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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
מס' 844 - 4/2017
התקיימה בתאריך  ,15.2.2017י"ט בשבט ,התשע"ז
נוכחים:
מר אברהם בינמו -ראש העיר ,עיריית נשר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
מר משיח עמר ,סגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר בוריס אייזנברג ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
מר דן תיכון ,חבר מועצה

מוזמנים:
רו"ח מיכה ז'נו – גזבר העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר – יועמ"ש העירייה
מר גלעד הישג – מבקר העירייה
גב' מיכל ליבנה – מנכ"ל העירייה
מר אייל לרמן – דובר העירייה
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סדר יום:
 .1הודעות ראש העיר
 .2בקשת חברי האופוזיציה לישיבה שלא מן המניין שנדחתה מישיבת המועצה מיום
 .25.2.2016בקשת חברי האופוזיציה לישיבה שלא מן המניין מיום 29.1.17
 .3שאילתא – ישי איבגי :נפילת עמודי חשמל ובטיחות בעיר
 .4דו"ח מבקר המדינה מיום  22.11.16בנושא ייעוץ והספקת שירותים משפטיים.
 .5דו"ח רבעון  3לשנת 2016
 .6אישור תב"רים
 .7אישור סגירת תב"רים
 .8אישור המלצת ועדת הנחות למחיקת חוב ארנונה לשנת  – 2016בהתאם להוראות
סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
 .9חוק עזר לנשר (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ז 2017
 .10חוק עזר לנשר (מודעות ושלטים) התשע"ז 2017
 .11אישור גמול לחברי ועדת ערר בארנונה על השתתפותם בישיבות הוועדה בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012

פרוטוקול
מר אברהם בינמו :אני מבקש לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מספר - 4/2017
 . 844בראשית דברי בעקבות הודעה שקיבלנו בזה הרגע ,אנחנו מביעים צער
על מותה של ניצה סובוביץ' ,מי שניהלה את בית הספר בית יהושע עשרות
בשנים .משתתפים בצער המשפחה .ההודעה הזאת התקבלה כרגע .היא
הייתה מאושיות החינוך בעיר הזו .היא גידלה כאן דורות של תלמידים בבית
ספר בית יהושע על שם האלוף יהושע בלוברמן .אני מבקש לציין את הנוכחים
בישיבה .משיח עמר ,איגור גורביץ' ,דן תיכון ,רועי לוי ,ישי איבגי ,אדווה
קאופמן ,גאורגי גרשקוביץ ,בוריס אייזנברג ,נעמי כספי ,יחיאל אדרי ,אבי
בי נמו .נעדרים דוד עמר וזאב שפיגלר .הן משתתפים בישיבה מבקר עיריית
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נשר גלעד הישג ,היועץ המשפטי עורך דין אלכס טנדלר ,הגזבר מיכה ז'נו,
דובר העירייה ,מנכ"ל העירייה מיכל לבנה ,דובר העירייה אייל הרמן.

סעיף  – 1הודעות ראש העיר
מר אברהם בינמו :בהתאם להוראות סעיף  6ה' לתקנות ההסדרים במשק המדינה ,הנחות
מארנונה ,תשנ"ג  ,1993החלטות ועדת ההנחות בישיבותיה מיום ,27.1.2016
 21.12.2016 ,7.9.2016 ,25.5.2016מונחות בפני המועצה.
דובר:

מה? על מה אתה מדבר? איפה?

מר דן תיכון :אני מתנצל ,אני רוצה להבין ... ,מונח.
מר גאורגי גרשקוביץ :ועדת הנחות ,הנה כאן,
מר דן תיכון ... :מונח.
מר גאורגי גרשקוביץ :תבדוק ,תסתכל.
דובר:

זה הגיע כבר הנושא?

רו"ח מיכה ז'נו ... :לסדר ,קיים  ...על פי תקנות ההסדרים ,החלטות הוועדה אינן  ...אישור
המועצה ,תונחנה על שולחן,
מר דן תיכון :וזה נושא על סדר היום?
רו"ח מיכה ז'נו :לא ,זה לא,
מר דן תיכון :אמנם אתה מדבר שלא על פי רשות אבל תסביר לי מה,
דובר:

למה ,הוא צריך לבקש רשות? דן ,מה קרה?

מר דן תיכון :לא ,הוא צריך.
דובר:

לא ,הוא לא צריך .שאלת אותו הוא עונה לך.

מר דן תיכון :לבקש מראש העיר .אבל מה זה משנה ,שישיר .מה אתה אומר שהחוק אומר?
מר אברהם בינמו :מיכה ,אני אשיב לך.
מר דן תיכון :אפשר לקבל את זה?
מר אברהם בינמו :מאחר,
מר דן תיכון :לא ,אני מבקש לקבל את זה עכשיו .מאחר שזה מוכן על שולחננו תניח את זה
על שולחננו ,תניח את זה על שולחננו ...
מר אברהם בינמו :מאחר וועדת ההנחות דנה בבקשות,
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(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :ועדת ההנחות שאם אינני טועה אתה חבר בה,
מר דן תיכון :אני חבר בה,
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים,
מר דן תיכון ... :שלא הייתי ,לצערי.
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים ,תן לי לסיים בבקשה .ועדת ההנחות דנה בבקשות הנחה
שמתוקצבות ,אתה מפריע .אני מבקש להסיר את המכשיר הזה ,זה מפריע
לישיבת המועצה.
מר ישי איבגי :זה המכשיר שעל ידך ,זה לא המכשיר הזה .אולי אתה לא שומע  ...אל תדאג,
לך הוא לא יגיד להסיר את המכשיר.
מר אברהם בינמו :מאחר וועדת ההנחות דנה על פי חוק בבקשות של תושבים להנחות
מארנונה ישבה הוועדה ודנה ב 4-ישיבות בהנחות לתושבים אשר הגישו את
הבקשות .ההנחות האלה מתוקצבות בתקציב העירייה ובגלל צנעת הפרט הן
מוגשות רק עם תעודת זהות .מאחר ואתה חבר בוועדה אתה יכול גם לדעת
ולראות את השמות .אין דנים בהנחות של ארנונה בפני מליאת מועצת העיר.
בוועדה חברים נדמה לי  3חברי מועצה ,מחלקת הרווחה ,היועץ המשפטי,
המבקר נמצא שם והגזבר ובהתאם לכך אנחנו נוהגים  ...ולכן החוק מחייב
אותנו להניח את זה על השולחן ,אתה רשאי לעיין בזה באופן אישי ,אפשר
להעביר לך את הדברים.
מר דן תיכון :כן ,אני ,אדוני הגז בר .אני מבין שאם זה צריך היה להיות מונח אז המשמעות
של זה מונח על שולחננו .עכשיו ,אני מבין שמתוך הרשימה אי אפשר לדעת
דבר ,לכן אני מחר בשמונה אתייצב בלשכתך ותראה לי את כל התיקים .את
כל התיקים .ואני מבקש שתהיה פנוי מחר בשמונה בבוקר.
מר אברהם בינמו :הוא לא יכול מחר בשמונה בבוקר ,יתאמו לך פגישה ,יכבדו אותך ויכינו
לך את הדברים.
מר דן תיכון :אדוני,
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד ,אתה לא קובע מתי להיפגש ...
מר דן תיכון :אני לעת עתה עובד בהתנדבות ,הוא עובד בשכר.
רו"ח מיכה ז'נו :יתאמו לך פגישה.
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מר דן תיכון :לא ,אל תגיד לי יתאמו ,תגיד לי מחר מתי נוח לך ,אני אתאים את עצמי.
רו"ח מיכה ז'נו :יתקשרו אליך מחר,
מר דן תיכון :לא ,אל תגיד לי יתקשרו.
רו"ח מיכה ז'נו :אני לא זוכר את היומן שלי בעל פה.
מר דן תיכון :אני לא עובד אצלך.
רו"ח מיכה ז'נו :אל תצעק עלי.
מר דן תיכון :אל תגיד לי מה לעשות.
דובר:

לא ,לא ,דן ,תכבד את האנשים .דן ,תכבד את האנשים .דן ,תכבד את
האנשים.

(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אני לא הצלחתי לקיים איתך פגישה במשך הקדנציה הזאת ואתה תשמע
היום מה יש לי לומר על המילה שלך.
רו"ח מיכה ז'נו :תודה רבה .ידברו איתך מחר.
דובר:

דן ,תכבד את האנשים.

מר דן תיכון :תגיד לי היום כי אני לא עובד אצלך.
מר אברהם בינמו :טוב ,אני עובר לנושא,
מר דן תיכון :אני לא עובד אצלך.
מר אברהם בינמו :אני עובר לנושא הבא,
מר דן תיכון :אדוני,
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד,
מר דן תיכון :אדוני היושב ראש,
מר אברהם בינמו :אתה תגיע לישיבות ועדת הנחות,
מר דן תיכון :אתה אל תגיד לי מתי להגיע.
מר אברהם בינמו :תגיע לישיבות ועדת ההנחות,
מר דן תיכון :אתה אל תגיד לי מתי להגיע,
מר אברהם בינמו :ותעשה את עבודתך בהתנדבות כפי שמתחייב בחוק.
מר דן תיכון :אני מבקש לראות את התיקים  ...ההנחות.
מר אברהם בינמו :אתה נתת הנחות.
מר דן תיכון :אתה נתת הנחות.
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מר אברהם בינמו :אתה נתת הנחות.
מר דן תיכון :אתה נתת הנחות לחברים שלך ומקורבים ואתם לא נותנים לעיין בתיקים
האלה.
מר אברהם בינמו :אני מבקש ,רבותי .אני כבר אומר לך,
מר דן תיכון :ותחת איזה חוות דעת,
מר אברהם בינמו :דן תיכון,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אתה יכול לעיין בכל הדברים וגם עיינת בהם וגם ...
מר גאורגי גרשקוביץ :דן ,ברוב הישיבות האלה היית נוכח גם.
מר דן תיכון :אדוני,
מר גאורגי גרשקוביץ :בחצי מהם בטוח שאתה נוכחת.
מר דן תיכון :אדוני ,מאחר ואני מבוגר ממך באיזה יום או יומיים אז יש,
מר גאורגי גרשקוביץ :ישבת ביחד איתי באותו שולחן.
מר דן תיכון :יש להניח שהזיכרון שלי טוב משלך ואתה לא צריך לרענן את זכרוני .מה
שעיינתי מתי שהייתי אני יודע .גם אז לא נתנו לעיין בתיקים שנית אלא זה
שוב פעם היה,
מר גאורגי גרשקוביץ :זה הכול שנית היה.
מר דן תיכון :לא.
מר גאורגי גרשקוביץ :הכול שנית,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :לא נתנו לגעת בתיקים מחשש לצנעת הפרט.
מר אברהם בינמו :אני מבקש ,גאורגי ,אני מבקש ממנכ"ל העירייה לתאם פגישה עד יום
ראשון מתי שגם נוח לדן תיכון כדי שיוכל לעיין בתיקים .תודה רבה.

סעיף  - 2בקשת חברי האופוזיציה לישיבה שלא מן המניין שנדחתה מישיבת המועצה
מיום  .25.2.2016בקשת חברי האופוזיציה לישיבה שלא מן המניין מיום 29.1.17
מר אברהם בינמו :אני עובר לנושא הבא .בקשת חברי האופוזיציה מישיבה שלא מן המניין
שנדחתה מישיבת המועצה ביום  .25.1.2016החומר הועבר אליכם בזימון
הקודם .כן ,בבקשה.
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מר ישי איבגי :אפשר לקבל את רשות הדיבור?
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר דן תיכון :אני ראש העיר ,שוב פעם,
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר דן תיכון :סלח לי ,בהערה לסדר .אני ביקשתי שלשום ממזכירות העירייה לקבל את
החומר שדן בסעיף הראשון .הטענה שלי הייתה שאני הייתי בחוץ לארץ ולא
קיבלתי את החומר .הוא גם לא הונח על סף ביתי .לצערי הרב קיבלתי את
החומר  5דקות לאחר תחילת הישיבה הזו ואני לא בטוח שסעיף  1אכן נכלל
בחומר.
מר אברהם בינמו :זה סעיף שאתם,
מר דן תיכון :המעטפה,
מר אברהם בינמו :זה סעיף שאתם ביקשתם .זה בקשה שלכם.
דוברת:

זה בקשה שלכם.

מר אברהם בינמו :אם את הבקשות שלכם אתם לא יודעים,
מר דן תיכון :לא ,אתה לא שומע מה שאני אומר .אני אומר שזה ניצב על סדר היום וזה
נשלח אלינו .זה נשלח אלינו .פניתי למזכירות וביקשתי לקבל שורה ארוכה
של מסמכים ,אמנם אתה קורא לזה נשר ירוקה ואתה מבזבז בטח את הנייר
והנייר מושלך לפחי אשפה לפי דעתך .אני לא קיבלתי את החומר ואני מוחה
על כך שלא קיבלתי את החומר אלא לפני  5דקות.
מר אברהם בינמו :אני אשיב כדלקמן .החומר הועבר אליך מזה חודשיים ויותר,
מר דן תיכון :הוא לא הועבר.
מר אברהם בינמו :זוהי בקשה שהוגשה על ידי חברי האופוזיציה .החבר איבגי,
מר דן תיכון :לא רק החומר הזה,
מר אברהם בינמו :החבר איבגי מתבקש ל,
מר דן תיכון :אני רציתי את הפרוטוקולים בכתב.
מר אברהם בינמו :החבר איבגי מתבקש ,בבקשה איבגי.
מר ישי איבגי :קודם כל ,בפתיח רציתי באמת להודות למבקר המדינה ולכל האנשים שעבדו
בעצם על הדוחות של ביקורת המדינה .אני חושב שבאמת עשו עבודה מקיפה.
נתנו דו"ח .נכון שיש אנשים שהדו"ח לא יהיה לשביעות רצונם אבל בסופו של
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דבר מדובר ב מקום שאנחנו צריכים לדעת לבקר את עצמנו .גם לעירייה שלנו,
מי שלא יודע ,יש מבקר עירייה ,ובכל גוף שהוא גוף מוסדי ,שאני מכיר
לפחות ,שרוצה לפעול על פי חוק או מוסר או ערכיות ,בעצם יש גוף שיבקר
אותו .היום היינו בבוקר,
מר אברהם בינמו :אתה רוצה לדבר על הנושא או על הבוקר?
מר ישי איבגי :אני רוצה לדבר על מה שאני רוצה לדבר ,אני מקווה שראש העיר לא יקטע
אותי .אני מכבד אותך .אני שם לב ש ...לא הפרעתי לך ,או קיי? היום בבוקר
היינו בכנסת .בעצם זה ישיבה בסגנון של הישיבה שאנחנו דנים עכשיו .אני
אגיד לכם את האמת ,אני הייתי  3או  4פעמים לכל היותר בחיים שלי בכנסת.
אני לא בן אדם שמרבה לבקר בכנסת .זה כולל את הסיבוב שעושים בתור ילד
להכיר את הכנסת ובדרך כלל כשאתה הולך לכנסת אתה בסוג של אירוע
משמח ,אתה רואה את הכנסת ,אתה מתלהב קצת והכל .אבל היום הגענו
לצערי אני חבר במועצת העיר .הגענו לוועדת הביקורת של הכנסת בכדי לדון
במה שאנחנו מדברים פה .אני רוצה קודם כל להגיד בפתיח ,כדי שבאמת זה
יהיה מונח על השולחן .אני לא חושב שיש למישהו רצון ,למרות שראש העיר
מנסה להציג את זה בכל מקום ,שאנשים יאבדו את פרנסתם .אבל ,ואני
אומר אבל גדול ,ראש העיר מנסה להציג את זה כך כי זה מתאים לו.
דובר:

זה מה ...

מר ישי איבגי :כשיפריעו,
מר אברהם בינמו :אני מבקש לא להפריע.
מר ישי איבגי :כשיפריעו אני מבקש ראש העיר שאתה תתערב,
מר אברהם בינמו :אני לא אאפשר להפריע.
מר ישי איבגי :או קיי.
דובר:

הוא רק ...

דובר:

סתום את הפה שלך,

דובר:

שתוק,

מר דן תיכון :אני  ...שזה חושב שהוא בכנסת והוא יכול,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :תעצור את ההקלטה .תעצור את ההקלטה.
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(ההקלטה הופסקה)
מר אברהם בינמו :ישי איבגי ,בבקשה.
מר ישי איבגי :או קיי .כפי שאמרתי ,היינו היום בכנסת ובשביל אדם ממוצע זה מאורע
חשוב להיות בכנסת .אירוע אפילו משמח ,אנשים מצטלמים קצת בכנסת.
היה נחמד .היה עצוב לי לראות שהיינו צריכים להתכנס בוועדת הביקורת
כאשר כל מה שראש העיר ידע להגיד שם בערך ,זה לא אני ,לא ידעתי ומה
שאתם טוענים,
מר דן תיכון :מי זה האיש הזה שהטיל עליו את האחריות שאני לא מכיר אותו בכלל?
מר ישי איבגי :לא יודע,
מר משיח עמר :תפסיק להפריע ,תפסיק לשאול .תפסיק לדבר .תן לו ,אי אפשר ככה .אתה
מדבר ,הוא מפריע.
מר דן תיכון :אל תבלבל את המוח.
מר משיח עמר :לא ,הוא מפריע לישיבה .אי אפשר ככה.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אי אפשר .אתה לא יכול,
מר דן תיכון :רק אתה צדיק אתה,
מר משיח עמר :אני קורא הכול ... ,להכול ואתה גורם מסית ומפריע  3שנים .נגמר הסיפור.
המסכה חייבת לרדת.
מר אברהם בינמו :ישי ,בבקשה .ישי,
מר ישי איבגי :ככה .קודם כל,
מר משיח עמר ... :תגיד את זה לחברים שלך ,לא לי .אני לא בסגנון שלך .אתה באת לפה
בתור בריון ,אתה לא תתנהג בתור בריון.
מר ישי איבגי :אפשר,
מר משיח עמר :אתה מתנהג בבריונות לעובד עירייה ,לגזבר עירייה .אתה תדבר אליו בצורה
כזאת? חבל שאני לא יושב במקומו שמה.
מר דן תיכון :אני למדתי ממך.
מר משיח עמר :הייתי מחזיר אותך בחזרה מאיפה שבאת.
מר דן תיכון :למדתי ממך.
מר משיח עמר :טוב ,נראה ,נראה .אתה תסתום את הפה ותיתן לחברים לדבר.
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מר ישי איבגי :לפחות,
מר משיח עמר :עכשיו תסתום את הפה ותיתן לחברים לדבר.
(מדברים יחד)
מר ישי איבגי :תשתקו ,זה לא מקובל .לאשתך לא היית רוצה שיתנהגו ככה.
מר משיח עמר :נכון ,נכון.
מר ישי איבגי :אני יודע כמה  ...חשובה לך ,אז תפסיקו .תפסיקו עם הדבר הזה כבר .מה
קרה לכם?
מר משיח עמר :שהוא יפסיק,
מר ישי איבגי :אז תן לי לדבר .אפשר לדבר?
מר משיח עמר :כן.
מר ישי איבגי :יופי .תן לי לדבר .אני רוצה לדבר רגע שנייה על,
מר משיח עמר :דבר לעניין.
מר ישי איבגי :קודם כל,
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אם אתה תענה אני אפריע לך.
מר דן תיכון :תפריע לי בבקשה,
מר משיח עמר :ודאי ,ודאי.
מר דן תיכון :בבקשה.
מר משיח עמר :אני אומר לך .אם אתה לא תתנהג יפה אתה תקבל בהתאם .כן ,כן.
מר דן תיכון :בסדר.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אתה  3שנים מסית ומדיח ואתה רוצה עכשיו לקבל פרס.
מר דן תיכון :מה ,אני לא נותן לך לגנוב? תגיד.
מר אברהם בינמו :איבגי ,איבגי,
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אני קראתי מה שהשופט אמר עליך.
מר דן תיכון :אני שמח,
מר משיח עמר :אני שמח כי אתה תקרא  ...כל מה שדיבר על הבן שלך ועל המינוי ואתה
מדבר על מינויים ואתה לא באת היום לישיבה ,אתה יודע למה? כי ידעת
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שיגידו לך שאתה היית הגורם הישיר להאשמתו של צחי הנגבי על כך שדאגת
שהבן שלך יהיה מינוי פוליטי .לכן אתה לא באת .מה אתה חושב ,מה? אתה
שקרן.
מר דן תיכון :אתה חוזר על השקר הזה,
מר משיח עמר :אתה שקרן,
מר דן תיכון :אתה חוזר על השקר הזה.
מר משיח עמר :אם אני שקרן בוא נעמיד את זה במבחן.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אני אתבע אותך ,שקל אני לא אשקיע עליך .אני  ...שקל אני לא אשקיע עליך.
מר דן תיכון :ברוך השם המדינה עושה את זה,
מר משיח עמר :אדוני ,ברוך השם המדינה קובעת .בינתיים מה שעשיתם נגדי במשך  3שנים
לא צלח לכם .אתם מוליכים את הציבור,
מר דן תיכון :לא עשינו כלום,
מר משיח עמר :שולל.
מר דן תיכון :לא עשינו כלום.
מר משיח עמר :אתה הרסת את הבית .נהנית מזה? שיבושם לך.
מר דן תיכון :אני הרסתי לך?
מר משיח עמר :אתה ,אתה .כן ,כן .אתה .אתה איש של ריב ,מדון והרס.
מר אברהם בינמו :תפסיק את ההקלטה בבקשה.
(ההקלטה הופסקה)
מר ישי איבגי :אז ככה .רציתי באמת להגיד שהיינו היום בכנסת ולצערי זה היה תחת
המעטה של ועדת ביקורת.
דובר:

למה לצערך?

מר ישי איבגי :חוץ מלשמוע ,כי זה עיר שגדלתי ונולדתי בה וגם כשמגיעים רגעים כאלה
בתור תושב העיר ומי שגדל בה זה קשה לי .אבל אני יכול להגיד באמת שאני
לא נהנה מזה אבל ראיתי את ראש העיר ,כמו שאמרתי מקודם ,חוץ מלהגיד
לכולם ז ה לא אני זה ההוא ומה שאני הבאתם לידיעתי יתוקן ,חשוב לי
להגיד ,כמו שאמרתי בפתח דברי ,שאף אחד לא מחפש איפה רומן שהיה פה?
דובר:

...
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מר אברהם בינמו :אני מבקש.
מר ישי איבגי :מה שאמרת ,אני מגיב למה שהוא אמר .אף אחד לא מחפש את הפיטורים של
 4,000ואני אחדש לך ,יש שם גם  12וגם  8וגם  .10היה נעים לדבר על השבת,
היה נעים לדבר על ההוא .שורה תחתונה ,מי שהחליט לבוא ולהגיד את זה
לפטר זה ראש העיר ,כמו שהוא ידע להגיד אני רוצה לקבל .או קיי? היה
חשוב לי להגיד את הדבר הזה .אף אחד לא רוצה שהם יפוטרו אבל אם ראש
העיר אומר להם ,וכנראה שזה מה שקרה .חלק כבר איבדו את משרתם,
לצערי ,ואני אומר לצערי .איבדו את משרתם ,וחלק ,לפי מה שאמרת היום,
יאבדו את משרתם ,אני שואל שאלה .מבקר המדינה בדו"ח שלו למי הוא
רשם שהוא ביצע את העבירה? אתה ראית שהחשדות שיש הם כלפי איש כזה
או אחר? הם כלפיך .כלפי ההנהגה שלך .אתה רוצה לפטר אותם? אתה רוצה
להיות יותר צדיק מהאפיפיור? תפטר את עצמך קודם כל .אתה מבצע עבירה.
אתה זה שביצעת את העבירה .אתה ,הם חושבים שאתה בשבילם אבל אני
אומר לך שאתה המפקיר הכי גדול שיש ,לצערי ,מסיבה מאוד פשוטה .אתה
אומר אני ביצעתי את העבירה .זה ברור לך שזה ביודעין כי אם לא זה חמור
כפליים כי אתה לא מנהל את העיר אם אתה לא יודע מה קורה .נכנסים
עובדים ,יוצאים עובדים ,אתה ,רחמים לא ידע .אם יש משהו בסיפור הזה
ויש מינויים שאתה לוקח אחריות כראש העיר ואני שמעתי אותך כמה פעמים
אומר פה ,גם כשלא ידעתי וזה היה בתפר אני לוקח אחריות .אם אתה לוקח
את האחריות כראש העיר ,גם אם לא תיקח את האחריות ,מבקר המדינה
אמר האחריות היא מוטלת עליך ,לא על אף אחד .על אף אחד .עליך .ואם הם
צריכים ללכת הביתה ,אתה מבצע עבירה ,שים את המפתחות .עכשיו אתה
תגיד שזה גחמה שלי .לא .מבקר המדינה אומר זה אתה .שים את המפתחות,
לך .למה להחיל עליהם עונש שהם לא מופיעים בעיר ,בעיר הם לא מופיעים
כמי שבעצם ביצעו את העבירה והם צריכים לשלם את המחיר .ואני מסכים
עם כל אלה שאומרים שהם עובדים של  4,000שקל .אז אני לא חושב שאתה
כל כך לטובתם ,גם אם בחוץ אתה מנסה לצייר את זה .יש משרה ,ובכוונה,
בגלל צנעת הפרט אני אגיד את זה כי אני עדיין מכבד את האנשים פה ,אני
מכיר אחד אחד מי הם ברמה האישית .אם היית רושם אותם על פי מה שהם
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מבצעים הם גם היו מתפרנסים יותר וגם זה היה חוקי .ואם תרצה לקבל את
המידע אני אתן לך אותו אחר כך .אבל דאגת לרשום אותו במקצוע שלא שלו
ופגעת בו והיום יש סיכוי שנכון ,לפי מה שאמרת ,הוא יאבד את משרתו אבל
בגלל הדבר הזה ,ואם תרצה לקבל את התשובה אני מבטיח לך אני אתן ואם
אני לא צודק אני אגיד את זה פה במועצת העיר .ובשביל לתת לך רמז ,זה
היה היום בוועדה ולא ידעתם מה לענות על זה בהתחלה .וזהו .וזה הרמז הכי
גדול שיש לי.
מר אברהם בינמו :אני יכול להתייחס לנושא?
מר ישי איבגי :כן .אגב ,זה הנושא.
מר דן תיכון :ובסוף  ...עוד כמה דברים.
מר ישי איבגי :אני מדבר על הכול כי אני מכניס ,באמת ,אני אדבר על כל הדו"חות כי
מבחינתי זה המראה של העיר שלנו ,בעצם מה שבוצע ממה שנבדק ועוד פעם,
אני שם ,מותח שני קווים מתחת למה שנבדק .בדו"ח רשום במפורש שיש
אנשים ,ואני רוצה לשים באמת לכל מי שלא יודע את החוק ,אני רוצה לשים
אותו כמו שהציגו אותו היום ,ואולי אנשים לא ידעו את זה .שאלו שאלה
פשוטה שהי א קשורה למינויים הפוליטיים .האם בן אדם שהיה ,תלה שלט
בבחירות ,יכול לעבוד או לא יכול לעבוד? החוק אומר במפורש להבדיל ממה
שרשם מבקר המדינה שקשריהם של האנשים שמונו יותר מכישוריהם ,או
קיי? אומרים שאם רוצים למנות בן אדם שתלה שלט זה מותר .מנסים להציג
שאסור .זה מותר .אבל צריך שאם  ...נאסף הוא מעבר לנאסף .יש לו כישורים
מיוחדים ,ככה הגדירו את זה .ואז יהיה מותר גם למנות את הבן אדם
הספציפי הזה .אבל כשמדובר בהעדר וועדה בדברים כאלה ,אי אפשר למנות
את האנשים .אתם צריכים להבין שאם היו לא ממהרים ולא רצים קדימה
ואצה לאנשים הדרך ,יכול להיות שזה היה מסודר והבן אדם שקיבל 4,000
שקל היה נשאר עם ה 4,000-שקל אבל חוקי .אבל לא .חשבו נכנסים ,מכה
אחת גומרים את הכו ל .הלו ,אלא אם כן אתה מתכנן להיות שנה .אם אתה
מתכנן להיות שנה אז אצה לך הדרך ועושים את זה במכה אחת ,אבל לא .יש
דרך לעשות את הדברים והיום דיברו עליהם .בין היתר דיברנו גם על העניין
של חושף צו הגנה שניתן למנכ"ל החברה הכלכלית שבעצם זה אומר ,אני לא
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יודע אם מישהו מבין מה זה אומר אבל לפחות ממה שלמדתי בא מבקר
המדינה ואומר חבר'ה ,אני השתכנעתי שראש העיר ביצע דברים ,אני לא
רוצה להגיד אפילו מושחתים כי אני מכבד אותו ,למרות שאני יכול להגיד כי
רשמו אותו .אני מכבד אותו .דברים לא ראויים .אני עדיין מכבד את התפקיד
שלו כראש העיר .דברים לא ראויים .הוא ביצע אותם .זה עובדה .וניסו לפטר
את המנכ"ל של החברה הכלכלית על פי הדו"ח .אני אומר עוד פעם .עד היום
כשא נחנו היינו אומרים כולם היו אומרים מה היו אומרים? אתם אומרים,
טוב ,יש לכם ,אתם בתפקיד ,איך אבי אומר ,אני עשיתי  25שנה אופוזיציה,
אני יודע מה תפקידה של האופוזיציה .גם יחיאל .אבל חבר'ה ,זה לא אנחנו
אומרים .תוציאו מהיום ,תוציאו את המחשבה בראש שאנחנו אומרים .אין
אנחנו אומרים .מבקר המדינה אומר ,המנכ"ל של החברה הכלכלית חשף
מעשים לא ראויים עם רצון למנות אנשים .בא ראש העיר אומר לא מתאים
לי בן אדם כזה .אבל אז באמת יכולים אולי להגיד תשמעו ,שנה ראשונה,
שנה שנייה ,אולי זה תקלה בדרך .אבל אז אתם רואים שיש שיטתיות
בדברים .יש שיטתיות בדברים .בא נציג האופוזיציה ,יו"ר האופוזיציה ,ראש
העיר כבר בפעם השלישית מנסה לפטר אותו .אתם מבינים שמי שעומד
בדרכו ,אני מבין גם היום לצערי את כל האנשים שעלו איתך למועצה,
לוועדה .אני לא מבקר אותם .כי אני אומר ,מה הם רואים בעצם?
מר אברהם בינמו :אני לא מאמין לך.
מר ישי איבגי :נשבע לך.
מר אברהם בינמו :אני לא מאמין.
מר ישי איבגי :לא מבקר אותם .לא מבקר אותם .שים לב שדיברתי לרומן,
מר אברהם בינמו :כל מה שדיברת עד עכשיו דיברת דברי שטות.
מר ישי איבגי :רגע ,יכול להיות .אבל אולי אחוז,
מר אברהם בינמו :אין לך אחוז.
מר ישי איבגי :אולי אחוז אחד .רגע ,תקשיב .באתי,
מר אברהם בינמו :מי שמתנגד שנתיים אין לו אחוז לשבת כאן.
מר ישי איבגי :רגע ,רגע .רגע .באו ,גם על זה אני אשיב לך .אתה יודע שהתשובה שלי היא
מוחצת .התשובה שלי היא מוחצת .הצלתי אותך מביזיון נוסף .אני עושה את
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זה לא בשביל ,בשביל העיר .אבל אני אומר דבר חשוב מאוד .האנשים האלה
 ...כי מסכנים ,מה הם רואים? הם רואים שראש העיר ,מי שלא איתו ,נגדו.
חבר'ה ,זה אנשים שמתפרנסים ,ואני מאמין לכם .יש פה אנשים שמתפרנסים
 4,000שקל ו 5,000-שקל .אני יודע מה זה משכורות ברשויות המקומיות .יש
גם כאלה פה .ומביאים אותם .בשביל מה? בשביל שהם יגידו ראש העיר גדול.
הם רוצים להיות בחזקתו .הם רוצים לשמור על הפרנסה שלהם .אבל אולי
זה לא מכורח הגדולה שלך אלא מכורח זה שהם רואים שאתה רואה את
מבקר המדינה ואומר חבר'ה ,הוא לא יודע את עבודתו .ורואה את יו"ר
האופוזיציה ואומר בואו נפטר אותו .ורואה את יועצת ראש העיר לקידום
מעמד האישה ורוצה לפטר אותה .ואני אומר ,את כל הדברים האלה אתה
רוצה לעשות אבל אתה אומר בזה אני אנקה ,לא אותם .אותך .כל הדברים,
כל הדברים האלו ,לדעתי זה אי לקיחת אחריות .אתה צריך להחליט מתי
אתה מנהל את העיר .אני גם רואה שלעתים גם בישיבות אתה מחליט מתי
אתה מנהל את הישיבה ומתי לא .אז כדאי שתתחיל לעשות את זה באופן
רציף ,כי העיר הזאתי ,לדעתי ,עוד פעם ,תמיד אני אומר אותה ,בדרדור ,ואם
לא,
מר אברהם בינמו :ואני אשם.
מר ישי איבגי :אם לא תיקח את המושכות ,אני חושב,
מר דן תיכון :אני לא נטעתי עץ בעיר,
מר ישי איבגי :אני חושב שזה יגיע למקומות,
מר אברהם בינמו :ישי ,ישי .תודה רבה.
מר ישי איבגי :רגע ,יש לי עוד,
מר אברהם בינמו :כבר עשר דקות,
מר ישי איבגי :עוד דקה לסיום .אפשר עוד דקה?
מר אברהם בינמו :תאפשר לאחרים .לאחרים יש,
מר ישי איבגי :אני אאפשר לכולם ,ותשים לב שאני גם לא מפריע לאנשים בדרך כלל ואם
יחיאל אומר שאני מפריע אז אני לפעמים גם אומר לו שהוא צודק .או קיי?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שאת הטענות האלה באמת תפסיק לטעון כי זה
לא דבר נכון לעשות את זה .בנוסף ,מבקר המדינה המליץ המלצה ואפילו
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הנחה בכוחו כמה שיש בכוחו את משרד הפנים לעשות את המקסימום שניתן
כדי לטפל בבעיה הזו ,או קיי? אני חושב ,ראש העיר ,תפסיק ללכת בחוצות
העיר ולהגיד לאנשים אמרו לפטר אתכם ,הם עשו והכל .ותפסיקו גם פה
בעירייה ,כמה ,במועצת העיר להשתמש במושג של שטינקר .מה אתם ,רגע.
מה אתם משדרים לאנשים? שמי שנגיד ,אם הייתה איזו עבירה ומישהו הלך
ודיווח עליה ,מה זה? אנחנו עולם תחתון? מה ,אנחנו עבריינים? אז אם יש
עבריינים שהשתלטו על העירייה ואנחנו אומרים את זה כל הזמן ,אז לפחות
במועצת העיר למראית עין שהתושבים עוד יחשבו שהכול עובד כמו שצריך
ויש להם על מי לסמוך ,תנתקו את המונחים האלה .זה מונחים של אני לא
יודע מאיפה ,מאיפה מביאים אותם.
דובר:

היה אחד מילה באידיש וגם זו אתה רוצה לחסל אותה .נו.

מר ישי איבגי :שטינקר זה ביידיש?
דובר:

כן.

מר ישי איבגי :לא ידעתי .או קיי .אז אני שמח ,אני שמח על ההשכלה הזו,
מר יחיאל אדרי :לא ,אבל אני מציע לך ,אני מציע לך גם תחזור בך בעניין שעבריינים
השתלטו,
מר ישי איבגי :אמרתי אני חושש וגם אדוני ,זו דעתי .מותר לי לחשוש.
מר יחיאל אדרי :אתה אומר את זה הרבה פעמים .אף אחד לא  ...על אף אחד.
מר ישי איבגי :רגע ,יחיאל .אני לא חוזר ,אני אומר את דעתי ואני אומר עוד פעם ,רגע שנייה.
מר יחיאל אדרי :או קיי ,בסדר .זו דעתך.
מר ישי איבגי :אני אומר את דעתי.
מר אברהם בינמו :ישי ,ישי תסיים את העניין בבקשה .תסיים את העניין בבקשה.
מר ישי איבגי :יפה .אז אני מבקש ,באמת ראש העיר .תתייחס ,תתייחס במלוא כובד
משקלך לדו"ח המבקר ואל תנער את האחריות ממך אל אנשים שבאמת
מרוויחים מעט אלא תיקח את האחריות בעצמך.
מר אברהם בינמו :תודה רבה .כן ,בבקשה .אני ברשותך אשיב ,לא .שנייה ,תנו לי רגע.
שמעתי אותך בכובד ראש והתחושה שלי שכאשר אתה מעלה את הדברים
אתה בונה לעצמך איזה קו הגנה .אנחנו נכבד את כל ההמלצות של מבקר
המדינה ,בכתבן וכלשונן .נכבד את כל החלטות מבקר המדינה .הראיה היא
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שכאשר הגענו היום הודיעו לנו שיש  11ליקויים .כשהתחילה הישיבה הודיעו
שנשארו רק שבעה.
מר ישי איבגי :הי א טעתה  ...אל תתהדר בנוצות לא לך .זה ברור לך שהיא טעתה .לא ,היא
אמרה שככה זה היה בדו"ח אבל,
מר אברהם בינמו :סליחה ,אתה גם מפריע ,גם מטעה וגם אומר על חברת הכנסת שהיא
טעתה .גם עליה אתה אומר.
מר ישי איבגי :חבר כנסת לא יכול לטעות?
מר אברהם בינמו :סליחה ,אבל אתה מפריע לי,
מר ישי איבגי :אם אתה רוצה ש,
מר אברהם בינמו :אתה מפריע לי,
מר ישי איבגי :יש את הרשימה.
מר אברהם בינמו :אתה מפריע לי .אתה מפריע לי.
מר ישי איבגי ... :מהדו"ח ,אין בעיה וסליחה שהפרעתי.
מר אברהם בינמו :אנחנו מכבדים את מוסד מבקר המדינה ואנחנו נתקן את כל הליקויים.
אני אחראי על כל מה שנעשה בין שידעתי ובין שלא ידעתי .אני רק יכול להגיד
לך שאנחנו כמעט העיר היחידה בישראל שהבנקים חייבים לה כסף.
מר ישי איבגי :מה? מה?
מר אברהם בינמו :ייקח לך קצת זמן להבין את מה שאני אומר.
מר דן תיכון :מה? מה? מה? שהבנקים חייבים,
מר אברהם בינמו :בכל רגע נתון,
מר דן תיכון :אתה מלווה לבנקים ,כן?
מר אברהם בינמו :בכל רגע נתון ,בכל רגע נתון יש לנו בבנק ,לא במאזנים ,בין  195ל210-
מיליון ש"ח.
מר ישי איבגי :צבוע למים וביוב ו ...תמשיך.
מר אברהם בינמו :בכל רגע נתון .אנחנו כבר  3שנים נחשבים לעיר איתנה .אנחנו כבר,
מר רועי לוי:

לא  19 ,3שנים .אני מתקן אותך.

מר אברהם בינמו :לא .עיר איתנה אנחנו  3שנים בדיוק .ניהול תקין אנחנו  20שנה .אנחנו
היינו עד לפני שנה בין  3הערים המשגשגות ביותר בישראל .זה כלל את תל
אביב ,הוד השרון ונשר והיום אנחנו בין חמשת הערים .יש  3רשויות במדינת
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ישראל שלא לקחו הלוואה מהבנקים ,ואל תפריעו לי בבקשה .סביון ,כפר
שמריהו ונשר .אנחנו העיר היחידה בישראל והראשונה בישראל שכל הילדים,
אבל כל הילדים ,נוסעים ללימוד המסע של השואה והגבורה .אבל כל הילדים.
אנחנו שמנו במשך  3שנים  15מיליון שקל על צהרונים .אין לזה אח ורע
במדינת ישראל .אין לזה דוגמה בכל הארץ .כשוועדת טרכטנברג ישבה אנחנו
כבר ישמנו את ההמלצות שלה .אנחנו עיר בעלת עוצמה כלכלית אדירה.
מר דן תיכון :זה היה לפני שאתה היית ראש עיר בכלל.
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד,
מר יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא,
מר דן תיכון :כן ,כן ,כן ,2011 .אז על מה הוא מדבר?
מר אברהם בינמו :דן ,דן.
דובר:

די נו ,באמת.

מר אברהם בינמו :דן.
מר יחיאל אדרי :ההבדל בינינו שאנחנו גבינו  200שקלים לחודש ואתה נתת הנחה של 200
שקלים.
מר רועי לוי:

אתה רוצה להפסיק?

מר אברהם בינמו :אנחנו יודעים להודות לראש העיר הקודם על העשייה והבנייה שלו בעיר
נשר.
מר רועי לוי:

סוף סוף .סוף סוף,

מר אברהם בינמו :למה אתה אומר סוף סוף? אני במשך  3שנים אומר את זה.
מר ישי איבגי :גם לפני כן הצטלמת ככה איתו בט"ו בשבט.
מר יחיאל אדרי :איבגי ,מה אמרת? אתה לא מפריע.
מר ישי איבגי :גם צודק.
מר יחיאל אדרי :אז מה ,כל פעם תגיד לי אני צודק?
מר ישי איבגי :אמרתי שאם אני,
מר יחיאל אדרי :די ,חאלס .אתה מבוגר.
מר אברהם בינמו :אנחנו העיר היחידה בישראל שמלווה אדם מגיל חודש ,לא נגיד מגיל
אפס ,עד גיל  40או  .45אנחנו נותנים מלגות למעונות יום .זה לא אני עשיתי.
עשו לפני .אנחנו רק ממשיכים .אנחנו נותנים צהרונים .מלגות לסטודנטים
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אנחנו נותנים הכי הרבה במדינת ישראל .תאסוף את כל הקריות ביחד ,את
כל הקריות .אנחנו נותנים כמוהם .יש לנו מספר אקדמאים הכי גבוה כמעט
במדינת ישראל ,ביחס לאוכלוסייה .אנחנו סוציו אקונומי  .7 .7לפני  20שנה
זה היה .2
מר ישי איבגי :ולפני  20שנה הוא היה,
מר אברהם בינמו :דוד עמר עשה עבודה טובה .אני רק ממשיך אותה .אני רק משפר אותה.
מעולם לא היה לי חלום להיות ראש עיר .מעולם לא .החלום שלי זה להנהיג
את העיר .את העיר ינהלו האנשים האחרים .המנכ"ל ,הגזבר ,המהנדס .הם
מנהלים את העיר .אני התפקיד שלי להנהיג את העיר וגם ללמד אותך מה זה
ערכי מוסר .איפה שאני שוגה אני גם אקח את האחריות .איפה שאני טועה
אני גם אשלם את המחיר .האצבע לא מופנית לאף אחד כאן ,היא מופנית רק
אלי .אני יכול להגיד לך ששבוע שעבר הייתי אצל מבקר המדינה,
מר דן תיכון ... :אתה לוקח אחריות,
מר אברהם בינמו :לפני שבוע הייתי אצל מבקר המדינה ,הוא אמר לי בינמו ,אתה עושה
עבודה טובה.
מר דן תיכון :הוא לא זוכר את זה.
מר אברהם בינמו :למה? כי הוא רואה  ...שלנו.
גב' מיכל ליבנה :אני עדה.
מר דן תיכון :לא היו דברים כאלה.
מר אברהם בינמו :יש שני עדים לזה שנמצאים בחדר הזה .גלעד הישג ומיכל לבנה .אל
תפריע לי .אל תפריע לי בבקשה .אל תפריע לי בבקשה .אנחנו,
מר דן תיכון :שמעת מה הוא אומר עליך .הוא כותב,
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד,
מר דן תיכון :הוא אומר,
מר אברהם בינמו :אני מכבד את מה שהוא אומר ואת הליקויים אנחנו נתקן .יחד עם זאת,
לא לחינם ישי ,במשך כמעט  25דקות ,ניסה להטיל את הנושא של פיטורי
עובדים עלי או על אחרים .אני רוצה להגיד לך ,ישי .אתה ,יחד עם חברך רועי
לוי,
מר ישי איבגי :תחזור על המנטרות.
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מר אברהם בינמו :יחד עם יוחאי ויינשטיין ,הלכתם והעברתם  60שמות.60 .
מר ישי איבגי :אתה מוכן להראות את זה שאני חתום?
מר אברהם בינמו :סליחה ,לא.
מר ישי איבגי :אם לא ,או שאני אשים את המפתחות או שאתה.
מר אברהם בינמו :אל תשים את המפתחות ,אין לך מפתחות לשים.
מר ישי איבגי :אני חבר מועצה ,אין לי מה להפסיד .אבל אתה שיקרת לפחות אז,
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים.
מר ישי איבגי :אז בוא תשים את המפתחות.
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים,
מר ישי איבגי :אם תראה את זה,
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים,
מר ישי איבגי :בוא נראה.
מר אברהם בינמו :תן לי לסיים.
מר ישי איבגי :לא .אמרת משהו ,תעמוד בו.
מר אברהם בינמו :אני עומד מאחורי הדברים.
מר ישי איבגי :אתה יכול לעמוד רק ,בלי אחרי הדברים.
מר אברהם בינמו :זה זכותכם המלאה והלגיטימית לבקר וגם להגיש את זה בפני ביקורת.
אני רק ר וצה להזכיר לנוכחים כאן שבמהלך השנה האחרונה היינו בחמישה
משפטים שבחלקכם האישי אתם מעורבים .אתם הסתתם תושבים בנושא
הארנונה .הפסדתם .הסתתם בנושא של יחיאל אדרי ,בהדחה שלו והפסדתם.
להזכיר לכם עוד? הפסדתם .עכשיו מה אתם עושים? במקום לשמש
כאופוזיציה בונה אתם אופוזיציה הורסת .לא סתם משיח אמר שאתם
מוציאים את דיבת העיר ,כי זו העיר הכי חזקה בישראל .אתם לא מבינים
כנראה איפה אתם נמצאים .יש לנו את מערכת החינוך הטובה ביותר
בישראל ,ואני אסביר לך למה .אני רוצה שתבין את ההיגיון.
מר ישי איבגי :שום ...
מר אברהם בינמו :אנחנו לא מכבים רעות שכולם בשכבה סוציו אקונומית  .9יש אצלנו גם 2
וגם  4וגם  . 6אבל כולם ,כשמגיעים למערכת החינוך ,זוכים להזדמנות שווה
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והזדמנות אדירה .משרד החינוך שם  30מיליון שקל .אנחנו שמים עוד 33
מיליון שקל רק בחינוך.
מר ישי איבגי :אבל זה מכלום שאתה חסכת.
מר אברהם בינמו :אל תגיד לי מכלום או לא כלום .אני שם את הכסף,
מר ישי איבגי :אתה לא הבאת שום הישג חוץ מהכדורגל.
מר אברהם בינמו :אני מביא את כל ההישגים .כל ההישגים,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :כל ההישגים רשומים על שמי.
מר ישי איבגי :החינוך לא היה,
מר אברהם בינמו :כל ההישגים רשומים על שמי.
מר יחיאל אדרי :ישי ,זה לא דו שיח .כשאתה דיברת אף אחד לא דיבר.
מר ישי איבגי :אבל הוא מדבר אלי.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :כל ההישגים רשומים על שמי.
מר ישי איבגי :בטח .לזה אני מאמין.
מר אברהם בינמו :דבר נוסף שאני יכול להגיד לך מה שרשום על שמי וגם על שמם של חברי
מועצת העיר הזאת ,שבעזרת השם,
מר ישי איבגי :איך?
מר אברהם בינמו :בעזרת השם ביום שלישי הבא ,מה לעשות ,בשעה  5יהיה רב.
מר ישי איבגי :בעזרת השם.
מר אברהם בינמו :ומי שיבחר יבחר.
מר ישי איבגי :הלוואי.
מר אברהם בינמו :אבל זה בקדנציה שלי.
מר ישי איבגי :בעזרת השם זכית.
מר אברהם בינמו :בקדנציה שלי.
מר ישי איבגי :זכית.
מר יחיאל אדרי :בקדנציה שלנו.
מר אברהם בינמו :בקדנציה שלנו .אנחנו היחידים ,תשמע,
(מדברים יחד)
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מר אברהם בינמו :תן לי רגע .אתה יודע ,יש ערים שמתפארות ,שפה מלמדים שחמט ,שם,
אנחנו כבר  3שנים שחמט בגן ובכיתות א' .אנחנו לא מחכים שיגידו לנו איך
ומה לעשות.
מר ישי איבגי :חיסלת את זה.
מר יחיאל אדרי :לא נכון ,זה עובד.
מר ישי איבגי :חיסלת את זה.
מר אברהם בינמו :אני מוכן גם לשחק נגדך וללמד אותך איך משחקים שחמט.
מר ישי איבגי :אה ,אותי אתה תלמד?
מר אברהם בינמו :כן ,ועוד איך שאני אלמד אותך .שחמט.
מר דן תיכון :אתה הרי מלמד את כולם.
מר אברהם בינמו :לא ,שחמט.
מר דן תיכון :לא ,אנחנו הגענו  ...שאתה מלמד אותנו,
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :דן ,אל תפריע לראש העיר .דן.
מר אברהם בינמו :אנחנו העיר היחידה שיש לה מוקד עירוני,
מר דן תיכון :מה זה כאן ,סיסמאות? זה מערכת בחירות?
מר אברהם בינמו ... :שאלה ,מה חשבת? ומה אתה עושה? תן לי לסיים ,תגיד את מה שיש
לך.
מר דן תיכון :תשמע מה שיש לומר ,מה אומרים עליך ,מה כתוב עליך.
מר אברהם בינמו :מה אתה אומר? מה אתה אומר?
מר יחיאל אדרי :דן ,דן,
מר דן תיכון :מה שאתה מספר,
מר יחיאל אדרי :דן ,לא מכובד.
מר דן תיכון :מה שכתוב עליך,
מר יחיאל אדרי :אין בעיה .דן ,הכול יהיה כתוב .הכול כתוב.
מר דן תיכון :אתה צריך לקרוא.
מר יחיאל אדרי :בסדר ,דן .די.
מר אברהם בינמו :אנחנו עיר כל כך טובה שפשוט הקנאה מוציאה אתכם מדעתכם .הקנאה.
מר ישי איבגי :כאילו לא נולדנו וגדלנו בה.
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מר אברהם בינמו :הקנאה פשוט מוציאה אתכם מדעתכם.
מר דן תיכון :תגיד ,אתה חי בלה לה לנד? איפה אתה חי? מחלקים אוסקר ללה לה לנד
ואתה חי בתוכו .אתה לא יודע מה נעשה כאן.
מר אברהם בינמו :אתה אפילו לא יודע מי זה אוסקר.
מר דן תיכון :אמר לך סגנך ש,
מר אברהם בינמו :אתה אפילו לא יודע מי זה אוסקר .כשתדע מי זה אוסקר תדבר איתי.
מר דן תיכון :אני צריך לקבל ממך אישור באמת לשטויות שלך .אתה תלמד אותי.
מר יחיאל אדרי :דן ,נו .זה לא מכובד .דן ,למה אתה? כשאתה תדבר כולם ישתקו .למה,
מר אברהם בינמו :טוב ,אני רוצה להמשיך.
מר יחיאל אדרי :עזוב ,תגיד אחר כך בלה לה לנד מה שאתה רוצה אבל לא עכשיו .למה אתה
לא מכבד את ראש העיר? הוא לא ,את ראש העיר.
מר דן תיכון :שמע,
מר יחיאל אדרי :די.
מר דן תיכון :אנחנו מנהלים כאן,
מר יחיאל אדרי :לא מנהלים .פה זה אחד מדברים כולם שותקים .אני לא יכול לשמוע את
שתיכם ביחד.
מר דן תיכון :אני  ...כאן .יפגע ראש העיר באנשים ,הוא עושה צחוק ,הוא הופך את כולם ל,
מר יחיאל אדרי :ככה אתה חושב ,הוא חושב אחרת ,נו באמת.
מר דן תיכון :חבורת מטומטמים  ....כתובים.
מר אברהם בינמו :אני מבקש ממך לא להפריע.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אמר לו הסגן שלו לא עשית כאן שלוש וחצי שנים,
מר אברהם בינמו :הופעת בפני השופטת ,אמרת אני לא שומע ,אני יכול להתקרב? טוב שהיא
לא זרקה אותך מבית המשפט.
מר דן תיכון :על מה אתה מדבר?
מר אברהם בינמו :על מה אני מדבר? במשפטים שהפסדתם.
מר דן תיכון :על מה אתה מדבר?
מר אברהם בינמו :על מה אני מדבר?
מר דן תיכון :תגיד לי ,אתה שתית,
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מר אברהם בינמו :חמישה משפטים הפסדתם.
מר דן תיכון :תגיד לי ,אתה,
מר אברהם בינמו :גם בית משפט לא צודק?
מר דן תיכון :מה?
מר אברהם בינמו :גם בית משפט לא צודק?  5משפטים,
מר ישי איבגי ... :אתה לא צודק.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :מבקר העירייה העיר את ההערות שלו,
מר ישי איבגי :אני מעדיף להפסיד ל ...ולא להפסיד לך .אני מעדיף להפסיד  ...אתה מנותק
מאז שנבחרת .מנותק .אתה מנותק.
מר אברהם בינמו :אין בינינו הבדלים.
מר ישי איבגי :זה ההבדל ביני לבינך .אתה מנותק.
מר אברהם בינמו :אין בינינו הבדלים.
מר דן תיכון :תן לו לגמור .תמשיך ,תמשיך .יש עיר מדע ,עיר אקדמיה .בטח עולם תחתון
חוגג כשאתה אומר את המילה אקדמיה.
מר אברהם בינמו :אתה ,אתה ,אתה,
מר דן תיכון :אני ,נכון.
מר אברהם בינמו :אתה .אתה ,מה שאתה אומר על עצמך.
מר יחיאל אדרי :דן ,נו די .באמת .תפסיקו .דן ,ראש העיר מדבר ,אתה נכנס לדבריו .אתה
רוצה שאתה תדבר יכנסו לדבריך? זה לא מכובד.
מר דן תיכון... :
מר יחיאל אדרי :אבל די .תגיד אחר כך מה שאתה רוצה .דן ,תגיד מה שאתה רוצה אחר כך.
נו ,תן לו לדבר.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אחר כך אתה אומר למה אני אומר לו בריון.
מר אברהם בינמו :עכשיו ,בהתאם למה שהועלה בדו"ח מבקר,
מר דן תיכון :הצדיק פתח את הפה.
מר אברהם בינמו :בהתאם למה שהועלה בדו"ח מבקר המדינה,
מר דן תיכון :מוטי גילת ,הוא לא קרא אותו.
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מר אברהם בינמו :ישי ,ישי.
מר משיח עמר :תמשיך להיות חבר של מוטי גילת ותמשיך להיות חבר של המבקר ותמשיך
לשבת בתחנות המשטרה .אדוני ,המסכה שלך ירדה 3 .שנים אתה משחית את
שמה של העיר הזו .אני גם אתייחס ,גם לנושא של המבקר,
מר דן תיכון :אני אומר לך.
מר משיח עמר :אני אגיד את מה ש,
מר דן תיכון :אני אומר לך,
מר משיח עמר :אתה יושב פה על שקל ,בריון תורן.
מר דן תיכון ... :במשטרה כל ימי חיי ,בניגוד לך ,את המבקר לא ראיתי  10שנים,
מר משיח עמר :תסתכל ב ynet-ב ,2006-בדיוק מה עשית אתה והבן שלך בנושא של
המינויים.
מר דן תיכון :אתה מבלבל את המוח.
מר משיח עמר :אני מבלבל .תסתכל ,תבדוק.
מר דן תיכון :אתה מבלבל את המוח.
מר משיח עמר :תבדוק ,בבקשה.
מר דן תיכון :אתה מבלבל את המוח.
מר משיח עמר :תבדוק אותי .ב 2006-המינויים פוליטיים ,אם אתה בתור יושב ראש הכנסת
וחבר כנסת לא פעלת בניגוד לחוק תוך כדי ניגוד עניינים מובהק ,עשית עבירה
והסתתרת אחר כך כמו נמושה .לא ידעתי ,לא שמעתי ,לא ראיתי .יש לי בן
שיודע מה שהוא עושה.
מר דן תיכון :מאיפה לקחת את,
מר משיח עמר :אני יודע מאיפה אני לוקח .אתה יש לך את מרדכי גילת ,יש לי אני את משה
רבנו.
מר דן תיכון :שמענו .שמענו.
מר אברהם בינמו :על מנת להשיב לישי ,ישי,
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אני אומר לך ,עוזר,
מר אברהם בינמו :ישי,
מר דן תיכון :אתה רוצה,

"חבר" – הקלטה ותמלול

01716

26

ד.נ15.2.2017 .

מר משיח עמר :צוחק מי שצוחק אחרון.
מר אברהם בינמו :אני רוצה,
מר משיח עמר :אתה הורס ,אני בונה .זה ההבדל בינינו.
מר דן תיכון :ראיתי מה בנית.
מר אברהם בינמו :עכשיו אני,
מר משיח עמר :אתה הורס ,אתה עסוק בהריסות ,אני עסוק בבנייה .זה ההבדל בינינו.
מר אברהם בינמו :עכשיו אני מבקש להתייחס,
מר משיח עמר :אתה עסוק בהריסות ,אתה גם הורס אנשים .אתה גם משלה אותם .אתה
מספר לו מה היה אצל המבקר .מה ,אתה חושב שהוא לא יודע שאתה היית
לפניו אצל המבקר? מאיפה אתה יש לך את האינפורמציה של המבקר  ...אם
לא אצלו?
מר דן תיכון :אני הייתי אצל המבקר? על מה אתה מדבר אתה?
מר משיח עמר :כן .על מה אני מדבר ,על מה ש ,אתה בקושי שומע .הלוואי ,אם היית שומע
טוב היית שומע לי.
מר אברהם בינמו :אני מבקש להתייחס לדו"ח מבקר המדינה,
מר משיח עמר ... :אני מבקש גם להתייחס לעניין הזה.
מר אברהם בינמו :מינוי ,אני על פי החוק מיניתי ועדת בחינה למינוי עובדים ביום .2.2.2014
כאשר התברר כי הרכב ועדת הבחינה אינו תואם את הנדרש מונה נציג ציבור.
במהלך תהליך הביקורת ולאור הערת המבקר ,עוד בטרם פורסם הדו"ח,
ביום  27.5.2015הוחלף נציג ציבור בנציגת ציבור שדבר מינויה הובא בפני
מליאת מועצת העיר .הליך קליטת העובדים מוסדר בנהלים ברורים .היום
קיים מנגנון מוסדר וברור לכל העובדים בדבר קביעת נחיצות משרה ,תקן
מאושר ומתוקצב ,נעשו מכרז כוח אדם ,הליך ועדת בחינה ,הליך קליטת
עובד חדש ,וכן מתקיים הליך תחרותי,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :וכן מתקיים הליך תחרותי שוויוני ושקוף מבחינת עובדים למשרות
הקשורות במכרז .ועדת בחינת כוח אדם מתועדת בפרוטוקול מנומק וחתום.
הוריתי להקים צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה והשתתפות
היועץ המשפטי וגזבר העירייה .הצוות לתיקון ליקויים עובד באופן
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אינטנסיבי בבחינת כל מקרה לעומק ,בפעולה להסדרה והשלמת תיקון
ליקויים .היום רוב התיקונים כבר בוצעו אף במהלך עריכת הביקורת או טרם
פרסום הדו"ח .יש להבהיר כי מדובר בהליכי שימוע על פי דין .בוצעו שיחות
אישיות עם כל אחד מהעובדים אשר צוינו בדו"ח המבקר ועובדים כאן
בעירייה .הליכים אלה עורכים זמן רב שכן מדובר בהליך רגיש ובדיני נפשות.
יחד עם זאת ,גם מבקר המדינה וגם משרד הפנים איפשר לנו להגיש את
המסקנות לתיקון הליקויים עד ליום  .8.3.2017אני במעמד הזה רוצה
להודות באופן אישי למנכ"ל העירייה הגברת מיכל לבנה שעושה ימים כלילות
כדי לתת פתרונות רציניים לנושא .יחד עם זאת אני רוצה להגיד לחברים
שהיו היום בוועדה לביקורת המדינה .יצאתם כל כך מבוזים ,כל כך
מבויישים שאני התביישתי שאתם חברי מועצת העיר.
מר ישי איבגי :אני לא מבוקר ,אתה מבוקר.
מר אברהם בינמו :לא היה לכם,
מר ישי איבגי :אתה בן אדם,
מר אברהם בינמו :לא היה לכם מעמד שם.
מר ישי איבגי :היחידי,
מר אברהם בינמו :לא היה לכם .אבל מה שמדברים ,לא היה לכם מעמד,
מר ישי איבגי :אני צריך את הדו"ח .אתה המבוקר.
מר אברהם בינמו :אדוני הנכבד .אנחנו נתקן את הליקויים,
מר ישי איבגי :אתה מבוייש.
מר אברהם בינמו :אנחנו נתקן את הליקויים,
מר ישי איבגי :אתה שצריך ללכת עם מבט שפל למטה.
מר אברהם בינמו :אתה תלך עם מבט שפל .אני הולך עם מבט גאה.
מר ישי איבגי :אנחנו נלך עם מבט,
מר אברהם בינמו :אני הולך עם מבט גאה .אתה תלך עם מבט שפל .אל תגיד לי דברים
כאלה.
מר ישי איבגי :אתה בן אדם שפל,
מר אברהם בינמו :אל תגיד לי דברים כאלה.
מר ישי איבגי :אל תגיד מבוזים.
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מר אברהם בינמו :יצאתם מבוזים.
גב' מיכל ליבנה:

לא שפל ,מושפל.

מר ישי איבגי :אה ,מושפל .נכון ,היא צודקת .אל תגיד מבוזים .אדוני ,אני לא צריך  ...שום
מעמד .לדעתי גם לא היה צריך להיות ועדה .זה מספיק חמור כדי שתשים את
המפתחות וזה יתוקן מהשורש.
מר אברהם בינמו :א' ,אני ,רגע ,אני כבר מסיים.
מר דן תיכון :איזה נושא שאנחנו מעלים ,אתה לא נותן לנו לדבר.
מר אברהם בינמו :אל תדבר.
מר משיח עמר :דיברת יותר מדי .גם הרבה,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני יכול להגיד לך ,אני יכול ,דן ,אני מבקש ממך ,ברשותך .תן לי ,אני
מדבר.
מר משיח עמר :כמה שילמתם לו? כמה שילמת לו?
מר דן תיכון :תקעת סכין בגב של אחיך.
מר אברהם בינמו :טוב .אי לכך ובהתאם לזאת אני,
מר דן תיכון :אנחנו רוצים לדבר,
מר אברהם בינמו :אני אתן לך .אל תפריע לי.
מר דן תיכון :אתה מדבר כבר חצי שעה.
מר אברהם בינמו :אני ראש העיר ,אני יכול לדבר כמה שאני רוצה .להבדיל ממך שאתה יכול
לדבר רק  5דקות.
מר דן תיכון :תשמע,
מר משיח עמר :אי אפשר ככה ,כל הזמן מפריע.
מר יחיאל אדרי :דן ,תן לו לסיים .הוא כבר מסיים ואז תוכל לדבר.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אי לכך ובהתאם לזאת,
מר דן תיכון :הוא מדבר כבר חצי שעה.
מר יחיאל אדרי :אי לכך ובהתאם לזאת הוא אומר פעמיים כבר .תשתוק,
מר דן תיכון :זו הצעה לסדר שלנו,
מר יחיאל אדרי :אין בעיה .תן לו לדבר.
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מר אברהם בינמו :אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו נמשיך את הישיבה ונאפשר לאנשים לדבר
על פי תור.
מר משיח עמר :אני מבקש להתייחס לנושא הזה.
מר אברהם בינמו :בבקשה מר משיח.
מר משיח עמר :בקשר לוועדת הביקורת .אני גר בנשר רק  63שנים .רק .אני בשירות הציבורי
רק  38שנים .בתוקף תפקידי כמזכיר מועצה וכיושב ראש וכסגן והיום כחבר
מועצת העיר .ידעתי הרבה ביקורת וראיתי הרבה מאוד ביקורת ועברתי
הרבה מאוד ביקורות במשרדים איפה שאני עבדתי .ואני יודע שביקורת זה
דבר טוב ,זה דבר חשוב ,זה דבר בריא .זה משפר את השירות לאזרח ,זה
משפר את השקיפות וזה נכון שיש צורך כל הזמן לעמוד תחת ביקורת עם
שקיפות מלאה במאה אחוז .הביקורת שהייתה הפעם דרך מבקר המדינה
בנשר היא לא תמימה ,רבותי .שלא תהיה אי הבנה .זה לא בא בתום לב כאילו
התחשק להם לעשות ביקורת לשם ביקורת .אני מאמין בביקורת בונה .אני
לא מאמין בביקורת הורסת .הביקורת שהייתה הפעם בנשר היא ביקורת לא
עניינית ,לא נקיה מפוליטיקה,
מר דן תיכון ... :מעז לומר,
מר משיח עמר :אני מבקש ממך לסתום את הפה.
מר יחיאל אדרי :דן ,תגיד אחר כך מה שאתה רוצה .די ,זה לא מכובד .תן לאחרים לדבר.
מר דן תיכון :יש לו,
מר יחיאל אדרי :הוא יסיים,
מר דן תיכון ... :מריחה.
מר משיח עמר :אני מבקש ממך ,אתה ,אתה שלוש שנים אתה מסית ומדיח אנשים ואתה
בעצמך עושה עבודה קשה מאוד כדי להשחית את שמה של העיר נשר .העיר
נשר,
מר דן תיכון :זה אתה,
מר משיח עמר :העיר נשר נבנתה בעמל רב במשך  25שנים,
מר דן תיכון :קראת את פסק הדין של השופט מה הוא אמר לך?
מר משיח עמר :כדי שדוד עמר יבנה עיר למופת .הוא קיבלת אותה עם  8,000תושבים והביא
אותה ל 25-אלף תושבים.
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מר דן תיכון :מי זה ,עמר עמר? זה שהפיל את האח שלו?
מר אברהם בינמו :סליחה ,תאפשר לו לדבר.
מר משיח עמר :אני,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :התור שלך יגיע.
מר משיח עמר :אני מוכן לענות לו רק כדי שהוא ,אני לא יודע אם הוא יבין אותי אבל אני
מוכן לענות לו.
מר דן תיכון :תענה ,תענה.
מר משיח עמר :רק על דבר אחד ,על הנושא הזה שהפלתי את אח שלי .תדע לך דבר אחד.
לפני שאני החלטתי להתמודד כתבו ככה .מה זה שלטון מלוכני? מה זאת
אומרת דוד עמר נותן את המלוכה למשיח עמר? מה זאת אומרת ,מעבירים
פה מלוכה מאחד לשני?
דובר:

מי כתב את זה?

מר משיח עמר :יכול להיות אבי ,יכול להיות,
מר דן תיכון :הוא ממציא דברים,
מר משיח עמר :יכול להיות יחיאל .רגע ,רגע ,אני אומר דברים כהווייתם .אני לא מסתיר.
אני באתי ואמרתי אני לא רוצה מלוכה ואני לא רוצה מתנות.
מר דן תיכון :אתה הרגת אותו.
מר משיח עמר :ואני לא רוצה מלוכה,
מר דן תיכון :חיסלת את אחיך.
מר משיח עמר :אני לא רוצה מלוכה ואני לא רוצה מתנות .הצטרפתי לליכוד ,התמודדתי
בפריימריז ומה לעשות שיש לנו מדינה דמוקרטית ויש כללי התנהגות איך
צריך להיבחר במוסדות הליכוד ושם ,וגם אתה הצבעת ,אני לא יודע אם
הצבעת לי ,אני בטוח שלא אבל לא משנה .אבל באת והצבעת בפריימריז
שהתקיימו כאשר בחרנו מועצת עיר וכאשר בחרנו מועמד.
מר דן תיכון :אני לא הצבעתי עבורך.
מר משיח עמר :רגע ,אני אמרתי לך .אני עניתי לך ,רק מפני שהדמוקרטיה מחייבת תהליך.
הדמוקרטיה מחייבת תהליך .זה לא שלטון מלוכני .לא מעבירים אחד לשני.
אתה יכול עכשיו לתרגם את זה סכין ,גב ,עמר.
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מר דן תיכון :סכין? סכינים .זה לא אחד.
מר משיח עמר :אתה הרסת מספיק  3שנים .תעצור רגע .ואני רוצה להגיד לך משהו בקשר
לנושא של הביקורת .אנחנו ,אני חוזר לענייני הביקורת .ביקורת המדינה
מבקרת את כל מוסדות הציבור שלה ,והייתה ביקורת גם בנשר ואני אמרתי
שהביקורת בנשר לא נעשתה בתום לב .זה לא תמים לבוא לכאן ולכתוב את
מה שהם כתבו .ואני אומר לכם .גם אני היום הייתי בוועדה לכמה דקות ,לא
ממש הקפדתי להישאר שם אבל אני יכול לומר לכם ,ובגלל שיושבים פה גם
תושבי נשר הוותיקים .במשך  38שנים היו מאבקים פוליטיים .לא שלא היו,
שלא יהיו אי הבנות .והיו מאבקים קשים ,והיו מפלגות שעמדו אחד נגד השני
באופן הכי קשה שאפשר .אבל דבר אחד אני מכיר במשך  38שנים .הייתה
ביקורת של חברים ,היא הייתה בשולחן הזה .אף פעם זה לא יצא מכותלי
העירייה.
מר דן תיכון :מאיפה הוא לוקח את זה?
מר משיח עמר :מתי זה,
מר אברהם בינמו :אני מבקש מהקהל לא להפריע.
מר משיח עמר :אני מבקש להסביר מה היה .אני אומר את מה שאני מכיר .יכול להיות שיש
דברים אחרים שאני לא מכיר אז זה לא אשמתי שאני לא יודע את זה ,אבל
מה שאני מכיר ,אני יודע שהייתה ביקורת קשה בין חברים ועשו פה ביקורת
די רצינית והיו ,ויש מספיק מסגרות בתוך העיר הזאת ,כמו לדוגמה היום,
לשבת ולדון פה על נושא של ביקורת ודברים שלא מתקיימים כהלכה ועל
דברים שצריכים להתנהל כהלכה .זו המסגרת .יש ועדת ביקורת .מה לעשות
שיושב ראש ועדת הביקורת ברח .אז ברח ,ממנים מישהו אחר.
מר ישי איבגי :מי זה?
מר משיח עמר :לא יודע ,אני לא יודע,
מר ישי איבגי :אה ,פה בעירייה?
מר משיח עמר :בעירייה .מה לעשות שיש פה ,יש פה מבקר .יש פה ועדת ביקורת .יש פה
אפשרות לקיים דיון בנושא הבקרה כך וכך .אבל אני כשאני לוקח בעין
מקצועית ,לא ,בלי פוליטיקה ,כן? מסתכל על הדברים האלה מה רשום
בדו"ח הזה ,אני חבר בוועדה לבחירת בכירים ,ועדה לבחינת בכירים .אני
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ישבתי ואני מעיד רק על מה שאני ראיתי במו עיני .ישבתי בוועדה שבחרה את
הדובר .בשקיפות מלאה ,מכרז כמו שצריך ,השתתפו בו לפחות  15מועמדים,
נבחר הדובר על פי תנאי הסף שנקבעו במכרז שהוא נבחר .השתתפתי בוועדת
בחינה ל גבי בחירת גזבר .פרסום כמו שצריך ,תנאי סף כמו שצריך ובסופו של
דבר התמודדו למעלה מ 10-מועמדים ונבחר המועמד הראוי ביותר כדי לנהל
את משק הכספים של העירייה והוא נבחר .בשקיפות מלאה ,הכול כתוב,
הכול מסודר והכל חתום על ידי כל הגורמים המתבקשים .אחר כך אני ישבתי
בבח ינה ,כיושב ראש ועדת רווחה ,גם קיבלתי מנהלת מחלקת הרווחה .נכון?
אני ישבתי בוועדה.
מר ישי איבגי :אני רק שואל את עצמי מי המציא את הביטוי מכרז שלושת המעטפות.
מר משיח עמר :דקה ,דקה .אני מדבר על ביקורת המדינה .אני מדבר על ביקורת ,אני אמרתי
אני מעיד על מה שאני,
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :תן לי דקה .אני אגיד לך.
מר ישי איבגי :משיח ,תהיה לפחות,
מר משיח עמר :אני אגיד גם את זה .גם את זה.
מר ישי איבגי :ועל אחיך ,לא היו בבית  ...שהם עשו,
מר משיח עמר :אתה מוכן  ...להפריע לי.
מר אברהם בינמו :ישי,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :ישי ,בבקשה .ישי אל תפריע בבקשה.
מר משיח עמר :אמרתי שאני ישבתי בוועדת בחינה לקבלת מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים .הכול היה על פי מה שמחייב החוק.
מר דן תיכון :תגיד ,אני אגיע לתורי? אתה בטוח שהיום זה יקרה? הוא בנה את העיר .הוא
בנה את הבית שלו.
מר אברהם בינמו :דן ,אתה מפריע.
מר דן תיכון :על מגרש ציבורי.
מר אברהם בינמו :אם תמשיך להפריע אנחנו נעלה את זה להצבעה.
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מר דן תיכון :אתה יכול ,אני לא אשן הלילה ,כמו שלא ישנתי בלילה שעבר .הרסתי את
העיר .הוא אומר שלא עשית  3.5שנים דבר .ואתה שותק.
מר אברהם בינמו :סליחה,
מר דן תיכון :הדבר היחידי שאני עשיתי,
מר אברהם בינמו :סליחה ,אל תפריע בבקשה .אל תפריע .בבקשה משיח .אני מציין שחבר
המועצה זאב שפיגלר השתתף ,הגיע לישיבת מועצת העיר.
מר משיח עמר :אמרתי שאני מעיד על דברים שאני ראיתי במו עיני איך הדברים מתנהלים
מבחינת ועדת כוח אדם ,ועדת בחינה לקבלת בכירים .אני לא שותף לוועדות
אחרות ואינני שותף לוועדות אחרות ואינני יודע איך אחרים התקבלו וכולי
וכולי .איפה שאני לא הייתי אינני שותף .אני לא יכול גם להעיד על דברים
שלא ראיתי ולא הייתי שם .אני מעיד אך ורק על דברים שכן ראיתי וכן
ידעתי .לכן אני אומר ,עכשיו לגבי הנושא של עובדים שמתקבלים ,באמת
צריך להסתכל גם כן בעין אחרת .לא במה ש ,איך אומרים ,שמו באוזן של
המבקר מה לכתוב ,אלא דברים בצורה אמיתית .עובדים בדרגות של דרגה 4
או דרגה  5שבעבר התקבלו כפי שהם התקבלו והמשיכו להתקבל כפי
שהתקבל ואני אומר עוד פעם .באה הביקורת ואומרת שמע ,זה א' ,ב' ,ג' ,ד'
לא בסדר .מה עושים בדרך כלל מדו"ח ביקורת כזה? לוקחים את הדו"ח,
לומדים אותו ומיישמים בדיוק את מה שהמבקר אומר .אם צריך לפטר,
מפטרים .אם צריך להוציא אותו מחוץ למסגרת ,מוציאים .אם צריך להוציא
מכרז חדש ,מוציא ים מכרז חדש .אבל לא עושים עם זה שום דבר .זה לא
עבירה פלילית.
מר ישי איבגי :בעפולה לא עשו שום דבר?
מר משיח עמר :סליחה ,זה ,אני אמרתי .בדרגות בכירות .לא ראיתי כאן מינוי פוליטי בדרגה
של מהנדס למשל ,או בדרגה של גזבר למשל .או בדרגה של מזכיר העיר
לדוגמה .אלה לא היו מינויים פוליטיים .מה ,תראה לי דרגה בכירה,
מר ישי איבגי :אני לא אראה לך כי אני לא מדבר על שמות מאז ומעולם .אבל אתה יודע את
הכול.
מר משיח עמר :אני מדבר על שמות.
מר ישי איבגי :אבל אתה יודע הכול.
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מר משיח עמר :אני מדבר על שמות .עובדים שעובדים באחזקה בצביעת קירות זה באמת לא
ראוי אפילו שיהיה במכרז .לא ראוי .אז צריך לטפל בזה .אבל אם המבקר
אמר שצריך לתקן דבר מסוים ,צריך לעשות הכול כדי שיתוקן .צריך לפעול
על פי מה שהמבקר אמר ,ואני אומר לכם,
מר ישי איבגי :ואם הוא אמר ש ...ממצאים פליליים ,זה רשום.
מר משיח עמר :אין ממצאים פליליים,
מר ישי איבגי :הוא רשם,
מר משיח עמר :ואין ממצאים ,אין ממצאים פליליים .מותר לי לחלוק עליו.
מר ישי איבגי :אה ,בסדר.
מר משיח עמר :אין ממצאים פליליים בכל מה שקשור לנושא קבלת עובדים בנשר.
מר ישי איבגי :אתה צודק ,משיח ,נחליף את המבקר.
(מדברים יחד)
מר יחיאל אדרי :באמת ,די להיות ציניים .אמרו לך לפי סעיף  30א' של מבקר המדינה ,דו"ח
מבקר המדינה הוא לא ראיה משפטית ולא ראיה בכלום.
מר ישי איבגי :מה הוא אמר?
מר יחיאל אדרי :זה מה שנאמר .אז די כבר.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אני אמרתי שצריך ,אני אמרתי שצריך ליישם את החלטות המבקר ככתבן
וכלשונן .ככה אני אומר .לא משהו אחר.
מר דן תיכון :אז אתה צריך ללכת .הוא אומר לך ללכת.
מר יחיאל אדרי :הוא לא אמר לו ללכת.
מר דן תיכון :אם כתוב,
מר משיח עמר :אם המבקר אומר שאני צריך ללכת ,אני הולך .אם בית המשפט יקבע שאני
צריך ללכת ,אני הולך.
מר דן תיכון :יקבע ,אל תדאג.
מר משיח עמר :אתה לא תקבע כלום .הרי אתה סתם,
מר דן תיכון :אני בוודאי שלא.
מר יחיאל אדרי :טוב ,רבותי .משיח ,סיימת?
מר דן תיכון :אני בוודאי שלא.
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מר משיח עמר :דקה אחת.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :הערה אחת,
מר דן תיכון :אתם מדברים כבר שעה .זה נושא שלנו.
מר יחיאל אדרי :אז מה? הפעם אנחנו נדבר ,אתם תקשיבו.
מר משיח עמר :הערה אחת שאני רוצה ,אני רוצה רק לציין הערה אחת.
מר יחיאל אדרי :אני מבטיח לך שאתה עד שתגיד לי די ,לא רוצה לדבר יותר ,בסדר?
מר דן תיכון :אני מודה לך מאוד מאוד ,שאתה מעריך אותי.
מר משיח עמר :כן ,אני מבקש רק להעיר הערה אחת בנושא של תקציב החיוך פה נאמר,
נותנים ולוקחים ולוקחים .אני יודע .אני באמת הייתי שותף עם דוד במשך 25
שנים,
מר דן תיכון :מה?
מר משיח עמר :כל מה שקורה בעיר,
מר דן תיכון :אתה הפלת אותו .תקעת לו חרב בגב.
מר יחיאל אדרי :דן ,אל תתפלא שיפריעו לך .אחר כך אתה תבוא אלי בטענות.
מר דן תיכון :נדמה לי שאני שמעתי את זה ממך.
מר יחיאל אדרי :די .ממני אתה תשמע הרבה דברים.
מר דן תיכון :על דוד עמר.
מר יחיאל אדרי :ממני אתה תשמע הרבה דברים ,אני לא הולך לא ימינה ולא שמאלה,
מר משיח עמר :אתה מוכן להפסיק להפריע?
מר יחיאל אדרי :אז אני מבקש להתחיל לסיים.
מר משיח עמר :מערכת החינוך בנשר ידועה בכל מדינת ישראל כמערכת חינוך מצויינת ויעיד
על כך מי שהיה יושב ראש ,מי שהדליק את ,תיק החינוך ,אומנם לזמן קצר
רועי לוי .הו א גם יכול להעיד על כך שהמערכת עבדה מצוין לפניו והיא עובדת
מצוין אחריו .אני רק יכול לומר מה אני יודע במסגרת התקציב שהיה מאושר
ב 12 ,2013-שבסך הכיל היה הסבסוד של מערכת החינוך בעירייה ,תמיד
העירייה הוסיפה  60אחוז על מה שהמדינה נתנה .דהיינו ,המדינה נתנה 30
מיליון ,תוסיפו  60אחוז זה  18מיליון ,ביחד תקציב החינוך היה  48מיליון
ש"ח.
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וכמה היה אחוז ה,

מר משיח עמר :דקה ,תן לי .אני אמרתי שהייתה מערכת חינוך טובה גם בתקופתך,
מר רועי לוי:

לא ,אבל אני שואל כמה היה אחוז הבגרויות,

מר משיח עמר :רגע ,אני לא יודע .אני באמת לא יודע .אני יודע שזה מעל  90אחוז .שנייה.
אני יודע גם איך זה התחיל .זה התחיל ב 12-אחוז ב 1988-וזה הגיע ל90-
אחוז,
מר ישי איבגי :וזו הייתה הגדולה .מכלום,
מר משיח עמר :נכון.
מר ישי איבגי :לשם.
מר משיח עמר :דקה .ולכן אני מציין רק דבר אחד .שגם ההנהלה הזו ב 2014-באותו תקציב
שאף על פי שאני לא הצבעתי בשבילו אני ראיתי סעיף אחד שהוא מצא חן
בעיני .שתקציב החינוך המדינה נתנה  30מיליון נשר ועיריית נשר הוסיפה 110
אחוז 33 .מיליון שקל סובסידיה למערכת החינוך ,כדי לתגבר את המערכת,
לשמור על הקיים .אז יכול להיות ,כמו שאמרת ,יש בן אדם שיודע לשמור על
ההישגים עם  20מיליון ויש בן אדם שצריך  30מיליון כדי לשמור על אותם
הישגים .זה נכון ,אני לא מתכחש לזה וזו האמת .ולכן אני אומר לכם.
הדברים באים לידי ביטוי באמת בתוצאות .כל התבחינים האפשריים בכל
בתי הספר .עכשיו ,מה לעשות .בא בן אדם לכאן לפני שלוש שנים .לא מכיר
את רחובות העיר ,לא יודע כמה בתי ספר יש .לא יודע כמה גנים יש .לא יודע
כמה תלמידים יש .לא יודע כלום ,כלום ,ורק זורק אש ,אש וגופרית .אש
וגופרית .מסית אנשים כנגד העיר ,כנגד האנשים ,כנגד נבחרי ציבור .אין לו
מושג בכלום .בכלום .מאומה .ורק מטיף תוך כדי הסתה בלתי פוסקת במשך
 3שנים ואת התוצאות שלה אנחנו רואים היום .פעם אצל מרדכי גילת ,פעם
אצל יוסי מזרחי ,פעם אצל מבקר המדינה,
מר דן תיכון :מי זה יוסי מזרחי?
מר משיח עמר :חבר שלך .חבר שלי.
מר דן תיכון :הוא לא שלי.
מר משיח עמר :כן ,כן .חבר שלך .תאמין לי הוא סיפר לי עליך דברים יפים .אני אומר לך,
תקרא ב ynet-אתה תלמד עליו .הוא גם ב ynet-מספר את העניינים .ולכן
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אני אומר לך .הבן אדם הזה אסור לו לדבר בשם העיר נשר .אסור לו .הוא לא
מכיר כלום ,הוא לא יודע כלום מלבד ,אולי ,מלבד אולי ,אם לוקחים אותו
ברכב מהבית שלו לכאן .הוא לא יודע את הדרך .תודה רבה.
מר אברהם בינמו :כן ,בבקשה דן תיכון .בבקשה.
מר דן תיכון :אני לא רוצה לרדת ל,
מר אברהם בינמו :כשאתה אומר שאתה לא רוצה זה אומר שאתה רוצה.
מר דן תיכון :רק רגע ,אתה תשמע .אני ...
מר אברהם בינמו :אני יודע להקשיב.
מר דן תיכון ... :שאני לא יודע  ...למען הסדר .אני,
מר אברהם בינמו :אתה יודע מי זה אלון מזרחי.
מר דן תיכון :אני מוכרח לומר שאת מוטי גילת ראיתי לפני  15שנה  ...אני מוכרח לומר
שאת מבקר המדינה ראיתי עוד לפני שהיה מבקר המדינה ואני מוכרח לומר
שבכנסת אני לא מבקר ב ...מזה שנים .אבל זה יפה לומר ככה .אני לא רוצה
לחזור לפרשת עמר את עמר .אח אחד,
מר אברהם בינמו :אז למה אתה חוזר?
מר דן תיכון :איך אח אחד רצח את השני.
מר אברהם בינמו :כשאתה אומר אני לא אתה אומר אני כן,
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :אני קובע.
מר זאב שפיגלר :אתה קובע הכול ,אני מבין ,אני יודע .אין חוק ,אין דין ,אין דיין.
מר דן תיכון :למה אתה צורח?
מר יחיאל אדרי :אתה חושב שדן תיכון לא יודע לדבר? באמת.
מר דן תיכון :אתה כדי להסביר לאיש שמצטט ב ... 2006-דו"ח של מבקר המדינה אני
הייתי כבר  7שנים אזרח ואולי גם מנהל של כמה מוסדות שהם בטח קצת
קצת קצת יותר  ...אדוני ראש העיר .יש לך עוד זמן לבחירות ,אם תגיע
לבחירות .אני מאחל לך שתגיע,
מר אברהם בינמו :אתה לא מאחל לי.
מר דן תיכון :עכשיו תקשיב .אתה חי בלה לה לנד.
מר אברהם בינמו :אתה חי בלה לה לנד.
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מר דן תיכון :בסדר .אני חי בלה לה לנד.
מר אברהם בינמו :אתה חי בסופרלנד.
מר דן תיכון :אתה קונה לך,
מר אברהם בינמו :אתה לא ראוי להיות כאן בכלל .אתה בושה לעיר הזאת .אתה מסית,
אתה הורס .אבל מה? לא תצליח .יש לנו כוח עמידה חזק מאוד.
מר דן תיכון :אתה תיתן לי לדבר?
מר אברהם בינמו :אנחנו רק נראים חלשים.
מר דן תיכון :אתה תי תן לי לדבר? אני שמעתי אותך ... .מפריע לך ,הפסקתי .אתה חי בלה
לה לנד .בנית לך עיר דמיונית שמתנהלת כהלכה .אני לא יודע אם אתה תדע
לזהות את מה שאני אומר .מסביב,
מר אברהם בינמו :יהום הסער.
מר דן תיכון :יהום הסער.
מר אברהם בינמו :כן .אני לא יודע.
מר דן תיכון :אתה לא יודע,
מר אברהם בינמו :אתה לא ידוע כלום .אתה תלמד היסטוריה.
מר דן תיכון :תשמע ,תן לי לחבר משפט .הארץ גועשת סביבך .הכול קורס ואתה ממשיך
עם סיפורי הבדים שלך על אני עשיתי ולא עשיתי או כן עשיתי .בא סגנך
שאתה החזרת אותו לקואליציה במה שהוא אמר עליך ,אני שמעתי וגם
הקלטתי בביתי .אוי לאוזני ששמעו.
מר אברהם בינמו :זה אופייני לך להקליט ,זה בסדר.
מר דן תיכון :אוי לאוזני ששמעו את הברכה ,במירכאות ,שהוא איחל כאן .אגב ,אני רוצה
לומר לך ,יחיאל ,שמבקר המדינה ,אני לא היכרתי את האישה הזאת ,אני
ראיתי אותה בפעם הראשונה .יש לי הערות קשות לגבי המופע של מבקר
המדינה היום אבל הם דיברו על זיוף פרוטוקולים בעיריית נשר .אז יכול
להיות שאני חבר  3.5שנים אבל הם מדברים על כך שמישהו עסק פה בזיוף
פרוטוקולים ואני גם מציע לכל עיר שמבקרים את מבקר המדינה ואומרים
שהוא לא יודע מה הוא כותב ,להתייחס קצת ברצינות יותר לדברים .הוא
כתב דברים קשים ביותר ואני רוצה להתחיל את דברי בציטוט,
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מר יחיאל אדרי :תרשה לי להגיד מילה ,משפט אחד רק? משפט אחד? הנושא שאמרת הנושא
של זיוף .מבקר המדינה הסתמך בזה שהוא אמר זיוף על בן אדם שהורשע,
הוא הורשע.
מר דן תיכון :אני לא מכיר.
מר יחיאל אדרי :רגע ,רגע .אז אתה לא מכיר ,לכן אני אומר לך ,בן אדם שהיה מזכיר העיר
בנשר שהורשע בשוחד ובאיך קוראים לזה? ובהפרת אמונים .הוא הסתמך על
הפרוטוקול על מה שהוא אמר .בית המשפט העליון ,מני מזוז ,אמר שאי
אפשר שבן אדם שהגישו עליו ,שהוא הורשע ,הוא לא יכול להתלונן על זה
שגרם לו להיות מורשע וזה מה שקרה בפרוטוקול הזה ,לידיעתך .אבל זה רק
לפרוטוקול וסליחה שהפרעתי לך ותודה שנתת לי את ה,
מר דן תיכון :אני רוצה לחזור ולומר .אני ,אינני מצוי אצל המשטר  ...האידיליה בין
האחים עמר את עמר .זה משהו נדיר ביופיו .אח אחד הרג את השני ופתאום
הם חברים.
מר משיח עמר :ברוך השם אנחנו חיים טוב.
מר דן תיכון :כן? אתם תמיד חיים טוב.
מר משיח עמר :אתה תקבל התקף לב רק מהעובדה הזאת.
מר דן תיכון :כן ,אני מה זה,
מר משיח עמר :התקף לב אתה תקבל רק מהעובדה שאנחנו חיים טוב.
מר דן תיכון :אני יכול לדבר?
מר משיח עמר :לא ,אתה לא יכול לדבר.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אם לא תיתן לי אז אף אחד לא ידבר.
מר אברהם בינמו :זה התור שלך.
מר משיח עמר :זה התור שלך ,דבר חופשי כמה שטויות כמה שאתה רוצה.
מר דן תיכון :אני התחלתי קצת  ...לכל הדו"חות של מבקר המדינה שאמרת אני אתקן
הכול .שום דבר לא היה,
מר אברהם בינמו :אני מכבד אותו.
מר דן תיכון :עכשיו תקשיב .מבקר המדינה אמר עליך דברים קשים ביותר.
מר משיח עמר :שקר וכזב.
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מר דן תיכון :רק כדי ש,
מר משיח עמר :שקר וכזב .הוא לא אמר עליו,
מר ישי איבגי :ככה פתחו את הישיבה.
מר משיח עמר :שמע ,אני אומר לך שקר ואני הייתי ,אני יודע ,אני יודע ,אני שמעתי.
מר ישי איבגי :אתה לא שמעת.
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אני אצטט לך לפני שאני אגיע לעיתונאי שהעלה אותך על כס השלטון בנשר,
קוראים לו מוטי גילת .הוא אמר שלשום עליך זו  ...תשים לב .המנגינה
משתנה .מה שכתב מבקר המדינה בדו"ח ואני מצטט .ממליץ למשרד הפנים
לנקוט,
מר משיח עמר :זה ש"י עגנון? זה מוטי גילת זה ש"י עגנון? זה צ'כוב? מה אתה קורא? מי ,מי
זה מוטי גילת? ש"י עגנון? מי זה ,ביאליק? מי זה מוטי גילת? אתה יכול להגיד
לי מה ההיסטוריה שלו ,מה הוא למד? מאיפה הוא בא?
מר דן תיכון :אני חוזר,
מר משיח עמר :מעבר לעובדה שהוא משחיל שמות של אנשים?
מר משיח עמר :אני אפילו לא מקשיב למה שאני אומר.
מר משיח עמר :אני רק שאלתי ,אולי אתה יודע .כי אתה ציטטת אותו כמו את ביאליק או
את ש"י עגנון .אני לא יודע.
מר אברהם בינמו :משיח ,אני מבקש שתאפשר לו,
מר משיח עמר :לא .אני מאפשר לו ,לא .אין לי בעיה.
מר אברהם בינמו :אני מבקש לאפשר,
מר דן תיכון :תראה ,אני אפילו לא מקבל כוס תה מה,
מר משיח עמר :זה לא בריא.
מר דן תיכון :אני חוזר .מבקר המדינה,
מר אברהם בינמו :אני מוכן לעשות לך תה.
מר דן תיכון :מבקר המדינה כתב עליך ואני מצטט ... ,מבקר המדינה,
מר אברהם בינמו :כן.
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מר דן תיכון :הוא לא שומר והוא גם אומר שהוא מצטט אותי שלא כהלכה .הוא המליץ
למשרד הפנים לנקוט בצעדים נוכח הפגיעה באמון הציבור והמבקר ממליץ
בפני משרד הפנים לנקוט צעדים,
מר משיח עמר :זה לא הציטוט של המבקר .זה דברי מרדכי גילת .זה לא ציטוט המבקר.
המבקר אמר שהוא מעביר את הממצאים למחלקת ,למשרד הפנים.
מר ישי איבגי :בנוסף.
מר דן תיכון :אני שוב פעם מצטט,
מר משיח עמר :אתה לא מצטט את מה שהמבקר אמר ,אתה מצטט את מה שמרדכי גילת
אמר.
מר אברהם בינמו :תן לו לדבר.
מר משיח עמר :לא ,צריך להגיד דברי אמת .מה ,אני אשקר?
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :ממליץ המבקר שמשרד הפנים ינקוט בצעדים תקיפים כנגד ראש העיר בגין
פגיעה קשה בסדרי מינהל תקין .טוהר המידות ומוסר הציבור .זה כשלעצמו,
מר משיח עמר :הוא נהיה שופט .על יד ,בית משפט ,הוא קובע הכול .מה היה? מה היה?
סליחה ,מבקר הוא לא בית משפט .מבקר הוא לא בית משפט .הוא אמר ...
צריך וצריך.
(מדברים יחד)
מר רועי לוי:

מה לעשות? זה מה שהוא אמר.

מר אברהם בינמו :בבקשה ,דן .דן ,דן.
מר משיח עמר :אתה ראית מה עושים לביבי? אין כלום וגם לא יהיה כלום .אני אומר לך.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :בבקשה ,כן.
מר דן תיכון :אדוני ראש העיר,
מר אברהם בינמו :כן.
מר דן תיכון :הוא יסיים ...
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :אתה תקשיב לי .אלה דברים מאוד מאוד חמורים .אל תזלזל.
מר משיח עמר :ממש לא ,ממש לא.
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מר דן תיכון :אתה עשית היום,
מר משיח עמר :במסגרת ביקורת מדינה זה ביקורת לגיטימית והיא סבירה ,והיא סבירה
והיא נכונה וצריך לתקן את הליקויים .מה יש? מה קרה?
מר דן תיכון :אני חוזר שוב פ עם .עכשיו נעבור למוטי גילת .מוטי גילת זה האיש שהעלה
אותך לשלטון .מה לעשות ,מה לעשות שהוא חושב שמשיח עמר ,מה לעשות
שמשיח עמר חושב שהוא מושחת ,שקרן ,רמאי? אני מבין ,אני מבין מאחר
שהוא הפך אותו לעבריין סידרתי וכנראה שמשיח לא קרא את מה ש,
מר יחיאל אדרי :חבר'ה ,אי אפשר לקיים דיון בלי להביא את זה ברמה אישית?
מר דן תיכון :רק רגע,
מר יחיאל אדרי :למה לא לדבר ברמה הכללית? למה ברמה האישית?
מר משיח עמר :הבן אדם חולה,
מר יחיאל אדרי :אני לא מבין ,חבר'ה .זה לא מכובד.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :אחר כך אתה אומר לי למה אני מגיב .אתה מבין שהבן אדם חולה נפש.
מר יחיאל אדרי :דבר לעניין,
מר משיח עמר :אומר דברי הבל,
מר יחיאל אדרי :מבקר המדינה אמר ,בסדר .די.
מר משיח עמר :עבריין ,מושחת.
(מדברים יחד)
מר משיח עמר :תגיד לי ,אתה ישבת על דו"ח ניגוד עניינים בכנסת והבאת לידי כך ששר
במדינת י שראל יכשל במילוי תפקידו על ידי שגרמת לכך שהבן שלך ימונה
לוועדת ,למשרד הגנת הסביבה בניגוד למה ש,
מר דן תיכון :לא היו דברים מעולם.
מר משיח עמר :היו דברים וכתוב ב ynet-ותסתכל ב ynet-ב .2006-אל תגיד לי לא היה .אל
תגיד לי,
(מדברים יחד)
מר דן תיכון :נחזור לענייננו.
מר משיח עמר :אני ,ענייננו אני אומר לך .תפסיק לשקר ותוריד את המסכה ותדבר ,המזבלה
זה אתה זבל .אתה משאית של זבל.
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מר דן תיכון :אולי תסתום את הפה,
מר משיח עמר :אתה תסתום את הפה אז תקבל בחזרה בדיוק.
מר דן תיכון :אני אחזור.
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר דן תיכון :אני מציע להקשיב למה שאמר,
מר משיח עמר :אל תקשיב לו .אני אומר לך .הכול דברי הבל .עיתון עוטפים בו דגים ביום
שישי והוא הולך לזבל .עיתון אינו מהווה ראיה בשום מקום .בוודאי ובוודאי
שלא בבית משפט .עיתון זה עיתון ,דברי הבל .אז מה? היום כותבים מחר
כותבים מ שהו אחר .הוא הסתמך על עיתון .אני כבר הייתי בבית משפט
הגבוה לצדק שכאשר בא עורך דין מסוים והציג קטני עיתונות לשופט אמר לו
אדוני המלומד ,קטעי עיתונות אינם מהווים ראייה בבית המשפט.
מר דן תיכון :זה תגיד בקרוב בבית המשפט למשפחה.
מר משיח עמר :זה אני אמרתי כבר .אמרתי.
מר דן תיכון :אל תפנה אליו ,הוא לא ישרוד .הוא לא ישרוד חודשיים .הוא יודע את זה.
מר משיח עמר :אני אומר לך.
מר דן תיכון :אני במקומו היום מתפטר ומציל את עצמי מהקלון.
מר משיח עמר :למה? אם אתה תתפטר גם אני מתפטר.
מר דן תיכון :הוא לא יעשה את זה,
מר משיח עמר :תתפטר.
מר דן תיכון :הוא לא יעשה,
מר משיח עמר :תתפטר אתה ,הנה אני אומר לך ,אתה לא יכול.
מר אברהם בינמו :הציע לך עסקה.
מר דן תיכון :אני יכול להמשיך?
מר אברהם בינמו :בבקשה.
מר דן תיכון :אני נהנה מאוד לשמוע,
מר משיח עמר :גם אני נהנה לשמוע את השטויות שלך ,בגלל זה אני משיב לך ,ברמה שלך
כמובן.
מר דן תיכון :מוטי גילת אמר דברים מאוד קשים.
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מר משיח עמר :הנה ,הוא חוזר למשה רבנו .תגיד לי ,אתה יודע על מה אתה מדבר? מי זה
מוטי גילת בכלל?
דובר:

תן לו לדבר.

מר משיח עמר :מי זה?
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :שלוש שנים השתלחתם ,עכשיו תחטפו בחזרה.
(מדברים יחד)
מר אברהם בינמו :שלוש שנים ,אתה תחטוף בחזרה.
מר זאב שפיגלר :אתה מאיים עלי? אני אחטוף? זה אתה תחטוף .לא אני אחטוף .אל תאיים
כאן על אף אחד .לך בדרך הנכונה ,בדרך הצדק ,בדרך ה ...אתה תייצג את
התושבים ולא את עצמך ואת השחיתות שלך.
דובר:

הופה.

מר זאב שפיגלר :תן לו לדבר בבקשה .בושה וחרפה.
מר דן תיכון :אני מבין אדוני ראש העיר שתיקח בריונים ו ...מה שאתה אומר הרי .אז
תקשיב עכשיו,
מר אברהם בינמו :אני להבדיל ממך שכאני נפגש בשכן אני לא אומר לו גנב ,מה שאתה אולי
כן יכול להגיד.
מר דן תיכון :תסתכל,
מר אברהם בינמו :כן ,איך שאתה דיברת על עורך ארי נושרת .תתבייש לך .תתבייש לך.
מר דן תיכון :גנב זה לא מילה.
מר אברהם בינמו :איך שאתה דיברת עליו .תתבייש לך .הבן אדם משרת בהתנדבות,
בנאמנות .תתבייש לך.
מר משיח עמר :הוא משקר כבר  3שנים,
מר אברהם בינמו :אבל אני יודע איך אתה עושה את זה .אתה מחפש רק לתקוף כדי לתבוע
דיבה .אתה בושה וחרפה למדינת ישראל .אתה בושה וחרפה למדינת ישראל
עם האנשים שאתה הולך איתם .אתם מאפיה .כל החבורה הזאת .אתם
בריונים .אתם ...
(מדברים יחד)
*** סוף ההקלטה ***
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*** נעילת הישיבה ***

____________

____________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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