינמו:

אוקי .טוב מר יחיאל בבקשה ,מר אדרי בבקשה,

יחיאל אדרי :טוב ,אני רוצה קצת להעמיד כמה דברים על דיוקם.
רועי לוי:

אפשר לתת גם לתושבים אבי ,נציג של התושבים גם כן לדבר?

דן תיכון:

הם לא נחשבים הם רק משלמי מיסים,

אבי בינמו:

אל תכניס מילים,

דן תיכון:

זה מה שאמרת,

אבי בינמו:

סליחה ,כן ,לא זכור לי שבתור יושב ראש הכנסת אפשרת לקהל לדבר ,הקהל
עמד מאחרי חלון .בבקשה יחיאל,

דן תיכון:

אני שוב פעם אתה מדבר שטויות אבל בכמויות .כשם שנפגשתי עם הממונה
על המחוז,
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בבקשה יחיאל,

יחיאל אדרי :תודה .אני מצטער ,נאמרו פה דברים רחוקים מדיוק ואני מצטער שאני צריך
לחזור עליהם עוד הפעם .הנושא של בני ביתך לא נולד בעקבות בקשה של
העירייה ,איך שנכנסנו לתפקיד כפי שאמרתי בזמנו הגיע תמיר מפקח הוועדה
והתחיל להדביק על בתים ברמות ,בבני ביתך ,בשכונת בני ביתך מסמך
שאומר שהם חייבים לעשות ,לסדר את כל הנושא של חריגות הבנייה שלהם
תוך  30יום .במקרה הוא ירד לפה לעירייה כיוון שלא הספיקו לו הדפים
שהוא צילם .אני ,הוא פנה אלי שאם אני יכול לצלם לו את זה ,קראתי מה
כתוב שם אמרתי לו באיזה סמכות אתם עושים את זה ,ואז הוא אמר לי
תשמע יושב ראש הוועדה ביקש ממני אני עושה .אמרתי לו עצור ,אתה לא
עושה שום דבר כרגע ,הודעתי לראש העיר על הסיפור הזה ,הזמנו את אמרוק
יושב ראש הוועדה ,אמרנו לו מה זה הדבר הזה? הוא אמר רבותי לא יכול
להיות שיש שם הרבה בתים שהם לא עומדים בקריטריונים והם ,בחריגות
בנייה קשות וגדולות,
רועי לוי:

לכל נשר לא רק שם,

יחיאל אדרי :לא הוא דיבר ,רועי אני מבקש ממך,
רועי לוי:

אבל בכל נשר,

יחיאל אדרי

רועי אני מבקש ממך,

רועי לוי:

אם היה ספק המדידות ...

יחיאל אדרי :סליחה ,לא הפרעתי לאף אחד מכם .ואז נקבעה פגישה ואמרנו לו רבותי אתה
לא יכול להיכנס לישוב שלנו לפני שאנחנו בכלל יודעים על מה מדובר ,נושא
של בני ביתך זה נושא כאוב ,נעשו שמה שינוי תב"ע מקומי ,השינוי תב"ע
כנראה עשו אותו לטובת מישהו אחד ולא לטובת הכלל ,זה לא נכון ככה
לעשות .ואז הוא אמר רבותי ,הנה הממונה על המחוז מצד אחד מבקש
שתבצעו מדידה באזור הזה ,אנחנו באנו ואמרנו כדי לעשות שינוי תב"ע
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במקום הזה אנחנו צריכים שיהיה לנו מדוד כל בית כדי להתאים את הבית
לתב"ע ולא את התב"ע לבית,
רועי לוי:

איזה חרטוט ,איזה חרטוט ,מה הקשר בין מדידה של ארנונה למדידה
לבנייה ,איזה חרטוט ,איזה חרטוט,

יחיאל אדרי :מה אתה מנסה עכשיו לעשות פלברה ליד האנשים ,לא אצלי,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :אתה מוכן לתת לי רגע לסיים?
רועי לוי:

כן אבל איפה השלב ש...

יחיאל אדרי :ת ן לי לסיים .בן אדם שמעולם לא מדדו את הבית שלו וקיבלו את הבית שלו
על פי הרישום בטאבו ואחרי  20שנה בן אדם הוסיף והוסיף והוסיף אין מה
לעשות רבותי ,אני מסכים עם הסיפור של המסד ,אני מסכים עם הסיפור של
החניות,
רועי לוי:

מה הקשר למה שאמרת? בין המדידה לבין זה ,אל תשקר,

יחיאל אדרי :רועי ,אל תגיד לי אל תשקר ,אני מבקש ממך ,אני לא משקר,
רועי לוי:

סליחה ,אני לוקח את המילה בחזרה ,רק תדייק,

יחיאל אדרי :אני משאיר לך את הוויכוחים שלך עם אברום בורג לא איתי ,בסדר ,תשאיר
אותי ,אני מבקש ממך ,עם אברום בורג תתעסק לא איתי,
דן תיכון:

תתפלא אברום בורג ...

יחיאל אדרי :אני לא אתפלא ,אני לא אתפלא ,אני כבר גם בקשרים טובים אתו ,אז
תתעסק אתו לא איתי .אני מבקש,
דן תיכון:

אתה שוב פעם לא יודע מה אתה מדבר,

יחיאל אדרי :אני גם יודע פוליטיקה ,אני יודע גם על ה 100-אלף שקל .מה שאני רוצה
להגיד לכם כדי שתבינו ,מה שאני רוצה להגיד,
דן תיכון:

תחזור על זה ,אני דווקא אוהב את זה,

יחיאל אדרי :מה שאני רוצה להגיד לכם ,בקיצור רבותי ,אתה מפריע לי ,אדוני ראש העיר
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הוא מפריע לי .נעשו מדידות,
דן תיכון:

זה בדיחה ,אתה נתלה באילן גבוה ,בורג.

יחיאל אדרי :אתה מפריע לי ,אתה מפריע לי,
דן תיכון:

בוגד ,בוגד,

יחיאל אדרי :מי בוגד?
דן תיכון:

לא אתה ,אברהם בורג,

יחיאל אדרי :אברהם בורג ,תגיד את זה בקול רם,
דן תיכון:

אני אומר,

יחיאל אדרי :אני אשלח אותו אליך ,הוא דיבר איתי,
דן תיכון:

שלח אותו ,שלח אותו,

יחיאל אדרי :אל תדאג ,אני אשלח אותו.
דן תיכון:

שלח אותו ,אני מחכה לו כבר  15שנים,

יחיאל אדרי :אל תדאג גם הוא מחכה לך ,אל תדאג.
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :רבותי ,אני רוצה ,הוגשו כמה השגות בנושא העניין של הארנונה וחלק
מההשגות ניתנו תשובות לתושבים ואני דיברתי גם עם היועץ המשפטי וגם
עם חברת המדידות ואמרתי להם רבותי ,אתם חייבים לשבת מחדש על
הסיפור הזה ,לא יכול להיות שאנשים שלא חויבו משך  25שנה על מקומות
שהם לא משתמשים בהם רבותי ,אני מחדד את זה ,היום נוספו לבתים שלהם
 100ו 150-מטר ו 170-מטר .ויש להשגות האלה ,מחר בבוקר יש פגישה בעניין
הזה ,הם צריכים להביא נוסחה ,אי אפשר לתפור את זה,
דן תיכון:

 ...כבר שנה ,מחר בבוקר ,ישבו כאן לפני שנה אמרת להם מחר בבוקר,

יחיאל אדרי :דן תיכון אתה מפריע לי .מחר יושבים החברה האלה וצריכים להביא ,להביא
לנו המלצות על נוסחה ולא לקחת את זה בית בית ,נוסחה שאומרת ,הנושא
של איך קוראים להם ,הקומות מסד ,חניות שחייבו אותם ואם יש למישהו
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מכתב אני מאד מבקש ש נמצאים פה ,מכתב שאומר שלא מחייבים אותם על
קומות המסד זה מאד מאד יעזור ,מאד מאד יעזור .כדי שמחר בבוקר יעשו
את הדברים האלה תצא נוסחה מסודרת,
רועי לוי:

מה קרה שנתיים? למה מחר בבוקר ,איפה הייתם שנתיים?

יחיאל אדרי :סליחה רועי,
(מדברים ביחד)
רועי לוי:

 ...מה בניתם? חניון אתה לא מסוגל לבנות  4חודשים ,חניון,

(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :רבותי ,ישי ורועי אני מבטיח לכם שמרגע זה אני גם מפריע לכם .עכשיו אני
גם רוצה להגיד דבר אחד .אני באמת אומר את זה גם לפרוטוקול ,אני אומר
את זה גם לפרוטוקול ,אתם מנסים לגנוב את ההצגה של שפיגלר? הרי
שפיגלר העלה את הנושא הזה ,הוא מעלה את זה ,בדמו זה נמצא ,הוא כל
הזמן אומר,
ישי איבגי:

אז למה הוא לא פה?

יחיאל אדרי :רגע אחד ,עזוב למה הוא לא פה ,הוא כועס על זה שאתם העליתם את ההצעה
שהוא העלה אותה,
ישי איבגי:

הוא יכול לכעוס על זה שרועי העלה את זה לפני שנה והוא הצביע נגד והעלה
את זה כשנוח לו כשהוא חבר לאופוזיציה ,שם הוא יכול ל...

רועי לוי:

אין בעיה גם להצביע על הצעה של שפיגלר ,אנחנו מצביעים למען התושבים
לא למען שפיגלר,

יחיאל אדרי :רבותי ,תודה רבה,
רועי לוי:

תרשום ששפיגלר העלה את ההצעה,

יחיאל אדרי :זו הצעה של שפיגלר זאב מסיעת הליכוד ,הם מנסים לרכוב על ההצעה שלו,
לגנוב לו,
ישי איבגי:

אתה תצביע אתו?
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יחיאל אדרי :כן ,אנחנו הצבענו ,מה אתה מדבר,
ישי איבגי:

חבל על הדיונים,

יחיאל אדרי :בשביל מה אתה מעלה את זה עוד הפעם ,מה אתה עושה פופוליטיקה13 ,
חברי מועצה יחד עם ראש העיר ,יחד עם ראש העיר הצביעו ,אז מה אתה
מבלבל את המח,
ישי איבגי:

תצביעו עוד פעם

יחיאל אדרי :על מה להצביע?
ישי איבגי:

תצביע שאתה תחזיר כסף לתושבים,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

פוליטיקה זה לא קללה,

רועי לוי:

בוא נפסיק עם הפוליטיקה ותצביע,

יחיאל אדרי :ההצעה הזאת היא של שפיגלר ,ראש העיר יענה לך לגבי העניין הזה .ההצעה
היא של שפיגלר ,אני שוב חוזר ושל סיעת הליכוד ,אתם מנסים לרכב עליו
ואני מודיע לך ,ואני מודיע לך ,אתה לא תפריע לי ,אני מודיע לך
רועי לוי:

תן לו לעלות את זה,

יחיאל אדרי :אתה לא תפריע לי ,אתה רועי לא תדבר היום ,תן לי לסיים,
דן תיכון:

על מי אתה מאיים כאן תגיד לי?

אבי בינמו:

אלף אני שמח שהדברים נעשים ,אלף אני שמח,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אלף אני שמח שהדיון מתנהל בצורה עניינית גם אם נזרקות הערות כאלה
ואחרות .אני יכול להגיד לחברים שנמצאים ,להיות איש ציבור זה בכלל לא
קל ולעשות את זה  25שנה בהתנדבות בכלל לא קל .להעיר מהיציע זה קל.
אבל יחד עם זאת,

רועי לוי:

לא הערת לדוד עמר מהיציאה,

אבי בינמו:

אני מכבד את מר לוי ,תן לי לסיים ,תן לי לסיים,
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני אאפשר כמובן לאחד מהתושבים כמובן להביע עמדה אבל אני מבקש
קודם רק לשמוע את רואה החשבון ,גזבר עיריית נשר מיכה זנו ,בבקשה

מיכה זנו:

אוקי ,שלום לכולם .אני רוצה לציין שהמדידות שבוצעו הם בוצעו בהתאם
לצו הארנונה שהיה קיים .כל עוד לא משנים את הצו לא ניתן לשנות את
השיטה,

רועי לוי:

מתי הייתה פעם אחרונה,

אבי בינמו:

תן לו לסיים ,תרשום את השאלות,

(מדברים ביחד)
מיכה זנו:

כל המדידות שמבוצעות ,רגע תנו לי לסיים.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כל הפרעה אתה תחזור על הדברים מהתחלה על מנת שאנשים יוכלו להקשיב,
בבקשה.

מיכה זנו:

כל המדידות שבוצעו בוצעו בהתאם לצו ארנונה שהיה קיים .כל עוד שלא
שינו את הצו ארנונה לא ניתן לשנות את השיטה ולדבר על השבת כספים.
החלטתם לעדכן את צו הארנונה ,מ 2017-זה יהיה רלבנטי לכשיאושר הצו אז
יהיה אפשר לבדוק את הנושא.

אבי בינמו:

תודה רבה מיכה .אני מבקש ,אני אתן לך ,לא אתה תגיד ,רגע ,אבי אזולאי ...

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

הייתה סיבה  ...להתעלם כי הוא היה ראש עיר חזק ,הוא היה ראש עיר חזק,
הוא לא נתן לאף אחד להיכנס לכיס של התושבים ,דוד עמר היה ראש עיר
חזק להבדיל מ...

אבי בינמו:

בבקשה אבי ,אני מבקש לתת את רשות הדיבור לתושב העיר ,אבי אזולאי
בבקשה,

אבי אזולאי :קודם כל ראשית תודה שאתם מאפשרים לנו לדבר .אנחנו נפגשנו פה לפני
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שנה ,דינו אתה לא היית כאן ,הוחלט כבר בישיבה הקודמת עם ראש העיר
ורון ברמן שבצו הארנונה הצו הזה ישונה וזה לא שונה .התקבל ככה לצערי
גם נציגינו הצביעו בעד הזה ,לא יודע מה קרה והתפקשש .סוכם לגבי השאלה
שלך חניות או לא חניות ,לא שילמנו עד היום לא בגלל שסתם ,רגע שנייה ,זה
הופיע בתכניות,
אבי בינמו:

אני לא אמרתי את המילה חניות,

אבי אזולאי :אהה סליחה ,יחיאל ,אמר משהו בצדק ,גם הסתובבנו עם יחיאל עם הגזבר
הקודם בישוב ועשינו סיבוב ,עשינו אתו ביחד .עם רון ברמן פה סוכם
שהחניות לפחות יהיה נגיד בצו ארנונה החדש לא משנה כרגע אם כן מחייבים
או לא מחייבים ,אבל אם מחייבים שיהיה  30%כמו זכרון ,כמו יוקנעם,
קומות מסד של  2.20בודאי כי הם תוצר לוואי של טעות של מינהל מקרקעי
ישראל של התכנון של העיר שכולנו עלינו בקומות מסד שלא מאוכלסות .מה
שמאוכלס כמו שאמר סגן ראש העיר מקובל ,אם מאוכלס משהו סבבה ,לא
מאוכלס תשלם  .30%אגב בזכרון גם אם מאוכלס ב 2.20-הם משלמים ,30%
הוא בדק את זה רון בזמנו אישר את זה .אז אני אומר אם אתם הולכים על
הקטע של קודם כל מדידה נטו נטו מה ששינתם שינתם שזה יהיה על כל
העיר מקובל ,מה שאתם גוזרים על כל העיר מקובל עלינו אבל לגבי השכונה
שלנו בקטע של חניות וקומות מסד לדעתי זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת
בטח שלא גגוני כביסה בחוץ או סתם כאלה פרגולות של כביסה או סתם
מסתורי כביסה משלמים עליהם כמו מגורים ,לא הולך אבי ,לא הולך ,לא
הולך מצב שבן אדם ישלם נגיד  4חדרים ,סלון ,מטבח ,סבבה ,כביסה כזה
מתלה כביסה לשלם עליו  18מטר או  20מטר מרובע כאילו מגורים אני חושב
זה לא ראוי ,לא מתאים ,לא יודע מצב ארנונה שלהם אומר .סוכם על זה
שיוחלט לשנות צו ארנונה ואני מקווה שבאמת לפחות בקטע הזה של חניות
וקומות מסד תעצרו את זה,
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אבי בינמו:

תודה רבה אבי ,לוי ,בבקשה ,מה השם הפרטי?

מוטי לוי:

מוטי,

אבי בינמו:

מוטי בבקשה,

מוטי לוי:

אני אחדד קצת את מה שאבי אמר .כשאנחנו בנינו את הבתים בתוואי
הבעייתי הזה של רמות יצחק הרבה קבלנים לא רצו לבוא לבנות לנו את
הבית בגלל השיפועים ,ואמרו לנו במפורש וזה בכתובים שנמצא אצל כל אחד
שהיה,

ראובן בן עזרי :אני אזכיר לך ,ב 92-ישבנו על צלע ההר שמה עם מוסה כהן ממינהל מקרקעי
ישראל ,הוא א מר רבותי יש פה טעות ,שיפוע כזה באמת שיפועים גדולים אין
מה לעשות חייבים לבנות קומת עמודים ,התרוממנו וסגרנו ,התרוממנו
וקבענו קומות עמודים ,למה? בשביל להגיע לאפס ואז הוא אמר... ,עוד עמר
ואני זוכר שהתאספנו שמה במקום,
אבי בינמו:

רק רגע מה השם שלך כי בפרוטוקול,

ראובן בן עזרי :אני בן עזרי ראובן,
אבי בינמו:

בן עזרי ראובן תושב העיר ,כן,

ראובן בן עזרי :ואז הוא התחייב ואמר אנחנו נפטור אתכם מתשלום של קומת עמודים ,כל
קומת עמודים שתהיה,
אבי בינמו:

מי אמר את זה?

ראובן בן עזרי :אמר את זה מוסה כהן וראש העיר דוד עמר בזמנו ,זו הייתה התחייבות
וישבנו ,אני חושב שישבנו ,גם אמר למי שרוצה להחזיר את הקרקע אני מוכן
לשלם לו ,ואני רוצה להגיד לך עוד משהו ,היית גם בזמנו,
מיכה זנו:

ועד  2013חייבו אתכם?

ראובן בן עזרי :לא ,לא חייבו ,הוא עמד במילה שלו ולא חייב אף אחד,
יחיאל אדרי :לא אבל רגע בתכניות שהגשתם לעירייה היה רשום חנייה ומסד ולא ...
ראובן בן עזרי :כשבאנו לשלם ארנונה ב 94-כשהתחלנו לשלם ארנונה ,אני נכנסתי ביוני 93
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לגור ,ישבתי פה עם רעיה והיא במפורש ,היא אמרה קומת עמודים שעד 2.20
מטר ,היא הייתה אצלי בבית היא אמרה לא משלמים.
אבי בינמו:

תודה רבה בן עזרי ,תודה רבה.

מוטי לוי:

דבר נוסף אבי,

אבי בינמו:

כן בבקשה ,מוטי לוי בבקשה,

מוטי לוי:

אם אתה זוכר בישיבות שלנו ביחד אתה הבטחת ,אמרת אנחנו רק מתחילים
ברמות יצחק בבני ביתך ,ואנחנו נמשיך את כל העיר ,אנחנו התחייבנו .זה
בוצע?

יחיאל אדרי :הוא נתן הנחייה לעצור ,הוא הודיע פה לפרוטוקול,
אבי בינמו:

טוב ,אני ברשותכם רוצה ככה,

מוטי לוי:

רק שנייה אבי ,קח את המסמך של חברת ערים משנת ,91

אבי בינמו:

אני ברשותכם רוצה להתייחס קודם כל לדבריה של חברת המועצה עורכת
דין מירית קרוגליאק .מן הצדק שייעשה צדק .אין לי השכלה משפטית והבנה
משפטית אבל כאשר יצאנו למהלך יצאנו בהנחיית משרד הפנים וההנחייה
שלי הייתה  100%מדידה ,לא חלק כן וחלק לא .פעם אחת ,מן הצדק היה
שתבואי גם ותגידי באותו משקל ובאותה משוואה שאין לנו היטל שמירה
בעיר נשר ואין לנו,

ישי איבגי:

לא בגללך ,אתה רצית ...

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אישרת את זה  1.5מיליון שקל לתקציב  ,2015אל תדבר ,זה כאילו אתה שם
מלח על הפצעים של התושבים ואתה אומר להם הנה תראו,

מירית קרוגליאק :אם אני לוקח מהמדידות אז אני אקח מהיטל השמירה ,איך שהוא אני
אקח את הכסף,
אבי בינמו:

תאמיני לי אלון מזרחי עמד ברחבה הגיע לכדור נתן גול ,מה לעשות?

מירית קרוגליאק :בדיוק ,העיקר להבקיע ,העיקר לקחת כסף ,בדיוק אותו דבר,
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זה שורש המילה להבקיע ,הוא הבקיע את הכיס של התושבים,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

חברים ,יש כאן שאלות כבדות משקל ,הראיה והעובדה בעיקר בזכותכם,
ב עיקר בזכותכם שאין היטל שמירה .הראייה היא ובעיקר בזכותכם אבל
במשמרת שלי אין תאגיד מים ,בזכותה של מירי רגב ,בזכותו של סילבן
שלום,

ישי איבגי:

תפרגן לו את האמת ,הציל אותך מ...

רועי לוי:

אני מקווה שלא תספר את זה לתושבים,

אבי בינמו:

לכן ,אני אספר .לכן,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

עוד איזה משהו טוב שהזכרת לנו מההיסטוריה,

יחיאל אדרי :כל הכבוד ,אני רוצה להגיד לכם בזכותכם העיר הזאת קיימת,
ישי איבגי:

היא יכלה להיות יותר טובה אם אתם לא הייתם בעמדה שאתם נמצאים,

אבי בינמו:

לכן ,אני יכול להגיד לך מר איבגי ,תרשה לי לדבר ,בסופו של יום אם מסתבר
היום שגם בטכניון מבינים שחכמת ההמונים יש לה משקל רב על חוכמת
המדע .מאחר ונתתי שתי נקודות משמעותיות הן בשמירה והן במים אני
רוצה לתת את הנקודה השלישית שהיא החשובה ,ההיבט של הארנונה .שינוי
שיטת החישוב כמוה ,כמוה כהעלאת בארנונה .לצורך העניין הלכנו ובדקנו
מה קורה ברשויות סביבנו ומסתבר שבנשר הארנונה היא הטובה ביותר וגם
הזולה ביותר ,רגע ,לפני שאתם,

מירית קרוגליאק :יחסית למה?
אבי בינמו:

קרית ים שאצלנו עולה  35שקל למטר מרובע בקרית ים המינימום הוא .45
בחיפה כאשר לוקחים  6אזורי  ...ומכנסים את כולם בממוצע אתה מגיע ל-
 .75כשאתה הולך למוצקין אתה מגיע ל ,60-כשאתה הולך לביאליק אתה
מגיע ל,60-
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ישי איבגי:

ודוד ידע להסתדר עם מה שהוא קיבל ולנהל את העיר  ...הכל וגם

רועי לוי:

מאיפה לקחת את המספרים האלה?

אבי בינמו:

יותר מכך אני רוצה לספר ,ותיכף אני אענה בצורה עניינית ,יותר מכך במשך
 10שנים האחרונות ייאמר לזכותו של דוד עמר ,שדוד עמר לא ביקש להעלות
את הארנונה מעבר לחוק ההסדרים במשק להבדיל מעיריית ביאליק ,מוצקין
ובעיקר חיפה .מה שקרה לאחרונה בביאליק שהוא ניסה לעלות בעוד 6%
מעבר,

רועי לוי:

מה אכפת לך מביאליק עכשיו אתה מדבר,

ישי איבגי:

איפה אנחנו חיים בנשר או בביאליק ,מה אני גר בנשר?

אבי בינמו:

מאחר וגם הארנונה בנשר נחשבת הן לזולה ביותר והן לטובה ביותר אני
רוצה עכשיו להתייחס לדברים שהעליתם ,אחד,

מיכה זנו:

אגב מה שיטת המדידה בביאליק?

אבי בינמו:

אחד ,משרד הפנים דרש ודורש מכל הרשויות במדינת ישראל לבצע מדידה
אחת ל 5-שנים .אני איש שומר חוק ואיש שומר דין ,בנוסף לכך ,בנוסף לכך,

ישי איבגי:

הפסדת בדיחה הכי טובה בעיר,

אבי בינמו:

בנוסף לכך מצאנו דרך ,מצאנו דרך לבחון את הנושאים אשר העליתם אבל
יחד עם זאת לפי דיני העיריות נושא שהועלה לסדר יום לפני כ 10-ימים אינו
יכול להופיע בישיבת מועצת העיר שוב עם שינוי הסמנטיקה .הדין הוא
שאחת ל 3-חודשים אתם יכולים .אי לכך ,הצעת ההחלטה שאני אביא
שהנושא יובא לדיון בהנהלת העיר .כשהנהלת העיר תקבל את ההחלטה היא
תובא למועצת העיר ,בבקשה רועי,

רועי לוי:

אז אני רוצה להתייחס רק לדברים האחרונים ואני מעלה את ההצעה לסדר,
בזה אני אסיים .קודם כל ההצעה לסדר כדי שהתושבים גם יידעו שהובהר
בישיבה הקודמת שהצביעו עליה בישיבה הקודמת ולכן ראש העיר טועה
בדבריו כדלקמן,
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אבי בינמו:

סילבן שלום  ...הארנונה במדינת ישראל תהיה אחידה לכל הרשויות,

רועי לוי:

אני לא מחכה לסילבן,

אבי בינמו:

אל תחכה לסילבן,

רועי לוי:

אנחנו עובדים לפני סילבן .הארנונה תחושב ,אני עכשיו מצטט את מה שאתה
אמרת ועל זה הצביעו,

אבי בינמו:

איך אתה יכול להגיד משפט כזה כי אין לו בסיס מציאותי,

רועי לוי:

ועל זה הצביעו .מר אברהם בינמו :אני מקריא מפרוטוקול  814של ישיבת
מועצת העיר.

דן תיכון:

מאיזה יום?

דובר:

 4לנובמבר.

רועי לוי:

לא ב 4-לנובמבר ,זה היה בישיבה  ,814מר אברהם בינמו אומר ,הארנונה
תחושב ,אני אקריא את ההצעה .מועצת העיר מבקשת לקבוע לחזור לשיטת
מדידה נטו נטו ללא שטחים משותפים וזו הצעת ההחלטה עליה הצביעו.
הצעת ההחלטה שלנו היא שונה לגמרי .עכשיו רק בשביל להניח את דעתו של
יחיאל נמצא כאן נציג נשר ביתנו הליכוד שהתאחדו ,אין לי בעיה שהוא יעלה
את ההצעה הזאת ועליה נצביע,

אבי בינמו:

מה הצעת ההחלטה שלך אדוני הנכבד?

רועי לוי:

לא ,יחיאל יתייחס...

אבי בינמו:

יחיאל לא יכול להתייחס יותר ,לא לא זה נגמר ,אתה צריך לעלות הצעת
החלטה,

רועי לוי:

אז אם הבעיה היא ,אתה חושב שאנחנו רוצים לעשות פוליטיקה איגור אין לי
בעיה שיעלה את ההצעה ,אנחנו נצביע על ההצעה כפי שאיגור יעלה אותה,

אבי בינמו:

מה הצעת ההחלטה בבקשה,

רועי לוי:

העיקר שהתושבים  ...אתה אמרת לי שיורשה לי לשאול את מיכה זנו שאלה
אז אני רוצה לדעת מתי היו המדידות האחרונות בנשר? מתי עשו מדידה
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אחרונה,
מיכה זנו:

לפני כשלושה חודשים,

רועי לוי:

מתי היו ,לא ,מתי מדדו בפעם האחרונה את כל העיר ונקבעה שומת ארנונה?

מיכה זנו:

אני אבדוק את התאריך,

רועי לוי:

יפה מאד תשובה מצוינת ,לפני  5שנים 10 ,שנים 30 ,שנה 40 ,שנה,

דובר:

תשאל את דוד עמר והוא יסביר לך כשהוא רצה מדדו וכשהוא לא רצה לא
מדדו,

אבי בינמו:

מה הצעת ההחלטה? מה הצעת ההחלטה?

רועי לוי:

אני מקריא את הצעת ההחלטה,

אבי בינמו:

אתה לא מקריא אותה,

רועי לוי:

אל תגיד לי ,אני מקריא את הצעת ההחלטה איך שאני רוצה ,לכן ההצעה
שאתה העלית אותה עלינו היא לא מקובלת ואנחנו נצביע נגדה .עם כל הרצון
שלך זה למסמס את מה שמגיע לתושבים על פי דין ועל פי הצדק .ולכן הצעת
החלטה שלנו ,ה שבת מצב המדידות למצב המדידה נכון לחודש נובמבר ,2013
אני מזכיר שזה היום שבו ראש העיר עלה לשלטון ובעצם נתן את ההוראה
למדוד את כל העיר ,השבת התוספת הכספית שנגבתה מתושבי העיר בגין
תשלום ארנונה עבור המדידות שבוצעו החל מחודש נובמבר  .2013כל חוזה
עם חברת המדידות בעתיד יהיה חוזה גלובלי שמרכיב הבונוס בגין מדידה
עודפת יוסר ממנו וד .תשלום עבור מדידות יחל רק לאחר מדידה של כלל
הנכסים בעיר באופן אחיד ,בעצם שימדדו את כל העיר לפי ינואר  2018או
לאחר ביצוע שיטת המדידה כפי שאושרה במועצת העיר ,קרי נטו נטו .וזה
ההצעה שלנו,

אבי בינמו:

תודה רבה .מי בעד הצעת ההחלטה של רועי לוי?

רועי לוי:

לא ,של סיעת הצעירים  ...בתנופה,

אבי בינמו:

של סיעת ,מי בעד הצעת ההחלטה של נשר בתנופה ויש עתיד צעירים? ארבעה
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בעד .מי נגד? חמישה .ההצעה נפלה.
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

סליחה ,חיוב הארנונה

דן תיכון:

תזכור שהוא לא היועץ שלך יותר,

אבי בינמו:

עד ה 22-לחודש .חיוב הארנונה מבוצע בהתאם לצו הארנונה שאושר
במועצת העיר .המדידות והחיובים שבוצעו נקבעו בהתאם לצו הארנונה
שאושרו במועצת העיר ולא ניתן לבצע שינוי כאשר לא בוצע שינוי בצו
הארנונה .צו הארנונה לשנת  2016אושר במועצת העיר ב .24/6/2015-המועד
האחרון להגשת בקשות חריגות בארנונה לשנת  2016פג בתאריך  15ביולי
 .2015אי לכך ,כאשר האופוזיציה מעלה משהו שכזה מן הראוי שידעו שהם
מעלים הצעה שאין לה אפשרות חוקית .בקשות חריגות,

רועי לוי:

אתה עכשיו אמרת שאפשר ,שמחר יש ישיבה  ...איך זה לא חוקי? אז למה
עושים ישיבה מחר?

אבי בינמו:

בקשות חריגות לשינויים בארנונה ניתן יהיה להגיש בעתיד כך שהן
מתייחסות לשנת המס  2017ולשנים שלאחריה .ביום  14באפריל  2015פסק
בית המשפט העליון כי על כל הרשויות במדינת ישראל לעבור לחיוב ארנונה
על פי השיטה המדויקת .פסק הדין קבע כי על הרשויות לחייב את שטחי כל
הנכסים הנמצאים בתחומם באופן מדויק וזאת לא יאוחר מיום  31בדצמבר
 .2017נכסים שכבר יש לגביהם נתוני מדידה מדויקים יחויבו בהתאם
לנתונים אלה נקבע מינואר  2016ולגבי יתר הנכסים מחוייבות הרשויות
לסיים את ...כל שאר הנכסים,

יחיאל אדרי :תנו לו לסיים את ההצעה ,רועי תנו לו לסיים,
אבי בינמו:

לאחרונה ,לאחרונה ביוזמתו של שר הפנים המכובד סילבן שלום הוא העלה
שתי אפשרויות שכרגע בוחנים אותם ויעשו ניסיון כאשר ניסיון אחד בא
ואומר ללכת לשיטת מדידה אחידה בכל מדינת ישראל תוך קביעת סיווגים
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אחידים שזה משמעותי כשלעצמו או ו/או לחילופין זה ההצעה שכרגע נבחנת
שערך הארנונה תיגבה על פי שמאות של מחיר הבית .אלה שתי השיטות
שכרגע מועלות .כל השיטות האלה,
רועי לוי:

אז תקפיא את מה שלקחת להם ,רק תקפיא ,אל תחזיר רק תקפיא ,רק
תקפיא,

אבי בינמו:

כל השיטות האלה יתבצעו החל מיולי  .2017לכן הצעת ההחלטה שלי ,נושא
חיובי הארנונה וחישובי מדידה יועבר להנהלה .ההנהלה תדון ותביא את ...
מי בעד ההצעה של ראש העיר? חמישה בעד .מי נגד? ארבעה נגד,

מירית קרוגליאק :למה חמישה? לא ראיתי חמישה .לא ראיתי חמישה ,שנייה ,לא ראיתי
חמישה,
אבי בינמו:

הצעת ראש העיר התקבלה,

(מדברים ביחד)

נושא מס'  :2תאונות הדרכים הרבות בעיר נשר ובעיות התחבורה בעיר המסכנות חיים.
אבי בינמו:

אני מבקש להמשיך את ישיבת מועצת העיר .בהתאם לכך יש הצעה לסדר
שהעלה ,שהעלו נכון ,חמישה חברי מועצה ,דן תיכון אתה?

דן תיכון:

כן,

אבי בינמו:

בבקשה.

דן תיכון:

ראשית אני רוצה להתייחס להערה של חבר המועצה אדרי  ...כביכול בשם
בורג ,הנושא הזה נדון בבית המשפט העליון שפסק,

דובר:

איזה נושא תספר לנו,

דן תיכון:

...שלם ,550

דובר:

תספר על מה היה?

דן תיכון:

אני מוכן לספר כי אז תבינו שזה אחד המשפטים המאד מאד מעניינים שהיו
אי פעם ודאי בנושא לשון הרע ,משפט החשוב ביותר ,אבל לא באנו לכאן ,בזה
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אני מסתפק כי הוא חזר על זה כמה פעמים .אנחנו עוסקים בענייני תחבורה
אדוני השר,
אבי בינמו:

פעמיים קראתי לי שר,

דן תיכון:

אתה רואה שאני רגיל ,איך אומרים הרגלים של עשרות שנים לא נשכחים.
אנחנו עוסקים ,אני מעלה פעם שנייה אבל ביתר פירוט את נושא התחבורה
בנשר .חלפו שנתיים מאז נבחרת ,אני בא ובוחן את מה שקרה בתחום הזה
שאתה גם יושב ראש הוועדה לענייני תחבורה בעיר .אני חושב שצריך לאחר
שנתיים ימים הגיע הזמן לראות מה בעצם השינויים שחלו בעיר הזו בתחום
התחבורה ,זה אחד הנושאים החשובים ששומרים על איכות החיים של
תושבי העיר ולא מעט נפגעים היו בשנים האחרונות לפניך ואחריך תאונות
קשות ביותר שמעידות על משהו שכנראה לא תקין .לעיר הזאת יש שני
עורקים ,שני עורקי תחבורה ראשיים ,אחד ממערב למזרח שנקרא רחוב
שדרות בר יהודה על שמו של שר הפנים שהכרתי אותו ,איש יגור .בר יהודה.
והדרך השנייה ,העורק השני הוא דרך משה שאני כבר לא יודע,

אבי בינמו:

משה שייבר,

דן תיכון:

רק רגע אתה תוכל להשיב לי תאמין לי יהיה לך מה להשיב ,יהיה לך מה
להשיב ועוד איך .העורק השני הוא עורק שעולה מצפון לדרום ונקרא בתחילת
הדרך דרך משה ,אני לא יודע מה קורה בו בהמשך הדרך עד שהוא מגיע
לחיפה .שני העורקים האלה ,עורקי התחבורה הראשיים מעבירים אלפים
ואולי למעלה מעשרת אלפים כלי רכב בעיר הזאת ואין ספק שהכבישים הללו
עמוסים לעייפה ומעת לעת הם הופכים לכבישים מפוקקים כמעט מידי יום
ביומו ואפשר לאמר שיש בהם גם תאונות קשות .לאחרונה נהרגה אישה
שניסתה לחצות במעבר החצייה את שדרות בר יהודה .אתה ,צריך לזכור
שהנושא הזה הוא בנפשנו .ראיתי אותך לפני בראשון לחודש ראיתי אותך
מבקר משפחה שבתה נפגעה בבית חולים ,זה לא מספיק ,זה לא פותר,
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הביקורים בבית החולים לא פותרים את בעיות התחבורה בנשר .אני רוצה
באמת שתגיד לנו מה נעשה בשנתיים האחרונות בתחום התחבורה .תגיד לי
יש רמזורים חדשים? התקנת רמזורים חדשים? אמצעים חדשים שבעצם
מלבד שני השלטים בדרך שנקראת דרך משה שמציגים את המהירויות ואף
אחד לא שם להם לב למשל כשירדתי לכאן עמדתי  5דקות בצד וראיתי שאין
מכונית אחת שירדה בפחות מ 100-קילומטר.
רועי לוי:

כשחנית בצד? הייתה לך אפשרות לחנות בצד?

דן תיכון:

כן יש שם שוליים גדולים,

אבי בינמו:

אתה יודע מי גרם לשוליים הגדולים?

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

מי גרם לשוליים הגדולים?

דן תיכון:

עזוב ,מה ,אתה.

אבי בינמו:

בסדר,

דן תיכון:

אבל זה עוד היה לפני שהפכת להיות ראש העיר .עכשיו אני שואל ,אני שואל,
אם אתה יכול להצביע על רמזורים חדשים שהוקמו בתקופתך? ביקשנו ממך
ע שרות פעמים תציבו מצלמות ,מצלמות זה אמצעי חשוב ביותר .כמה מעקות
בטיחות הקימו במרוצת השנתיים האלה? והערת אגב אני אגיד לך הגיע הזמן
שתשיב לנו לאן נעלמה המתכת של המעקות שהורדו ונעלמו .היכן מהנדס
העיר? תענה לי פעם אחת הוא אחראי על התחבורה ,למה הוא לא משתתף
בישיבות האלה? אני יכול לקבל ממך תשובה .אנחנו עוסקים בעניינים שלו
והוא מלטה יוק ,נעלם,

דובר:

הם לא יודעים מה זה מלטה יוק,

מירית קרוגליאק :למה ,אני יודעת ,בטח.
דן תיכון:

תשמעי אני מוכרח לספר לך משהו .אני התפעלתי מההבנה שלך בכדורגל
כששאלת אותי על האסון של מנצ'סטר יונייטד .לפני שבוע בערוץ הספורט
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הם הציגו סרט שלם על המסע של מטסטר יונייטד במינכן ומה שהיה ואיך,
מי נשאר בחיים ומי לא ,ומי נפצע ומי לא .אדוני ,אני עובר ,היא גילתה הבנה
מפתיעה.
(לא רלבנטי)
דן תיכון:

היא שאלה אותי אם אני בקיא בפרשה הזאת ואמרתי לה שכן ואז היא
סיפרה לי ,אבל עזוב את זה .תשמע אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

בבקשה,

דן תיכון:

אני נוסע כמעט מידי ערב ברחוב בר יהודה .התאורה ,עמודי התאורה לוקים
בחסר .מה שיש שם זה תאורה ברמה של נרות .סימוני הדרך ,מעברי החצייה
במצב עלוב ,מדרכות לא צבועות וקיימת סכנה לנוסעים בשעות הלילה
בשדרות האלה .אני אתן לך דוגמא ,יש כאן היכל ,היכל ,לא היכל התרבות,
בבר יהודה היכל חתונות ,הינומה .אתה מגיע בלילה ויש שם בליטות כאלה
בתוך החנייה יש פתאום בליטה ,אין סימון ,אין כלום ,אתה רוצה לפנות
ימינה אתה עולה על המדרכה הזאת ולא מבין למה ,מאיפה זה צץ לך .אני
מסתכל על שלטי החוצות ,אומרים שאתה מומחה לענייני שלטי חוצות .יש
כאן ברחוב בר יהודה הוצבו שלטים ללא סגנון ,ללא מבנה ,כל אחד עשה את
שלו ,מואר ,לא מואר ,אתה שואל את עצמך ריבונו של עולם איזה שילוט,
באיזה מקום אתה רואה שלטים מן הסוג הזה .יש מהמורות בכביש בר
יהודה ,אני לא יודע מתי תיקנו באספלט את הכביש הזה ,את פסי ההרעדה
במקום שצריך להיות ,מעברי החנייה לא נראים בשעות הלילה,

אבי בינמו:

מעברי החצייה,

דן תיכון:

סליחה מעברי החצייה ,זה טוב שאתה מתקן אותי סימן שאתה ער .אין
אכיפה בעיר הזאת ,אתה לא רואה שוטר ,אתה לא רואה את השיטור
העירוני ,אתה לא רואה שמישהו שחונה שלא כהלכה או מתנהג שלא כהלכה
שיש איזה קנס ,קנס על ההתנהגות הזאת .הכל נראה כאילו אתה יכול לעשות
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הכל ,זה דומה למה שהיה בעבר בעזה כשכל אחד עמד איפה שהוא רצה .אתה
בא למועצת העיר אתה רואה מה שנעשה שם ליד היכל התרבות אתה לא
מבין ,ויש כחול לבן בכל מיני מקומות בעיר ,יש אכיפה ,צריך לשלם ,לא צריך
לשלם? מישהו יודע היכן מותר לחנות לאורך השדרה הזאת? ועוד תופעה
מעניינת ,יש משאיות ואוטובוסים שחונים לאורך הדרך הזו בשעות הערב .זה
על דעתך? אתה הסדרת את החניות האלה? בכלל יש נוהג חדש לנהגי אגד,
הם מביאים את האוטובוסים שלהם אל הבתים והשטח החנייה שמיועד
לתושבים הופך לחניית אוטובוסים .זה על דעתך? זה על דעת מישהו? זה
מאוגן בחוק? זה נדון בוועדת התחבורה?
רועי לוי:

סליחה ,ברחוב צה"ל בלילה במיוחד כשיורדים מהטכניון כלפי מטה חונים
שם בצד ימין משאיות קבוע ,שמעל  4טון כמובן.

דן תיכון:

הגינון אדוני ,איפה הוא אחראי ,את אחראית על הגינון או אדרי? תיקח את
הכיכר יפה ליד מרסל ,קראת לה כיכר הטכניון,

רועי לוי:

הדרך לטכניון,

דן תיכון:

הדרך לטכניון .תהרוג אותי איך הגעת לשם הזה אני לא יודע אבל נעשה שם
מאמץ רציני בנושא הגינון .לך לשם היום תראה איזה עליבות ,מלא קוצים,
הרי השקעת שם כסף ,מי אחראי שזה יראה גם כעבור  3חודשים? הייתי
רוצה לשמוע ממך אם יש לך סטטיסטיקות לגבי התאונות שקורות בעיר הזו
בשנתיים האחרונות .עכשיו יש עוד תופעה מעניינת ,יש יציאות אל תוך
שדרות בר יהודה ,ההשתלבות הזאת מסוכנת אתה לא יכול להיכנס מרחוב
התעשייה ,אתה רוצה להיכנס לבר יהודה לא למסלול הרחוק ,למסלול
הקרוב אתה לא יכול ,אתה צריך להמתין כמה דקות ואתה צריך למצוא את
הזמן המתאים כדי לקפוץ .אבל יש עוד דבר בשדרות בר יהודה ,יש ,לקחו
כ אן איזה חברת רכב להשכרת רכב ,פתאום צצה איזה כניסה מתוך כביש בר
יהודה ,זאת אומרת אתה נכנס למגרש הזה,
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אבי בינמו:

איפה?

דן תיכון:

דרך בר יהודה .יש לך כאן איזה חברת ,איך קוראים לה?

רועי לוי:

איפה שהסניף של הליכוד ,סע ...

דן תיכון:

איזה דבר זה? אתה פתאום נכנסים ישירות מבר יהודה אל תוך מגרש חנייה
של מישהו שם .אתה הרי מייצג מפלגה ירוקה ,אתה קורא לעצמך מפלגה
ירוקה ,תגיד מה ,מה חל בעיר הזאת איזה שיפור חל בתחום שאתה בעצם
קורא לעצמך על שמו .אני רוצה לדעת אם זיהום האוויר גדל או קטן ,גברתי
יש לנו תפקיד חשוב ,אנחנו אחראים על הבריאות של תושבי העיר הזאת.
תגיד לי מה קורה למרכז  .Oneזה שהוא התרוקן והפך למרכז רפאים ,אבל
אני ראיתי שלפני שבועיים ימים מישהו קנה את זה וקורה לעצמו מיבנה .מי
זה מיבנה? זה פישמן? זה חברה של פישמן? חברת בת של פישמן? במעבר הזה
שילמו לך את כל המיסים או ,בדקת או שנשארו חובות? אז אני מבקש ממך
תבדוק מי זה מיבנה ,למה החליפו את השם? איזה תרגיל פיננסי מתחבא שם
והאם בסופו של דבר אזרחי נשר יצאו מופסדים כתוצאה משינוי השם.
העברת הבעלות צריכה הייתה להיות מלווה באקט אחד שמשלמים את כל
החובות ופישמן הוא לא כזה גיבור היום בלשון המעטה .אני מציע שקורה
דבר כזה תבדוק גם העברת הבעלות .יש שיטה ,למשל צריך לשלם פיצויים
לכל העובדים ולהתחיל מחדש את הצבירה שלהם .גם צריך לשלם את כל
המיסים לעירייה .עכשיו יש לו המון שטחים ריקים שהתפנו כתוצאה מזה
שעסקים עברו לביג .הוא לא ישלם לך את הכסף עבור הריקים האלה לא
מפני שהוא רוצה ,אין לו .אז מה אתה עושה?

אבי בינמו:

אבל תישאר בתאונות דרכים,

דן תיכון:

אל תדאג ,אני אומר לך ,תודה שהערת לי ,אני אומר לך שכשאתה בא היום
למרכז הזה הוא נטוש ,אין רכבים ,פעם לא יכולת ,מספר לי רועי ,שהוא היה
בא ביום שישי או בשעות הבוקר בימים כתיקונם לא היה מקום חנייה ,הכל
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היה מפוצץ ,אין ,היום הכל נטוש .זו אווירה רעה ,זו הייתה גולת הכותרת
של העסקים בעיר הזאת .יש לך אחלה תירוץ ,אתה אומר אני לא עושה כלום
עד שתבוא המטרונית .אני לא רוצה להשקיע ,אני לא רוצה לבזבז כספים .אני
אומר לך בינתיים תראה איך נראית השדרה המרכזית הזאת ,בושה וכלימה.
יש לך בכלל קירות מפחים ,מה זה קירות הפחים האלה? מאיפה לקחו את
השטות הזאת מימי המנדט? למה אתה נותן להשאיר את הפחים האלה על
תילם? חזות העיר לא מעניינת אותך? משני הצדדים של הכביש שפכו קבלנים
זבל ,על ה מדרכה ,ליד המדרכה ,יש כאן איזה מבנה שהיה שייך לדואר ,הוא
נמכר למישהו אני מניח ,תסתכל לידו וליד,
דובר:

בזק ,בזק,

דן תיכון:

בזק ,הדואר ,פעם קראו דואר ,מה שאני קורא עכשיו ל .old fashion-תסתכל
על יד הבניין הזה זורקים שפך ,זבל ,אתה לא מאמין זה הרחוב הראשי שלנו.
כן גוזמים עצים שם לא גוזמים עצים שם ,כל העצים שוכבים שם על הרצפה,
יש לך גדר הפרדה ,אין לך גדר הפרדה ,איפה יש ,איפה אין .אתה גר ליד רחוב
האלון אם אני זוכר נכון ,אתה נוסע ברחוב האלון ,אתה צריך להיות נהג
סללום שם .ימינה ,שמאלה ,אתה כל נסיעה שאני נכנס לרחוב האלון אני
מסתכן בתאונה חזיתית .תראה איך זה נראה שם כמו ,כמו שיקאגו .אז אתה
אל קפונה? יש לך כסף ,יש לך עודפים ,תשקיע אותם בשיפורים בתחום
התחבורה ,מה אתה חוסך כספים כשמצב הכבישים הוא גרוע .אתה בונה עיר
מודרנית ברמות יצחק ,מגדלים שאת סופם מי ישורנו ,אבל אתה יוצר שם
בעיות תחבורה וחנייה ענקיות .התושבים שם התארגנו כדי למחות על זה
שלא יהיו להם שירותים מינימליים כולל חניות .אתה נותן אחוזי בנייה
גבוהים אבל אתה לא עובד על מתן שירותים מתאימים לתוספת שאתה
מאשר .אתה הולך לבנות עכשיו עיר חדשה כאן ,אני לא יודע איך ,אני לא
יודע מה ,אנחנו מנוטרלים הרי ממה שנקרא תכנית הבנייה ,תכנית הבנייה,
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אנחנו לא רואים ,הרי אין לנו זכות להשתתף בוועדות המקומיות ,אני מקווה
שזה אי פעם יסתדר ,אני בטוח .אני לא מבין למה אתה מוותר לפונקציונרים,
מי לוחץ עליך ,למה אתה נותן אחוזי בנייה משוגעים שזה נראה שבעצם זה
לא נראה טוב ,הציבור לא מבין ,הציבור אני מוכרח לאמר לך במשך תקופה
ארוכה מאז הבחירות תמך בך ,אתה הולך ומאבד אותם .אתה הולך ומאבד
אותו ,אתה נראה טובע .קח את עצמך בידיים רגע לפני פורענות ואני לא
מצטט את יצחק בן אהרון .נעבור לדרך משה .חנכת את המצפור ,שלחתי לך
שאילתה  .אתה ראית מה שנעשה שם ,פח אשפה אין שם .שלוש כורסאות
שאף אחד לא מבין איך הציבו אותן ,לכלוך נוראי ,כתמים ,ואני לא רוצה
לאמר לך שאתה מבחין גם בעוד כמה דברים חינוכיים .תלית שלט ,קראת
למצפור על שם שוטרת ,מי עשה לך את ההגהה על השלט על הכתוב שם?
אבי בינמו:

תחנת שועפט ,זה רק מראה לך שאני קורא מה שאתה כותב.

דן תיכון:

אני לא יודע ,אתה עושה רושם שאתה לא קורא .הייתי בטוח אתה שומע
שלאחר שאני אשלח את זה אתה תבוא בבוקר ,תיקח את העובדים שלך
ואתה תגיד להם רבותי הבחור צודק ,תנקו את זה ,אני רוצה שתנקו את זה
מ יד .אז אני מתאר לעצמי שהיית שם וראית ,אבל תטיב לעשות עם תמשיך
ברגל עד התאנה ותראה מה שנעשה שם לאורך הדרך הראשית .הכביש הזה
בימי שישי הופך למסלול מירוצים מעת לעת אנחנו מתעוררים טראח בום,
תאונה שהורסת את הרמזורים .אנשים לא מתחשבים ,הם עולים או יורדים
במהירות של  200 ,180ק"מ אין שום דבר שיעצור אותם ,אני אומר לך סכנה
להסתובב שם .עכשיו הרמזורים השתגעו לגמרי ,אתה לא מבין מי תכנת את
הרמזורים .אגב ,אני אומר לך ,חלק גדול מהתחבורה בגלל הפקקים ,אמרתי
לך בפעם הקודמת ,נכנס לתוך רחוב התאנה ,אתה לא יכול להפוך את הרחוב
הק טן הזה שבקושי מעביר שתי מכוניות זו מול זו לרחוב ראשי במשך שעה
וחצי ,הם נכנסים כדי לחסוך כדי לקפוץ איזה ,להתקדם  100מטר לפני התור
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לפני הפקק .תראה ... ,התפקיד ,אני גומר עוד מעט ... ,התפקיד הוא החליט
ללכת לקראת התושבים ,הרי לתושבים כנראה יש השפעה ואמרת שלא
ה צלחתי להיבחר לועד הבית ,אפילו לא לועד הבית שזה הישג חלומותי כפי
שאתה יודע ,הרי לא שום דבר ,הרי לא נבחרתי לשום מקום אז לועד הבית,
אני לא אומר לך שלא  ...במכולת בחיים שלי ,אני לא יורד לרמות האלה ,אבל
אני יודע לעשות  ...קודמך השקיע כמיליון שקל ביצירת כ 14 ,12-מקומות
חנייה בדרך משה ,וירא כי טוב והחניות האלה הפכו למגרש לממכר רכב.
זאת אומרת במקום שהחניות האלה שהשקיע עיריית נשר כמיליון שקל זה
הפך להיות למגרש למכירת רכב עם שלטים .אז מה עושה אזרח מן הישוב,
מצלצל למוקד העירוני ועונה לו הממונה על המוקד העירוני אנחנו הולכים
לסלק אותם מיד .עבר חודש ,עבר חודשיים ,המכוניות נשארו ,המוקד
העירוני לא חוזר ,ראית איך חונים ברחוב התאנה אחד על השני שם .יש
אכיפה? יש שיטור? יש פיקוח? מה התפקיד שלהם? הם יודעים? מישהו הגדיר
את התפקיד שלהם? סימון בדרך משה הולך ונחלש כתוצאה מן הגשמים עד
כדי כך שאתה כבר לא רואה אותו .חייבים לשמור על הסימון הזה ולחדש
אותו לעיתים קרובות .וכאן אני מתקרב לסוף ,שוב פעם יש שם אוטובוס
שחונה,
אבי בינמו:

בעברית תקינה לא אומרים שוב פעם ,אומרים שוב,

דן תיכון:

אני מודה לך שאתה מתקן אותי ,תיזהר שאני לא אתחיל לתקן אותך .אז אני
אומר שוב פעם ,אני מדבר עברית של עמך ,אני בא ואומר לך ,אני אומר לך,
אתה חייב להחליט אם נושא התחבורה יטופל כהלכה ,תפסיק לספר לנו
סיפורים ,אני מעריך מאד שתיקנת אותי בעברית אבל אני מצפה ממך
שתטפל בענייני התחבורה ,אתה יושב ראש וועדת התחבורה ,אמת דיברתי?

אבי בינמו:

אין וועדה כזאת,

דן תיכון:

איך אתה קורא לה? בטיחות?
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אבי בינמו:

וועדה לבטיחות בדרכים,

דן תיכון:

אבל אתה יושב ראש של הוועדה הזאת ,אני מדבר כהלכה,

אבי בינמו:

כהלכה,

דן תיכון:

הוועדה הזאת לא עשתה כלום בקדנציה הזאת ,אז אני יודע מה תאמר לי ,לך
למשרד התחבורה אז יש לי הצעה בשבילך,

אבי בינמו:

לך יחד איתך,

דן תיכון:

לא ,לא ,יש לי הצעה בשבילך .הצעה הגיונית .אתה אומר הכל משרד
התחבורה ,מצלמות ,הכל,

אבי בינמו:

לא ,לא הכל,

דן תיכון:

משרד התחבורה ,אני מציע לך בוא נמנה כיושב ראש הוועדה את השר
ישראל כץ ,לא נצטרך יותר לסבול מן העניין הזה .אז תחליט אדוני ראש
העיר ואני מדבר ברצינות כי הנושא הזה ,אתה רואה שאנחנו מנהלים את
הדיון הזה איך אומרים על מי מנוחות אבל זה לא פשוט,

אבי בינמו:

הרשה לי להשיב בבקשה,

דן תיכון:

אני גמרתי .תן לו להמשיך תשיב לכולנו בסוף.

אבי בינמו:

אני אשיב לכולכם בסוף,

דן תיכון:

כמה רמזורים הקמת באמת בקדנציה שלך?

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

כן רועי,

דן תיכון:

עכשיו הדיון יהיה ענייני,

רועי לוי:

ברשותך אני מבקש גם כן להתייחס לדבריו של,

(לא רלבנטי)
רועי לוי:

אני מבקש להתייחס גם כן לתאונות הדרכים ולבעיות הבטיחות בעיר .שוב
אנחנו מעלים ושוב מתריעים בשנתיים האחרונות ,יש כמה דברים חדשים
שהתווספו רק לאחרונה .אחד זה הנושא של התאורה מול גן היובל ,בעצם
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מול הכניסה לשכונה החדשה של יובל אלון ,כל האזור שמה פשוט מוחשך
בלילה,
אבי בינמו:

לא היום,

רועי לוי:

היום הוא כבר פועל?

דן תיכון:

הערב שדרות משה היה חשוך,

רועי לוי:

חברה אמר ראש העיר שפועל אני לוקח את המילים שלו ...

דן תיכון:

אני הייתי ,אני ירדתי לכאן ושדרות משה לא הייתה תאורה ,השעה הייתה
שש ורבע,

אבי בינמו:

דרך משה,

דן תיכון:

זה שדרות אדוני,

רועי לוי:

העלו בפייסבוק שכרגע לא פועל שם אבל אם אתה אומר שפועל אפשר לבדוק
עם מישהו אם פועל או לא פועל,

אבי בינמו:

אני אתייחס לזה,

רועי לוי:

דבר נוסף שכבר נקבע בתקדימים שמפריע זה נושא השילוט חוצות .צמח לו
לא זלזל אלא עץ עבות ברחוב התמר ,לא ברחוב התמר סליחה ,בפינה של
רחוב השיטה ,סליחה של רחוב דרך אורי ,צמח לו שמה איזה שלט ענק של
חברת יובל אלון על שפת הכביש .למיטב בדיקתי והבנתי השלט הזה הוקם
שמה ,לא שלט קטן בגובה של כמה מטרים ,אני מעריך אולי  7 ,6מטרים,
צמח לו שמה השלט הזה בלי היתרי בנייה ,בלי אישורים ,בלי שאף אחד נתן
לו את ההיתר,

דן תיכון:

ולא משלמים עליו מס שלטים,

רועי לוי:

אני לא יודע אם משלמים,

דן תיכון:

לא אם אין אישור אז לא משלמים,

רועי לוי:

בין אישור לבין תשלום מס זה שני דברים שונים אבל אני לא יודע אם
יידרשו ,יכול להיות שדרשו אני לא יודע ,אבל הוא לא אמור לקום
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מלכתחילה ,דבר שמהווה מפגע בטיחותי ובטח ובטח מראה על אוזלת יד של
מערכות האכיפה בעירייה שלא פועלות בנושא הזה .כמו כן אני מבקש לציין,
לא עובד התאורה .אני מבקש לציין מפגע בבקרים ,אני כבר העליתי את זה,
אני לא מזכיר שמות של עובדים ,העליתי את זה בפני מישהו בעירייה,
ביציאה מצומת האורן כשאתה רוצה לפנות שמאלה ,אתה לוקח את הנתיב
השמאלי כשיורדים מרמות יצחק בעצם יש שמה עץ שכשאתה עומד ומסתכל
האם באים רכבים מלמעלה העץ פשוט מסתיר את כל הכביש ,לא רואים את
הכביש.
אבי בינמו:

כשאתה יוצא מהאורן שמאלה?

רועי לוי:

כן ,מול הקיוסק ,אתה יורד מרמות יצחק אתה רוצה לפנות שמאלה לכיוון
רחוב צה"ל ,הרי יש כיכר ,יש לך יציאה ,כיכר ואז אחרי הכיכר בעצם אתה
פונה שמאלה ,נכון? פה על הצומת הזו כשאתה רוצה לראות את הרכבים
שבאים מלמעלה יש פה עץ ,אתה עומד על הצומת ,אני אראה לך גם את
התמונה בפלפון אתה עומד בצומת ,לא את התמונה ששלחו לך מלמעלה,
שימי את התמונה שאני שלחתי מהצומת,

אבי בינמו:

בסדר ,בסדר,

רועי לוי:

פשוט העץ מסתיר לך .ביקשתי שיורידו את העץ ,ביקשתי שיורידו את העץ
דבר הכי פשוט בעולם להוריד ,באמת זה מהווה מפגע בטיחותי לא בגלל שיש
לי בעייה עם העץ חס וחלילה ,להיפך .אבל כנראה שחוטב העצים של העירייה
לא נמצא אז אין מי שיוריד את העץ ,אז לא הורידו את העץ,

אביגיל דולב :ומה עשו רועי? מה עשו?
רועי לוי:

כלום,

אביגיל דולב :לא נכון ,גזמו אותו ודיללו אותו ,יש לי פה את התמונה שלו,
רועי לוי:

אביגיל ,תבואי לשם ,מה אמרתי? סימסתי לך ביום שישי אמרתי לך אם את
רוצה,
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אביגיל דולב :אמרת שלא מספיק,
רועי לוי:

תתאמי איתי ,נעלה ביחד .אמרתי לך תצאי למקום תראי ,תעמדי עם האוטו,

אבי בינמו:

רועי תשמע ,הדיון הוא כל כך רציני ,באמת ,תן לי להקשיב,

רועי לוי:

סליחה ,זה בנושא הזה .העליתי את נושא המשאיות .בכלל יש בעיה שאין
בעיר אכיפה תחבורתית דווקא אני הייתי מצפה יותר כאן לפעולות דווקא של
השיטור העירוני ומשטרת ישראל בשילוב עם זה עם הפיקוח או אם זה עם
אור ירוק ,עם מי שצריך ,עם וועדת התחבורה ,עם מי שצריך .אבל לא ייתכן
שיש כאן כל כך הרבה מעברי חצייה ,מעולם לא ראיתי כאן שוטר נותן דו"ח
על מישהו שלא עצר במעבר חצייה ואני אומר  ...אני מוכן לוותר על כל
הדוחות אבל יש כאן ,אתה רואה ילדים בבוקר יוצאים ,עוברים בכל מיני
צמתים ואנשים פשוט לא עוצרים במעברי חצייה,

דן תיכון:

וזו עבירה עם קנס גבוה ביותר מי שלא עוצר.

רועי לוי:

מעבר לעב ירה כאן יש סכנה אמיתית שאני לא רואה שנותנים עליה את
הדעת .אף אחד לא נותן על העבירה הזו את הדעת .עכשיו ,ייתכן שבגלל
שפועלים פקח ושוטר ביחד אז השוטר נאלץ לעשות עבודות פיקוח והפקח
נאלץ לעשות עבודות שיטור ולאף אחד אין זמן לעשות,

דן תיכון:

ושניהם לא עושים,

רועי לוי:

בדיוק .איפה שהוא מתראים באמצע,

אבי בינמו:

רועי ברשותך אני רוצה להשיב,

רועי לוי:

אני מסיים ,אני ברשותך אני מסיים .והדבר האחרון ,המחדל הזה שקורה
ברחוב השיטה עם המדרכות ,עם החניונים .שמע אבי לא יודע מי,

דן תיכון:

מישהו מבין מה קורה שם?

רועי לוי:

ייאמר לזכותך שאתה יורד לשטח,

דן תיכון:

תושבים לא יודעים מה קורה,

רועי לוי:

ייאמר לזכותו של ראש העיר שהוא נמצא שם מעת לעת ,אבל אתה לא נותן
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פתרונות,
אבי בינמו:

אפילו התעלפתי בשטח,

רועי לוי:

אבל אתה לא נותן פתרונות ,תהיה בריא .צריך פתרונות שם בשטח ,ואם
הקבלן הזה לא,

דן תיכון:

אתה יכול להסביר מה עושים שם?

אבי בינמו:

אני מבקש להגיב,

דן תיכון:

למה מהנדס העיר,

אבי בינמו:

אני מבקש להגיב ואני מבקש באמת תן לי את האפשרות אל תקטע אותי
ברשותך .האזנתי קשב רב לדברים שנאמרו על ידי דן תיכון ובהמשך של רועי
לוי .כל הדברים שנאמרו נכונים ,חשובים ,אני אפילו מעריך מאד את
ההסתכלות שלך הן כתושב כן כחבר מועצת עיר .הערת את עיני בנקודות
שאולי גם אני לא הגעתי אליהם ,אני אומר לך במלוא הכנות ואני מבקש לא
לקטוע אותי ,מה שנקרא דברי חכמים בנחת נשמעים .אני לא חף משגיאות,
אין ספק שנושא הבטיחות בדרכים והתחבורה צריך להיות מטופל בצורה
הרבה יותר אגרסיבית ,הרבה יותר מעמיקה ואני אתחיל לענות ,אני אתחיל
מהסוף .מאחר ואת כל מה שאתה כותב אני קורא ואני גם זוכר ,שלחת
שאנשים מחנים ליד רחוב התאנה ועושים את המקום לשימוש למכירת
מכוניות .יש כבר שלט שם האוסר על כך ,למדנו מה עשתה עיריית חיפה,

דן תיכון:

יש שלט שם?

אבי בינמו:

יש כבר שלט מזה יומיים ואנחנו נבצע,

דן תיכון:

אבל עדיין עומדים שם נכון לרגע שיצאתי,

אבי בינמו:

עכשיו יש לנו את האפשרות לבצע אכיפה .הלכנו ללמוד את הנושא מעיריית
חיפה בעקבות ההערה שלך ,זה היה משהו קל,

רועי לוי:

לא חייב לעשות את זה בוועדת תמרור?

אבי בינמו:

כן ,צודק רועי ,אבל לקחתי את האחריות הפעם ואני מקווה שתסלחו לי .יש
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עוד מקום שתסלחו לי.
דן תיכון:

למה אני לא מקבל תשובה?

אבי בינמו:

אני אתן לך אותה עכשיו,

דן תיכון:

לא מהמוקד ,מהמוקד,

אבי בינמו:

אני נותן לך אותה עכשיו .עכשיו אני רוצה להתייחס למה  ...ואני מוכן גם
להודות בדברים שלא נעשו והם לא טובים .כאשר אתה יורד בדרך משה
והצלחת להחנות בצד הדרך ,לפני שנה לא יכולת להחנות בצד הדרך כי היית
חוסם נתיב כי המרחק בין שפת המדרכה לחנייה או למסלול הראשון היה
בערך  1.30מטר כשהתקן הוא כמעט  2מטר .אז ביצענו לכל האורך את הדבר
הזה כי ראינו כאשר אנשים חונים נוצר מסלול אחד שמסכן את התושבים.
מאחר ונושא הבטיחות חשוב לי מאד,

דן תיכון:

אתה זוכר באיזה הקשר אמרתי את זה? של השלטים המהבהבים ,שזה לא
מספיק,

אבי בינמו:

לא מספיק .אחד הדברים שהבנתי שמהווים מוקדי סכנה קשים מאד בעיר
נשר היה בעקבות הערה לפני כשנתיים של רועי לוי שנוצרת סכנת החלקה
גדולה מאד ברחוב צה"ל בואך לכיוון חיפה ובהתאם לכך בצענו מיד חספוס.
במקביל ובעקבות נפח התנועה ובעקבות ההבנה גם שלי שדרך צה"ל מהווה
סיכון בטיחותי קשה מאד ביציאות מסימטת צה"ל ,אני אומר את המילה
סימטה כדי שרק נבין ,מרחוב צה"ל ,ומרחוב ציון שזה שמה רולטה רוסית,
מהווה סכנה קטסטרופלית כבר לפני שנה ויותר דרשתי לסגור את
האפשרויות של פנייה שמאלה ,לבצע הרחבה של הכביש ,לבצע מעגל תנועה
ברחוב חבצלת כשלא יאפשר לאנשים לפנות שמאלה אלא לעלות ל 10 -מטר
או  50מטר ,לע שות את ה ...כתוצאה מההערה שהעלה גם רועי לוי בעניין
חניות של משאיות ,מהרגע שחונה משאית בירידה היא בולטת לכביש כ30-
ס"מ והנה לך נוצר עוד פעם מסלול אחד שמהווה סכנה בטיחותית .בתכנית
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העבודה וכתוצאה מהגידול באוכלוסייה וכתוצאה מהגידול באוכלוסין של
הטכניון ,יש גידול באוכלוסין של הטכניון ,יש להם תכנית  20/20כמו שיש
לאוניברסיטה ,אחר כך נגיע לאוניברסיטה ,הבנו שהציר הזה מהווה לחץ
מאד גדול ,סכנה בטיחותית ואף דרשנו מהטכניון שאת שער הכניסה שלהם
יזיזו פנימה יותר על מנת שיתאפשר לרכבים ל ....הפרויקט הזה ההיקף שלו
כ 7-מיליון שקל ,קיבלנו אישור ובימים הקרובים לפי דעתי הוא ייצא
לעבודה .קיבלנו אישור ובעזרת השם אני אומר לכם תבוא,
רועי לוי:

יש שם גם בעייה שמאלה בפנייה לטכניון בבוקר,

אבי בינמו:

כן ,לא אז לכן ,לכן,

רועי לוי:

כי זה רמזור קצר,

אבי בינמו:

רמזור קצר ,תיכף אני אענה,

דן תיכון:

אתה יודע למה? כי זה נסתם למעלה,

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

לכן פונים למטה ומקצרים כביכול,

אבי בינמו:

כן ,ולכן ביקשנו להזיז את הכניסה לטכניון ואז יש אפשרות של יותר  ...ואני
אומר לך באמת דן זו באמת מכל הדברים הגדולים אלה הנושאים הכי
חשובים ,אלה הנושאים הכי חשובים ,ואני אומר לך ,אתה אולי גרמת לי
היום ,מחר ומחרתיים לבעוט באנשים בעירייה ,לבעוט באנשים בעירייה ,אני
אומר לך ,אני אבעט באנשים בעירייה כי כאשר ילד נפגע לי זה כאילו פגעו בי,
במשפחתי בחברי על לא עוול בכפם .דרך בר יהודה ,התייחסנו לשני נושאים
מרכזיים ,צומת  4.5שיצאה לעבודה וצומת דרך משה בר יהודה קרי ...
שאנחנו צריכים לתת פתרון ,עדיין כל הפתרונות שמעלים הם לא איזה
פתרונות רציניים אבל אנחנו חייבים להסדיר את הצומת הזו משום שבעזרת
השם יש רוכש ל 28-דונם ,יקום כאן אחד מבתי דפוס הגדולים במדינת
ישראל ואני מעריך שתוך שנה וחצי הכל יקום,
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רועי לוי:

על מה מדובר?

אבי בינמו:

איפה שהיה המחנה הצבאי,

רועי לוי:

איפה שעשית את המתחם של הנוער,

דובר:

אבל אמרת ששם צ'מפיון?

אבי בינמו:

צ'מפיון מכר ,יוקם שם בית דפוס מהגדולים בישראל ואנחנו צריכים להסדיר
את הצומת את הביוב וכיוצא .כאשר אומר רועי לוי ודן תיכון ונעמי כספי
שהיציאה מרחוב המלאכה לבר יהודה קרי ,ליד גלידת תל חנן ,אנחנו דרשנו
דבר נורא פשוט ,להציב רמזור .אי אפשר להשתלב ימינה ,על אחת כמה וכמה
שמאלה ,נעמי כספי העלתה את זה לפני מספר ח ...וכשאני אומר לך אני אתן
בעיטות אני אתן בעיטות ,אני אומר לך אני אתן בעיטות לא רק לאנשים
במערכת העירונית ,במשרד התחבורה ביום שישי שמעו ממני דברים קשים
מאד בעיקר על שני דברים ,על הצומת הזו שזו צומת של רולטה רוסית ועל
המעבר חצייה ברחוב אשכולות כאשר אנחנו דרשנו להציב רמזור .אני יכול
לספר לך שביקשנו להציב מעבר חציה ברחוב מעלה הגיבורים ,מעבר חצייה,
 8חודשים .הרמתי טלפון למנהל המחוז אמרתי לו תשמע אדוני הנכבד,

רועי לוי:

תסמן,

אבי בינמו:

לא אבל פה יש סכנה מסוימת ,אבל אתה צודק .הרמתי ביום שישי טלפון
למנהל המחוז אמרתי לו תשמע ,יכול להיות שהשפה אתכם צריכה להיות
קשה מנשוא ,שפה שתיקח אותך כאחראי באופן אישי למתרחש בעיר שלי.
אם אני צריך להמתין  8חודשים למעבר חצייה בתוך הישוב ,לא בדרך
ראשית ,דרך פנימית על מה אני אלין אם אני לא מקבל את הרמזורים או את,
אבל לפני שאני אבוא אליו אני אומר לך בתוך המערכת שלי אתה יכול לצטט
אותי ,ישמעו ממני המנכ"לים שלו ,אנשים אולי מבינים שפה אחרת .יש לי,
אולי בדרך הטובה זה לא הלך .אני אומר לך אני הוצאתי מכתב חמור ,לא
העליתי את זה כרגע בדרגה ,אני יודע להעלות את זה בדרגה וגם אם אני
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אצטרך אני אסתייע בך ,זה נושא של חיים לפני איכות החיים .אני אמשיך
איתך בדרך בר יהודה שנכון שאחד השיקולים שלנו זה המתנה למטרונית,
אבל אני מקבל את דעתך ועמדתך שגם אם ההמתנה ניתן לבצע סימונים,
ניתן לבצע סימונים ,ניתן לבצע צביעה של פסי חנייה ,פסי חצייה .אני יכול
להגיד לך שלכאורה כאשר אתה נוסע ברחוב ישורון ופונה לרחוב אשכולות,
כן ,סכנת מוות שמה ,היה האט ותן זכות קדימה ,אין זכות קדימה שם ,ניצב
שמה שלט עצור .אני מקבל את ההערות שלך בנושא חזות העיר ,חלק מהם
התקבלו היום בחוק בהתאם לתיקון  101לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה
שיכולה רשות להשית בהחלטה ,סוג של חזות כפי שמתבצע בעיר תל אביב,
אבן גבירול ,אבן גבירול תוך יום אחד נתן להם ראש העיר פגישה חודש ימים
תפרקו ,מי שלא פירק ,אני אומר לך למה הקשבתי ל ...כי אתה עלית על
נקודות ,אני אומר לך בשולחן הזה כמעט לא מכירים אותם .אתה אמרת את
הבליטות ליד אולמי הינומה ,אתה לא מבין כמה אתה צודק ,הם גם יש
בליטה שלא רואים אותה וגם כאשר יש רוח חונים לתוך הכביש אז או זה או
זה.
יורם ביטון:

אבי אני מוכן ,בבקשה אני רוצה להגיד כמה מילים ,נכון שאני לא קשור לזה,

אבי בינמו:

כשאני ,עוד כמה דקות אני אאפשר לך ,בהחלט אני אאפשר לך .אני יכול
להגיד לך שלא קשור ,אם אנחנו מדברים על בטיחות בדרכים .אני יכול להגיד
לך שכמעט ,אני כאן סוטה רגע מהנושא ,המבנה של בזק כמעט הפך להיות
המוזיאון הלאומי למדליות ובדקה ה 90-העסקה נפלה ,ואני חיפשתי כל דרך
משום שהייעוד של הבניין הזה הוא בינוי לצרכי משרדי ממשלה או ראשות,
זה ההגדרה שלו ,בזק .בזק בזמנו.

רועי לוי:

אם אתה נגיד רוצה לקחת את זה לא יודע לעשות משרדים,

אבי בינמו:

צריך לעשות שינוי תב"ע ,בטח ,בטח .אני מסכים איתך במאה אחוז,

דן תיכון:

לא ראית את הזבל מסביב לבניין?
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אני אומר לך מחר בבוקר יהיה בעיטות ,לא מחרתיים .אני יכול להגיד לך
שכל ההתייחסות שלך להיבטי התנועה והתחבורה בשכונה החדשה בהכל
אתה צודק .בהכל אתה צודק .אבל לא בהכל אני אחראי .אני אחראי על הכל.
כאשר נבנתה השכונה לא הייתה שום התאמה בין שני משרדים מרכזיים,
משרד השיכון ומשרד התחבורה .ישב כאן ישראל כץ ולא האמין אפילו שלא
היה הממשק הזה ,לא האמין .עכשיו אנחנו צריכים לתת פתרונות ליציאה של
עשרות כלי רכב והיום כל בית שני רכבים לפחות ,באלון זה כבר  4רכבים,
בסחלב זה כבר  6ואנחנו מחפשים דרכים יצירתיות ,לא קל ,לא קל כי כל דבר
משרד התחבורה ,הגברת אוסטרובסקי ,הראל דמתי ,אני אומר לך ,נגמרו
הטלפונים .משום שלא היה נושא אחד שאמרת כאן שרועי לוי אמר שלא היה
נכון ,לא היה נושא .אחד לאחד ,אני רשמתי את הדברים מעבר למה שאני
יודע .אני יכול להגיד לך שלמרות כל הדברים האלה ,אני אומר לך תוך ימים
ספורים אתה תראה כאן את השינויים ,עשינו המון .כפי שהלכנו בדרך צה"ל,
יצאנו למכרז ביציאה מהתשבי לרחוב הכלנית שזה שמה רולטה ,אני מאמין
שהעבודות יתחילו עוד שבועיים ,יצאנו למכרז לעבודות ברחוב התמר בואך
האלון לעשות כיכר ,לאט לאט זה יסתדר אנשים מתחילים להבין .בעוד כ10-
ימים אנחנו נצא עם פלייר לכל תושבי האלון ,השקמה ,הערמונים ,החרוב,
פחות או יותר לסביבה ,התמר ,כדי להודיע להם שאנחנו מבקשים להפוך את
רחוב האלון חד סטרי בשני קטעים .זאת אומרת בכניסה,

דן תיכון:

מתי זה יגיע?

אבי בינמו:

בינואר .איפה הבעיה היחידה שכרגע אנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה על
הנושא של התחבורה הציבורית לתלמידים ולתושבים,

רועי לוי:

גם אם הכניסה לרחוב האחורית יכולה להכיל את  ...רחוב הדקל,

אבי בינמו:

אני אגיד לך מה מסוכם ,כרגע מסוכם שמהאלון עד הערמונים כל הקטע הזה
יהיה דו סטרי ,מהערמונים עד ההדס יהיה חד סטרי כלפי מעלה ועכשיו
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מתחיל הוויכוח הגדול שעוד לא נתנו לו פתרון ,הרעיון שהכיוון יהיה כלפי
מעלה כאשר לא תהיה אפשרות לפנייה שמאלה לרחוב הדקל ואז הוא אומר
לתפוז ,ואז זה אומר שאנשים יעשו את הסיבוב או האשל או מזה ,לא נורא,
זה לא נורא ,הדבר היחידי שאין לנו פתרון ומצד שני אנחנו מקבלים פתרון זה
ההיבט של התחבורה הציבורית איך היא תתבצע כאשר היום האוטובוסים
פונים בשני הכיוונים ,אבל איפה יש פתרון ,יגיע לנו הקו המיוחד שישי איבגי
מדבר עליו כבר שנתיים ברחוב האשל .הפלייר ייצא כדי שנקבל תגובה של
התושבים ובעקבות הפלייר ובעקבות הדברים שנאמרים כאן ,שנאמרו על
ידך ,בתוך שבועיים תתכנס וועדת התחבורה ,כל הדברים האלה יהיה להם
תאריכי יעד ,לכולם יהיה תאריך יעד .לכל פיפס שהועלה כאן ,אני אומר לך
אני לוקח את זה במלוא האחריות .יש דבר שאני אומר לך אני עדיין לא יודע
איזה פתרון לתת לשכונה החדשה כאשר כרגע יש דרך צידית מרחוב דוכיפת
זה נקרא שמאפשר היום ,משאיות יוצאות לדרך אורי אני אמרתי רבותי
תאפשרו את היציאה הזו ,אז הם יסעו ימינה יעשו ...לא ,לא .לפעמים אני
מרגיש כאילו משרד התחבורה זה איזה אגף שלא מצוי כאן .אני יכול להגיד
לך שארבע פעמים הייתי הן עם מהנדס העירייה ,הן עם יינון מהנדסים ,הן
עם אשד הנדסה ברחוב התאנה כדי לנסות שיתנו לי פתרון לכניסה נוספת,
דן תיכון:

מה שהיה,

אבי בינמו:

מה שהיה .משרד התחבורה לא מאשר את זה ,אני לא יכול לקחת אחריות.

דן תיכון:

תביא אותם לכאן ,תביא אותם לכאן .מה זה יש תושבים לא מבינים מה
שעש ו שם ,מספרים להם שמשרד התחבורה נגד ,איך הוא יכול להיות נגד
משהו שהחלופה היא נוראית,

אבי בינמו:

אני יכול להוסיף שבצענו הרבה אופציות של חנייה בתוך הישוב על מנת
שיאפשרו תנועה טובה יותר .אומר רועי לוי בצדק ,על רחוב השיטה ,אז אני
אומר לך שגם יחיאל וגם אני כמעט כל יום שישי שם ,אני נמצא קצת יותר.
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אני שומע ורואה במו עיני את חוכמת ההמונים ולפעמים נדהם שאני לא
מצליח להעביר את המסר למהנדסים שהם רואים את זה יחד אתי .הם
אומרים בעוד שנה ,אני יודע ,תהיה כיכר בהרדוף ,השיטה ,התמר ואז יוכלו
לעשות  ...שם .אחד החלומות שלי שהיא לוקחת אותנו לטווח של  10שנים
קדימה ,אוניברסיטת חיפה בתכנית  2020והטכניון בתכנית  2020בעיקר
אוניברסיטת חיפה ,הגידול שלה יהיה ב .100%-כלומר אם היום יש כ 20-אלף
איש כולל עובדים הגידול שלהם יהיה פי שניים .זה אומר שמסת התחבורה
הציבורית תעבור דרכנו .לעומת זאת הטכניון לא רוצה לגדול בכלל ,הוא
רוצה לגדול ב 20%-כאשר הגישה שלו שהם מכוונים לתארים שניים
ושלישיים .תואר ראשון תעשה איפה שאתה רוצה ,אנחנו רוצים להיות
יחודיים .אני יכול,
רועי לוי:

הוא מפזר גם את הקמפוסים שלו החוצה הוא רוצה,

אבי בינמו:

כן .אני יכול להכביר ולהוסיף גם לגבי הגשר ברחוב החרוב .אנחנו יצאנו
לתכנון ,יצאנו לתכנון .אנחנו לפני הוצאת מכרז ,אנחנו מחכים לאישור של
משרד השיכון בהתאם לביקורו של השר גלנט שאמר שהוא יסייע .אנחנו עם
הגברת עינת גנון מחכים לקבל הרשאה תקציבית .ברגע שנקבל את ההרשאה
התקציבית אנחנו נצא לדרך .אני יוצא מנקודת הנחה שמרבית הבתים שם
יאוכלסו עד מרץ ואז אני כבר צופה את הלחץ הגדול .אבל בכל זאת הוספנו
 70מקומות חנייה שזה לא מספיק .אז מה שאני ,הבקשה שלי אני אומר לא,
יש לי תיק שנקרא תחבורה ,מה שאני מבקש זה להזמין גם אותך וגם את
רועי לוי בעוד שבועיים לוועדת התחבורה .עד אז אנחנו נכין את תכנית
העבודה .לוועדת התחבורה תהיה הזדמנות עם המהנדס ,עם המהנדסים,
אולי גם עם אנשי משרד התחבורה ומנהל המחוז שאני אבקש לזמן אותו
שישמעו את הדברים האלה ,חברה .נעשה לוח זמנים ,אני לא רוצה באמת
להמשיך בסוג של דו שיח שאני מסכים איתך ב100%-
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רועי לוי:

ובנושא השיטור?

אבי בינמו:

ב 100%-כולל השיטור ,כולל האכיפה .כשאני אמרתי לך מחר בבוקר אנשים
יתחילו להרגיש את הדבר הזה הם יתחילו להרגיש את הדבר הזה .אני רק
מראה לך בקטנה שכאשר אתה העלית את הנושא של החספוס לא לקח
חודש ,כאשר הוא העלה את הנושא של החניה לא לקח יומיים ,הלכנו לחיפה,
צילמנו ,התקנו וזו הזדמנות גם לראשונה שוועדת תמרור תשב ,לא ישבה
וועדת תמרור בעיר נשר אני חושב  15שנה ,אולי צריך להפעיל את זה ,להקים
תת וועדה .לכן אני ברשותך מבקש להעביר את הנושא הזה לוועדת
התחבורה ,לזמן אותך ואת רועי ואת ישי שהוא גם חבר הוועדה כמובן
שפיגלר ,מה שנקרא לפתוח דיון שכולו  ...בנושאים האלה.

בוריס אייזנברג :אני גם רוצה כמה מילים להוסיף על המוקד .הפניות שלי ,כמה פעמים עד
שלא אמרתי שאני בוריס אייזנברג ואני חבר מועצת העיר ההתייחסות הייתה
על הפנים ושפעם גם א מרתי שאני חבר מועצת העיר ואני רוצה שיחזרו אלי
עם התשובה לא קיבלתי .הפנייה שלי למנהל מוקד עם המספר טלפון של
התושב שכמה פעמים התקשר וביקש עזרה ולא קיבל תשובה ועד עכשיו כבר
חודשיים לא חזרו,
אבי בינמו:

לגבי המוקד ,אביגיל יש הערה לגבי המוקד שלא חוזר בתשובות ,אבל אני
חוזר אליכם,

בוריס אייזנברג :גם אני יכול להצטרף אליך.
אביגיל דולב :בסדר גמור,
בוריס אייזנברג :לגבי תאורה כמה פעמים התקשרתי ,רק בפעם החמישית סידרו את זה,
אבי בינמו:

טוב דן ,בבקשה,

דן תיכון:

אדוני ראש העיר ,עברו שנתיים .אני אציע לך ללכת בדרך דומה אבל שונה,
הווה אומר ,אתה תקיים שני דיונים בשטח ,אחד בבר יהודה ואחד בדרך
משה ,שדרות משה או איך שתקרא לה ככל שהיא עולה,
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אבי בינמו:

אנחנו נקיים.

דן תיכון:

ואתה עם כל הצוותים שלך ואתה תטיל משימות על כל אחד ואחד עם תאריך
של תשובה .אנחנו רוצים לראות מה קרה לאחר חודש ,מה קרה לאחר
חודשיים .אתה אדם עסוק ,אני אומר אין לך זמן להתעסק בדברים האלה,

אבי בינמו:

יש לי ,יש לי ,יש לי .דן תישאר בהצעה ,יש לך הצעה טובה תישאר בהצעה,
תישאר בהצעה.

דן תיכון:

לא ,לא ,אני לא .אנחנו נתקוטט עוד היום תאמין לי,

אבי בינמו:

היום כן ,לא על זה.

דן תיכון:

אבל בנושאים כאלה אני אפילו מוכן מה שאני לא נוהג לעשות ,אני מוכן
ללוות את כל התהליך הזה ברחוב ,בדרך משה ולשבת על האנשים שלך יומם
ולילה ,אתה שומע יומם ולילה ותאמין לי אני מנוסה בדברים האלה ,מנוסה
מאד מאד ,לא כמו אברהם בורג ,לא כמו אברהם בורג כמובן אבל אני חושב,
אתה חושב נכון אבל משהו בביצוע כאן לא זז.

אבי בינמו:

דן ,דן ,אני מקבל את הצעתך .יתקיימו שתי ישיבות ,אחת תהיה בשטח ואחת
תהיה בוועדת התחבורה ,קודם בוועדת התחבורה ואחר כך בשטח .הישיבות
האלה ,ניב אתה אחראי ,אתה אחראי ,זה מחר צריך להוריד הוראה לאיריס,

דן תיכון:

מה אתה עושה במצפור?

אבי בינמו:

רגע ,מחר אני אפתור את המצפור ,בחייך,

דן תיכון:

חשבתי שהוא יהיה נקי היום,

אבי בינמו:

אבל ברשותך ,אני מבקש פשוט לסיים את,

דן תיכון:

אני לא רוצה לאמר לך שיש שם קונדומים,

אבי בינמו:

אני יודע שאיש קונדומים ,מה לעשות .מה לעשות ,אתה יודע מה ,אני רוצה
להגיד לך מה אני אוהב בפינות הנצחה? שהן נותנות חיים .אני מבקש לישיבה
הזו ולישיבת שטח להזמין בנוסף לחברי וועדת התחבורה את דן תיכון ואת
רועי לוי ואת הראל דמתי ואת אנה אוסטרובסקי ואת ליאון גורודסקי ואת
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יינון הנדסה ,תודה רבה לכם.
דן תיכון:

תביא לכאן את מהנדס העיר,

אבי בינמו:

יורם בבקשה .יורם ביטון תושב העיר,

יורם ביטון:

אני רוצה להגיד משהו אבי אבל ו ...תשמעו ,למרות שאתה יודע את הכל אבל
אני לפני שבועיים וחצי כשבקרת אותי בבית חולים אני ביקשתי לא כי זה
הבת שלי כמו הבת שלך ,בוא נתחיל מזה,

דן תיכון:

אתה ראית איך הפכתי את בית החולים במשך רבע שעה?

יורם ביטון:

אני רוצה להגיד לך שני דברים ,זה לא קשור לתאונה של הילדה ,אני יום יום
נמצא ברחוב התאנה ,אני יכול לספור הרבה מכוניות שעוברות באדום יום
יום ,מי שרוצה שיבוא איתי לשם רבע שעה לא צריך יותר מזה אני אראה לו
כמה מכוניות עוברות באדום שם בלי עצירה בלי כלום ,שלא לדבר על
הרמזורים שהם מתחת לאיפה שהייתה התאונה .היום אני יכול לדבר איתך
בקטע של ברוך השם אז קיבלתי מתנה ילדה ,אני יכול להגיד לך את זה
בפירוש ,כן ,אני לא אומר את זה לאף אחד אבל היא יצאה מסכנת חיים
בוודאות וכולם יודעים את זה .אני לא חושב שצריך להעביר את זה לוועדת
תחבורה ו ...וסיפורים ,אני חושב שמצלמות יכולות להיות שם בלי ,ותחסכו
את כל הסיפורים האלה לשים מצלמות בסך הכל ברמזורים זה מה אני
ביקשתי ,זה הכל .אבי ...

אבי בינמו:

יורם אתה שמעת חלק מהדיון ,נושא המצלמות הועלה גם על ידי דן תיכון,

יורם ביטון:

לא אני רוצה לראות אותם שבוע הבא כבר,

אבי בינמו:

אני רוצה להגיד לך לא לכל תאונות הדרכים אחראי ראש העיר .כשאדם נוסע
במהירות של  160קילומטר לשעה וחוצה באור אדום ללא רישיון נהיגה
ובגילופין לא על הכל אנחנו אחראים,

יורם ביטון:

נכון ,אז,

אבי בינמו:

יחד עם זאת ,יחד עם זאת אני אומר לך שהמח שלי קודח בנושא הזה ואני
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אומר גם אם נעשה כך וכך וכך זה לא ייתן פתרון ,ואז אמרתי רגע בואו נלך
משהו שהוא לא קונבנציונלי ,לא תמרור ,אולי ניקח את בית ספר גבעון שהוא
מתמחה בנושא הזה ,בנושא זהירות בדרכים ונעיף שלטים לכל בר ,דרך משה
בעיקר,
דן תיכון:

מצלמות ,רק מצלמות,

אבי בינמו:

מצלמה רק מגלה לך איך נעשתה התאונה,

דן תיכון:

לא ,לא ,מצלמה זה קנס ,מצלמה זה קנס,

יורם ביטון:

שנייה ,שנייה ,דן תיכון אני רוצה,

אבי בינמו:

דן ,דן ,אני קודם כל אתייחס ,אני רק אומר באמת,

דן תיכון:

מצלמה זה גורם ההרתעה מספר ,1

אבי בינמו:

באמת ,באמת נסעתי בכביש  6שממול נסעה משאית בצד השני ומה לעשות
עף לה גלגל ,הוא עף לצד השני ,מה לעשות ,המצלמה עזרה? אנחנו ננסה
למקצם את ההרתעה ,אני כבר אמרתי ,אני אומר לך אני ...

יורם ביטון:

תן לי לסיים עוד דקה,

אבי בינמו:

בבקשה יורם,

יורם ביטון:

ותקשיב למה שאני אומר לך טוב טוב ,לא לך לכולם פה .יש לי מידעים
חזקים מאד אם כבר נכנסנו לפינה הזאת ,אז אני אשתף אתכם במידעים
שלי .אותם בני מיעוטים שעולים מהכביש הזה לכיוון עוספיה ,כן ,לא משנה
שהם היו מעורבים בתאונה ,יש להם את הנתונים בשטח לברוח ,אתה נותן,
אתה ,כולם נותנים פה לרוצח לברוח מעונש .אם יש מצלמה הוא לא יברח
מהעונש הזה ,יהיה מי שיצלם אותו.

אבי בינמו:

אבל קיבלנו את ההערה שלך,

יורם ביטון:

שנייה אבי ,יש אנשים שנוסעים בלי רשיון מעוספיה ,אני יכול לתת לך גם פה
נתונים שאתה לא תאמין .יש שוטרים דרוזים ובוחנים וחוקרים,

אבי בינמו:

יורם אני בפרוטוקול אני לא מקבל את זה ,יורם אני יכול להגיד לך,
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יורם ביטון:

אל תקבל את זה,

אבי בינמו:

אני מקבל ,אני מקבל ,אפשרתי לך את רשות הדיבור ,אמרת דברים חשובים,
תן לנו לטפל בזה,

יורם ביטון:

אז בבקשה לשים את זה ולא לתת לאותם אנשים ,המצלמות האלה יעשו
איתם את הדין ,זה הכל.

אבי בינמו:

בסדר גמור .הישיבה נעולה ,תודה רבה  2דקות הפסקה ונעבור לישיבה
הבאה.

ישיבת מליאת המועצה ננעלה
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