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 פרוטוקול

 

מועצת העיר מן המניין מספר  לפתוח את ישיבת מליאתאני מתכבד   מר אברהם בינמו:

. על סדר היום שאילתות. השאילתה הראשונה היא שאילתה 838/19/2016

של דן תיכון ודחינו אותה לפחות פעמיים כתוצאה מחוסר נוכחותו, אבל לפני 

 כן, 

 כתוצאה ממה? מר דן תיכון: 

 בהיעדרך.  :גב' נעמי כספי

 כתוצאה מהיעדרך. מר אברהם בינמו: 

 מהיעדרך.  :פיגב' נעמי כס

נוכחים בישיבה, סליחה רבותיי, אבי בינמו ראש העיר, יחיאל אדרי  מר אברהם בינמו: 

ממלא מקום, נעמי כספי סגן, בוריס אייזנברג חבר מועצה, גרשקוביץ גאורגי 

חבר מועצה, אדווה קאופמן חברת מועצה, ישי איבגי חבר מועצה, רועי לוי 

אלכס טנדלר היועץ המשפטי, גלעד הישג  חבר מועצה,  דן תיכון חבר מועצה,

אייל הרמן דובר וקהל נכבד. המבקר, מיכה ז'נו  גזבר, מיכל ליבנה מנכ"ל, 

 השאילתה הראשונה הוגשה על ידי דן תיכון,

 לפני שאנחנו עוברים לעניין השאילתה, יש לי שאלה חשובה לא פחות.  מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

שותך, בגלל אלה שמטילים ספק .. תושב נשר, אז אני גר בנשר. מזה בר מר דן תיכון: 

שבועיים ימים, זה שבועיים ימים, אני נאלץ להגיף את החלונות אליי ולא רק 

אליי אלא כל התושבים שגרים סביבי, נצרבו, הגרון  ניחר, זיהום אוויר כזה 

באבדאן.  עוד לא היה, כשאנחנו רואים לפידים דולקים כאילו אנחנו נמצאים

 אבדאן לידיעתך,

 אני יודע,  מר אברהם בינמו: 

 ... בעיראק. מר דן תיכון: 

 אני יכול לספר לך על כל .. במזרח התיכון, כולל אבדאן. מר אברהם בינמו: 



 26.10.2016ד.נ.                            09755

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

3 

הרי לא מכבד אותך על שום נושא. אנחנו שואלים, ראש לא, בסדר, אני  מר דן תיכון: 

למפעל כרמל אולפינים  היום צו סגירהעיריית חיפה בצעד אמיץ מאוד הוציא 

שנמצא בחצר האחורית של בז"ן אבל הוא חלק מן הקומפלקס הזה. ועדת 

אחוז לבז"ן בשטח  20הערר דחתה לפי שעה את ההחלטה בעניין תוספת של 

שנקרא קרקעות הצפון, משהו כזה. אני שואל אותך אדוני ראש העיר אתה 

ושבי נשר, מה אתה רואה לנכון אחראי על הבריאות שלנו ושל ילדינו ות

לעשות? קראתי איזה פוסט של הגברת נעמי כספי, שאני מברך על כל 

התערבות בעניין הזה, אנחנו מלווים את העניין הזה גם כן, איך אתה חושב 

ואנחנו הרי בקו האש, בחזית של זיהום האוויר, וזה הסתיים לא טוב כי בתי 

ומו עוד ועוד ראשי ערים, שמעתי הזיקוק מצפצפים על כולם ולאט לאט יק

שראש עיריית קריית מוצקין החל לזעוק ואותו ראש עיריית קריית ביאליק, 

אני לא יודע מה קורה בקריית ים, אולי לשם לא מגיע הזיהום, אבל אנחנו 

, מה בכוונתך לעשות שהרי אתה צריך להוביל את המאבק הזה, שלא פועלים

שנים  5-6לי שנפגשתי איתך לפני איזה  לדבר על כך שחרטת על דגלך ונדמה

והצגת את עצמך כמי שעומד בראש המאבק למען הירוקים בעיר הזאת. איך 

אתה רוצה שתושבי נשר ימשיכו להתנהל לאור העובדה, וזה לא עניין של 

אופוזיציה או קואליציה, אני בגיל כזה וההוא בגיל אחר, בסך הכול זה עשוי 

בקת שתגבה מחיר גבוה ביותר. אני  לא רוצה להתברר כאפידמיה, כמחלה מד

לומר לך שנדמה לי שאין בנשר מלבד כאן תחנות  ניטור, אז גם אי אפשר 

לדעת מה עוצמת הזיהום הזה, אבל באף קצר משלי אתה יכול להריח שמשהו 

לא טוב עובר על האזור הזה ובמיוחד נשר. מה בכוונתך לעשות? זה נושא על 

ותו כי אנחנו לא ישנים ואנחנו לא יכולים לפתוח את סדר היום, זה מעניין א

זה לא פחות  6ובכביש  6. אמרת לי שאתה נסעת השבוע בכביש החלונות שלנו

גרוע. אני אומר לך אין מקום יותר גרוע בארץ מנשר בתחום זיהום האוויר 

ואל תקל ראש בעניין הזה. על זה כנראה יתנהלו הבחירות שיבואו. אנחנו 

ו שנילחם עד כלות הנשמה או הנשימה במקרה הזה, ואנחנו לא כולנו הבטחנ

 שומעים את קולך. הלאה, דבר. 
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להמליץ  קודם כל אני רוצה לציין שזאב שפיגלר הצטרף לישיבה. לדעתי מר אברהם בינמו: 

על סגירת באיגוד ערים ואיכות הסביבה, מאחר ומרגע שקם המשרד להגנת 

שלהערכתי אינו משרת את הרשויות  הסביבה, אין אני רואה צורך באיגוד

 החברות בו. חלק מהשאלות שלך ישנן תשובות בעיקר,

אגב, ראש העיר חיפה אמר היום שהוא מוותר על כל ההכנסות מהארנונה,  מר דן תיכון: 

הוא לא צריך את זה בתחומי העיר שלו וזה צעד אמיץ מאוד שהוא לא היה 

 מוכן לעשות,

לרשום את הודעתי הבאה. איני מאמין  לאף מילה של ראש אתה יכול  מר אברהם בינמו: 

 עיריית חיפה, זה יכול להופיע בפרוטוקול. 

 באיזה נושא? מר דן תיכון: 

 סליחה, לא, בוא, אני לא בדו שיח איתך. שאלת שאלה רצינית. מר אברהם בינמו: 

 לא, לא, אני שאלתי שאלה. מר דן תיכון: 

ת משקל, הבהרתי לך, התחלתי להבהיר לך את עמדתי, שאלת שאלה כבד מר אברהם בינמו: 

 , אז אני לא אאפשר.אם אתה רוצה שזה יהיה דו שיח

 לא, לא, אני מבקש את דעתך. מר דן תיכון: 

יש לנו עניין משותף. דעתי שצריך ללכת ולדרוש שהתקנים המחמירים  מר אברהם בינמו: 

. זה אחד.  אין אתה יהיו אלה שהמשרד לאיכות הסביבה יאכוף אותם, נקודה

אלף איש,  25-מצפה, אולי אתה כן, אין אתה מצפה שיסגרו מקורות פרנסה ל

אלא מה היא? שאתה בעידן שלנו צריך לדעת שצריכים לפעול על פי התקן 

המחמיר. אני שותף לדעתו של אלי דוקובסקי שחושב שיש להוציא צווים 

שלי יעקב פרץ, אלי מחמירים, יש תלונות בנושא הזה, אני שותף לחברים 

דוקובסקי, חיים צורי, אבן צור, שמביאים גם במילים,  חלקם גם במעשים, 

על הזיהום או על איכות הסביבה שהולכת ומחמירה בסביבה שלנו. אין לי ולו 

סיג ושיח עם גורם שלכאורה נתן את כל האישורים להרחבות ולכאורה גם 

 ידע לחזור בו. 

 לא הבנתי. מר דן תיכון: 

 לכאורה,  אברהם בינמו:  מר
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 לכאורה, מר ישי איבגי: 

 לכאורה, לכאורה,  מר אברהם בינמו: 

 איך הוא בעל הבית על העסק הזה? מר דן תיכון: 

 לכאורה,  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

רבותיי, המקום, רבותיי, המקום עד לפני מספר שנים היה שטח ...,  מר אברהם בינמו: 

שנים שניהלו ארבעה ראשי ערים, כולל ראש עיריית  נשר לאחר מאבקים של 

לשעבר, הוחלט שתהייה חלוקת הכנסות כתוצאה מרמת השירותים שניתנת 

לבתי זיקוק. צריך לזכור שבתי זיקוק במשך שנים רבות היו בידי הממשלה. 

כשהם היו בידי הממשלה המצב היה חמור פי מאה. אנחנו מאמינים וצריכים 

לטפל בנושא הזה זה המשרד לאיכות הסביבה ואנחנו  לדעת שמי שצריך

צריכים לגבות אותו ולתת לו את כל האפשרויות. אני אתמוך בכל מהלך, הן 

אם זה יהיה שראש עיריית חיפה ובין אם שראשי ערים אחרות כדי  להפחית 

שהסובלים העיקריים  את זיהום האוויר. אני יכול להגיד לך בוודאות

תושבי טבעון ותושבי הקריות. יכול  להיות שיש כאן מהנושא הזה הם אכן 

 אנשים, 

 שפיגלר: .. סיסמה ..מר זאב 

 זה מצב טוב.   מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

אני להבדיל מחברים אחרים, זימנתי לכאן  לפני כשנה את כל ארגוני  מר אברהם בינמו: 

 הירוקים. כאן בחדר הזה. 

 מי? מר דן תיכון: 

כדי לדון ביחד איתם איך ומה צריך לעשות. אם היינו חוברים בתוך  ו: מר אברהם בינמ

הארגון של איכות הסביבה ביחד אכן היינו משיגים תוצאות טובות יותר. לכן 

 אמרתי בתחילת דבריי אין מקום לאיגוד הזה, 

 אז תעזוב אותו. מר דן תיכון: 

 אני אעזוב אותו. כמו שאין מקום, מר אברהם בינמו: 
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 תודיע ש, תיכון: מר דן 

 שנייה, שנייה, תן לי לסיים. כמו שהודעתי,  מר אברהם בינמו: 

 עליך להתחיל, מר דן תיכון: 

כמו שהודעתי שאין מקום לישיבתנו בקומפוס וכמו שאני חושב שצריך  מר אברהם בינמו: 

לסגור גם את רשות  נחל הקישון. להבדיל, יש שני איגודים שמגיע להם לפי 

 שראל, זה אגד ערים לדיור ורשות ניקוז נחל הקישון. דעתי פרס י

 גמרת? מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 זה כל מה שיש לך להגיד  לתושבים, לא לי? אתה מתכונן לעשות משהו? מר דן תיכון: 

 אמרתי שאני  אצטרף, מר אברהם בינמו: 

 אתה צריך לעזוב את האגד ערים הזה,  מר דן תיכון: 

 אמרתי לך שאני מתכוון לעזוב את האגד ערים,  הם בינמו: מר אבר

 לא, מתכוון זה,  מר דן תיכון: 

 דן, דן, דן, דן,  מר אברהם בינמו: 

 .. פסה,  מר דן תיכון: 

דן, דן, דן תשמע, אני אומר את הדברים בצורה ברורה. אומר אותם  מר אברהם בינמו: 

לפי ד ואני מתכוון לעזוב אותו לפרוטוקול. אני  חושב שצריך לפרק את האיגו

 הכללים ולפי הדינים, לכן אני אעשה את הפעולות הנדרשות. 

אתה מוכן להזמין את השר לאיכות הסביבה לישיבה מיוחדת של מועצת  מר דן תיכון: 

 העיר לדיון?

 את השר החדש. מר אברהם בינמו: 

 כן. שם  מתחלפים השרים מהר מאוד.  מר דן תיכון: 

 אתה יודע מי השר? ינמו: מר אברהם ב

 מה? מר דן תיכון: 

 אתה יודע מי השר?  מר אברהם בינמו: 

 אני תמיד יודע. מר דן תיכון: 

 מי השר? מר אברהם בינמו: 
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 .אלקין נעמי כספי:  'גב

 .אלקין מר דן תיכון: 

 , יפה. אלקין מר אברהם בינמו: 

 אתה בוחן אותי? מר דן תיכון: 

 כן.  מר אברהם בינמו: 

 בסדר. מר דן תיכון: 

 החליף את דנצינגר וחבל מאוד. אלקין מר אברהם בינמו: 

 מה? מר דן תיכון: 

 החליף את, סליחה, את גבאי, וחבל מאוד. אני אשמח, אלקין מר אברהם בינמו: 

 שלא עשה כלום וגבאי שלא עשה כלום. אלקין מר דן תיכון: 

 ני לא מתכוון להיכנס לדיון הזה. בוא, בוא, בוא, סליחה, לא, א מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

שיבוא לכאן ושייתן לנו פיתרון  אלקין, נבקש מאלקיןאנחנו נזמין את  מר אברהם בינמו: 

 יחד עם ראשי ערים. כן. 

 דן, טוב,  נעמי כספי:  'גב

 תשמעי עצה, תדברי אליי, אל תדברי לאחרים.  מר אברהם בינמו: 

 לך. אני מקשיב מר ישי איבגי: 

טוב, ביום ראשון הקרוב דן, אני מתכוונת ללכת למשטרה ולהגיש תלונה  נעמי כספי:  'גב

 אישית נגד מנהל מפעלי בז"ן, משום שאני רואה בניהול שלו התנהלות,

 את, אני לא בקיא להבדיל בין בז"ן לבין כרמל אולפינים. מר דן תיכון: 

 או קיי, אני הבנתי, נעמי כספי:  'גב

 אני מבין שהזיהום הוא מכרמל אולפינים. הבעלים של כרמל אולפינים, ון: מר דן תיכ

 ... נעמי כספי:  'גב

 .. תל אביב, זה שתביני. מר דן תיכון: 

 אני יודעת. אבל אני, נעמי כספי:  'גב

 רועי לוי מציין שהוא יוצא בדיון הזה. מר אברהם בינמו: 

 למה? למה? מר דן תיכון: 
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 )מדברים יחד(

 למה? זה בריאות של אנשים של תושבי נשר.  תיכון: מר דן 

 פנה אליו, מה אתה פונה אליו?  מר אברהם בינמו: 

 לא, אני לא מבין. מר דן תיכון: 

 אני לא הוצאתי אותו.  מר אברהם בינמו: 

 נשמע,  מר דן תיכון: 

 כן.  מר אברהם בינמו: 

 לא ביקשנו ממנו לצאת. הוא ביקש לצאת. מר יחיאל אדרי: 

בסדר, אני אומר לו, כשאני אומר אני לא מבין למה הוא יוצא אז אני מדבר  מר דן תיכון: 

 אליו. לא הכריחו אותו לצאת.

 חס וחלילה. כן. מר אברהם בינמו: 

 כרמל אולפינים זה אחד מהמזהמים אבל המזהמים הגדולים,  נעמי כספי:  'גב

 זה היום המזהם הגדול. מר דן תיכון: 

היום ואתמול ושלשום ומחר, זה עדיין כל מפעלי בז"ן. למה אני הולכת על  י: נעמי כספ 'גב

הגשת  תלונה אישית דווקא נגד מנהלי בז"ן, מנהל בז"ן חזי מימון? בגלל 

 שהוא מתנהל באופן כן כך רשלני וחסר מקצועיות, 

 לכאורה, לכאורה, מר אברהם בינמו: 

וטות. הוא לא פועל על פי התקינה הנדרשת לכאורה, ונכשל ברמות הכי פש נעמי כספי:  'גב

שאוכפת, שאוכף משרד איכות הסביבה. הוא לא ממלא אחר הנחיות ונהלים 

שכתובים לו. יש לו תרשים זרימה ופרוטוקולים שהוא צריך למלא אותם 

והוא לא עושה את זה. הוא לא מגלה ידע מקצועי ברמה הנדרשת. מה שהוא 

בנית, שמדי פעם פורצת בצורת זיהומים כן מגלה ובענק זאת התנהלות חוב

וקלקולים במפעלים שהוא מנהל ולכן אני רואה אותו אישית אחראי לכל 

ההתנהלות המסוכנת הזו שבסוף עלולה לגרום לאנשים לירידה מאוד קשה 

בבריאות שלהם, והוא מבחינתי המבוגר האחראי. כל מה שהוא עושה, 

מה המינהלית. א' לפעול על פי כנראה עושה לא נכון. אני לא מדברת על הר

הנהלים, גם כנראה מבחינה מקצועית, הבן אדם לא מספיק מקצועי כדי 
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להבין שיש אמצעי ניטור, שיש מכונות שעובדות בצורה ירוקה יותר, שיש 

מסננים שעולים המון המון כסף אבל עושים .. בערים אחרות באירופה. הוא 

ים מפעלים מזהמים בתוך סביבת צריך כנראה לנסוע לשם וללמוד איך מפעיל

... ולכן אני רואה מגורים בלי שאנשים ימותו כמו, אני לא רוצה להשתמש 

אותו כהאיש שצריך לתת את הדין וחשבון לכל אותם אנשים שחלו, הוא 

המנהל והוא כשל מבחינתי.  מקצועית הוא כשל לגמרי. זה הדבר האחד, 

 שנייה. הדבר השני,

 )מדברים יחד(

 אני  מבקשת,  כספי:  נעמי 'גב

 יושב ראש הוועדה.  הוא מר דן תיכון: 

 של הבריאות, ועדת הבריאות. נעמי כספי:  'גב

 הבריאות. מר דן תיכון: 

 זה התוצאה. מר ישי איבגי: 

 דיברתי עם, נעמי כספי:  'גב

 הוא הסיבה. מר ישי איבגי: 

ו לאחד כוחות בנושא של דיברתי עם, דיברתי עם אלי בוקובסקי וקבענ נעמי כספי:  'גב

ישיבות ועדות הבריאות ולזמן לישיבה הראשונה דווקא את ליצמן. אתה 

בתור שר הבריאות הוא אחראי לבריאות של אזרחי המדינה. אני יודע, ליצמן 

רואה בו סוג של תקווה עם כל האנרגיות שלו וכל העשייה שלו. אני  יושבת 

כל מה שקשור לסל התרופות. במועצת הבריאות, אני רואה מה הוא עושה ב

מיליון  500יש  300מיליון שקל לסל התרופות ובמקום   200הוא הביא עוד 

מה שלא היה המון שנים. הוא הולך לעדכן את כל הנושא של התגמול פר .., 

כל הנושא של הקפיטציה. הוא הולך לתקן את זה, מה שלא עשו לפניו. הוא 

של האוכל הלא בריא. למה שלא  יוזם. איכפת לו. הוא מתעסק עם הנושא

נזמין אותו ונגיד לו אדוני, אתה שר הבריאות, אתה אחראי על הבריאות של 

האזרחים, אנחנו רוצים סעד ממך וזה מה שאני חושבת שאני הולכת להציע 

 לראש העיר. 
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 שמא אחטא בלשוני,  מר דן תיכון: 

 או קיי,  נעמי כספי:  'גב

צמן הרבה שנים, עוד בהיותו עוזר פרלמנטרי של בורג אני מכיר את לי מר דן תיכון: 

 שפירא, אני לא יודעת מי זה.

 אני בטח יודעת. האדון עם השטיחים. נעמי כספי:  'גב

 נכון. מר דן תיכון: 

 נכון? נעמי כספי:  'גב

 ... מר דן תיכון: 

 נכון. נעמי כספי:  'גב

 ליצמן היה העוזר שלו. מר דן תיכון: 

 .. אי ספיקת כליות. נעמי כספי:  'גב

 עכשיו תסתכלי, ראש העיר אומר השר לאיכות הסביבה. את אומרת, מר דן תיכון: 

 זה לא סותר דן. נעמי כספי:  'גב

 את אומרת שר הבריאות.  מר דן תיכון: 

 מותר לנו  לחשוב שכל מיני אנשים, נעמי כספי:  'גב

 רגע, מר דן תיכון: 

 אחרים יכולים, נעמי כספי:  'גב

 אני לא נגדך בעניין הזה. ר דן תיכון: מ

 אני יודעת. נעמי כספי:  'גב

 ... מר דן תיכון: 

 לא, לא, אני יודעת. נעמי כספי:  'גב

 הרי .. הזאת להפוך כל נושא להתנגחות, מר דן תיכון: 

 לא, לא, נעמי כספי:  'גב

 זה מיותר, לפחות בעניין הזה. מר דן תיכון: 

 נו מנהלים שיח.לא, אנח נעמי כספי:  'גב

אני סבור שהגיע הזמן שאנשי העיר  ו... יש פה למשל, נדמה לי שיש גם לשר  מר דן תיכון: 

 לאיכות הסביבה,
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 נכון. נעמי כספי:  'גב

 שהוא אפילו תושב מהאזור הזה. מר דן תיכון: 

 מזוז. נעמי כספי:  'גב

 ... בחיים שלי, לא ראיתי אותו בחיים שלי.  מר דן תיכון: 

 הוא סבל בעצמו, ככה הוא אומר. נעמי כספי:  'גב

מה שהוא אומר זה לא חשוב, השאלה מה הוא עושה. ועד כה אנחנו יושבים  מר דן תיכון: 

וכל הזמן מבטיחים לנו ויש תוצאות ולכאורה יש שיפור. אני אומר לך במלוא 

האחריות אני לא צריך תחנת ניטור. זה הולך ונעשה רע, לא בגלל זה שהלפיד 

בוער מדי יום ראשון אלא פשוט אתה, אתה מרגיש את האוויר הזה איך הוא 

 עולה אליך לתוך הבית, אתה רץ וסוגר את החלונות. 

 מה אתה מציע חוץ מלהתנתק מה, נעמי כספי:  'גב

 אז אני מציע שאנחנו ניזום פעילות, מר דן תיכון: 

 משותפת. נעמי כספי:  'גב

 מהנושא הזה.משותפת ולא נרד  מר דן תיכון: 

 או קיי. נעמי כספי:  'גב

ולא נרד. אני אמרתי תזמיני את מי שאת רוצה, ובלבד אנחנו חייבים לומר  מר דן תיכון: 

 לאנשים שהם מסכנים. אל מי הם יפנו? לקופת חולים?

 כן. נעמי כספי:  'גב

 מה תעשה להם קופת חולים? מר דן תיכון: 

 הדו שיח הזה, נעמי, אני מבקש את  מר אברהם בינמו: 

 רק אבל באמת אני חושבת, נעמי כספי:  'גב

 אני את הדו שיח הזה, כן ישי? מר אברהם בינמו: 

 או קיי, ערב טוב, קודם כל, מר ישי איבגי: 

 .. בנושאים בסדר היום, תאמין לי שזה הנושא החשוב. מר דן תיכון: 

 קודם כל זה באווירה טובה.  מר ישי איבגי: 

אין לי ספק שזה הנושא החשוב, אין לי ספק שזה נושא חשוב מאוד אבל  : מר אברהם בינמו

שאתה צריך לזכור רק דבר אחד אני רוצה להוסיף לנושא החשוב מאוד. 
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היטב שהאגירה החיובית לנשר היא ההצלחה הגדולה שלנו כעיר. אי אפשר, 

 אני  מציע לך, אני מציע לך שפעם אחת תקשיב גם לדברים האלה.

 אני, אני הקשבתי. אני מציע לך שוב פעם,  ון: מר דן תיכ

 כן, ישי? מר אברהם בינמו: 

 לבדוק את האגירה בשנה האחרונה, אתה תופתע, היא לא חיובית.  מר דן תיכון: 

 כן, בבקשה ישי. מר אברהם בינמו: 

רציתי לפתוח בדבר שהטריד אותי קודם כל כמו שאמרתי, ערב טוב לכולם.  מר ישי איבגי: 

ערב שמחת תורה. אני לא יודע איך לא דיברתם עליו אבל זה דבר שראוי  מאז 

לפתוח בו. יכול להיות שהקואליציה לא מקבלת את זה כמונו, אבל משם אני 

רוצה לפתוח. אנחנו היינו אמורים לקבל זימון לישיבה, נעמי אני מדבר 

רב חג, אלייך, אולי את תביני, אני לא יודע איך ראש העיר עשה דבר כזה, בע

שתיים, לא יודע, שתיים עשרה, לא הסתכלתי בדיוק על השעון, שלוש 

בצהריים, לא משנה מתי, הביאו לנו זימון לישיבה על הנושאים הבאים שיהיו 

בישיבה, כמובן נושאים שיהיו על סדר היום, כאשר אני אדם דתי ואני מאמין 

, אבל מצד שיש פה עוד אנשים שרוצים את החג לתא המשפחתי שלהם והכול

שני יש לנו אחריות ציבורית לעיין, לעיין לפחות בדברים שניתנו לנו על מנת 

שנוכל לחוות דעה, להגיד את דעתו, להגיב למה שיגידו לנו. אי אפשר לעשות 

את זה וללמוד את זה בשמחת תורה. אי אפשר להביא זימון לישיבה. אבי, 

ות ובכנסים של דתיים אתה, אני אגיד, ראש העיר, אתה מצטלם טוב במקומ

אני לא רוצה לנגח אותך במקום הזה אבל אני אומר לפחות תפעל על והכול, 

פי איך שאתה מצטלם, ואני אומר אם אתה עושה דבר כזה, תחשוב מה קורה 

עמודים כשבזימון  140גם לצד השני. מתי רצית שנעבור על דו"ח ביקורת של 

הדפסות לכל אחד מבחינת  רשמתם אנחנו לא רוצים להדפיס אותו או לתת

העניין של איך אומרים, העצים, חיסכון בנייר, העצים והכול. ואני אומר אבל 

מצד שני לא ראית לנכון שעל דו"ח כזה בן אדם צריך לעבור איקס זמן ועל 

סדר היום ולחוות דעה, תן לו קצת זמן? לא הבנתי, האמת שלא הבנתי מה 

 ם זה.פשר הישיבה של היום. רציתי לפתוח ע
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 אני ברשותך רק רוצה להשיב.  מר אברהם בינמו: 

 עוד נגיע לנושא הזה. מר דן תיכון: 

 אני ברשותך רוצה להשיב. מר אברהם בינמו: 

 אתה יכול להשיב.  מר ישי איבגי: 

היום יום ערב החג זה יום עבודה. החומר הזה לידיעתך נשלח אליך  מר אברהם בינמו: 

 .2016באוגוסט 

 אין קשר. גי: מר ישי איב

 היית יכול שלושה חודשים לעיין בזה. מר אברהם בינמו: 

 ואז מה? לזכור את מה? מר ישי איבגי: 

 מה? מר אברהם בינמו: 

שלושה חודשים, שאבי  hard disk-עמודים אתה מצפה שאני אכניס ל 140 מר ישי איבגי: 

יקרה בעוד  בינמי ראש העיר יחליט מתי הוא רוצה לזמן את הישיבה. אולי זה

 שנה.

 סליחה, סליחה אדוני. מר אברהם בינמו: 

אני לא יודע מתי אתה הולך לזמן את הישיבה. אני  לומד חומר לישיבה. אני  מר ישי איבגי: 

 לא לומד חומר בשביל ...

אני פעלתי על פי דין ועל מנת שתקבלו את החומר כנדרש הוא נשלח  מר אברהם בינמו: 

כותך לקרוא בו, לא לקרוא בו, לקרוא חלקים ממנו, . ז2016אליכם באוגוסט 

 להגיב,

 וגם את ההצעות לסדר והכול? מר ישי איבגי: 

 סליחה, אין הצעות לסדר. יש הצעה אחת לסדר. מר אברהם בינמו: 

 יש שאילתה, יש הצעה לסדר. אני יודע על מה אתה רוצה לדבר? מר ישי איבגי: 

 יש שתי שאילתות. מר אברהם בינמו: 

 יש נושא סדר יום. מה היה קורה, ר ישי איבגי: מ

 אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו: 

 מה היה קורה אם היית עושה את זה ביום רביעי הבאה? מר ישי איבגי: 

 קיבלת את החומר, מר אברהם בינמו: 
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 מה היה קורה לך? מר ישי איבגי: 

 קיבלת את החומר,  מר אברהם בינמו: 

 נושאים שלך אפילו.זה לא  מר ישי איבגי: 

 קיבלת את החומר לפני שלושה חודשים.סליחה אדוני הנכבד,  מר אברהם בינמו: 

 למה? קיבלנו לפני שנה, מר דן תיכון: 

 זה לא נכון מצידך, מר אברהם בינמו: 

 יותר אפילו משלושה חודשים. מר ישי איבגי: 

 ו רק ערב החג. זה לא נכון מצידך לבוא ולהגיד שקיבלת אות מר אברהם בינמו: 

 קיבלנו את הזימון, אבל אני לא נוגע בו, מר ישי איבגי: 

 סליחה, מר אברהם בינמו: 

 כי אני רוצה להתכונן לישיבה. מגיע לי? מר ישי איבגי: 

 אני חוזר ומציין, מר אברהם בינמו: 

 כן. מר ישי איבגי: 

 גיד לך,קיבלת את החומר במועד הנדרש. אני לא יכול לה מר אברהם בינמו: 

 לא קיבלתי אותו במועד הנדרש. מר ישי איבגי: 

 מה לעשות, מר אברהם בינמו: 

 החומר, החומר ... מר ישי איבגי: 

 אתו או לא לעשות אתו. מר אברהם בינמו: 

 אבי? מר ישי איבגי: 

אתה זכאי ורשאי לעיין בו כאוות נפשך. החומר, אני חוזר, נשלח אליך  מר אברהם בינמו: 

 . 2016באוגוסט 

 אתה רוצה לחזור על זה עוד פעם? מר ישי איבגי: 

 אני אחזור על זה עוד פעם. מר אברהם בינמו: 

אז תחזור עוד פעם. אני רק אומר כשאתה מדבר על חומר, אני רוצה לדעת  מר ישי איבגי: 

  מתי אתה מביא אותו לפה למועצת העיר ולמתי אני צריך ללמוד את 

אם אתה מביא בערב חג ת את החשבונות שלי. יכול לעשולא החומר. אתה 

 זימון, 
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 אני, מר אברהם בינמו: 

 רגע, מר ישי איבגי: 

 החשבון שמנחה אותי, מר אברהם בינמו: 

 אבל בוא תכבד אותי. מר ישי איבגי: 

 החשבון שמנחה אותי והמנדט שקיבלתי, מר אברהם בינמו: 

 אחר כך אם זה יגלוש תגיד,  מר ישי איבגי: 

 אתה גולש, רהם בינמו: מר אב

 אבל תן לי לסיים. מר ישי איבגי: 

 אתה גולש לזוטות,  מר אברהם בינמו: 

 אבל תן לי, מר ישי איבגי: 

 אתה גולש לזוטות.  מר אברהם בינמו: 

 ממש לא. אדווה קאופמן:  'גב

 זה ממש לא זוטות. מר ישי איבגי: 

 ממש לא. אדווה קאופמן:  'גב

רק אומר לך אם היית מכבד אותי, אותי באופן אישי, כל שאר האנשים ואני  מר ישי איבגי: 

על אחת כמה וכמה אבל אותי כבן אדם דתי, לא היית עושה דבר כזה. לא 

 היית עושה דבר כזה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי,

 אני מכבד אותך, מר אברהם בינמו: 

 רגע, מר ישי איבגי: 

 כאדם דתי.  מר אברהם בינמו: 

 שמת לי שאתה לא מכבד אותי?  י איבגי: מר יש

 אני מכבד אותך, מר אברהם בינמו: 

 תן לי לסיים. מר ישי איבגי: 

 כי זה שגרם למניעת רב ראשי בנשר. מר אברהם בינמו: 

 נכון. רגע, שנייה, מר ישי איבגי: 

 זה אני, מר דן תיכון: 

 רגע, שנייה, אתה רוצה לתת לי לסיים? מר ישי איבגי: 
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 כן. רהם בינמו: מר אב

 רק תגיד מי זה ה.. מר דן תיכון: 

רגע, רגע, שנייה, אני חושב, אני חושב, אני חושב קודם כל שאתה יודע בתוך  מר ישי איבגי: 

 תוכך שאני  צודק.

 אני בהחלט, אני להבא התחשב בדעתך. מר אברהם בינמו: 

שאני צודק, אם הייתה אני אומר, אני אומר אבל איך אני אוכיח לך  מר אברהם בינמו: 

 ישיבה שלא מן המניין, 

 אני רוצה לבקש ממך משהו. מר דן תיכון: 

 רגע דן, רק דבר אחד. מר ישי איבגי: 

זיהום האוויר. יש אנשים שרוצים להתבטא. אנחנו נגיע לעניין אנחנו בנושא  מר דן תיכון: 

 ה, 

 אני רק מסיים. מר ישי איבגי: 

 יע וגם נדבר. תאמין לי, נג מר דן תיכון: 

אני מסיים  עם זה רק שנייה אחת. אני רק רוצה להגיד, איך אתה תדע אם  מר ישי איבגי: 

מה שעשית נכון או לא נכון לעצמך, אם הייתה מגיעה לך ישיבה שלא מן 

המניין והיית סופר את ערב חג כיום של עבודה לימים שדורשים ממך לקיים 

שלא היית עושה את זה ואני אעבור את הישיבה, אז אתה צודק ואתה יודע 

 קדימה לעניין של הזיהום אוויר. 

 זה חשוב. מר דן תיכון: 

לגבי הרב אני לא רוצה להתייחס כי אני הצלתי אותך. לגבי הרב אני הצלתי  מר ישי איבגי: 

 אותך.

 לא הצלחתי להבין את המשפט אם, אם במונחים שלנו לא קיים. מר אברהם בינמו: 

 לא, זה לא יום עבודה. אתה יודע שזה לא יום עבודה. : מר ישי איבגי

 אין אם,  מר אברהם בינמו: 

 זה לא יום עבודה. מר ישי איבגי: 

 יש עובדות. מר אברהם בינמו: 

 זה לא יום עבודה. מר ישי איבגי: 
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 הגעת לישיבה, תודה רבה.קיבלת זימון,  מר אברהם בינמו: 

י אומר, אני עושה את הבלתי ייאמן כי יש לי אחריות או קיי, ועוד פעם אנ מר ישי איבגי: 

ציבורית ואני בא ואומר את דעתי אבל לגבי הרב, אני הצלתי אותך. אתה 

 צריך להגיד לי עשרות פעמים תודה כי אני הצלתי אותך.

 מי זה הרב? מר דן תיכון: 

קום שתגיד הוא יודע בדיוק מי הרב והוא יודע בדיוק מה הבעיה. אבל במ מר ישי איבגי: 

תודה, תציג את זה באור שלילי. איך אמרתי, גם דן אמר את זה מקודם, זה 

 לא משנה מה תגידו, משנה מה אני אעשה. 

 אמרתי אני אתחשב בך לגבי הזימון, מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

 אני אתחשב בדעתך.  מר אברהם בינמו: 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

 אני אתייחס לגבי הזימון ועוד איך. מר דן תיכון: 

עכשיו, לגבי, לגבי זיהום האוויר. אמרה נעמי וחבל שהיא לא יושבת פה,  מר ישי איבגי: 

הייתי רוצה שהיא תשמע את זה, שהיא מתכוונת מחר, לא יודע מתי היא 

אמרה, בשבוע הבא, להגיש תלונה במשטרה לגבי גוף כזה או אחר כי הוא ואז 

יני דברים שאני לא מאמין ואני אומר עוד פעם, יכול להיות היא אמרה כל מ

שאני גם טועה, מחילה מכבודה, אני  לא מאמין שיש לה נתונים על מה שהיא 

רוצה להגיש תלונה חוץ מפופוליזם. אני לא מאמין שיש לה נתונים לנעמי, 

 לדעתי, עוד פעם, רגע, 

 זה לא מכובד.היא לא פה,  מר יחיאל אדרי: 

 רגע, שנייה, אז אם היא תיכנס,   איבגי: מר ישי 

 שתיכנס. אדווה קאופמן:  'גב

אם היא הייתה מכבדת אותי אז היא הייתה נכנסת אבל היא לא יכולה למנוע  מר ישי איבגי: 

 ממני להגיד משהו בזה שהיא יוצאת. אתה מסכים איתי.

 היא דיברה והיא יצאה. אדווה קאופמן:  'גב

אומר, ואני הקשבתי לה בקשב רב כמו לכולם ואני מכבד את כולם  אז אני מר ישי איבגי: 
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 פה, גם אם אנחנו משני הקצוות הפוליטיים.

 תדבר לפרוטוקול.  מר דן תיכון: 

 יפה.  מר ישי איבגי: 

 זה ממילא נרשם. מר דן תיכון: 

 , אני אומר אני לא מאמין שיש לה את המידע אבל גם אם יש להאני אומר מר ישי איבגי: 

את המידע אני אגיד משהו שהוא לא באופן אישי אבל אני חייב להגיד אותו. 

אם היא צריכה להגיש תלונה במשטרה נגד מישהו, אני לא יודע אם יעשו עם 

זה משהו, ולא ברמה של פרסום והכול, היא צריכה להגיש נגדנו, נגד מועצת 

יד למה, זה נשמע העיר ונגד אבי בינמו ואני אגיד למה לא באופן אישי, אני אג

בהתחלה חמור ואני אגיד למה. אנחנו כינסנו פה, יש לנו זמן, אנחנו יש לנו 

אחריות ציבורית, מזמנים אותנו לוועדה, אנחנו מגיעים. מזמנים אותנו 

לישיבת מועצה, אנחנו מגיעים. יש לנו פה את יו"ר ועדת איכות הסביבה 

יה בישיבה, גברת אלה נווה בוריס אייזנברג, שהגיע לוועדה בראשותו, אבי ה

העותרת היחידה דאז, אני לא יודע מה התפתח מאז, אבל סליחה שאני לא 

וניסתה להסביר את קורא את הכול ויש לי גם עיסוקים אחרים בחיים, 

עצמה. תוך כדי שהיא מסבירה את עצמה, אדוני ראש העיר הפריע לה 

שלה לוועדת  בשיטתיות כדי שהיא לא תעביר את המסר שלה ואת המידע

איכות הסביבה, אבל בסופו של דבר יו"ר הוועדה לקח את המושכות לידיים 

וראש העיר הסכים וקיבל את החלטת מועצת העיר, את החלטת הוועדה, 

אחר כך כמובן שהפרוטוקול אושר במועצת העיר, להיות הרשות הראשונה 

, אם שמצטרפת לעתירה של אלה נווה וזאת הייתה החלטה ואנחנו כמועצה

יש לנו אחריות כלפי הציבור, במקרה הזה של נשר בראש ובראשונה גם עם 

 ראש העיר יגיד שמצבנו טיפה יותר טוב למרות ש,

 לא טיפה יותר טוב. מצבנו  מצוין. מר אברהם בינמו: 

מצוין לפי ראש העיר, אבל אם אני מסתכל, רגע, שנייה, אם אני מסתכל על,  מר ישי איבגי: 

על התחלואה בסרטן השד אצל נשים של נשר, וראש העיר  אם אני מסתכל

אומר דבר כזה אז אני לא יודע, אולי הוא סופר רק את הגברים, אני סופר את 
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כולם. או קיי? אבל אני מסתכל על כל המפה בשלמותה. חשוב לי להגיד 

שאנחנו קיבלנו החלטה. אם נעמי מתכוונת לעשות את מה שהיא עשתה 

צוין, אבל באותה מידה היא יכולה לבוא אלינו בטענה. כאזרחית, זה דבר מ

אנחנו קיבלנו החלטה, ראש העיר, אנחנו לא אנשי הביצוע, ראש העיר מסרב 

לבצע את ההחלטה ואני חושב שאנחנו בבעיה חמורה גם מבחינת איך אנחנו 

נראים בעיני הציבור, האם אנחנו מדברים, כמו שאמרת מקודם, אני לא 

זה או אחר לאף מילה שלו, האם אנחנו רק אומרים או מאמין לבן אדם כ

שאנחנו עושים? אם כבר קיבלנו החלטה, לדעתי אולי הבודדת, יחיאל יגיד לי 

הבודדת אולי אפילו, לגבי עניין איכות הסביבה משמעותית לגבי זיהום 

האוויר, ההחלטה שקיבלנו ואנחנו לא יודעים ליישם אותה, איזה ערך יש 

עצה באמת רוצה? ואיזה מדיניות ראש העיר מתווה? אז לוועדה? מה המו

שתשים לב קודם כל אני חושב שבדבר הזה חשוב, באמת אני אומר עוד פעם, 

לדבר הזה. באותה מידה ששאל דן תיכון ידידי את נעמי מה עשה ליצמן, אז 

מיליון שקל שלא היו  200התשובה הראשונה שהיא ענתה הוא נתן עוד 

ת. אני מזכיר לגבירתי ולכל החברים שיושבים פה קיימים לסל התרופו

אלף שקל לקרן  200כאחד, שיש החלטת מועצת עיר בבסיס התקציב של 

לתרופות לנזקקים וראש העיר משהה את הכסף הזה ולא נותן. אולי בדרך 

מת בן אדם שיכל לקבל את הכסף ולהאריך את חייו או להציל את חייו. יש 

 לך  אחריות גם על זה. 

 אתה חתיכת מסיט.  אברהם בינמו: מר 

 יכול להיות. מר ישי איבגי: 

 אתה מסיט. מר אברהם בינמו: 

 יכול להיות.  מר ישי איבגי: 

 אתה מצפה מאיתנו שנהייה בית מרקחת. אין לך מה לעשות.  מר אברהם בינמו: 

 אתה הצבעת בעד.  מר ישי איבגי: 

 אין לך מה לעשות. מר אברהם בינמו: 

 אתה הצבעת בעד.  בגי: מר ישי אי
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 זה התפקיד שלנו? מר אברהם בינמו: 

 אתה הצבעת בעדה? מר ישי איבגי: 

 זה התפקיד שלנו? מר אברהם בינמו: 

 רגע, הצבעת בעדה?  מר ישי איבגי: 

 אין החלטה כזאת.  מר יחיאל אדרי: 

 רגע, שנייה. מר ישי איבגי: 

 יש החלטה כזאת.  מר דן תיכון: 

אני מצפה ממך לפחות, בעיניי, עוד פעם אני אומר, יחיאל, יחיאל, יחיאל,  מר ישי איבגי: 

בעיניי אתה נתפס יותר הגון אז אני מצפה שלפחות אתה, בגלל שאנחנו  ישבנו 

 כולנו, 

 אז אם הוא יותר הגון, תדבר אליו. מר אברהם בינמו: 

 אני קודם כל אני שמח לדבר אליו.  מר ישי איבגי: 

 תדבר אליו.  מר אברהם בינמו:

 רגע, אני שמח לדבר אליו.  מר ישי איבגי: 

 הוא אומר שהוא מלוכלך.  מר דן תיכון: 

אני רק אומר שזו עובדה, עובדה יחיאל ואני מבקש ממך רגע, רגע, שנייה,  מר ישי איבגי: 

אלף שקל  200לפחות  לכבד את המילה היה בסיס תקציב, היה קרן של 

אלף שקל קרן לתרופות. אני מצפה  200יא שבסוף בישיבה סוכם עליה שה

 מנעמי, 

 ואתה עשית ישיבה. מר דן תיכון: 

 הוא יודע, הוא יודע, אני לא רוצה חס וחלילה, אני לא רוצה,  מר ישי איבגי: 

 ... להפעיל את הסעיף הזה. מר דן תיכון: 

 להוציא לך את ההחלטה? מר יחיאל אדרי: 

 כן. מר ישי איבגי: 

 שאני צריך להגיש הצעה. מר דן תיכון: 

 רגע, רגע, שנייה.  מר ישי איבגי: 

 קח את הדברים שלך. מר יחיאל אדרי: 
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וכל שאר הדברים, יחיאל, וכל שאר הדברים? וכל שאר הדברים מושלמים?  מר ישי איבגי: 

כל שאר הדברים מושלים? כל שאר הדברים מושלמים? קרן לחיילים 

 הושלם? 

 )מדברים יחד(

יחיאל עזוב, אנחנו  יודעים בדיוק. נעמי, דיברתי המון רגע, שנייה, יחיאל,  גי: מר ישי איב

אלייך אבל לא היית, אם תוכלי  לקרוא את הפרוטוקול או שהחבר'ה יוכלו 

להעביר לך את מה שאמרתי אשמח, אם תרצי אחר כך, אני לא רוצה  לבזבז 

ם לוקחים את זמנם של אנשים שוב. אבל אני אומר חברים, אם באמת את

את העניין של זיהום אוויר כזיהום אוויר, היה לנו עוד הצעה פה במועצת 

 העיר שהיא הייתה הכי משמעותית,

 יש לי. נעמי כספי:  'גב

רגע, שנייה נעמי, הייתה הכי משמעותית שאמרנו שבואו ניקח את הכסף  מר ישי איבגי: 

משמעותי  שאנחנו מקבלים מהארנונה של בתי זיקוק, אם הוא באמת לא

עבורנו, איך ראש העיר אמר, לא צריכים אותו, שום דבר, בואו ניקח אותו 

קודם כל לא כתרופה, כעזרה ראשונה לאלה שצריכים את הכסף והכול, נעזור 

להם, לא נשתמש בכסף וככה כמובן שלא יהיה לנו אינטרס להגיד אנחנו  

להישאר. עכשיו, מקבלים כסף אז שווה לנו לא להיאבק או סלייש לעזור להם 

 אף אחד לא אומר, 

 אמר ראש העיר, רגע, מר יחיאל אדרי: 

 רגע, אני תיכף מסיים. מר ישי איבגי: 

 .. מר יחיאל אדרי: 

 שניות. 20שניות אני מסיים, תוכל להגיב,  20לא, אני ממש מסיים, עוד  מר ישי איבגי: 

 בבקשה. מר יחיאל אדרי: 

ראש העיר, אני אומר קח את מה שאני אומר לך, אל תסתכל אני אומר אדוני   מר ישי איבגי: 

על זה כאופוזיציה קואליציה, ממש לא. אם מה שאני אומר בעובדות לא נכון, 

 תבוא תגיד ישי, 

 ... מר אברהם בינמו: 
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 רגע, רגע, אבי תן לי לסיים. מר ישי איבגי: 

 אתה לא מסיים. מר אברהם בינמו: 

שניות אז תכבד אותי. אם מה שאני אומר זה לא נכון, תבוא  20תגיד, אמרתי  מר ישי איבגי: 

תגיד מה שאמרת זה שקר מוחלט וזה בסדר גמור אבל יש פרוטוקולים ואני   

גם מוכן להעלות אותם כדי לבדוק, אתה יודע שאני עובד על בסיס מה שאני  

קורא ואני אומר קח את עצמך בידיים, אל תחשוב שיש לך פה אופוזיציה 

יציה, כולם היו ביחד. יש לך החלטה, אתה צריך לבצע אותה, אני חושב קואל

שכבר לדעתי זה כבר מאוחר מדי, אנחנו צריכים לייצר אלטרנטיבה לדעתי 

עוד היום כדי שאתה תצטייר כבן אדם שגם אם מצבך מצוין, על אחת כמה 

וכמה אתה הופך  למנהיג ולא בן אדם שהולך אחרי העדר, מנהיג ופועל כמו 

שאתה אומר.  איך אמרת בצהרונים אני רוצה להיות, בהכול אני רוצה להיות 

ראשון, למה בזה אתה רוצה להיות אחרון? למה אתה מחכה מה יעשה ..? מה 

 יעשה יונה יהב? תזמין את אלה נווה לפה, 

 מי? מר אברהם בינמו: 

ה. הייתה ועדת איכות אלה נווה, מול כל המועצה. רגע, שנייה, מול כל המועצ מר ישי איבגי: 

הסביבה, בקושי נתת לה לדבר. קיבלנו החלטה, לא יישמת אותה. מן הראוי 

שהיא תבוא ותדבר מול כל המועצה ואם יהיו תושבים גם ישמעו, כי לא כל 

אחד באמת יודע איך שאתה יודע, מה מזהם יותר כרמל אולפינים, בז"ן, לא, 

לטה כמו גיבור, אני לא אגיד א' עד ת' ובסוף תקבל הח-שישמעו את הכול מ

כמו גבר כי זה נשמע שכונתי מדי, כמו גיבור, תיקח את הדגל הזה תרים אותו  

ותגיד, תראה לכולם שהכסף הוא טוב, זה טוב לקבל כסף אבל הוא פחות 

מעניין מהציבור שלך וגם אם תעשה שירות עבור כל התושבים שמסביב, 

לגבי  מלא. זה מה שיש לי להגיד המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם

 העניין הזה.

 מר רבי עקיבא אמר ואהבת לרעך כמוך. מר אברהם בינמו: 

 גם, ברוך השם.  מר ישי איבגי: 

 אז בוא נלך לפי רבי עקיבא, יותר קל, יותר נעים. כן שפיגלר? מר אברהם בינמו: 
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לא, לא תומך ולא מסכים ערב טוב. אבי, אני אומר את זה באירוניה, אני  מר זאב שפיגלר: 

היעלה על הדעת שאנחנו נגרום לפיטורים של אבל אני מנתח את מה שאמרת. 

 אלפי אנשים שעובדים במפעל שגורם לזיהום ולתחלואה? 

 אל תתרגם. מר אברהם בינמו: 

 היעלה, סליחה, היעלה על הדעת, סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 מה שאתה אומר.אל תתרגם אותי. תגיד שזה  מר אברהם בינמו: 

 סליחה, זה מה שאתה אמרת.  מר זאב שפיגלר: 

 אל תתרגם אותי.  מר אברהם בינמו: 

 לפרוטוקול אתה אמרת שזה יביא לפיטורם של אנשים,  מר זאב שפיגלר: 

 אתה לא ... ואתה לא רש"י, מר אברהם בינמו: 

 אתה לא נותן לי לדבר. מר זאב שפיגלר: 

 ואתה לא גמרא. אתה לא .. מר אברהם בינמו: 

 טוב אבי,  מר זאב שפיגלר: 

 אל תתרגם אותי. מר אברהם בינמו: 

 אני לא הפרעתי לך. מר זאב שפיגלר: 

 תגיד את מה שאתה רוצה. מר אברהם בינמו: 

הקשבתי לך בנימוס, קצת תרבות דיבור. אמרת את זה, אם זיכרונך בוגד  מר זאב שפיגלר: 

 בך תקרא בפרוטוקול. זה עצוב.

 רגע, רגע,  יחיאל אדרי: מר 

 עצוב שאתה ... מר זאב שפיגלר: 

 סליחה, מר יחיאל אדרי: 

 למה אתה מפסיק אותי? מר זאב שפיגלר: 

 אני אגיד לך למה אני  מפסיק אותך. מר יחיאל אדרי: 

 לא, סליחה. מר זאב שפיגלר: 

 לא. מר יחיאל אדרי: 

 לא,  מר זאב שפיגלר: 

 ד משפט. תן לי להגי מר יחיאל אדרי: 
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 זה שתתייחס,  מר זאב שפיגלר: 

לא, אני אגיד לך משפט אחד כדי שתיכנס לתוך העניין. לא יכול להיות  מר יחיאל אדרי: 

 שאתם לוקחים חלק ממה שאומר ראש העיר ומפרשים אותו.

 או קיי. מר זאב שפיגלר: 

וא הגיע לזה ראש העיר אמר ואני נוכח כאן ושמעתי ויש פרוטוקול, שה מר יחיאל אדרי: 

שיש אלפי עובדים, הוא בא ואמר אני בעד המפעלים אבל אני בעד דבר אחד 

שהוא אמר, שזה יהיה עם הסטנדרט  הגבוה ביותר מבחינת איכות הסביבה. 

 אתה לא יכול לבוא ולקחת רק את ...

סליחה, ראש העיר אמר מפורשות שהוא לא יגרום ולא ייצא לפיטורם של,  מר זאב שפיגלר: 

בק שיגרום לפיטורם של העובדים. זה מה שראש העיר אמר. אל תיתן לי למא

 את החצי השני שהוא אמר.

 לא, לא,  מר יחיאל אדרי: 

 תקרא את כל, תקרא את מה שאני אומר. אני מדייק בדבריי. אני לא ... מר זאב שפיגלר: 

 שפיגלר, אתה מנהל, אתה מנהל, תמשיך. מר אברהם בינמו: 

היעלה על הדעת באמת שאנחנו נגרום לפיטורים של עובדי  מפעל שהוא  מר זאב שפיגלר: 

מזהם לאלפי אנשים? לא. בוא  ניקח את זה הפך. היעלה על הדעת שאנחנו 

נמתין שעשרות אלפי אנשים ימותו מסרטן נון אוצ'קין שהתחלואה באזור 

היא בין המקומות הראשונים בעולם? זה יעלה על הדעת שנשר, הנשים 

 שד מקום ראשון בארץ?בסרטן ה

 אתה טועה. מר אברהם בינמו: 

 סליחה,  מר זאב שפיגלר: 

 לא. מר אברהם בינמו: 

 , 10, תחקיר של ערוץ 10בערוץ  מר זאב שפיגלר: 

 באשדוד, אתה טועה, באשדוד. מר אברהם בינמו: 

 אמרו מקום ראשון בישראל.או קיי, אז אנחנו מקום שני.  מר זאב שפיגלר: 

 הוא צודק. בינמו: מר אברהם 

 הוא צודק.  נעמי כספי:  'גב
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 כן.  מר אברהם בינמו: 

 היעלה על הדעת שאנחנו,  מר זאב שפיגלר: 

 הוא אמר שאנחנו מצוינים.  מר ישי איבגי: 

 בסרטן השד אצל הנשים בין המקומות הראשונים בעולם. מר זאב שפיגלר: 

 וראש העיר אמר, מר אברהם בינמו: 

סרטן נון אוצ'קין זה לימפומה לצערי הרב במשך שנתיים עברתי עם הבן   מר זאב שפיגלר:

שלי בגיל ... את התחלואה המזופתת הזאת. אז לא, בואו ניתן באמת לאלפי 

אנשים  לעבוד במפעל שמזהם, שרוצח את התושבים במצח נחושה. שנים 

נטען כאן שהתחלואה היא כאן בין המובילים בארץ, אם לא בעולם, 

, אבל אתם יודעים מה, הגיע הזמן. לאט לאט יוצאים הנתונים והסתירו

והנתונים כל כך הגונים שבא לבכות. כואב איך אנחנו מעלימים עין מזה, איך 

אנחנו נותנים   יד, לא רק נותנים יד, לפני כחודש ומחצה הייתה ישיבה כאן 

ואנחנו העלינו את הנושא הזה אבי והעליתי את הנושא ואמרתי שלא רק 

אנחנו נותנים יד, אנחנו נותנים פרס. אנחנו הולכים להכפיל את ה..  באזור. ש

 45-אנחנו הולכים לבנות כאן מפעל צמוד לנשר של זיקוק נפט עם למעלה מ

מיכלים של חומר מזוהם שיהיה צמוד אלינו כאן בצומת יגור, בין יגור לכיוון 

 הצפון.הצ'ק פוסט. אנחנו נותנים כאן את כל הפרויקט של תחנות 

 זה לא שם.   מר דן תיכון: 

 סליחה, זה בדיוק שם. זה מעבר לכביש.  מר זאב שפיגלר: 

 .. למה אתה מתכוון?  מר דן תיכון: 

 כל אזור קרקעות של צפון. מר זאב שפיגלר: 

 אז זה בין ... יש שם רצועה. מר דן תיכון: 

מטר מהכביש  100-שהיא צמודה כמעט היא מגיעה עד למרחק של כ מר זאב שפיגלר: 

 הראשי. אנחנו באים היחידים, 

 )מדברים יחד(

 אנחנו היחידים כאן, נעמי, נעמי, או קיי,  מר זאב שפיגלר: 

 כן, נעמי כספי:  'גב
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אנחנו היחידים כאן שמעלימים עין. אנחנו היחידים שסותמים, ולמה?  מר זאב שפיגלר: 

. בן אדם שבריא, בשביל בצע כסף?  הלוא הבריאות היא זאת שנותנת כסף

בא, עובד, משתכר, מרוויח וחי בשלום. הכסף לא ייתן לנו בריאות. עם הכסף 

אנחנו לא נשיג בריאות. אולי נרוץ עם הכסף לקנות תרופות  ובתי חולים אבל 

קו ולהגיד שהבריאות שלנו, הבריאות של זה לא החיים. אנחנו צריכים לשים 

א זאת שצריכה לעמוד מול עינינו, כל התושבים כאן היא בראש ובראשונה, הי

לא בצע כסף ולא הטבה כזו ואחרת. אנחנו צריכים להוביל את המאבק. 

פורסם כרגע שהנושא של העתירות כהתנגדות של כל הפרויקט הזה, נתנו 

תוקף לעוד חודש ימים מהגשת העתירות בהתנגדויות. למה אנחנו שותקים? 

 למה אנחנו לא לוקחים את הכפפה?

 הייתה לנו נציגה. מנכ"לית העירייה הייתה שם, מלווה את כל הדיונים.  כון: מר דן תי

 נכון. מר אברהם בינמו: 

 היא עדכנה אותנו. אנחנו לא יודעים, מר דן תיכון: 

 נכון. מר אברהם בינמו: 

 מה קורה עכשיו. מר דן תיכון: 

 נכון.  מר אברהם בינמו: 

שלך, אני בעד לתקוף  מכל הכיוונים, אבל פעילות להגיש, נעמי, אני בעד ה מר זאב שפיגלר: 

 להגיש תלונה כנגד בן  אדם פרטני זה ברכה לבטלה. תעזבי. 

 תשאיר לי, נעמי כספי:  'גב

אנחנו, אני מוכן ללכת איתך  להגיש שהעירייה, ראש העיר, כולנו נחתום,  מר זאב שפיגלר: 

בראש נגד הגדלה נלך ראש בראש נגד כל המערכת המזוהמת הזאת. נלך ראש 

כאן ופיתוח כל האזור. נלך ראש בראש נגד העברת המיכלים מקריית ים, גם 

לאזור הזה, לכל המתחם כשכל התחלואה והסרטן שם. מה עושים? מקריית 

ים  מקרבים את זה עוד יותר אלינו, אין  מספיק, ואת יודעת האירוניה 

 הייתה, 

 לא מקריית ים, מקריים חיים. מר דן תיכון: 

קריית חיים, סליחה. האירוניה הייתה שבאמת לפני .. אחד הדברים   מר זאב שפיגלר: 
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הנוספים שמהווה מפגע זה הנושא ה..., פגז אחד שנופל באזור וזה מצוטט 

בכל ה.., הורג למעלה מעשרות אלפי איש.  אני חייב לציין את התשובה של 

א סומך על הצבא, ראש העיר ואני גם בא ומצטט כי אני מדייק בדבריי שהו

שהצבא יידע ליירט את עשרות אלפי הטילים שיירו מכאן ולא יפגעו בשום 

מיכל ולא יפגעו בשום דבר. אז אני סומך על הצבא אבל רבותיי, ליירט עשרות 

אלפי טילים צריכים להיות באמת עם הראש במקום אחר, לא על הכתפיים. 

מי? למה אנחנו  מחכים? לכן למה אנחנו מחכים, לאסון הבא בקנה מידה עול

למה לא נקום, נרים את הכפפה ונעשה את מה שטוב לכל התושבים ללא יוצא 

מן הכלל? תעזבו את הכסף. תעזבו את הכסף. הסתדרנו בלי הכסף עד היום, 

 נסתדר    גם בלי הכסף הזה גם מחר. תודה. 

 אני רק,  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 ר אותה. אתה אמרת ואני רשמתי, שכדאי שתבהי מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 מצד העיר מבחינת זיהום האוויר מצוין.  מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 אתה עומד מאחורי זה? מר דן תיכון: 

 אני רוצה רק להשיב ל, מר אברהם בינמו: 

 הבנתי שאתה עומד מאחורי זה.  מר דן תיכון: 

י רוצה להשיב רק לדברים האחרונים שאמר חבר המועצה זאב אנ מר אברהם בינמו: 

אנחנו עסוקים בהיבטי חירום בהרבה מאוד ישיבות. הדבר שמטריד שפיגלר. 

אותי כראש עיר יותר מכל זה בכלל לא הדברים שאמרת. גם לא נאמרו 

הדברים האלה על ידי. אני לא מפקד חיל האוויר, אני לא הרמטכ"ל. מה שכן 

טריד אותי, מאוד מטריד אותי, שחלילה וחס גם במקרה של אמרתי שמה שמ

שריפה מסכנת אותנו פי עשר יותר מאשר כל  מלחמה, עשויה לפרוץ שריפה.

הדברים האלה שציינת. יחד עם זאת, אנחנו לא מקלים ראש ואנחנו חושבים 

שמיכל האמוניה צריך לעבור מכאן, אלא מה היא, שאתה בא ומלין על 



 26.10.2016ד.נ.                            09755

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

28 

או חברי מועצת העיר נשר או ראש העיר, יש בג"ץ שקבע מועצת העיר  נשר 

מתי להזיז אותו, ואם ההנחיה של בג"ץ  לא מיושמת, אתה לא יכול לבוא 

ולטעון לא נגד העירייה ולא נגד חבריה. מה שכן אתה יכול לעשות, אני אגיד 

אתה יכול להוציא כמה אלפי שקלים מכיסך הפרטי לך מה אתה יכול לעשות, 

 גנות. ככה עושים מי שאיכפת לו. אבל  מאחר ולך בכלל לא איכפת,ולארגן הפ

אלפים שקל ממי בתנאי שאתה בא להפגנות, אני נותן  לך  5אבי, קיבלת  מר זאב שפיגלר: 

 אלפים שקל ממני,  5עכשיו צ'ק 

 אל תיתן לי. מר אברהם בינמו: 

 ברגע זה, אתה בא,  מר זאב שפיגלר: 

 י.אל תיתן ל מר אברהם בינמו: 

 מרים מאבק .... מר זאב שפיגלר: 

 מאחר, מאחר, מר אברהם בינמו: 

אלפים שקל אני מוציא לך  עכשיו, תדייק  5זה מצוטט כאן לפני כולם.  מר זאב שפיגלר: 

 במה שאמרת. אל תטיף לאחרים.

 סליחה,  מר אברהם בינמו: 

 אל תטיף לאחרים. מר זאב שפיגלר: 

 מסוגל,מאחר ואתה לא  מר אברהם בינמו: 

 אלפים שקל, 5אני נותן לך  מר זאב שפיגלר: 

 מאחר ואתה לא מסוגל,  מר אברהם בינמו: 

 לא, סליחה, אתה אומר לי שאני לא מסוגל?  מר זאב שפיגלר: 

 אתה לא מסוגל להוביל, מר אברהם בינמו: 

 אני רוצה שאתה תוביל. מר זאב שפיגלר: 

 .אתה אל תגיד לי מה לעשות מר אברהם בינמו: 

 אני נותן לך את הפריבילגיה. מר זאב שפיגלר: 

 אל תיתן לי. מר אברהם בינמו: 

 אני אשלם, אתה תוביל.  מר זאב שפיגלר: 

 תודה רבה לך.  מר אברהם בינמו: 
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 אדוני ראש העיר, תצא עם החלטה מהישיבה הזו,  מר ישי איבגי: 

 מהישיבה הזו, מר אברהם בינמו: 

 גע,זה יעשו, ר מר ישי איבגי: 

 לא יוצאים עם החלטה.  מר אברהם בינמו: 

 רגע, שנייה, מר ישי איבגי: 

 בטח לא יוצאים. מר זאב שפיגלר: 

 למה, יש לך אופוזיציה?  מר ישי איבגי: 

 לא. מר אברהם בינמו: 

 יש החלטה,  מר זאב שפיגלר: 

 יש אופוזיציה? אתה מרגיש שאנחנו,  מר ישי איבגי: 

 מרתי את דעתי מה אני אעשה. אני אמרתי.אני א מר אברהם בינמו: 

 למה אתה לא מזמן את אלה נווה שהמועצה תשמע אותה? מר ישי איבגי: 

 אני קודם כל אני לא רוצה לזמן אותה.  מר אברהם בינמו: 

 אבל היא הגיעה לפה. מר ישי איבגי: 

 אתה תזמן אותה. מר אברהם בינמו: 

 לעשות ישיבה השבוע? אני אזמן אותה. אתה יכול מר ישי איבגי: 

 אתה תזמן אותה. מר אברהם בינמו: 

 אני אזמן אותה.  מר ישי איבגי: 

 תשמע, תשמע,  מר אברהם בינמו: 

 מה איכפת  לך. אמרת שנעשה איזה פעולה. מר ישי איבגי: 

 איבגי, מר אברהם בינמו: 

 אני אעזור  לך. מר ישי איבגי: 

 אני הבהרתי את דרכי, מר אברהם בינמו: 

 כן, מר ישי איבגי: 

 .., אני,כדי להשיג את התוצאה. אתם  התפקיד שלכם זה להשיג את ה מר אברהם בינמו: 

 אלה נווה, מה, אני חבר שלה?  מר ישי איבגי: 

 תן לי רגע, תן לי רגע,  תן לי ברשותך, מר אברהם בינמו: 



 26.10.2016ד.נ.                            09755

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

30 

 כן. מר ישי איבגי: 

ג תוצאה צריך ליצור זעזוע קודם כל אני אמרתי את דעתי שכדי להשי מר אברהם בינמו: 

 באיגוד ערים ואיכות הסביבה.

קודם כל במועצה שלך, שהם יבינו כמה חמור העניין של הזיהום אוויר. מה  מר ישי איבגי: 

 איכפת לך, אתה מבזבז את הזמן שלנו.

 סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 וז, אתה מבזבז את הזמן שלנו. אם אתה רואה בזה בזב מר ישי איבגי: 

 ישי, ישי, סליחה, סליחה,   מר אברהם בינמו: 

 תזמין אותה לפה שכל המועצה תשמע. למה להסתיר מהם? מר ישי איבגי: 

 ישי,  מר אברהם בינמו: 

 ועדת איכות הסביבה הזדעזעו. אתה הצבעת בעד והוא הצביע בעד. מר ישי איבגי: 

 בה.אני לא מזמן את הוועדה לאיכות הסבי מר אברהם בינמו: 

 לא את הוועדה, את המועצה. תזמן את המועצה. מר ישי איבגי: 

 מי שמזמן את הוועדה זה יושב ראש הוועדה. מר אברהם בינמו: 

 זה רק אתה. מר דן תיכון: 

 יושב ראש הוועדה,  מר אברהם בינמו: 

 הוא הולך אליך. מר דן תיכון: 

 לא, לא, יושב ראש הוועדה, מר אברהם בינמו: 

 שום ועדה לא ... ון: מר דן תיכ

 באמת, אתם עושים פה פעולה. יש כאן גורמים רציניים. מר אברהם בינמו: 

 זה לא רציני? מר דן תיכון: 

 לא, איך שאתם חושבים, זה לדעתי לא נכון. מר אברהם בינמו: 

 אני  מוכן לעזור  לך.  אמרת שאני אביא אותה, אני אביא אותה.  מר ישי איבגי: 

 אל תגיד שזה לא רציני.  מר דן תיכון:

אני אתקשר אגיד לה תשמעי, עשינו בושות פעם שעבדה בוועדת איכות  מר ישי איבגי: 

הסביבה, קיבלנו החלטה ולא היינו רציניים כדי ליישם אותה, אני מבקש אם 

 את יכולה לבוא להשמיע את זה לכל המועצה, לקבל החלטה.
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 אני חוזר ואומר. מר אברהם בינמו: 

 מה הבעיה? איבגי:  מר ישי

 היא היחידה ... על נעמי, לנעמי שלא הייתה, מר יחיאל אדרי: 

 כן. מר ישי איבגי: 

 היא מחפשת את התמונות.  מר יחיאל אדרי: 

 זה לא מכולם.  מר ישי איבגי: 

אני מכיר אחת שהגיעה להיות עוזרת ... והיא עשתה בלגנים שם בבתי  מר יחיאל אדרי: 

 זיקוק.

 אני מכיר,  בגי: מר ישי אי

 לא על הגב שלנו. מר יחיאל אדרי: 

אני מכיר משפט שאומר לכבות את השריפה עם בנזין, אבל אני לא נוהג  מר ישי איבגי: 

 לעשות את זה.

 טוב. מר אברהם בינמו: 

 אני רק אומר, אני רק אומר,  מר ישי איבגי: 

 אני חושב, מר אברהם בינמו: 

 ב מה אני אמרתי על נעמי ואחר כך תגיד, תחשוב עוד פעם.יחיאל, תחשו מר ישי איבגי: 

 אני חושב שראש העיר הביע את דעתו בעניין הזה. מר יחיאל אדרי: 

 אני רוצה, מר אברהם בינמו: 

 הוא אמר מה הוא הולך לעשות. מר יחיאל אדרי: 

 מפריע לנו להשאיר את ה..  מר ישי איבגי: 

 מה? מר יחיאל אדרי: 

 מפריע לך לשמוע  את אלה נווה?  מר ישי איבגי: 

 כן. מר יחיאל אדרי: 

 למה? מר ישי איבגי: 

 אני לא מאמין לה. מר יחיאל אדרי: 

 סליחה. מר אברהם בינמו: 

 אה, אתה לא מאמין לה.  מר ישי איבגי: 
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 לא.   מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, כן. מר אברהם בינמו: 

לי. האם חשבת לזמן את המועצה שוב קיבלת החלטה, אתה לא מאמין  מר ישי איבגי: 

 ולהגיד,

 אני לא הייתי שותף להחלטה. אם הייתי שותף להחלטה לא הייתי ... מר יחיאל אדרי: 

 ישי, ישי, מר אברהם בינמו: 

 למה, מה היא עשתה לך?  מר ישי איבגי: 

 ישי,  מר אברהם בינמו: 

 .. להתנגדות. יש לנו חודש ימים.  מר זאב שפיגלר: 

 ישי, רהם בינמו: מר אב

 צריך .. של ההתנגדות של כל הזוהמה הזאת.  מר זאב שפיגלר: 

 אני אין לי בעיה. מר ישי איבגי: 

 ברשותך, ברשותך, אני רוצה להבהיר, מר אברהם בינמו: 

 תן, תן לוחות זמנים. אל תדבר על משהו, תן לוחות זמנים. מר ישי איבגי: 

 שאני לא נותן שום לוח זמנים.  קודם כל לך למדתי מר אברהם בינמו: 

 למה, אתה לא עומד בו? מר ישי איבגי: 

שתיים, שתיים, הבהרתי, אנחנו צריכים להמשיך במאבק בנושא איכות  מר אברהם בינמו: 

הסביבה והקטנת הזיהום. אמרתי שהדרך שאני מאמין שיש לנקוט בה, 

לא חולק על שהיא דרך שיש בה יותר ממה שנאמר כאן, לדעתי, לדעתי ואני 

דעתכם, שאני מודיע שצריך לפרק את האיגוד ערים לאיכות הסביבה משום 

שנה או  20-שזהו לא איגוד שקיבל את המנדט מאיתנו ראשי הערים למעלה מ

טרם הקמתו של המשרד להגנת הסביבה, על  מנת לטפל בחולאים, על מנת 

אני חושב לעשות בקרה, על מנת להודיע למפעלים מה הם צריכים לעשות.  

שזה יהיה זעזוע גמור. אני יכול להגיד לך, יושב ראש הוועדה שם הוא 

מיודענו יונה יהב. אנחנו חברים בוועדה הזאת מספר רשויות. אנחנו מדברים 

בינינו ואני כבר הבהרתי, מחר ייצא המכתב, לא מחרתיים, מחר ייצא 

 המכתב,
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 שמה אומר? מר ישי איבגי: 

מח שניתנה לי ההזדמנות להודיע את זה כבל עם ועדה, כן? ואני ש מר אברהם בינמו: 

משום שממנו, הוא למעשה הכלי שלנו של  שהאיגוד הזה אין לו יותר מקום

ראשי הערים לטפל בכל הדברים שנאמרו כאן, ולכן זה יהיה הצעד הראשון. 

הצעד השני, והיה כאן השר אבי גבאי, השר לאיכות הסביבה, שהשקיע באזור 

 על מנת להקטין את הזיהום. ₪מיליון  300-ה מחיפה למעל

 איפה? איפה הוא השקיע? מר דן תיכון: 

 שנייה,  מר אברהם בינמו: 

 במה? מר דן תיכון: 

 הוא נתן הקצאה כספית. רגע, רגע, רגע,  מר אברהם בינמו: 

 ... מר דן תיכון: 

שחלקה העיקרי, אני  רגע, רגע, הוא נתן הקצאה כספית גדולה מאוד, כן? מר אברהם בינמו: 

יכול לספר לך מה חלקה העיקרי, חלקה העיקרי היא הוצאת כל המשאיות  

שנכנסות לתחום העיר חיפה, משאיות בטווח של איקס שנים יעברו לגז או  

למשהו אחר, קודם כל המשאיות של עיריית חיפה, למשל המשאיות זבל, 

מה לעשות השר למתכונת אחרת. היקצו לכך הרבה מאוד כספים,  שיעברו

מהטובים ביותר של מדינת ישראל, הודיע על שלדעתי היה יכול להיות 

התפטרותו מסיבה זו או אחרת.  אנחנו בקשר הדוק עם המנכ"ל דנציגר 

בעניינים האלה. אנחנו ערים למה שאתה אומר. יחד עם זאת, אני לא אחד 

יע לי. אני שגוררים אותו. אני בדרך כלל מוביל עניינים, לא בדרך שאתה מצ

אמרתי לך שהזעזוע שאני אצור טיפה יותר גדול, טיפה יותר מורכבת, הוא 

טיפה יותר רציני. אני לא שולל את הדברים שאמרת. לא שולל אותם. אני 

בהחלט חושב שצריכה להיות פעולה תקיפה בנושא הזה כדי שיעמדו בתקנים 

יחד עם זאת המחמירים. במידה והם יעמדו בתקנים המחמירים, אני יכול 

לספר  לך שתבין שנעשית כאן עבודה מאוד גדולה, עם כל ה, באמת הבעיה. 

הדוגמה הקלאסית היא ניקוז נחל הקישון, כדי שתבין עד לפני או במהלך 

השנים האחרונות כל השפכים של המפעלים שציינו וחלקם לא ציינו, חלק 
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לזוהמה, היו גדול מהשפכים שלהם היו מגיעים לנחל הקישון, היו גורמים 

גורמים להרג הדגה ולהרג החי. הרשויות המקומיות שסובבות את נחל 

באמצעות ניקוז, רשות ניקוז נחל הקישון וביוזמה של השר גלעד הקישון, 

על מנת לנקות את  ₪מיליון  300ארדן שהיה השר לאיכות הסביבה, השקיעו 

שהיום יש  כל הנחל, בעיקר בחלק שלו שקרוב לים. התוצאה הישירה של זה

לך כבר באזורים מסוימים דגים וציפורים שזה הישג בלתי רגיל. אתם לא 

יכולים להקל ראש. מה שכן אני מחויב בפניכם זה לקחת אתכם לסיור, 

לקחת אוטובוס, לקחת אתכם לסיור על מנת שתראו, הם הביאו גוררת 

ה מיוחדת, כן? שמגרדת את כל תחתית הנחל כדי למנוע את השפוכה. השפוכ

הזאת הייתה צריכה ללכת למקורות אחרים, שאני יודע מסננים אותה, 

מתקנים אותה וכיוצא בזה. אז אי אפשר להגיד רק ככה. יחד עם זאת, אני 

גם מסכים עם מה שאמרת, כן, אני מסכים. אני הסגנון שלי בנושא טיפול 

בדברים האלה יש לו אחד, אני בעד ליצור החמרה, בעד ליצור הפגנה, בעד 

להגיש, אכן שלחנו את אביגיל, נכון שאביגיל עשתה את העניין קצת פחות 

התקדם אבל אני בעד גישה שהיא גישה שהולכת בצד המחמיר, כן? של נושא 

עמידה בתקנים, לא מעבר לזה. אתם רוצים לעשות משהו אחר, תעשו. יונה 

מה מה עשה בזמנו,  סגר להם את בתי הזיקוק עם משאיות זבל. נו, שויין, 

 קרה מזה?  

 אתה מדבר אידיש? מר דן תיכון: 

 אני כותב אידיש, קורא אידיש ולא מבין אידיש. מר אברהם בינמו: 

 אבי, אדוני ראש העיר,  מר ישי איבגי: 

נעמי, הקצב הזה, הקצב הזה נראה לך? הלוא כשיש שריפה לא מחכים  מר זאב שפיגלר: 

 להמשיך וזורקים על השריפה דלי. יש שריפה. 

 לא, רבותיי, מר אברהם בינמו: 

 צריך להבי את המיכליות, צריך להביא את כל הפרשים, מר זאב שפיגלר: 

 אני מודה לכם,  מר אברהם בינמו: 

 שנה? 20מה אנחנו מנסים, למשוך את הזמן בעוד  מר זאב שפיגלר: 
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 לא, אני מודה לכם שהעליתם את הנושא הזה לדיון.  מר אברהם בינמו: 

 אנחנו רוצים לתת לנעמי משקל ואפשרות לפעול. פיגלר: מר זאב ש

 רק שנייה.  נעמי כספי:  'גב

 בצורה קצת יותר פעילה.  מר זאב שפיגלר: 

 אל תדברו  בשמי רק. מר אברהם בינמו: 

 לא, לא, נעמי כספי:  'גב

 לא, אנחנו רוצים שתדברי בשם בטח ראש העיר ובשם כולנו. בוודאי שכן. מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא.  נעמי כספי:  'גב

 אנחנו רוצים לתת לה ייפוי כוח בשם כל העיר. מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא, אני מקבלת ייפוי כוח רק מראש העיר שלי.  נעמי כספי:  'גב

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

 אין בעיה, שייתן לך,  אנחנו מוכנים גם לתת לך ייפוי כוח מהמועצה.  מר זאב שפיגלר: 

אני רוצה להגיד משהו אחר. מכיוון שהנושא של הזיהום במפרץ כל כך  נעמי כספי:  'גב

מורכב, עם מאות רבות של סוגי מזהמים באוויר, במים, באדמה, אין פיתרון 

 אחד. צריך לדחוף את הדבר הזה מהמון כיוונים.

 נכון, נכון. אין לי שום התנגדות. מר זאב שפיגלר: 

שאתה מציע, רגע, הוא פיתרון אחד, פיתרון טוב. צריך ללכת הפיתרון  נעמי כספי:  'גב

 ולמצוא פיתרונות.

 מה שהוא אומר זה לפרק את איגוד ערים.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 .. ראש העיר זעזוע בדמות פירוק של  מפעל שנמצא, נעמי כספי:  'גב

 של איגוד. מר זאב שפיגלר: 

כל כך הרבה שנים, לדעת ראש העיר יכול לזעזע את אמות של איגוד שנמצא  נעמי כספי:  'גב

 הסיפין ואולי אנשים יתחילו לחשוב רגע, קורה כאן משהו. 

 ואם לא? אז נמתין עוד?  מר ישי איבגי: 

 לא, אולי אז המשרד לאיכות הסביבה יבין שזה תפקידו, מר אברהם בינמו: 

 תנו לי לדבר. נעמי כספי:  'גב
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 כנס לפעולה.ויי מר אברהם בינמו: 

 תנו לדבר. או קיי,  נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

אנחנו מנסים לתקוף את זה. בקשר לעניין של לעשות או לא לעשות, ראש נעמי כספי:  'גב 

העיר אמר לי תעשי מה את חושבת עד לפני שבוע, תעשי מה שאת רוצה. אני 

לו לא שאל מה חושבת שנכון  לעשות, הוא לא היתנה את זה בשום דבר ואפי

 ,... 

 באיזה סמכות? מר דן תיכון: 

 באיזה סמכות? אני חושבת, נעמי כספי:  'גב

 לא, את עושה. מר דן תיכון: 

 משרד הבריאות.  נעמי כספי:  'גב

 ומה עם ...? מר ישי איבגי: 

 כיושבת ראש ועדה, נעמי כספי:  'גב

 ומה עם ראש העיר?  מר ישי איבגי: 

 וא אומר לך שזה,אבל ה מר דן תיכון: 

 אנחנו לא ... מר ישי איבגי: 

 שזה איכות הסביבה בכלל. מר דן תיכון: 

 לא, לאו דווקא.  נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 אני אתן לך שלט, תדביק אותה .. ותעמוד ... מר אברהם בינמו: 

 ואתה תבוא איתי. מר ישי איבגי: 

 מה? מר אברהם בינמו: 

 תבוא איתי.ואתה  מר ישי איבגי: 

 כשאני עשיתי את זה במשך עשרים שנה, אתה לא עשית כלום.  מר אברהם בינמו: 

 לא הבנת. עד שהגעת למקום שאתה יכול ... אתה לא עושה כלום. מר ישי איבגי: 

בואי נגיש התנגדות אבי, צריך להגיש התנגדות לפרויקט המזופת הזה.  מר זאב שפיגלר: 

 ..בשם העיר נשר נגד הפרויקט .
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 הם לא רוצים להיות אופרטיביים.  מר ישי איבגי: 

אני יודע שהם לא רוצים, אבל נעמי רוצה, אז שהיא תוביל. אני יודע שלא  מר זאב שפיגלר: 

 רוצים. 

 )מדברים יחד(

 אנחנו רוצים להיות יצירתיים, לא לטחון מים. זה מה שאנחנו מציעים.  מר זאב שפיגלר: 

 א איש רציני, הוא איש אחראי, בוריס הו נעמי כספי:  'גב

 אבי, זה כל כך גרוע שהיא תגיע לכאן? מר ישי איבגי: 

 זה לא יעבור בלי ש... את מייצגת את העיר נשר. את צריכה ... מר זאב שפיגלר: 

 מלא, ראש העיר נותן לנו גיבוי  נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 ן בנושא הזה הסתיים.הדיון בנושא הזה הסתיים. הדיו מר אברהם בינמו: 

 אדוני רגע, שנייה,  מר ישי איבגי: 

 אני מבקש ל... בישיבה .. בפרוטוקול.  מר אברהם בינמו: 

 קודם כל זה ה.. נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 דן תיכון, השאילתה של דן תיכון. אני אשמח אם תקרא אותה.  מר אברהם בינמו: 

 ני אומר בעל פה.אני לא אקרא אותה. א מר דן תיכון: 

רק שנייה, אבל לפני כן יש לי הודעה לפרוטוקול. רגע, רגע, איפה ההודעה  מר אברהם בינמו: 

 שלי, סליחה ברשותכם. 

 )מדברים יחד(

 חכם מאוד. הוא לא עוזר. הוא סגן.  מר אברהם בינמו: 

 סגן ראש העיר? מר דן תיכון: 

קמן. צוות תכנוני, צוות תיקון ליקויים כן, הוא סגן. ההודעה שלי כדל מר אברהם בינמו: 

 1/ג/140בראשות מנכ"ל העירייה הגברת מיכל ליבנה התכנס בהתאם לסעיף 

החתום על ידי משרד הפנים, האגף  2015לפקודת העיריות .. ביקורת לשנת 

לביקורת ברשויות המקומיות. התבקשתי  להביא לידיעת חברי המועצה כי .. 

להעביר את ממלא  18.5.2016... בישיבתה מיום כדלקמן. הביקורת מצאה כי 
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מקום ראש העיר מתפקידו וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית ועמדת היועץ 

המשפטי של העירייה לפיה מועצת העיר אינה מוסמכת לעשות כן. זה לשון 

 ההודעה. תודה רבה.

 לא הבנתי. אז אתה ... מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 פשוטה, לא באידיש, בעברית  מר דן תיכון: 

 מה אמרת? מר ישי איבגי: 

 בעברית פשוטה,  מר דן תיכון: 

 מר אברהם בינמו: לדעתי לא היה מקום להעלות את זה בכלל לדיון.

 את מה? מר ישי איבגי: 

 את מה?  מר דן תיכון: 

 את נושא הבקשה שלכם להוריד או להוציא את יחיאל מתפקידו. כן. מר אברהם בינמו: 

 מה זה קשור עכשיו?  איבגי:  מר ישי

 על מה הוא מדבר? מר דן תיכון: 

היה, אמרתי יש דו"ח  מפורט, התבקשתי להקריא את זה בפני חברי  מר אברהם בינמו: 

 המועצה אז הקראתי לכם. שאילתה, דן.

 כן. מר דן תיכון: 

יסיתי בשתי . אני נ2016למאי  1כן, בבקשה. השאילתה של דן תיכון מיום  מר אברהם בינמו: 

הישיבות האחרונות להשיב, מאחר ודן לא נכח, דחינו את זה להיום, תודה 

 רבה.

מאחר והנושא של שדרות בר יהודה ... פני העיר, .. של העיר, אתה .. בין  מר דן תיכון: 

השאר על מה שנעשה ברחוב בר יהודה ואני אספר לך למיטב זיכרוני וגם על 

מדרך משה, אתה פונה שמאלה, תקעת שם פי השאילתה שלי. אז אתה יורד 

פתאום איזה מסלול, אני לא יודע למה, שאישרנו לנו, לא אישרנו, אני 

הצבעתי נגד, נגד פיתוח הצומת הזו, שאתה טענת שזה בלתי חוקי, פתאום 

סגרת את המסלול כשאתה פונה לכיוון הכרמל, ואתה מצר את הכביש ואחר 

ני לא מבין את העניין הזה. ממול ישנו כך פותח אותו לפני הצומת ימינה. א
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מה שנקרא שרידי מחנה צבאי. יש לו גדר. הגדר מבישה. יש לך בעיר הזאת, 

ברחוב הראשי, אמרתי לך כמה מחנות צבא, תסתכל איך זה נראה. אתה 

גובה מהם ארנונה. תכין לך תוכנית אב לפיתוח שדרות בר יהודה. אני ממשיך 

את הגיזום של הדקלים. איפה טינופת.  ומתקדם, לפני חג סוכות עשית

התמרים  נפלו על הרצפה, לקח לך איזה ארבעה חמישה ימים עד שהצוות 

שלך שאסף את הגיזום, בוודאי חילק את זה כסכך. עד שאספו את התמרים 

שנפלו על הכביש, וכולם פוצצו, כל המכוניות פוצצו את התמרים האלה. 

תר. עכשיו, מה אתה רוצה מהשדרה עכשיו, יש בכביש יש תאורה חלשה ביו

הזאת? אתה רוצה להפוך אותה לרחוב של  מגרשי מכוניות? איזה צביון אתה 

נותן  לרחוב הזה? בתחילת הדרך ליד רמי לוי כל לילה עומדות שם משאיות  

ואני לא יודע איך הן הופכות את הרחוב הראשי למגרש חנייה. אגב,  

קחים לך את מקומות החנייה ואף אחד האוטובוסים של אגד בתוך העיר  ולו

... לפני שאני יורד הייתה שם פינה, דיברתי עם לא אומר להם מותר ואסור. 

הבחור הצעיר שלך שם שיעשה משהו עם הפינה הזאת, אז שתלו פרחים וזה 

נראה יפה מאוד. אני  מתקדם בבר יהודה. התאורה חלשה. תבדוק איך וכיצד 

צייה, הם גבו מחיר יקר מאוד. יש לך את זה נראה, תקפיד על מעברי הח

הבניין הזה, לא רחוק מכאן, היו שם בזמן הבחירות שלטים של כחלון. כאן, 

 הבניין שהיה שייך לדואר. 

 בזק. מר אברהם בינמו: 

תסתכל איך הוא נראה. יש שם, הוא היה עטוף בברזנט כחול כזה, הכול  מר דן תיכון: 

לטים במגרש החנייה, אין צורה, אין אופי, נקרע, הכול מצולם. תסתכל על הש

תאורה, אתה רוצה שלט מואר, אתה לא רוצה שלט  מואר, אתה גובה משם 

מס קדימה אבל תארגן שהכול יהיה מסודר כיאה לרחוב ראשי של עיר כמו 

נשר. אני על המהמורות דיברתי ועל הקירות, אגב, מה אתה פותח שם ליד 

מקימים שם איזה קונסטרוקציה ענקית גרעיני עפולה, מה מקימים שם? 

 מה יהיה שם? ממתכת, זה מה שנקרא ...? 

 תסתכל על ה... מר אברהם בינמו: 
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 מה?  מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 אה, אתה מחזיק את זה בסוד. מר דן תיכון: 

 לא,  מר אברהם בינמו: 

אתה בונה שם, אבל חס וחלילה שאני לא אדע דקה קודם. אני לא מבין מה  מר דן תיכון: 

אם אתה בונה שם משהו, האם שאלת את עצמך איפה יחנו האנשים? איפה 

יחנו האנשים? אגב, תראה, ההלך שהוא נוסע לכיוון הצ'ק פוסט לכיוון נשר, 

נכנס לנשר מכיוון תחנת הדלק, תאמינו לי עזובה לאורך כל הכביש הזה. 

זאת ורכב כזה. תשמע, עכשיו, אתה יכול לומר לי שיש לך תוכניות של .. כ

העיר נראית עלובה, עלובה, רחמים עלינו. עשה משהו ברחובה הראשי של 

העיר. הוא הולך ומתדרדר. יש לך דרך שירות שם. את  מי צריכה לשלם דרך 

השירות? יש לך מרחוב התעשייה כל מיני כניסות כאלה ויש לך בכלל עסקים 

ה, כי זה בניגוד לחוק, זו שאסור שתהייה להם יציאה אל תוך דרך בר יהוד

סכנה תחבורתית מאין כמותה, אז יותר ויותר מפעלים, לא מפעלים, חברות 

פותחות, בונות משרדים והם נכנסות ישר לשדרות בר יהודה וזה סכנה. מה 

אתה רוצה מהרחוב הזה שהוא הכותרת של העיר הזאת? תמנה לך רשות 

א הופך להיות מגרש אחד שתתכנן את הרחוב הזה ותיתן לו אופי. כרגע הו

 למכירת רכב חדש וישן. עד כאן. 

אני קודם כל אשיב לשאילתה ואחר כך אני אוסיף אני מאוד מודה לך.  מר אברהם בינמו: 

 עליה. 

 מתי אפשר להתייחס? מר ישי איבגי: 

תשובה לשאילתה של דן תיכון. עיריית נשר שמחה על פתיחת עשרות בתי  מר אברהם בינמו: 

 ים בעיר בשנתיים האחרונות. באשר לשאילתה שלך, עסק חדש

 ... מר דן תיכון: 

, BWMבאשר לשאילתה שלך, ודרך הגישה בציר בר יהודה, סמוך לאולם  מר אברהם בינמו: 

התוכנית אושרה על ידי משרד התחבורה ובתיאום עם צוות התכנון של 

ע על פי הכביש בהכרח בטיחותי, הוא בוצ יפה נוף,המטרונית מטעם חברת 
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 התוכנית החלה במקום. הכביש החדש הוקם על ידי היזמים.

 על ידי מי?   מר דן תיכון: 

 על ידי היזמים.  מר אברהם בינמו: 

 ... מר דן תיכון: 

באשר לשאר המגרשים, הרי מדובר במגרשים תן לי לסיים, אני אענה לך.  מר אברהם בינמו: 

יהם, שאגב הם מהווים את הקיימים שנים רבות וכך גם כבישי הגישה אל

דרך הגישה היחידה למגרשים אלה.  כל התוכניות על כביש בר יהודה, כולל 

מוצאות לתיאום עם חברת יפה פרויקט הסדרת צמתים שהחל בימים אלה, 

נוף בהתאמה לתשתיות המטרונית. אני מודה לך מאוד על השאלה ומבקש 

לך שאלה אחת ולא להבא שתנהג על פי הוראות החוק ולכלול בשאילתה ש

 שמונה שאלות. עד לכאן החלק ה..., 

 )מדברים יחד(

אני מבקש לציין שאני מציין, אני מבקש לציין שאני מחלק לכם את  מר אברהם בינמו: 

 התשובה בכתב אז נא להעביר אותה. עכשיו  אני אענה. 

את התשובות אל תענה לי  יותר על השאילתות שלי. אני בלאו הכי לא צריך  מר דן תיכון: 

 שלך. זה מביש מה שאתה עונה לי.

 אני רוצה להוסיף.  מר אברהם בינמו: 

 ההתייחסות שלך, הזלזול שלך, מר דן תיכון: 

 אני רוצה להוסיף.  מר אברהם בינמו: 

 ו.. הדעת שלך, מר דן תיכון: 

 סלח לי, סלח לי,  מר אברהם בינמו: 

 תשמע מה שאני אומר לך. מר דן תיכון: 

 אני שומע אותך היטב. הם בינמו: מר אבר

 היא תביא לנפילתך ומהר מאוד וחבל שאתה לא מבין את זה. מר דן תיכון: 

 דן תיכון, אני רוצה להשיב, מר אברהם בינמו: 

 ... מר דן תיכון: 

אני רוצה להשיב לך. במסגרת ישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה  מר אברהם בינמו: 



 26.10.2016ד.נ.                            09755

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

42 

ני שמח בגינה, שהתקנה באה ואומרת התקבלה התקנה לאחרונה, שא

שהרשות המקומית או קרי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תפעל ליצירת 

 חזיתות אחידות או אחרות, 

 חבל על הזמן. מר דן תיכון: 

 התואמות,  מר אברהם בינמו: 

 אתה לא מבין מה שאומרים לך.  מר דן תיכון: 

עיר. מאחר ו.. במחנה הצבאי, למעשה זה את רצון האדריכלות של ה מר אברהם בינמו: 

המחנה הצבאי שנמכר לחברה .., אנחנו כרגע מכשירים את הכניסה והיציאה. 

אני מניח שבתוך פרק זמן מסוים יהיה שינוי מוחלט. נכון הוא שלאורך הציר 

יש לא מעט מגרשים עם פחים, אני יכול להבטיח לך שבתוך שנה לא תראה 

מטרידים אותי כפי שהם מטרידים אותך והם  את הפחים האלה, משום שהם

חלק מהאנשים כבר התחילו לפעול, הראיה . אסתטייםלא יפים והם לא 

 וייצנר, הראיה אסקודה והראיה עכשיו רנו. 

 מה וייצנר עשה? מר דן תיכון: 

 רנו, וייצנר שינה את כל החזית שלו. מר אברהם בינמו: 

 שום דבר. מר דן תיכון: 

 אל תגיד שום דבר. : מר אברהם בינמו

 שום דבר. מר דן תיכון: 

הוא שינה את כל החזית שלו. אתה לא יכול להגיד כל מי שלא בא, לא  מר אברהם בינמו: 

 מסתדר לך טוב איתו בחיים להגיד עליו שום דבר. 

 מה לא מסתדר? מר דן תיכון: 

שהו יפה, הוא לא מסתדר לך. אתה אומר, למה אתה אומר, הוא עשה מ מר אברהם בינמו: 

 עשה משהו מכובד.

 אני רק רוצה להזכיר לך שאתה מדבר שוב פעם שלא לעניין. מר דן תיכון: 

 שאלה. מר אברהם בינמו: 

 לעיתים, לעיתים נדמה לי, מר דן תיכון: 

שאלת מה עושים ליד גרעיני עפולה, אז ליד גרעיני עפולה מוקם אולם  מר אברהם בינמו: 
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ל להגיד לך שהייתה להם מחשבה להקים שם תצוגה של רנו. אני יכו

סופרמרקט ואני הבעתי התנגדות נחרצת כתוצאה מבעיות התעבורה וחנייה. 

אני יכול להבטיח לך חגיגית שאתה תראה אחד מהרחובות היפים ביותר 

במדינת ישראל. אלא מה, כאשר מנסים להציג לכם מצגת, אתם אפילו לא 

 מנסים להיכנס אליה, אלא,

 אנחנו בורים ועמי הארץ. כון: מר דן תי

 לא, לא, אתה לא עם הארץ. מר אברהם בינמו: 

 רק אתה מבין.  מר דן תיכון: 

 אתה לא בור ואתה לא עם הארץ. מר אברהם בינמו: 

 תשים לב שאני לא עונה לך. מר דן תיכון: 

 אל תעיד על עצמך.  מר אברהם בינמו: 

 מתי הביאו מצגת? מר זאב שפיגלר: 

 אתה לא בור ואתה לא עם הארץ. ם בינמו: מר אברה

 אני בור ועם הארץ. מר דן תיכון: 

אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך. אנחנו כאשר אנחנו עושים עבודה,   מר אברהם בינמו: 

 אנחנו עושים את העבודה הטובה ביותר, המדויקת ביותר.

 אתה לא עושה כלום. מר דן תיכון: 

קת ביותר. אתה יכול להיות ושיש לך צפייה שדברים ייעשו מהיום המדוי מר אברהם בינמו: 

 למחר, הם לא ייעשו  מהיום למחר, יש תפישה נופית, יש לי תפישה תכנונית,

 עברו שלוש שנים. מר דן תיכון: 

 סליחה, תפישה תכנונית, מר אברהם בינמו: 

 שלוש שנים, מה עשית?  מר דן תיכון: 

 לך, אני אענה לך, אל תדאג. גם התושבים.אני אענה  מר אברהם בינמו: 

 אני דואג. מר דן תיכון: 

 אתה יכול להמשיך לדאוג. מר אברהם בינמו: 

 אני דואג.   מר דן תיכון: 

 אנחנו מטפלים, כן.  מר אברהם בינמו: 
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 מה אתה דואג, מר דן תיכון: 

 בצורה מסודרת לפניה של העיר.  מר אברהם בינמו: 

 אתה חי?איפה  מר דן תיכון: 

איפה אני חי? תסתכל מה קרה עכשיו בכל המתחם של שופרסל, איך הם  מר אברהם בינמו: 

שינו את כל החזית שלו ועוד לא נאמרה המילה האחרונה. עוד לא נאמרה 

 המילה האחרונה. 

 פשיטת רגל למקום. מר דן תיכון: 

 .כי אתה אולי לא מבסוט מהאנשים שמנהלים את העסק מר אברהם בינמו: 

 אה, בטח הם קרובים משפחה. מר דן תיכון: 

 לא יודע, לא יודע.  מר אברהם בינמו: 

 הם קרובים שלי, כן? מר דן תיכון: 

 אני לא יודע.  מר אברהם בינמו: 

 מה אתה מדבר שטויות. אתה זה מת, הרגת את המרכז המסחרי הזה.  מר דן תיכון: 

 עכשיו אני עובר לשאילתה, מר אברהם בינמו: 

 רגע, אדוני ראש העיר,  ישי איבגי:  מר

 לא, זה שאילתה, מר אברהם בינמו: 

 אני לא הפרעתי  לך, רגע,  מר ישי איבגי: 

 זה שאילתה, אתה לא יכול להפריע לי. מר אברהם בינמו: 

 אבל אני רוצה, אני קודם כל חבר, מר ישי איבגי: 

 אתה יכול להיות חבר בהסתדרות, לא פה. מר אברהם בינמו: 

 לא, אני חבר בוועדת התחבורה. מדובר פה על עניין תחבורתי. מר ישי איבגי: 

 השאילתה של רועי לוי, מר אברהם בינמו: 

 אדוני ראש העיר,  מר ישי איבגי: 

 אתה רוצה להגיד את השאילתה? מר אברהם בינמו: 

 אתה רוצה ...? מר ישי איבגי: 

 זה שאילתה, זה שאילתה, מר אברהם בינמו: 

 אבל אני רוצה להגיד, ישי איבגי: מר 
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 זה שאילתה. מר אברהם בינמו: 

 זה עניין תחבורתי. מר ישי איבגי: 

 אני מבקש לעשות הפסקה. מר אברהם בינמו: 

 תסגור את הפרוטוקול. תעשה, מה אתה מפחיד אותי. מר ישי איבגי: 

 )הפסקה בהקלטה(

 תקרא אותה רועי לוי.שאילתה של רועי לוי, אני אשמח אם  מר אברהם בינמו: 

רק מילה לגבי מה שדן אמר על הרכבים הכבדים. ברחוב צה"ל, ברשותך,  מר רועי לוי: 

בירידה ברחוב צה"ל יש שם באופן קבוע משאית מטען כבד מאוד שחונה בצד 

ימין בדרך כלל עם ברזלים עליה. וסטייה קטנה של רכב שייכנס שם זה תוך 

ך המשאית הזאת, היא חונה שם באופן כדי ירידה, הוא פשוט מתרסק בתו

קבוע. סמי טריילר עם נגרר גם כן, ומעבר לזה היא גם חוסמת את הנתיב, 

 מעבר להכול, תודה. 

 השאילתה. מר אברהם בינמו: 

 כן, יש הרבה מקומות, מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 מה השאילתה שלך בבקשה? מר אברהם בינמו: 

  אומרת האם אתה חושב,  יש בעיה שלא מר דן תיכון: 

 כן, רועי לוי, מה השאילתה שלך?  מר אברהם בינמו: 

 צריכים לסבסד את ההתאחדות לכדורגל.  מר דן תיכון: 

 כן.  מר אברהם בינמו: 

 , 26ביום  מר רועי לוי: 

 כן, מה השאילתה שלך? מר אברהם בינמו: 

 כנס לוועדת תחבורה, אולי, ישנן כל כך הרבה בעיות, אולי  ני מר זאב שפיגלר: 

 כן, מה השאילתה שלך? מר אברהם בינמו: 

 ... גם מבחינת מפגעים. מר זאב שפיגלר: 

 לא צריך, ראש העיר עומד בראש ועדת התחבורה. מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 



 26.10.2016ד.נ.                            09755

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

46 

 בשביל זה הוא לא מכנס. מר זאב שפיגלר: 

 תה לא רואה את מה שהוא רואה.למה לכנס אותה. הכול יהיה בסדר. א מר דן תיכון: 

 כן רועי. מר אברהם בינמו: 

נפתחו משרדי ההתאחדות לכדורגל בנשר. אבקש  2016לספטמבר  26ביום  מר רועי לוי: 

לדעת מה גובה דמי השכירות אותה משלמת ההתאחדות לכדורגל? החברה 

הכלכלית נשרים שהיא בעצם המחזיקה בנכס? מה עלות השיפוץ של משרדי 

דות לכדורגל? מי שילם על השיפוץ, מה עלות הציוד והריהוט שניתן ההתאח

להתאחדות לכדורגל? האם ועדת המכרזים של החברה הכלכלית ביצעה את 

 המכרזים לשיפוץ וריהוט המשרדים? זאת השאילתה שלי. 

 האם זו החלטה אישית של ראש העיר שמצפצף על הכול?  מר דן תיכון: 

 ש לענות לשאילתה וגם להעביר אותה בכתב. אני מבק מר אברהם בינמו: 

 יש היום פוסטים, מר דן תיכון: 

 וגם להעביר אותה.  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 עיריית נשר שמחה על פתיחת עשרות בתי עסק, אה,  מר אברהם בינמו: 

 הוא לא יודע על מה הוא משיב.  מר דן תיכון: 

 )הנוכחים צוחקים(

 דן, דן, דן, לא מכובד, לא מכובד, לא מכובד. מר אברהם בינמו: 

 תאמין לי, מר דן תיכון: 

 לא, זה לא זה.  דובר:

 אני עוד היום ככה איתך במידת הרחמים. מר דן תיכון: 

 מידת הרחמים זה מהשמיים. מר אברהם בינמו: 

 אתה שלוש שנים. מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 ש כאן ראש עיר. תן לנו לומר שי מר דן תיכון: 

 גם לפני וגם אחרי.שאילתה, אתה לא יכול לקבל אותי  מר אברהם בינמו: 

 לא נכון.  מר דן תיכון: 
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 אל תגיד לי רחמים. אני יודע עם מי יש לי עסק. מר אברהם בינמו: 

 לפני אני לא הכרתי אותך. מר דן תיכון: 

 שנים,  14שאילתה, לשאילתה של רועי לוי, מזה  מר אברהם בינמו: 

 הוא יספר לנו עכשיו את הסיפור. מר דן תיכון: 

חנויות באצטדיון הכדורגל ללא שימוש ומבלי  יכולת  12-עומדות כ מר אברהם בינמו: 

 להביא שוכרים למקום. 

 . 2008שנים. האצטדיון  נפתח בשנת  14זה  מר זאב שפיגלר: 

 יקון, בגמר בניית האצטדיון, בגמר בניית האצטדיון, אני מקבל את הת מר אברהם בינמו: 

 שנים. 7 מר זאב שפיגלר: 

מבנה החניות לא פותחו לכדי הבאתם לנכס הראוי להשכרה ונותרו  מר אברהם בינמו: 

במצב של שלד בלבד. כתוצאה מכך מר דן תיכון, המקום היווה נזק אסתטי 

ונזק תברואתי גדול מאוד.  עם כניסתי לתפקיד, מצאתי  לנכון שיש לנסות 

הכלכלית טיפול מיידי למקום ולנסות להביא ולבצע באמצעות החברה 

גורמים משמעותיים ומותגיים לפעילות במקום. ואכן לאחר משא ומתן 

הצלחנו להביא לפתיחת סניף צפון של ההתאחדות לכדורגל בישראל בנשר, 

בוא יינתן שירות לאלפי שחקנים, מאמנים, קבוצות ומנהלי קבוצות כדורגל, 

וער ועד קבוצות בוגרים. השכירות אותה משלמת ההתאחדות הינה ילדים נ

 לחודש. ההסכם עם ההתאחדות,  ₪אלפים  3בסך של 

 )מדברים יחד(

ההסכם עם ההתאחדות, ההסכם עם ההתאחדות אושר במסגרת  מר אברהם בינמו: 

דירקטוריון החברה הכלכלית. סוכם כי החברה הכלכלית תכין את המושכר 

 לן תשובתי לשאילתה שלך. כולל ריהוט. לה

 זאת הייתה התשובה? מר רועי לוי: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

אבי, אתה לא ענית מה עלות השיפוץ, מי שילם,  מה עלות הציוד והריהוט  מר רועי לוי: 

 שניתן. 

 להוציא השאלה כמה ואט השאלות שם, לא שאלתם שום שאלה.  מר אברהם בינמו: 
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 ה לי, אני אבקש את זה בגילוי מסמכים. אני שאלתי את זה.אם לא תענ מר רועי לוי: 

 בוא לגילוי מסמכים. מר אברהם בינמו: 

 כן, בסדר גמור. אתה לא ענית על השאלה.  מר רועי לוי: 

 תסביר לאותו חבר ששאל אותי למי אתה חייב, מר דן תיכון: 

 אין בעיה. מר רועי לוי: 

צריך באמצעות הארנונה לסבסד את  איך וכיצד אתה חושב שהוא מר דן תיכון: 

ההתאחדות לכדורגל ואתה נותן  להם הכול חינם. עם כל הכבוד, ההתאחדות 

 היא גוף עשיר ביותר והיא יכלה לעשות, 

 אני יודע שאתה מבין בכדורגל. אתה לא מבין בהתאחדות לכדורגל. מר אברהם בינמו: 

 אני  לא מדבר, כי אתה מבין,  מר דן תיכון: 

 לא, אנחנו, יש בינינו הסכמות מסוימות. הם בינמו: מר אבר

אני מבין בכדורגל ולא בהתאחדות. לפני שנולדת אני כבר הייתי אורח כבוד  מר דן תיכון: 

 ונתבקשתי. 

אתה רואה, זה הגוף שאני, אני לא היה לי הכבוד. אני תמיד קונה  מר אברהם בינמו: 

 כרטיס. 

כרטיס. אף פעם. אתה אף פעם לא קונה כרטיס.  אתה אף פעם לא קונה מר דן תיכון: 

עכשיו, אני לפחות לא הולך אז אי אפשר להגיד שאני לא קונה כרטיס, אבל 

 אתה הולך ולא קונה. 

 אני מציע לך לחזור בך כי הכרטיס שהוא קנה,   מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו, מר דן תיכון: 

 נה בחיים שלו כרטיס כזה. .. בקהל, לא קהכרטיס שהוא קנה זה  מר יחיאל אדרי: 

 תשמע, תשמע, אפילו מודעות, מודעות כיום אין. מר דן תיכון: 

 טוב, לנושא הבא.  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 יש לי שאלה. אדווה קאופמן:  'גב

 כן, בבקשה. אדווה בבקשה.  מר אברהם בינמו: 

 זאת הצעה מצוינת. תשמע, תקשיב לה טוב. מר ישי איבגי: 
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 אדווה. אברהם בינמו:  מר

חנויות באצטדיון. יש לך את ה.. ודאגת להם צ'יק צ'ק לסידור  12יש לך  אדווה קאופמן:  'גב

ושכירות והכול טוב ויפה. לצופים שזה הילדים שלנו, דאגת לחדר, כיתה אחת 

מסכנה. למה לא תיקח כמה חנויות שם, תסדר את הצופים שם, יהיה לך גם 

 כדורגל וגם תעשה להם ... .. גם תעשה להם חוג

 )מדברים יחד(

 רגע, רגע, רגע,  מר אברהם בינמו: 

יש לך רק טעות אחת. סליחה אבי, באמת, הטעות  האחת כי מה שיש  מר יחיאל אדרי: 

 לצופים, כל החנויות ביחד זה לא חצי. 

 רגע, אז תעזור להם ... מר ישי איבגי: 

 אז תדאג להם, אדווה קאופמן:  'גב

אני מודה אדווה, קודם כל, קודם כל אני מודה לך שהרמת לי  להנחתה.  הם בינמו: מר אבר

 לך. אני אסביר לך כזה דבר. 

 .. כדורעף. מר דן תיכון: 

שנייה אחת, הצופים הם חשובים לי כבבת עיני. אני אומר לך בכנות. אני  מר אברהם בינמו: 

מת חיפשנו דרך לתת שותף להקמה של הארגון הזה.  אני יכול להגיד לך שבא

להם פיתרון ואז הצעתי להם, הצעתי להם, אולי נקים לכם משהו בפארק 

 קק"ל. רוב ההורים לא הסכימו. 

 הגענו. איפה האיש הבנדיק הזה, מר דן תיכון: 

 רוב ההורים לא הסכימו, מר אברהם בינמו: 

 בפארק קק"ל, מר דן תיכון: 

 אחוז מהחדר, 50ר המכונות. פינינו ואז הלכנו ומצאנו את חד מר אברהם בינמו: 

 הוא נוסע לחוץ לארץ על חשבונו. מר דן תיכון: 

אחוז מהחדר, ראינו זה לא מספיק, פינינו להם את כל  50נסענו, סידרנו  מר אברהם בינמו: 

לתוכנית, יצאו לתוכנית להוסיף להם גגון האולם. יחד עם זאת, עכשיו  יצאו 

מחסן. איפה היתרון הגדול במיקום שלהם?  מטר, לסדר להם 50, 40-לאורך כ

זה מיקום שמאפשר להם קודם כל מערכת ביטחונית, המקום סגור, מסוגר, 
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יש להם חצרות. בנוסף הודעתי להם שבתקופת הגשם הם יוכלו להיכנס 

לאשכול הפיס. רק יצטרכו לעשות תיאום. יש להם מקום פנטסטי ואני אומר 

את התוכנית ואני מקווה שתוך חודשיים לך עכשיו בימים האלה עושים להם 

ישלימו להם את הכול. עכשיו בואי נלך לשיטתך, נניח והייתי הולך לשיטתך 

והייתי מבקש מהם לרדת למטה,  ההורים לא היו מסכימים. אני  מדבר עם 

 ההורים, אני מקשיב להם,

 .. את ההתאחדות לכדורגל. מר דן תיכון: 

 שלישי, הנושא השלישי, טוב, הנושא ה מר אברהם בינמו: 

 .. אותך. מר דן תיכון: 

 הנושא השלישי, מר אברהם בינמו: 

 ברשותך, מר רועי לוי: 

 אני מאוד מודה לך על השאלה הזו אבל לפחות ... מר אברהם בינמו: 

 אבי, השאילתה, לא ענית על מה ששאלתי.  מר רועי לוי: 

לה קצרה, אתה שואל שאלות תלמד לענות. בשאילתה שואלים שא מר אברהם בינמו: 

 ארוכות.

 מאיפה אתה לקחת את ה..? מר דן תיכון: 

 הוא מבקר העירייה, הוא יודע.  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 אתה כל פעם מעלה את רמת ה... מר רועי לוי: 

 הרי אנחנו לא מחכים, אנחנו לא מחכים שתשיב לנו. מר דן תיכון: 

 ושמים.למה שאנחנו ר מר רועי לוי: 

 תאמין לי. מר דן תיכון: 

אני קיבלתי את ההערה שלך לגבי השאילתה הקודמת שהעליתי ואמרת  מר רועי לוי: 

שהיא ארוכה, לכן את השאילתה הזאת ניסחתי בקצרה בתשובות שאני חושב 

 שלא אמורות לקחת לך יותר ממשפט,

 אז אני, מר אברהם בינמו: 

 ותך,כל תשובה, סליחה, ברש מר רועי לוי: 
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 לא, אני אענה לך בקצרה. מר אברהם בינמו: 

 רגע,  מר רועי לוי: 

 יש שם עוד שאלות,  מר אברהם בינמו: 

 חבל שתגיד.  מר דן תיכון: 

בסדר. אני חש שאתה מזלזל, לא משנה באיזה צורה נכתוב, אתה מזלזל. אז  מר רועי לוי: 

כתיב את הקצב, אם הזלזול אז הוא יהפוך להיות על ידי, אמרתי לך אתה ת

אתה תכתיב את הכול, בסופו של דבר אני אתנהל כפי שאתה מתנהל. העלית 

את ההערה הזאת בשאילתה הקודמת, לקחתי את זה לתשומת ליבי את 

המבוא ואת הרקע, לכן השאילתה הזאת נוסחה בקצרה. השתדלתי  להיות 

 ..מאוד מדויק בדברים כדי שזה לא ייקח לך יותר ממשפט וגם שזה לא .

אז אנחנו נענה לך בכתב על השאר ונעביר את זה לשאר חברי המועצה.  מר אברהם בינמו: 

נדמה לי שיש שם עוד שתי שאלות. אני אשיב לך בין מחר ליום ראשון, זה 

 בסדר?

 קיבלתי.   מר רועי לוי: 

 קיבלת, תודה רבה לך.  מר אברהם בינמו: 

 חייב. אני מציע ביום שלישי. אל תת מר יחיאל אדרי: 

 לא, עד יום שלישי. בסדר, הוא קיבל את זה.  אני בחופש, אני בחופש. מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 דו"ח מבקר,  מר אברהם בינמו: 

 תאמין לי.  מר דן תיכון: 

 דו"ח מבקר העירייה,  יאללה.  : מר יחיאל אדרי

. 2014ית נשר לשנת טוב, אנחנו מביאים לדיון את דו"ח מבקר עירי מר אברהם בינמו: 

הדו"ח הוגש והוצג על ידי גלעד הישג ואני  מציע שבאמת באמצעות המצגת 

 תעלה סקירה קצרה,

 ...  מר דן תיכון: 

 תעלה סקירה קצרה, סליחה,  מר אברהם בינמו: 

 כמה זמן מהמועד שמותר להגיע הדו"ח הזה, הוא מגיע אלינו? מר רועי לוי: 
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 קצרה.  תעלה סקירה מר אברהם בינמו: 

 . לסדר אני רוצה לשאול אותך שאלה מר דן תיכון: 

 כן. גלעד בבקשה. מר אברהם בינמו: 

אדוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה בעניין הזה, בעניין הדו"ח. תסביר לי,  מר דן תיכון: 

 נדמה לי,  אני בגילי המופלג

 כשאתה ניגש ככה לשאלה, מר אברהם בינמו: 

 רק רגע, מר דן תיכון: 

 אתה ניגש אליה בצורה אכזרית. אני מכיר את הסגנון שלך.  מר אברהם בינמו: 

 תן לי, מר דן תיכון: 

 לא רוצה לשמוע אותך בכלל.  מר אברהם בינמו: 

 אתה יכול לצאת. אדוני,  מר דן תיכון: 

 אתה רק דברים אישיים מחפש.   מר אברהם בינמו: 

 רק דברים אישיים. מר דן תיכון: 

 זה הסגנון שלך. בינמו:  מר אברהם

אין לי מה לעשות בחיים אלא להתעסק איתך. באמת אתה בר פלוגתה שלי  מר דן תיכון: 

לאורך כל חייך. אדוני מנהל את הישיבה. במרום גילי היום לפני שנה, היום 

 שבו נערכה האזכרה לראש הממשלה, 

 אתה יכול להמשיך.גלעד,  מר אברהם בינמו: 

 תפריע לי.אל  מר דן תיכון: 

 אתה מפריע לי. אתה לא מדבר כרגע. מר אברהם בינמו: 

 אני מדבר.  מר דן תיכון: 

 אתה לא מדבר כרגע. מר אברהם בינמו: 

 אז גם אתה לא תדבר. מר דן תיכון: 

 אז גם אני לא אדבר.  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

שאתה יכול לעשות אז בוא  אתה תיהנה. אתה תיהנה. זה ההצגה היחידה מר אברהם בינמו: 

 תעשה אותה. הוא יכול להמשיך לדבר כאוות נפשו.
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 הרי אתה תענה ועוד איך. מר דן תיכון: 

 אני לא אענה לא לשאלות שלך. מר אברהם בינמו: 

 אתה תענה ועוד איך. מר דן תיכון: 

 לא אענה לשאלות שלך.  מר אברהם בינמו: 

 אתה תענה ועוד איך. מר דן תיכון: 

 לא אענה לשאלות שלך. אברהם בינמו: מר 

 תשמע, אם אני לא אדבר, גם אתה לא תדבר, הרי זה ברור לך, כן? מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

כן, אל תחשוב לרגע שיש לך עדיפות כאן באוקטבות עלי. אני שוב פעם אומר,  מר דן תיכון: 

 לפני שנה, 

 עם. יש שוב. תתקן.אין מילה כזאת שוב פ מר אברהם בינמו: 

 אל תבלבל לי, אל תלמד אותי עברית. מר דן תיכון: 

 כן אלמד. מר אברהם בינמו: 

אני לא זקוק, אני  לא, ימים טובים הגיעו, ימים טובים הגיעו. אני לא רוצה  מר דן תיכון: 

 להתייחס לכמה מן ההערות שלך.

 תתייחס, למה לא? מר אברהם בינמו: 

 בפח האשפה. שמקומן מר דן תיכון: 

 תתייחס. מר אברהם בינמו: 

אדוני, סגן ראש העיר, היום לפני שנה, פחות או יותר, פחות או יותר,  מר דן תיכון: 

נתבקשנו בסוף אחת הישיבות הארוכות לעמוד דום ולכבד את ראש הממשלה 

 שנפטר,

 פרס, פרס. מר אברהם בינמו: 

ר לוקח כמה דו"חות, חלק גדול מהדו"ח בעוד אנחנו עומדים דום, ראש העי מר דן תיכון: 

הזה, ומחליט לאשר את הדו"חות האלה. אני סברתי שזו התנהלות מבישה 

של ראש העיר, שבעצם הוא עשה דבר שאסור לעשות. לנצל את האזכרה 

אבל קרה משהו, לא ולהקים אותנו ובסופו של דבר לצעוק הדו"ח אושר. 

זרת, הרי לפי שיטתו הדו"ח הבנתי למה הוא מקיים את הישיבה היום החו
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הזה אושר בשעתו, אפילו אני זוכר מה שאמרה הגברת כספי. לא מכובד מה 

שנעשה כאן. מחטף. אבל כנראה שקרה משהו שהרי טרחו לכנס אותנו. ביום 

ראשון הודיעו לנו שביום רביעי תהייה ישיבה שתעסוק בהמלצות של מבקר 

ת זה, לא בדרך מכובדת, בדרך  העיר. אני שואל את עצמי הרי כבר אישרנו א

מבישה. עכשיו הוא רוצה שנחזור בחזרה על כל הרפש שעלה בדיוני הוועדה 

הזאת? מה הוא רוצה, שנחזור לעניין הבת שלו ונגיד לו שיחזיר את הכסף, 

 אני במקומך, ? שיבוא להעיד בפני הוועדה. מה אתה עושה ככה

 כל הרוע יוצא ממך. מר אברהם בינמו: 

 מינהל תקין זה תמיד רוע. כשאומרים, יכון: מר דן ת

 כל הרוע יוצא ממך. רק אישי. רק דברים אישיים. מר אברהם בינמו: 

 אמרתי לך,  מר דן תיכון: 

 שמת לב, כל הדיון סובבת כדי לשים את הבת שלי על השולחן.  מר אברהם בינמו: 

 אמרתי,  מר דן תיכון: 

 כדי להביא את זה.סובבת את כל הדיון  מר אברהם בינמו: 

 לא, זה חלק מהדו"ח.  מר דן תיכון: 

 סובבת את כל השיח. מר אברהם בינמו: 

 אבי, זה חלק מהדו"ח. מר רועי לוי: 

 זה חלק מהדו"ח.  מר דן תיכון: 

 חלק, אבל זה הדו"ח. מר אברהם בינמו: 

 אתה אישרת את הדו"ח הזה.  מר דן תיכון: 

 נכון. מר אברהם בינמו: 

.. אותו, אז למה אתה חוזר על ההצגה המבישה הזאת עוד פעם? כנראה  כון: מר דן תי

שקרה משהו. מישהו אמר לך שעשית את זה שלא כדין ולכן אתה בעצם 

 מאלץ אותנו לבוא ללא סיבה ולקיים את הדיון.

 מה בדיוק יש לך לעשות? אז באת לכאן. זה הצגה טובה.  מר אברהם בינמו: 

 יח ש,אני מנ  מר דן תיכון: 

 אני חושב ש, אני חושב שאפשר להעלות את הדו"ח הזה, זה לא, מר יחיאל אדרי: 
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 לפחות אני מניח שאתה חושב שאני, מר דן תיכון: 

 אבל תאפשר לאנשים ל, זה על סדר היום. מר אברהם בינמו: 

 אני רוצה לשאול אותך שאלה.  מר דן תיכון: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

ית צורך לאחר שאישרת בחתימתך את הדו"חות האלה, מה ראית מה רא מר דן תיכון: 

 לנכון לקיים דיון  מיוחד ובדרך  מהירה, 

 כי אני חושב, אני חושב שלא התקיים דיון על זה. מר אברהם בינמו: 

 מה? מר דן תיכון: 

 לא התקיים דיון.  מר אברהם בינמו: 

 הדו"ח הזה אושר,  מר רועי לוי: 

 ישרת את זה. אתה א מר דן תיכון: 

 ברגע שהוא לא אושר במועצת העיר, הוא אושר ... מר רועי לוי: 

 אתה אישרת אותו. אני אצטט לך,  מר דן תיכון: 

 אני רוצה להגיד לך אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו: 

 אני במרום גילי אבל אני עדיין זוכר היטב. מר דן תיכון: 

י הנכבד, הדו"ח הזה צריך להביא אותו, צריך אני רוצה להגיד לך אדונ מר אברהם בינמו: 

 להביא אותו לדיון. 

 לא לדיון.  מר יחיאל אדרי: 

 לא לאישור.  מר אברהם בינמו: 

 אתה לא אמרת ככה. מר דן תיכון: 

 עכשיו אני אומר. מר אברהם בינמו: 

 אתה חטפת את ההצבעות. מר דן תיכון: 

 עכשיו אני אומר. מר אברהם בינמו: 

 אתה חטפת ... כון: מר דן תי

 אבל עכשיו אני אומר. עכשיו אני אומר. מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 טוב, גלעד, בוא תענה.  מר אברהם בינמו: 
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 אתה יכול לבקש מה שהוא רוצה, מר דן תיכון: 

 כן, כן. מר אברהם בינמו: 

 אתה שומע, אני לא רוצה לומר, מר דן תיכון: 

 א חבר שלך, הוא כבר לא חבר שלך.אבל הו מר אברהם בינמו: 

אבל הוא צריך להניח שאני אומר לו את דעתי. אני חושב  ,הוא תמיד חבר שלי מר דן תיכון: 

לאור הדברים האלה, לאור הדברים שנראו בעיר הזאת  ,שמה שהוא עושה

 , מן הדין היה שימצא לעצמו  נושאים יותר חשובים ויותר, 2014במרוצת 

 הם יגיעו, מר אברהם בינמו: 

 ולא יתעסק עם הוועדה,  מר דן תיכון: 

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

 לתכנון ובנייה.  מר דן תיכון: 

 דן, תודה רבה לך. מר אברהם בינמו: 

 אז זו מריחה. מר דן תיכון: 

 תודה רבה לך. מר אברהם בינמו: 

הייתי צריך להגיד לך  ואני אומר לך אדוני המבקר, אני אגיד לך את מה שאני מר דן תיכון: 

אני מעריך אותך מאוד  מאוד אבל אתה צריך לזכור שאתה כבר הרבה זמן. 

מבקר העירייה. אתה לא יכול להיות כפוף לגחמות ראש העיר. גם כשאתה 

חולק אתה צריך לומר. אתה מתעסק בשטויות ולא בדברים העיקריים ואני 

. לעיתים אני מתבייש מתבייש כמי שבנה את ביקורת המדינה במדינת ישראל

על הדרך שבה אתה נוהג. אתה צריך לזכור שאתה אחראי על הביקורת.  אתה 

לא יכול לעשות את הדברים שאתה עושה כשאתה תלוי בראש העיר ואחר כך 

 לכתוב ביקורת על  נושאים, 

 . 2014טוב, דו"ח מבקר העירייה לשנת  מר אברהם בינמו: 

 .. הינחתה אותך. מר דן תיכון: 

 אני מבקש להמשיך את הדיון. מר אברהם בינמו: 

 תזכור מה שאמרתי לך. מר דן תיכון: 

 אני מבקש שתתחיל לפתוח את הדיון. מר אברהם בינמו: 
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 ערב טוב לכולם.מר גלעד הישג: 

 ערב טוב גלעד. מר אברהם בינמו: 

ן במועצת אני רוצה, קודם כל תודה רבה לראש העיר שהביא את הדו"ח לדיומר גלעד הישג: 

 העיר למרות שהיה באיחור אבל מוטב מאוחר מאף פעם. אני רוצה, 

 ... מר דן תיכון: 

אני רוצה, אני רוצה להודות ליושב ראש ועדת ביקורת דן תיכון על העבודה מר גלעד הישג: 

 הרצינית שהוא עשה במהלך השנתיים האחרונות בדיונים בוועדת הביקורת. 

 אני לא, מר דן תיכון: 

 דן, אתה אמרת את שלך, אני אומר את שלי, סליחה. גלעד הישג: מר 

 )מדברים יחד(

דן, עכשיו תורי לדבר. אני לא, עד עכשיו לא הוצאתי מילה. אני רוצה להודות מר גלעד הישג: 

לך, עשית עבודה רצינית ומקצועית ועכשיו הדיונים, הדו"ח שעליו דנו ושהגיע 

 אני אציג אותו בפניכם.לוועדת ביקורת מגיע למועצת העיר ו

 בבקשה. מר אברהם בינמו: 

, רק בתמציתיות. 2014הנושאים שהיו על סדר היום בדו"ח, שנבדקו בשנת  מר גלעד הישג: 

אז קודם כל  הייתה בעיה נקודתית של עובדת ניקיון בחטיבת ביניים, אני 

על אעבור על זה בזריזות. היו שני דו"חות ביקורת או שני פרקים על ועדה, 

 ועדת מורדות כרמל, 

 ... מר דן תיכון: 

ועדת, למי שלא יודע, יש תיקון לפקודת, יש תיקון לחוק שעל פיו  המבקר של מר גלעד הישג: 

העיר הגדולה בוועדה מרחבית הוא גם המבקר של הוועדה. מכיוון שנשר מבין 

י רכסים, טירת כרמל ונשר אז אנחנו העיר נכון להיום הגדולה ביותר, אז אנ

 מתוקף החוק, 

 מבחינת מה, כמות האנשים? מר ישי איבגי: 

כמות האנשים, מספר האנשים. מתוקף החוק אני, החוק מחייב אותי, הופך מר גלעד הישג: 

אותי למבקר הוועדה ולכן אני מחויב לעשות שם ביקורת והייתה הביקורת 

ת הראשונה,  אם הראשונה שנעשתה במורדות כרמל. אני חושב שיש חשיבו
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גדולה לביקורת הזאת, אתם תשפטו בעצמכם. אז היו שני פרקים, אחד לגבי 

שכר של יעוץ משפטי והדו"ח השני לגבי דו"ח ביקורת על פעילות הוועדה 

לתכנון ובנייה שזה יותר בצד המינהלי. פרק נוסף מנהל  מחלקת חשב, מנהל  

המתנ"ס מחלקה בעירייה שכבר לא אצלו .. ודו"ח ביקורת לנושא התקשרות 

 , נעלמה פה המילה. "באופן תרבותי"עם עמותת 

 מה זה? מר ישי איבגי: 

עמותה שנעלמה ..., יש פה עוד פרק בנושא השכר של . זאת  "באופן תרבותי" מר גלעד הישג: 

העסקתה של גברת הילה בינמו בתו של ראש העיר. הנושא היה בתקשורת. 

פה והייתה עוד תלונה של  נדרשתי לנושא, אז יש פה את הדו"ח והוא נמצא

חבר המועצה רועי לוי העלה בזמנו נגד, היה איזשהו חשש, הוא העלה 

איזשהו חשש לגבי הטענה לגבי הגזבר הקודם. מה שהוא העלה הטריד אותי 

באופן מיוחד וחשבתי שיש מקום לבדוק את זה באופן מיידי והקדשתי לזה 

קציב העירייה. תקציב פרק בביקורת. חוץ מזה יש דו"ח ביקורת בנושא ת

ההכנסות, תקציב ההוצאות. העירייה כפי שאתם יודעים עברה שינוי  מהותי 

ובין היתר התקציב שלה ונתתי התייחסות שלי לנושא ויש בקדנציה הנוכחית, 

גם מעקב תיקון ליקויים מדו"חות קודמים של דו"חות ביקורת שלי, דו"חות 

המדינה אז גם אני מתייחס   ביקורת משרד הפנים ובדרך כלל כשיש מבקר

לזה. ועכשיו  לגופו של הדו"ח. אז פה אני ארוץ מה שנקרא בצמצום. מדובר 

פה על עובדת ניקיון בחטיבת ביניים, הסיבה שאני מעלה את זה פה זה יותר 

כדי שהדברים ייצאו גם  מפה ויגיעו לעובדים שלנו, לעובדי העירייה, לתושבי 

עלים בצורה כזאת, מתייחסים בצורה כזאת העיר כי לא מקובל שאנשים פו

למקום העבודה שלהם, מה שקרה פה זה שאני ארוץ בתמציתיות כי היא כבר 

סיימה את עבודתה, היא יצאה לפנסיה מוקדמת.  היא  הייתה עובדת ניקיון 

בחטיבת ביניים, מה שהיא עשתה היא הדפיסה נוכחות ודאגה שמישהי 

ולא היה א שילמה לה פחות כסף אחרת תעשה את העבודה במקומה. הי

וכמובן שזה לא מקובל ורחוק ממינהל תקין. היא ביטוח ולא היה אחריות 

סיימה את עבודתה. זה כלל מעקב, זה כלל מעקב של מצלמות וידיאו, זה כלל 
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 אחר כך תחקור שלה. היא מייד הודתה בדברים והגענו,

 בשורה התחתונה הליקוי תוקן. מר יחיאל אדרי: 

 הליקוי תוקן, הלאה. מר גלעד הישג: 

 זהו, חדש. מר יחיאל אדרי: 

 בסדר. אני די תמציתי.  מר גלעד הישג: 

 )מדברים יחד(

 אבל זה דו"ח שהוצג בפניכם.  מר יחיאל אדרי: 

 תן לו לסיים אם הליקוי תוקן או לא. מר ישי איבגי: 

לא עובר על כל הפרקים. אני  חברים, אני משתדל להיות מאוד תמציתי. אני מר גלעד הישג: 

אומר מה היה וזה תוקן. דו"ח ביקורת שכר טרחה יעוץ משפטי בוועדת 

מורדות כרמל. טוב, פה באמת אני לא יכול  להכניס אתכם לכל פרטי דו"ח 

הביקורת, הדו"ח  מאוד מפורט ומאוד ארוך. מי שרוצה, מי שמעניין אותו, 

יהיה באתר העירייה, שם אפשר  הדו"ח נמצא, אם הוא לא נמצא כבר אז הוא

 להיכנס ולקרוא את כל הפרטים. 

 קיבלנו אותו. מר רועי לוי: 

כן, אני מדבר יש פה גם תושבים, אז אני רואה שיש עניין אז אני מדבר  מר גלעד הישג: 

לכיוון הזה. מה שקרה זה היה יועץ משפטי שעבד שנים רבות עם הוועדה. 

. ₪מיליון  1.5-בונות על סך מצטבר של כלקראת סיום עבודתו הוא הגיש חש

. חשבוניות, ₪מיליון  1.5היו תביעות, אם אפשר לסגור את הדלת,  על סך של 

חשבונות מצברים על תיקים שהוא מטפל בהם. הביקורת בדקה, רצתה 

לבדוק את ההסכם התקשרות עם ה, האם התשלום בסופו של דבר או דרישת 

קנה אחד עם ההסכם שהוא חתום עליו. התשלום של היועץ המשפטי עומדת ב

בסופו של דבר ההמלצה שלי  ההסכם לא היה, היה שם, היו הרבה ליקויים.

הייתה לא לשלם לו את החשבונות האלה ולהיכנס אתו למשא ומתן ולראות 

אם הוא יכול להמליץ בפניו לשנות את החשבונות שהוא הגיש. לאחר שנכנסו 

גיעו להסכמה על תשלום שכר טרחה אתו למשא ומתן אז זה הסתכם ב, ה

והוא סיים  ₪אלף  800-ל ₪מיליון  1.5-, מ₪אלף  800עבור כל התיקים  בסך 
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 את עבודתו בוועדת מורדות כרמל.

שהיו לי הסתייגויות מהנושא הזה. חשבתי אני מוכרח להודות שהיו לי  מר אברהם בינמו: 

 ששילמו לו מעל ומעבר אבל כנראה שהיה קשה מאוד,

 מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה לתמחר עבודה משפטית בתיקים ש, לעד הישג: מר ג

לא, זה מלמד שהוועדה בשנים קודמות לא עשתה, להערכתי ולכאורה,  מר אברהם בינמו: 

הסכמים נאותים וראויים כדי שיגדירו את היקף הפעילות ואת היקף 

מי שמשלם את התשלום ולכן יצאה סיטואציה שנאלצנו לשלם וצריך לזכור ש

זה, זה שלושת הרשויות נשר רכסים וטירת כרמל. לכן אמרתי, הבעתי את 

 ההתנגדות שלי למרות שאני יכול להעריך את העבודה שעשית, באמת עבודה,

אם מישהו רוצה להבין איך זה עובד, איך סתם, רק כדי שתדעו, אז בסופו  מר גלעד הישג: 

 ות, של דבר נכנסתי לארכיון, הוצאתי חשבוני

 באמת סתם שאלה, שאלת ביניים. למה אני צריך, מר יחיאל אדרי: 

 החוק מחייב אותך.  מר גלעד הישג: 

למה אני צריך לאשר דבר שלמעשה בפועל ועדת מורדות שהיא גוף רגע,  מר יחיאל אדרי: 

סטטוטורי בפני עצמו, אתה מבקר גם שלהם, אבל למה זה צריך להיות 

 בדו"ח של העירייה? 

 אני המבקר.  לעד הישג: מר ג

 )מדברים יחד(

 כל מבקר יכול להכניס את ה,  מר רועי לוי: 

כל דו"ח ביקורת עכשיו בכל עיר, רכסים וזה,  אני אמצא את הדו"ח ביקורת   מר ישי איבגי: 

 שם? 

 אם הם ירצו, כן. מר רועי לוי: 

 אם הם ירצו להביא את זה, הוא יכול להביא את זה. מר גלעד הישג: 

 עכשיו, בגדול, זה תוקן? מר יחיאל אדרי: 

 כן. עשינו את ה, מר גלעד הישג: 

 הפשרה. מר זאב שפיגלר: 

 הוא סיים את עבודתו.  מר גלעד הישג: 
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 שולם הרבה כסף.   מר רועי לוי: 

 הליקוי תוקן. מר יחיאל אדרי: 

 הליקוי תוקן.  מר גלעד הישג: 

 שולם הרבה כסף. מר רועי לוי: 

בסופו של דבר מה שעשיתי זה מצאתי תיקים בהיסטוריה של הארכיון של  ישג: מר גלעד ה

פחות או יותר כמו התיקים שבהם הוא טיפל שהוא טען שהגיע לו שכר 

והוכחתי שלפי הסכומים שאתם רואים פה שהסכומים שהוא דרש טרחה, 

בעבר לא התאימו לסכומים שהוא דרש במקרים האלה ואז נכנסו למשא 

 ו בסופו של דבר לפשרה שדיברנו עליה.ומתן והגיע

שהביקורת הזאת היא גם כן נערכה בעקבות בקשה של חשוב לציין  מר רועי לוי: 

 הדירקטוריון של ועדת מורדות כרמל והמבקר. 

 כן. מר גלעד הישג: 

יחיאל, זה בקשה ממנו  שיעשה ביקורת על הנושא הזה ויביא לוועדה את  מר רועי לוי: 

 ההמלצות שלו. 

 טוב. מר יחיאל אדרי: 

יש פה את ההסכם, הנה. זה הוועדה המקומית. זה ההסכם. בסופו של דבר  מר גלעד הישג: 

הסכם פשרה, אתם רואים, הוא נמצא כבר בתוך הדו"ח, אתם  יכולים 

. או קיי, ₪אלף  800, בסופו של דבר נסגר על 1453לראות אותו. הוא בתוך 

נון ובנייה מורדות כרמל. אז פה יש קצת דו"ח ביקורת על הפעילות וועדת תכ

יותר מקום להרחיב אולי. אני רוצה ללכת לכמה ממצאים פה. סליחה רק 

 הוועדה נותנת שירותים מאוד חשובים לרשות שלנו, לתושבים, שנייה. 

 עשית מעקב אחרי הממצאים? 2015-ב מר רועי לוי: 

ים בעבודה. תיכף אני אתייחס לזה. לא, עדיין, חלק, אני עושה מעקב, הדבר מר גלעד הישג: 

אבל הסעיף הראשון הוא כבר חשוב מאוד. חשוב לציין כבר בפתיחת הפרק 

נמצאים כיושב ראש ומהנדסת הוועדה הקודמים וגם העובדת ח' שמוזכרת 

בתאריך בדו"ח בפרויקט מאוד מאוד ספציפי, אינם עובדים כיום בוועדה. 

חדשים שהם כבר קיבלו את  נכנסו לתפקיד היושב ראש ומהנדסת 8/14
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הדו"ח לידיהם, הם היו תוך כדי התהליך והם כבר מבצעים, אני מקווה, 

מיישמים חלק מהתיקונים של הדו"ח. אז קודם כל יש פרויקט שנקרא ייעודי 

קרקע, שבסופו של דבר אמור לשרת כל תושב במתחם שלנו, בטח בעיר נשר. 

שלו בסופו של דבר בבית, הרעיון הוא שתושב יוכל להיכנס דרך המחשב 

להצביע על יחידת שטח שבו הוא רוצה לבנות ולקבל  את כל המידע התכנוני 

הכי מדויק שיכול להיות. מה מותר לי, מה אסור לי, הגבלות, הקלות, מה אני 

יכול לעשות. הכול הכי מדויק. כדי שזה יקרה, זאת עבודה מאוד מאוד 

, וצריך לעשות לזה בקרות כדי מורכבת שצריך להכניס לתוך המערכת מחשב

לוודא שהמידע שקיבל בסופו של דבר התושב הוא אכן אמיתי, כי בעקבות זה 

הולכים לתכנן את הבנייה בבית שלו. אז הפרויקט הזה התחיל והתמסמס 

הרבה שנים ולקח הרבה זמן עד שהוא התקדם, הוא נתקע. בעקבות, אני יכול 

. אני יודע שהם סגרו פחות או יותר להגיד שהיום המצב הוא הרבה יותר טוב

. אני חושב שכרגע הם נמצאים 2015הכנסה, הטמעה של תוכניות עד תחילת 

עדיין צריך, הדבר הזה צריך מעקב עד היום.  2015-בהטמעה של תוכניות מ

 שלי.

גלעד, לפי דעתי אני אומר תמיד, אני חושב שמבקר המדינה עכשיו  מר אברהם בינמו: 

יקה של כמעט כל הוועדות לתכנון ובנייה במדינת ישראל החליט לעשות בד

 על כל מיני היבטים. אני יודע שזה הנושא החדש שלו.

בעקבות הדו"ח ביקורת שלי, פנה אלי מבקר, גם ממשרד מבקר המדינה, הם  מר גלעד הישג: 

נכנסו לביקורת נוספת במורדות כרמל, התמקדו בנושא הפיקוח שהתייחסתי 

אבל נכון. מבקר המדינה נכנס לזה.  ,ותיכף אני אכנס אליו ,אליו גם בדו"ח

על עיקרי הממצאים. היתרי בנייה, אחת הדרישות שלי לרוץ אני רק רוצה 

 הייתה, 

 מה זה אומר מה שאמרת? מר רועי לוי: 

 יש עכשיו ביקורת של מבקר המדינה.  מר גלעד הישג: 

 לא, מה שאבי אמר.  מר רועי לוי: 

 יש ביקורת עכשיו.ש מר גלעד הישג: 
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 אה, חשבתי שיש ... מר רועי לוי: 

פה אתם יכולים לראות מספרים שהיו במהלך השנים של כן, יש ביקורת.  מר גלעד הישג: 

היתרים שניתנו. אחד ההערות שהערתי זה שתושב מגיש בקשה להיתר, הוא 

לא יודע מה קורה עם זה אחר כך, אז אני ביקשתי שיהיה המשך תקשורת עם 

ים, הבנתי שזה כבר מבוצע, כלומר שתושב SMSושבים. למשל הפעלת הת

ברגע שזה עבר כל אחד  SMSהגיש היתר, בקשה להיתר, הוא יקבל 

מהשלבים, בדיקה ראשונית, נכנס לוועדה, יצא מהוועדה, אז אני לא יודע 

ים, אני לא יודע באיזה תדירות. אני SMSכרגע, אני יודע שנכנס הנושא של 

ייכנס בצורה רצינית. צריך לבדוק שזה מבוצע. זה היתרי בנייה.  ביקשתי שזה

יש עוד הרבה דברים, אני פשוט קופץ על זה. יש פה את התגובות של 

אתם  הוועדה.  תובעהמהנדסת הקודמת. פיקוח על הבנייה בתיאום עם 

יכולים לקרוא קצת. מי שרוצה יכול לראות את זה ולהתרשם. אני אתן לכם 

י להתרשם וכמה הערות שמופיעות. הבעיה המרכזית היא כמה שניות כד

שבשנתיים שלוש, במספר השנים האחרונות, שנתיים שלוש האחרונות כמעט  

ולא הוגשו תביעות בנושא תכנון ובנייה.  אני איתרתי בעיית תקשורת חמורה 

בין הפיקוח לבין התובע בוועדה. הצגתי הצעות ייעול. דרשתי שיהיה ישיבה 

ניהם. היה חוסר תיאום בדרישות. פרקליטות המדינה שינתה את שבועית בי

הדרישות שלה בנושא, לא הממצאים אבל בואו נגיד הבנייה של תיק חקירה, 

והוועדה לא התאימה את עצמה בצורה המיטבית בנושא הזה. אני הצבעתי 

על הבעיות האלה ואני מקווה שזה נפתר. אני יודע שכרגע, קודם כל שונה, 

פקח שהיה אחראי על תחום נשר. יש שם עכשיו מפקח חדש, התחלף המ

ולאחרונה לפני חודשיים,  אם אני לא טועה, נכנס לתפקידו מנהל מחלקה, 

מה שלא היה בעבר, שאמור להגדיר יעדים ולוודא ביצוע של נושא האכיפה 

יש פה את התגובה. תגובת בנושא תכנון ובנייה בתחום נשר, זה פיקוח. 

. מי שרוצה, כמו שאמרתי, יוכל להיכנס. תנאי העבודה המהנדסת הקודמת

הפיזיים בוועדה, מי שהיה בוועדה יכול היה להתרשם שהמצב שם היה לא 

בדיוק, לא בדיוק מעודד עבודה נקרא לזה פורייה והיה  המון הפרעה בין 
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תחנות העבודה. כבר הנושא הזה בתיקון. יש שיפוץ בימים האלה ואני מקווה 

פיתרון לנושא הזה. גם הארכיון היה מנוהל בצורה שלא נאמר  שהשיפוץ ייתן

רשלנית. הוא לא עמד בסטנדרטים בואו נגיד ככה, והארכיון כבר עודכן, 

 שופץ, עדיין לא ברמה המיטבית אבל, 

 הם סורקים את רוב החומרים שנמצאים שם. מר רועי לוי: 

כן, אבל זה עדיין לא התיקים הם סורקים את התוכניות, תוכניות היתר,  מר גלעד הישג: 

הגדולים שהיו מונחים שם על הרצפה. מחשוב ואבטחת מידע כנ"ל. סקר 

שוב פעם בעתיד כדי לבדוק מה קורה שם וזהו רמת שביעות רצון, אני אעשה 

לגבי פחות או יותר. הדו"ח מפרט באמת, נכנס פנימה לתוך כל הממצאים, 

 אני רץ קדימה. מי שמעניין אותי, 

 מה, מה הנקודה המרכזית שאתה רואה בדו"ח הזה? י לוי: מר רוע

עבודת הוועדה, אני התרשמתי בזמנו שהשירות שהוועדה נתנה לתושבה  מר גלעד הישג: 

 באותה תקופה לא הייתה, לא היה מיטבי. 

 לפי הפרמטרים. מר רועי לוי: 

 ח ואכיפה, לפי הפרמטרים, קודם כל של, קודם כל אכיפה, כולל פיקו מר גלעד הישג: 

 זה לא שירות לתושב.  מר רועי לוי: 

זה גם שירות לתושב. כשבונים לך חריגות בנייה מול הבית .. ואני קיבלתי  מר גלעד הישג: 

אין ספור תלונות. הם הוצפו גם בתלונות שהן לאו דווקא תלונות של תכנון 

רו לי, ובנייה. הם נדרשו לעשות איזשהו סולם, לבנות איזשהו סולם. הם העבי

מה המדרג, מה מטפלים בסדר עדיפות כזה גבוה ומה פחות, מה הדברים 

שהם באחריות של פיקוח עירוני, מה הדברים שהם באחריות באמת של 

מפקח ועדה. צריך להבין, מפקח ועדה זה לא פיקוח. מפקח ועדה זה סמכות 

 של שוטר. סמכות חקירה לכל דבר. 

 ו"ח?אבל זה ההתרשמות מהד מר רועי לוי: 

כן. בעיית הפיקוח הייתה בעיה קשה. היא הקרינה מייד גם לנושא של  מר גלעד הישג: 

 התביעה. מדובר על שתיים שלוש תביעות שהוגשו בשנה, זה מספר שהוא לא, 

 מר אברהם בינמו: זעום.
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 לא הגיוני, לא סביר.  מר גלעד הישג: 

 כמה צווים הוצאו מינהליים?  מר רועי לוי: 

 גם בודדים. בודדים, לא הרבה.  שג: מר גלעד הי

 יש משמעות לעובדה שהתובע הוא לא ... ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 לא, יש בעיה,  מר אברהם בינמו: 

 .. כאילו הוא לא באזור. ד אלכסנדר טנדלר: "עו

שהיועץ המשפטי של הוועדה יש בעיה שלפי דעתי צריך לתת לה פיתרון  מר אברהם בינמו: 

 . קודם כל ההיקף הוא כמעט בלתי אפשרי. ישמש גם כתובע

 והוא גם לא במשרה מלאה. מר רועי לוי: 

כן.  אמר כאן גם גלעד בצדק, בסך הכול היו לו אולי שתי תביעות שזה  מר אברהם בינמו: 

 משהו הזוי. 

אבל הבעיה נפלה במקום אחר. הבעיה נפלה בכך שהפיקוח שהוא לא בנה  מר גלעד הישג: 

ה על פי דרישות התובע. עכשיו, הנושא של האיחוד התביעה את תיקי החקיר

והייעוץ המשפטי זה החליטה פרקליטות  המדינה כבר מזמן. אין לנו בכלל 

say  .בנושא הזה. הם החליטו שזה יהיה אותו כובע. פעם זה היה בנפרד

 החליטו  עכשיו שזה אותו כובע. פה נגמר הסיפור.

שצריך להיות בין הנציג המשפטי לבין הגוף עצמו, יש  הקשר הטבעי ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 בעיה שזה נמצא, 

ככה היה נראה הארכיון של הוועדה כשאני נכנסתי ועכשיו זה נראה לגמרי  מר גלעד הישג: 

אחרת. המצב הזה לא חוזר על עצמו. ככה היה נראה המחשוב, זה גם לא 

ביקשתי וף הדו"ח. חוזר על עצמו. המצב השתפר עשרות מונים. אני הולך לס

לעשות שביעות רצון בין אדריכלים שעובדים עם הוועדה באופן קבוע ולא 

 ישתפו פעולה, כנראה שחששו,  אני אנסה לעשות את זה בעתיד שוב. 

 או להפך.  מר רועי לוי: 

 לא יודע. לא רצו.  מר גלעד הישג: 

 בדו"ח אתה אמור לפרסם גם אותם?  מר ישי איבגי: 

 את מה? : מר גלעד הישג
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 את השמות? מר ישי איבגי: 

 לא.  לא צריך. מר גלעד הישג: 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

מנהל מחלקת חשמל, עוד ליקוי שתוקן כבר מזמן, זה רק פשוט או קיי,  מר גלעד הישג: 

 נמצא בדו"ח הזה. 

 אז הליקויים של הוועדה הזאת,  מר יחיאל אדרי: 

קנו ונמצאים בשלב של תיקון כרגע. דו"ח ביקורת בנושא בתיקון. רובם תו מר גלעד הישג: 

עבודתו של מנהל מחלקת חשמל, היה עובד מנהל מחלקה של העירייה שעבד 

כאן שנים רבות. קיבלתי מידע שהוא לא בדיוק נמצא בעבודה בזמן העבודה, 

הוא לא נמצא בעיר. ערכתי אחריו מעקב וגילינו שהוא באמת לא נמצא. הוא 

נוספות ולא נמצא פה. בעקבות הדו"ח הוא סיים את עבודתו מדווח שעות 

בעירייה. הליקוי תוקן. אני לא חושב שכדאי להיכנס לזה מעבר לזה. זה 

 כמובן קרה אחרי, זה היה תלוי ב.., או קיי, התקשרות המתנ"ס עם עמותת

. זאת עמותה במתעסק בנושא של שירות תרבות בעיקר  "באופן תרבותי"

ברת רוסית בעיר שלנו.  אני קיבלתי לידי  מכתב תלונה לאוכלוסייה הדו

 שדרש, 

 ממי? מר רועי לוי: 

לא משנה. אתה יכול לראות. אני לא  אומר ממי המכתב תלונה, אבל  מר גלעד הישג: 

 קיבלתי מכתב תלונה.

 זה היה אנונימי?  מר רועי לוי: 

לגבי התנהלותו של חבר לא רלוונטי. אני לא רוצה לחשוף בכל מקרה.   מר גלעד הישג: 

מועצת העיר מר איגור גורביץ'. הצגתי בפני איגור את הנתונים. בדקתי כמובן 

את הנושא הזה ובסופו של דבר  הממצאים, אני אלך לסוף של הדו"ח, בסדר? 

 כי שם כתובים עיקר הממצאים. 

 )מדברים יחד(

עומד על  2014-נשר בתקציב הקליטה הכולל של עיריית עיקר הממצאים.  מר גלעד הישג: 

. מחלקת תרבות התקשרה עם המתנ"ס מספר פעמים בעלות ₪אלף  420
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. הנה הפירוט של הדברים. אפשר לראות את הפעילות ₪אלף  83כוללת של 

באופן "שהם ביצעו. יושב ראש ה, על פי עמוד הפייסבוק יושב ראש עמותת 

היה בראשה ברשימה של ישראל ביתנו ש 5הגברת ל' היא מספר   "תרבותי

עומד חבר מועצת העיר איגור גורביץ', שהוא גם יושב ראש ועדת קליטה 

ואחראי על אישור תוכנית העבודה ותקצוב כל התוכנית בעיר נשר. בשיחה 

שקיימתי בביקורת עם מנהלת המתנ"ס, עולה כי במתנ"ס לא נמצאו הצעות 

, גם מחיר שהביאו לבחירת הספק, ואחרי מספר שיחות הובהר לי בצורה

בתגובה של מנהלת המתנ"ס, שאיגור ביקשר שהמתנ"ס יתקשר עם העמותה 

זה התגובה. חשוב לציין שכל העסקה עברה אלינו מן הספציפית הזאת. 

 המוכן. זה ההתייחסות. 

 בסדר, המתנ"ס לא היה חייב לאשר את זה. מר ישי איבגי: 

 כן, אבל הם אישרו את זה.  מר גלעד הישג: 

 זה מופיע בדו"ח? מר ישי איבגי: 

 זה הדו"ח. מר גלעד הישג: 

לא, מופיע בדו"ח שבן אדם אחד, גם אתה יכול, גם הוא יכול, כל אחד יכול  מר ישי איבגי: 

 לתת הצעה והם יבצעו את זה?

לא, כשחבר מועצה, כשחבר מועצה נכנס למתנ"ס ואומר אני, איתו אני  מר גלעד הישג: 

 אחד אחר. רוצה, יש לזה משקל קצת יותר מכל 

.. בהרבה דברים מתוך שיפור המערכת ואני רוצה להגיד לך שאני ממתין  מר זאב שפיגלר: 

 חודשים.

 אבל זה קרה, אבל זה קרה,  מר גלעד הישג: 

 ואני אמתין עוד חודשים. אז למה כן כאן? מר זאב שפיגלר: 

מדובר ק. קודם כל חברים, יש פה צירוף מקרים, יש פה ניגוד עניינים מובה מר גלעד הישג: 

ברשימה שלו, אבל אני מעריך שלא ביקשת דברים לחברים שלך  5על מספר 

 ומקורבים שלך.

 לא. מר זאב שפיגלר: 

שתיים, הוא התערב באופן אישי. שלוש, לא היו הצעות מחיר. לא היה הליך  מר גלעד הישג: 
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ול של הצעות מחיר. כל הדברים האלה יחד הצטברו לידי דו"ח. אתה גם יכ

 לראות את הסעיף הזה שעוד יותר מטריד, או קיי? מטריד, מעלה שאלות. 

 מה נגמר בסוף עם הדבר הזה? מר יחיאל אדרי: 

אני ניגש לסוף. עשינו גם המלצות. אני אקרא פשוט, זה הכי טוב. הביקורת  מר גלעד הישג: 

מעירה לחבר מועצת העיר מר גורביץ' כי אסור היה לו להתערב בתהליך 

מאחר והתערבות כזאת עלולה להגיע לכדי עבירה   "באופן תרבותי"ותה העמ

על החוק. המתנ"ס הוא גוף סמך לעירייה וככזה הוא נדרש לעמוד בכללי 

מינהל תקין כמו חובת מכרזים, הצעות מחיר, שקיפות, כמקובל בעירייה 

ובכל גוף ציבורי אחר. הלאה. הביקורת מציינת כי התקנות ... מכרזים 

סת גם לפטור ממכרז כמו במקרה של עבודה אומנותית. ברור לי, מתייח

לחברים, לפעמים אנחנו מבקשים ורוצים אומן כזה או אחר. אנחנו רוצים 

אומן כזה או אחר ויש רק  את המנהל הזה שדרכו אני, אז אנחנו מצרפים 

הסבר, אנחנו אומרים זה מה שבחרנו, הוועדה בחרה, לא איש בחר, הוועדה 

חלטנו שזה האיש, זה הספק היחידי, הוא ספק יחיד, אם צריך בחרה, ה

מהיועץ המשפטי כדי לקבל או קיי שלו, אז פה הדבר הזה מתויק יחד יכולים 

עם ההצעת מחיר. גם אני פה לפעמים ספק יחיד מכיוון שאני צריך יחסי 

אמון, זה מקובל ויש דרכים לעשות זאת. זה לא נעשה במקרה הזה. אני 

מבקש להקפיד על שלוש הצעות מחיר, שלושה ספקים שונים לפני מבקש, אני 

התקשרות עם ספק זה או אחר. כמו שאמרתי אם מדובר על פטור ממכרז, יש  

לגבות את ההחלטה במסמכים ובהסדר לצורך שקיפות ציבורית. אני אגיע, 

אני אראה שמדובר על ספק  יחיד,  אני אראה את כל המסמכים שמצטרפים 

י, כל אחד אחר לצורך העניין. זה כספי ציבור. ככל הביקורת לזה. לא אנ

ממליצה לחברי מועצת העיר, וזה לכולכם פה, אני מנצל את ההזמנות, חברי 

מועצת העיר היקרים, אני מבין שאתם מעורבים וקשובים לציבור, הכול טוב 

ויפה אבל להימנע מביצוע פעולות הנמצאות באחריות המנגנון של העירייה 

י הסמך. אתם מנצלים את המדיניות, יש את אנשי המקצוע, הם צריכים וגופ

לדאוג שהדברים יבוצעו על פי הכללים. אם זה הליך של הצעות מחיר,  מכרז 
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או כל דבר אחר. יש פה את התגובה של ראש העיר שהבהיר למר גורביץ' 

להמליץ על מדיניות במסגרת ועדת קליטה, לא מעבר לכך. אני ביקשתי 

, לא תעבור עם 2015ת הדו"ח שהעמותה הזאת באותה שנה, עד סוף במסגר

המתנ"ס, לא תעבוד עם המתנ"ס, מכיוון שראיתי פה איזושהי העדפה לכיוון, 

היא יכולה לעבוד כמו כל גוף אחר אל  2016-היא לא עבדה עם המתנ"ס. ב

 מול המתנ"ס ובתנאי שזה בהליך של הצעות מחיר מסודר ושווה בפני הכול. 

גלעד, ציינת כאן מספר פרמטרים שחשוב לי לדעת אם היועץ המשפטי  מודע  רועי לוי:  מר

 עליהם ואם הוא בדק אותם במקביל לדו"ח שלך, האם הוא הסתכל,

 אם אנחנו עכשיו דנים בנושא הזה, אז אני יוצא החוצה.  מר אברהם בינמו: 

 בכל מקרה אתה צריך לצאת. כן.  מר רועי לוי: 

 מה? מו: מר אברהם בינ

 בכל מקרה אתה צריך לצאת.  מר רועי לוי: 

לא, לא, אני בנושא של דו"ח הביקורת שקשור להילה בינמו, יוצא  מר אברהם בינמו: 

 החוצה. 

עם היועץ המשפטי לגבי הנושא, גם לאחר שתציג אותו, הסתכל, בדק את   מר רועי לוי: 

הצגת מצב הפרמטרים, כי בדברים שלך שאתה אומר עכשיו בעל פה, 

 שלכאורה, גם לא רשמת לכאורה, אתה רשמת את זה באופן חד משמעי,

 אתה מדבר על ה, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

כן, כן,  של ניגודי עניינים וכו' וכו'. האם יש איזושהי התייחסות לדו"ח גם  מר רועי לוי: 

 של היועץ המשפטי לעניין הזה? 

ו"ח. לנושא הזה אני לא חשוב שהעברת לי. לא, היועץ המשפטי קיבל את הד מר גלעד הישג: 

 הוא לא העביר לי תגובה לנושא הזה. 

או קיי.  חשוב לדעת כי הוא ראה את זה כשומר הסף של הרשות ואם הוא   מר רועי לוי: 

 התייחס לזה. הממצאים שלך מעלים מספר דברים שנראה לי שראוי.  

דו"ח ביקורת בנושא העסקתה של גברת  תודה. אני עובר לנושא הבא וזה מר גלעד הישג: 

הילה בינמו, בתו של ראש העיר, של מדריכה בקייטנה במתנ"ס. הנושא הזה 

עשה הרבה הד תקשורתי. קיבלתי כמו כולכם, אני נחשפתי למידע הזה 
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ל.. לא תקינה.  וערכתי דו"ח קטן לבדוק את הנושא, כי היו פה, כי היה חשש

וכלו לראות את הדברים שהיו בסדר, אני אעבור בזריזות על הדו"ח. ת

לשעה  ₪ 200הפרסום היה שהיא קיבלה שכר של הדברים שהיו לא בסדר. 

במתנ"ס נשר, או קיי? ראש העיר ביקש ממני, ראש העיר קרא לי למשרד 

, אבל כן, הוא קרא וביקש ממני לבדוק את הנושא ושכחתי כבר, זה היה מזמן

כה, קודם כל הגברת בינמו, הילה לי וביקש לבדוק את הנושא. או קיי, כ

בינמו עבדה במתנ"ס לפני שראש העיר נכנס לתפקידו. אתם יכולים לראות 

את הפרטים. אני לא קורא את הכול, אני מניח שאתם קוראים. הגברת 

, חזרה לעבודה 30.10.13-סיימה את עבודתה במתנ"ס, אתם רואים, ב

. זאת 2014ולי אוגוסט כמדריכת זומבה לתקופה מוגבלת במהלך החודשים י

אומרת היא לא נכנסה כעובדת למנגנון של המתנ"ס, זה דבר חשוב שצריך 

 לקחת אותו בחשבון.

 למה זה חשוב? מר רועי לוי: 

כי זה עוד לא, כי היועץ המשפטי בהתייחסות שלו, הוא נתן התייחסות   מר גלעד הישג: 

 ספציפית לנושא הזה של ה, 

אתה יכול להיות ספק, אתה לא יכול להיות עובד, זה מה שאתה זאת אומרת  מר רועי לוי: 

 אומר?

לא, אני לא אומר את זה. יש הגבלות על שני הדברים, כן? אבל בסופו של  מר גלעד הישג: 

דבר היועץ המשפטי התייחס לדבר הספציפי הזה, לתקופת זמן הזאת, בגלל 

הוא אמר מבחינתו הוא נתן הכשר לדבר הזה, זה אני מצביע על זה. 

שמבחינתו זה תקין, וחלק מההתייחסות שלו נגעה למשך הזמן, בגלל זה אני 

 מצביע על זה. 

מספיק שהיא תעבוד יום אחד או משהו כזה זה פסול, זה לא משנה כמה  מר זאב שפיגלר: 

 זמן.

 )מדברים יחד(

 חשוב לי להבהיר משהו. חשוב לי להסביר משהו. מר גלעד הישג: 

 אני רוצה לציין שמדובר על מסגרת קייטנה.  מר יחיאל אדרי: 
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 כן, אני רוצה להסביר משהו. מר גלעד הישג: 

 לבוא ולהגיד זה בסדר חודשיים, יום אחד,  מר זאב שפיגלר: 

 רגע, רגע, אני אגיד, אני תיכף אני אגיד מה בסדר ומה לא בסדר.  מר גלעד הישג: 

 חבר'ה, תפסיקו להיכנס. מר יחיאל אדרי: 

 אני תיכף אגיד מה בסדר ומה לא בסדר, איזה ליקויים,  הישג:  מר גלעד

 )מדברים יחד(

 זה לא עניינים אישיים. אדווה קאופמן:  'גב

 זה לא עניינים אישיים. זה לא שייך.  מר זאב שפיגלר: 

  תוציא את הכסף מהחברה שלך זה אישי. כשזה כסף ציבורי זה לא אישי. מר רועי לוי: 

 ני תיכף אגיד איזה ליקויים.  א מר גלעד הישג: 

 זה העסקה של מישהי במקום שלנו, ציבורי. אדווה קאופמן:  'גב

אני אצביע על איזה ליקויים מצאתי, מה כן, מה לא. שנייה, אני רק רוצה  מר גלעד הישג: 

אני לא משפטן. יש יועץ משפטי לעירייה. בסופו של דבר להדגיש משהו. 

להסתמך גם על העבודה שלו ואני, והחוות דעת העבודה שלי בין היתר חייבת 

 שלו מחייבת אותי בין היתר כמו אתכם.

סליחה גלעד, ברשותך, אני מאוד מעריך את העבודה שלך ואת מה שעשית   מר רועי לוי: 

ואתה יודע את זה אבל בדו"ח הקודם, בגלל זה  ביקשתי להדגיש את זה ואם 

ם בלי ייעוץ משפטי קבעת עניין העלית את זה אז אני אתייחס. בדו"ח הקוד

 משפטי של ניגוד עניינים.

 כן. מר גלעד הישג: 

 אתה אמרת היה ניגוד עניינים. מר רועי לוי: 

 על מה אתה מדבר? מר גלעד הישג: 

שזה עניין משפטי וכן, נכנסת שם   "באופן תרבותי"שזה עניין, בנושא של  מר רועי לוי: 

עכשיו בקול רם. במקרה הזה אתה וכתבת את זה גם בדו"ח שלך וחזרת 

אומר אני כן  מסתמך על הייעוץ המשפטי, שזה בסדר גמור, רק אני חושב 

שאי אפשר בנושא הזה כן להסתמך על ייעוץ משפטי ובנושא אחר אי אפשר 

לדעתי זה צריך ללכת לאורך כל  להסתמך. אם מסתמכים על ייעוץ  משפטי
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 הדרך.

 אני מסכים. מר גלעד הישג: 

 ואני מקבל את מה שאתה אומר מבחינת ה.. משפטית, לחלוטין.  עי לוי: מר רו

אני מסכים, אני מסכים עם מה שאתה אומר. לפי מה שאני זוכר אבל צריך  מר גלעד הישג: 

לבדוק, אולי אני טועה, לא קבעתי ניגוד עניינים, אם כבר כתבתי חשש לניגוד 

 עניינים, אני אף פעם לא קובע ניגוד עניינים,

 לא, לא, לא, ניגוד עניינים, תחזור לזה. מר רועי לוי: 

יכול להיות, אני אומר אני חושב, בדרך כלל בגלל שאני עושה, אני מציין את  מר גלעד הישג: 

העובדות כפי שאני פגשתי אותם, כי שאני ראיתם אותם. זאת אומרת היא 

, הוא מופיעה ברשימה שלו, מופיעה ברשימה שלו. הוא יושב ראש הוועדה

יושב ראש הוועדה. או קיי? אבל אם, אני מבין מה אתה אומר, בואו נמשיך 

 הלאה. 

בנושא של  אז זאת אומרת, אז מה, אז אולי כדאי להוריד את המסקנה הזאת מר רועי לוי: 

 .איגור גורביץ'

 איך זה מנוסח? אני צריך להוסיף פשוט חשש לניגוד עניינים.  מר גלעד הישג: 

 כן, צריך לתקן את זה לחשש. י: מר יחיאל אדר

 או קיי,  יכול להיות.  מר גלעד הישג: 

 )מדברים יחד(

 זה הופיע כבר בפייסבוק. מר יחיאל אדרי: 

יופי. קודם כל חשוב, בקייטנה פועלים שני סוגים של מדריכים. מדריך  מר גלעד הישג: 

הייתכן  קייטנה צמוד, בוא נגיד הסימן שאלה הגדול שעלה זה סביב הסכום. 

שקל לשעה? קודם כל, אני גם הייתי פעם  200שאדם, למה בן אדם מרוויח 

לפני הרבה שנים מדריך קייטנה והייתי מנהל של קייטנות ויש הבדל מהותי 

 8בין, אני זוכר את זה עוד מהתקופה ההיא, בין מדריך שמלווה קבוצה ועובד 

הצהריים, עד שהם שעות כל יום, מלווה את הילדים מהבוקר עד  6שעות או 

הולכים הביתה, לבין מדריכים מקצועיים שבאים ונותנים הדרכות בתחומים 

מקצועיים. המדריכים האלה עובדים מספר שעות מצומצם הרבה יותר ולכן 
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השכר שלהם הוא בכלל לא קשור לשכר המדריכים בקייטנה. זה משהו אחר 

ים לראות את הנה, זה בדיוק מה שכתבתי כאן. הנה,  אתם יכוללגמרי. 

התהליך פה של איך היא הצטרפה לקייטנה. ראש העיר פנה ליועץ המשפטי 

לעירייה,  לעורך דין טנדלר, הוא ביקש את חוות דעתו לנושא הזה. הביקורת 

חייבת להתייחס לחוות דעת המשפטית והיא קובעת אין מניעה להעסקת 

ים בקייטנת גני ימ 8בהיקף של  2014הבת באופן זמני בחודשים יולי אוגוסט 

 ילדים במס גרת מתנ"ס נשר. 

 מי קבע את השכר? מר זאב שפיגלר: 

 סליחה?  מר גלעד הישג: 

 הוא לא כתב על השכר. הוא דיבר על ההעסקה. מר זאב שפיגלר: 

יש פה כמה דברים. אחד זה הנושא של ההעסקה האם מותר בכלל והשכר.  מר גלעד הישג: 

 אני אתייחס לשניהם. 

 לדעת היועץ המשפטי,  לוי: מר רועי 

 נכון. מר גלעד הישג: 

לדעת היועץ המשפטי אין מניעה שקרובי  משפחה מדרגה ראשונה, אני חוזר  מר רועי לוי: 

על זה, יועסקו על ידי העירייה או אחד  מגופי הצוות שלה. זה בעצם החוות 

 דעת.

 ימים. 8בהיקף של ממש לא. מדובר באופן זמני בחודש יולי  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 סליחה, אני מתקן, אין בעיה, אין בעיה שיהיה באופן זמני.  מר רועי לוי: 

 רגע, לפי נוהל מנכ"ל זה מותר, נבדק באותו זמן. ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 איזה חוזר מנכ"ל? מר רועי לוי: 

זה  לא זוכר כרגע אבל בדקתי את נוהל מנכ"ל משרד הפנים ואכן ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 מותר על פי הנוהל הזה. 

 מותר מה? שמה? מר רועי לוי: 

שעות, מה שכתבתי  8להעסיק באופן זמני להיקף כל כך מצומצם של  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 שם. 

 ימים רשום. 8שם  מר רועי לוי: 
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 ימים באופן זמני בחודש אחד בלבד. 8 ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 או קיי. מר רועי לוי: 

בואו תעברו פה על הסכומים כדי שתראו אותם. אלה הממצאים.  שג: מר גלעד הי

ההשתכרות כמה היא עבדה, איפה, היו קייטנות של בתי ספר וקייטנות של 

גני ילדים. השכר של המדריכים שונה קצת בין בתי הספר לגני הילדים. 

מדריכים מקצועיים, או קיי?  20בקייטנת חודש יולי העסיק המתנ"ס 

לא מדריכים שנמצאים עם הקבוצות. תיאטרון סיפור, תרבות מקצועיים, 

שקל  150המדע, אתם רואים, וזומבה. שכר המדריכים בתחומים השונים בין 

 שקל לשיעור.  440-ל

 זה מעט כסף אם ככה. מר יחיאל אדרי: 

 כן. השכר הממוצע של כל המדריכים,  מר גלעד הישג: 

 שקל לשעה? 440איזה חוג יש שעולה  אדווה קאופמן:  'גב

יש חוג שמביא, חוג שמביא גם חומרים. חוג שמביא חומרים יקר יותר.  מר גלעד הישג: 

 השכר הממוצע של כל המדריכים, 

 )מדברים יחד(

אני לא אמרתי, אני שוב, אני שוב פעם, אני מציג את העובדות כפי שאני  מר גלעד הישג: 

 מצאתי אותן.

 או קיי. אדווה קאופמן:  'גב

 ₪ 215השכר הממוצע של כל המדריכים המקצועיים שפעלו בקייטנה היה  לעד הישג: מר ג

לשיעור, מקצועיים. זה פקודת העיריות כפי שאנחנו מכירים אותה. לא 

 התקבל לעבודה, לא יתקבל למשרה. או קיי?

 אז זה לא סותר את מה שהיועץ המשפטי אמר? אדווה קאופמן:  'גב

 שמאשר את זה, את מה שהוא אומר טנדלר?  איפה הסעיף מר זאב שפיגלר: 

 הוא אומר את זה בהתחלה. מר גלעד הישג: 

 כן, אבל כאן אתה מראה לי סעיפים שזה לא ... מר זאב שפיגלר: 

 זאת פקודת העיריות. מר גלעד הישג: 

 )מדברים יחד(
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 זאת פקודת העיריות.  מר גלעד הישג: 

 חוזר מנכ"ל. מר יחיאל אדרי: 

חוזר מנכ"ל משרד הפנים, העסקת ... כיצד לפעול במקרה של העסקת קרוב  : מר גלעד הישג

 משפחה.

 יוסי, אתם לא יכולים לנהל שם עוד ישיבה. מר יחיאל אדרי: 

 כולכם צועקים עליי? מר יוסי:

 לא, כי אתה עושה את זה. אני מבקש. תן  לנו לסיים. לשמוע על מה מדובר. מר יחיאל אדרי: 

חוזר מנכ"ל הזה מנחה כיצד לפעול במקרה של העסקת  קרוב משפחה. ה מר גלעד הישג: 

היועץ המשפטי לעירייה קבע כי בהתאם לחוזר זה אין צורך באישור מיוחד 

של ועדת מינהל השירות ... כפי שמנחה החוזר ומאפשר החוזר, או קיי? יש 

פה חוזר מנכ"ל. הוא עוסק בהנחיה. רועי, אתה ביקשת את הדבר הזה, אתה 

 כול לקרוא את זה. רועי, שאלת לגבי זה, תקרא פה. י

 בסדר, יש את זה בדו"ח. מר יחיאל אדרי: 

הוא שאל על חוזר מנכ"ל, טוב, בסדר, סתם אני רק מסב את תשומת ליבו.  מר גלעד הישג: 

3/11 . 

 זאת אומרת מה שאתה אומר בעצם ההעסקה הייתה בכפוף לחוזר?  מר רועי לוי: 

 ן. זה מה שהיועץ המשפטי קבע. כ מר גלעד הישג: 

לא, זה לא נכון. אם ההעסקה הייתה כפי שאתה כותב, זה כפוף לחוזר. זה  מר רועי לוי: 

 מה שהיועץ המשפטי  אומר? 

 נכון. מר גלעד הישג: 

 זאת אומרת הוא אחד התנאים שיש בחוזה. מר רועי לוי: 

 כן. זה מה שהיועץ המשפטי אמר.   מר גלעד הישג: 

 אני זכור לי אחרת החוזר הזה אבל בסדר.  י לוי: מר רוע

או קיי, אני ממשיך. או קיי, יש בהגדרה שלהם מה זה מדריך ומה זה מדריך  מר גלעד הישג: 

מקצועי. אם שאלתם מאיפה זה מגיע, אז יש הגדרה של מדריך, אדם 

 המופקד על קבוצות חניכים ומדריך מקצועי, 

 א הייתה?באיזה תפקיד הי מר יחיאל אדרי: 
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 מדריך מקצועי. מר גלעד הישג: 

 וכמה הרוויחו? מר יחיאל אדרי: 

 . היא הרוויחה, 440-ל 150אמרתי, בין  מר גלעד הישג: 

 וכמה היא הרוויחה? מר יחיאל אדרי: 

 בערך. 200 מר גלעד הישג: 

זה להרוויח, . זה הרבה פחות ממה שהיא הייתה צריכה 90-ו 150? 200למה  מר יחיאל אדרי: 

 לא בסדר. 

או קיי, הלאה. נבדקה סדרת פעילויות. או קיי, בדקתי, שימו לב, זה החוזה  מר גלעד הישג: 

שלה. בסופו של דבר השוויתי את מה ששולם לה לחוזה שנחתם, לחוזה, זה 

הנה, אתם רואים, לא היה בדיוק חוזה, מה שסוכם איתה. כאילו חוזה כזה. 

ודרת. הנה, היא הזמינה מהילה בינמו היא שריינה, היא קיבלה הזמנה מס

, הנה 200, שאלת 200שיעורים. השכר הוא  22חמישה תאריכים בבית ספר, 

לשיעור ולא כולל  מע"מ. הערות הביקורת. עבודתה של גברת  200זה פה, 

הילה בינמו הייתה לתקופת זמן קצרה ומוגבלת ואושרה מראש על ידי היועץ 

נוספת של יועץ משפטי חיצוני. הביקורת   המשפטי של העירייה ובחוות דעת

אינה מבקרת את חוות הדעת המשפטית ומקבלת כי העסקתה של גברת הילה 

בינמו היא במסגרת הוראות החוק וחוזר מנכ"ל. אני לא יכול להתערב בנושא 

 הזה. הביקורת מצאה,

 מה, אתה לא יכול להיכנס לחוזר מנכ"ל? מר רועי לוי: 

ני לא יכול לבדוק, לחלוק על החוות דעת המשפטית שלו, אין לי את לא, א מר גלעד הישג: 

 הסמכות לזה.

 אבל הוא לא רשם לפי חוזר מנכ"ל, עם כל הכבוד.  מר רועי לוי: 

הביקורת מצאה כי גובה שכרה של הגברת  הילה בינמו תאם את גובה  מר גלעד הישג: 

ה כפי שפורט שכרם של שאר המדריכים המקצועיים המקבילים אליה בקייטנ

המדריכים שסיפקו קודם.  גובה שכרה שיקף את ממוצע השכר של כלל 

פעילות מקבילה בקייטנה והביקורת לא מצאה כל חריגה או העדפה לגברת 

בינמו בנושא זה. בהקשר לשכר המדריכים המקצועיים בקייטנה, וזה 
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ר לשאלתך, ייתכן  ושכרה מעט גבוה אך נושא זה תלוי במשתנים רבים, מחי

השוק, היצע וביקוש. אני לא ניהלתי משא ומתן על הצעות מחיר בנושא הזה 

אבל כן חשוב שקיים הבדל בין עובד שנותן שירותים למתנ"ס במשך כל 

לבין מדריך ששוכרים אותו באופן  ס"מתנתקופת השנה ולכן מחויב יותר ל

 חד פעמי. אפשר בקיצור לקיים כאן, לדעתי אפשר לקיים תמחור קצת יותר

איכותי בדבר הזה ולהזין את המחיר של המדריכים המקצועיים, זה 

מבדיקה וביקורת עולה כי קיים פער בין גובה השכר לשאלתך באופן כללי. 

הרשום על פי הזמנת העבודה שנשלחה לגברת בינמו לבין שכר העבודה 

. ₪ 200מול  ₪ 150-ו ₪ 100מול  ₪ 90שמופיע בחוזה ההתקשרות עימה, קרי 

ת מהירה, כי מדברי  מנהלת הקייטנה טופס ההזמנה מתייחס מביקור

לתשלום כנגד חשבונית ואילו  בחוזה העבודה אין אזכור לכך. בדקתי את 

הנושא. בסופו של דבר הפער הזה, ראש העיר השיב את הכסף, את הפער הזה 

 בין, איך זה נקרא, אני לא רוצה להגיד מילה לא נכונה, 

 .100-ל 90-בין ה מר זאב שפיגלר: 

יצא הפרש מסוים. ההפרש הזה הושב   200-ל 150-וה 100-ל  90-בדיוק, ה מר גלעד הישג: 

 . ס"מתנל

בל נשכח שבתקופת הקיץ המדריכים מה הסוף?  נו, עזוב, זה חרטא כל זה.  מר יחיאל אדרי: 

 . ס"מתנקורעים את ה, כל האלה קורעים אותנו ב

 900לשעה,  ₪ 90שעות לפי  10פשוט, הנה, סך הכול הסכום היה, אני מחפש  מר גלעד הישג: 

לשעה.  )מקריא תוך כדי מלמול(. זה  150סך הכול, תקין, בהתאם ל...,  ₪

 התגובה שלה.

 ימים. 8זה  מר זאב שפיגלר: 

 אני הערתי שהיא חרגה בימים מעבר,  מר גלעד הישג: 

 ימים בהעסקה.  8היה  מר זאב שפיגלר: 

לא ימים, זה לא ימים מלאים של פעילות. זה מה שאני מתכוון. זה  אבל זה מר גלעד הישג: 

 לא ימים של פעילות. 

 )מדברים יחד(
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אני מחפש את הסכום הסופי. מישהו רואה את הסכום? זה היה אלף ומשהו,  מר גלעד הישג: 

. איפה זה? מישהו רואה את הסכום הסופי? בקיצור את הסכום הסופי 1,200

ומבחינתי הנושא הזה,  ס"מתנם ראש העיר השיב לשהיה אלף ומשהו שקלי

 , הליקוי הזה תוקן. העירייה התחייבה

 ... מר יחיאל אדרי: 

אני מציע והצעתי גם בדו"ח, זה רשום במסקנות, לכל חברי מועצת העיר  מר גלעד הישג: 

להימנע מהעסקת קרובים, בטח קירבה ראשונה, הכי טוב, הכי פחות אש. לא 

רשמתי שהייתה פה איזושהי כוונת זדון. זה באמת נושא הייתה פה, לא הת

 קודם, המשיכה לעבוד אחר כך. ס"מתנתמים. היא עבדה ב

 ... מר רועי לוי: 

לא, אני מעדיף שלא. היא הבטיחה שהיא לא תעבוד יותר. ראש העיר  מר גלעד הישג: 

התחייב שהיא לא תעבוד יותר. מה שהיה פעם בתשלום, ראש העיר השיב 

 ומבחינתי הליקוי הזה תוקן והסתיים.  ס"מתנל

זאת אומרת לפי מה שאתה אומר כל מי שאושר קרוב מתחת לפטרייה  מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא יכול להיות בנשר.שלנו, צריך למות. 

 לא עם העירייה.  מר גלעד הישג: 

 זה לא עירייה. מר יחיאל אדרי: 

ה רוצה דוגמה אישית שלי, אז אח שלי אם אתה רוצה, אותו הדבר. אם את מר גלעד הישג: 

נתן במשך שנים שירותים למועצה, למרכז למען הקשיש. ביום שהתחלתי 

לעבוד, הוא סגר את זה, אמר תודה רבה ושלום. אתם  יכולים לראות פה את 

 כל הסיכום.

 בסדר, יש את זה. הלאה. מר יחיאל אדרי: 

 שקלים. זה מה שחיפשתי. 1,100אה, הנה זה הסכום. ההפרש הוא  מר גלעד הישג: 

 וראש העיר שילם את זה. מר יחיאל אדרי: 

 כן, כן. נסגר הנושא הזה. מר גלעד הישג: 

 הלאה. מר יחיאל אדרי: 

 הוא גם אמר שהוא יהיה מוכן לשלם.  מר ישי איבגי: 
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 הוא שילם. מר יחיאל אדרי: 

 אני רוצה עכשיו להתייחס.   מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

הוא חייב לקבל את ההעסקה, את האישור שלו, .. ברשותך אני רק שתי  עי לוי: מר רו

 מילים.

 גלעד, גלעד, אתה סיימת? מר יחיאל אדרי: 

 אני סיימתי. מר גלעד הישג: 

 לגבי הדו"ח של גלעד,    מר רועי לוי: 

 אבל הוא עוד לא סיים אותו. מר יחיאל אדרי: 

ה. בהקשר על מה שאמרתי  על העניין הקודם. אני לא, לא, לגבי הפרק הז מר רועי לוי: 

מבקש לציין רק שני דברים. ראשית כמובן כפי שיחיאל אמר, ממלא מקום 

ראש העיר, שמדובר בעניינים אישיים שלחברי מועצה לא נוח לדבר על זה. 

אני מעריך לאף אחד. אני חושב שזה גם מה שדן תיכון אמר לפני כן. אבל 

שהוצף גם ברמה הציבורית וגם מדובר בכספי ציבור  מאחר ומדובר בנושא 

וזה כבר עלה על סדר יומה של הישיבה, אני מבקש להתייחס לזה דווקא מפן  

אחר שאולי לא דיברו עליו.  אני קראתי את הדו"ח, את דו"ח הביקורת וכפי 

שאמרתי אני מאוד מעריך את גלעד, אני שואל את עצמי שוב שתי שאלות 

עץ המשפטי בכל העניין הזה? ואומר גם למה, כי מצד אחד קצרות. היכן היו

אני רואה את חוות הד עת של היועץ המשפטי שהיא לכאורה הוא מפנה 

 , 3/11אותנו לחוזר מנכ"ל 

 .4/11-ו ד אלכסנדר טנדלר: "עו

קובע שיש צורך, כדי להעסיק מקורבים, שזה  3/11, ובראשיתו של 4/11-ו מר רועי לוי: 

אפשרי, יש צורך  באישור של ועדת מינהל השירות במועצות כנראה איכשהו 

המקומיות, מה שלהערכתי בעניין הזה לא התקבל. אז אני תומה כיצד, כיצד 

היפנה היועץ המשפטי בחוות דעתו את ראש העיר לעניין הזה, שלכאורה עלול 

 ראש העיר לטעות גם שלא בזדון, כפי שציין גלעד.

 ים רק,אנחנו שוכח מר יחיאל אדרי: 
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 שנייה, ברשותך, מר רועי לוי: 

 אנחנו שוכחים שהיועץ המשפטי התייחס לעובד מקורב של חבר או בכלל, מר יחיאל אדרי: 

 כן, חבר מועצה. מר רועי לוי: 

 קרוב לעבודתו בעירייה. מר יחיאל אדרי: 

 לא משנה. החוזר מנכ"ל אומר, החוזר מנכ"ל קובע, מר רועי לוי: 

ים בכלל לא קשורים לדבר. זה ס"מתנהיועצים המשפטיים של החברה ל מר יחיאל אדרי: 

 ברור. 

 מה זה קשור עכשיו היועץ המשפטי? מר רועי לוי: 

כיוון שלכל תפקיד בעבודה שהם מקבלים החלטות, זה עובר ליועץ  מר יחיאל אדרי: 

 ים.ס"מתנהמשפטי של החברה ל

 יחיאל, יחיאל,   מר רועי לוי: 

 שם אין פסול. מר יחיאל אדרי: 

אתן לך, אני אתן  לך את זה הפוך, כדי להקל עליך. רעייתו יחיאל, בוא אני  מר רועי לוי: 

 קריית מוצקין. ס"מתנשל ראש עיריית קריית מוצקין מנהלת את 

 לא מנהלת. ממלא מקום. ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 אל תגיד ממלא מקום כי אתה לא יודע מה שאתה מדבר.   מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

תסלחו לי, ברשותכם, אני קצת מכיר יותר את העניין, וקיבלה אישור לזה.  מר רועי לוי: 

 רגע, סליחה, אבל כפי שאמרתי, 

 וזה אחלה קרוב. מר יחיאל אדרי: 

סליחה, כפי שאמרתי, כפי שאמרתי זה גם קרוב, זה דרגה ראשונה, יש דרך  מר רועי לוי: 

הזה, לעניות דעתי ועל פי הפירוט של מבקר  כיצד לעשות את זה. במקרה

העירייה בדו"ח שלו, הדרך הזאת לא התקיימה. וזה הדבר הראשון שהייתי 

רוצה להעיר עליו. הדבר השני, זה בהמשך, אם תוכל לחזור שם לנספחים של 

תרד, תרד, תרד, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, הדו"ח, 

, יש יועץ משפטי חיצוני לעיריית נשר שבאותו חוות דעתעוד קצת, זהו, זה 

זמן הועסק על פי חוזה שאנחנו אישרנו אותו, אני הצבעתי נגד אבל אושר 
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במועצת העיר, לעניינים ספציפיים, ספציפיים על מה הוא יכול  לתת חוות 

דעת ועל מה לא, ובמידה ורוצים לקבל ממנו חוות דעת על עניינים אחרים,   

עניין הזה הליך ויש כאן פנייה ליועץ משפטי חיצוני שנותן איזושהי יש גם ל

חוות דעת בכתב יד שאני במקומו אם הייתי עורך דין לא הייתי כותב אותה 

אבל מילא ואני וקורא אותה, לאן הוא מפנה? להערכתי הוא גם לא מפנה 

למקומות הנכונים והחוות הדעת הזו מתקבלת על ידי הביקורת לדעתי קצת 

 שלוות נפש, גלעד תרשה לי  לומר יותר מדי, אני לא יודע באיזה סמכות,ב

 היא לא סותרת, מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, לא, לא, לא, מר רועי לוי: 

 רגע,  רועי, רועי, מר יחיאל אדרי: 

 שנייה, שנייה, אתה תענה,  מר רועי לוי: 

 היא לא סותרת את ההמלצה של היועץ המשפטי. מר יחיאל אדרי: 

לא אמרתי שהיא סותרת או לא סותרת. אני בכלל לא מתייחס. שים לב  מר רועי לוי: 

 שאני,

 אתה אומר הביקורת לא התייחסה, מר יחיאל אדרי: 

כן התייחסה, כן התייחסה. שים לב שאני בכלל לא מדבר על זה. אני מדבר על   מר רועי לוי: 

מהותיים. כי אם שלדעתי הם המהותיים ואני אומר לך למה הם ה הדברים

אנחנו פונים ליועצים משפטיים, תקשיב רגע, אם אנחנו פונים ליועצים 

משפטיים שייתנו לנו את הייעוץ המשפטי, שלא יכשיל אותנו. זה תמיד אני 

אומר. לא חוכמה לתת לנו ייעוץ משפטי. לפעמים יש יועץ משפטי, אני רואה 

חים יועץ משפטי שייתן גם במקומות אחרים עם כל מיני דברים שקורים, לוק

את החוות דעת, שרוצים שייתן את החוות דעת אז לוקחים את ההוא 

ספציפית, נוסעים לאיזה מישהו, לא. בא יועץ משפטי אומר משהו, אנחנו 

סומכים עליו, חשוב  שהדברים יהיו כהווייתם, וכאן צר לי, שוב אני אומר, 

לא יכול  לתת חוות  שהחוות דעת הזאת של יועץ משפטי חיצוני שלהערכתי

דעת לעירייה, לא בעניין הזה ובכלל בלי בקשה של היועץ המשפטי, בלי נוהל, 

בלי שום דבר, שאיכשהו גם הביקורת וגם ראש העיר הסתמכו על החוות דעת 
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שלו. כי החוות דעת הזאת לכאורה, לכאורה אני אומר, היא לא רלוונטית. 

 מעות.היא כלום. איזה משמעות? אני מחפש את המש

 לכן אני חושב ש, מר יחיאל אדרי: 

 יחיאל אני  מחפש אמיתי. מר רועי לוי: 

 אני חושב שהמבקר לא צריך להתייחס לחוות דעת הזאת ובזה זה נגמר.  מר יחיאל אדרי: 

אני מסכים עם מה שאמרת, זה לא תפקידו, זה לא סמכותו, זה אפילו לא  מר גלעד הישג: 

עליו, על החוות דעת הזאת. אני בתור ביקורת אני  רלוונטי אליו ואני לא נשען

 חייב להביא את העובדות כפי שאני נתקל עם כל המסמכים.

 אמת. מר רועי לוי: 

הצגתי את הדבר הזה כדי שתראו שהיה דבר כזה. אני מתייחס בדו"ח  מר גלעד הישג: 

ביקורת שלי אך ורק לחוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה. פשוט 

תי את זה כי זה גם היה והוא לצורך העניין חיזק את זה. ראש העיר פנה ציינ

 אליו כדי ... אבל אני מקבל,

 אני לא נכנס לעניין הזה בכוונה ספציפית. מר רועי לוי: 

 זה לא תפקידו.  מר גלעד הישג: 

כשהיועץ המשפטי נותן חוות דעת, חשוב לדעת שאנחנו כנבחרי ציבור עלולים  מר רועי לוי: 

 גם להיכשל מחוות הדעת.

 אז רק היועץ המשפטי לעירייה יכול להוציא דבר כזה.  מר גלעד הישג: 

 רועי, יועץ משפטי, עם כל הכבוד,  אני, בואו תראו, אני לא יועץ משפטי, מר יחיאל אדרי: 

 אני איתך בעניין הזה.  מר רועי לוי: 

לך ... עורכי דין. אני יכול להגיד לך  אני לא עורך דין, אבל אני יכול להגיד מר יחיאל אדרי: 

ותמיד אני אומר, אני תמיד אומר לא סתם יש תביעה, יש קטגוריה ויש 

סנגוריה. ואני אומר שיועץ משפטי, אם זה היה הכול שחור ולבן אז לא היינו 

צריכים בבית משפט סניגור וקטגור. באים אומרים זה פלאפון, זה פלאפון. 

רבה עניין של חילוקי דעות. זה לא פלאפון, לא גם על הפלאפון הזה יש ה

משנה. ולכן אני בא ואני אומר, אני בא ואני אומר כל יועץ משפטי  זה 

השיקול, זה שיקול דעתו לאותו רגע. הוא נתן אותה. עכשיו, אני לא מסכים 
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 גם שהיה צריך להיות שם את ... 

למה, שאלתי את ראש העיר שאלתי את ראש העיר, שאלתי את ראש העיר   מר רועי לוי: 

 הוא פנה אליו,  אז הוא אמר רציתי חיזוק נוסף לחוות דעת.  למה

 מיצינו, מיצינו את הנושא הזה או שלא מיצינו את זה? מר יחיאל אדרי: 

 אני רק רוצה משפט אחד קטן. אבל עוד פעם,  מר בוריס אייזנברג: 

 בקשר לזה? מר יחיאל אדרי: 

אחד קשור ומצד שני  לא. אנחנו מדברים על היועץ המשפטי אבל  מצד מר בוריס אייזנברג: 

אנחנו גם צריכים לדעת שאנחנו גרים בעיר הזאת. זאת אומרת יש איזשהם 

 מצבים,

 אפשר להיכנס? מר אברהם בינמו: 

 כן. מר יחיאל אדרי: 

 שיכול להיות, אתה לא חושב אבל יגידו שאתה, מר בוריס אייזנברג: 

 שיגידו שנכנסתי. מר אברהם בינמו: 

 אתה,  מר בוריס אייזנברג: 

 ראש העיר נכנס. מר יחיאל אדרי: 

למשל אתה הולך לקנות דירה, אתה, ואתה מתווכח עם הקבלן על  מר בוריס אייזנברג: 

מחר המחיר, כמו שנורמלי. זה עניין נורמלי. אם אתה קיבלת איזושהי הנחה, 

 כמו ש,  מישהו יכול  לבוא ולהגיד תשמע, קיבלת הנחה

אם היא תהייה שונה מהותית ממה שכל אחד יקבל שם, זה גם יכול להיות   מר יחיאל אדרי: 

 נכון.

ואם מחר זה יגיע לוועדת תכנון ובנייה והוא שם, הוא לא אמור לדון בבית  מר רועי לוי: 

 שהוא קיבל עליו הנחה. אני לא מבין,

 לא, אני מניח שגם צריכים,  מר בוריס אייזנברג: 

זה כמו שאני יצאתי בנושא שלא נוח לי לצאת, אני רוצה לדבר עליו אבל אני  מר רועי לוי: 

 מחויב לצאת אז יצאתי. אין בעיה עם זה.

 לא, אני רק אומר שגם,  מר בוריס אייזנברג: 

אני  מסכים איתך. אין כזה דבר בן אדם שאין לו ניגוד עניינים כי אנחנו   מר רועי לוי: 
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ציגים חברתיים ואנחנו מכירים אנשים ואנחנו חברים  ואנחנו חיים ואנחנו נ

רוכשים ואנחנו הכול, אבל אנחנו כחברי מועצה חובה עלינו לדעת באיזה 

מקומות אנחנו צריכים לעצור ולהגיד או קיי, כאן יכול להיות שיש לי 

 פוטנציאל של ניגוד עניינים אז אני זז רגע אחורה.  

 ו לא יודעים אז יש חוק שמלמד אותנו.ואם אנחנ  נעמי כספי:  'גב

אגב, החוק הזה מאוד מעומעם. החוק הזה מאוד מעומעם. גם החוק כאן  מר רועי לוי: 

 הולך בדרך כלל לפי השכל הישר ולא מעבר לזה. 

 נותנים שיקול דעת, מר זאב שפיגלר: 

שור בבית בדיוק, הוא הולך לפי השכל הישר. ברור שלא תדוני במשהו שק  מר רועי לוי: 

חולים כרמל אם לא יודע מה , רוצים להעביר אותו לנשר. ברור לך הרי שלא 

 תדוני בזה.  

 נכון. נעמי כספי:  'גב

 אז זה העניין וזה מה שבוריס אמר.  מר רועי לוי: 

 מיצינו את החלק?  מר יחיאל אדרי: 

 יחיאל, אני משאיר את הכול לסוף.  מר ישי איבגי: 

 ? מה מר יחיאל אדרי: 

 אני לא רוצה להפריע בכל נושא, אני רושם את הכול. מר ישי איבגי: 

 לא, אתה לא יכול לדבר על זה עוד הפעם. מר יחיאל אדרי: 

 אז אתם רוצים, מר ישי איבגי: 

 לא, סליחה,  מר יחיאל אדרי: 

 לא, אתה רוצה שאני אגיד?  מר ישי איבגי: 

 אנחנו צריכים לקבל ממנו את כל החומר. זה לא דיון בנושא הזה. זה  מר יחיאל אדרי: 

רגע, שנייה. יחיאל, יחיאל, רגע, שנייה. בגלל זה נתתי לו לדבר עד עכשיו  מר ישי איבגי: 

שבסוף אני אגיד בבהירות את כל מה שאני רוצה להגיד. אני לא רוצה, אתה 

 רוצה כל נושא,  אני אעשה כל נושא. 

 )מדברים יחד(

 עיה. אין לי ב מר ישי איבגי: 
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עולה נקודה מטרידה בתקופה ... חשש, הועלה איזשהו חשש של מצג שווא.  מר גלעד הישג: 

באותה העת גם הגזבר היה, עמד לסיים את  תפקידו וחשבתי שיש מקום ... 

באמת היה מצג שווא ומשהו לא נכון בדו"חות הכספיים. אני לא חושב 

הפרטים אלא אם כן  שבמקרה של הדו"ח הספציפי הזה יש טעם להיכנס לכל

.. כל הפרטים. השורה התחתונה היא שהדו"חות הכספיים, הסכומים נרשמו 

 באופן נכון בדו"חות הכספיים, היה איזושהי אי הבנה שבעל פה, 

 מוטי אמר דבר אחד, זה היה חלק, מר רועי לוי: 

ם זה היה חלק מהדו"ח הכספי. הדו"ח הכספי הציג נאמנה את הנתוני מר גלעד הישג: 

 הכספיים. 

 )מדברים יחד(

או קיי, דו"ח ביקורת בנושא .. זה הפרק האחרון, מעקב תיקון ליקויים, נלך  מר גלעד הישג: 

 לסוף שלו. דו"חות כספיים,  יש פה השוואה לשנים קודמות, ביצוע.

 זה הדו"ח הכי פשוט. מר רועי לוי: 

, תקציב רגיל הכנסות לעירייה. ביצוע תקציב רגיל מול הכנסות, תקציב רגיל מר גלעד הישג: 

אתם יכולים לראות את ה..., הנה זה פה. שימו לב שלא תתבלבלו, אני מדבר 

גם על, אני מדבר גם על תקציב העירייה ואני מדבר גם על דו"חות כספיים 

ושימו לב מה אני מציג פה, או קיי? .. זה הנושא התכנוני, דו"חות כספיים ..., 

מיליון  5.5רשם גזבר העירייה הכנסה בגובה של  2014הדו"ח הכספי לשנת 

נרשמה הכנסה בדו"ח  5שקל, יתרת עודפים משנים קודמות. או קיי? סעיף 

, גדלנו בצורה מ.. חלקי של יתרת עודפים שנים קודמות ₪מיליון  15של 

. צפי להכנסת תקבולים מבתי זיקוק בשל הסכם 2014משמעותית בשנת 

אלה פשוט נתונים מספריים שמראים גידול, ארנונה בגין שנים קודמות. 

גידול בהיקף הכספי בפעולות של העירייה. אני הצבעתי פה על כמה, אני 

הצבעתי פה על כמה דברים שהטרידו אותי. חשבתי שנכון להביא למועצת 

העיר, לעניין את ראש העיר ואת חברי מועצת העיר, שימו לב לנושא הזה.  

כנס לפרטים, אני אתן כמובן את הנושא הכללי. אני אולי אגש, לפני שאני  נ

אחוז  16היה גידול מאוד גדול של  2014-, ב2015-כשאנחנו, קודם כל ב
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בביצוע של העירייה, זה גידול חד פעמי וכמובן שבעקבות כניסתו של ראש 

עיר חדש, הנהלה חדשה, היה שינוי מדיניות טוטאלי וברור שהיה, זאת 

 16-בתקציב העירייה. יחד עם זאת אמרנו שאומרת שאנחנו נראה את זה 

אחוז זה היה קפיצה לדעתי  קצת גדולה מדי לארגון, זה דבר אחד. דבר שני, 

יש לשים לב בין הישענות על הכנסות של תקבולים חד פעמיים, כמו למשל 

תקבול משנים קודמות של בתי זיקוק, כמו למשל מכירה של מגרש וקבלה 

משנים קודמות שזה דבר שנגמר. יש לשים לב  מיליון שקלים, יתרות 5של 

לדבר הזה אל מול פעולות שאנחנו מבצעים. פעולות זה דבר אחד אבל 

כשאנחנו, כשהעירייה מתחייבת לפרויקטים שהם ארוכי טווח ומעסיקה כוח 

אדם לצורך הפעילות הזאת, אז זה דבר שהוא מתחיל מעכשיו וממשיך 

מול ההוצאות יוצרים פער גירעוני,  הלאה. יש לשים לב שאנחנו,  ההכנסות

אז אתם רואים את הרישומים של הכספים ביחס בואו נגיד ככה, גירעון. 

לשנים קודמות. אתם יכולים   לראות את תקציב ההוצאות שלנו ואת הגידול 

. גידול משנה קודמת, אתם רואים. הערות הביקורת, 2014שחל לשנת 

שהוא  ₪מיליוני  26-העירייה ב גדלו הוצאות 2014הביקורת נערכה בשנת 

אחוז ביחס לשנה קודמת. גידול הוצאות העירייה התפעוליות  16גידול של 

לפי  ₪מיליוני  21-קרי ללא מימון, אני מנטרל .. כדי שזה יהיה נטו, הן כ

-ביחס ל ₪מיליון  6-הפירוט להלן. סעיף שכר הביא לעירייה את הוצאותיה ב

 .2013בשנת  ₪מיליוני  15-ה את הוצאותיו ב. סעיף פעולות הביא לעיריי13

 כמה זה באחוזים? מר יחיאל אדרי: 

אני לא יודע, צריך לבדוק, אני  לא יודע. בנושא של שכר באופן, אותי בדרך  מר גלעד הישג: 

 כלל אני מקפיד, שם דגש על נושא של שכר כי זה משהו ש,

 רץ איתך. מר ישי איבגי: 

חלק מהפעולות הן קצרות מועד. יש פה תקן כוח אדם מתוך רץ קדימה.  מר גלעד הישג: 

דו"ח כספי מבוקר. אפשר לראות את ההבדלים מול ביצוע. או קיי? גידול 

. סיכום הערות הביקורת. שנת 2014משנה קודמת, אתם  יכולים לראות. הנה 

משקפת שינוי מהותי במדיניות הנהלת העירייה כתוצאה מבחירתה של  2014
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אני אציין בחיוב כי העירייה פועלת במרץ לטיפול ותיקון    הנהלה חדשה.

נושאים שלא היו במרכז העשייה העירונית דאז לצד העשייה הרבה, נצטרך 

לצפות שיהיו שינויים מהותיים בתקציב העירייה. בהתאם לשינויים בתקציב 

אחוז ושינויים מהותיים אבל צריך לתכנון  16העירייה מראה גידול של 

 וחשיבה. 

שנה הצרכנו תכנון והגענו עוד מוכנים כדי  25-שנה הצרכנו חשיבה ו 25 מר אברהם בינמו: 

 לבצע את זה.

 כל הכבוד. מר גלעד הישג: 

 רואים את התוצאות.  מר ישי איבגי: 

, מתון 2015-של גידול, לחיוב, כן? מתייחסים להביקורת מציינת לחיוב  מר גלעד הישג: 

 . 2014בהרבה מזה שהיה בשנת 

 אני מזכיר לך שקיבלנו הלוואה. מר ישי איבגי: 

עולה כי קיזוז מקורות מימון  2014כן. זה היה חשוב. מתוך התקבולים של  מר גלעד הישג: 

יתרת עודפים ..  5.5מיליון מינהל מקרקעי ישראל,  5חד פעמיים, קרי 

ל מהכנסות מימון עודפות, עולה כי הגידול הטבעי בפעילות העירייה עומד ע

החזרה מקרנות הרשות כנגד עבודה  ₪מיליון  3. סכום זה כולל ₪מיליון  9-כ

במחלקת ההנדסה וועדת מורדות כרמל. לא עשינו את זה בעבר. זה פעם 

אחוז בלבד  בהתחשב במקורות  5.5ראשונה שעשינו את זה. כלומר גידול של 

הטריד הוא זה ש 16-ל 5.5-בין ההמימון הקבועים של העירייה. הפער הזה 

אותי וחשבתי שאני צריך להביא את זה לידיעתך. שוחחנו על זה, דיברנו על 

זה, שההוצאות האלה צריכות להיות, צריך לאזן בין השניים. מבדיקת 

הביקורת עולה כי הנהלת העירייה הייתה מודעת לכך שצפויות לה הכנסות 

קורת חד פעמיות גבוהות ותכננה את הוצאותיה בהתאם. יחד עם זאת, הבי

מעירה כי הכנסות חד פעמיות, ישנן כאלה, אך לא כך הדבר לגבי הוצאות 

שכר ופרויקטים ארוכי טווח. אם יוחלט בהנהלת העירייה והשירות שהיא 

רוצה לתת לתושבים כרוכה בהגדלת תקציב ותקציב הפעולות והשכר של 

העירייה עליה לוודא שמקורות ההכנסה יהיו קבועים מדי שנה. הביקורת 
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 ציינת כי לעירייה מספר מקורות הכנסה עתידיים מארנונה. מ

 ?2014תגיד לי, כמה סיימה העירייה בשנת  מר יחיאל אדרי: 

 לא שמעתי. מר גלעד הישג: 

 ?2014כמה סיימה העירייה בשנת  מר יחיאל אדרי: 

 מיליון. 1.5מיליון,  1.500 נו: 'ח  מיכה ז"רו

 מיליון. 1.5 מר יחיאל אדרי: 

אני רק רוצה להגיד לך שלקחת מהעודפים של שנים קודמות. אני רק מזכיר  איבגי: מר ישי 

 לך שלקחת עודפים בשביל לסיים את השנה.

 מיליון שקל.  15זה מה שהוא כתב,  מר רועי לוי: 

 אין שום עודפים. מר יחיאל אדרי: 

 לקחת עודפים,  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 ,רשום לך, מה מר ישי איבגי: 

 הוא סיים את התקציב שהגשנו.  מר יחיאל אדרי: 

והעליתם אותו,  182,506קודם כל זה היה תקציב, זה היה התקציב הראשון,  מר ישי איבגי: 

 לא סיימתם את השנה. זה התקציב הראשון. 

 )מדברים יחד(

 עדכנת שכר. עדכנת תקציב.  9-לא, ב מר ישי איבגי: 

תייחסו. אני מציין פשוט, יש מקורות הכנסה עתידיים תנו לי לסיים ות מר גלעד הישג: 

מארנונה. כפי שאתם יודעים כולכם הנושא של משקי מים זה לא הכנסה, זה 

גירעוני במהות שלו. אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הכי יבשה שיכולה 

להיות, מה שמניב  הכנסה לעירייה, בסופו של דבר זה אזורי תעשייה. אז זה 

פחות או  יותר, הגדלת הכנסה ואנחנו לא יודעים, באותה נקודת העתיד שלנו 

זמן  לא ידענו, אולי  עכשיו המצב יותר טוב מבחינת ניבוי של מה ייכנס ומתי, 

אבל הראיתי פה אופציות איך לתכנן וגם ביקשתי, המלצתי, שגזבר העירייה 

ת קדימה יעריך את זה,  יתכנן את זה, אז זה היה מוטי, יתכנן מבחינת הכנסו

איך אנחנו מבחינת הכנסות קדימה אנחנו נהייה גירעוניים או שנעמוד 
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 בהכנסות. זהו. 

 אפשר, יחיאל?  מר ישי איבגי: 

 אפשר. מר יחיאל אדרי: 

 טוב,  מר ישי איבגי: 

 כן, בבקשה.  מר אברהם בינמו: 

 רגע, רגע, יש שם עוד סעיף האחרון שהיה,  מר בוריס אייזנברג: 

 תיקון ליקויים. : מר רועי לוי

 מה? מר בוריס אייזנברג: 

 תיקון ליקויים. מר רועי לוי: 

 לא, לא.   מר בוריס אייזנברג: 

 תיקון ליקויים. מר רועי לוי: 

 גם תשובה לפניות ציבור. מר בוריס אייזנברג: 

 כן, גם שם. מר גלעד הישג: 

אני מקווה שפעם הבאה משהו רוצה להגיד דבר אחד קטן, שאני רק  מר בוריס אייזנברג: 

 את גם תצרף את התלונות. לא מובן לפי הטבלה שלך על מה מדובר.

, עד אז היה מאוד 2016, של 2017, בדו"ח של 2015בדו"ח הבא, לא של  מר גלעד הישג: 

 מצומצם הנושא של פניות ציבור, זה רק נכנס. 

 תלונות ציבור. מר יחיאל אדרי: 

 יהיה מפורט יותר.  2016נכון. בוא  נגיד שהדו"ח של תלונות ציבור,  מר גלעד הישג: 

 יש לי פורמט טוב בשבילך אם אתה רוצה.  מר רועי לוי: 

 כן, בסדר. מר גלעד הישג: 

טוב, ככה, האמת אני באמת חייב לפרגן, זאת אומרת על הדו"ח ביקורת  מר ישי איבגי: 

ייה, אני לא בכלל כלל, כל העבודה באמת שעושים כל האנשים השכירים בעיר

מקבל את זה כמובן מאליו וזה דבר מבורך. יש לי כמובן הסתייגויות וחשוב 

לי להציף אותן לגבי בכלל איך נבנתה כל מערכת עם היועץ המשפטי, עם 

המבקר. לדעתי זה היה צריך להיות, חשוב לי  להגיד את זה, בדו"ח ביקורת 

חושב שהמערכת,  בעצם הראשון שאנחנו דנים בו מאז שאני נבחרתי. אני
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סליחה שאני אגיד אבל זה לא אשמתכם, היא עקומה. מבקר צריך להיות 

תחת גוף אחד חיצוני, זו דעתי ויועץ  משפטי כנ"ל. לא יכולים להיות כפופים 

למועצת העיר, לראש העיר, כי אין בזה טעם, זה נשמע שכבר מלכתחילה העץ 

 גדל עקום, זו דעתי האישית.

שנה.  50בל אני מסכים עם הטענה שלך אבל זה משהו שקיים בערך א מר אברהם בינמו: 

 מדינת ישראל בחקיקה צריכה לשנות את זה.

 מה אמרתי? אמרתי אני לא מאשים. מר ישי איבגי: 

 זה עקומה. זה לא, אתה מבין, אתה בא, אבל לא, אבל אתה בא ואומר  מר אברהם בינמו: 

 רשת? אני האשמתי אותך?איך פירשת את זה, איך פי מר ישי איבגי: 

 לא, לכן, לכן תבוא ותדגיש שהמדינה, מר אברהם בינמו: 

אני אמרתי המחוקק, אני אמרתי המחוקק. אם אתה רואה את עצמך   מר ישי איבגי: 

 מחוקק, התכוונתי אליך.

 סליחה, או קיי. מר אברהם בינמו: 

ם כל לציין את זה, שזה עקום. או קיי,  אני אומר עוד פעם, חשבתי לנכון קוד מר ישי איבגי: 

צריך להיות אינטליגנט, באמת אני אומר, ברמות או סליחה שאני אומר, בן 

אדם שיש אצלו שחור לבן בשביל לתפקד בין כל המערכות האלה. אנחנו 

ערים לזה. אני לא מקבל את זה אבל אין לי ברירה, אנחנו ערים לזה ואנחנו, 

טואציה שאתם מצויים בה, אבל אני אני לפחות באופן אישי מבין את הסי

עדיין דורש ואני מקווה שאנחנו גם נקבל ככל חברי מועצה, שזה יהיה הכי 

לי, זאת אומרת לפחות הוגן והכי ישר לאורך כל הדרך. לגבי הדו"ח, צרם 

מארגון שאני, מארגונים שאני מכיר, זה נשמע לי כאילו לקחת מבקר עירייה 

ה בחוק וזה מגיע לו והוא לא סתם בן  אדם, שמשתכר יפה וזה בסדר גמור וז

הוא לא סתם עוד בן אדם, ולהעסיק אותו בביקורת אפילו אם זה תלונת 

ציבור, לי זה לא נשמע, עוד פעם אני אומר, אני אומר מאי ידיעה, אני לא יודע 

מה תפקידו של המבקר, אני אומר את זה ממש זאת אומרת מבפנים, 

אני לא ממעיט בערך של מה שהיא עשתה, דבר להעסיק אותו באיזה עובדת ש

חמור ביותר, זה זקוק טיפול בכל ארגון, חייב בכל ארגון שמתייעל גם חובה 
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לטפל באנשים כאלה, אבל להתעסק מספר שעות, אני לא יודע כמה זמן 

לקחת דבר כזה, באיזה הדפסה כן או לא, לדעתי זה היה צריך להיות יותר 

כוח אדם, במקרה הזה המנכ"לית שהיא  תפקיד של פנים עירייה, של

אחראית על כוח אדם אם אני לא טועה, זה היה צריך להיות בתפקיד, 

בתפקיד שלה. אני לא רואה בזה דבר שונה מהאם עובד  אין לו חופשה והוא 

יוצא לחופשה בלי להודיע למנהל שלו. אני רואה את זה כמעט אותו הדבר, או 

אתה מצוי בו ומי שלוקח, אני לא יודע אם קיי? זה אחריות כלפי הארגון ש

התגלה שלקח או עשה דברים לא כשרים, אני המסקנות האלה הן סופיות, 

חושב שהוא צריך לקבל על הראש, נראה לי שזה לא קשור לביקורת, ברמה 

שלי גם אם הייתה תלונה, זה היה צריך לעבור למערכת של הכוח אדם, אבל 

ומרת גם אחראי מחלקת החשמל, שנייה, כשראיתי כבר שני אנשים, זאת א

גם העובדת הזוטרה, אני לא יודע ועוד פעם אני אומר מאי ידיעה, איך אתה 

קובע את הנושאים שאתה בודק, אבל צרם לי לראות את שני העובדים  

האלה וצרם לי לראות, אני מקווה שזה יקרה בדו"חות הבאים, שכל הזמן 

בעירייה. אני אומר האם נדלקה נורית אנשים פונים אלי  לגבי השכר שלהם 

אדומה בעיני המבקר ואם לא אני אשמח שזה יקרה, לבדוק את השכר של 

 העובדים, אני לא מדבר עוד פעם על העלייה בכמות העובדים, 

 עובדים שמרוויחים שכר מינימום. 60אבל אתה התלוננת על  מר אברהם בינמו: 

 ק, שמת לב שקטעת אותי בדיו מר ישי איבגי: 

עובדים אתה דאגת לכתוב נגדם. אתה דאגת  לפגוע בפרנסה של  60 מר אברהם בינמו: 

 עובדים.

 איך אתה מגזים. מר ישי איבגי: 

 איך אתה בכלל מדבר על הנושא הזה? מר אברהם בינמו: 

 שנייה, יש לך מידע, מר ישי איבגי: 

 אתה, אתה, אתה,  מר אברהם בינמו: 

 להגיד ש,אתה יכול  מר ישי איבגי: 

 אתה, מר אברהם בינמו: 
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 אתה מוכן להוכיח את זה?  אדוני ראש העיר, אתה מוכן להוכיח את זה? מר ישי איבגי: 

 אתה,  מר אברהם בינמו: 

 אה, אתה פתאום מתחיל להתפתל.  מר ישי איבגי: 

 אתה ... מר אברהם בינמו: 

 אתה מוכן להתפתל? מר ישי איבגי: 

 עובדים של שכר מינימום.פגעת ב מר אברהם בינמו: 

 אתה רוצה להגיד,  מר ישי איבגי: 

 פגעת בפרנסה של אנשים. מר אברהם בינמו: 

אתה רוצה, אתה רוצה להגיד את מה שאתה רוצה או אתה רוצה להגיד  מר ישי איבגי: 

ולהיות אופרטיבי מה שלא היית לכל אורך הישיבה ובכלל בכל השלוש שנים 

, האם אתה מוכן להגיד אני מתחייב להביא האחרונות, אני שואל שאלה

אסמכתאות לזה בישיבה הבאה? לא. אני קיבלתי את תשובתך, אני מבין את 

 אבל אני אחזור אליך המבקר. אני אומר, אני אומר, זה. 

 זה שהעסיקו אנשים, מר אברהם בינמו: 

מהשולחן. אני מבקש סליחה, רגע אחד, אני מבקש שנייה מה.. שיתרחק  מר יחיאל אדרי: 

 לא, אני מבקש מאוד. אם .. לא הייתי מדבר. 

 אז תפנה אליו. אנחנו לא אחראים עליו.  אדווה קאופמן:  'גב

 )מדברים יחד(

 אני מבקש, אמרתי לו לצאת החוצה.  מר יחיאל אדרי: 

 אתה לא אמרת לו לצאת החוצה. נתת לו ... דובר:

 ש ממך לא לשבת בשולחן. אני מבקש ממך לא לשבת. אני מבק מר יחיאל אדרי: 

 לא רוצה, לא רוצה.  דובר:

 )הפסקה בהקלטה(

שלי מהנקודה שנעצרתי. אני חושב חשוב לי באמת להמשיך את הדברים  מר ישי איבגי: 

שלהבא יהיה נכון לבדוק את השכר של העובדים. אני לא אומר חס וחלילה 

א מרוויח שיש הצדקה ואני מדגיש שחס וחלילה בן אדם שלוקח, בגלל שהו

נמוך, אבל אני אומר שאני רואה שני אנשים בעירייה בדו"ח אחד, שיש פעולה 
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שמתפרשת כלא חוקית, אני אומר רגע, שנייה אחת, בגלל הרגישות החברתית 

וגם חשוב לי לציין כסגן יושב ראש הוועד, אני אומר בואו נבדוק את השכר 

החוקיות, להבדיל ממה שלהם, בואו נבדוק איך אנחנו יכולים לעזור בדרכים 

 שראש העיר,

 מי זה סגן יושב ראש הוועד? מר אברהם בינמו: 

 מה? מר ישי איבגי: 

 אתה סגן יושב ראש הוועדה?  מר אברהם בינמו: 

 סגן ראש הוועדה,  מר ישי איבגי: 

 בעבודה שלו.  מר בוריס אייזנברג: 

 )מדברים יחד(

אני אומר חברים, אני אומר בואו נבדוק את  לא, בסדר, סליחה, בסדר גמור. מר ישי איבגי: 

זה, הגיעה ההזדמנות, אני פשוט זוכר את כל מה שאני אומר, הייתה לנו 

 ישיבה, 

 אבל  למה אתה פונה אל המבקר אם אתה רוצה שיבצעו דברים, מר אברהם בינמו: 

אני  פונה בכלל. הסתכלתי עכשיו במקרה לבוריס אבל בוריס מתעסק  מר ישי איבגי: 

בטלפון, אני מסתכל עליך. כל פעם שתפריע לי אני אסתכל אליך וככה זה 

 יהיה דינמי. 

 כשאתה תהייה הסגן, אני אהיה היושב ראש. מר בוריס אייזנברג: 

 יופי.  מר ישי איבגי: 

 אתה רק שוכח דבר אחד. מר יחיאל אדרי: 

 רגע, אבל אני  לא הפרעתי,  מר ישי איבגי: 

 תה שוכח דבר אחד סגן יושב ראש,לא, א מר יחיאל אדרי: 

 כן, מר ישי איבגי: 

 ועד עובדים, מר יחיאל אדרי: 

 כן, בטארו, מר ישי איבגי: 

 בטארו, כשאתה מדבר על עובד שהוא כלל אותו בדו"ח, מר יחיאל אדרי: 

 כן,  מר ישי איבגי: 
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 ...על עובד  מר יחיאל אדרי: 

 רגע שנייה, שניים, גם המנקה, מר ישי איבגי: 

 סליחה,  מר יחיאל אדרי: 

 גם המנקה? מר ישי איבגי: 

 והשני, כל זה נסגר במסגרת המנכ"לית עם מנהל המחלקה, מר יחיאל אדרי: 

 תן לי רגע לסיים. מר ישי איבגי: 

 כאשר זה הובא, מר יחיאל אדרי: 

 אבל תקשיב לי, מר ישי איבגי: 

 לבדיקה נוספת. מר יחיאל אדרי: 

תקשיב לי כשאסיים. רגע, מותר לי לסיים? אולי אני אומר, אתה יודע אבל  מר ישי איבגי: 

אחוז  99למדתי משפט  אחד, משפט שהוא ילווה אותך לאורך כל הדרך. אולי 

ממה שאני אומר זה שטויות, אחוז אחד תקבל בחינם, תגיד למה אני ראיתי 

את ראש העיר רשם פה היום כמה דברים שאולי אני אומר לך אולי זה 

 בת התושבים.לטו

 הוא אמר לי ... מר יחיאל אדרי: 

לבדוק את או קיי, אז מה שאני אומר, מה שאני אומר אני חושב שיהיה ראוי  מר ישי איבגי: 

השכר של העובדים. אני זוכר את כל מה שאני אומר בישיבות והישיבה 

שדיברתי על זה בפעם הקודמת היא הייתה ישיבה כמעט בתחילת הדרך, היא 

במקלט של המוקד העירוני, או קיי? של המוקד העירוני, שם אמרתי הייתה 

את אותם דברים. אני חושב שראוי לאור התוצאות, אני לא רוצה להגיד בגלל 

התוצאות, לאור התוצאות לבדוק את הסיפור הזה ולראות איך אפשר לטפל 

בשכר של העובדים שיעלה בהתאמה. אם קשה להעלות אותו פיזית, לראות 

פשר לעזור להם בתנאים הנלווים, אם צריך גם פגישה עם ההסתדרות איך א

לראות איך עושים את זה בצורה חוקית, אם  יש רצון בכלל, אני מוכן גם 

עזרנו  –לסייע ואולי אם הורדנו מקרה אחד, בגלל הדבר הזה דיינו, ואם לא 

 לאנשים שהם מתוך העיר שלנו  ואנשים שהם עושים את העבודה היום יומית

 כאשר אנחנו מדברים פה. 
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 היא לא עשתה עבודה יום יומית. מר גלעד הישג: 

 מה? מנקים לא עושים עבודה יום יומית? מר ישי איבגי: 

 ספציפית העובדת הזאת לא. מר גלעד הישג: 

 לא, אני אומר בכלל,  מר ישי איבגי: 

 ככלל. מר גלעד הישג: 

י רוצה לגעת רק בדבר אחד, לשאול את ראש בכלל. לגבי מורדות הכרמל, אנ מר ישי איבגי: 

שמורדות הכרמל יעברו לנשר והכול. הייתי שמח העיר. ראש העיר הצהיר 

לקבל ממנו עדכון, תוכל לרשום, להסביר לנו איפה זה עומד. נכון שיש דו"ח 

ונכון שמצאו ליקויים ונכון שיש דברים, אבל שם בין המלל של ה, זאת 

י שדובר להעביר וראש העיר הציע להעביר את אומרת במלל של הדו"ח ראית

זה לנשר והכול,  אגב, לא הבנתי מה הקשר בין הדברים שהתגלו שם למעבר 

לפה אבל הייתי שמח לקבל עדכון אחרי שלוש שנים מה קורה עם המצע 

 בעניין הזה של ראש העיר ואשמח ללוחות זמנים.

וקול, הייתי בישיבה אחת ואני הייתי בישיבה אחת ואני אומר לפרוט מר יחיאל אדרי: 

 מתבייש ש...

 אני לא אומר, אני לא אומר שלא. אני גם לא אומר שכן.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 רגע, רגע, חברים, מר ישי איבגי: 

 .. שהוא מדבר,אני לא מסכים לגבי  מר זאב שפיגלר: 

 לא, לא, לא, מר ישי איבגי: 

 .אבל זה בושה .. מר זאב שפיגלר: 

 אתה מבין לאן נכנסת, אתה מבין לאן נכנסת.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

יחיאל, אני לא אומר שכן, אני לא מכיר את העבודה שלהם, אני לא אומר  מר ישי איבגי: 

 שכן. 

 יושב שם היועץ המשפטי, מר יחיאל אדרי: 

 שפיגלר, אני רוצה לסיים רגע. מר ישי איבגי: 
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 ב שם מיכאל, יוש מר יחיאל אדרי: 

 אני רוצה להגיד.  מר ישי איבגי: 

 אבל לא בגלל זה, לא בגלל זה.  מר גלעד הישג: 

 הוא מחליט, הוא יושב גם בבג"ץ ומחליט מה קורה בנשר בטירה וברכסים. מר יחיאל אדרי: 

רגע חברים, אפשר שנייה? אני לא אומר שכן הם עושים את העבודה טוב ואני  מר ישי איבגי: 

מר שהם לא עושים את העבודה טוב. אני אומר ראש העיר, זה כולנו לא או

מסכימים, הצהיר שהוועדה תעבור לנשר והכול, אני רוצה לדעת סטטוס. 

מגיע לי כחבר מועצה? אני רוצה לדעת סטטוס איפה זה עומד. זה מה 

 שביקשתי. 

 טוב. מר אברהם בינמו: 

, יש לי עוד שני נושאים שאני רוצה לגעת לגבי הנושאים, רגע, שנייה אחת מר ישי איבגי: 

בהם. לגבי הנושאים האישיים, אתם מכירים אותי, אני לא אוהב לגעת בזה, 

אני לא נוגע בזה, אבל לגבי התנהלות אני ארצה לגעת בנושא קטן. פתחת 

בנושא של העבודה המדוברת, אני אפילו לא רוצה לגעת בזה, אמרת  דבר 

לאור הפרסומים שהיו, ראש העיר ביקש  פשוט, פתחת, הרקע ראש העיר

ממני. אני חושב שזה משפט שכבר מוסיף למה שפתחתי אתו, שזה עקום. אני 

אומר או שאתה מחליט לבד, אני לא יודע, עוד פעם אמרתי בפתיח, אני  לא 

יודע איך אתה מחליט על דברים, או שאתה מחליט לבד לעשות את הדברים 

זה וזה כבר לא נראה טוב ולכן אני מעדיף או שמישהו אומר לך לעשות את 

לא לגעת בזה אבל אני חושב שזה לא היה ראוי או לציין את זה או לשמור את 

 זה. 

 כי הפוך, הוא אמר,  מר בוריס אייזנברג: 

בוריס, אם אני אגיד שאני רוצה, סתם אני בכוונה מקצין, שיבדקו אותך, הוא  מר ישי איבגי: 

 יעשה את זה?

 למה שיבדקו? גם אני לא,  ייזנברג: מר בוריס א

 לא, רגע, מר ישי איבגי: 

 הוא אומר תבדקו אותי. מר בוריס אייזנברג: 
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 רגע, שנייה, מר ישי איבגי: 

 אם אני, מר בוריס אייזנברג: 

תחשוב עכשיו, זה בראש שלך, זה נשמע לך הגיוני שאני אגיד תבוא תבדוק  מר ישי איבגי: 

 אותי, זה אומר משהו.

 כן, כן. אני ציבורי זה נכון. בוריס אייזנברג:  מר

 מה אמרתי? אם הוא יחליט. מר ישי איבגי: 

 רגע, רגע,  מר בוריס אייזנברג: 

 רגע, תפתח, תראה את השורה הראשונה.אם הוא יחליט, מצוין.  מר ישי איבגי: 

כול להיות שאני ישי, ישי, הציבורי לפי דעתי זה נכון. אני בא ואומר י מר בוריס אייזנברג: 

עשיתי לא נכון כי זה היה רעש ציבורי גדול ותבדוק אולי אני כן לא עשיתי 

 נכון. זה מה שהוא אמר. 

אני, אני, אני לא אגיב על זה אבל אני אשלח אותך למקום אחד, לצמד  מר ישי איבגי: 

מילים. אם תקרא מה ההגדרה של ניגוד עניינים ואיך היא יכולה להתבצע, 

, אתה תקבל בדיוק את התשובה על זה ואני רוצה לעבור נושא אתה תקבל

 בבקשה ממכם. 

 )מדברים יחד(

 רגע, שנייה, יחיאל אני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור. אני רוצה לעבור. מר ישי איבגי: 

 בסדר. מר יחיאל אדרי: 

 לה,בסדר? אפשר? תודה רבה.  אמרתי שאני לא רוצה להתעסק בדברים הא מר ישי איבגי: 

 ... מר יחיאל אדרי: 

 תן לי לעבור, תן לי לעבור. אתה נותן לי לעבור נושא?  מר ישי איבגי: 

 ... מר יחיאל אדרי: 

 אתה נותן לי לעבור נושא?  מר ישי איבגי: 

 אבל חיים זה, הוא קיבל אישור.    מר רועי לוי: 

שר? תודה. לגבי הדבר תן  לי  לעבור, יחיאל, אני רוצה לעבור נושא, אפ מר ישי איבגי: 

האחרון. אדוני ראש העיר, לפני, ישיבה לפני הישיבה הזו דיברנו על העניין 

של הבנייה שהולכת להתבצע במקום מפעל  נשר ובסמוך למפעל  נשר על 
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השטח שלהם, עוד לא הבנתי כבר מכל הפרסומים אם זה שטח שלנו, מה 

לא יודע, הייתי שמח קודם הולך להיות שם פינוי בינוי, אני חבר מועצה ואני 

כל  בהזדמנות, לא עכשיו, שתספר לנו על זה. אני מציע לך תקרא את 

הפרוטוקול של מה שאמרתי לך שם ואז ניסית לעשות מזה איזה בדיחה, של 

האם עבור התושבים אתה מרוויח או מפסיד, אמר לך משפט חשוב המבקר 

יב מה אני אומר תמנף את השטח שנמצא שם בחלקו, תקשפה ותשתמש בו. 

לך, שמצוי היום, שעליו אתה מקבל ארנונה לשטחי היי טק או לדברים 

 כאלה, 

 ... תושבים?  מר אברהם בינמו: 

הנה, עוד פעם הפכת .., אתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות ראש עיר רציני  מר ישי איבגי: 

 או בדיחה? מה אתה רוצה להיות? אם אתה רוצה בדיחה, אני פה. 

 אני לא רוצה להיות מבקר. אני רוצה להיות ראש עיר,  ברהם בינמו: מר א

 אפשר? מר ישי איבגי: 

 אני ראש עיר. מר אברהם בינמו: 

 רגע, שנייה,  מר ישי איבגי: 

 אני לא אקבל ... מר אברהם בינמו: 

חושב, אני חושב שיהיה לך קל יותר, עם אז רגע, שנייה, אני חושב, אני  מר ישי איבגי: 

פרים אי אפשר להתווכח, ללכת לגזבר שלך, להגיד לו גזבר יקר, מה אני מס

 מקבל מתושב ומה אני מוציא, 

 אז אני עונה לך ... מר אברהם בינמו: 

 רגע, אבל אתה שולל את מה שהוא אומר ומה שאני אומר.  מר ישי איבגי: 

 .. את התשובה, אני אלמד אותך. מר אברהם בינמו: 

רגע, רגע, שנייה, אני עד עכשיו אני אמרתי דבר שטות. בא המבקר, חוזר אז  מר ישי איבגי: 

אולי על הדברי שטות שלי, אולי על הדברי חוכמה שלי שאתה כנראה עוד לא 

יחידות דיור על השטח הקיים  2,500הבנת אותם. אני אומר אמרת שיהיו 

 2,500-מצד ימין שלו. אמרתי לך תעשה חשיבה מחודשת לגבי ה 2,500ועוד 

על שטח שעדיין אתה לא מקבל כלום, אין ספק, אתה רוצה, אג'נדה של ראש 
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דירות שאתה רוצה להקים במקום שטח  2,500-העיר, מצוין. תחשוב על ה

מסחרי, אולי שם תעשה איזה פארק היי טק או משהו כזה, זה ייתן לך גם 

ם לתת לתושביאת התוצאות שאתה רוצה, גם הנבה כלכלית וגם תוכל עדיין 

את מה שאתה אומר שאתה רוצה לתת. אני מחזיר אותך, תקרא את 

 הפרוטוקול, 

 אם תיתן לי ל השיב.  מר אברהם בינמו: 

 בבקשה, הנה סיימתי, זהו. עכשיו סיימתי.  מר ישי איבגי: 

דווקא על הנושא הזה, דווקא על הנושאים שפתחת ועל הנושא הזה אני  מר אברהם בינמו: 

 3נה ממגורים, על כל שקל שאתה מקבל אתה שם שמח. הכנסה על ארנו

שקלים אתה שם שקל. זה פחות או  3שקלים. על ארנונה מעסקים, על כל 

 יותר.

 מאיפה אתה שם אותו? מר ישי איבגי: 

 מהארנונה ... מר יחיאל אדרי: 

שקל שהם שמים הוא  3-לא, לא, לא, אתה לא שמעת מה שהוא אמר. מה מר ישי איבגי: 

 שקל. מאיפה?מוסיף עוד 

 לא.  מר אברהם בינמו: 

 רגע, לא הבנתי, אז תסביר לי.   מר ישי איבגי: 

 אתה למעשה נותן להם שירותים,  מר אברהם בינמו: 

 כן. מר ישי איבגי: 

 שקלים. היחס שאתה שם שקל, 3הם משלמים  לך  מר אברהם בינמו: 

 . 2אה, או קיי, אתה מרוויח  מר ישי איבגי: 

 25-זה פעם אחת. פעם שנייה, בתכנון העתידי, כפי שאני רואה אותו ב מו: מר אברהם בינ

 השנים הבאות, 

 חשבתי שאתה הולך להגיד בשנתיים שלוש,  מר ישי איבגי: 

 בתכנון העתידי, מר אברהם בינמו: 

 בשנה הקרובה,  מר ישי איבגי: 

 בתכנון העתידי, מר אברהם בינמו: 
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 ... מר יחיאל אדרי: 

השנים הבאות, אנחנו מוכנים ובודקים  25-כשאנחנו מסתכלים עליו ב ינמו: מר אברהם ב

אחוז וההכנסות  65-ל 60שתמהיל ההכנסות מהארנונה לעסקים יהיה בין 

אחוז. זה תמהיל שכל עיר במדינת ישראל  35-מהארנונה למגורים יישאר כ

היום רוצה אותו. אני יכול  להראות לך דוגמאות עכשיו שעיריית פתח תקווה 

אומרת אני פחות מעוניינת לבנות בתים למגורים למרות שהביקוש למגורים 

 הוא אדיר. 

 )מדברים יחד(

לא מעוניין. עיריית רמת גן גם מעוניינת. אנחנו עדיין נמצאים  מר אברהם בינמו: 

בסיטואציה בגודל של העיר, ביכולות בינוי שלה, בתכנון העתידי, בתוכנית 

, ביחס של העסקים שיש לנו בסביבה. אנחנו עדיין המתאר שהולכת ומתהווה

יכולים, באמת, לבוא ולהגיד שזה היחס שאנחנו צריכים לשמור ולשמר. זה 

אחד. אני בכל זאת רוצה לענות על השאלה לגבי המבקר. תראה, מבקר 

תפקידו לבקר תהליכים. זה התפקיד שלו. יגיד לך את זה גם רועי לוי. הוא 

שבעירייה. לי יש אג'נדה שיכול להיות שלא דומה  צריך לבקר את התהליך

בכלל למשנתו, אבל משנתו לא חשובה כרגע אלא הביקורת שהוא עושה ואם 

הוא מצביע על ליקויים, מחובתנו לתקן אותם או להגיב עליהם או לראות 

להגיד לך שאני מאוד מקפיד על הנושא של אותם בדרך זו או אחרת. אני יכול 

א את כולם אנחנו יכולים לסיים בשנה אחת. יש בנוסף לכך תיקון ליקויים. ל

צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה. הרי ביקורת יש לנו בכמה 

גופים. היום באמת אנחנו .. של רגולציה אבל יחד עם זאת אנחנו מקפידים על 

הדברים. אני יכול להגיד לך שכן, יש לי שיחות ארוכות עם גלעד ולפי דעתי 

א עשה עבודה נכונה, עשה עבודה טובה, הוא עשה עבודה מוקפדת. הוא הו

נהג, נכון, כפי שהוא הכין את הדו"ח וזה דו"ח מפורט שבאמת אני עיינתי 

השארתי אני חושב אות או פסיק שלא קראתי בדו"ח הזה. לכן גם בכולו. לא 

 יכולתי להגיב עליו כפי שהגבתי, למעשה בכל סעיף יש לי שם תגובה. 

אני  חושב שמעולם מאז שאני חבר מועצה, מעולם לא הוצג דו"ח ביקורת  ר יחיאל אדרי: מ
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 כמו שאנחנו היום ראינו.

 ודנים בו. גם דנים בו. מר אברהם בינמו: 

 לא, מעולם לא.  מר יחיאל אדרי: 

גם הערות שלכם הן הערות שבמקום, לא עם כולם אני מסכים או לא  מר אברהם בינמו: 

הערות במקום והיה כאן דיון כמעט סעיף אחרי סעיף.  יש כאן מסכים, הן 

דברים שלפעמים נוגעים בצנעת הפרט, כן, שאולי מן הראוי שאפילו לא יידונו 

לחן, ... אבל בכל זאת אנחנו גוף ציבורי ומן הראוי שהדברים יונחו על השו

 מפני האנשים. 

 לגבי מורדות כרמל? מר ישי איבגי: 

אני יכול להגיד לגבי מורדות כרמל את ה.., תראו, המגמה שלי הייתה  מר אברהם בינמו: 

להקים ועדה מקומית לתכנון ובנייה בנשר. הבנתי שכנראה בתחילת 

שכן כאן  מעורבים הרבה הקדנציה קשה מאוד כל המהלך הזה, קשה מאוד. 

 מאוד גופים, 

 איפה המגבלות שלנו?  מר ישי איבגי: 

יש לי עוד שנתיים, יש לי עוד שנתיים. היו כאן הרבה גופים, היו שנייה,   מר אברהם בינמו: 

כאן הרבה גופים מעורבים, אני לא רוצה לציין אותם, היה הרבה פעילות 

סביב הנושא הזה, כאשר אני למעשה הגעתי לשתי מסקנות. מסקנה אחת 

שוועדה מקומית תיתן שירות פה לתושבים, תהייה זמינה ונגישה, ולמעשה 

ההכנסות וההוצאות הן כמעט אותו הדבר, אולי פה יהיו יותר. כן,  העלויות,

היום אנחנו משלמים, מי שמכיר את הדו"חות הכספיים יודע כמה. אנחנו 

עכשיו בשיחות שהיו לי לאחרונה עם מספר, אני לא יודע אם אתם יודעים, 

אני  לאחרונה נפגשתי עם קרוב לחמישה שרים, חברי כנסת, שחלקם אני דן 

עדיין ם בנושא הזה. גם כאשר אתה רוצה ללכת למהלך כזה, אתה צריך אית

את אישור משרד הפנים? כי למה אתה צריך את אישור משרד הפנים? בגלל 

שאתה ועדה מרחבית שכוללת בתוכה שלוש רשויות, היום למעשה טירת 

 כרמל יכולה להקים ועדה.

 למה?  מר ישי איבגי: 
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 ולה להקים לעצמה ועדה.עיר,  עיר יכ מר אברהם בינמו: 

  גם אתה עיר. למה אתה לא יכול? מר ישי איבגי: 

 גם אני, רגע, תן לי לסיים.  מר אברהם בינמו: 

 לא, חשבתי רק הם.  מר ישי איבגי: 

בתוך הוועדה המרחבית יש את טירת כרמל, רכסים ונשר. למעשה נשר   מר אברהם בינמו: 

 ות. וטירת כרמל יכולות להקים ועדות מקומי

 .. יש להם ועדה. מר רועי לוי: 

 לא, יש להם ועדה מרחבית כי זה נוח להם. מר אברהם בינמו: 

 הם מתחלקים בהוצאות לפי מה שהוא אומר. מר ישי איבגי: 

לא משנה, זה למעשה יוצר פחות לחץ על המערכת. זה אני אומר לך. אם  מר אברהם בינמו: 

לא מדבר בשמו, אבל אני  מעריך, תשאל את ראש עיריית טירת כרמל,  אני 

אם תשאל אותו אם הוא רוצה להקים ועדה, הוא יגיד לך ממש לא. הוא לא 

 צריך שיבואו אליו כל יום, 

תקרא את הפרוטוקול, תקרא את הפרוטוקול של מה שאני אמרתי לך  מר ישי איבגי: 

 כשהצהרת את זה. 

 רגע, אני יכול להגיד לך, מר אברהם בינמו: 

 הוא ייעץ לך את זה. איבגי: מר ישי 

שאני הייתי אחראי או הייתי שותף להחלפתם הן של יושב ראש הוועדה  מר אברהם בינמו: 

 הקודם .. והן של מהנדסת הוועדה. אני הייתי שותף.

 הוא יצא לפנסיה.   מר רועי לוי: 

ר שני, אני לא, אני הייתי שותף. רצו לעשות לו הארכות. זה דבר אחד. דב מר אברהם בינמו: 

ה.. הם מקרים קשים מנשוא. למה יכול להגיד לך, אומר את זה גם שפיגלר, 

הם קשים מנשוא? באמת על  מרפסת אתה יכול לדון ארבע שעות והאנשים 

צועקים לשמיים. יחד עם זאת אני יכול להגיד לך שנעשה שם תהליך מאוד 

ת ארכיון ראוי מתקדם. כל המבנה שופץ בצורה דרמטית. הארכיון הופך  להיו

לשמו, חדרי הישיבות, חדרי הוועדות, הוספו פקחים, הוספו תקנים, נכנס 

שמאפשר לוועדה לקבל כספים מתקציבי המדינה. עכשיו הנושא  101תיקון 
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לא, אני אביא את זה לדיון יחד עם החברים שהתחילו איתי הזה עוד לא, עוד 

ו להטיל את הסיפור על בדיון הזה, כל מועצת העיר, אני למעשה בזמנו רצינ

זאב שפיגלר, עזוב כרגע מה הסיבות שקרו או לא קרו, אבל אני אומר לך 

כרגע הוועדה היא סבירה. אני יכול להגיד לך שאם תעשה סקר על כל 

הוועדות לתכנון ובנייה, היא נחשבת בין הגבוהות ביותר. למה בין הגבוהות 

ענה ולכן עכשיו דרשתי ביותר? כי הזמינות, היכולת שלך להגיע ולקבל מ

להרחיב את שעות הקבלה, דרשתי להרחיב את שעות הקבלה, קיבלו 

תקציבים לנושאים האלה, ב' אנחנו גוף מרכזי בתוך המקום הזה שיש לנו מה 

להגיד ואני מקווה ש..  ילכו לקראת, כי באמת היום כשאתה הולך לשם אתה 

 רואה דברים חדשים שלא ראית שנים קודמות.

 הקרובות ...? אתה מעריך שבשנתיים  איבגי: מר ישי 

אני לא, אבל אני אספר לך מה כן, מה נסגר. אני  מודה, תשמע, למרות  מר אברהם בינמו: 

ההצרכות הגדולות שלדעתי יש לו, לדעתי, לדעתי, כבר היה מסוכם שמשרדי 

הוועדה עוברים לנשר, כבר היה מתוכנן, כבר היה סגור, כבר התקבלה 

יה ממש, הכול היה מאורגן לכך. אמרתי עד שנקים ועדה ההחלטה. ה

מקומית שמשרדי הוועדה, מה הייתה הסיבה? הנגישות שלהם ולכן הם בחנו 

שלושה מקומות כאן,  הם בחנו פה מקום, בסוף הם חשבו על המקום ליד 

השופרסל, שם יש נגישות תחבורתית. למה אני צריך לשלם ארנונה לחיפה? 

ארנונה לחיפה. אז אני אומר  הדבר הזה עוד לא הסתייע,  הרי אנחנו משלמים 

אני מקווה שהוא יסתייע, אני מקווה שנעשה עוד חשיבה מחודשת על העניין 

הזה ונצא לדרך כזו או אחרת אבל נצא לדרך יותר טובה. אני אומר זו נקודה 

עדיין למחלוקת ואני אומר לך ראשי הערים לא כל כך אוהבים את הסיפור 

 הלחץ, הזה כי

אתה רוצה אבל גם בסוף להתפרץ, זאת אומרת להיות לבד לנשר או להיות  מר ישי איבגי: 

 עדיין עם שלושתם?

 לא,  המגמה שלי היא להיות ועדה עצמאית. מר אברהם בינמו: 

 או קיי.  מר ישי איבגי: 
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י כדי להקים ועדה עצמאית זה באמת אתה צריך להקפיד קלה כחמורה פ מר אברהם בינמו: 

עשר מאשר, פי עשר מאשר במועצת העיר. הדברים שם הם דברים, באמת, 

 הנה אני יכול להגיד לך, 

 אני זוכר את כל מה שהוא אמר לך. מר ישי איבגי: 

קשה מנשוא, הם דברים קשים, אתם לא מבינים איזה רמות ויכוח ודיון  מר אברהם בינמו: 

תשמעו, אני ראיתי יש שם. אני רק רוצה לחזור קצת למה שאמר גלעד. 

בחוסר נוחות את ההתנהלות שהייתה שם מול היועץ המשפטי הקודם 

והייתה התנהלות בלתי כתובה, לא היה שום דבר מסוכם, הוא יכול היה 

אני אתן לך דוגמה, אנחנו שואלים, אני אומר הכול לטובה, היו להגיד, 

ם שנשלם אומרים או קיי, אם תהייה הצלחה באיזה תיק, כן? אז הוא במקו

מיליון שקל, אז גם על זה הוא לא קיבל והיו לנו  5מיליון, נניח שילמנו רק  10

הפסדים שעד היום הוא קיבל. בשעות מפה עד פתח תקווה. שעות מופלגות. 

אין כזה דבר. אני היום יודע שכאשר אני בא לסיכום עם עורך אני, אני ממש 

ורכי דין, אבל אתה סוגר סוגר אתו למרות שזה קשה, מאוד קשה לסגור עם ע

שעות, תגיע לתיק, תגיע לעתירה, תגיע לערעור, לא חשוב,  100אתו, אדוני תן 

אתה מגיע אתו. שם הנושא הזה היה פרוץ בצורה חמורה ביותר. אני רוצה 

להגיד לך שאני אפילו חשבתי שהיה נכון גם להביא אותי למשא ומתן. אני לא 

לתי את העמדה של סיני אבל זה סוג קיבלתי את העמדה של סיני, לא קיב

 שנה, שאתה באמת, 30שנה,  20יחסים שנתקיים שם 

 עוד עם האבא. מר רועי לוי: 

עוד עם האבא, בבקשה, עוד עם האבא, למרות שאני יכול להגיד לך  מר אברהם בינמו: 

הוא מומחה גדול, הוא מקצוען שאין  כמעט שני  לו, שבנושא תכנון ובנייה 

ין ולכן גם קיבלו החלטות שהיום היועצים המשפטיים מקבלים כן? אבל עדי

שכר הד הוק וזה השכר שלהם נקודה. לפעמים אתה רוצה גם את התוצאה 

בזה שאומר לך גלעד בסך הכול היו שתי תביעות. מה איכפת לי שיהיו 

תביעות, הוא למעשה אולי, אולי מנחה את המערכת תפחיתו את  8תביעות, 

ריך לרוץ לבתי המשפט, כן? אז עכשיו יש לנו כמה דיונים התביעות כי אני צ
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בבתי  משפט ומה אתה חושב שמהצד השני עומדים עורכי דין שהם נולדות 

יש שם קבלים ויזמים וזה לא פשוט בכלל. אתמול, הם תותחים. אל  תשכח ש

כל הנושא של תכנון ובנייה הוא בעייתי מאוד. התקבל חוק המרפסות, עדיין 

את המוות על מרפסות. כבר התקבל חוק המרפסות, שחררו את עושים לך 

 האנשים. אני יכול  לספר לך דוגמאות הזויות. 

 מה החוק הזה?  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

אני אתייחס לכמה דברים שישי העלה. לגבי נושא שכר, ראשית כל נעשתה  מר גלעד הישג: 

. בנושא שכר. שכר העובדים , ביקורת .2009ביקורת שכר, אם אני לא טועה 

אני אזכיר  לך הוא מוגבל, אנחנו מוגבלים, המעסיק, בהסכמי עבודה שאתה 

לא יכול לתת להם. ביקורת שכר תהייה השנה, מקיפה, רק לידיעתך. בנושא 

תפקיד של מבקר באופן כללי.  אני יודע שלפעמים יש מחשבה כזאת אצל 

של שופט או שהתפקיד שלי  האנשים שהתפקיד שלי זה להיות איזשהו סוג

הוא לחפש את האנשים שעושים דברים שאסור. אז לא. זה לא התפקיד שלי. 

התפקיד שלי הוא, אתם, הנהלת העירייה מציבים מטרות,  אני צריך לוודא 

שהדבר הזה מתבצע ואתם משיגים את המטרות שלכם בצורה היעילה 

זה לעשות את ולסייע לכם בוהחסכונית, האפקטיבית והטובה ביותר. 

העבודה, את מה שאתם הצבתם בפניי, זה לא משהו אחר. עכשיו, אם על 

הדרך אני מוצא דברים של התנהלות שלא תקינה, אני בטח אתייחס לזה. 

עכשיו, למה אני מטפל בנושא של עובדים מהסוג הזה כמו שאתה ראית פה 

 וזה הציק לך? מכיוון שאני סימנתי לעצמי במסגרת איזשהו מבחינת

הסיכונים שקיימים בעירייה שלנו, שהנושא הזה שאני לא רואה את העבודה 

 וכל מיני דברים שהתרחשו, 

 גלעד, יש לנו עוד כמה דקות,  מר אברהם בינמו: 

 אני כבר מסיים. אני כבר מסיים. אני כבר מסיים.  מר גלעד הישג: 

 רק משהו אני רוצה להגיד לך.  מר בוריס אייזנברג: 

 ()מדברים יחד
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 כל אחד דיבר. מר יחיאל אדרי: 

 אני עוד לא דיברתי.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

אבי, טירת הכרמל, לא רוצה, לא רוצה לא רק את הוועדה אצלו, הוא  מר בוריס אייזנברג: 

 גם רוצה מכון טיהור אצלו.

 הסדר, ניתן לו הכול. מר יחיאל אדרי: 

 כן.   מר אברהם בינמו: 

 זה ניגוד עניינים.  ר: מר זאב שפיגל

 בקיצור, אני כבר לא זוכר מה אמרתי.  בקיצור,  מר גלעד הישג: 

 גלעד, גלעד,  מר אברהם בינמו: 

 התחלת להגיד שביקורת של,  מר ישי איבגי: 

כן, המטרה היא בסופו של דבר היא לסייע לעירייה להשיג את המטרות שלה  מר גלעד הישג: 

 ה. בצורה הכי יעילה והכי טוב

 שמת לך למטרה בדיוק את ההתנהלות. מר ישי איבגי: 

התנהלות העובדים, יש תופעה שהמנכ"לית צריכה לתת עליה את הדעת,  מר גלעד הישג: 

שהיא עדיין קיימת, זה לא מקרה ראשון לצערי וגם לא שלישי וגם לא רביעי. 

 בגלל זה זה בדק.

מקום שלך. מנכ"לית, לדעתי, או זה, סליחה שאני אומר, זה בדיוק ה מר ישי איבגי: 

 מהביקורת שעשיתי, את צריכה לעשות בדיקה מקיפה, ולבדוק, זהו.

אני עוד פעם חוזר ואומר, אני רוצה להודות לגלעד על העבודה שהוא  מר אברהם בינמו: 

 עשה. 

 רגע, תן לי לדבר. מר זאב שפיגלר: 

 רגע, לא אמרתי שאני מסיים.  מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 אני אסכם, אני אסכם, תסמוך עלי שאני אסכם.   מר אברהם בינמו: 

 די, נו, חאלס.  מר יחיאל אדרי: 

 כן. מר אברהם בינמו: 
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אני ברשותכם רק לעניין הדו"ח הזה של הנושא של התקציב. אני  חושב שזה  מר רועי לוי: 

חשוב. דו"ח חשוב מאוד, פרק חשוב מאוד בתוך הדו"ח, אולי מבחינתי הכי 

לדעתי הממצאים, המסקנה הסופית כפי שהעלה המבקר היא מעידה על 

כישלון בתכנון של תקציב העירייה. אם המבקר מציע או כותב שכדי לכסות 

לקחת הלוואה או לקצץ, על ההוצאה הקבועה שנוצרה בתקציב, יש צורך 

 זאת אומרת, 

 גידול בהכנסות. מר אברהם בינמו: 

בהוצאה מייד תוך שנה, זאת אומרת אני  חושב שאנחנו מדברים על  או לקצץ  מר רועי לוי: 

, זאת אומרת תוך שנה הוא אומר או שתיקחו הלוואות או שתיקחו 2014

הלוואה או שתקצצו, זה מדבר על תכנון לקוי של תקציב העירייה. ניתן 

לראות את זה לדעתי בשני פרמטרים מרכזיים. אחד, זה כפי שהמבקר ציין 

ההכנסה הקבועה שלוקחים אותה לשימוש השוטף, בהכנסה בנושא של 

המשתנה, סליחה, אפשר לראות את זה בעוד מקום שזה הנושא של ההכנסות 

העצמיות שאני מנסה להבין ואני אקח גם כן אחר כך דו"חות נוספים ובבית 

-גדלנו בהכנסה הקבועה ב 2015-ל 2013-אני אעשה עבודה, כדי להבין איך מ

מיליון מבלי ש,  מבלי שנוספו  112-מיליון ל 102-אומרת מאחוז, זאת  10

 שטחים מהותיים לארנונה שזה ההכנסות העצמיות שאני מדבר עליהם.

צריך לבדוק את ההנהלה הקודמת. כי הרבה כסף נכנסו לקרנות שלא היו  מר יחיאל אדרי: 

 צריכים להגיע לשם.

 מרתי ממה. איך זה נוצר. צריך אמרתי לבדוק איך זה נוצר, לא א מר רועי לוי: 

 איזה עמוד אתה מדבר רק רועי? מר גלעד הישג: 

. כמובן רואים כאן את הצניחה בתגמולים החד פעמיים ומצד שני, 127, 127 מר רועי לוי: 

אחוז  10יש את הנושא של ההוצאות ואם נגע בזה ראש העיר אז דיברתי על 

אחוז  10ידול גם כן של בנושא של הכנסות עצמיות, אז אנחנו רואים כאן ג

 10מיליון וכמובן בפעולות גם כן שוב עוד  62-מיליון ל 52-בנושא של שכר, מ

אחוז של גידול שזה צריך להיות ממומן. בהערת ביניים אני יכול להגיד 

שלאחרונה אני שומע בהרבה מקומות בעיר שיש כל מיני תיקונים וכל מיני 
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, שאומרים אין לנו תקציב לבצע דברים מהותיים כמו מחשבים בגני ילדים

תיקון כזה או אחר או אנחנו ממתינים לתקציב שנה הבאה. אני חושב שזה 

מעיד את העדות המרכזית על כך שהתפקוד  לקוי לכן אני מברך על הדו"ח 

של המבקר בעניין הזה. כי למרות שכפי שאמרת יחיאל שאין חובה, או ראש 

המבקר בדו"ח, אז נכון, אין חובה העיר אמר שאין חובה לקבל את המלצות 

לקבל אבל אני חושב שינהג ראש העיר בתבונה אם ייקח את העניין הזה ככלי 

עזר מהמהלך, באמת אבל מהמעלה הראשונה, שהציב בפניו המבקר וישתמש 

 . 2017-בו בתכנון תקציב ל

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

תי ואני חושב שהדו"ח הוא מקצועי, קודם כל אני באמת התרשמגלעד,  מר זאב שפיגלר: 

הוא מעמיק, אתה רואה זה עשה, אין לי זמן אפילו להסתדר אתה אומר. 

נכנסת לפרטים בצורה מדויקת. אני לא נכנס לגבי הסעיפים שנבדקו, הרי 

וחופש הפעולה שלך. אבל כללית מבחינת הדו"ח, אני חושב  הזאת הפריבילגי

שהשקעת. אני רוצה לציין ואני לא שהוא באמת מצדיק וראוי את העבודה 

ארחיב, זה גם צרם לי הנושא שלי באופן אישי קצת צורם שאנחנו מתייחסים 

לגבי צפי עתידי של הכנסות ומגיעים למצב שאנחנו מקבלים דוגמה,  

מאריכים כמו העתקת הבסיס הצבאי שאתה מציין שם או הבנייה של .. וכו' 

האלה. אין בעיה לתכנן, אבל יש  ואתה בא ואומר באו נתכנן על ההכנסות

בעיה לבוא ולהכניס אותם מבחינה תקציבית. מה זה אומר? אם אני לא, אני 

מיליון שקל למימון   7מיליון,  2דוגמה הכנסה של באופן אישי לא בא ומכניס 

יחסי שזה ייכנס לי השנה. כשזה ייכנס אז אני אכניס אותו. מה שאנחנו 

 5מרים לפי ההערכה שלנו השנה ייכנסו עוד עושים בפועל כרגע, אנחנו או

מיליון,  ובוא  נבנה עליהם וכתוצאה מזה בסופו של דבר אנחנו  2מיליון, 

כפי שהכנסת אותנו. אז לדעתי האישית זה  2014נכנסים לגירעון כמו שבשנת 

נורא צורם לי. לא אתה הכנסת כמו שאנחנו נכנסנו. אני חושב שאנחנו 

זה מה שיש לנו. כשההכנסה העתידית שאנחנו  צריכים להיות ריאליים.

 מדברים עליה תיכנס, נשתמש בה. בכל מקרה אני מודה לך, תודה.
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אני רוצה ברשותכם ככה. אני בדרך כלל מקבל את המלצות המבקר,  מר אברהם בינמו: 

חלקתי בנושא ועדת מורדות  .והראיה היא התשובות שנתתי בגוף הדו"ח

 כרמל כי הנחתי ש, 

 רצית שאני אחמיר יותר. ד הישג: מר גלע

נכון. רציתי שתחמיר יותר, נכון. זה לא רק ההערות היחידות שאנחנו  מר אברהם בינמו: 

מקבלים מגוף ביקורת ומתקנים אותם. אנחנו נוהגים לתקן ליקויים. יחד עם 

זאת אני רוצה להגיד שאני רואה בדו"ח הזה עוד כלי לעבוד בלי עבודה. אני 

בסיפוק רק שנשר היא מנוע הצמיחה הכי גדול באזור. אתם  יכול  לציין

יכולים לגחך ולצחוק כאוות נפשכם, אנחנו מנוע הצמיחה הכי חזק בצפון 

משתי סיבות מרכזיות, משתי סיבות מרכזיות, אם קצת אתן לכם נתונים מה 

קורה ברשויות לידינו, אולי קצת תתחילו לחשוב אחרת. אבל אני אתן רק 

מיליון שקל, מחיפה הקרובה  250מטבריה הרחוקה שחייבת לי דוגמה אולי 

שחייבת קרוב למיליארד ומשהו שקל אבל תודה לאל, עיריית נשר עד היום 

לא לקחה הלוואה משום בנק ועוד שתי רשויות במדינת ישראל  נהגו ככה, 

 כבר שמריהו וסביון. 

 )מדברים יחד(

 יים, זכותנו הלגיטמית, תן לי לס מר אברהם בינמו: 

 אתה משנה את הדיסק לאט לאט. מר ישי איבגי: 

 תן לי  לסיים.  מר אברהם בינמו: 

 בהתחלה רשות איתנה, מר ישי איבגי: 

 תן לי לסיים. מר אברהם בינמו: 

 ...  מר ישי איבגי: 

 לא, זה לא הוגן. מר אברהם בינמו: 

 אחר כך טבריה.  מר ישי איבגי: 

נשר היא מצליחה מאוד, הכול בא תוך כדי תכנון, בשלב זה לא הוגן.  מר אברהם בינמו: 

הראשון של הקדנציה מצאנו לנכון לעשות הרבה מאוד פעולות שלא נעשו כאן 

במשך שנים. הבאנו אג'נדה חדשה שהיא יותר נוגעת בתושב מאשר במשהו 
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אחר ו.. יחד עם זאת אנחנו יודעים שהמקורות הם לא פנויים כל הזמן. אנחנו 

ל הכנסות חד פעמיות. אנחנו לא מתכננים על הכנסות חד פעמיות לא בונים ע

אבל בהחלט בחישובים שלנו אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, לטווח של שנים. 

אנחנו מסתכלים על יכולת ההכנסות שלנו, יחד עם זאת אני יכול להגיד לך 

שאחת לחודש גם נושא הגבייה, גם  נושא הגבייה עובר אצלנו בדיקה יסודית 

עבר לדברים שעושה הגזבר במחלקת הגבייה, אנחנו יושבים, מרימים מ

אלף שקל.  800ועוד  700ועוד  500ועוד  400טלפונים  לאנשים ומקבלים עוד 

אנחנו לא ששים ללכת לבתי משפט עם התושבים. אני אומר לך, אני מאמין 

 שבסופו של דבר אתה יכול להצליח ולהשיג תוצאה טובה. 

 . 2015אני רוצה לציין שהדו"ח מתייחס עד תקציב  : נו'ח  מיכה ז"רו

 .2014לא,  מר רועי לוי: 

מיליון שקל, תקציב באופן  193היה  2015-, והתקציב ב2015לא, עד תקציב  נו: 'ח  מיכה ז"רו

טבעי הוא מתעדכן בין אחוז לשתיים  כי גם הארנונה עולה והכול עולה. אם 

הוא  2016מיליון ותקציב  197-יע לונעדכן אותו, במדדים נג 15ניקח את 

186.6 . 

 אם כך? אמרת אחוז,  כמה יהיה?  15-ל 13מה ההבדל בין  מר רועי לוי: 

 אחוז,   2ואני אוסיף  193שאם זה  נו: 'ח  מיכה ז"רו

 .15-ל 13-לא, מ מר רועי לוי: 

 ? 2016מה אתה עכשיו מביא את  מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 הם יבינו, : מר אברהם בינמו

 לא, אני מסביר.  נו: 'ח  מיכה ז"רו

חודשים, הם יבינו שהכול  5, 4הם יבינו כשיוגש להם התקציב בערך עוד  מר אברהם בינמו: 

 נדע תוך כדי תכנון והתחשבות במה שקרה. תודה רבה. הדיון הסתיים. 

 *** הישיבה*** נעילת 

_____________      _____________ 
 אבי בינמו         מיכל ליבנה

 ראש העיר    , מרכזת ישיבות המועצה מנכ"ל


