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 עיריית נשר

 ת העיר מן המנייןמועצמליאת ישיבת 

  5/2017 – 845 מס' 

 , כ"ו בשבט התשע"ז22.02.2017התקיימה בתאריך 

 

 משתתפים:

 , ראש העירבינמואברהם 

 , סגן ראש העירמשיח עמר

 , חבר מועצת העירזאב שפילגר

 , חבר מועצת העירדן תיכון

 , חבר מועצת העיררועי לוי

 צת העיר, חבר מועישי איבגי

 , חברת מועצת העיראדווה קאופמן

 , חבר מועצת העירגאורגי הרשקוביץ

 , חבר מועצת העירבוריס אייזנברג

 , מ"מ וסגן ראש העיריחיאל אדרי

 , חבר מועצת העיראיגור גורביץ

 , סגנית ראש העירנעמי כספי

 חבר מועצת העיר –דוד עמר  -נעדרו

 

 , מנכ"ל העירייהמיכל ליבנה

 , גזברנומיכה זרו"ח 

 , דובר העירייהרמןלאייל 

 , יועמ"שאלכסנדר טנדלרעו"ד 

 , יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישהיפה בללי

 
 :על סדר היום
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המשך דיון מישיבה קודמת מס'  –בקשות חברי האופוזיציה לישיבה שלא מן המניין 
 .15/2/17מיום  844

 יר.ישי איבגי: נפילת עמודי חשמל ובטיחות בע -שאילתא .1

מתן זכות טיעון ודיון בשאלת המשך  –גב' יפה בללי יועצת מעמד האישה  .2
 מילוי תפקידה בעירייה.

 בנושא ייעוץ והספקת שירותים משפטיים.  22.11.16דוח מבקר המדינה מיום  .3

 .2016לשנת  3דו"ח רבעון  .4

 אישור תב"רים. .5

 אישור סגירת תב"רים. .6

 .2017וחנייתו( התשע"ז  חוק עזר לנשר )העמדת רכב .7

 .2017חוק עזר לנשר  )מודעות ושלטים( התשע"ז,  .8

אישור גמול לחברי ועדת ערר בארנונה על השתתפותם בישיבות הוועדה  .9
 . 5/2012בהתאם לחוזר מנכ"ל  משרד הפנים 

 

 

 פרוטוקול :

 

כון? זה אני מתכבד הזה? זה העדכון, נ -אני מתכבד,  איפה זה ה  רה"ע: -אבי בינמו 

 העדכון , זה המספר של הישיבה. 

 

 ) מדברים ביניהם מחוץ לדיון (  

 

 אבי בינמו מהחברה הכלכלית הדחת יו"ר דירקטוריון,  –בקשת האופוזיציה 

כן. זה בסדר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר  רה"ע: -אבי בינמו 

משיח עמר,  -כחים חברי המועצה הנו 854-5/2017שלא מן המניין. מספר 

איגור גורביץ', זאב שפיגלר,  דן תיכון, רועי לוי, ישי איבגי, אדווה קאופמן, 

בינמו, יחיאל אדרי, נעמי כספי, גאורגי הרשקוביץ', בוריס אייזנברג.  כן  יאב

רואה חשבון מיכה ז'נו.  היועץ המשפטי אלכס   -נוכחים גזבר העירייה 

יה הגברת מיכל ליבנה.  בראשית דבריי, מנכ"ל העירי -נלדר וקהל נכבד  ט
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אני רוצה להודות ולהוקיר על ההכנה שהייתה אתמול לקראת בחירת רב 

העיר, ראשי לעיר נשר. ההכנה של צוות העירייה, של  מנכ"ל העירייה וצוות 

לשכתה, והאירוח היו מכובדים והיו לעניין. אני שמח שהבחירות האלה 

ואני מניח שיהיה סיבוב שני בין שני  התנהלו בצורה דמורקטית, יעילה,

המועמדים, והטוב שבהם ייבחר לעיר נשר. אני מודה באמת לכל חברי הגוף 

הבוחר ולוועדה המכינה,  על העבודה הרצינית והמשמעותית שעושים, ואני 

אחוז מהגוף הבוחר. תודה רבה לכם. אני מתבקש   100מודה על כך שהגיעו 

את ישיבת מועצת העיר, לבקשת  , אפתח -בהתאם לבקשה לדון  

ידי רועי לוי, ישי איבגי, דן תיכון וזאב שפיגלר,  -, החתומה על האופוזיציה

שכותרתה אבי בינמו תתפטר. אני אקריא את ההחלטה. החלטת מבקר 

השופט בדימוס מר יוסף שפירא להענקת צו הגנה קבוע כחושף    -המדינה 

בסיס  -על  31.10.2016יום שחיתות, למנכ"ל החברה הכלכלית נשרים מ

ל זומן לשימוע שלפני פיטורין, בתגובה למעשה "הקביעה כי מנכ"ל החכ

שחיתות שחשף שעומד מאחוריהם ראש העירייה  אבי בינמו, מהווה כתב 

ל, "אישום חסר תקדים בחריפותו נגד ראש העירייה, יו"ר דירקטוריון החכ

ר העירייה. הצעת ההחלטה סגנו ממלא מקום ובכיריה בעיריית נשר בעבר גזב

מועצת העיר מחליטה להדיח מדירקטוריון החבר   -חברי האופוזיציה  5של 

הכלכלית את יושב ראש הדירקטוריון אבי בינמו, כולל את חברי 

הדירקטוריון ובמיוחד פקידי העירייה המוזכרים בדוח מבקר המדינה כמי 

ה הציבורית של שלקחו חלק פעיל בפרשיה שקרתה תחת מנכ"ל החכ"ל בקופ

 החברה הכלכלית נשרים.  על החתום זו הצעת ההחלטה שלכם. בבקשה. 

אבי, הקראת  את זה יותר מדי מהר. ברשותך היינו רוצים להקריא את זה  זאב שפילגר :

שוב בצורה פרטנית. שנבין כל אחד במה מדובר. זה לא רק אתה הצד  

 ות להקריא אותה.הקריא, זה יצא  מאיתנו. אז בבקשה תן לנו את הזכ

 לדעתי גם ההצעה מול ) לא ברור ( . רועי לוי :

 זו אחת ההצעות. רה"ע: -אבי בינמו 

 לא. יש הצעה אחת. זה מה שאתם צירפתם.  רועי לוי :
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 תראה לי?  רה"ע: -אבי בינמו 

 זה. זה מה שצירפתם לנו.   רועי לוי :

 גם וגם. מיכל ליבנה :

 ם וגם. גם וגם. זה ג רה"ע: -אבי בינמו 

 זה לא גם וגם.  רועי לוי :

 גם וגם.  רה"ע: -אבי בינמו 

 יש רק סעיף אחד. רועי לוי :

 סליחה. שני סעיפים. אתם למעשה העליתם השלושה סעיפים.  רה"ע: -אבי בינמו 

 לא. אבל העלית בהצעה לסדר היום. זאב שפילגר :

 סליחה, סליחה. רה"ע: -אבי בינמו 

 תסתכל על סדר היום.  סעיף אחד. זאב שפילגר :

 כך בזה. אין בעיה.  -אז בוא נדון בזה ונדון אחר  רה"ע: -אבי בינמו 

 יש שאחד על סדר היום.  רועי לוי :

 לא, יש שניים על סדר היום. רה"ע: -אבי בינמו 

 לא, צירפת לנו אחד.  רועי לוי :

היום, שהלכו יש שניים על סדר היום. יש שלושה למעשה על סדר  רה"ע: -אבי בינמו 

 ונדחו. 

 תכנית יכול להעביר לנו את סדר היום?  ד. תיכון : 

 סדר היום נשלח אליכם. רה"ע: -אבי בינמו 

 אני יודע. ד. תיכון :

 זה לא נמצא על סדר היום.   רועי לוי :

 סליחה.  רה"ע: -אבי בינמו 

 הכנסת את זה לסדר היום.  רועי לוי :

פי בקשתכם,  -ושה נושאים הוכנסו לסדר היום, על רגע. רגע. של רה"ע: -אבי בינמו 

ונדחו   מספר פעמים. אחד מהם זה הסעיף הזה של החברה הכלכלית. זה 

יישום ההמלצות מבקר המדינה. השלישי  זה הנושא של היועצים 
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המשפטיים. כן? במידה ואתם רוצים להתחיל עם זה, אז אני מוכן להיענות 

 להיעתר לבקשתכם. 

 א שמוכנים או לא מוכנים. מה על סדר היום? ל רועי לוי :

 , אז אני אומר.  -על סדר היום   רה"ע: -אבי בינמו 

 זה מה ששלחת לי.  רועי לוי :

 על סדר היום. רה"ע: -אבי בינמו 

 .נול תדע מה אתם שולחים רועי לוי :

 סליחה, אנחנו יודעים היטב מה אנחנו שולחים אליכם. רה"ע:  -אבי בינמו 

 אז תסתכל מה שלחת. וי :רועי ל

 כל . רה"ע: -אבי בינמו 

 בבקשה. תבדוק שלחת.  רועי לוי :

 כל שלחתם מכתב.  -קודם  רה"ע: -אבי בינמו 

 שני הדברים נשלחו וכתוב בקשות  חברי המועצה.  מ. ליבנה :

 בסדר. רבותיי.  רה"ע: -אבי בינמו 

 זה לא מה שיש פה. רועי לוי :

 ות?לא כתוב בקש מ. ליבנה :

 אז אני מבקש שתתייחסו לנושא של החברה הכלכלית.  רה"ע: -אבי בינמו 

 כן. רגע. רועי לוי :

 אני מבקש שתתייחסו לנושא החברה הכלכלית. רה"ע: -אבי בינמו 

 .844מיד. המשך דיון מישיבה  רועי לוי :

 נכון. רה"ע: -אבי בינמו 

 אבל לא רשום שניהם. זה מה שנתת. רועי לוי :

 , -היה גם שניהם. זה היה גם לפני כן. רועי, הרי הנושא הזה  844 רה"ע: -מו אבי בינ

 אין בעיה, אין בעיה לדון בזה. רועי לוי :

 אז בוא נדון בזה. רה"ע: -אבי בינמו 

 עניינית תעביר לנו את החומר כמו שצריך.  רועי לוי :

 ,  -א נדון.   בבקשה. אני אז בוא נדון בזה. העברנו,  העברנו אותו. בו רה"ע: -אבי בינמו 
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 תביא. רועי לוי :

 בבקשה. רה"ע: -אבי בינמו 

 חת.קלא, תביא את הדף של רועי לוי :

 אה, בבקשה.  רה"ע: -אבי בינמו 

 תן לשפיגלר.  ד. תיכון :

 כן. מתחילים מזה?  רועי לוי :

 לא, אנחנו נתחיל מזה. בואו נתחיל מזה.  רה"ע: -אבי בינמו 

  ממה? רועי לוי :

כבר הקראתי את הצעת ההחלטה לגבי החברה הכלכלית. בוא נחליט.  רה"ע: -אבי בינמו 

 אז תכבדו אותי. כן נעבור לזה.  

 אין בעיה. רועי לוי :

 בבקשה. רה"ע: -אבי בינמו 

 , לשפיגלר להקריא את הצעת ההחלטה. -אז תן לו אראה ה  רועי לוי :

 הצעת ההחלטה ותחזיר לי אותה.  בבקשה. שפיגלר, תקרא את רה"ע: -אבי בינמו 

 זה? זאב שפילגר :

  

 זה זה. מתחילים מהחברה הכלכלית.  רועי לוי :

טוב. הנדון בקשה דחופה לזימון ישיבת מליאת מועצת עיר שלא מן המניין.  זאב שפילגר :

ראש העירייה   9פי הסמכות שניתנה לנו בפקודות העיריות, בסעיף  -על 

ימים מהיום  7 -יין, למועד שלא היה מאוחר מ ייכנס ישיבה של מן המנ

ידי שליש לפחות מחברי המועצה  -שהוגשה לו דרישה לכך בכתב, חתומה על 

ות אליך נפל מתכבדיםהמפרט את סדר יומה בהצעת ההחלטה לגביו. הרינו 

ולבקשך לזמן ישיבת מליאת מועצת עיר שלא מן המניין במועד הקבוע בחוק, 

רת אבי בינמו  תתפטר. החלטת מבקר המדינה השופט  הכות  -בעניין שלהלן 

בדימוס מר יוסף שפירא, להענקת צו הגנה קבוע כחושף שחיתות, למנכ"ל 

בסיס הקביעה כי מנכ"ל  -על  31.10.2016החברה הכלכלית נשרים מיום 

החכ"ל זומן לשימוע שלפני פיטורין, בתגובה למעשה שחיתות שחשף שעומד 
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אבי בינמו, מהווה כתב אישום חסר תקדים  מאחוריהם ראש העירייה 

בחריפותו נגד ראש העירייה, יו"ר דירקטוריון החכ"ל, סגנו ממלא מקום 

חברי  5ובכיריה בעיריית נשר בעבר גזבר העירייה. הצעת ההחלטה של 

מועצת העיר מחליטה להדיח מדירקטוריון החבר הכלכלית   -האופוזיציה 

נמו, כולל את חברי הדירקטוריון את יושב ראש הדירקטוריון אבי בי

ובמיוחד פקידי העירייה המוזכרים בדוח מבקר המדינה כמי שלקחו חלק 

פעיל בפרשיה שקרתה תחת מנכ"ל החכ"ל בקופה הציבורית של החברה 

מר רועי לוי, מר ישי   -הכלכלית נשרים.  על החתומים חברי מועצת העיר  

 ר זאב שפיגלר.  תודה. איבגי, גב' אדווה קאופמן, מר דן תיכון ומ

 תודה.  רה"ע: -אבי בינמו 

 ר גם עותק.יאני רק אע זאב שפילגר :

 כן. בבקשה.  רה"ע: -אבי בינמו 

כל  ערב טוב לכולם. אדוני ראש העיר,  היה לנו דיון בשבוע שעבר  -קודם  ישי איבגי:  

, לא הספקנו  -כאשר בדיון הזה בעצם הצגנו כמה דוחות אבל לא הסכמנו  

לסיים את זה. הדיון נקטע באמצע דבריי.  באמת חשוב לי להשלים. אני 

אשתדל לא לחזור על הדברים, אבל אני אשתדל להשלים את הדברים. 

בהקשר לחברה הכלכלית שנבחרתי לאחרונה להיות גם חבר דירקטוריון 

, אמרו כן הגיע הטפסיםבחברה הכלכלית, שגם זה היה  מסע של שלחתי את 

וף מוניתי להיות חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית. חשוב לי לא הגיע, בס

, עלתה  -לציין כי בדוח רשום דבר אדוני ראש העיר, שהוא חמור. אם עלה  

ההצעה בפעם הקודמת לשאר  הדוחות שנגיע אליהם, לגבי אדוני ראש העיר 

אתה צריך לקחת אחריות, אז פה אני חושב שהאופוזיציה עשתה את 

ענייני. בדוח הספציפי הזה היא לא באה ומבקשת ממך  תפקידה, והייתה

להתפטר. על הדוח הזה אמרה באו בעצם, נתנו צו חוצב שחיתויות. אני זוכר 

איך הלכתם זחוחים בדיון הראשון או בדיון אמצעי, תקראו לזה איך שאתם 

רוצים. כאשר היה אולי מחשבה שאתם תנצחו בדיון והוא לא יקבל את צו 

ת. הלכתם זחוחים. אבל בא מבקר המדינה, בעצם רושם צו חושף השחיתויו
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מנכ"ל החברה הכלכלית,  חשף  -למנכ"ל החברה הכלכלית, ובעצם אומר 

שחיתות בא ובעצם כשומר הסף האחרון נעל את הדלת כאשר הוא אומר  

לראש העיר,  אדוני ראש העיר אתה מנסה למנות אנשים לחברה הכלכלית, 

י לא צריך את האנשים האלה. ובסוף מה קורה? בא תעצור . אני אומר לך אנ

מבקר המדינה לא אנחנו אומרים, עד היום הייתם אומרים האופוזיציה 

אומרת, האופוזיציה נלחמת, היא עושה את תפקידה טוב יותר , טוב פחות. 

בא מבקר המדינה ואומר לך  אדוני  ראש העיר, עשית דבר שהוא לא ראוי.  

י לך אני משתדל לאורך כל הדיונים על הנושא אני בכוונה כמו שאמרת

אנשים,  אבל אני בכוונה רוצה  להזכירשמדובר בדיני נפשות באנשים, לא 

לדבר על המקרה. כי אנחנו צריכים לתקן גם את המהות ובעצם אומרים לך 

אדוני ראש העיר, אתה בטח תטען את הטענה שניסית לטעון בפעם שעברה, 

. אני חושב שאתה צריך להחיל על עצמך שרק ראש העיר יכול להיות

התפטרות, כי קבעו לך ממצאים קשים. זה עדיין לא אומר שהשליטה בחברה 

הכלכלית לא תהיה בידי העירייה. אתה לפחות חייב לשדר לכולם שצריכה 

רוצה שהחברה הכלכלית תפרח ותצמח. הרי איך יכול להיות שהחברה תפרח 

אם המנכ"ל יודע שאתה ניסית להפיל   ותצמח ותעשה פעולות למען התושבים

אבל מבקר המדינה במקרה הזה  אותו, ואתה חש שהוא ניסה להפיל אותך.

אדם שעומד  -שהוא השופט אני קורא לזה מבחינתי, זאת אומרת שהוא הבן 

בתווך ביניכם, הוא בא ובעצם אומר אדוני, בדקתי את הדברים לעומקם, 

מורים. הוא היה שומר הסף, הוא אדוני ראש העיר ניסה לעשות דברים ח

דבר אחד באמת צרם לי בדוח  -עשה את זה ואני צר לי על דבר אחד בדוח 

אדוני  ראש העיר. שמנכל החברה הכלכלית בא בעצם וניסה למנוע את 

השחיתויות לאורך הדרך, אבל במקום אחד שים לב מה גרמת לאדם לעשות 

קטן. אמרו לו בדוח תשמע, ולהירשם בעצם לדוח. גם לו יהיה איזה מינוס 

אבל דבר אחד עבר תחת היד שלך. שים לב מה מצופה   X ,Y ,Zנכון שמנעת 

לעצור את  -מכל איש ציבור, גם בעירייה, גם בחברה הכלכלית, גם במתנ"ס 

ושמו לו על זה  -הכול. בדוח היה רשום נכון שעצרת, אבל דבר אחד לא עצרת 
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הזה. ואני אומר אדוני ראש העיר, יש סוג של אות קין על המצח.  על הדבר 

לך אחריות בנושא הספציפי הזה לבוא ולקחת את הדברים ולהגיד חבר'ה, 

אני מעביר את הסמכות. אני לא רוצה להתנגח, אני מכבד. כמו שאמרת, עד 

תאריך מסוים אתה גם תגיש למבקר המדינה גם בנושא של המדינה את כל ה 

-  , 

 תסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מסיים.  ישי איבגי:

 תודה רבה.  ע: "רה -אבי בינמו 

קיי? הגשת, אמרת שתגיש.  אני חושב שבין  -את כל תיקוני הליקויים. או  ישי איבגי:

הדברים האלה אם אתה רוצה להראות שאתה מכבד את מבקר המדינה, 

ולראות שאנחנו מדברים על שלטון חוק ואנחנו נותנים באמת אני אומר, 

שילטון החוק, אני חושב שאתה צריך לבוא ולהגיד אני מכבד את תוקף ל

דבריו, אני לוקח את האחריות כמו שניסית להגיד בישיבה הקודמת .  אני 

אעביר את זה למישהו אחר, ואיך אומרים? העירייה תעשה עדיין את 

הפעולות. שום דבר לא ישתנה, אבל אתה  תשדר הרבה לחברה הכלכלית 

 טוריון.שבה אני חבר דירק

 תודה רבה ישי, כן זאב. ע:"רה -אבי בינמו 

 אדווה את רוצה להמשיך? זאב שפילגר :

 לא. אדווה קאופמן :

טוב. נו מה שאני זוכר. אני מתנצל אם החומר נשכח אצלי בגלל המהירות.   זאב שפילגר :

אבל אבי, יש משפט שהוא אומר הכול. ואני שמח שמבקר המדינה בא ונכנס 

פט על פיו. המשפט אומר רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. בא והפך את המש

המנכ"ל, ומנסה ומעלה בעיות שהן בעיות מאוד חמורות. בעיות שמבקר 

המדינה בא וממליץ  אפילו לפתוח בחקירה פלילית לגביהן. זו המלצה שלו 

וזאת מתוך כוונה לבוא ולשפר ולייעל את המערכת.  מה הוא בא  בכל אופן.

, זה לא תקין. זה לא עובדים לפי החוק. בואו נשנה את זה. ואומר? רבותיי

משום מה המערכת שכוללת את חברי הדירקטוריון, שדרך אגב אני לוקח 
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אחריות מלאה כי אני חלק. אם שמת לב, מה שכתוב שם זה לפטר את כל 

חברי הדירקטוריון. אז תבוא ותגיד מר שפילגר ,  מה קורה? אתה יורה 

ה חבר דירקטוריון. אז נכון שאני לא נתתי יד לזה. חד לעצמך ברגליים? את

וחלק. אבל לא נכון  שאני לא נלחמתי כמו המנכ"ל עצמו  על מנת לשנות את 

זה. אני בסופו של דבר, התיישבתי עם הקו, עם ההחלטה שלכם בניגוד 

להחלטתי. וכאן המוסר. המוסר אומר גם אם התקבלה החלטה שהיא  

ם לבוא ולהרים ידיים.  עשה ועשה יפה,  פנה לכל בניגוד לחוק, לא צריכי

הגורמים,  פנה למבקר המדינה, קיבל צו  הגנה משפטי שמונע התנכלות 

בצורה כזאת או אחרת לכל התפקוד שלו במערכת של החברה הכלכלית, 

אתם יודעים מה? מגיע לו שאפו על זה. ונקודה שלילית לגביי. לכן אני לוקח 

י את עצמי בהצעה המקדמת על כל חברי אחריות. ואני לא הוצאת

הדירקטוריון.  כי עצם העובדה שלא המשכנו  כולנו יחד יחד עם המנכ"ל 

לפעול לבוא ולשנות את רוע הגזירה, את רוע ההחלטות, את ההתנהלות 

הבלתי חוקית, זו נקודה שלילית לנו. לוקח את האחריות ואני באמת מצר  

ישם את כל ההחלטות שהמבקר בא על זה. אני חושב שאנחנו צריכים לי

ומעלה אותן כאן בפנינו. ההחלטות הן חמורות. ואני יודע שחלק מהן אתה 

התחלת ליישם ולשנות. אני חושב שעם כל הכבוד, וזה מופיע במצטבר כל 

, בוועדת  -אפשר להגיד אתה יודע מה? היינו בוועדה גם כש  -הזמן, אי 

ד רבותיי, תשנה, תשנה והכול אפשר לבוא ולהגי -הביקורת בכנסת, אי 

אדם הקודקוד בסופו של דבר צריך לקחת אחריות. על  -בסדר. למה? כי הבן 

גנבתי. גנבתי. תפסתם אותי. בואו אני  -אותו משקל אתה יכול לבוא ולהגיד 

אחזיר את הגניבה. הכול בסדר רבותיי.  הגניבה הוחזרה, לכאורה אף אחד 

שקל שאותו גנב גנב, ולא נתפס? אז מה? לא נפגע. אבל מה קורה על אותו מ

החוק אומר גניבה היא אסורה. התנהלות כזאת או חרת היא לא חוקית. אם 

פי שתיקנו אותה חזרנו בנו ושינינו  -אנחנו מתנהלים בצורה שכזאת, אף על 

את מה שצריך לשנות , זה לא פוטר אותנו. אנחנו צריכים להיות מספיק 

חנו משמשים כל גוף שהוא נציג של כל בוגרים, מספיק אחראיים. אנ
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התושבים. עלינו מסתכלים. אנחנו התשובה לכל שחיתות, לכל מעשה רע או 

לכל מעשה טוב. אנחנו צריכים להוות דוגמה. כשלנו? צריכים לבוא ולהגיד 

כשלנו. אני לא מתבייש להגיד כשלתי ואמרתי ואני חוזר עוד פעם. 

לא המשכתי הלאה. אמרתי את בדירקטוריון החברה הכלכלית כשלתי ש

דעתי, התנגדתי ובזה נגמר הסיפור. לוקח אחריות. אני חושב מר אבי    בינמו 

ראש העיר, באותה מידה אתה גם צריך לקחת אחריות. אתה כשלת. אתה  -

פעלת בניגוד לחוק, בניגוד לנהלים. תיקח אחריות ותבוא ותגיד רבותיי, 

. לא אומר לך. למרות שההחלטה X ,Y, Zטעיתי. לוקח אחריות ואני אעשה 

באה ואומרת תתפטר מהחברה הכלכלית,  אני חושב שאתה מספיק בוגר 

 להבין בעצמך מה לעשות. 

 תודה רבה לזאב. ע:"רה -אבי בינמו 

 תודה.  זאב שפילגר :

 5אני אתייחס אלא אם הסתיימו ההתייחסויות של החברים.  יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 

 י.דקות, בבקשה רוע

 . 10 יש לי  רועי לוי :

 דקות. 5לא, יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 

 דקות.   10הצעה לסדר של  רועי לוי :

 מאיפה לקחת את זה? זאב שפילגר :

 כן, בבקשה רועי. ע:"רה -אבי בינמו 

 כתוב בחוק.  רועי לוי :

 בבקשה רועי. ע:"רה -אבי בינמו  

ה לחזק את הדברים שפתחת איתם. על ערב טוב לכולם. ראשית, אני רוצ רועי לוי :

הנושא של הארגון אתמול של יום הבחירות לבחירת רב, באמת היה זה היה 

מכובד והיה נראה טוב. בעזרת השם כפי שאמרת, ייבחר רב לעיר שמתאים 

 -לה, מתאים לערכיה, מתאים למי שבא לבחור ולציבור. לעניין הדוח 

שא החברה הכלכלית. אז אולי לבקשתך אנחנו מתייחסים לנושא הדוח בנו

הואיל ושוכנעתי   -רגע אפתח מהסוף. יש כאן משפט שרושם המבקר , רושם 
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כי זימונו של המתלונן, מר יוני בירון, מנכ"ל החברה הכלכלית, לשימוע על 

ידו. זה נאמר  -רקע הכוונה לפטרו, באה בתגובה לחשיפת מעשה שחיתות, על 

בדוח  48עד  1וח הזה. כאשר החל מסעיף , בעצם הסעיף האחרון לד48בסעיף 

 , -עמודים, עושה מבקר   14שנפרס על פני 

 צו. לא דוח.  דובר :

ידי מבקר המדינה באופן מלאכת  -צו. נכתב בצו, אמת.   נכתב בצו  על  רועי לוי :

מחשבת בצורה מדוקדקת, עקב בצד אגודל, לוקח מבקר המדינה את הטענות 

. על כך שראש 1 -שהן נסובות על שלושה דברים של מר בירון, המרכזיות, 

העיר בניגוד לכללי המנהל התקין, ובניגוד לחוק, ניסה להכניס לו עובדים אל 

הוא אומר שהוא מזהה  -תוך החברה הכלכלית. זה הראשון. הדבר השני  

איך ראש העיר השתמש  ביועצים שונים שקשורים אליו באופן אישי, שוב 

ד לכללי המנהל התקין, כדי להכניס אותם ליהנות בניגוד לחוק, ובניגו

מהקופה הציבורית של החברה הכלכלית.  והדבר השלישי שהוא אולי החמור 

הוא מזהה איך לאחר שחטא ופשע ראש העיר, כדי להסתיר זאת,   -מכל 

ניסה לפטר את מנכ"ל החברה הכלכלית אב לשני ילדים. סליחה, אב  

טק המון   -ן.  אדם שהיה עובד בחברת היי לארבעה ילדים אם אני זוכר נכו

שנים. נכה צה"ל. לחם במלחמות ישראל. וראש העיר מחליט לפטר אותו. 

ואז לוקח מבקר המדינה את טענותייך אדוני ראש העיר, שמי שמכיר את 

העובדות, יכול להידהם מעזות המצח בתשובות שלך למבקר המדינה.  

מת מה שהוא כתב לך על התשובות ומבקר המדינה אני חושב היה עדין לעו

, אגב הן חוזרות על עצמן  -מאוד   -שלך. כי התשובות שלך גם כן הן מאוד 

ואנחנו נחזור על זה היום לאורך הישיבה. בטח אנחנו נחזור על זה מספר 

פעמים. כי דפוס ההתנהגות חוזר על עצמו שוב ושוב. וזה אותו דפוס שאומר 

זרוק את האחריות. אז פעם אחת אתה מספר אני עשיתי, אבל עכשיו בואו נ

 על הרואה חשבון.

 אני לוקח אחריות.  כך הוא אומר.  דובר : 

 הוא אומר. רועי לוי :
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 לוקח אחריות. דובר :

למבקר המדינה הוא לא אומר. למבקר המדינה הוא אומר פעם אחת שגזבר   רועי לוי :

 , -העירייה הוא זה שאמר לו  

 לשעבר.  דובר : 

לשעבר. אמר לו למנות את רואה חשבון שלום, שלראש העיר קשר אישי   לוי : רועי

איתו בהיותו יושב ראש עמותת הלוחמים. שהוא אמר  ליוני למנות אותו. 

כמובן שמבקר המדינה פוסל את זה ולא מאמין לזה.  פעם שנייה,ראש העיר 

גנן אתה מנסה לטפול על מנכ"ל החברה הכלכלית איזו שהיא קנוניה, עם 

בשם ערן הגנן. שמופיע לנו כאן אנחנו מקבלים אותו פעם ראשונה בדוח  

הזה.  שכביכול מנכ"ל החברה הכלכלית מגדיל לו את ההוצאות ללא אישור, 

בישיבת המועצה. דיברת על כמה מאות   -ואני זוכר גם את המילים שלך פה 

פועל של אלפים של ש"ח. מאות של אלפים של ש"ח של ערן הגנן.  אבל ב

כאשר בא מבקר המדינה ובודק את זה, הוא  רואה שמדובר בכמה שקלים 

כך חשוב  -בודדים. ומה עוד שמן הראוי היה שתבוא ותודה שהכדורגל כל 

לך, וזו זכותך המלאה, שמרגע שנבחרת ניגשת לאצטדיון וביקשת לבצע שם 

עליו עבודות במאות אלפי ש"ח, ומה לעשות? זה עולה כסף. אז ניסית לטפול 

אשמה. ומה עוד אולי אנשים לא יודעים? חלק כן וחלק לא. ניסית לשדל את 

כל חברי הדירקטוריון להגיש נגדו גם תלונה במשטרה בעניין הזה.  אני  

אוהב כשאתה אומר כאן לכולם שטינקרים, שטינקרים. אתה צועק. ניסית 

בקר לשדל את כל חברי הדירקטוריון לקחת חשבונות שהם לא נכונים, שמ

המדינה כתב שהחשבונות האלה לא נכונים ולשדל אותם, להגיש נגדו תלונה 

במשטרה על העניין הזה. בלי החלטת דירקטוריון, בלי דיון, בלי שום דבר. 

לקחת אותם שיגישו תלונה נגד מנכ"ל החברה הכלכלית על משהו שהוא 

 שקרי. 

 אני אודה לך אם תסיים.  ע:"רה -אבי בינמו 

נוסף לזה, יש את נושא סקר  הנכסים. אתה גם דיברת איתנו על זה כאן. על ב רועי לוי :

החישובים.  מבקר המדינה מבטל את כל מה שאתה אומר. בעצם אם היה 
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ואין, איזה שהוא חוק של שיבוש הליכי חקירה גם אצל מבקר המדינה, אני 

זה חושב שאדוני ראש העיר, שכבר  מזמן היית נחקר שם. אבל אין כזה חוק ו

, מפרק  -עומד לטובתך. אבל כל טענה וטענה שלך לאורך הדוח הזה, מפרק  

מבקר המדינה. הוא מדבר על ההודעה שלך שלא נעשתה בתום לב. אלא 

 נעשתה בגלל חשיפה של מעשה שחיתות.

 אבל אמרת את זה קודם, למה אתה חוזר על זה?  ע: "רה -אבי בינמו 

 לדבר. תן לי. אני לא אפריע לך  רועי לוי :

 יש לך עוד דקה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -אני לא אפריע לך. אני לא אפריע לך אל תפריע לי. בא נעשה   רועי לוי :

 דקות.  10אבל עברו  ע:"רה -אבי בינמו 

 ,   -אנחנו  רועי לוי : 

 יש כללים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 נכון אנחנו  לא מפריעים אחד לשני?  רועי לוי :

 לא. אבל יש כללים. ע:"רה -אבי בינמו 

 סיכמנו על זה.  רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

ביקשת שאני אקצר אני  אקצר.  הודעה בתום לב על מעשה שחיתות.   רועי לוי :

מסתבר שמבקר המדינה בודק האם מנכ"ל החברה הכלכלית, האם הוא 

בוי כאן . דיווח על מעשה השחיתות בתום לב או שהיה לו  איזה אינטרס ח

הוא אומר כן הוא דיווח על זה בתום לב. הוא מברר את הקשר הסיבתי, שבין 

ההיבחרות של ראש העיר למינויים של כל האנשים מסביב. והוא מוצא  

קשר. הוא בדק את הטענה של ראש העיר על זה שביכול מנכ"ל החברה 

ו. הוא לא הכלכלית ועוד מעט גם נגיע לזה,  ועוד דברים, לא  מתאים לתפקיד

מצוין קשר.  את ערן הגנן כבר אמרתי לכם. לסיכום של הדברים, נפלו 

ליקויים חמורים מאוד כפי שחושף מבקר המדינה, בכל הנושא של התנהלות 

בנושא החברה הכלכלית.  אדוני ראש העיר, כיושב ראש החברה הכלכלית 

 .וראש העיר, מצופה ממך לפעול למען האינטרסים של החברה הכלכלית
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 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 ולפעול למען האינטרסים של תושבי נשר.  רועי לוי :

 לפעול.  ע:"רה -אבי בינמו 

במקרה הזה פעלת אך ורק לטובת האינטרסים של המקורבים שלך, של  רועי לוי :

האנשים שהבאת איתם מתפקידיך הקודמים. ללא שום  בדיקה של חיסכון, 

ר תוך כדי כל זה כשאתה מבין שנתקלת באדם של מועילות, של יעילות.  כאש

בניגוד להרבה עובדי עירייה אחרים, שלא הולך לכופף את גבו בפניך, שלא 

הולך לתת איתך יד לעת חשיפת מעשה השחיתות.  שלא מוכן בשום  פנים 

, כדי שיבטל את התלונה  -ואופן אם זה כסף שהצעתם לו כדי שיבטל את ה 

תם עליו ועל משפחתו, אם זה בכל דבר ודבר שלו. אם זה באיומים שאיימ

, כדי שיבטל את    -שניסיתם. אין דבר שלא ניסיתם לעשות כדי שיבטל את  

התלונות שלו. בכל דרך שהיא ניסיתם לכופף אותו. כדי שייתן יד יחד אתכם 

לשחיתות. עומד האדם האמיץ הזה,  הגיבור הזה שנשר תהיה חייבת לו  עוד 

י הוא הציב כאן סטנדרט שמעטים יוכלו להגיע אליו. הרבה שנים הרבה, כ

ואתם באים ומנסים להתעלל בו במשך שנתיים, כדי שילך הביתה. אבל אומר 

לכם מבקר המדינה, חברים, זה לא יקרה במשמרת שלי. ואז הוא שם עליך 

שוכנעתי כי זימונו  -אדוני ראש העיר, בזה אסיים, את מה שהוא כותב לך  

יוני בירון, מנכ"ל החברה הכלכלית, לשימוע על רקע הכוונה  של המתלונן, מר

ידו. מעשה שחיתות   -לפטרו, באה בתגובה לחשיפת מעשה שחיתות, על 

אדוני ראש העיר, שאתה ביצעת. לא אף אחד אחר. אז אם אתה בבניין 

שלוקח אחריות כפי שאתה מצהיר, תיקח אחריות ותצביע יחד איתנו על 

כל הדירקטוריון, תתפטר מיושב ראש  ההצעה הזאת. תפטר את

הדירקטוריון.  כי אני חושב שאתה לא ראוי להיות יושב ראש דירקטוריון. 

 שחתום על מצחו שהוא ביצע מעשה שחיתויות. 

 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 תודה על ההקשבה.  רועי לוי :

 תודה רועי, אני ברשותכם.  ע:"רה -אבי בינמו 
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 רתי.לא גמ ד. תיכון :  

 דקות.  5בבקשה. יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 

 כמה שאני אצטרך. ד. תיכון :

 דקות. יש כללים.  5לך, יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 

נראה אם תתמודד בבוא הזמן. לעת עתה אתה לוקח לי זמנים. אני אהיה  ד. תיכון :

הפעם קצר אבל חריף. זה יהיה הנאום הקשה ביותר שנאמתי כן. לא משום 

אני משתלח או עברתי את החוויה. בפנינו דוח קשה ביותר של מבקר ש

שנים חבר בוועדה לביקורת  16 -המדינה. אומרים עליי שאני הייתי כ 

הייתי יושב ראש הרבה שנים. בוודאי שאני אחד המנוסים בנושא   המדינה,

ביקורת המדינה. אני יכול להעיד על עצמי שקראתי דוחות. דוח כזה חריף לא 

אתי מעולם. מבקר המדינה עצמו חושף את השחיתויות שהיו בחברה קר

הכלכלית אבל זה לא רק עניין של שחיתויות. ואגב ראיתי כאן את מר 

צ'ייקובסקי. קיבלתי ממנו איזו הודעה, איזה מייל שאני לא מבין הוא רוצה 

מאיתנו. למה הוא בא  אלינו בטענות אבל אני אחזור לחברה הכלכלית. הדוח 

שאני זוכר מכל  -קשה מאוד. המבקר חריף כפי שלא היה בשום דו  הזה

מבקרי המדינה, וליוויתי את המבקר השני, שלישי, רביעי, חמישי עד  

שפירא. הבעיה כאן שיש כאן מעשה חמור ביותר, חברו כאן כמה אנשים 

לעשות קנוניה ולסלק את מנהל החברה הכלכלית. זה לא אתה בלבד שבנית 

. אתה גייסת לטובת העניין הזה את בכירי העירייה. ואנקוב את המערך הזה

גזבר העירייה לשעבר, מה לו ולעסק הזה? הוא נרתם וקובע כי  -בתפקידם 

מנהל החברה איננו ראוי לכהן. היועץ המשפטי של העירייה הצטרף    

לקנוניה הזאת ואפילו המבקר הפנימי של העירייה. שתפקידו היה לחשוף. 

 כדי לקבור את המנהל של החברה הכלכלית.  הוא הכין דוח

 , -מבלי   דובר :

המעשה הזה, המעשה הזה הוא חמור כי הוא מאפיין מדניות חשוכות שעברו  ד. תיכון :

מן העולם. יוצאי ברית המועצות לשעבר, יוהד שבנו תיקים לאנשים שרצו 

כלל. אתה בנית תיק  -לסלק אותם. לעתים הוציאו אותם להורג בדרך 
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לאכת מחשבת, בלוויית כל מיני יועצים שפברקו עדויות, ומבקר המדינה מ

חושף אחת לאחת את הפעילויות האלה. הוא לא חוסך את שבטו. הדוח הזה 

אל תזלזל בו. הוא לא חלף מן העולם. הוא עומד כסלע איתן שמוצב בפניך, 

הוא יחזור אליך בקדנציה הזאת. צריך מי שלקח חלק בקנוניה הזאת ליתן 

אפשר לקחת מנגנון שלם של אנשים, ולרתום אותו למעשה  -את הדין. אי 

מביש כזה של אדם שהוא חף מפשע. ומבקר המדינה קובע שהוא חף מפשע. 

הוא צח כשלג. ואתה עשית הכול כולל היועץ המשפטי של העירייה, שרתמת 

אותו לעניין. אני מציע לך שתשאל אותי לגבי הדירקטור ההוא שאתה תמיד 

כיר לי, אל תבקש שאני אומר מה דעתי על הדירקטור הזה. כי השערורייה מז

שהם היא יותר גדולה מכל השערוריות שפקדו את העירייה הזאת. ולכן אני 

בא, אני  לא נכנס לפרטי הפרטים, אני לא מדבר  על חנן הגנן ועל פברוק 

החשבוניות ועל כך שהמבקר שואל למה לא בדקת את העבודות האחרות 

, שהתקיימו בעיר הזאת? ואני לא רוצה לנקוב בשמות של  -תקדמו בעיר  שה

ידי איש אבל  -אותם האנשים. עבודות במאות אלפי ש"ח שלא נבדקו על 

בחרת את ערן הגנן. בחרת בו? אני לא מכיר את מנהל החברה הכלכלית. גם 

לא נפגשנו כשם שאני לא יודע מה מבין שני הרבנים נבחר. אינני מכיר   

,  -אותם. אני לא מצוי אצל העניין, למרות שקראתי באיזה פוסט אלים 

פוסט נעלם, שאני כביכול לקחתי חלק עניין הזה.  לשמחתי הרבה אם יזדהה 

האיש  הזה אז היית רואה שהייתי תובע אותו ולא במעט כסף.  ואני מחכה 

דוח עכשיו להזדמנות הזאת. לכן אני מסכם ואומר אדוני ראש העיר, זה לא 

במרץ אתה צריך  9 -של מינויים פוליטיים. שאתה מנקה את האורוות ועד ה 

להגיש תשובה שאתה מפטר את כל המסכנים האלה.  ואני אומר לך אני מצוי 

אצל בעיית המינויים הפוליטיים. יש לי עמדה משלי בנושאים הללו. רחמים 

של על מי שמשלחים אותו הביתה שכן הוא לא לקח חלק בתהליך הזה 

מינויים  פוליטיים ואנחנו גם נדון בזה היום. אתה  עושה עבודה טובה אבל 

 מהדוח הזה  אתה לא יכול  לברוח. 

 לך, תגיד אתה עושה עבודה טובה. תעצור ותמשיך. ע:"רה -אבי בינמו 
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 לא. רק רגע. אני כבר מסיים.  ד. תיכון :

 תודה.  ע:"רה -אבי בינמו 

רי דבריי. ואתה הבנת. אני רוצה להגיע למסקנה. אני אני הבעתי את עיק ד. תיכון :

ניסחתי את הבקשה הזאת כפי שאתה מבין. וחבריי בצדק תקפו אותי ואמרו 

לי כפי שאמר לך מר שפיגלר, אני חבר הדירקטור אז אתה מאשים אותי. אז 

אמרתי כן אני מאשים אותך. כי היה כאן מחדל נוראי. אנשים ישבו ושתקו 

אפשר לתקן  -רם לאיש הזה.  אז מסקנה את העוול הזה אי נוכח העוול שנג

אפשר לקרוא אותו בחזרה והוא גם לא הציג לך תאריך  -ואת הדוח הזה אי 

שבו אתה צריך ליישם משהו.  הוא אומר לך בעצם מציע לך הצעה ואני מצרף 

 למבקר, שאני מכיר אותו ומוקיר אותו. לך הביתה.

 דה לך.אני מאוד מו ע:"רה -אבי בינמו 

 תציל את נפשך. תציל את נפשך.  ד. תיכון :

 אני מאוד מודה לך. ע:"רה -אבי בינמו 

 , רק רגע. אני מסיים את המשפט האחרון.  -לפני   ד. תיכון : 

 דקות. 25שעות ועוד  3זה היה  ע:"רה -אבי בינמו 

 רק רגע.  נשמע את תגובתך וגם אשיב לך  במידה ותתייחס לדברים  ד. תיכון :

שאמרתי. תציל את נפשך. אני פונה אלייך  כאדם של לא מכיר אותך ולא 

נפשך .  אתה  הכיר אותך  לפני שהגעתי לישיבה הראשונה כאן. תציל את

לאט  -במצב לא טוב בעקבות הדוח הזה.  המכונה טוחנת והיא טוחנת לאט  

אבל היא מתקדמת.  תתפטר מהחברה הכלכלית, לפחות מן הנושא הזה 

 מאכלת תגיע למישהו. תודה.בטרם ה

, מי נגד? 5, 4,  3, 2, 1אני מאוד מודה לך. מי בעד הצעת האופוזיציה?  ע:"רה -אבי בינמו 

 . אני מבקש להתייחס לנאמר כאן. 7, 6, 5, 4,  3, 2, 1

 

 

 

 

מועצת העיר מחליטה להדיח מדירקטוריון החבר הכלכלית את יושב ראש הדירקטוריון   -הצעת החלטה

ד פקידי העירייה המוזכרים בדוח מבקר המדינה כמי אבי בינמו, כולל את חברי הדירקטוריון ובמיוח

 שלקחו חלק פעיל בפרשיה שקרתה תחת מנכ"ל החכ"ל בקופה הציבורית של החברה הכלכלית נשרים.

 5 -בעד

 7-נגד

 אין -נמנע
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 , -קודם   ד. תיכון :

 ,  -ל  "דוח החכ ע:"רה -אבי בינמו 

 צביעים. כך מ -קודם מתייחסים ואחר  רועי לוי :

 אדוני הנכבד,  אני מנהל את הישיבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -הישיבה   ד. תיכון :

 , -ל  "דוח החכ ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. סליחה. רועי לוי :

 דקות.  20 -לא, בוא.  אתם נכנסתם ב  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -ראש העיר. אתה עשית   רועי לוי : 

 אה. הלאה. הלאה.הלאה, הל ע:"רה -אבי בינמו 

 עשית בדיוק את אותו דבר.  רועי לוי : 

 הלאה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ?7כשלא ראו  7ידיים.  למה ספרת  7לא ראו  רועי לוי :

אני מבקש  7בעד הצעת האופוזיציה,   5 -ההצבעה הייתה כדלקמן  ע:"רה -אבי בינמו 

 להרים את האצבעות. 

 אתה מצביע?  ד. תיכון : 

 .7 ע: "רה - אבי בינמו

 אתה בעל עניין.  ד. תיכון :

 בעד.  7 ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה פסול מלהצביע. ד. תיכון :

 , -נמנעים אין. תודה רבה. הצעת האופוזיציה   ע:"רה -אבי בינמו 

 , אבי, אתה לא יכול.  -ניגוד עניינים   רועי לוי :

 , לא עברה.  -עברה  ע:"רה -אבי בינמו 

 . 7לא היה  דובר :

 אבי, אתה לא יכול.  רועי לוי :

סליחה, אני מבקש מהקהל לא להפריע. אני מבקש מהקהל לא  ע:"רה -אבי בינמו 

 להפריע. 
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 אתה לא יכול להצביע בעניין הזה.  רועי לוי :

 טוב. הנושא השני.  ע:"רה -אבי בינמו 

 

ית או אישית דוח מינויים והתקשרויות על רק זיקה פוליטיישום המלצות מבקר המדינה 

 . 2013ברשויות מקומיות לאחר בחירות 

 ידכם,  בבקשה.  -יישום המלצות מבקר המדינה. הצעה שהועלתה על  ע:"רה -אבי בינמו 

פי ה  -. על ישיבת מליאת מועצת עיר שלא מן המנייןבקשה דחופה לזימון  זאב שפילגר :

א' , הרינו  9 הסמכות שניתנה לנו בפקודות העירייה, התוספת השנייה בסעיף

לזמן ישיבת מליאת מועצת עיר שלא מן מתכבדים לפנות אליך ולבקשתך 

יישום המלצות מבקר המדינה   -, בעניין שלהלן המניין במועד הקבוע בחוק

בדוח המינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או  22.11.2016 -מיום ה 

מקר המדינה בעניין  . ודוח ב2013אישית, ברשויות מקומיות לאחר בחירות 

 22.11.2016 -ייעוץ ואספקת שירותים משפטים בשלטון המקומי.  ביום ה 

התפרסם דוח מבקר המדינה על מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית 

. וכנ"ל דוח בעניין ייעוץ 2013או אישית ברשויות מקומיות ולאחר בחירות 

דוח עולים ליקויים ואספקת שירותים  משפטיים בשלטון המקומי.  ב

פי  -חמורים וכבדי משקל במיוחד שנמצאו בהתנהלות של עיריית נשר. על 

פרסומי מבקר המדינה, הממצאים הועברו אל היועץ המשפטי לממשלה 

בחשש לעבירות פליליות וכן מבקר המדינה קבע כי על משרד הפנים, לנקוט 

שי עיריית נשר. דוח פי הדין, כנגד ראשי עיריות נשר. רא -צעדים תקיפים על 

זה מצטרף להחלטת מבקר המדינה להעניק צו הגנה כחושף שחיתות למנכ"ל 

בסיס הקביעה כי מנכ"ל  -. על 31.10.2016החברה הכלכלית נשרים, מיום 

ל זומן לשימוע שלפני פיטורין, כתגובה למעשה שחיתות שחשב.  "החכ

מועצת  -חלטה שהעומד מאחוריהם הוא ראש העיר מר אבי בינמו. הצעת הה

העיר מחליטה כי הוועדה לתיקון ליקויים של דוח מבקר המדינה תמסור 

דיווח למועצת העיר על יישום המלצות מבקר המדינה בדוח על מינויים 

והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית, ברשויות מקומיות לאחר 
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לטון , ועדות בעניין ייעוץ ואספקת שירותים משפטיים בש2013בחירות 

יום. ובכל חודש בכתב על יישום כלל ההמלצות, ועד לא  14המקומי, בתוך 

  -יום מיום קבלת ההחלטה. על החתומים חברי מועצת העיר  90 -יאוחר מ 

, גברת אדווה קאופמן וזאב  -מר דן תיכון, מר רועי לוי, מר ישי  איבגי, מר  

 שפיגלר. תודה.

 ות אבל הפעם אני אתחיל לשם שינוי ברשותכם. שע 3בזבזנו על זה  ע:"רה -אבי בינמו 

 בכבוד. דובר :

ל כאשר פורסם, איננו דוח שפורסם בפומבי. לא הוגש "דוח החכ ע:"רה -אבי בינמו 

למנכ"ל העירייה, עניינו הוא רק צו הגנה ולא נדרשו שם ליקויים. מחובתנו 

 ואחריותנו לכבד את מנכ"ל החברה הכלכלית ולדאוג לעבודתו ולהמשך

תפקודו המסודר.  עיריית נשר רוכשת כבוד רב למבקר המדינה, ולמוסד 

מבקר המדינה. אני מברך על כך שדוח מבקר המדינה התפרסם ועל כך 

שחברי המועצה מעלים נושא זה על סדר היום שכן חשוב לי להתייחס 

ולהעיר. למעשה, כבר מהרגע הראשון עיריית נשר שיתפה באופן קבוע פעולה 

ת באופן מלא, ויתרה מכך עיריית נשר לא המתינה למסקנות עם הביקור

הדוח אלא הפיקה לקחים, תיקנה את הליקויים,   והסדירה נהלים עוד 

פי החוק ודיני העיריות,  -בטרם הדוח הושלם. עיריית נשר עובדת על 

מנכ"ל, גזבר ויועץ  -והקימה צוות לתיקון ליקויים ברשות גוף מקצועי 

א' לפקודת העיריות,  ולפי  1ג'  170אם לסעיפים משפטי. כל זאת בהת

א' לחוק מבקר המדינה. יצוין כי עיקר הביקורת נוגעת  21הוראות סעיף 

, תקופה שאז נבחרנו, מתייחסת לעיקר לתקופת 2013לסוף של אחריות 

לא היו  2014כהונתו של מזכיר העירייה דאז.  לדוגמה, עד לתחילת שנת 

אדם, אלא הוקמה ועדת בחינה ולבטח לא נכח  - נהלים לקליטת וניהול כוח

 2014, בקליטת עובדים. בתחילת פברואר  -נציג ציבור כמתבקש בוועדת 

כחלק מתיקון הליקויים, הוקמה ועדת בחינה אשר חבריה לרבות נציג   

ציבור, מפורסמים בגלוי. ועדת הבחינה מקיימת פרוטוקול חתום, ומתנהלת 

הליקויים עזבו או התפטרו חלק מהעובדים  פי דין. כחלק מתיקון -על 
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הנזכרים בדוח המבקר והטיפול  בעניינם הסתיים. מוטב היה שלא היו 

מוזכרים כלל. הראייה היא כאשר הגענו לישיבה של הוועדה לביקורת 

ליקויים. כשהתחילה הישיבה הודיעו לנו  11המדינה, כאשר הגענו כביכול עם 

שהגענו כבר הסברנו את חלק מהדברים.  ליקויים. כלומר עד 7שמדובר על 

העובדים אשר  מדובר בעניינם, הינם עובדים זוטרים אשר לרוב משתכרים 

, באותה עת היה  תקף 2013שכר מינימום. כאמור, רובם הועסקו בסוף שנת 

, של משרד הפנים, המכונה 1992קובץ ניתוח עיסוקים ותפקידים משנת 

הסף והתנאים לקבלת עובדים. הקובץ הישן. שבו מוגדרות דרישות 

הפרסומים בתקופה  זו תאמו את האמור בקובץ זה, וקובץ זה הינו קובץ 

מנחה אלא אם קיימת הנחיה אחרת בחוזר מנכ"ל, חקיקה או מדובר במשרה 

פרסם משרד הפנים את  2014, בפברואר  -ייעודית.  רק מאוחר יותר בשנת 

פי   -יית נשר החלה לפעול על קובץ ניתוח העיסוקים והתפקידים החדש ועיר

אדם וביניהם ניתן לציין  -קובץ זה. נהלים נוספים הוסדרו בתחום כוח 

נהלים לשעות כוננות, דרישות נוספות, נוהל תהליך בקשה להארכת  שירות,  

הגדרות תפקיד לעובדי עירייה,  וביסוס מבנה ארגוני.  כידוע לכם נשר היא 

ורוב תושבי העיר למדו בו. רוב תושבי העיר ספר תיכון אחד,  -עיר ובה בית 

נשר מכירים אחד את השני, ולרובם המכריע היכרות אישית וקשר עם 

הפעילים הבולטים בקהילה, ובהם חברי מועצת העיר. מכאן שכמעט בלתי 

ניתן למצוא בעיר נשר תושב שאינו כביכול או לכאורה בעל זיקה אישית 

ל היכרויות מוקדמות של פלוני זה או לחבר מועצה זה או אחר. ההתבססות ע

אחר  עם ראש העירייה או חבר מועצה, כבסיס לקביעה  של זיקה אישית, 

לדעתי היא פסולה. חוטא למציאות. המרקם המאפיינים עיר בגודלה של  

נשר ויש להבדיל בין זיקה  אישית להתמנות כחלק מסיעה פוליטית  של    

 , -קורת המדינה, שקצת תמוהה בעיניי  ראש העיר. היום הופענו בוועדה לבי

 שבוע שעבר. דובר :

 7שבוע שעבר. כאשר קצת תמוהה בעיניי, באמת למה הוזמנו על  ע:"רה -אבי בינמו 

עובדים באמת בתפקידים רובם זוטרים, ועת אמרנו מעניין איזה כוח פוליטי 
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יש למספר אנשים כאן. הרי מה מסתבר? שיושבת ראש הוועדה , אישה 

ימה רצינית חברת הכנסת קרין אלהרר, חברה בתנועה שנקראת יש מדה

עתיד. ואמרה לעשות? שמבקר עיריית נשר הוא גם חבר . סליחה, חבר 

המועצה רועי לוי, סליחה. חבר המועצה רועי לוי הוא גם חבר בסיעת יש  

 , -, יכול להיות   -עתיד. ויכול גם להיות  

 אומר? רגע. אתה בטוח במה שאתה רועי לוי :

 אבי, אני מצטער שאני מפריע.  זאב שפילגר :

 אני אתקן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 דלג על מה שאתה רוצה להגיד. זאב שפילגר :

 אני אתקן. ע:"רה -אבי בינמו 

 לטובתך. זאב שפילגר :

 אל תגיד לי מה לטובתי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 רוצה להגיד.  אני אומר לך קח עצה, צנזר את מה שאתה  זאב שפילגר :

 חבר'ה, חוץ מלירות בי עשיתם הכול. ע:"רה -אבי בינמו 

 צנזר לטובתך. זאב שפילגר :  

 יכול להיות. יכול להיות שיושבת ראש הוועדה, יכול להיות,  ע:"רה -אבי בינמו 

 לכאורה. דובר : 

ים, יכול להיות ולכאורה נפגשה לפני כחודש, חודשיים, שלושה חודש ע:"רה -אבי בינמו 

יכול להיות, עם חבר המועצה רועי לוי מסיעת צעירי נשר, יש עתיד. יכול 

להיות שגם עם חבר מועצה נוסף. אבל זה לא משנה את העובדה אנחנו הגענו 

, אנחנו הגענו לישיבה  הבהרנו את עצמנו ואמרנו בצורה שלא  -לישיבה  

, אנחנו משתמעת לשתי פנים את כל הליקויים שהוראו בפני עיריית נשר 

נתקן.  נתקן אותם  ללא כחל וסרק. לכן יושב הצוות הזה על המדוכה.  

מדובר בפרנסה של אנשים. מדובר בדיני נפשות. מדובר באמת בעובדים 

מסורים ורציניים, וכבר שמעתי את האשמותיו של ישי איבגי בישיבה 

ר הקודמת.  אנחנו לא נקיים משגיאות, אבל אנחנו למדים כדי להגן על העי

הזו, כדי לבנות אותה, כדי לטפח אותה וכדי לומר אותה. אני מברך על 
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הביקורת, שהיא כן מסייעת לנו להיות טובים יותר. היא מסייעת לנו לתקן 

 -ולהמשיך להוביל ולהצטיין.  אני רק רוצה להגיד שני משפטים. אחד לפני כ 

אמר  חודשים שאמר מבקר המדינה. באמת אמר למנכ"ל החברה הכלכלית 7

אתה גם רימית את מס הכנסה, גם רימית את מע"מ וגם  -לו ואני מצטט 

 , -רימית את ראש העיר. אבל אני אמשיך 

 מאיפה לקחת את זה?  ד. תיכון :

 מאיפה לקחת את זה?  תחזור על זה.  דובר :

 מאיפה לקחת את השטויות האלה?  ד. תיכון :

 עתי לכם.סליחה, חבר'ה. אני לא הפר ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא אומר שהוא אמר. אנחנו נבדוק אם הוא אמר.  רועי לוי :

 אני לא הפרעתי לכם.  ע:"רה -אבי בינמו 

 שאילתא  למבקר המדינה.  רועי לוי :

 , -יחד עם זאת, לפני כשבועיים הופעתי בפני מבקר המדינה   ע:"רה -אבי בינמו 

 איפה אתה לקחת גם את זה? קארין אלהרר שיבחה אותך כראש העיר.  מ ד. תיכון :

 כן.  אדווה קאופמן : 

 אני גם משבח אותה כיושבת ראש ועדה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 שיבחה אותך.  ד. תיכון : 

היא עושה עבודה מצוינת. היא עושה עבודה מצוינת, קארין  אלהרר.  ע:"רה -אבי בינמו 

ת נשר, מר גלעד יחד   עם זאת, לפני כשבועיים בעקבות פנייה של מבקר עיריי

) לא ברור ( הופענו לדיון אצל מבקר המדינה, בנושא  להתלונן על שכרו. אני    

 600שעות לשלם לו  48זוכר שהייתה כאן החלטת מועצת העיר שאמרה תוך 

 אלף ש"ח. ואמרתי שוב עירייה לא עובדת ככה. 

 הו זה מעניין. ד. תיכון :

וכר  את הקפיצה של ישי איבגי. הלכנו למבקר וזה לא ישולם.  אני ז ע:"רה -אבי בינמו 

דקות של שיחה רצינית הגענו להסכמות.  20 -רבע שעה  -המדינה ואחרי כ

הסכמות סבירות שברגע שהוא ישלח את הדוח, אתם תדעו אותן. אבל מה 

שכן, לפני  שיצאתי מהחדר, הוא אמר לי בינמו, אתה עושה עבודה טובה 
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דה בנשר. עכשיו אני  ממשיך לתרגם אותו כי בנשר. אתה עושה היא עושה עבו

 אנחנו את הליקויים.

 הוא מכחיש את זה.  ד. תיכון :

 נתקן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 גם אובמה אמר לו. דובר :

אנחנו את הליקויים האלה אחד לאחד. העיר נשר אני חוזר ואומר,  ע:"רה -אבי בינמו 

היא  שמועצת העיר באמת  , הראייה -היא עיר איתנה משגשת. הראייה היא  

 עושה עבודה נאמנה.

 קורס בדרך ארץ אתם גם הולכים לעבור?  אדווה קאופמן : 

 סליחה? ע:"רה -אבי בינמו 

 קורס בדרך ארץ אתה גם הולך לעבור? תרבות דיבור גם?  אדווה קאופמן : 

 אם צריך ללכת אני אלך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 מאוד יפות.  כי יש לך סיסמאות אדווה קאופמן :

 אם צריך ללכת אני אלך. ע: "רה -אבי בינמו 

 אז כדאי אמר שאתה עם הצוות שלך תלכו לשם.  אדווה קאופמן :

 אני שמח.  אני אשמח אדווה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לאיזה קורס מאוד רציני. אדווה קאופמן :

ריך ללמוד דרך אדווה, אני אשמח לשמוע לך ולהקשיב לך, אם אני צ ע:"רה -אבי בינמו 

 ארץ  אני אלך ללמוד גם דרך ארץ.

 ותרבות.  אדווה קאופמן :

 הרבה דברים אתה צריך ללמוד.  ד. תיכון :

 ,  -אהה... לכן אמרתי   ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -) לא ברור ( את הדברים   דובר :

בקש לא, לא. אני מבקש. אני מבקש, הישיבה מתנהלת כהלכה. אני מ ע:"רה -אבי בינמו 

שהיא תתנהל. לכן אני רוצה לומר לכם במלוא האחריות ובמלוא הכנות. אני 

, ואני אומר לכם אני 2016ראיתי את כל דוחות מבקר המדינה שיצאו בשנת 

 ,  -מוקיר ומכבד  
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 ) התפרצות מהקהל (

סליחה, אני מוקיר ומכבד, אני מוקיר ומכבד  את מבקר המדינה.   ע:"רה -אבי בינמו 

עובדים שהשכר  7רשויות, שמו שמיים ואזין יערב. על  30או  20אבל מתוך 

אלפים ש"ח, ) לא ברור (. אלה דברים שמשרד  6 -אלפים ל  5שלהם נע   בין 

הפנים  העיר לנו. משרד הפנים שם בפנינו את הדברים האלה. ואנחנו לכן 

אמרנו,   התחלנו לתקן את הליקויים עוד חודשים קודם לכן. אבל שוב 

י אני מכבד את כבוד השופט יוסף שפירא, שופט בדימוס, את מוסד אמרת

מבקר המדינה, ואנחנו נתקן את כל הליקויים.  חלק מהליקויים האלה יש 

פי בקשת גם מבקר המדינה לסיים אותם  -פי הדין ועל  -לנו תאריך מוגדר על 

צר בתאריך נקוב ואנחנו נעמוד בלוח הזמנים. צר לי לומר לאנשים מסוימים, 

לי לומר לאנשים מסוימים לאנשים עובדים מסורים וטובים,  יתכן שיש גם 

בנו אולי בדרך שהיינו צריכים לחשוב עליה. אני רק יכול להגיד עם אחריות 

מלאה כשנכנסתי לעירייה לך היו כאן נהלים כלל. היה כאן מנכ"ל שהוא 

ו כפי אדם. הדברים נעש -למעשה היה זה שאחראי על קבלת עובדים וכוח 

שהם נעשו,  מתפקידנו ומחובנו ואחריותנו,  לתקן  את הדברים. אני יכול 

להגיד לידידי זאב שפיגלר, גם בנושא החברה הכלכלית. אנחנו בהנהלה   

נשב, אני לא מוצא זמן לטפל בחברה הכלכלית. ואני אגיש המלצות להנהלת 

חברה העיר כיצד ואיך לפעול בנושא הזה.  אנחנו נשמור על מנכ"ל ה

הכלכלית כמו על יהלום כפי שאתם אמרתם. אני ביקשתי מחברי יחיאל 

אדרי, שיעבור על הדברים. כדי שבאופן אישי לא אני אעמוד מולו, ולא כדי 

 ,  -שלא תהיה האשמות כאלה ואחרות. אני רק רוצה לסיים  

 תסביר לנו. ד. תיכון :

 אני רוצה לסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 ר לנו בעברית פשוטה. תסבי ד. תיכון :

 אני רוצה לסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה מתפטר או לא מתפטר? ד. תיכון :

 אני לא מתפטר. אני רוצה לסיים. ע:"רה -אבי בינמו 
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 יופי.  ד. תיכון :

אני רוצה לסיים.  באמת באמירה אחת, יש כאן קהל גדול. אנחנו   ע:"רה -אבי בינמו 

 ם לה כסף. תודה רבה לכם. העיר היחידה שהבנקים חייבי

 אפשרי? ישי איבגי:

 מאיפה לקחת את השטות הזאת ואתה חוזר עליה? העיר היחידה.  ד. תיכון :

כל באמת רוצה להתייחס לדברייך. אני    -אדוני ראש העיר, אני קודם   ישי איבגי:

כל שפתחת ואמרת את דברייך. בהקשר של הדוח. אני חושב  -אשמח קודם 

רים שאני לא אגיד ששווה לי להתייחס אליהם, אבל בטוח שראוי שיש  פה דב

, לא סיפור. דוח מבקר המדינה מי  -להתייחס אליהם. שהם  עובדות. לא  

 , -שלא יודע, אם אני זוכר נכון, הוא על שבעה רשויות. כאשר מבקר המדינה  

 שבע. ע:"רה -אבי בינמו 

שר מבקר המדינה אומר חברים, בדקתי רשויות. כא 7שבע, סליחה. צודק.   ישי איבגי:

את הדברים. יש דברים לא טובים, בכמה מקומות. אבל הוא מוצא לנכון 

להזכיר את נשר ואת עפולה עם ממצאים חמורים ובעת סגירת הדוח הוא 

 רושם אני מגלה גם חשדות לפלילים. 

 אני רק בהערה אחת.  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. שנייה.  ישי איבגי:

 סליחה, רק בהערה אחת קטנה. ע:"רה -נמו אבי בי

 אבל אני מכבד אותך כראש העיר.  ישי איבגי:

שנה כשהתחלתי את המערכת  25הערה אחת קטנה. באמת לפני  ע:"רה -אבי בינמו 

שנה לא ראיתי  20הפוליטית, אני ראיתי ברשימה בחור בשם רוני צימרמן. 

  אותו.  לא ידעתי איפה הוא נמצא ומה הוא עושה.

 כנראה שזה לא זה. רועי לוי : 

 אבל מה לעשות?  ע:"רה -אבי בינמו 

 כנראה שזה לא זה. רועי לוי : 

 , -כנראה גם אותו הדביקו  ע:"רה -אבי בינמו 

 כנראה שזה לא זה. דובר :



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 28 - 

 רגע. אפשר להמשיך אדוני ראש העיר?  ישי איבגי:

 כנראה שזה לא זה. דובר :

 י ראש העיר? אפשר להמשיך אדונ ישי איבגי:

 בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מכבד את תפקידך אז אני נותן לך לקטוע אותי. ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל אני אחזור לאותו מקום.  ישי איבגי:

 סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 תגידו גם שמות.  רועי לוי :

 כל השמות מפורסמים. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -אולי לא כולם קראו את  הדוח. אבל בדוח   ישי איבגי:

 לא נכון.  רועי לוי :

 זה דוח ארוך.   ישי איבגי:

 הדוח מפורסם באתר האינטרנט.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל אין, לא רשום שמות. רועי לוי :

 קיי. קיבלתי את ההערה שלך.  -בסדר. או  ע:"רה -אבי בינמו 

 רשום לפי תפקידים. רועי לוי :

 קיבלתי את ההערה שלך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לא צריך להגיד שמות. רועי לוי :

 בטח  אז אחכה  לך. , מה? -אני רוצה להגיד ש  ישי איבגי:

 לא, תמשיך. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני רוצה שתשמע את מה שיש לי להגיד אדוני ראש העיר, אני מכבד אותך.  ישי איבגי:

 , -שעות   3 ד. תיכון :

אני מכבד אותך. אני מכבד את תפקידך. אני אמתין לך אם אתה רוצה גם  י איבגי:יש

 הפסקה, אני אמתין לך כדי שתשמע את מה שיש לי להגיד. 

הוא זחוח, הוא קיבל מחמאות מקארין אלהרר. מאיפה הוא לקח את זה, אני  ד. תיכון :

 . לא יודע. המבקר נתן לו מחמאות. המבקר כותב דברים קשים ביותר
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 תעצור שאתם דקות.  ישי איבגי:

 קשים ביותר. ד. תיכון :

 

 ) הפסקת הקלטה ( 

 

 בבקשה, תודה רבה.  כן. ישי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כן.  ישי איבגי:

 בבקשה. רבותיי לא להפריע. ישי. ע:"רה -אבי בינמו 

 ר.כל אני המתנתי וחשוב לי באמת שתשתמע את זה, ראש העי -ככה, קודם  ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

כמו שאמרתי, יש דוחות  שאולי אנשים לא יודעים כי הם לא קראו דוחות  ישי איבגי:

וזה בסדר. גם אני לפני שנכנסתי לעירייה לא קראתי דוחות. חבל שאת 

הדוחות הראשונים שקראתי זה היה על עיריית נשר. שזה מקום שנולדתי 

אות. ויש דוחות שהם קשורים למינהל וגדלתי בו. אבל זה מה יש. זו המצי

תקין. כמו שראש העיר מנסה להציג ובאמת יש דוחות כאלה שבאמת נכנס 

ראש עיר חדש, ודברים חדשים. אז אומרים לו תשמע, אדוני ראש העיר, 

בדבר הזה לא עבדת כמו שצריך. לא עשית כמו שצריך פה אתה צריך לתקן 

ראש העיר, אל תנסה לשים את פה, ובאמת זה דוח על מנת לתקן. אדוני 

הדוח של מבקר המדינה שרשם את מה שאמרתי בפתיח עוד לפני שיצאת, 

כאילו זה דוח כזה. כי זה לא דוח כזה. זה דוח שאומר לך שהיה כוונת תחילה 

במעשים שלך. זה לא בשוגג, זה במזיד. זה חשוב שתבין.  אני רוצה להתייחס 

ומק הדוח. ניסית להלהיט את הרוחות לדברים שלך, לפני שאני אגיע תכף לע

בזה שהתחלת וניסית לסיים אבל לא יצא לך טוב. לקשור קשר בעצם בין 

קארין אלהרר שאולי זימנה את הוועדה, לבין סיעת צעירי נשר. וגם אמרת 

 , -לצד זה  

 אמרתי ייתכן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ייתכן. ניסית, אמרתי ניסית. לא אמרת.  ישי איבגי:
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 . ייתכן לכאורה לוי : רועי

קיי? וגם אמרת שאתה מתקן את  -ייתכן לכאורה עם שני קווים מלמטה.  או  ישי איבגי:

הליקויים של מבקר המדינה תוך כדי תנועה, אבל לא הבנתי מה אתה אומר 

 בעצם. למה? מצד אחד, אתה אומר   קארין אלהרר בחורה ראויה. 

 מאוד. ע:"רה -אבי בינמו 

 פה מאוד. אז היא יכולה לעשות?י ישי איבגי:

 היא שיחה אותו.  ד. תיכון :

 אז רגע. אז איך היא יכולה לעשות. ישי איבגי:

 צל"ש היא  העניקה לו.  ד. תיכון :

עכשיו, או שהיא באמת אמרה שאתה תותח, ואז בעצם איך אתה יכול לנסות  ישי איבגי:

אני הולך לתקן  אתה אומר מבקר המדינה -לטיל בה רפש? זה אחד. שניים 

 -את הליקויים שלך, כי אני מסכים איתם.  אבל מצד שני כשאומר לך בן 

שנה?  אז תחליט. או שאתה מקבל את  20אדם לא, איך הביאו לי אותו לפני 

 הביקורת כמו שהיא.

 מקבל את הביקורת. ע:"רה -אבי בינמו 

 ואתה מטפל בה. ישי איבגי:

 ת. מקבל את הביקור ע: "רה -אבי בינמו 

 רגע. שנייה. ישי איבגי:

 הוא לא מקבל, הוא אומר שהוא מקבל והוא עושה ההיפך. ד. תיכון :

 רגע. שנייה.  ישי איבגי: 

 מקבל ומתקן. ע:"רה -אבי בינמו 

אז יפה.  אז אני אומר תחיל על עצמך את העניין של הביקורת עד הסוף.  ישי איבגי: 

, אני הולך עם האמת שלי עד כל, או שתגיד לא היו דברים מעולם -קודם 

 הסוף.

 מקבל את הביקורת. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -או  שאתה אומר   ישי איבגי:

 ומתקן את כל הליקויים.  ע:"רה -אבי בינמו 
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מקבל ומתקן את הכול. עכשיו, אני רוצה להיכנס באמת לעובי הקורה. והיה  ישי איבגי:

 , -חשוב לי  

 רה הכלכלית אתה מתקן? גם על החב ע:"רה -אבי בינמו 

והיה חשוב לי , היה חשוב לי באמת לשים את הדברים כמו שהם. גם   ישי איבגי:

התחלתי את זה כמו שצריך בפעם הקודמת, אבל הישיבה התפוצצה ולא 

יכולתי להשלים את דבריי. אתה אומר שאתה משתף פעולה עם  התיקון של 

בעצם הוא זה שעשה את  הביקורת, ותוך כדי אתה אומר שהמזכיר הקודם,

 ,  -הכול. ורק הוא  

 ,  -אבל   ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא זייף את הפרוטוקולים. ד. תיכון :

 רגע. שנייה. אמרת זה מתקופתו.   ישי איבגי:

 חס וחלילה. ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא זייף את הפרוטוקולים הוא אומר.   ד. תיכון :

 חס וחלילה.  ע:  "רה -אבי בינמו 

 כל שאתה חוזר בעצמך. -אז אני שמח קודם  שי איבגי:י

 הוא אמר בכנסת שהמזכיר הקודם זייף את הפרוטוקולים.   ד. תיכון :

 רגע. שנייה.  ישי איבגי:

 אני לא אמרתי דבר כזה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה אמרת.  ד. תיכון :

 מאחר ואתה לא היית אז  אתה גם לא יודע. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני הייתי.  תיכון :ד. 

 אתה לא היית. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני ראיתי. ד. תיכון :

 ראית. ע:"רה -אבי בינמו 

 שמעתי את הכול.  ד. תיכון :

 ,  -טוב. תאפשר לי  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה חזרת על זה כמה פעמים.  ד. תיכון :
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 תאפשר לישי איבגי בבקשה לסיים את דבריו.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אנחנו נברר עוד את שאלת זיוף הפרוטוקולים. ד. תיכון :

דיברנו אדוני ראש העיר, אני רוצה להתייחס לדבריך באמת בכובד ראש,  ישי איבגי:

קיי? אני אומר, אתה לא מתבייש ואתה  -ולדוח הזה. בצורה עניינית. או 

 , אתה מנסה תמיד בין השורות -לוקח את המזכיר ובעצם מנסה להגיד את  

להגיד חבר'ה, זה היה בתקופה מאוד קצרה שכמובן היא לא נכונה. כי היא 

מתארכת גם לשנה שלאחר מכן. ומבחינתי היא מתארכת גם להיום. ומה 

 ,  -זאת אומרת? עד היום  

 נמשכת.  ד. תיכון :

נמשכת, כן. עד היום אני שומע שאתה עדיין מבקש לפטר עובדים, ואני שומע  ישי איבגי:

ת שלא רק שאתה מבקש לפטר, זה שמועה אני לא יודע להגיד אם גם שמועו

זה נכון. אתה גם כבר בונה את הדרך להחזיר אותם בדלת האחורית לעירייה. 

 -כמו לדוגמה בחוזים אישיים ודברים כאלה.  אני מקווה שזה לא נכון. או 

 קיי? אני מקווה שזה לא נכון. ואני מדליק לך איזה נורה אדומה.

 אתם ממש רוצים להרוג את האנשים עד הסוף. ע:"רה -ו אבי בינמ

 רגע. רגע שנייה. רגע שנייה.  ישי איבגי:

 מה קרה? ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אגיד  לך, אני דואג להם יותר ממה שאתה דואג להם.  ? למה ישי איבגי:

 תן לו לעשות את זה. דובר :

 , -אני מבקש   ישי איבגי:

 זה. הוא ייכשל נו. תן לו לעשות את דובר : 

אני מבקש שלא תקטע אותי. אני מבקש. אני אומר באף מקום בדוח, באף  ישי איבגי:

מקום בדוח ואנחנו פה במועצת העיר, יש פה דיון, לא רשום לך שהליקוי זה 

האדם שמונה. אין לך ליקוי  כזה בדוח. אין. תהפוך את הדוח. אנשים 

מע, שמעון יוסי או דוד, הם נמצאים פה, מבקר המדינה לא אמר לך תש

, Xאדם,  -הליקויים שלך. הם האשמים שלך.  אמרו תקשיב, היה איזה בן 

מינית אותו כי יש לך קשר איתו. לא משנה מאיפה. שגם זה אגב, חוקי ואתה 
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יודע. וניסיתי להסביר את זה ואני אחזור על זה כדי שמי שלא הבין יבין. 

ת מי שעזר לך בבחירות זה מותר. אומרים לך בעצם, אם אתה רוצה למנו

מותר , זה לא אסור. רק שלאותו תפקיד שאתה דורש תנאי סף, צריך האדם 

 הספציפי הזה להיות תנאי סף פלוס אחד. 

 מעולם לא הייתה לי הבטחה שלטונית ואל תרמוז לכך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. רגע.  ישי איבגי:

 ,  -הבטחה שלטונית  ד. תיכון :

 מעולם לא הייתה לי הבטחה שלטונית ואל תרמוז לכך.  ע:"רה -מו אבי בינ

 רגע. רגע. שנייה. שנייה.  ישי איבגי:

 מיד נפרט. דובר :

אני עוד פעם אני אומר.  אני תכף אכנס לעובי הדוח. ונגיד, לא אני אומר, עד  ישי איבגי:

שאנחנו אמרנו יצאתם בראש חוצות ואמרתם הם אומרים? זה כלום, זו 

פוזיציה. הם אופוזיציה, הם עושים את עבודתם. היום זה לא אנחנו או

אומרים. אנחנו אולי לא הבנת מה אנחנו אומרים. אנחנו מדברים על דוח 

מבקר המדינה. לא ישי איבגי, הלוואי שאני הייתי מבקר המדינה, אבל אני 

 לא מבקר המדינה. 

 , -לא. אני חושב   ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי? - או ישי איבגי:

 ,  -אני חושב ש  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע.  ישי איבגי:

 , -אני חושב שישי איבגי   ע:"רה -אבי בינמו 

 למה אתה מפריע לו? הוא לא הפריע לך.  ד. תיכון :

 הפנו את הבקשה אל מבקר המדינה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -אבל הבטחת  ישי איבגי:

 אני חושב. ע:"רה -אבי בינמו 

קיי?  אני אומר אתה תמיד רוצה להיכנס  -הבטחת שתיתן לי לסיים. או  יבגי:ישי א

לסמנטיקה  כי כשאתה נכנס לעובי הקורה, אתה יוצא מזה לא טוב. אתה 
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רוצה להיכנס לסמנטיקה מי שלח ומה עשה. אבל אני אומר אני לא נכנס לזה 

לי בעיה  בכלל כי אתה רוצה לצייר משהו שהוא גם לא מדויק ולא נכון. ואין

להתמודד עם כל טענה שלך גם אם תרצה להיכנס לפן האישי, רועי, ישי 

 שמות. 

 הלאה. ע:"רה -אבי בינמו 

אין לי בעיה אם תרצה להיכנס לפן האישי.  אבל אני אומר יש אנשים שנכנסו  ישי איבגי:

אסור לך לפטר אותם.   -לעבוד פה שאסור לך, תקשיב מה אני אומר לך, עצה 

ש כאלה וכולם מבינים, שמרוויחים. ובעיריות לא מרוויחים   וברור שי

הרבה. במקומות אחרים מרוויחים הרבה יותר. בעיריות לצערנו לא 

אלפים אבל גם בדוח יש לך גם  5אלפים ויש  4מרוויחים   הרבה. ויש 

משכורות הרבה יותר גבוהות, אבל אני מבין שלא נוח לך לדבר על זה. ואני 

 ? ותם. אתה רוצה לפטר אותם? מה זה אומר על עצמךאומר אל תפטר א

אדם שמינית את העובדים  -אדם שביצעת את הליקוי, אתה הבן  -אתה הבן 

לטענת מבקר המדינה. או שאתה אומר אדוני המבקר,  אני מתעלם, אני 

קיי? אני חושב שאני  -מתעלם מכל מה שרשום, אני חושב שאני צדיק. או 

ני לוקח אחריות.  אותם אין מי מה לפטר. הם צדיק. או  שאתה אומר א

אלפים ש"ח. אני  5  -אלפים   4באמת אנשים שאוכלים מהיד לפה, מקבלים 

אומר לך את זה, כדי שלא תלך אליהם ותגיד להם חבר'ה, צריך לפטר 

אתכם. זה לא נכון. אתה מטעה את הציבור.   הם  לא אמורים להתפטר.  אני 

 אומר לך את זה.

 אני לא יכול להטעות את מבקר המדינה. ע:"רה -ו אבי בינמ

 , -, אם תראה לי ש  -מבקר   ישי איבגי:

 אני לא יכול להטעות אותו. ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. אני רוצה להסכים איתך.  ישי איבגי:

 אתה מטעה אותו.  ד. תיכון :

 איזה דמגוג.  דובר :

 ,  -ראה לי בדוח שרשום שצריך  אני רוצה להסכים איתך. אני רוצה שת ישי איבגי:
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 איזה דמגוג.  דובר :

שתיקון ליקויים  מנחה אותך לפטר את העובדים. אני חשוב לי להגיד לך,  ישי איבגי:

כסגן יושב ראש הוועד במפעל שלי, אני יודע מה זה לעמוד על משכורתו של 

עובד. אני יודע מה זה להיאבק על עובד, שלא עשה כלום ואולי יש טענה 

לפטר אותו כי לפעמים הפירוש הוא לא נכון. אבל לפעמים כשבאים אליך 

 ,  -עובדים לשימוע,  כאשר  

 אליהם הם לא מגיעים לשימוע. ע:"רה -אבי בינמו 

 אצלי, אצלי.   ישי איבגי:  

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

קיי?  -כאשר מגיעים לשימוע, וזה מוכח העבירה שלהם מוכחת, כמו פה, או  ישי איבגי:

אתה צריך לתת את הדעת על עצמך.  או שתתעלם מהכול, או שתיישם את 

האחריות רובצת רק על ראשך. לצערי, האחריות רובצת  -הכול. אני אומר לך 

על ראשך. תיקון הליקוי היחיד שאתה צריך לעשות זה לקחת את האחריות 

בעצמך ולהתפטר.  ולאו דווקא אני אומר עוד פעם, ממשקפיים של 

וזיציה. ממשקפיים של עצמך. אני חושב שאמרו לך את זה לפני דוח אופ

 מבקר המדינה. ובזה אני אסיים. 

 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אסיים בדיוק זה הסוף.  ישי איבגי:

 , אתה רוצה להשתמש בהם.  -אתה רוצה להשתמש בו   דובר : 

 אפשר לסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -ראש העיר אתה תחליט אדוני,  ישי איבגי:

 זה לא לעניין.  דובר :

 לא, רבותיי אני מבקש.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה תחליט. ישי איבגי:

 הדיון מתנהל כהלכה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה מרגיז.  דובר : 

 , -אני רואה שכל פעם אתה מביא  אנשים  ד. תיכון :
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 נשים.סליחה.  דן, אני לא מביא א ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה מביא  אנשים.   ד. תיכון :

 תסלח לי דן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה משלם להם. ד. תיכון :

 אני מבקש, אני מבקש.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה לא לעניין. דובר :

, אני איאלץ    -סליחה, אני מבקש מהקהל לא להפריע. אני איאלץ   ע:"רה -אבי בינמו 

ברשותכם, הדיון מתנהל כהלכה. תאפשרו  להוציא אנשים, בבקשה. בבקשה

 את הדיון. 

 , -זה מפריע   ד. תיכון :

 בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

 , -כל   -חברים, אני קודם  ישי איבגי:

 כן ישי תודה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני עד. ישי איבגי:

 פעם ראשונה אני פה. דובר :

 ,  -אני עד באמת   ישי איבגי:

 ה, לידך. לא את ד. תיכון :

 חברים, אני עד.  ישי איבגי:

 מה, יש לך איזה  שאני פה היום?  דובר :

 אתה תרביץ לי?  ד. תיכון :

 זה לא עובד ככה, רבותיי. אני מבקש מכם.  ע: "רה -אבי בינמו 

 אתה תרביץ לי?  ד. תיכון :

 חס וחלילה. דובר :

 אל תפריעו.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -מה שאמרתי  זה מה שאמרתי. זה דובר :

  תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר להמשיך?  ישי איבגי:
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 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

מה שאני מנסה בסוף להגיד אדוני ראש העיר, תחשוב  על האנשים    ישי איבגי:

 המסכנים  האלה באמת אני אומר מסכנים. אלה שמרוויחים מעט. 

 כנים. בבקשה ממך. בעיר נשר אין אנשים מס ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל די עם סיסמאות.  ישי איבגי:

 סליחה. סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אנשים מסכנים. העירייה עשירה, האנשים עניים.  ד. תיכון :

 כך יכול להתלהם.  -אתה שם לב שאתה מפריע? תאה אחר  ישי איבגי:

 אל תגיד תושבי העיר שלנו את המילה הזאת.  ע:"רה -אבי בינמו 

 יש גם מסכנים.  שי איבגי:י

 זו האמת. ד. תיכון :

 אני יכול להגיד.  ישי איבגי:

 אתה יכול להגיד.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זו האמת. ד. תיכון :

 כן.  ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

אני חי בתוך עמי, אני חי בעיר הזאת,  לי אתה לא יכול לספר סיפורים. יש    ישי איבגי:

 שהם לא כמוך ולא כמוני, לצערי ואני חושב שאל תזלזל בהם. גם אנשים 

 זה נכון. זה נכון.  ע:"רה -אבי בינמו 

ואני אומר אם יש אנשים שמרוויחים את כספם ואוכלים מהיד לפה, כי זה  ישי איבגי:

מה שנגזר עליהם, אני חושב שאל תזלזל. אל תגיד להם ללכת הביתה. כי 

 , -ם ללכת הביתה. אני רוצה  אתה מטעה אותם. הם לא צריכי

 למנות עוד אנשים.  דובר :

 קדוש, בבקשה ממך.  דובר :

אני איאלץ להוציא  אותך.  זה לא מכובד. הישיבה מתנהלת כהלכה.   ע:"רה -אבי בינמו 

האנשים מדברים לעניין. אין כאן התלהמות. באמת. אני מבקש מכם. די, 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 38 - 

תסיים את   א נעימים. בבקשה.תכבדו את המעמד הזה. כבר עברנו דברים ל

 דבריך.

אני מסיים בדיוק, דקה אתה יכול לראות את זה. אדוני ראש העיר תקשיב   ישי איבגי:

 לי רגע. 

 בסדר. ) מדבר עם מישהו ( ע:"רה -אבי בינמו 

אני אומר  תיקח בחשבון כי כאשר מדובר על משרה בכסף ציבורי,  ? אפשר ישי איבגי:

 ועדת הביקורת, ואמרו לך את זה גם בו

 ) מדבר עם מישהו ( ע:"רה -אבי בינמו 

  5 -אלפים  4,   -אלפים   5 -אלפים  4אמרו לך את זה גם בוועדת הביקורת,  ישי איבגי:

אלפים , מדובר בכסף ציבורי. ואני רוצה להסביר לך אם זה לא  10 -אלפים ו 

פים מצפים אל 4 -הובן, אם אתה רוצה באמת לתקן איזה ליקוי, שתבין שב 

 ממך להביא את ההכי טוב לעיר.

 אדוני הנכבד.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -כך   ישי איבגי:

 אדוני הנכבד יש משהו שאתה באמת, ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר   לקטוע אותי?  ישי איבגי:

 יש ועדה לתיקון ליקויים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כך.  -אבל תגיב לי אחר   ישי איבגי:

 הוועדה היא מקצועית.  ע:"רה -ו אבי בינמ

 כך.  -אבל תגיב לי אחר   ישי איבגי:

 היא לא ועדה פוליטית.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כך.  בסדר? -תגיב לי אחר   ישי איבגי:

 דקות. 20בבקשה. תסיים. אתה כבר מדבר  ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל אמרתי דקה ואתה לא נותן לי להשלים את המשפט.   ישי איבגי:

 בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי?  -או  ישי איבגי: 

 אתה גוזל את  מרבית הזמן בהפרעות שלך. ד. תיכון :
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 כן. בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

בכסף שאתה לוקח מקופת העירייה,  נדרש ממך,  זה כסף ציבורי, אם        ישי איבגי:

י היית כמו היית מביא את כספך מביתך, היינו מנשקים לך גם את הראש כ

סגנון  אתה אוהב כדורגל? יעקב שחר, תעשה מה שאתה רוצה. תביא את 

 כולם לעבוד.

 טוב, בוא.  לא לעניין. ע:"רה -אבי בינמו 

נדרש ממך, נדרש ממך לקחת את הכסף הציבורי ולעשות איתו את  ישי איבגי:

המקסימום עבור התושבים. ולסיום, כי נגעת בזה ואני חייב להתייחס. 

י על העניין של המבקר. אז אני אעמיד אותך על דיוקך כי כמו שאתה אמרת

יודע , כמה  שאנחנו מדברים פה, נכנס לפה ונשמר פה. הצעת הייתה לתת   

בסיס שנתיים, זה הייתה הצעתך. ואנחנו לא רצינו  -את הכסף למבקר על 

 שעות. מי שהביא 48שתאחוז אותו ביד עם  אזיקים, ואמרנו תיתן לו בתוך 

את ההצעה לשלם לו זה אתה. רק מימד הזמן היה שונה בהצעות בינינו. אז 

 תדייק בפעם הבאה.  סיימתי את דבריי.

אלף ש"ח. מה לעשות?  400,  -אלף  600מה לעשות? אם חסכתי אולי  ע:"רה -אבי בינמו 

 כן. בבקשה.

 אז אתה מלין שכר. ישי איבגי:

 כן. ע: "רה -אבי בינמו 

 . אתה מלין שכר.  ד יותר חמורזה עו ישי איבגי:

 אני מלין?  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה הבאת את ההצעה לתת לו.  ישי איבגי:

 -זה הכול בקדנציה הקודמת. מה אתה מלין? כי אנחנו כשאתה תדע   ע:"רה -אבי בינמו 

, 

 אתה הבאת את הסכום, לא אני.  ישי איבגי:

 כשאתה תדע  את השיחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה ביקשת את הסכום. אתה לא זוכר? לא התווכחנו על הסכום. י איבגי:יש

 אלף ש"ח.  600אתה ביקשת מאיתנו  רועי לוי :
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 רבותיי.  ע: "רה -אבי בינמו 

 לא לחשוב על זה.  ישי איבגי:

מי רוצה להתייחס?   זאב. זאב רוצה להתייחס. משיח, אני רוצה  ע:"רה -אבי בינמו 

 שאתה תשב רגע.

 אני גם רוצה להתייחס. כון :ד. תי

 בבקשה. בבקשה. בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 עשו לנו טובה.  ד. תיכון :

 לא, בבקשה. בבקשה. כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

כל ולהגיד שדוח מבקר המדינה ואני מצטרף ומחזק  -אני רוצה לפתוח קודם  זאב שפילגר :

. דוח מבקר X ,Y ,Zר תפטר את ידיו של חברי, מר  ישי, לא דן פרטנית ואומ

אדם  -המדינה בא ואומר המערכת כשלה באופן התנהלותה במינוי אותו בן 

לתפקיד כזה או אחר. אני בטוח אני מאמין,  אני גם יודע שכל אחד 

המעובדים האלו שאתה קורא להם זוטרים. בעיניי הם ממש לא זוטרים.  כל  

קידו וטוב שירוויח אפילו אחד נמדד בפני עצמו. ראוי, וטוב שיישאר בתפ

יותר משכר המינימום שהוא מרוויח.  אבל רבותיי, בואו נעשה את זה בצורה 

פי הנהלים. אל תפטר אותם.  תעשה סדר. תראה מה החוק מתיר  -חוקית על 

פי החוק. מי שעומד בקריטריונים שיעמוד.  מי שלא  -לך לעשות. תעבוד על 

יטריונים, יש חוק. אומרים לא עומד בקריטריונים, מה לעשות? יש קר

 -אדם  עני, מותר לו  לגנוב? לא. החוק אומר שחור   -לגנוב,אז בגלל שהבן 

 פי החוק.  -לבן בואו נתנהל על 

 אבל מותר לו לאכול תפוח מהשדה אם הוא רעב. ע: "רה -אבי בינמו 

 יפה. מהשדה.  זאב שפילגר :

 פי ההלכה.   -על  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. גר :זאב שפיל

 פי ההלכה.   -על  ע:"רה -אבי בינמו 

סליחה. ההלכה אומרת שדה. אז ההלכה לא אומרת שתבוא הביתה,  תיכנס  זאב שפילגר :

 לאחד הבתים.
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 לא, לאכול אם אתה רעב.  ע:"רה -אבי בינמו 

אבל בסדר, מהשדה. ההלכה אומרת מהשדה. תבין את המושג. היא לא  זאב שפילגר :

יכול להיכנס לבית ולאכול מאחד הבתים תפוח. שזה לא פסול  אומרת שאני

 דרך אגב.

 אמרתי מהשדה. מהשדה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אבי, אתה אומר, תיקנתי.  זאב שפילגר :

 לא. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מקבל.  זאב שפילגר :

 ו.אני עדיין , עדיין בתהליך. אנחנו נסיים בתאריכים שנתבקשנ ע:"רה -אבי בינמו 

אני אומר אני מקבל את כל הדוח מבקר המדינה . זה טוב. אתה אומר אני  זאב שפילגר :

מתקן את כל דוח מבקר המדינה. זה טוב. מה חסר לי, אבי?  אתה אומר 

 בעצם כל הליקויים הם נכונים. מבקר המדינה צדק, בכל מה שהוא אומר. 

 , -והוא לא   ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא אומר אני מתקן אני  מקבל.  טעיתי. זאב שפילגר :

 הוא לא אמר את זה.  ד. תיכון : 

 אני מצטט. הוא אומר אני מקבל.  זאב שפילגר :

 תקשיב לדן תיכון.  ע:"רה -אבי בינמו 

סליחה. אני מצטט מה אמרת.  אני מקבל את כל הדוח מבקר המדינה ואני   זאב שפילגר :

 מתקן. 

 נכון. ע:"רה -אבי בינמו 

 זה מה שאמרת.  לגר :זאב שפי

 נכון. ע:"רה -אבי בינמו 

אם אתה מקבל, סימן שאתה אומר שזה בסדר. אלא אם כן אתה חולק על  זאב שפילגר :

זה,  אתה לא מסכים, אל תקבל.  אם אתה חולק על זה, תגיד אני לא מקבל. 

אבל  אתה אומר אני מקבל. אני  מתקן ואמשיך לתקן. מה חסר לי? איפה 

ל הציבור? איפה האחריות? רבותיי, טעיתי. רבותיי, טעיתי. אני הדוגמה לכל

בא ומתקן. את מה שפישלתי. את מה שקלקלתי. אני בא ומנסה לתקן.  איפה 
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האחריות? אתה לא מעל החוק. אסור לך כל הזמן לפקשש ולסטות מדרך 

החוק, מדרך הישר. ולהגיד אני מתקן. חסר לי אחריות אבי, אתה מהווה 

בו ברגע שאתה אומר לי מותר לעשות מה שאני רוצה, אתה  אומר דוגמה. כי 

גם לשאר הציבור את אותו דבר. תעשו מה שאתם רוצים.  אחרי תתקנו. 

איפה הקו האדום שאומר שכולנו שווים? לכולנו יש זכויות, לכולנו יש  

עובדים זוטרים.  אבי איזה דוגמה זו? אני  7 -חובות. אתה אומר מדובר ב 

 זה ואני ממש מזדעזע.שומע את 

. ואנחנו לפני  30 -לא, לא. אני רק רוצה להגיד לך. זה התחיל קרוב ל  ע:"רה -אבי בינמו 

 שפורסם  הדוח, תיקנו חלק גדול מהליקויים.

 אז הוא מודה שיש. דובר :

ואז כבר  11הראייה היא כאשר הגענו לישיבה בכנסת, היה מדובר על  ע:"רה -אבי בינמו 

 . 7 -שמדובר ב  הודיעו לנו 

 יופי.  זאב שפילגר :

זה מוכיח לך שלא היינו זקוקים רק לדוח מבקר המדינה, אלא  ע:"רה -אבי בינמו 

 פי דיני הרשויות, והקמנו ועדה לתיקון הליקויים.  -התחלנו לפעול ישר על 

עובדים  7אבי, איפה הקו האדום? אם זה שני עובדים זוטרים זה בסדר?  זאב שפילגר :

פעמיים זה מותר?       -רים זה לא בסדר? האם אם הייתי גונב פעם אחת  זוט

פעמים לא מותר?  אתה לא נותן כאן למערכת, שהיא לא ניתנת לפרשנות.  7

פעמיים למעוד. המערכת  -המערכת  המשפטית לא אומרת מותר לך פעם 

 המשפטית באה ואומרת יש חוק . אסור לגנוב, גנבת? תשלם את המחיר. ) לא

 ברור ( לא תקין? תשלם את המחיר. 

 משפט? -מה, אתה בית  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, אני מסביר.  זאב שפילגר :

 משפט?  -מה, אתה בית  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. זאב שפילגר :

 מה, אתה תליין? ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, אתה רוצה להפסיק להפריע לי? זאב שפילגר :
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 , -יש   ע:"רה -אבי בינמו 

אבי, כבוד ראש העיר אתה מוכן להפסיק לקטוע אותי? תרבות דיבור.  זאב שפילגר :

אף פעם. שים   ביקשתי ממך אין סוף פעמים. שים לב שאני לא קוטע אותך.

לב שאני מדבר בצורה שקטה. למה אתה קוטע אותי כל רגע? גם זה מסר 

העיר מתפרץ לדבריו     שלילי ציבור. הציבור צריך לבוא ולשמוע איך ראש 

אדם אחר, נבחר ציבור? או כל אזרח? תרבות דיבור זה אחד הדברים  -של בן 

שחשובים שאנחנו צריכים להשתמש ולהשתמש בהם. אין שום אפשרות 

 -לבוא ולקחת את הדין בידיים שלנו ולהגיד רבותיי, הלא זה מה, אני מצטט 

עובדים  7 -דים. לא, אבי. ה עוב 7עובדים. טעיתי,  7 -הכול מדובר ב  -סך 

האל בוא נמסד את זה, בוא נהיה ניקח נפתח ונעסיק אותם בצורה חוקית. 

ולא נשאיר אותם בצורה כזאת שהוא תלויים באוויר. לא, לא צריך לפטר 

אותם.  ניטיב איתם, ניטיב עם כל העובדים, אבל באופן החוקי ולא באופן 

מנחה לגבי כל האפיקים. לא רק שאנחנו סוטים מדרך החוק. החוק הוא קו 

יום שלנו אנחנו באים ועובדים לפי החוק. ואני  -בנושא הפוליטי. בחיי היום 

חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולעבוד באותה צורה. אני רוצה לדבר לגבי 

 השירותים של הייעוץ המשפטי גם כן. יש לנו יועץ משפטי. 

 זה עוד מעט יגיע. ע: "רה -אבי בינמו 

 זה לא משנה. זה באותו סעיף.  פילגר :זאב ש

 לא, זה סעיף נוסף. סעיף נוסף.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה  מופיע כאן. זאב שפילגר :

 לא, סעיף נוסף. חבל. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי. סליחה. -או  זאב שפילגר :

 ,  -תשאיר  את זה.  תן   ע:"רה -אבי בינמו 

 ד משהו אחד קטן.אבי, כבוד ראש העיר עו זאב שפילגר :

 כן? ע:"רה -אבי בינמו 

אולי זה קצת סוטה. אתה בצורה כזאת או אחרת  פתחת בנושא של  השוואה  זאב שפילגר :

ספר תיכון שכולם עוברים בתיכון,  ובצורה כזאת או אחרת  -של בית 
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קשורים אחד לשני. זה לא קשור שהם קשורים. ממש לא פסול. אבל אתה 

יע לי.  אנחנו לפני שנה וחצי ועד התלמידים בא    יודע? משהו מאוד מפר

והפנה לך בקשה בכתב. באותה ישיבה בנושא של מפגע בטיחותי שמהווה 

חשש לפגיעה בנפש בתלמידים.  באותו רגע  ומגיע לך שאפו, באמת אמרת 

לקחת את המכתב שהגישו, אמרת, נתת ליחיאל אדרי סגנך, ואמר  תטפל 

חודשים, ועד  3 -חודשיים, שנה ו  -ו שנה ו בזה באופן מיידי. מאז עבר

, סליחה, ועד התלמידים, שלח לכם מכתב תזכורת והוא אומר  -ההורים בא  

הספר התיכון מהווה מפגע, ילדים מועדים  -רבותיי, חלל המדרגות שבבית 

עד שלא ישברו את הראש, לא תעשו שום דבר. ולהזכיר לך, שבאמת לפני 

 -ימים נעדר מבית  3מעד נקע את הרגל ובמשך  חודשים,  ילד 3 -שנה ו 

הספר. איפה הקאץ' כאן?  במקום שנבוא ונתמוך נעודד נפרגן לתלמידים 

האלו מה אתם עושים?  אתם היום שולחים לילדים האלה איומים, רבותיי 

 תחזרו בכם מהמכתב. כי אם לא, לא נתמוך בכם במסיבת סיום. 

 איזה? ע:"רה -אבי בינמו 

 תגישו התנצלות בכתב. ר :זאב שפילג

 מי אמר את זה? ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. סליחה. זאב שפילגר :

 מי אמר את זה? ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, סליחה. תגישו התנצלות בכתב. זאב שפילגר :

 בושה וחרפה. מי אמר את זה? ע:"רה -אבי בינמו 

שהוצאתם את המכתב, כי  למה אתה קוטע אותי? תגישו התנצלות בכתב זאב שפילגר :

חודשים. תתנצלו אם לא, נקום בכם במסיבת  3 -אנחנו מטפלים בזה שנה ו 

 סיום. 

 אף אחד לא אמר את זה. סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אוי.  זאב שפילגר :

 די. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -באמת. אבי הדבר היחיד   זאב שפילגר :
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יחיד  שאני יכול להגיד לך שאתה לא מייצג זאב, זאב, הדבר ה ע:"רה -אבי בינמו 

 תלמידים  ואתה לא מייצג הורים.

 סליחה. כבוד ראש העיר. זאב שפילגר :

 די כבר.   ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אתה   זאב שפילגר :

 עשית את העבודה שלך. ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, אתה קוטע אותי עוד פעם.  זאב שפילגר :

 . אבל איזה האשמות זה? מה זה? די ע:"רה -אבי בינמו 

אחרים  20סליחה. אתה קוטע אותי.  הדבר היחיד שאף אחד, לא אתה ולא  זאב שפילגר :

שהם ראשי רשויות או פוליטיקאים או כל תושב אחר שנמצא כאן, לא יעיז 

להגיד שמר שפיגלר זאב משקר. אל תעיז לבוא ולחלוק על מה שאני אומר , 

י אומר זה אמת לאמיתה כלשונה. אל תנסה לחלוק אף פעם אבי. כל מה שאנ

 על האמינות שלי. 

 אני לא מאמין לך. ע:"רה -אבי בינמו 

 זה אל תעשה. זאב שפילגר :

 לאף מילה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה.  זאב שפילגר :

 ,  -לא האמנתי לך לאף מילה. מה זה אל תעיז. מה אתה   ע:"רה -אבי בינמו 

 עיז. אני מתרה בך. אל ת זאב שפילגר :

 מה ? ע:"רה -אבי בינמו 

 לא לחלוק על האמינות שלי.  זאב שפילגר :

 לא חלקתי על האמינות שלך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אני   זאב שפילגר :

 חלקתי על מה שאתה אומר.  ע: "רה -אבי בינמו 

מת לאמיתה אל תגיד מה שאני אומר. כל מילה שאני אומר חקוקה בסלע. א זאב שפילגר :

 ואני עומד מאחוריה.

 ? מה זה ע:"רה -אבי בינמו 
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 ,  -במקום   זאב שפילגר :

 סלע גיר. סלע גיר.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, סליחה.  זאב שפילגר :

 לא, באמת. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני יודע שכל דבר זה אצלך לא סלע גיר. זאב שפילגר :

 די באמת. די.  ע:"רה -אבי בינמו 

זה לא סלע גיר. זה האדמה שוקע ובאותו רגע נעלם ואתה לא יודע מה. אבי,  אב שפילגר :ז

 אל תאיימו על התלמידים.

 חס וחלילה. ע:"רה -אבי בינמו 

 הם לא מפחדים מכם. זאב שפילגר :

 לא, חס וחלילה.   ע:"רה -אבי בינמו 

הליקויים שצריך תתמכו בהם. אל תעשו איפה ואיפה. תעשו ותתקנו את  זאב שפילגר :

 לתקן.

 חס וחלילה.  חס וחלילה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בושה וחרפה מה שאני שומע.  זאב שפילגר :

 תודה. תודה על ההערות שלך. ע:"רה -אבי בינמו 

 תודה לכם. זאב שפילגר :

 אני מודה לזאב שפיגלר על ההערות שלו. כן רועי לוי, בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

דה. אדוני ראש העיר, הקשבתי  קשב רב למה שאמרת גם בוועדה תו רועי לוי :

לביקורת המדינה וגם כאן בישיבה.  ולא הגבתי. גם בוועדה לביקורת המדינה 

לא הגבתי למה שאתה אומר, גם בישיבה הקודמת לא הגבתי למה שאתה 

אומר. וגם עכשיו כשאמרת דברי הבל, לא הגבתי למה שאתה אומר ולא 

, כי היה לי חשוב שאתה תשמע את זה. מי שומע ומי שלא קטעתי את דבריך

שומע ואולי ישמע, ידע כיצד אתה מנסה פעם אחר פעם, לסלף את המציאות. 

שנים על כיסא ראש העיר, אתה עדיין לא  3 -ברמה שלדעתי אחרי למעלה מ 

מבין ולא מפנים שראש העיר חייב לדבוק באמת. לא יכול לזוז לא שמאלה 

בסופו של דבר זה  יתגלה כך או אחרת.  ולמה הדברים  או ימינה, כי
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אמורים?  זה אמור החל מהפרטים כביכול השוליים וטכניים, שאתה אומר 

 . 7 -זה ירד ל  11 -הגענו לוועדה לביקורת המדינה, ומ 

 זה אבל לא הנושא מרכזי.  ע:  "רה -אבי בינמו 

 , -אז  זה  רועי לוי :

 רכזי.  הנושא מ ע: "רה -אבי בינמו 

 זה שקר.   רועי לוי :

 , -הנושא מרכזי היה   ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה אדוני ראש העיר, אם בא לך לקטוע אותי.  רועי לוי :

 לא. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני שותק. תגיד לי מתי אני יכול לדבר. אני שותק. רועי לוי :

 אתה יכול לדבר.  ע:"רה -אבי בינמו 

דה רבה. אז זה שקר.  בגלל שיושבת ראש הוועדה טעתה, ואמרה בסדר. תו רועי לוי :

, אני רוצה להקריא את 7 -ל  11 -משהו לא נכון. ולא רק שזה לא  שזה ירד מ 

הסעיף הראשון בדוח מבקר המדינה. שאומר כפי שיתואר להלן בתקופה 

הנזכרת התקבלו לעבודה בעיריות ותאריכים שנבדקו עשרות עובדים 

ם בהליך קבלתם, ואשר הייתה להם זיקה לראש העירייה. שנמצאו ליקויי

. וכן 8. באשקלון 16בחברה הכלכלית.  בנשר  2פלוס  18בעפולה   -כלהלן 

, אני לא  -הלאה וכן הלאה. כך נפתח דוח מבקר המדינה.  אז למה אתה  

שאנשים לא קראו? שאנשים לא יודעים? שזה לא ניצב  ? מבין מה נראה לך

. כמו שאתה זורק על התקציבים, כמו 7קת איזה מספר בפניהם? אז זר

שאתה זורק על הקרנות,  כמו שאתה זורק על הכספים שיש. כמו שאתה 

זורק על מספר התלמידים, כמו שאתה זורק על ההשקעות.  אתה זורק 

מספר, ואתה אומר אולי מישהו לא יחפש ולא יבדוק, אז יכול להיות שאני 

עובדים . כך הוא     16ה אדוני, מדובר על צודק. אבל בדוח מבקר המדינ

אבל זה לא  11נפתח. בטבלה שלאחר מכן, שמרכזת את הכול, שם הם ציינו 

בטבלה המסכמת,   11 -ל  16 -, בסוף אנחנו נגלה גם למה הם ירדו מ 16כי אין 

יש לזה סיבה מאוד ספציפית. לא סתם הם עשו את זה. הכול כאן כל מילה 
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ולא  7וקה. ואגב, אדוני ראש העיר אם חשבת שזה רק שנכתבת מדויקת ובד

,  יכולת פשוט מאוד לכתוב מכתב למבקר המדינה 16או  11, או 16, או 11

ואם  יש להם טעות הם מתקנים את זה. כי לפי אמרה שאתה אומר זו טעות  

אתה מדבר על הוועדה  -סופר. אבל מסתבר שלא. דבר נוסף שאתה אומר 

 -יינת קודם ואמרת איך זה יכול להיות שמכל הרשויות  לביקורת המדינה, וצ

כך אמרת מכל  -, בהתחלה אמרת שעשו ביקורת רק על נשר. אבל אחר 

 , -הרשויות, רק את עיריית נשר הזמינו לוועדה לביקורת  

 עיריית נשר ועפולה. ע:"רה -אבי בינמו 

המדינה. אז הנה, כבר לא. אמרת  רק עיריית נשר הזמינו לוועדה לביקורת  רועי לוי :

 ראש העיר אתה חוזר בך מדבריך.

 לא חוזר, מוסיף.  ע:"רה -אבי בינמו 

 חוזר בך מדבריך.  רועי לוי :

 נשר ועפולה. ע:"רה -אבי בינמו 

ועכשיו אתה אומר  במקום נשר, נשר ועפולה. ומה אמרה יושבת ראש  רועי לוי :

כח, שמע.  מה היא הוועדה כבר בפתח דבריה בישיבה? הרי ראש העיר נ

אמרה? היא אמרה נשר ועפולה זה הכי חמור אז אני עושה ישיבה. אבל אנחנו 

נדון ונסקור את כל הרשויות שמופיעות בדוח. הנה, בבקשה אדוני.  שוב פעם 

אתה מנסה להליך על הציבור שלא רואה ולא קורא, מנסה לנסות אותו כל 

אימים לאדם שהוא לא הזמן. יש כל מיני טריקים ושטיקים כאלה, שמת

 ראש העיר. 

 , -אני   ע:"רה -אבי בינמו 

מראש העיר אנחנו מצפים להרבה יותר. וגם הציבור מצפה שכשאתה אומר  רועי לוי :

משהו, הוא יאמין לך. כי פעם אחר פעם אחר פעם נאמרים דברים והדברים 

 אינם מדויקים בלשון המעטה.  

 כן. ע: "רה -אבי בינמו 

אדוני ראש העיר, ציינת גם אני פשוט בהתחלה מתייחס לכל דבריך. כי אני  רועי לוי :

חושב שזה חשוב. שיכול להיות שבגלל שסייעת יש עתיד לצעירי נשר ויושב 
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ראש הסיעה שזה אני קשור, חבר בישוב עתיד אז הוא יזם את הפנייה והוא  

עה שלנו בגללו עשו את הדיון. אני רוצה להגיד לך אדוני ראש העיר, שההשפ

על חברי כנסת ועל ועדות הכנסת בכל נושא, למען העיר, היא הרבה יותר 

גדולה ממה שאתה חושב. גם בלשכות של השרים, גם מול השרים עצמם.  

אמרתי לך את זה ולא פעם אחת,  ומתחילת הקדנציה אמרתי לך את זה. עוד 

ת. כשיש עתיד גם היו חלק מהקואליציה בשלטון הקודם, בממשלה הקודמ

תגיד לנו, ואנחנו  -אם אתה צריך משהו למען העיר ואנחנו יכולים לסייע 

נסייע. כל מה שיהיה למען העיר, כל מה שיהיה למען תושבי העיר אנחנו 

נסייע. בלשכות השרים, בוועדות. גם כאן בוועדה לביקורת המדינה, אני 

וציא סבור כי אנחנו בסופו של דבר, מה שעושים, אנחנו עוזרים לעיר לה

שנים. ואני אתן נתונים מאוד  3 -אותה ולחשוף את מה שקרה בעיר, ב 

סך כל המשכורות שעיריית נשר שילמה  2012 -כלליים שאני אספתי, שב 

 , -  2017 -. ב  ש"ח 625,000לכלל העובדים עמד על,

 אדם הזה שם המשפחה שלו רבינוביץ.  -הבן  דובר :

 ) צוחקים (

 הזה.  דובר :

 ש"ח.  48625000 2012 -, ב 2017 -ב  :רועי לוי 

 , -זה אוהב   דובר :

ש"ח. זה אומר שהיה כאן  65,240,000 -התקציב לשכר, הגיע ל  2017 -ב  רועי לוי : 

 אחוז בתקופה שלך עלייה בשכר.  50אחוז,  50עלייה של 

 הוא למד ) לא ברור ( באוניברסיטה.  דובר :

הזאת בשכר לא תדליק נורה אדומה גם לנו רב  עכשיו, אם חשבת שהעלייה רועי לוי :

זה עלייה של לא  גם לרשויות,  אני חושב שקצת זלזלת או בנו או ברשויות.

אחוז עלייה בשכר לא ניתן להסביר  עלייה כזאת,  50ניתן להסביר אותה. 

איך שלא תהפוך ולא תסובב, אלא שמתחילה החגיגה.  וכשאנחנו קוראים 

י מה נחשף לנו שם ? החגיגה שעשית. אז נכון, את דוח מבקר המדינה הר

 שנוח לך נורא לצייר שהעובדים והעובדים ה והעובדים, בסדר. שמעתי. 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 50 - 

 צ'ייקובסקי. דובר :

שמעתי כבר את זה לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש, והיה ברור שזו  רועי לוי :

אחר. תהיה האסטרטגיה שלך, וזה בסדר. זה שזה לא נכון , זה כבר משהו 

אבל זה בסדר. להגיד שזה עובדים. אבל מי שעובר וקורא ויש תקציר מי 

שירצה אני מוכן לתת לו כי  אני תקצרתי את זה. את כל ההערות הביקורת 

של מבקר המדינה, הן כולן אותו דבר. משרד מבקר המדינה העיר לעיריית 

 נשר ולעומד בראשה.  משרד מבקר המדינה העיר לעיריית נשר ולעומד

 16בראשה.  משרד מבקר המדינה העיר לעיריית נשר ולעומד בראשה.  כך 

פעמים. לא העיר לעובד התחזוקה, ולא העיר לעובד לרכז הקליטה, ולא העיר 

לעובד לאב הבית ולא למוקדנית ולא למנהל יחידת האחזקה והתחזוקה, ולא 

 למזכיר לממלא מקום ראש העירייה. לאף אחד הוא לא העיר.

 תמשיך לקרוא.  ע:"רה -ו אבי בינמ

 לאף אחד הוא לא העיר.  רועי לוי :

 תמשיך לקרוא.  ע:"רה -אבי בינמו 

העיר אדוני ראש העיר, משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית נשר ולעומד  רועי לוי :

 בראשה. 

 אנחנו מקבלים את ההערה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ואני אמרתי לפני כן.  רועי לוי : 

 ה.באהב דובר :

, אני  -בסעיף הקודם, אמרתי שאני אתייחס לזה כחוט השני.  לאורך כל ה  רועי לוי : 

 חושב שבנושאים האלה. איך אתה מנסה לזרוק מעליך את האחריות?

 לא, לא. אני לוקח את כל האחריות.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -עכשיו, מבקר המדינה   רועי לוי : 

 ל האחריות.אני לוקח את כ ע:"רה -אבי בינמו 

 , -לא רק העיר   רועי לוי :

 ,  -במילים  ד. תיכון :

 אני לוקח את כל האחריות. ע:"רה -אבי בינמו 
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 במילים זה קל.  ד. תיכון :

לא רק לוקח את האחריות,   כתוב  ראש העירייה אז אני לוקח את  ע:"רה -אבי בינמו 

 אחריות גם. 

 ביתה.כן. מה המשמעות של זה? שתלך ה ד. תיכון :

 אתה תלך הביתה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -למרות שאתה   רועי לוי :

אני אלך בוודאי שאני אלך. וברצון אלך. אם אני יכולתי להיפרד ממך הייתי  ד. תיכון :

 עושה זאת היום.

 טוב. בוא, נשלים רועי לוי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 שיהיה חבר הכנסת בררה. דובר :

ך איך נראית העירייה שלך. ביקרתי בעירייה השבוע,  אני אספר תכף אספר ל ד. תיכון :

 לך. 

 א. בינמו  יצא מהאולם 

 

 תמשיך, תמשיך.  ד. תיכון :

 בסדר.  רועי לוי : 

 ,  -מה אכפת לך שומע או לא שומע? מה   ד. תיכון :

 ,  -לא, אני   רועי לוי :

 זה עיקר הדוח היה. ישי איבגי: 

 לפרוטוקול מה.  תמשיך. שיהיה ד. תיכון :

 זה עיקר הדוח, מה.   ישי איבגי:

 לאן הוא הלך? ד. תיכון :

 הוא אמר שהוא יבוא עוד מעט, נמתין לו. רועי לוי :

 מה, הוא ידבר למישהו שלא קשור אליו? מה?   ישי איבגי:

 הוא צריך לשמוע.  אדווה קאופמן :

 זה בדיוק הזריקת אחריות.  רועי לוי :

 הזמן יוצא ונכנס.   כן. כל ד. תיכון :
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 זו בדיוק התרבות.  אדווה קאופמן :

 , -תדברו למי ש  רועי לוי :

 שראש העיר מייצג.  מה לעשות?  אדווה קאופמן :

 , ואם הוא לא יחזור אז אנחנו נשב כאן ונמתין?  -לא יודע לאן הוא   ד. תיכון :

 זמנית, לא ברור ( -)מדברים בו 

, אדוני סגן ממלא מקום ראש העיר, אני מסמן לך. אתה  - אדוני, אני אנצל  ד. תיכון :

ראית אותי השבוע בעירייה. באתי לשלם איזה תשלום עבור חוב של הבית 

בגין פתיחת סתימת ביוב. מגיע בחור, לפי דברי דוד אמר המקום הוא  של 

שקלים כל אחד. כשבאתי  14 -העירייה. הוא החליטו לחייב אותנו דיירים, ב 

קשתי לראות את הניירות וראיתי שהממונה על הביוב בעירייה, לשלם, בי

הזמין את העבודה ושילם לקבלן במזומנים.  בכיר בעירייה הולך עם כסף, 

 , -הולך עם כסף  

 אין סיכוי.  י. אדרי :

 מה?  ד. תיכון :

 אין סיכוי.  י. אדרי :

אז אל תגיד לי שאין  אני אומר לך כתוב בחשבונית שולם במזומנים, פעמיים. ד. תיכון :

 סיכוי. כי אתה אומר שאני שקרן. 

לא, אני לא אומר שאתה שקרן, אני אומר כנראה, כנראה לא הבנת את זה  י. אדרי : 

 נכון. 

 אה, לא יכולתי לקרוא בעברית. כן?  ד. תיכון :

 ,  -לא יודע, יש מצב   י. אדרי :

בסיס   -ה. עירייה  שמתנהלת על אני אומר לך עירייה, עירייה  בושה וכלימ י. אדרי :

 מזומנים. אתה מבין מה זה? זה כמו בגדה.  עיר מתקדמת. 

 בוא נכבד את הפקידים האחרים בעירייה.  י. אדרי :

 לא, לא.  אני רק אומר לך במזומן.  ד. תיכון :

 לא, אני עונה לך. אני אוכיח לך שלא.  י. אדרי :

 דבר הזה?בסיס מזומנים. מה זה ה -על  ד. תיכון :
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 אני מציע לך לחזור בך.  י. אדרי :

 להביא את מס הכנסה לכאן.  ד. תיכון :

 

 א. בינמו  חזר לאולם 

 

 בבקשה, בבקשה.   ע:"רה -אבי בינמו 

מה שאתה צריך לעשות זה להתלונן במשטרה. אני אומר לך שזה חמור מאוד   י. אדרי :

 מה שאתה אומר. 

 שה. כן. רועי, בבק ע:"רה -אבי בינמו 

 כן.  רועי לוי : 

 , תלך ותיקח את החומר.  -אם אתה לא מאמין, תיקח   ד. תיכון :

 אני אקח את החומר.  י. אדרי :

 בבקשה רועי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אדוני ראש העיר. רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

של להשיל לפני שהפסקתי שוב אני חוזר,  אמרתי לך שדפוס הפעולה הזה   רועי לוי :

את האחריות מעליך ולזרוק אותה למקורביך,  חוזר  על עצמו. ואנחנו נראה 

גם כן לאורך הישיבה איך כל פעם עשית את זה בכל מקום, שנתפסת או 

שניסית לכבול מישהו, או שניסית להשליך את זה על ההנהלה הבכירה ועל 

עלה וראה  שמבקר המדינה עלה עליך,? אנשים  נוספים.  עכשיו, מה מדהים

בדיוק מה אתה עושה. כותב לך מבקר המדינה, משרד מבקר המדינה מעיר 

 לראש עיריית נשר.

 אני מבקש להוריד את זה. איגור גורביץ :

 מה?  רועי לוי :

 המצלמה.  איגור גורביץ :

 כן. הוא צודק.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה מפריע לי.  איגור גורביץ :



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 54 - 

 וא רוצה.אני לא מבין מה ה ד. תיכון :

 כן. בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -קשה להאמין   ד. תיכון :

 רועי, הנושא הזה. רגע.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זמנית, לא ברור ( -)מדברים בו 

 רגע. שנייה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לא מפסיקים להפריע לי.  רועי לוי :

 לא, לא. ע:"רה -אבי בינמו 

  גם אתה וגם אחרים. רועי לוי :

 סליחה, רועי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מבקש שתכבד אותי כמו שאני מכבד אותך.  רועי לוי :

 דקות.  25אני מכבד אותך אבל אתה לא יכול לדבר  ע: "רה -אבי בינמו 

 דקות.  3אני לא דיברתי אפילו  רועי לוי : 

 לא.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כי אתה לא נותן לי לדבר.  רועי לוי :

 בבקשה. ע:"רה -נמו אבי בי

 אתה כל פעם יוצא או קוטע או עושה משהו.   רועי לוי :

 כן. כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מבין שזה מתוכנן.   רועי לוי :

 חס וחלילה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מבקש ממך לכבד אותי. בדיוק כפי שאני מכבד אותך.  רועי לוי :

 אני מכבד אותך.   ע:"רה -אבי בינמו 

 זה הכול.  רועי לוי :

 אתה חבר מועצת העיר. כן? בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 קשים איתנו.  ד. תיכון :

ככל שמשרד מבקר המדינה אתה מנסה להעצים את זריקת האחריות, כך  רועי לוי :

 2הדוחות או  3הוא ראה את זה לאורך כל הדרך. ובדוח הזה ספציפי מתוך 
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ם לב אני חוזר מה הוא רשם, עלה עליך. משרד הדוחות והצו שהוא נתן,  שי

פי תקנות קבלת העובדים,  -מבקר המדינה מעיר לראש עיריית נשר כי על 

ראש עירייה הוא הגורם האחראי להליך קבלת העובדים. ולפי כך, טענתו של 

ראש העירייה שלא התערב בהליך הזה, אינה במקומה. שים לב מה אומר לך 

. באופן  16, נשארו 30עובדים באופן אתה אמרת  16מבקר המדינה. מונו 

בלתי חוקי. ומה התגובה שלך אליו? זה לא  אני, זה מישהו אחר. אז הטענה 

הזאת לא מקובלת גם על מבקר המדינה. בהתייחס לדבריך שמטילה 

 אחריות.

 הוא בדק את השאלה הזאת. הוא בדק את השאלה הזאת. ד. תיכון :

 בהחלט. רועי לוי :

לאור הטענה שלו שזה מישהו אחר שניסו להטיל את זה על מישהו אחר, הוא  ן :ד. תיכו

 בדק והגיע למסקנות ברורות. 

 כן, בבקשה רועי. ע:"רה -אבי בינמו 

נסקרת בדוח, היא  -הרי התקופה הנסקרת בדוח, הנסקרת, לא נזכרת  רועי לוי :

 עירייה., עם עלייתך לראש העיר, לראשות ה2013, סוף 2013 -מתחילה ב 

 .2013דצמבר  ד. תיכון :

 , אפילו סופה.2014, לקראת  סוף 2014עד שלהי  רועי לוי :

 .2015וגם  ד. תיכון :

, לא נמצאים פה, המנכ"ל  -אז נכון שזה נוח להגיד על אנשים שלא היו   רועי לוי :

, הרי את זה גם    -לשעבר, הגזבר לשעבר. זה לא אני, זה הם.  אבל אני  

זה  -בקר המדינה, ומבקר המדינה לא קיבל את העמדה שלך. וה אמרת למ

לא אני ,זה הם הזה, אדוני ראש העיר, לא היה מקובל עליו ואף לא מקובל 

עלינו מאחר וזה שוב שקר, ושוב סילוף העובדות. כי אנשים התקבלו במאי 

ידי אנשים שונים, בהרכבים שונים, בצורות שונות  -ובאפריל ובאוגוסט על 

ר מבקר המדינה אומר כל הקבלות האלה היו בלתי חוקיות. עכשיו, מה כאש

מדהים? שמעניין שכל פעם יש אנשים שונים אבל הזיקה היא אחת, אליך 

 אדוני ראש העיר. לא אף אחד אחר.
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 לא הזיקה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 הזיקה. רועי לוי :

 הזיק, הזיק. ע:"רה -אבי בינמו 

 אדוני ראש העיר.  הזיקה היא אליך רועי לוי :

 האשמה. ד. תיכון :

 לא לאף אחד אחר. רועי לוי :

 תתחיל לקחת אחריות. ד. תיכון :

אז  מה אתה אומר? שכולם רקמו קנוניה. כל בכירי העירייה, כמה שישיב  רועי לוי :

, כלל המועמדים,  ואני לא יודע, ראיתי כאן את אחד  -בוועדות, ודווקא מי ש 

מי  70ועמדים. דווקא הוא החליט, הוא אמר רגע, מתוך מ 70המכרזים, היו 

יש לו זיקה לראש העיר נמנה אותו, כדי להפיל את ראש העיר? הרי זה 

אנשים  שלך. זה כולם אנשים שלך. אז מה זו הטענה הזאת שאני לא יודע 

ומי זה האנשים? הרי אומר לך מבקר המדינה, כולם יש להם קשר אחד 

 אדוני ראש העיר.  ויחיד, הקשר הוא אליך 

 מערכת הבחירות.  ד. תיכון :

 לא רק. לא רק. רועי לוי :

 , -הוא מדבר על   ד. תיכון :

 לא רק, גם לפני. רועי לוי :

 סייענים במערכת  הבחירות. ד. תיכון :

 גם לפני. רועי לוי :

 סייענים? דובר :

 גם לפני. רועי לוי :

 שהובטח להם.  ד. תיכון :

, אין לו זיקה אליך לא התקבל. אבל  -ין שמי שלא היה פעיל שלך, ולא  מעני רועי לוי :

מי שכן, כן התקבל. ועכשיו אמרתי את זה גם בוועדה לביקורת המדינה, אבל 

זה נחמד גם למבקר המדינה שהכותרת היא  -אני גם אגיד, אני אומר לך 

, מינויים פוליטיים. כן. הכותרת נשמעת נחמדה מאוד. אמרת קודם משהו
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ידך, לפני הבחירות,  -אני לא מסכים איתך. הובטחו לאנשים תפקידים על 

והאנשים האלה התקבלו לתפקידים אחרי הבחירות. הנה אני אומר את זה. 

לאט נטחנים אבל בסוף הכול  -אני מסכים עם חברי דן תיכון, הדברים לאט 

מתגלה. אתה מנסה להטיל את האשמה, אדוני ראש העיר , על העובדים 

שהם לא אשמים. אתה יצרת כאן שיטה לאנשים שאתה מנסה להגיד להם 

בעל הג'וב הוא בעל החוב. אני אתן לך ג'וב אתה תהיה חייב לי. אני אבטיח 

לך ג'וב אז בוא תעבוד בשבילי. אדוני ראש העיר, זה מוריד את רמת 

המוסריות כמו שכתב מבקר המדינה, בכל העיר. בכל העירייה, סליחה. זה 

ד. הרי רושם שלך מבקר המדינה מעבר לעניינים הפליליים שכבר מורי

נאמרו, ואמרו שהוא ממליץ על פתיחה וחקירה פלילית, אני חושב שאולי 

אפילו הרבה יותר חמור שהוא אומר שפגעת באופן קשה בסדרי המינהל 

התקין, בטוהר המידות ובמוסר הציבורי. אדוני ראש העיר, השחתת את 

ורדת את הרף. גרמת לאנשים לחשוב ולהבין שזו הדרך המוסר הציבורי, ה

כדי להיות בעל חוב, תהיה בעל ג'וב. חלקם אנשים אני מכיר אותם, בהחלט 

 אנשים מעולים.

 אני אודה לך אם תסיים.  ע:"רה -אבי בינמו 

דקות, אני אסיים. בהחלט אנשים ראויים.  חלקם לא  2מיד. תן לי עוד  רועי לוי :

את זה כבר. והאנשים האלה לא צריכים לשלם את המחיר ראויים, ראינו 

, שאתה צריך לשלם. או לחלופין, אם הם משלמים את המחיר,  -שאתה  

תשלם אותו יחד איתם.  ואם אחד משלם איזה שהוא מחיר שאתה החלטת 

עליו, שכולם ישלמו את אותו המחיר.  אבל הרי אתה ישבת בוועדה   

אלו אותך על אחד העובדים, זה אנחנו לביקורת המדינה, כבר אמרת, ש

נפטר, זה יתפטר, אבל שאלו אותך על עוד אחד אומרת אה, זה אנחנו קידמנו 

אותו. אז דין אחד תעשה לכולם, ותעשה גם לעצמך. כי אחד אתה מנסה 

לקדם, ואת השני אתה מנסה לפטר. פה אנחנו יודעים מה השיקולים וגם זה 

ה לפטר ואת האחר אתה מנסה לקדם. יהיה  בהמשך, שאת  אחד אתה מנס

הרי בסופו של דבר אתה מבין שאותו בעל ג'וב לא מרגיש חוב כלפייך.  ובגלל 
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שהוא לא מרגיש חוב כלפייך, אתה אומר הוא לא מתאים לי. אני אביא בעל 

ג'וב שירגיש גם שיהיה לו חוב. אז אדוני ראש העיר, בזה אסיים, מעבר לעניין 

ם של אגב נבדקו, בניגוד לכל הרשויות האחרות, רק של המינויים הפוליטיי

בעירייה בניגוד לרשויות האחרות ואני מעריך שגם לזה יש סיבה, אבל  אני 

לא בטוח. לא מדובר רק במינויים פוליטיים. לדעתי מדובר בשוחד בחירות, 

בזיוף מסמכים, ברישום כוזב, בהפרת אמונים. מעשים שאתה לצערי עמדת 

תה בבחינת אדם שעבר באור אדום, נתפס במצלמה ואומר בראשם. והיום א

רגע, אני אחזור רוורס, אני אמתין לאור ירוק כדי לעבור באור הירוק. זה לא 

עובד. ברגע שהמצלמה מצלמת, היא מצלמת וזה נשאר. וזה מה שקרה פה. 

במעשים האלה. בדוח הזה שהבאת עלינו אדוני ראש העיר, אני חושב 

לאנשים שהאמינו בך ונתנו לך את ההזדמנות לשרת שהבאת בושה גדולה 

אותם ולהיות ראש העיר. ויחד עם התושבים, אני אומר לך תודה אבל אני 

חושב שבאמת קח אחריות. אם לא לבד, על העובדים, לפחות יחד איתם ואל 

 תפקיר אותם. תודה אדוני ראש העיר. 

 לוי.. אני רק רוצה מילה אחת לרועי  כן ע:"רה -אבי בינמו 

 כך. -גם לי תרשה להגיב אחר  רועי לוי :

 , -תן לי באמת   ע:"רה -אבי בינמו 

 אני לא התפרצתי לך גם כן.  רועי לוי :

 פונג. -אל תשחק בפינג  איגור גורביץ :

עובדים להערכתי.  400 -אני נכנסתי לעיריית נשר, בעיריית נשר היו כ  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אני  רק מעריך ולכאורה  

ש"ח. זה השכר ששולם    48,625,000, כשאתה נכנסת היה  -זה התקציב  רועי לוי :

 להם.

 סליחה. תן לי להגיד את המשפט. סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ש"ח.  65,240,000היום זה  רועי לוי :

 זה רק מעיד על עיר משגשגת.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אחוז יותר בשכר. 50 רועי לוי :
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 סליחה, סליחה רועי. רועי, סליחה.   ע:"רה -ו אבי בינמ

 מיליון ש"ח שיכלו ללכת לכיס ) לא ברור (. 20זה  רועי לוי :

 ,  תן לי שנייה אחת. -כשנכנסתי  לעירייה  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה מתייחס אליי, אני אתייחס אליך. רועי לוי :

עובדים בעירייה.  400 -, היו כ אבל תן לי לסיים.  כשנכנסתי לעירייה ע:"רה -אבי בינמו 

מהם אף לא ) לא ברור (. לא חשבתי לפטר  350 -פי הבנתי, ל  -להערכתי, על 

 ולו עובד אחד.

 , -למה זה בכלל עובר לך בראש שאתה אמור    רועי לוי :

 תן לי רגע להגיד.  ע:"רה -אבי בינמו 

 שאתה אמור לפטר מישהו. רועי לוי :

 י רגע להגיד.תן ל ע:"רה -אבי בינמו 

 איך זה בכלל עובר לך בראש? רועי לוי :

 תן לי רגע להגיד לך. ע:"רה -אבי בינמו 

 עצם זה שאתה אומר את זה זה אומר שאתה חושב על זה. רועי לוי :

 לא, כי אם תקרא את דוחות מבקר המדינה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה קוטע אותו.  איגור גורביץ :

 , אמרתי לו אם הוא יענה לי אני אענה לו. הוא קטע אותי רועי לוי :

אם תקרא את דוחות מבקר המדינה, תראה מה קרה. דן תיכון.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בבקשה. 

 ,  -תרבות הדיון   איגור גורביץ :

 תרבות הדיור, לא. תרבות הדיון.  אדווה קאופמן :

 כן. אדוני. ד. תיכון :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

וני היושב ראש,  יש לך מנהג להגיד אני לוקחת אחריות.  לקחת אחריות אד ד. תיכון :

מלווה גם בהסקת מסקנות. לא מספיק לומר אני לוקחת אחריות. זה זלזול 

 100במבקר.  אני לא רוצה לומר לך שכל מה שכתוב בדוחות הביקורת  נבדק 

פעמים. עד שהמבקר מגבש משפט, הוא ממסמך את הכול. אילו חיכית עוד 
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כמה דקות, היו מראים לך גם שולפים את המסמך הזה שמעיד על מספר 

מינויים פוליטיים. הוא לא מעיר לך על צ'ייקובסקי. הוא אומר הפרוצדורה 

המנהלה שערכת, הדרך שהלכת, לא ניתן ללכת בדרך הזאת. אתה רמסת את 

 החוק ועשית ממנו חוחה.  זה מה שהוא אומר לך.

 ר?מי אומ ע:"רה -אבי בינמו 

צ'ייקובסקים למיניהם ובא  -אתה הולך ותופס את ה ? אז מה אתה עושה ד. תיכון :

כך אנחנו לא חייבים   -חשבון איתם ושולח אותם הביתה. ואתה אומר אחר 

, אז תרשה לי לומר לך, יש עוד כמה  -אגורה לבנקים. אנחנו העיר היחידה ש 

 ערים.

  כן. סביון וכפר שמריהו. ע:"רה -אבי בינמו 

 שלא חייבות. ד. תיכון :

 סביון וכפר שמריהו. ע:"רה -אבי בינמו 

בינוי.  -שלא חייבות. השאלה היא מה רמת החיים שאתה מקנה לאותם פינוי  ד. תיכון :

לאותן שכונות שנראות כפי שהן נראות כסלאמס לצערי. הייתי מצפה ממך,  

את זה ואת זה  וחצי שנים זה כבר זמן שתציג קבלות.  תכנית אני עשיתי 3

ואת זה. אבל אתה עדיין מוכר לנו סיסמאות. עיר  אקדמית. הטובה ביותר. 

החינוך, רמת החיים. אבל בין לבין השחתת את המנגנון. כך כתוב עליך. לא 

מה הוא אמר לך ביציאה מהחדר, והוא לא אמר לך את זה. כשם שאמרת 

 היום באיזו תכנית רדיו שקארין אלהרר שיבחה אותך. 

 אני לא הייתי בתכנית רדיו. ע:"רה -בי בינמו א

 מה?  ד. תיכון :

 אני לא הייתי בתכנית רדיו. ע:"רה -אבי בינמו 

 הדובר של נשר זה אתה? אתה לוקח אחריות על הדובר?  ד. תיכון :

 בסדר. בהחלט. בהחלט. ע:"רה -אבי בינמו 

על הפרוצדורה, לא  הוא אומר שקארין אלהרר שבחה את פועלך. אני מדבר ד. תיכון :

על האנשים. אתה אומרים לך זייפו פרוטוקולים ואתה אומר מלטה יוק 

 והמבקר אומר אכן זייפו פרוטוקולים. 
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 יש כאן אנשים שלא מבינים מה זה מלטה יוק.  ע:"רה -אבי בינמו 

אל תפריע לי. אל תפריע לי. אל תפריע לי. אתה חכם. אל תהיה חכמולוג.  ד. תיכון :

אני יכול להביך אותך בעניינים האלה. עכשיו, ואני לא עושה את זה עכשיו, 

היום, אני שומר על הכללים  החדשים שאתה כביכול מבקש מאיתנו אבל 

עליך אתה לא מחיל אותם. אני בא ואומר לך, אני לא מכיר את אנשי המשטר 

, רגליי לא דרכו בבית הזה אלא כאשר באתי פעם אחת  -הקודם,  לא רגליי 

ני שנבחרתי, ומאז אני בקושי מבקר כאן. אתה לוקח אנשים שלא קיימים לפ

במערכת, שיכול להיות שסרחו או לא סרחו  בעניינים אחרים, ואתה אומר 

 הם ולא אני. 

 תסביר את זה. ע:"רה -אבי בינמו 

 הם שזייפו. ד. תיכון :

 תסביר את זה. ע:"רה -אבי בינמו 

 רק עליו את הכול.אותו מכיר עיר, אתה זו ד. תיכון :

 ,  -מה זה   ע:"רה -אבי בינמו 

 מבקר המדינה בחן את הכול. ודחה את הדברים שלך.  ד. תיכון :

 לא זורק עליו. ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל אתה סיפרת בוועדה שהגנב הזה, מזכיר העיר הוא הוליך אותך שולל. ד. תיכון :

 לא. ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא.ואתה היית מה ד. תיכון :

 זה מה שאמרת.  רועי לוי :

 זה מה שאמרת אדוני. זה מה שאמרת. יש פרוטוקול. יש גם הקלטה.  ד. תיכון :

 יש גם צילום.  דובר :

, מבקר העירייה. אמר עיתונאי בשם מוטי  -עכשיו, לעניין מבקר המדינה  ד. תיכון :

מר גילת שאסור להזכיר את שמו, אבל בכל זאת עיתונאי בכיר ביותר, א

 ,  -אני מכיר גזבר של עיריית נשר  -בשידור לפני שבוע, את המשפט הבא 

 יועץ משפטי. דובר :



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 62 - 

ראש העיר אילץ  -סליחה, יועץ משפטי של עיריית נשר שאמר בזו הלשון  ד. תיכון :

אותי לפברק חוות דעת. הוא הזהיר אותי ואמר  שאם לא אעשה כפי שהוא 

 מבקש, אני אעוף החוצה. 

 מעולם לא אמרתי.  ע:"רה -ו אבי בינמ

 האיש הזה יושב כאן. ד. תיכון :

 מעולם לא נאמרו דברים כאלה. ע:"רה -אבי בינמו 

האישור הזה יושב כאן.  טבעי היה שהוא יקום ויאמר מוטי גילת שקרן.   ד. תיכון :

מעליל עליי עלילה. נחזור למבקר הפנים של העירייה. אתה שואל את עצמך 

למה אני בעצם עזבתי את הוועדה. ברגע שמבקר פנימי תלוי ולא שאלת אותי 

אלף ש"ח, מבחינתי הוא פסול מלכהן כמבקר  600בראש העיר אם הוא יקבל 

עירייה. יכול להיות שהוא  מוזיקאי מעולה,  אדם שנים לבלות איתו אתה 

שומע, חכם מאין כמותו. אבל ברגע שהוא צריך לרוץ עם ראש העיר 

אלף ש"ח הוא לא יכתוב  600 -לה, כדי לקבל את ה בקולוארים של הממש

דוח אחד עליך כנגדך. יש כאן פרשיות מדי יום ביומו שמזעזעות את העיר 

הזאת. מבקר העירייה לא מצא לנכון כל הוא רוצה ובצדק, לקבל את הסכום 

 נוכח.  -מת. כנפרד  -הזה. אתה מחזיק אותו כחי 

 רועי אתה מסכים לזה? דובר :

 בצורה הזו אתה שולט בו. :ד. תיכון 

 מה שהוא אומר, אתה מסכים לזה?  דובר : 

 תאמין לי ד. תיכון :

 מה הוא אמר? רועי לוי :

 , -תאמין לי. תאמין לי שאני אומר את זה   ד. תיכון :

 ברשותך משפט אני לא דיברתי כל היום.  י. אדרי :

 בבקשה. ד. תיכון :

ירים בעירייה, אני חושב שזה לא מכובד. זה לבוא ולהשתלח על עובדים בכ י. אדרי :

 לא המקום.

 ,  -אני   ד. תיכון :
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סליחה, תן לי להגיד את המשפט עד הסוף. אתה אומר בנחת. לא מכובד, זה  י. אדרי :

לא במקום. האנשים האלה יכולים להתחלף כל חברי המועצה. האנשים 

על המבקר שלא האלה נשארים בתפקיד שלהם. לא יכול להיות שאנחנו נדבר 

 , -נמצא פה. לא יכול להיות שאנחנו  

 המבקר יודע למה הוא לא נמצא פה. ד. תיכון :

אפשר כתב שאומר משהו לגבי היועץ  -לא יכול להיות שאנחנו ניקח אי  י. אדרי :

 המשפטי ואנחנו נדבר על זה.

 למה לא? ד. תיכון :

היות שהגזבר יקבל את הדברים כאילו היועץ המשפטי שלנו אנוס. לא יכול ל י. אדרי :

 האלה.

 , -אני   ד. תיכון :

 רגע. משפט אחרון. אני חושב דן, הנושא הוא דוח ביקורת מבקר המדינה. י. אדרי :

 בדיוק. דוח מבקר המדינה.  ד. תיכון :

אתם מתחילת הערב, מתחילת הערב משתלחים בראש העיר. אני הייתי מגיב  י. אדרי :

 מה? זה לא מכובד.אחרת אבל אתם יודעים 

 , -אני   ד. תיכון :

 אתה משתלח עליי, על ראש העיר.  י. אדרי :

 חס וחלילה. למה אתה אומר?  רועי לוי :

 תעזבו את זה. י. אדרי :

 למה אתה אומר משתלחים?  רועי לוי :

 זמנית, לא ברור ( -)מדברים בו 

 דן, דן.  ע:"רה -אבי בינמו 

,  אילו לא העלית את עניין המשכורת של המבקר הפנימי  - תן לי לענות. אני  ד. תיכון :

 לא הייתי אומר.

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

אלף ש"ח זה  600 -עוד דבר אחד, סליחה, מי שהחליט על המבקר את ה  י. אדרי :

 כולכם. 
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 עכשיו, אני לא החלטתי בעניין המשכורת שלו. אל תאמר כולכם החלטתם. ד. תיכון :

 כן. ע:"הר -אבי בינמו 

אני לא החלטתי. לא הייתי באותה ישיבה. ולכן אני לפחות משוחרר מהכשל  ד. תיכון :

 הזה.  אילו לא אמרת הלכת עם המבקר למבקר המדינה, 

 זימן אותי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כדי להסדיר את  העניין שלו. ד. תיכון :

 הוא זימן אותי. מבקר המדינה זימן אותי. ע:"רה -אבי בינמו 

אתה הרי לא מבין מה שאתה אומר. בפועל ויסלח לי מאוד ממלא מקום ראש  ד. תיכון :

העיר, ויסלח לי מאוד, יש כאן כשל אחד גדול של שומרי הסף. אני אשתמש 

הם מפחדים.  אתה  מטיל אימה על  -במה שאומר המנהיג שלך, החדש 

צה שומרי הסף ומשתק אותם. אילו שמעת מה שהם אומרים לחברי המוע

עליך, ואני  מקבל,  אני מבין.  אם הברירה היא שהוא ימשיך לעבוד כאן, או 

שהוא יעשה דוח יגיש דוח של אמת, אני מבין איך הוא יח' דיור. אין לי ספק 

בכלל שמבקר העירייה רוצה את הכסף שלו. ולכן הוא יעסוק בשרת שמכר 

ל בתלונות ספר ויעסוק במורדת הכרמל, אב -קולה באיזה בית   -קוקה  

העיר קריות שמתפרסמות כאן מדי יום ביומו ברשתות החברתיות, הוא לא 

 ,  -נוגע. אותו דבר  

 למה התפטרת? ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אתה קורא   ד. תיכון :

 למה התפטרת? ע:"רה -אבי בינמו 

 , -מפני שאני לא יכול   ד. תיכון :

 .היית יושב ראש ועדת ביקורת ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -אני   ד. תיכון :

 כי אתה דן, לא אמיץ.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אסביר לך.  ד. תיכון :
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אם היה  לך אומץ, אתה יוצר פרובוקציות כל הערב. לא היה לך  ע:"רה -אבי בינמו 

אומץ. לא חתמת על אף דוח. התבקשת לחתום על דוחות, לא חתמת על 

 דוחות.

 6כבר אמרתי לך אתה לא רצית להופיע. הזמינו אותך  אתה מדבר שטויות.  ד. תיכון :

 פעמים ואתה צפצפת.  6פעמים. מנכ"לית העירייה הזמינה אותך 

 , -דן, אתה יכול   ע:"רה -אבי בינמו 

אני לא חתמתי, אל תמשוך אותי בלשון. כי אני כבר פגעתי היום באנשים,  ד. תיכון :

תך אל תמשוך אותי בלשון. למה אדם. אני מזהיר או -אני תכף אפגע בעוד בן 

 , -התפטרתי? התפטרתי כי כך לא מתנהלת ועדת ביקורת בצל איומים של  

 אז תשנה את החוקים בכנסת.  ע:"רה -אבי בינמו 

 מה יש? ד. תיכון :

היית צריך לשנות את החוקים בכנסת שמבקר לא יהיה סמוך על  ע:"רה -אבי בינמו 

י לא יהיה סמוך על שולחנו של ראש שולחנו של ראש העיר, ויועץ משפט

 העיר.

 אני גם יכול להסביר לך. ד. תיכון :

 למה זה נוצר? ע:"רה -אבי בינמו 

אני גם יכול להסביר לך את אשר אמרתי ליועץ המשפטי לממשלה על שומרי  יכון :ד. ת

הסף ברשויות המקומיות והוא עשה מזה סיפור גדול. החקיקה בנושא 

הרשויות המקומיות מפגרת מאוד. יש לזה סיבות חוקיות שחלקן אפילו 

 קשור  בהיסטוריה של נשר.  עכשיו, מה  שאני בא ואומר לך, זה דבר נורא

פשוט לומר. אני אחראי. אחריות זה לא רק להגיד אני אחראי. אחריות זה 

להגיד אני אחראי גזר הדין. עוזב. הולך הביתה. נכשלתי. אתה לא תוכל 

 לתקן את הדוח על החברה הכלכלית. אתה אמללת משפחה שלמה. 

 בשביל זה קנינו לו אוטו חדש. ע:"רה -אבי בינמו 

, אתה לא תפצה אותו באיזה סיפורים בצעצועים.  -ית  , אתה עש -אתה   ד. תיכון :

 אתה  אמללת משפחה שלמה.

 אדוני ראש העיר,  זו אמירה חמורה. אסור לך להגיד את זה. ישי איבגי: 
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 אני לא מכיר אותו אבל הוא פנה פעם אליי. פנתה אליי אשתו.  ד. תיכון :

 אם אתה מפצה אותו?  ישי איבגי:

, לא דיברנו גם על חבריך, על  חברך היועץ המשפטי,  -אתה לא   ובכתה. אבל ד. תיכון :

, שהיועץ המשפטי  של העירייה היה צריך לאשר את כל  -החיצוני. שהמבקר  

העבודות האלה ואתה אמרת לחברך מנוער, זה שהגיש לך שירותים לפני 

שהגעת לעירייה, כנראה תמורת סכום סמלי. כך הוא אומר בדוח מבקר 

ני לא שאלתי אותו. הוא לקח ושלחת אותו ליועץ אחר של עיריית המדינה. א

נהרייה שמקבל צל"ש בדוח הזה, והוא הכשיר את השרץ הזה. חבר מביא 

חבר. אז אנחנו עוד לא דיברנו על הדוח של ברד ועל הקשרים שלו איתך ועל 

מה שהוא עשה בחברה הכלכלית. ואיך עקפת וצפצפת על החלטות מועצת 

המדינה מתאר את זאת. אתה אומר עיר עשירה? קח בחשבון העיר. מבקר 

הרבה אנשים שצריך לשפר את  -שמאחורי העיר העשירה הזאת ישנם הרבה 

וחצי השנים להיתלה בעניין גדול מבחינתי,  3רמת החיים שלהם. זה במשך 

וחצי.  הוא  3שאומר דן תיכון אשם בזה שבינמו לא עשה שום דבר במשך 

של דוד עמר. האחים האלה, שאני לא מבין  את היחסים  הרס את מפעל חייו

האלה. אל תגחך. אני רואה. מה שאני בא ואומר לך, לקחת אחריות? תסיק 

מסקנות. אל תהפוך את הצ'ייקובסקים לקורבנות. הם  לא מבינים. הם 

מבטיחים לכולם שהם יתנקמו באופוזיציה ועכשיו יהיה להם טוב יותר. אל 

ן שהאנשים האלה הלכו הביתה, המסכנים האלה ששמם תאמין.  כואב להבי

 בכלל לא מופיע בדוח הזה. רק שמך מופיע ואני אסיים.

 תודה רבה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 במה שאומרים עליך. ד. תיכון :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 מה שכתוב עליך. ושוב פעם אני מצטט אך ורק מן הכתב. ד. תיכון :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

ואני רוכש כבוד למבקר המדינה גם כשאני לא מסכים לדברים שלו. והיו  ד. תיכון :

פעמים רבות שאני חלקתי, אבל קיבלתי בסופו של דבר את ההערות שלו, כמי 
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שמייצג את הביקורת, וביקורת צריכה להיות ואתה לא אוהב ביקורת. כך 

ם נוכח ממליץ למשרד הפנים לנקוט בצעדי -כותב עליך מבקר המדינה 

הפגיעה באמון הציבור . והוא ממליץ בנוסף שהמשרד ינקוט בצעדים   

תקיפים כנגד ראש העיר בגין פגיעה קשה בסדרי מנהל תקין, טוהר המידות 

ובמוסר הציבורי. האשמות כאלה אני  לא שמעתי. הוא קורא לשר הפנים, 

וד, ושר הפנים לא יעשה יכול יש לו אחדות מטרה. רב ראשי, זה חשוב מא

ואני בטח גם כן משכתי בחוטים מאחורי הרבנים האלה. אני לא מכיר לא את 

זה ולא את זה. אם תשאל אותי  מי הפסיד או מי ניצח, אני לא יודע.  אבל 

הוא אומר אתה פוגע בטוהר המידות ובמוסר הציבורי. המשמעות של הקטע 

כל הזה שהוא וקורא לשר הפנים להקים כאן ועדה קרואה, ולשלח את 

 הנבחרים כולל האופוזיציה, הביתה. לך הביתה אדוני ראש העיר.

 תודה רבה לך דן תיכון.  ע:"רה -אבי בינמו 

 תודה. ד. תיכון :

 . מי נגד? 5, 4, 3, 2, 1מי בעד הצעת האופוזיציה?  ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה יודע שאתה מוחא על מסקנות המבקר. ד. תיכון :

 . הצעת האופוזיציה נדחתה. עוברים לסעיף הבא. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אם יש שאילתא   

 

 

 

 

 

 

 יש את הדוח של המבקר.  ד. תיכון :

 יש שאילתא.  סליחה. סליחה. ע: "רה -אבי בינמו 

 אני מבקש להתייחס. לא, אדוני, יש את הדוח של המבקר. ד. תיכון :

 א להתייחס.  יש שאילתא של חבר המועצה. אני מבקש מכובדו ל ע:"רה -אבי בינמו 

מועצת העיר מחליטה כי הוועדה לתיקון ליקויים של דוח מבקר המדינה תמסור דיווח  - הצעת ההחלטה
יישום המלצות מבקר המדינה בדוח על מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או למועצת העיר על 

, ועדות בעניין ייעוץ ואספקת שירותים משפטיים בשלטון 2013אישית, ברשויות מקומיות לאחר בחירות 
 יום מיום קבלת 90 -יום. ובכל חודש בכתב על יישום כלל ההמלצות, ועד לא יאוחר מ  14המקומי, בתוך 

 ההחלטה.
 5 -בעד
 7-נגד

 אין -נמנע



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 68 - 

 אדרבה. אדרבה. תן לו.   ד. תיכון :

 ישי איבגי בבקשה, השאילתא שלך. ע:"רה -אבי בינמו 

 כן.  ישי איבגי:

 אני מברך. פעם אחת אני מחפש אותו ככה להגיד מילה טובה. ד. תיכון :

 

 ובטיחות בעיר  שאילתא של חבר המועצה ישי איבגי בנוגע לנפילת עמודי החשמל

 כן. שאילתא. ע:"רה -אבי בינמו  

 ,  -יותר אני יודע   ד. תיכון :

  אדוני ראש העיר אני אסביר. ישי איבגי:

 מאז שהוא מצא את השטות הזאת. ד. תיכון :

לא, אני רוצה שתקרא את השאילתא בבקשה. אל תסביר. אתה צריך  ע:"רה -אבי בינמו 

 לקרוא אותה.

 המשפט העליון שהורה לשלם לי כסף. -לטת בית את הח ד. תיכון :

שאילתא זו שאלה קצרה. אז אני מבקש ממך,  אל תהפוך את זה  ע: "רה -אבי בינמו 

 לדיון.

אפשר בבקשה להסביר? זה חשוב בבטיחות ואני מאמין שאתה הסכמת   ישי איבגי:

איתי פה, כשישבת בכיסא של נעמי פעם אחת. הסכמת איתי ורשמת על דף. 

אני אתן לך עצה קטנה אדוני ראש העיר. קח לעצמך יומן כי כמה פעמים  אז

ששמתי לב שאתה רושם על דף כנראה שהדף נאבד ואתה לא עושה את 

הדברים. אז אני רוצה להזכיר לך. כשהייתה המנכ"לית הקודמת, פניתי 

אליה, עם טענה שאולי תיראה על פניו לא חשובה. אבל מי שישים לב לזה 

ין כמה היא חשובה. פניתי אליה עם טענה ועם תצלומים, ומי מהיום, יב

שירצה אני אראה לו את התצלום, שעמודי החשמל בעיר נאכלים סביב 

 , -העמוד. ברמה  

, תסלח לי מאוד. אדוני ראש העיר, תסלח לי  -איך הגענו לזה? הרי אנחנו   ד. תיכון :

 מאוד. יש דוח על היועץ המשפטי.

 סליחה. יש שאילתא.  בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 
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, בסדר. אני לא אכפת. אני הרי יכול לפעול שיכריחו  -, אתה   -לא, אתה   ד. תיכון :

 אותך לכנס את המועצה. 

 כן.  ע: "רה -אבי בינמו 

 תאמין לי.  ד. תיכון : 

 אז תכריח אותי. נו? ע:"רה -אבי בינמו 

 בסדר.  ד. תיכון :

 ילתא של,  של חבר המועצה ישי איבגי.כן. השא ע:"רה -אבי בינמו 

 , -העמודים   ישי איבגי:

 הוא פנה. אני אקריא אותה בקצרה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אקריא אותה אבל תן לי שנייה. ישי איבגי:

 לא. תקראי אותה. זה לא דיון.  זה לא דיון. סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 יכול לכבד אותי לשנייה? אפשר להגיד מספר דברים? אתה ישי איבגי:

 ישי, זה לא דיון. ע:"רה -אבי בינמו 

 זה דבר שהוא חשוב ואתה יודע שהוא חשוב. ישי איבגי:

 זו שאילתא אז בבקשה, תשאל את השאילתא  שלך. ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. שנייה. גם  פה אתה רוצה להכניס את זה למאבק פוליטי?  ישי איבגי:

  עשית בלגן. ד. תיכון :

 אבל זו שאילתא, תשאל אותו והוא יענה לך. י. אדרי :

ממלא מקום ראש העיר, יחיאל, יש פה דבר של בטיחות.  אני רוצה להסביר  ישי איבגי:

 אותו.

 תשאל אותו.   י. אדרי : 

אני רוצה להסביר אותו ואני אקרא את השאילתא, זה יגזול עוד דקה  ד. תיכון :

וב.  עמוד חשמל מחובר לרצפה ונאכל סביב מזמנכם,  אני חושב שזה דבר חש

אני מדבר אתכם כל העמוד בהיקף שלו נאכל.   עמוד החשמל ברמה של חור.

עמוד חשמל הראיתי לך את התמונות אדוני ראש העיר, אל תהיה מופתע. 

פניתי לאביגיל דולב דאז,  ופניתי אליך ואמרתי השאילתא הזאת הייתה 

ני אתן לך את הצ'אנס לטפל לא דרך מוכנה אצלי כבר מזמן. ואמרתי א
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המועצה, אלא ראש העיר כל ורשמת את זה על דף כשישבת על הכיסא פה. 

העמודים נאכלים ואני אומר לך אדוני ראש העיר, זה מפחיד. תהיה רוח, 

והעמוד ייפול. אבל שאלתי שאלה באותו דיון שהיה, אני אפילו לא זוכר על 

 ם תופעה כזאת שנפל עמוד?מה היה הנושא אז. האם אתם  מכירי

 יש. יש.  ד. תיכון :

 רגע. ישי איבגי:

 עמוד כדורסל נפל. ד. תיכון :

 נכון. ישי איבגי:

 והרג ילד. ד. תיכון :

 אבל אני אתכם. ישי איבגי:

 אביב. -בתל  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע.  אני אפתיע אותך דן.  ישי איבגי:

 אביב. -זה, בתל  אביב, תציין את -בתל  ע:"רה -אבי בינמו 

 שאלתי על נשר. ישי איבגי:

 אתה רוצה שזה יקרה בנשר? ד. תיכון :

 לא, בנשר אצלנו הכול עובד לפי  מכון התקנים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אראה לך.  ישי איבגי:

 הו לפי התקנים?  -הו  -הו  ד. תיכון :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 נה. אתה מתכחש לזה.אבי, אני הראיתי לך תמו ישי איבגי:

 לא מתכחש.  ע:"רה -אבי בינמו 

אני מצפה שתגיד ישי פנית אליי, לא עשיתי, היית חייב להביא את זה  ישי איבגי:

 למועצה. זה מחובתך.

 ישי אכן פנה אליי. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי.  -או  ישי איבגי:

 תן לי להשיב לך.  ע:"רה -אבי בינמו 
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בא באמת, אמרתי את זה ככה אבל אני לא מתכוון שתחזור על לא, אני לא   ישי איבגי:

 זה. אני לא בא לבייש אותך חס וחלילה.

 תסיים את השאילתא.  ע:"רה -אבי בינמו 

לא, אני לא בא לבייש אותך. אני אומר לך אדוני ראש העיר, העמוד הזה זה   ישי איבגי:

 . כמה עמודים אני ראיתי, זאת אומרת איפה שאני הולך ברגל

 באיזה רחוב? ע:"רה -אבי בינמו 

יש כמה רחובות. לפחות איפה שאני הולך ברגל. אני מאמין שזה כמה  ישי איבגי:

 רחובות.

 איזה רחוב? ע:"רה -אבי בינמו 

שיטה, נוריות, כל מיני מקומות. אני רוצה תסתכל על זה, תעביר את  מחלקת  ישי איבגי:

קרה שעמודים קרסו בתוך הבטיחות העמודים מאכלים. אז שאלתי אם 

 , -, בתוך העירייה, זאת אומרת בתוך העיר. אמרו לי   -המועצת  

 מנדס.  דובר :

 בסדר.  ע:"רה -אבי בינמו  

 אמרו לי שלא היה דבר כזה. ואני אומר לך אדוני ראש העיר,  ישי איבגי:

 רבותיי, תנו לו לסיים את השאילתא.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ראש העיר, כן היו דברים מעולם. אדוני ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

קיי? כן היו דברים מעולם. התמוטטו עמודים  -כן היו דברים מעולם. או  ישי איבגי:

קיי? התמוטטו עמודים. תבדוק את מה שאני אומר לך. אמרו  -בעיר שלך. או 

ה לי שלא. אבל זה אם אתם לא יודעים זה משהו אחד. אבל אני מזהיר פ

שיקרה מצב שעמודים יקרסו והם כבר קרסו, ובסוף הם יקפחו את חייו של 

 קיי? -אחד האנשים. או 

 א. תודה לך. ע:"רה -אבי בינמו 

 עמוד חשמל או עמוד תאורה? איגור גורביץ :

 עיריית נשר, אני מבקש שתרשמו את ההערה הזאת.  ע:"רה -אבי בינמו 

 עמוד תאורה של חשמל. ישי איבגי:
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פי חוות דעת  -ידי מר ישי, על  -ההערה הזו אכן הופנתה אליי על   ע:"רה -ינמו אבי ב

פי חוות דעת מהנדס העיר לעניין זה, מציין כי למעט  -להלן התשובה. על 

שנים, לא יודעים על מקרים נוספים של  5מקרה אחד שידוע לנו,  מלפני 

 נפילת עמודי תאורה בעיר.

 לפני חודשיים. ישי איבגי:

 לגופו של עניין,  ע:"רה -בינמו  אבי

 אם תצטרך, לפני חודשיים. ישי איבגי:

 בסדר. בסדר.  ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי?  -או  ישי איבגי:

 אנחנו לא נגד. ע:"רה -אבי בינמו 

 אומרים לך.  ישי איבגי:

 אנחנו לא נגד. ע:"רה -אבי בינמו 

 בטיחות. אני לא אכשיל אותך.אני לא בא להכשיל אותך. אני אומר לך זה  ישי איבגי:

שנים מחלקת החשמל  4הנושא הזה נרשם.  לגופו של עניין, לפני  ע: "רה -אבי בינמו 

וההנדסה עשו סקר על עמודי התאורה בעיר. בעיקר מדובר על עמודי תאורה 

שנה, לפי סקר זה הוגש להנהלת העיר דוח מהנדס  25 -שהיו  בעיר למעלה מ 

נים הקרובות בשכונות העיר לבצע שדרוג או חשמל שלפיו יש צורך בש

עמודי תאורה.  בשנים האחרונות הוחלפו ותוקנו בעיר  100 -החלפנה של כ 

בחלק מרחוב השיטה,  ברחוב קרן  -מספר עמודי תאורה מסוכנים, כגון 

היסוד, ברחוב התפוז, צומת רחוב  החרוב. בתכנית העבודה קיימת 

ך בחוות דעת מקצועית.   יחד עם זאת, התייחסות להחלפת עמודים לפי הצור

אני מודה למר ישי איבגי על פנייתו אשר תיבדק ואני מנחה את מנכ"לית 

העירייה לעבור יחד עם אנשי המקצוע ברחובות האלה, ולטפל. תודה רבה לך 

 ישי. הנושא השלישי. 

 רגע. שנייה ברשותך אני רוצה להתייחס למה שאמרתי. לגבי הסקר על  רועי לוי :

 העמודים.

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 
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 שנים.  4שים לב שאמרת שהסקר נערך לפני  רועי לוי :

 אני רק אראה לו. ישי איבגי:

 שנים. 4זה הרבה מאוד זמן.  רועי לוי :

 מסכים איתך.  ע:"רה -אבי בינמו 

בזמן הזה אולי כדאי לעשות סקר חדש ולא לעבור. להביא מישהו מומחה  רועי לוי :

 איפה צריך. שיגיד 

 ממש. ממש. וזה כבר  ככה למעלה מחצי שנה. ישי איבגי:

 אתה יודע ממה זה, נכון?  ע:"רה -אבי בינמו 

 ממ..? מפיפי של כלבים. הוא הבין. מפיפי של כלבים. ישי איבגי:

 בסדר. זה לא משנה הסיבה. רועי לוי :

ושא הבא לסדר לא, בסדר. תודה רבה. ההערה שלכם במקום. הנ ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -היום הוא הנושא של  

 תודה רבה לכם. דובר :

 תודה. ע: "רה -אבי בינמו 

 

מתן זכות טיעון לדיון בשאלת המשך מילוי  -הגברת יפה בללי יועצת מעמד האישה 

 תפקידה בעירייה

הנושא הבא על סדר היום הוא הנושא של הגברת יפה בללי. רבותיי.  ע:"רה -אבי בינמו 

א הוא הנושא של הגברת יפה בללי יועצת מעמד האישה, מתן זכות הנושא הב

, מתן זכות טיעון לדיון בשאלת המשך מילוי תפקידה בעירייה. הגברת  -דיון  

 יפה בללי רוצה להגיב, בבקשה. 

 כן.   י. בללי :

 

 ) מדברים ביניהם מחוץ לדיון (

 

עורך דין של מייצג אותי. כל אני אקדים ואני אומר  שיש  -אז ככה, קודם  י. בללי :

עורך דין רונן מאיר שהגיש בקשה בצהריים לדחייה. מאחר והיה איזה שהוא 
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שינוי בסדר היום. וגם הוא וגם שותפתו למשרד אפרת רוים, רצו באמת 

לדעת ) לא ברור ( יוכלו לשאת את דברם ולייצג אותי נאמנה, כי היה לזה 

הזכות  ואני אומר , אני אשטח  תקדים פעם קודמת.  בכל אופן, אני אקח את

את הטיעונים. אני נמצאת פה היום כי קיבלתי מספר פעמים זימון לשימוע. 

למאי  3 -אני רק רוצה להזכיר לחברים שנמצאים פה, שכבר בחודש מאי, ב 

קיבלתי זימון. בעצם סליחה, לא זימון אלא מכתב. מכתב מראש העיר  2016

פה סביב השולחן היו אמורים לקבל  שאגב היה אמור גם החברים שיושבים

העתק, אבל לא קיבלו העתק. ובמכתב הזה נאמר כי ראש העיר, ראש העיר 

שוקל להעביר אותי מתפקידי. מדוע? מאחר ומבקר המדינה העלה חשד  

שאני מינוי פוליטי. אז אני שואלת אותך אדוני ראש העיר, האם אני מינוי 

 ב לצידך. האם אני מינוי פוליטי? פוליטי? ואני שואלת גם את האיש שיוש

 אני יכול להגיב, לא רק על השאלה הזאת, אני יכול להגיב על הכול. ע:"רה -אבי בינמו 

 לא, לא. תגיב בבקשה האם אני יפה בללי ,  מינוי פוליטי? י. בללי :

 סליחה גברתי. אני יכול להגיב. תרשי לי, אני אגיב. סליחה גברתי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בבקשה. בללי : י.

 אני אגיב על הכול. לא על השאלה שלך.  ע:"רה -אבי בינמו 

קיי. אני אעזור לך.  אני אעזור לך ואני אעזור גם לאיש שיושב לצידך,  -או  י. בללי :

 מר משיח עמר סגן ראש העיר . אני מינוי פוליטי. 

 את לא מינוי פוליטי. מ. עמר :

 אעזור לך.  אני מינוי פוליטי. אני  י. בללי :

 במה? מ. עמר :

 אני אעזור לך.  אני עוד איך מינוי פוליטי.  י. בללי :

 , -אני עוד לא   מ. עמר :

אני אעזור לך.   זה לא יעזור שעכשיו אתם תשבו פה ותספרו סיפורים. זה לא  י. בללי :

יעזור. אני מינוי פוליטי, ועוד איך מינוי פוליטי. אבל יותר חמור ממה שאתם 

נתם פה קודם, הדברים  נעשו מעל הראש שלי. כלומר, זה עוד יותר   ציי

חמור. אתם הכשלתם אותי. הכשלתם אותי בתפקידי עוד לפני היום  
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. שזה עוד יותר חמור.  זה נשמע מטומטם, 2014ליוני  1 -הראשון. לפני ה 

אבל כך זה באמת היה. אני ניגשתי למכרז, באמת ובתמים, עם כל 

כל מה שנדרש בתנאי הסף, בניגוד  למה שנחשף פה בזימון הכישורים. עם 

 10שקיבלתי. לקובץ השטויות האלה  שנכתב פה.  חסרת ניסיון ניהולי?  

טק. הייתי מנהלת. חסרת ניסיון  -שנים הייתי בתפקיד ניהולי בחברת היי 

שנים יש. בתנאי  10שנים.  3מקצועי? בתנאי הסף היה כתוב אהה... אהה... 

כתוב תואר ראשון. יש לי תואר שני.  מה עוד כותב הדוח? אני הסף היה 

בסעיף  של יועצת  -, כפי שמופיע בדוח.  כתוב כך 216מסתכלת בעמוד 

לקידום מעמד האישה. הערת המבקר. לא מונה נציג ציבור לוועדת הבחינה. 

זו אחריות של מי, ראש העיר? שלי? ראש העיר לא זימן את כל המועמדים 

ני הוועדה. האם זו אחריות שלי? המועמדת לא עמדה בתנאי הסף להופיע בפ

שנקבעו לתפקיד בעניין הניסיון המקצוע הנדרש.  בקורות החיים שלי 

פירטתי שאני אכן עומדת בתנאי הסף. הדבר היחיד למען ההגינות אני אומר 

שלא  עמדתי בו, זה שלא הייתי מוכשרת. כלומר לא עברתי קורס, לא עברתי 

יועצת מעמד האישה. גם על זה אני הגבתי.  לא יכולתי להיות הכשרה ל

מוכשרת. לעניות דעתי אף אחת מהמועמדות למרות שאני לא מכירה אותן, 

שנים, לא היה  11 -לא יכולה. זאת משום מה? משום שלא היה למעלה מ 

קורס להכשרה של יועצת לקידום מעמד האישה. המצחיק הוא ואמרתי את 

ייתה לי עם המנכ"לית, אפילו יושבת ראש האיגוד שלנו זה גם בפגישה שה

היא חסרת הכשרה.   למעשה עד היום. האדם שדחף וגרם לכך שיהיה קורס 

שנה, זאת אני. אני פניתי לרשות לקידום מעמד האישה מיד  11אחרי 

כשנכנסתי לתפקיד. מיד כשהתקבלתי לעבודה. פניתי ליושבת ראש האיגוד,  

לא פניתי? בזכותי נחשו מה? ביום שלמחרת שקיבלתי לשלטון המרכזי. למי 

שנכנסתי לתפקיד, נעשה ניסיון. מאותו רגע ואילך משיקולים פוליטיים 

בלבד, למדר אותי במשך שנתיים ויותר. עד עצם היום הזה. כלומר, 

ההתייחסות שלך ראש העיר, אליי ולתפקיד שלי, נגזרו מטעמים פוליטיים.  

 -צביע עליו מבקר המדינה, היחס שלך אליי או האי חוץ מהמינוי הפוליטי שמ
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שיתוף פעולה נקרא לזה ואני תכף אפרט מספר דוגמאות, ככה לסבר לכם את 

, מהשיקולים  מהמצב הקואליציוני נקרא לזה.  ואתה  -האוזן. נגזרו מהיחס  

בא להלין עליי כל מיני דברים? אני שומעת. בושה.  פשוט בושה. אתה מדבר 

אלפים ש"ח שכר? חברים יקרים,  4ם ש"ח שכר? אתה מדבר על אלפי 4על 

ש"ח. שכר מבזה.  פשוט מבזה. אתה מעז להעלות מעל כל במה  1200

אפשרית ולהגיד שאתה מקדם נשים? מילים, מילים, מילים. זה מה שאתה 

יודע להגיד. סיסמאות. בושה. אל דאגה. הערב אני מפוטרת. יש לך פה רוב. 

תגבור נהדר שיעזור לך להעביר את זה. אבל אני דואגת מה זכית גם לתגבור. 

כך? ביום עד שתגיע מועמדת  -אתה יודע מה יהיה אחר   כך?  -יהיה אחר 

אחרת , שאני כמובן מאחלת לה בהצלחה, בוא אני אספר לך מה הולכות 

להפסיד הנשים בנשר. כי לפני מספר חודשים, .השרה לשוויון חברתי הוציאה 

והנשים בנשר. תכף אני אסביר גם מה הן הפסידו  matchingקול קורא.  

בעבר מחסור שיתוף הפעולה, ומהמידור ומההתעמרות  שבמשך שנתיים 

וחצי התעמרת בי. וגם בזה אני אטפל. אני מבטיחה לך שאני אטפל כמו 

שצריך. כי אני גם יש לי תפקיד לשמש דוגמה לנשים פה ולא לפחד. ולא 

בוא אני ספר לך ולכם מה הולכות להפסיד הנשים   להתיישר עם קו עקום. 

אלף ש"ח שזה יהיה ברור. עמלתי במספר חודשים,  150כל,  -בנשר. קודם 

פעילויות. סל שלם של דברים  20בחודשים האחרונים עמלתי על תכנית בת 

נפלאים, נפלאים שלא היו פה.  חשוב להגיד לאנשים שלא יודעים, התפקיד 

שה לא היה פה. זה תפקיד סטטוטורי.  זה לא תפקיד של יועצת המעמד האי

של עוזרת. כדאי שאתה תדע. זה לא עוזרת אישית. אני נבחרתי כדי לשרת 

,  ממש  -אחד   -את עובדות הרשות ואת הנשים בכלל בעיר. אז בוא תקשיב 

מתנה  ממשרד  ממשלתי. קורס הכשרה מקצועית לחסרות  מקצוע. יזמות 

נת זכויות נשים להעלאת המודעות. יום עיון של נשים  עסקית קורס הכנה. סד

, על נשים בעולם העבודה.  קורס ניהול תקציב משפחה. סדנת ניתוח מגדרי  -

של  תקציבי הרשות המוניציפאלית והטמעה במחלקות.  חשוב להגיד וזה 

אלף ש"ח ככה, כדי למדר אותי עוד  100כדאי   שתשמע גם זו שחילקת לה 
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דעי, התפקיד של יועצת ראש העיר זה לא לעשות אירועים  יותר. חשוב שת

של ערב נשים. זה נחמד, זה בסדר לעשות פעם בשנה. הכול בסדר.  התפקיד 

הוא הטעמה מגדרית.  בגדול. במסגרת ההעצמה הכלכלית יכלו הנשים בנשר 

, סליחה, במסגרת הקידום נשים לעמדות מפתח יכלו הנשים בנשר  -ליהנות  

שות בקורס דירקטוריות, קורס מנהיגות, יום עיון בנושא הורות ועובדות הר

שוויונית, ביאור סטריאוטיפים מגדריים, בריאות מגדרית, הרצאה על רפואה 

מגדרית.  סדנת פרסום פוגע,  ניתוח מגדרי של דימוי האישה בתקשורת. 

הרצאה על תופעת האלימות במשפחה ועל השפעותיה על החברה. סדנה 

לאומי, כולל מופע  -. הפסקת אירוע מרכזי ליום האישה הבין להגנה עצמית

אומנותי וכו' אני לא אפרט פה. פאנל על שוויון  מגדרי מגמות ואתגרים. סיור 

דברים. לעובדות הרשות  3 - 2מוגדר בעקבות נשים ועוד כהנה וכהנה. יש עוד 

נה למשל סדנה לגיבוש מדיניות לשוויון מגדרי ברשות המוניציפאלית. סד

להפקת לחוברת  נתון ומגדריים, כמו התפלגות האוכלוסייה לפי גילאים.  זה 

להיכנס ממש למחלקות בעירייה ולעשות את הפילוח ולראות האם באמת 

הקמת  -נשים עובדות מפולות ואיפה אפשר לעזור בלקדם נשים. דבר נוסף 

 - מועדון למפגיש נשים בנושאים מגדריים כגון נשות עסקים. מפגש בין 

, לא  -קיום.  עכשיו אני רוצה גם לתת דוגמאות לא מה בעבר  -תרבותי, דו 

מה בעתיד אלא מה בעבר.  אדוני ראש העיר אני פניתי אליך מספר פעמים. 

יש לנו פה עורכת דין נפלאה בישוב ואמרתי לך אני מוכנה ורוצה לתת לה את 

.  והיא הייתה המשרד שלי כדי שהיא תעבוד בהתנדבות.  עורכת דין מצוינת

מוכנה לבוא ולעבוד פעם בשבוע כדי לעזור לכל אותן אנשים מסכנים שאפילו 

לא יודעים לכתוב מכתב. לעזור להם בכל מיני רשויות כמו בהוצאה לפועל, 

בכלל מול כל הרשויות. אתה סירבת. שמת רגל. רציתי לצאת לקורס, שמת 

פר שדאגת לקחת את רגל. רציתי להקים מועצת נשים. אני פה מתביישת לס

 המפתח ולא לאפשר לי.

 מעולם לא.   ע: "רה -אבי בינמו 

 , סליחה. -הרבה פעמים   י. בללי :
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 מעולם לא.   ע: "רה -אבי בינמו 

 מעולם לא. י. בללי :

 מעולם לא. ע:"רה -אבי בינמו 

 מעולם לא. י. בללי : 

 לא מתעסק בשטויות האלה. ע:"רה -אבי בינמו 

 יודע, כל מה שאני אומרת הרי זה מוסמך. אתה  י. בללי :

 רק בזה אתה מתעסק. דובר :

אפשר להתווכח. אתה יודע,  -כל מה שאני אומרת יש לי סימוכין, עם זה אי  י. בללי :

 אפשר לספר פה סיפורים ולהגיד ולשקר במצח נחושה. 

גים אני עוד לא אמרתי דבר. אני רק אומר שבזה אנחנו לא נוה ע:"רה -אבי בינמו 

 להתעסק. 

 לא נוהגים? תתפלא לשמוע לאיזה רזולוציה אתה ירדת איתי. י. בללי :

 לא איתך. ע: "רה -אבי בינמו 

 , פגישות העבודה שביקשתי לפגוש אותך?  -מה עם מספר המפגשים שאני   י. בללי :

איריס ידעה להתקשר ולהגיד הוא לא יכול.   הוא לא  90 -תמיד בדקה ה 

הכול, כדאי שכל  -לך מתי כן פגשת אותי. פגשת אותי בסך  יכול. אני אגיד

הכול פעמיים מיוזמתך  -הנשים בנשר אם יש פה מישהו שמשלם. בסך 

ביקשת  לפגוש אותי. אני אזכיר לך. פעם אחת כי העזתי לבקר את עבודת 

המתנ"ס. מאחר והם עשו איזו שהיא פעילות וחשבתי שכדאי  שכשעושים 

ב בנושא של דימוי  הגוף לנערות, לשתף אותי. פניתי איזה שהוא אירוע חשו

 -אוי  -אוי. אוי  -אוי  -אליך. לא רק שלא קיבלתי גיבוי, חטפתי נזיפה. אוי 

אוי. הפעם השנייה שביקשת לפגוש אותי  אני אזכיר לך, במשרד אצלך.  

רצית להיטיב איתי. מעניין למה. רצית לשאת חן אולי בעיניי האיש שיושב 

ביקשת להגדיל את היקף המשרה שלי, לתת לי שכר יותר גדול. מה לצידך. 

לעשות? לא התיישרתי עם זה. לא התיישרתי. אני שמחה ואתה יודע מה? אני 

, המכשולים שהעמדת בפניי,   -מאושרת. אני גאה שלמרות כל המכשלות  

כל זה  -קודם  -עשיתי את מה שאני יכולה. אני רוצה לסכם ולהגיד כך 
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דין שלי אינו פה זו פגיעה בזכות הייצוג. חשוב לי להגיד. לדוח מבקר שעורך ה

המדינה הוא הצביע על מספר כלשים, אני לא אתייחס כמובן כי זה לא נוגע 

אליי. אבל מה שנוגע אליי זה ברור שיש פה אכיפה סלקטיבית. אכיפה 

בררנית.  בהקשר הזה אני אגיד האם הדעת סובלת שבמשך כמעט שנה עננה 

חפת מעלי ראשי? האם כך צריך לנהוג בעובד או בעובדת? אני שואלת מר

אתה שולח לי מכתבים  2016אותך. האם זה נראה לך סביר שמחודש מאי 

וזימונים? האם כך צריך לנהוג בעובדת? ולא רק עובדת,  בתפקיד של  

מנהלת. איפה כולם פה להשמיע קול? במיוחד הנשים פה. בנושא של המכרז  

אמרתי, הוא תקין, תקין לחלוטין. מבחינתי אני הגעתי בידיים כמו ש  -

נקיות.  הגשתי את כל מה שהיה לי בידיים נקיות. מעולם לא ביקשתי ממך 

את התפקיד,  לא ביקשתי שתתפור לא ממך ולא מהאיש שיושב לצידך. 

מעולם לא. אבל כנראה שעשיתם את זה מעל הראש שלי. ובזה הכשלתם 

שמי. כי  ליד השם של יפה בללי  יש מינוי פוליטי. ניגוד אותי. והכתמתם את 

עניינים. כל האנשים, לא כולן סליחה. אני חוזרת בי. חלק מהאנשים  

שעומדים להצביע עכשיו על ההדחה שלי, הם בניגוד עניינים מהסיבה 

הפשוטה שהם ישבו בוועדת הבחינה שקיבלה אותי. כולם ידעו שאני  

היו צריכים   -ד. כולם ידעו. אם זה מהווה בעיה של הליכו 3מועמדת מספר 

להגיד, לפסול אותי על הסף. על הנושא של ההתעמרות כפי שאמרתי, בעבודה 

הזכרתי את זה ואני  מתכוונת לטפל בזה. לגבי הטענות האישיות שלי כפם  -

שאמרתי, יש לי ניסיון מקצועי עשיר, אני נבחרתי בצדק מול מ ועמדות  

לי לפגוע באף אחת. אני לא מכירה.  אתה מנסה להציל את רבות. חלילה מב

עורך כדי לפגוע בי. מול הריבים הפוליטיים. אתה מפטר אותי משיקולים 

פוליטיים , זה ברור לי. בנוסף לזה שאני מינוי פוליטי ואתה צריך לשלם על 

זה עם כל הכבוד.  לא אני. לא חטאתי. אתה יודע יפה מאוד שאני עשיתי את 

שיתי, ברבע משרה הזאת, לא בשביל השכר. אתה יודע את זה יפה מה שע

מאוד. אני צריכה לשלם? תענה לי. אני צריכה לשלם? בושה. מבקר המדינה 

המליץ לחקור את ראש העיר  בחשד לביצוע  עבירות פליליות חמורות. כאשר 
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אתה מדבר על אחריות תסביר לי בדיוק למה אתה מתכוון כשאתה אומר 

 אחריות?

 יפה, אני שמעתי  אותך.  ע:"רה -אבי בינמו  

 מילים.  אל תקטע אותי בבקשה.  -זה מילים  י. בללי :

 אל תגידי לי לא לקטוע אותך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני לא אשחק לידיים שלך.  י. בללי :

 אל תכנסי לנושאים אחרים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. י. בללי :

 בנושא שלך. תישארי ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. י. בללי :

 דיברת לעניין,  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה.  י. בללי :

 אדוני תכבד אותה.  דובר :

 דיברת לעניין הקשבתי לך קשב רב.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אדוני תכבד אותה.  דובר :

 סליחה. הרכבת קשור.  י. בללי :

 הקשבתי לך קשב רב. ע:"רה -אבי בינמו 

 הכול קשור. י. בללי :

 אדוני ראש העיר, תכבד אותה תן לה לסיים את השימוע בפני מועצת העיר. ישי איבגי:

 אני מכבד אותה. אני מכבד אותה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה בפני מועצת העיר, לא בפניך. ישי איבגי:

 אני מכבד אותה. ע:"רה -אבי בינמו 

 זה לא מעמד קל.  רועי לוי :

 ן, בבקשה.  כ ע:"רה -אבי בינמו 

אני מסיימת. חשוב לי להגיד שהנושא הזה של קידום מעמד האישה זה לא  י. בללי :

מאוד חשוב. אבל זה  -עניין של בואו נגיד,  לא כזה חשוב. בעיניי הוא מאוד 

 ,  -ספר, זה לא תחום החינוך.  זה לא   -לא מדובר פה בלסגור בית 
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 לא עושה ) לא ברור (.  דובר : 

כן. זה לא עניין של אתה יודע, שדברים קמים ונופלים בזה. אבל כאשר אני  י. בללי :

שומעת אותך מעל כל במה כמה אתה מקדם נשים, אתה יודע מה? אני פה 

מתכווצת מבפנים. אין אמת בדברים שלך. אין אמת , זה הכול מילים, 

ת מילים, מילים לצערי. וחבל, כי זו הפעם הראשונה  שיש בעיר יועצת. יכול

כך הרבה  -כך הרבה דברים. להשתמש בי לכל  -למנף, יכולת לעשות כל 

דברים. מה בחרת לעשות? מה בחרת? פספוס אחד גדול. וחבל. תודה רבה על 

 ההקשבה .

 תודה רבה ליפה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ) מחיאות כפיים (

,  -ס. יש  אני ברשותכם קודם, אני אתייחס. קודם אני חייב להתייח ע:"רה -אבי בינמו 

 בסדר. 

 

 ) מדברים ביניהם מחוץ לדיון ( 

 

תן לי, אני יודע מה אני אומר. טוב. אני מודה ליפה על דבריה,  אין  ע:"רה -אבי בינמו 

ספק שהם היו מהלב. תהיה התייחסות של כל האנשים כמובן בצורה 

בעניין  22.11.2016מסודרת. המשך לדיון אודות דוח מבקר המדינה, מיום 

ויים בעלי זיקה פוליטית.  אני מבקש להביא בפניכם נושא זה להחלטה. מינ

דוח מבקר המדינה מציין כי קיים הליך פגום בקליטת הגברת בללי, תוך ציון 

זיקה פוליטית. לאור האמור לעיל, וכחלק מתיקון ליקויים התקבלה המלצת 

מקומיות. לחוק הרשויות ה 6פי סעיף  -צוות תיקון ליקויים כי יש לפעול על 

. לפי כך נשלח זימון לגברת בללי 2000יועצת לקידום מעמד האישה, תש"ס 

כידוע לך מדוח שערך מבקר  -להופיע בפני מליאת מועצת העיר כדלקמן 

המדינה בעירייה ופורסם לאחרונה,  עולה א. כי מינוייך לתפקיד אינו עולה 

ום מעמד בקנה אחד עם הוראות החוק הרשויות המקומיות. יועצת לקיד

. שכן במועד מינויך לתפקיד לא עמדת בתנאי הסף 2000האישה תש"ס 
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שנים בתפקיד ניהולי או  3המתחייבים. ניסיון מעשי או מקצועי מוכח של 

ציבורי, בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה. לא מונה נציג ציבור 

בחנה לוועדה שבחנה את מועמדותך לתפקיד,  לא זומנו בפני ועדת הבחינה ש

את מועמדותך לתפקיד כל המועמדים,. חשש למינוי פוליטי. זאת ועוד מזה 

זמן אינך מתייצבת לעובדתך בעירייה ללא הודעה בגין היעדרותך. מצב 

הדברים  מחייב לשקול את שאלת המשך מילוי תפקידך כיועצת למעמד 

 האישה בעירייה. לפי כך מצאתי לנכון כי יהיה נכון לזמנך לישיבת מועצת

ולזמן אותך שוב בהתאם לחוק, לישיבה  15.02 -העיר שהתקיימה ב 

בחדר הישיבות. במהלך  19:00, בשעה 22.02.2017 -שמתקיימת היום ב 

הישיבה תינתן לך כפי שניתנה לך, להעלות את טענותייך כנגד הכוונה 

להעבירך מתפקידך כיועצת לקידום מעמד האישה. הינך רשאית כפי שאת 

עם בא כוח שיטען בפני מליאת מועצת העיר. לדעתי עשית את יודעת, להגיע 

זה כהלכה. ככל שתבחרי להגיב על הטענה בכתב או לוותר על השימוע, אנא 

העבירי מסמך כתוב לגברת מיכל ליבנה, מנכ"לית העירייה, עד למועד 

לעיל. אני יכול להגיד שלא קל לי עם הדברים  5השימוע המפורט בסעיף 

לא פשוטים. אני יכול להגיד שהנושא של תפקיד יועצת  שנאמרו כאן. הם

 -שנים על  10 -שנה ו  15לקידום מעמד האישה  היה גם צריך להתקיים לפני 

פי החוק. כן. אני כראש העיר החלטתי שזה יהיה אחד התפקידים. וצר לי 

 שהדברים הגיעו לאן  שהם הגיעו. תודה רבה.

 ,  -אני   אדווה קאופמן :

 ? אפשר להגיד ישי איבגי:

כל, יפה , אני גאה בך . מאוד. בתור  -שנייה. אני רוצה להגיד. קודם  אדווה קאופמן :

אישה לאישה וחברה, אני גאה בך שעמדת פה בפני כולם. ואני  מתביישת 

בשם  השנים שיושבות פה במועצה ובשם מנכ"לית שקידמת מנכ"לית, הבאת 

ה לצידה של האישה שאמורה מנכ"לית לעיר הזאת. ואף אחת מכן לא עמד

 לדאוג לכל הנשים פה בנשר. 

 יש עוד נשים שידאגו לנשים בנשר. ע:"רה -אבי בינמו 
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 , -זה בושה. זה בושה שיש לנו   אדווה קאופמן :

 אדוני, אדוני. ישי איבגי:

שיש לנו סגנית ראש העיר, נעמי, שלא עומדת בפני  הנשים שנמצאות  אדווה קאופמן :

מצטערת, המעמד הזה הוא אחד המשפילים שיש. ואתן  פה ואני מאוד

 יושבות פה. 

ראש העיר חייב לשמוע על מה מדובר בדוח שלו. נמתין. מה נעשה? עוד מעט  ישי איבגי:

 אולי כולם יצאו. 

 

 ראש העיר, אבי בינמו יצא מהאולם 

 

 וא יגיע. נמתין לו. הוא ראש העיר , הוא מספיק חשוב כדי שנמתין לו עד שה ישי איבגי:

 איזה זלזול. והוא ממשיך בזה, בזלזול הזה.  אדווה קאופמן :

 

 ראש העיר, אבי בינמו חזר לאולם

 

האמת שאני לא מתפלא. שעשו לך את מה שעשו. וזלזלו בך. כי זה  אדווה קאופמן :

אדם מדבר  -איזה שהוא, כנראה איזו שהיא התנהגות מאוד רגילה פה. שבן 

 קמת הפנית את הגב ויצאת.ואני מדברת ואתה פשוט 

 סליחה. ע:"רה -אבי בינמו 

שהוא מבקש סליחה והוא ממשיך, וסליחה  3סליחה? זה כמו ילד בן  אדווה קאופמן :

 והוא ממשיך.

 זה אחד היתרונות הגדולים  שלי. ע:"רה -אבי בינמו 

 יופי. כל הכבוד. אדווה קאופמן :

 שאני עדיין ילד. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני בטוחה שאתה גאה בזה. פמן :אדווה קאו

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 
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יושבת פה אישה מכובדת,  מנהלת,  שהתנהגו אליה בצורה כזאת  אדווה קאופמן :

ואתם ממשיכים להתנהל בצורה הזאת.  אז את יודעת מה? אתן יודעות מה? 

אני  לא מבינה , יכול להיות שיום יבוא וגם אתן תעמדו באותה סיטואציה. 

נהגו אליכן בצורה כזאת.  ובמקום להתאחד וזה בכלל לא קשור, כי אפילו וית

בכנסת לא משנה מאיזה מקום הן נמצאות, הן מאוחדות ביחד ונמצאות 

ביחד. ואתן מפנות גב אחת לשנייה.  וזה, זה מעליב את עצם היותכן נשים. כי 

אף אחת פה ואתן מקשיבות פה לקבוצת גברים שבתכלס, אף אחת מאיתנו 

לא מעניינת אותם. במקום להתאחד ולעבוד ביחד אתן נותנות לראש העיר 

ולחבורה שלו לצחוק עלינו.  כי זה בדיוק מה שהם עושים. וחבל שאתן 

 נותנות יד לה. ואתן שתיכן נותנות יד לזה. אני מאוד מצטערת.

 תודה רבה אדווה. כן ישי. ע:"רה -אבי בינמו 

 -וצה להתחיל זאת אומרת מההתחלה, איך בעצם בן אדוני ראש העיר, אני ר ישי איבגי:

אדם שמתקבל לעבודה לפחות אני רוצה להאמין שכך זה קורה. איך הוא 

בעצם מגיע למקום העבודה? איך הוא מגיע לראיון?  בכל מקום עבודה תקין 

רציתי להאמין שגם כאן זה כך, אבל כנראה שהדברים מצביעים אחרת.  

שא מסוים.  כאשר יש לו תנאי סף. אני מאמין מפורסם בעיתון מכרז על נו

אדם  -שכשאתה תראה, אני קראתי את תנאי  הסף, היו תנאי סף. שהבן 

רואה את עצמו עומד בכל תנאי  הסף לפני שהוא רואה את הדוח. הדוח זה 

התוצאה. אני מדבר איתך בתחילת התהליך. הוא רואה תנאי סף. תקרא את 

קיי? על פניו זה  -ש עמידה בכל תנאי הסף. או תנאי סף, על פניו זה נראה שי

נראה ככה שיש עמידה בכל תנאי הסף. ואז בעצם מה קורה? באים ואומרים 

וזה בסדר גמור, בדוח מבקר המדינה, שיש חשש למינויים פוליטיים. אני 

 , -רוצה להגיד רגע שלא רק שהטעיתם, אתם טועים ומטעים. אתה יודע  

 אתם הלנתם על האנשים האלה. אבל  ע:"רה -אבי בינמו 

 שנייה.  ישי איבגי:

 אתם התלוננתם.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כשתסיים אני אגיד.  ישי איבגי:
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 אתם התלוננתם על האנשים האלה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 יש לך את כל הזמן כי אתה ראש העיר ואני אתן לך את הכבוד.  ישי איבגי:

 ליהם. ריבונו של עולם.  אתם התלוננתם ע ע:"רה -אבי בינמו 

 כשתסיים אני אגיד.  ישי איבגי:

 , אתם התלוננתם. אתם. -אתם התלוננתם על יפה ועל   ע:"רה -אבי בינמו 

 רק כשתסיים אני אמשיך.  ישי איבגי:

 אנחנו התלוננו? אתם. ע:"רה -אבי בינמו 

,  -. אומרים  קראת לנו בישיבה הקודמת כנופיה ? אני אמשיך ? אני אמשיך ישי איבגי:

אני מזכיר. הצעתי לך דיל כולם יהיו עמומים  עכשיו.  הצעתי לך בישיבה 

הקודמת דיל תשמע טוב עכשיו שיצלמו את זה כל הצלמים, דיל אדיר. אם 

, האשמת את כולם והפנית גם אליי את הדבר, אם תמצא מכתב  -תמצא  

 פנית את זה אליי. שאני חתום עליו, אנחנו נעשה דיל. אמרת כולם כנופיה?  ה

 לא אמרתי כנופיה. ע:"רה -אבי בינמו 

 שנייה, אדוני ראש העיר תן לי לסיים. ישי איבגי:

 אמרתי שאתם מאפיה של רשת. ע:"רה -אבי בינמו 

 מאפיה, סליחה. אני מתקן. ישי איבגי: 

 מאפיה של רשת חברתית. ע:"רה -אבי בינמו 

ך, זה עיבוי של הדברים.  זה בסדר, אתה מאפיה, מאפיה. לא, לא. זה המש ישי איבגי:

פוליטיקאי חצי משופשף. ואני אומר, ואני אומר באמת אדוני ראש העיר, 

באתם שמתם את הדברים, אמרת שאנחנו מאפיה, כנופיה. תקרא לזה איך 

 שאתה רוצה. 

 נו  ע:"רה -אבי בינמו 

קראת לנו ככה.  הכול מבחינתי, שנייה, הוא אותו דבר. באמת אני אומר  ישי איבגי:

והצעתי לך דיל, אמרתי לך אם תמצא מסמך שאני חתום עליו, אני אתפטר. 

אבל אם לא, כי אמרת שאני חתמתי, אז אתה תתפטר.  אבל אם תחזור על 

 , -המנטרה  

 תשמע ידידי. ע:"רה -אבי בינמו 
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 שנייה אדוני.  ישי איבגי:

 אני לא עושה איתך דילים. ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לי.  בגי:ישי אי

 לא עשיתי איתך דילים. ע:"רה -אבי בינמו 

 לא. רגע. ישי איבגי:

 לא עושה איתך דילים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לי לדבר. ישי איבגי:

 דיוקים. -אתה משקר. די לשקר. כל הזמן השקרים. כל הזמן אי  דובר : 

 סיימת? ישי איבגי:

 אל תציע לי דילים. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מציע לך דיל. איבגי:ישי 

 אל תציע לי דיל. ע:"רה -אבי בינמו 

אני מציע לך דיל כדי שתעמוד במילתך.   אולי אתה רגיל לתמריץ בשביל  ישי איבגי:

 תעמוד במילתך. 

 , -אני לא   ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -אז אני אומר     ישי איבגי:

 , -אני לא מקבל ממך דברי   ע:"רה -אבי בינמו 

 אדוני.  איבגי: ישי

 תדבר לעניין.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר דבר אחד,  ישי איבגי:

 תדבר לעניין. ע:"רה -אבי בינמו 

 אחוז אחד להקשיב.  ישי איבגי:

 יש דיון על הדיון של הגברת בלילי. תדבר על הנושא הזה. ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. רגע. שנייה. הצעתי לך דיל ולא הסכמת.  ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 כי לא עמדת במילתך.  ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 87 - 

אבל, מצד שני,  הטעיתם את יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה בדבר  ישי איבגי:

אחד. הרי מעל כל כותרת של הסיעה שבה היא חברה בעצם, של הליכוד, 

בה טוהר המידות,  רשום שהסיעה תישאר במועצת העיר כל עוד מתקיימים

קיי? שני הדברים האלה הפרמטרים הליכוד הציבו  -ומינהל תקין. או 

לעצמם במועצת העיר. מאחר והיא רואה את הליכוד במועצת העיר,  היא 

יכולה להיות סמוכה ובטובה שהעירייה עומדת בטוהר המידות ובמינהל 

עה לא יצאה תקין. אבל דוח מבקר המדינה קובע כי זה לא נכון. עזוב שהסי

החוצה. אבל היא יכולה  עדיין להאמין שהכול מתבצע כחוק. ולכן אם זה 

מתבצע כחוק,  אז בטוח שלא עשו קומבינה מעל הראש שלה. היא יכולה 

להבין את זה. ואם עשו קומבינה, כמו שאמרת אני מאמץ את כל מה שרשום 

זה שאתה בדוח, כדאי שכול יאמצו את מה שרשום בדוח. אם באמת העניין ה

קיי, היה הכול תקין. היא לא  -מאמץ את הכול, אתה צריך להגיד לעצמך או 

, שים לב,  את כל החברים ואת כל אנשי שלומך  -בתמונה. אבל את כל ה 

אלפים וניסית כאילו, אני אומר  5 -אלפים וציינת את ה  4 -ציינת את ה 

ו אתה מגן עליהם כאילו כי שנינו יודעים לאן זה הולך. ניסית להציג כאיל

בחירוף נפש.  אבל למה לא  נקבת אף פעם לא שמעתי אותך נוקב בסכום 

שזה הכי סקסי לשמוע לא דיברת עליו  1200 -נקבת ו  5 - 4ש"ח? למה  1200

 מעולם. אתה יודע למה? כי  היא לא נספרת בעיניך.

 לא, לא. אתה טועה.  אתה טועה ומטעה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני עוד פעם. ישי איבגי:

 אתה טועה ומטעה. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי. -או  ישי איבגי:

אנחנו טרם  ההליכה למבקר המדינה, ישבנו עם משרד הפנים  וניסינו  ע:"רה -אבי בינמו 

עובד.  אני יכול להגיד לך שעם רוב הדברים הסכימו איתנו  -ל עבור עובד  

 מה לעשות? במשרד הפנים,  משרד המבקר לא הסכים איתנו. 

 קיי. אני יכול להמשיך? -או  ישי איבגי:

 אז אל תטעה בבקשה את האנשים.  ע:"רה -אבי בינמו 
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 אני יכול להמשיך? אפשר? אדוני ראש העיר? ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

אני יכול להגיד לך שזו פעם ראשונה שאני נמצא, אני לא יודע אם לקרוא לזה  ישי איבגי:

מיני שימוע, כשזה לא במסגרת העבודה שלי. ואני יכול להגיד לך  שימוע או

באמת,  מדובר בדיני נפשות. קיימת באפשרותך היכולת לעצור את הדבר 

הזה. להאשים את כולם.  אני שואל שאלה. את הדוח קיבלת מזמן. אם ידעת 

חודשים  9חודשים או  8למה לפני  -שתאמץ אותו,  אז אני שואל שאלה 

הרי הכול מדובר פה על מינוי פוליטי, לא אישי.  הכול זה לא אישי ,  שסיעתה, 

נכון? הרי אנחנו מדברים  על מינוי פוליטי. למה אז לא פיטרת אותה? למה 

 אז לא באת אליה? למה? תסביר לי למה המימד של הזמן. 

 אתה שואל שאלה אתה תקבל תשובה. ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. רגע.  ישי איבגי:

 ,  -אנחנו   ע:"רה -ינמו אבי ב

 תן לי להשלים אדוני. ישי איבגי:

 חודשים במשרד הפנים.  5 - 4  -אנחנו היינו לפני כ  ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לי להשלים אבל אדוני ראש העיר. ישי איבגי:

 שהוא ביקש לקבל מאיתנו תשובות. ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר לסיים? ישי איבגי:

 אדם.  -שעות על אדם  3ועברנו איתו במשך  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אז הוא אמר לכם   ישי איבגי:

 הוא אמר לנו תקשיב טוב. ע:"רה -אבי בינמו 

 כן. ישי איבגי:

הוא אמר לנו רבותיי נשארו שניים עם בעיה. ככה הוא אמר לנו . מכל  ע:"רה -אבי בינמו 

 האנשים.

 מה זה נאמר? יש כתוב?  ישי איבגי: 

 די  באמת. ע:"רה -ו אבי בינמ
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לא, למה הדוח הוא כתוב וכל מה שאתה לא יכול להוכיח אתה אומר נאמר?  ישי איבגי:

 למה הדוגמה חכת?

 שלוש.   -שיח של שעתיים  -אתה  הולך לדו  ע:"רה -אבי בינמו 

 תראה, תהיה חכם. תציל את עצמך.  ישי איבגי:

 לא.  ע:  "רה -אבי בינמו 

 ר המדינה או מי שאתה אומר שאתה שישבת איתו. תבוא למבק ישי איבגי:

סליחה, אדוני, מבקר המדינה היה שבוע אחרינו במשרד הפנים  על   ע:"רה -אבי בינמו 

 הנושאים  האלה.

 פונג. אבי, עד עכשיו היה נחמד.  -לא  פינג  ישי איבגי:

 נחמד גם עכשיו.  ע:"רה -אבי בינמו 

 פונג. -זה לא היה פינג  ישי איבגי:

 נחמד גם עכשיו.   ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לי לסיים. תן לי לסיים בבקשה את דבריי. ישי איבגי:

 כן. אבל אתה אומר דברים שהם לא נכונים.  ע:"רה -אבי בינמו 

, איך אומרים?   -תן לי לסיים את דבריי. אבי, יכולת, עצה, אני חושב שזה  ישי איבגי:

לא קיים. באת אומרים לך דבר כזה, אותי לימדו מה שלא כתוב לא קיים. 

מבקר המדינה אומר לך תפטר את יוסי ואת דוד.  אדוני אותן לי את זה 

בכתוב. כי אני לא חושב שצריך לפטר אותם או כי אני לא חושב שהם מינוי 

פוליטי. תן לי בבקשה את זה בכתוב. ואז גם ניקית את עצמך. אבל לא עשית 

ואל שאלה. אם הייתה שיחה, הדוח לא את זה. לא עשית את זה. ואני ש

 מקובל  עליך? עוד פעם אני חוזר על שאלתי. 

 מקובל  עליי. ע:"רה -אבי בינמו 

 אם הוא מקובל  עליך למה אתה מחכה לשיחה? י איבגי : 

 מה זאת אומרת? ע:"רה -אבי בינמו 

 , -למה אתה מחכה? אז בדוח  ישי איבגי:

בדוחות מבקר המדינה מופיעים במשרד הפנים.   כלל -הרי בדרך  ע:"רה -אבי בינמו 

 ככה זה עובד.
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 כן. ישי איבגי:

משרד הפנים מציב את ההערות שלו. ניסינו כמיטב יכולתנו,  ובאמת  ע: "רה -אבי בינמו 

כמיטב יכולתנו והגענו להסכמות איתם, אלא שמבקר המדינה לא קיבל את 

 ההסכמות האלה. 

 ?  עם מי הגעת להסכמות ישי איבגי:

 עם משרד הפנים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 שאלת אותם על ההסכמות? ישי איבגי:

 מה זה לשאול?  ע:"רה -אבי בינמו 

 אנחנו מועצת העיר.  ישי איבגי:

 אני הולך להגן עליו. ע:"רה -אבי בינמו 

  ? רגע. שאלת משהו ישי איבגי:

 תשמע מה שמעניין.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לידיעתנו.  היית מביא ישי איבגי:

 אבל תשמע מה שמעניין.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כן. המועצה הזאת לא נכשלת. ישי איבגי:

 לא, תשמע מה שמעניין.  ע:"רה -אבי בינמו 

 נו כן.  ישי איבגי:

אתם התלוננתם על כל האנשים האלה.  אתם התלוננתם עליהם  ע: "רה -אבי בינמו 

ה עם פח בנזין. אתה מבין מה והיום אתם מלינים. אתם באתם לכבות שריפ

 עשיתם? יש שריפה  באתם עם פח בנזין לכבות אותה. 

 זה שתצעק. אני רואה שהאמוציות שולטות בך.  ישי איבגי:

 לא, לא שולטות . ע:"רה -אבי בינמו 

האמוציות שולטות בך. כי  אתה לא מהרגיש שהתוכן והמהות של מה שאתה  ישי איבגי:

ז אתה נותן לאמוציות לשלוט בך. אבל אני שואל מדבר עליו הוא אמיתי. א

 שאלה. אתה מוכן לעשות איתי דיל? אני מציע לך פה במועצה.

 לא, אין לי דילים איתך.  ע: "רה -אבי בינמו  

 בוא תעשה איתי דיל. ישי איבגי:
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 אין לי שום דיל איתך. אין לי אמון בך. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -ח להוכיח  אם תצלי? מה אכפת לך ישי איבגי:

 אני לא אוכיח לך. ע:"רה -אבי בינמו 

 סביר להניח שאם אנחנו עושים דיל זה בגלל שאין אמון אחד בשני. ישי איבגי:

 אין לי דיל איתך.   לא רוצה דילים איתך.  ע: "רה -אבי בינמו 

 , -אבל אני רוצה  ישי איבגי:

נן על עובדים, תמשיך לכתוב, תעשה את העבודה שלך. תמשיך להתלו ע:"רה -אבי בינמו 

 תיקח את רועי שילה, תעשו את העבודה שלכם.  תפגעו באנשים.

 אפשר לסיים אדוני?  ישי איבגי:

 ואנחנו ננסה להגן עליהם. מה לעשות. ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר לסיים אדוני? ישי איבגי:

 מה לעשות? ע:"רה -אבי בינמו 

 אפשר לסיים אדוני?  ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -ינמו אבי ב

 אז אני שואל שאלה. ישי איבגי:

 אולי תפסיק לקטוע אותנו ולהתנהל כמו איזה מישהו מהשוק. דובר :

 כשאין ציפייה גם אין אכזבה. עזוב אותו. ישי איבגי:

 יפה אמר. משפט אחד.   ע:"רה -אבי בינמו 

להוציא אותנו אדוני ראש העיר, אני חושב שאתה מנסה במשך כמה ישיבות  ישי איבגי:

כך להגיד אני לא שולט,  אני לא  -משלוותנו ולהלהיט את הרוחות, ואחר 

 יכול להגיד להם להפסיק. 

 אני? ע:"רה -אבי בינמו 

אדוני ראש העיר, תכבד את עצמך. אני אומר לך. תיקח את כל העניין של  ישי איבגי: 

אפשר השימוע הזה, לך למבקר המדינה, שאתה טוען שאמר לך בעל פה. 

 , -לסיים  

 אני אלך? ע:"רה -אבי בינמו 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 92 - 

רגע. שנייה. לך  אליו, תביא את זה בכתוב למועצת העיר, ובכך סיימנו את  ישי איבגי:

דרכך וסיימנו את העניין ואת הסאגה הזו. ואתה יצאת נקי ואף אחד אין לו 

 בעיה. תביא את זה בכתוב. 

 ,  -אני   ע:"רה -אבי בינמו 

 -, למה אתה חושב שאתה צריך לעשות את זה אם נשלחת על  -אתה  למה  ישי איבגי:

 ידי מישהו לעשות?

 ישי, תודה רבה. משיח, כן? משיח.  ע:"רה -אבי בינמו 

אבי, בדיוק לפני הנושא הזה דנו במינוי העובדים. שבאת והדגרת באופן אחד  זאב שפילגר :

רת. עכשיו, אני העובדים הזוטרים כפי שהגד 7 -לגבי תפקידם, ומדובר ב 

נתתי אחד ואמרתי ואני חוזר עוד פעם, אני חושב שהעובדים האלו צריכים 

להישאר בתפקידם.  הם לא פשעו. אני חושב שצריכים לעשות את זה בצורה 

מוסדרת. לקחת ולהסדיר את עניינם באופן חוקי. במה שונה גברת יפה בללי    

- , 

 .7 -היא חלק מה  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה.  פילגר :זאב ש

 היא לא שונה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי. אז למה אנחנו יושבים בשימוע אחד? -או  זאב שפילגר :

 היא לא שונה. ע:"רה -אבי בינמו 

 . לא משנה. במה היא שונה מאחרים שלהם אין שימוע? 16 זאב שפילגר :

 רי. היא לא שונה, היא היחידה בעלת תפקיד סטטוטו ע:"רה -אבי בינמו 

 למה?  זאב שפילגר :

 תלמד קצת את החוקים ותבין למה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אבי אבל אתה יודע   זאב שפילגר :

 אתה לא מבין את החוק.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בסדר. אז אני אשמח לקבל ממך קורס מזורז. זאב שפילגר :

 אתה מצפצף על החוק. על איזה חוק אתה מדבר?  י. בללי :

 אבי, אני אשמח לקבל קורס מזורז.  שפילגר :זאב 
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אתה  אני אמורה לשבת במכרזים, אני  לא יושבת.  אתה לא מזמן אותי.  י. בללי :

מצפצף על החוק. אתה אמור לזמן אותי לישיבות מועצה. אתה לא מזמן 

,  על  -אותי. אני מגיעה מתוך רצון טוב. מתוך להיטיב. אז אל תדבר על 

אתה מצפצף על החוק.   כל  המכרזים שנעשו הייתי צריכה  לפעול לפי החוק.

 להיות נוכחת בהם. 

 כן. בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

 לא  טרחת אפילו פעם אחת לזמן אותי. י. בללי :

עובדים, היא  11עובדים,  16העובדים, 7באותה מידה כמו או שהיא כלולה,  זאב שפילגר :

 ,  -לא שונה. אתה באת והלנת  

 מה אתה מציע? ע:"רה -ינמו אבי ב

שנייה. רגע. אתה באת והלנת ואני מסכים איתך. מסכים איתך. העובדים  זאב שפילגר : 

 1200אלפים ש"ח. העובדת הנ"ל מרוויחה   5  -אלפים   4האלה מרוויחים 

ש"ח. היא לא עושה את זה כמו שעובדים לדוגמה אחרים  מתוך להתעשר, 

לבוא ולהתפרנס. לעשות את המרב לטובת כמו עובדים אחרים הם רוצים 

המערכת ולהרגיש שהם תורמים. הם נותנים משהו. אני הצעתי בדומה לכל 

העובדים, ואני לוקח גם את הגברת יפה בללי  ומכניס אותה אותו סטאטוס. 

לא לפטר אותם. במה הם פשעו? הלא שלושת רבעי מהנושאים זו אחריות 

ד מהם לא זומנו ולא ראיינו אנשים, שלנו.   אבי, זו אחריות שלנו. אח

מתמודדים נוספים. היא  אשמה בזה?  היא לא אשמה בזה. היא ניגשה 

בניקיון כפיים. יש שם עוד סעיפים אחרים שהם בכלל לא נכונים, שהיא לא 

בזמן שהיא כן עומדת. יש לה ) לא  -עומדת בזה מבחינת קריטריונים, בו 

יות לשאר העובדים. לא צריכים לרוץ ברור ( את הכול , כנ"ל גם יכול לה

 ולהגיד מבקר המדינה אומר ולהגיד אמן.

 מה?  ע:"רה -אבי בינמו  

אנחנו יכולים, סליחה. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים להסדיר את  זאב שפילגר :

הכול. הייתי בוועדת ביקורת, אתה באת ואמרת והיא קצת פרגנה לך. אמרת 

 את הכול. היא אמרה לך זה מה שאנחנו מצפים ממך. שאתה הולך להסדיר
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 נכון. זה מה שאנחנו עושים. ע:"רה -אבי בינמו 

הם מצפים באותה מידה גם שתסדיר את עניינם של כולם ללא יוצא מן  זאב שפילגר : 

 הכלל. אנחנו לא באים לערוף ראשים כאן. 

 חס וחלילה. ע:"רה -אבי בינמו 

 קחת אחריות.אנחנו באים ל זאב שפילגר :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

האלה, מכל המצב שהגענו אליו.   תגם עלינו.   כי אנחנו חלק מכל הכישלונו זאב שפילגר :

 -יפה, אני רוצה באמת להחמיא לך. אני חושב שבתקופה שהיית כאן  סך 

הכול  ביצעת את עבודתך בצורה מאוד נאמנה.  אני חושב שקידמת ותרמת 

ים.  אני יכול להגיד שאשתי היא אחת מהן גם כן שהייתה כאן לישוב ולנש

שותפה למספר ערבים שתכננתם והרצתם.  והיא מדברת בהערצה ובפרגון. 

אני חושב שעשית את זה בצורה מיטבית. אני חושב שעצם הוצאתה 

מהמשבצת שהיא נמצאת, זה רק יפגע  בנו, בנשים וכל המערכת. צריכים 

תי להגיד סטופ.  אני גם אמרתי לפני זה, שמים להיות מספיק נבונים לדעת מ

קו מסוים. עד כאן. יפה בללי , כמו שאר העובדים, לא צריכים להיות 

מפוטרים. צריכים להסדיר את עניינם במסגרת החוק. מי כמוך יודע את כל 

האופציות שישנן. אני לא בא ללמד אותך, יש לנו בשביל זה יועץ משפטי. הוא 

חוות הדעת שלו ולמצוא  את העמק השווה איך להמשיך  יוכל לבוא ולתת את

הלאה. לא צריך לערוף ראשים של אנשים שהם לא פשעו. הם לא פשעו. יפה, 

המון תודה באמת על כל התקופה. אני מקווה שתמשיכי להישאר איתנו בסך 

 הכול ותמשיכי לתרום לישוב. -

 תודה רבה, זאב.  ע:"רה -אבי בינמו 

 . תודה זאב שפילגר :

 משיח, בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

שנה.  70האיש שיושב ליד ראש העיר, קוראים לו משיח עמר. יש לו שם כבר  מ. עמר :

לא זה שיושב ליד לידך או לימינך,  ואני את הגברת בללי הכרתי לפני מערכת 

הבחירות אולי שנה לפני כן. שנתיים, שלוש.  לא זכור  לי בדיוק. אני לא רוצה 
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חס לדיון הזה. אני מבקש רק לציין מספר עובדות. כאשר התחלנו את להתיי

מערכת הבחירות לפני הבחירות לרשויות המקומיות, פגשתי את הגברת 

מאוד מוכשרת, בעלת כישורים בכל התחומים שאנחנו  -בללי, אישה מאוד 

באמת טיפלנו בהם ומצאנו לנכון שהיא באמת יכולה להיות האישה במשבצת 

ברשימת הליכוד לרשות ממקומית.  ואכן ולי באופן אישי יש לי של הנשים 

רק הערכה וכבוד על היכולות שלה, על הכישורים שלה, יש לי רק  מילים 

טובות לומר  עליה. וגם מה שעשינו ביחד במערכת הבחירות. לצערי הרב, 

סייעת הליכוד קיבלה רק שני מנדטים. ומתוך הערכה אישית הזזתי את 

, וכן הלאה, כלפי מטה, בפניה אישית שפניתי 4מה למספר ברשי 3מספר 

לחיים ביבס שהוא היה יושב ראש הוועדה העליונה בליכוד, וביקשתי ממנו 

בקשה אישית מתוך  הערכה לגברת בללי, שאני רוצה שהיא תהיה  במקום ה 

ברשימה. ואכן נעניתי בחיוב בהסכמתו כמובן של יושב ראש התנועה,   3  -

וכו'. ועם זה הלכנו לבחירות.  והייתי גאה ברשימה מאוד   -ו וכו'  ביבי נתניה

. ועם זה 3, הגברת בללי מספר 2, שפיגלר מספר 1מסודרת, גם אני מספר 

,  -מנדטים? עד כאן זו האסכולה   2הלכנו לבחירות. מה לעשות שקיבלנו  רק 

ם העסקנות הפוליטית. מרגע שיצא מכרז לבחירת יועצת ראש העיר לקידו

מעמד האישה, גברת בללי לא הייתה בשום פנים ואופן מינוי פוליטי.   חד 

וחלק. ברגע שהיא כתבה מכתב לראש העיר שהיא מתפטרת מרשימת 

חזר למקומו,  מי  3הליכוד, והיא לא נמצאת ברשימת הליכוד, דהיינו  מספר 

 , וכן הלאה. 4 -עלה ל  5 -, ו 3 -עלה ל  4 -שבא בתור עלה למעלה ו 

 אתה טועה. . בללי :י

 את הנתון הזה, לא ניתן לשנות. מ. עמר :

 ומטעה. י. בללי :

מפני שהגברת בללי כתבה את המכתב, וזה אחד מהתנאים שמתחייבים  מ. עמר :

שאדם רוצה לעבוד בעירייה, הוא לא יכול להיות במיוחד כשמדובר על 

 , -תפקיד חשוב ביותר  

 ,  -אתה אומר ש  רועי לוי : 
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 מה? מר :מ. ע

 סליחה, שקטעתי אותך.  רועי לוי :

,  אני מציין  את  -לא, אתה יכול לקטוע אותי. אני  רק מציין עובדות. אני לא  מ. עמר :

העובדה שאכן היא כתבה את המכתב שהיא פורשת מרשימת הליכוד.  וזה 

דבר שהיה מתחייב כדי להשתתף בכלל במכרז הזה. והיא השתתפה ועמדה 

של המכרז. בכל תנאי הסף ולפי דעתי אפילו תנאי הסף הם בכל התנאים 

קטנים עליה עד כמה שאני מכיר אותה באופן אישי. ולכן אני חושב שיש פה 

, שתי תקופות.   תקופה אחת של עסקנות  פוליטית , נקודה. ותקופה  -שני  

אחרת שעובדת עירייה עם כל המתחייב מכך. מעבר לזה אלה  העובדות.  אני 

מאוד שיפה הגיעה לצומת איפה שהיא הגיעה.  תמיד תישאר לי הערכה  צר לי

אישית כלפיה.   תמיד יישאר לי הכבוד  האישי כלפיה על מה שהיא עשתה 

ועל מה שהיא עושה ועל מה שהיא תעשה. ואני אברך אותה בכל דרך שהיא 

 תפנה. שתעשה ותצליח.

 כן. בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ?נעמי את רועי לוי :

 לא. נעמי:

 קיי. אדוני ראש העיר,  -או  רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

, אולי בנושא הראשון שהגברת העלתה, וזה הנושא של  -אני אפתח ב  רועי לוי :

הזדמנות לשימוע. שוויוני, עם עורך דין. אני  מאוד מעריך את מה שעשית 

ך עורך דין, אני   יפה, שבאת ועמדת לבד וייצגת את עצמך. אבל אם יש ל

סבור שהיה ראוי שהוא יהיה פה והוא ייצג. על אף שייצגת את עצמך בכבוד 

 רב. עוד מעט אני אתייחס לזה גם כן.

 חצי שעה לפני תחילת הדיון, הודיעו לו שהבקשה לדחייה נדחית. י. בללי :

 , למי הוא הגיש את הבקשה?  -אם כך,  ואני מעריך   רועי לוי :

 יחה?סל י. בללי :

 למי הוא הגיש את הבקשה? רועי לוי :
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 לעורך דין טנגלר לראש העיר, למנכ"לית. למי שצריך. י. בללי :

 ומי הגיב?  י. אדרי :

 טנגלר. י. בללי :

אז אם כך אדוני ראש העיר, אני חושב שזה לא ראוי ולא קולגיאלי בכלל    רועי לוי : 

ים או לא דוחים. מן הסתם  חצי שעה לפני דיון להודיע על כזה דבר. אם דוח

עורכי דין שמבקשים אחד מהשני לדחות בגלל נסיבות כאלה ואחרות, אפילו 

משפט נעתרים אחד לשני, אלא במצבים קיצוניים. גם אנחנו  -דיונים בבתי 

במועצת העיר תמיד נעתרנו כאשר הייתה בקשה לדחות דיונים מסיבות 

לא ראוי בכלל לקיים את כאלה ואחרות. הדיונים נדחו. אני חושב שזה 

ידי עורך דין, אבל זה  -השימוע הזה מלכתחילה כאשר היא לא מיוצגת על 

הזכות בסיסית.  כל עובד שרוצה לעבוד שיש לו מקום  עבודה, רוצה להיות 

מיוצג בשימוע, אבל כאן זה שימוע זה הפך להיות הצגה. זה לא הצגה. אני 

מבקש חוות דעת מהיועץ  חושב אדוני ראש העיר, שמן הראוי שהייתה

המשפטי, או שהיועץ המשפטי היה נותן חוות דעת לפני שאנחנו מתכנסים 

אדם, על    -פה, לקיים את הדיון הזה בדלתיים סגורות,  מדובר על בני 

אנשים שצריכים לעמוד. זה לא צריך להיות הצגה הכי טובה בעיר.  איך 

שאני כבר אפרט עוד מעט.  הדברים נראים. אבל כמובן אדוני ראש העיר, כפי

אפילו לא חשבת על זה, לא חשבת על איך לכבד ואיך לעשות את המעמד 

 יותר מכובד ויותר קל לאדם שניצב בו. הרי למה לא חשבת? מה הסיבה? 

 אבל אתה יכולת לחשוב?  ע:"רה -אבי בינמו 

 מה הסיבה שתחשוב? רועי לוי :

 אתה יכולת. ע:"רה -אבי בינמו 

אם תקטע אותי, אני מבטיח לך שמהנושא הבא אין נושא שאני לא  אקטע   רועי לוי :

 -שעות ו  3אותך. הנה אני אמרתי את זה פה. הישיבה  מתנהלת כבר במשך 

דקות, לא קטעתי אותך ולו פעם אחת. ולא  הפסקת לקטוע אותי לאורך  10

 כל הדרך. 

 דקות. 5יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 
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 מה יש לי. אל תגיד לי  רועי לוי :

 דקות. 5יש לך  ע:"רה -אבי בינמו 

זו צורת ההתנהגות שלך?  וחבל שאתה מתנהג ככה. אמרתי לך גם בישיבה  רועי לוי :

הקודמת שיצאה מכל פרופורציות,  ואמרתי לך את זה גם בעוד הרבה 

ישיבות. אתה תכתיב את גבולות הגזרה. אם אתה תהיה ממלכתי כולם יהיו 

כתיים. אם תתנהג כמו שוק אז כולם יהפכו להיות   שוק.  חייבים להיות ממל

אבל בסופו של דבר אתה יושב על כיסא ראש העיר ואתה קובע את גבולות 

אדם שנעמד פה, היית מבין. אבל  -הגזרה. ואם היית חושב לעומק גם על הבן 

לצערי הרב, אדוני ראש העיר, וגם על זה כבר דיברנו, מיום שנבחרת לכיסא 

ותן לך טיפ או לא,  איך שלא תרצה לקרוא לזה, התנתקת מעצמך או ואני נ

אדם שאני הכרתי בפן האישי שכן היית מכבד אנשים  -לפחות  מהבן 

ומסתכל בגובה העיניים, ואני אומר לך התנתקת ועברת לאיזה ספירה 

אחרת. ואני מציע לך באמת ברמה האישית תנחת על הקרקע. זה שאתה 

, זה יכול להשתנות. מחרתיים זה יכול  -זה לא כי  היום ראש עיר,  מחר 

להשתנות. יום אחד זה ישתנה. בסדר? בוא נגיד ככה. תמשיך להסתכל 

לאנשים בעיניים, תמשיך להיות איתם בגובה העיניים. אתה נותן  למעמד 

 50כזה לעובד לעמוד כאן בפני אנשים? בפני הצגה? וראם היו כאן עכשיו עוד 

ת שהיא חזקה, ואם זה היה מישהו אחר? או מישהי  איש?אז יכול להיו

אחרת? החשיבות של הנושא של מעמד האישה כפי שיפה הגדירה אותו וכפי 

שאנחנו מכירים אותו, ואני באופן אישי מכיר אותו. הפך להיות אצלך לצערי  

סיסמא ללא תוכן. עכשיו, האמת אני אגיד לך? גם אני חשבתי מפרסומים 

פרסמת דרך הדובר באתר האינטרנט או בעיתונים, שלעתים העירייה מ

שבאמת אתה שם את החשיבות של מעמד האישה כערך. אבל עומדת כאן 

היועצת לקידום מעמד האישה, ואני רואה שאין  ערך לוולקני הדברים 

 האלה.

 יועצת ראש העיר לקידום, שים לב. תגדיר את זה נכון. ע:"רה -אבי בינמו  

 יועצת. רועי לוי :
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 סליחה על הפרעה. ע:"רה -י בינמו אב

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. אתה מבין? עוד פעם, שים לב, מה  רועי לוי :

 ,  -של אמרת 

 סליחה על הפרעה. ע:"רה -אבי בינמו 

לא, לא על הפרעה . שים לא באמת שאמרתי לך לפני דקה.  זה בדיוק  רועי לוי :

 ועצת לקידום המעמד? מה קרה?היהירות והגאוותנות. ואם אמרתי י

 אז אני מתקן אותך.  ע:"רה -אבי בינמו 

לא. מה קרה? בוא תגיד לי.  אתה חייב שזה יגיד לראש העיר. למה שהיא לא  רועי לוי :

 תהיה היועצת של כל העירייה? 

 יש הגדרה סטטוטורית. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי. -או  רועי לוי :

 רועי.  ע:"רה -אבי בינמו 

אבל מהדברים שלה עולה, כי בדברי התוכן, בדברי העומק מסתבר שלא נתת  י איבגי:יש

לה לגעת בהם.  עכשיו, את מי אתה מכשיל? אותה? מה פתאום? הרי זה לא 

היא. היא בעניין הזה אני מצטער להגיד לך יפה, את כמו כל אחד מאותם 

ת,  גם אם עובדים שהפסיק לשרת אג'נדה פוליטית. זה הכול. את לא מיוחד

את חושבת שאת מיוחדת, אני מצטער. את לא מיוחדת. כבר עברנו קודם 

בדוח הקודם על עובדים שהפסיקו לשרת אג'נדה פוליטית. ואנחנו  נראה לא 

שבועות עד חודש, איך בדיוק הדברים האלה מסתדרים. אני  3היום, בתוך 

 , אתה רוצה להגיד מה שהוא אמר לך? -הייתי מצפה משימוע   

 אני אמרתי לו שיפה זה לא מינוי פוליטי. מ. עמר :

 זה לא מה שאמרת לו. אני שמעתי מה שאמרת לו.  רועי לוי :

 אם שמעת תגיד מה אמרתי. מ. עמר :

 , -האם בתיק האישי   רועי לוי :

 רגע. תגיד מה  אמרתי. מ. עמר :

 לא אגיד. רועי לוי :

 למה? מ. עמר :
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 ככה. רועי לוי :

 ה לא שמעת.  את מ. עמר : 

 אמרתי לך. רועי לוי :

 למה? מ. עמר :

 אני משתדל לא לקטוע אותך, ולכבד אותך.  רועי לוי :

 תודה רבה. מ. עמר :

אני הייתי מצפה שכשאומרים חשיבות של מעמד האישה, הייתי אני חייב  רועי לוי :

לספר לך אדוני ראש העיר, הייתי לא מזמן בארגון שנקרא אישה לאישה. 

חתי שם עם עובדים ועם נשים שנמצאות שם. כדי לעמוד על דברים ושוח

לחדד גם לעצמי ודברים שאני לא יודע על הנושא של נשים. איפה הן  

נתקלות,   איפה  הבעיות, איפה זה. לעתים אנחנו גם כגברים יכולים להיות 

מנותקים מזה. ואני אומר את האמת, ומתוודה שלעתים גם אני רואה את 

ר ואני אומר כאילו זה לא נראה אמיתי. אבל אתה יורד לשטח פערי השכ

 4 -ואתה למד שזה נכון. עכשיו, אישה היא קודם אמר משהו שציינת את ה 

מודע שלך זה סביר  -. כנראה בתת 1200 -אלפים ש"ח, אתה לא ציינת את ה 

ש"ח אבל זה לא הכול. בזה לא נמדדת רק הפליית    1200שאישה תקבל 

ליה הקשה ביותר כלפי נשים מסתבר, זה תראה גם הזה צירוף   נשים.  ההפ

מקרים, שאני רואה שזה מיושם פה הלכה למעשה. ההפליה הכבדה ביותר 

כלפי נשים, היא באמצעים שניתנים להן כדי להשיג את המטרה שלהן 

בעבודה. אז נכון שכשאנחנו מדברים על הפליית נשים זה תמיד כאילו 

ווקא שכר. זה אולי לשים את האישה בתפקיד ובאותו הפלייה שכר, זה לאו ד

 תפקיד שנותנים לה, לא נותנים לנו תקציב הולם, לא נותנים לה אמצעים. 

 אגו.  דובר :

שלא יפריע לי. אמרתי שלא נותנים לה תקציב הולם, ולא נותנים לה  רועי לוי :

, בכדי אמצעים, ומונעים ממנה להגיע לאן שהיא צריכה להגיע. בכדי להכשיל

שהיא לא תדע. וזו הפליית הנשים  כפי שאני ראיתי אותה והכרתי אותה 

כשירדתי והלכתי להקשיב,  הגדולה ביותר קיימת היום.  לפחות בשוק 
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העבודה. יש הפליות מסוגים אחרים חס וחלילה. אני לא רוצה לתחום את זה 

פעם  רק לזה. אבל בשוק העבודה הנושא הזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם,

אחר פעם, פעם אחר פעם.  ומסתבר שאת כל הדברים האלה אדוני ראש 

העיר, הצלחת באורח פלא, לגעת בדיוק בקצה של הגאוס, של פעמון הגאוס 

ולהיות שם ופשוט אם יש פרמטרים, הצלחת לעבור על כל הפרמטרים בתוך  

הפעמון. על כל הפרמטרים הצלחת לעבור. וליישם את ההפליה כפי שהיא 

תקפת לך עוד פעם, גם כאשר אתה מדבר עם נשים, וגם כשאתה קורא מש

וכבר ידוע ולא פעם הדבר הזה נשמע  ואנחנו יכולים   מאמרים בנושא הזה.

לראות את זה בשכונה שאנחנו נמצאים היום, אני מדבר על השכונה במזרח 

, הוא ראי לחברה, שבה היה  -התיכון, עד כמה היחס לנשים הוא מראה  

יחס כלפי נשים. אם אנחנו נלך לסוריה ואנחנו נראה איך מפלים את אותו 

הנשים שם, אנחנו נראה שבסוריה לא קיים זכויות אזרח. ובאיראן וטורקיה 

בדרך לשם. ובמקומות שמכבדים נשים נותנים להן את המקום  המכובד 

שלהן, אתם רואים שהחברה היא חברה מערבית ומתקדמת. ואצלנו כאן 

חלקת העולם הקטנה שלנו, מה אתה עושה את ההשוואות רועי בתוך הבית ב

 זה סוריה וזה זה. 

תסלח לי רגע שאני קוטע אותך.  יש משפט בגמרא אבי, שאומר  על מה  ישי איבגי:

הוקירו נשיכם כדי תתעתרו. תוקיר את האישה כדי  -שרועי אמר עכשיו  

 שתתעשר. תמשיך. זה רשום את זה בגמרא. 

 אני שמח שאתה מדבר על עצמך במראה. ע:"רה -אבי בינמו 

   ,  -אני לא   רועי לוי :  

 איזה מראה?  ישי איבגי:

לצערי אני לא מכיר את הגמרא, אבל אני מעריך שהם היו הרבה יותר  רועי לוי :

 חכמים. 

 רועי, אני אודה לך אם תסיים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני מיד אסיים ברשותך.  רועי לוי :

 תודה. ע:"רה -ו אבי בינמ
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לכן איך זה מתקשר כל הגלובלי הזה אלינו לרמה מקומית?   אני תמיד אומר  רועי לוי :

שאם נשנה את האזור שלנו,  את השכונה שלנו ואת העיר שלנו, בטח נשנה גם 

את המדינה שלנו ואת העולם בצורה כזאת או אחרת. יש כאן הרי איזה 

דוני ראש העיר, התייחס לגברת אפקט. אכן אנחנו מתייחסים, אם אתה א

בללי כפי שהתייחסת אליה,   מה זה אומר עליך?  מה זה אומר על תנאי הסף  

שלך, הכשירות שלך לשמש בתפקיד שלך? אם התייחס אליה ככה.  ואם 

התייחס אליה ככה איך אתה מתייחס לאחרים?  מה היחס שלך אליהם? מה 

שטיח. אני אומר לך שהיא אמרה זה לא משהו שאפשר לטאטא מתחת ל

לפחות לא מבחינתי, כאילו כלום לא קרה, כאילו לא נאמר שום דבר.   

הדברים שנאמרו נאמר  בצורה ברורה. הייתה כאן הפליה כלפי יועצת ראש 

העיר לקידום מעמד האישה. בלי שאף אחד נוקף אצבע. בלי שאף אחד בא 

לאו דווקא ראש  לעזור. דווקא שהיא שאמורה לעזור לראש העיר שלא יפלו,

העיר, עובדים אחרים, מנהלי מחלקות אולי, חס וחלילה.  אני לא אומר שהם 

עושים. יפלו נשים במשרדם, היא שאמורה להעיר את עיניך. היא בעצמה 

נפלה קורבן לזה. ואדוני ראש העיר, אם הדברים שאמרת אגב, שבגללם אתה 

יון בדלתיים סגורות רוצה לפטר אותה. אם הם נכונים. הרי אולי לפחות בד

היית מביא את התיק האישי שלה בפני מועצת העיר. אותי מעניין לדעת , אני 

ישבתי כמה פעמים בחיי בשימועים של עובדים. אין כזה דבר שימוע בלי 

לדבר על ההיסטוריה של העובד.   איך אני יכול לקבל החלטה של שימוע, 

עמים הוא הגיע למקום מבלי לדעת מה ההיסטוריה של אותו עובד? כמה פ

העבודה?  כמה לא? האם הוא החסיר שעות? כמה ימי מחלה? כמה ימי 

חופשה? אולי יש לו הערות בתיק האישי שלו? אולי הוא לא מתנהג כהלכה? 

יכול להיות גם שראש העיר צודק. אבל הדברים הבסיסיים,  שאמורים 

מור, אינם להיות מונחים בפנינו כחברי מועצת העיר, כחברי ועדת השי

 מונחים לפנינו היום. ובזה אסיים אדוני ראש העיר.

 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 שאמרתי שזה חוזר כחוט השני, לאורך כל ישיבת המועצה. ובזה אסיים.  רועי לוי :
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 תודה רבה  רועי. ע:"רה -אבי בינמו 

 קח אחריות .  רועי לוי :

 אני אקח.  ע:"רה -אבי בינמו 

 גם בנושא הזה. רועי לוי :

 תודה רבה  רועי. ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה כפי שאמר לך מבקר המדינה, אתה אחראי על קליטת העובדים.  רועי לוי :

 אני אחראי.  ע:"רה -אבי בינמו 

כל תעשה שימוע לעצמך בפני מועצת  -אתה עושה שימוע לעובדים? קודם  רועי לוי :

 העיר.

 , -אני אחראי   ע:"רה -אבי בינמו 

 כך תשפיל עובדים פה.  -אחר  רועי לוי :

 תודה רבה. תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 קודם תשים את עצמך . רועי לוי :

 תודה רבה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כאשר רצינו להביא אותך לשימוע במועצת העיר רצת ליועץ המשפטי. רועי לוי :

 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 נו חוות דעת שאנחנו לא יכולים לעשות לך שימוע.שיוציא ל רועי לוי :

 אמרת שאתה מסיים נכון? אל תתלהם. אמרת שאתה מסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 רצת ליועץ המשפטי. כי אתה קוטע  אותי. רצת ליועץ המשפטי. רועי לוי :

 אמרת שאתה מסיים. ע:"רה -אבי בינמו 

 א לראש העיר לשימוע.לתת חוות דעת אתם לא יכולים לקרו  רועי לוי :

 כן. כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

אז אתה בורח ומתחמק משימועים  אבל אתה נותן לעובד לשבת פה בלי עורך  רועי לוי :

 דין.

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 תתבייש.  רועי לוי : 
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כל, ככה מאשרים את העברת היועצת לקידום מעמד  -בסדר. קודם  ע:"רה -אבי בינמו 

 יפה בללי, מתפקידה. מי בעד? האישה הגברת

 יש לי הצעה חלופית. רועי לוי :

 מי בעד?  ע:"רה -אבי בינמו 

 יש לי הצעה חלופית. רועי לוי :

 תעלה את ההצעה אחרי זה. ע:"רה -אבי בינמו 

 לא, לא, לא. יש לי הצעה חלופית. רועי לוי :

 מה ההצעה החלופית שלך?  ע:"רה -אבי בינמו 

 יש לי הצעה חלופית. סליחה, רועי לוי :

 כן? ע: "רה -אבי בינמו 

 ההצעה החלופית היא ראש העיר ייקח אחריות, יתפטר מתפקידו.  רועי לוי :

 , -טוב. אמרת   ע:"רה -אבי בינמו 

 כך יביאו את ההמלצות בפני מועצת העיר.  -ורק אחר  רועי לוי :

. 6, 5, 4, 3, 2, 1. מי נגד? 4, 3, 2, 1קיי. מי בעד הצעת רועי לוי?  -או  ע:"רה -אבי בינמו 

הצעת ההחלטה של ראש העיר מאשרים העברת היועצת לקידום מעמד 

 ? האישה הגברת יפה בללי מתפקידה . מי בעד

 .4, 3, 2, 1מה זה?  אדווה קאופמן :

 . 6, 5, 4, 3, 2, 1 ע:"רה -אבי בינמו 

 ?6. איך?   איפה 5 רועי לוי :

 . סליחה.  סליחה. 5, 4, 3, 2, 1  ע:"רה -אבי בינמו 

 גם בהצבעה הקודמת.  רועי לוי :

 סליחה, סליחה. אני רוצה לתקן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כן. רועי לוי :

 נגד. 5  -בעד ההצעה של רועי לוי ו  4בהצעה הקודמת היו  ע:"רה -אבי בינמו 

 

 

 

 מאשרים העברת היועצת לקידום מעמד האישה הגברת יפה בללי מתפקידה . -הצעת ההחלטה 

 5 -בעד

 4-נגד

 אין-נמנע

 

 ראש העיר יקח אחריות ויתפטר מתפקידו -הצעה חלופית

 4 -בעד

 5 -נגד

 אין -נמנע
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 נעמי יצאה חוצה כי היא לא רוצה.  רועי לוי :

 , -עה  בהצ ע:"רה -אבי בינמו 

 , -כך   -היא יודעת שאחר  רועי לוי :

 , -סליחה. הצעה   ע:"רה -אבי בינמו 

 מה אתה חושב,  אתם חושבים שהיא לא יודעת? רועי לוי :

 , -בהצעה לאשר את הערת   ע:"רה -אבי בינמו 

 ברחה החוצה כדי לא להצביע.  רועי לוי :

 , -סליחה. בהצעה  ע:"רה -אבי בינמו 

 ברחה החוצה כדי לא להצביע. פשוט חוצפה.  רועי לוי :

 את העברת היועצת לקידום מעמד האישה. ע:"רה -אבי בינמו 

 תקרא לנעמי שתבוא להצביע. רועי לוי :

 סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 היא מתביישת.  אדווה קאופמן :

סליחה, רועי אתה מפריע. מאשרים את העברת היועצת לקידום  ע:"רה -אבי בינמו 

 מד האישה. מע

 בושה לאישה. אדווה קאופמן :

. תודה רבה. אני 4. מי נגד? 5הגברת יפה בללי מתפקידה. מי בעד?  ע:"רה -אבי בינמו 

 רוצה להגיד אבל מילה אחת. 

 אדוני ראש העיר.  ישי איבגי:

 לא, לא.  אל תגיד. רועי לוי :

 למה?  ע:"רה -אבי בינמו 

 אל תגיד שום דבר.  רועי לוי : 

 למה לא להגיד?  ע:"רה -בינמו  אבי

 תתבייש במה שעשית.  רועי לוי : 

 אתה תתבייש. אתה תתבייש. ע:"רה -אבי בינמו 

 יצאת כולך. תתבייש. רועי לוי :

 אתה תתבייש.  נעשית מגן העולם.  ע: "רה -אבי בינמו 
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 בדיוק.  אדווה קאופמן :

 הישיבה? נעשית מגן העולם. אתה תנהל לי את  ע:"רה -אבי בינמו 

בוא נעשה עוד פעם הצבעה. היא יצאה לעשות פיפי.  בוא נעשה עוד פעם  רועי לוי :

 הצבעה

 סליחה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל היא רוצה להצביע.  רועי לוי :

 סעיף הבא, היא תצביע בדיון הבא. ע:"רה -אבי בינמו 

 בוא נעשה עוד פעם הצבעה. רועי לוי :

 קר המדינה. דוח מב ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל בוא נעשה עוד פעם הצבעה. רועי לוי :

 בנושא ייעוץ ואספקת שירותים משפטיים. 22.11.2016מיום  ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לה להצביע.  תנו לה להצביע. למה לא?  רועי לוי : 

 , -אני מבקש מכם   ע:"רה -אבי בינמו 

 למה לא לתת לה להצביע? רועי לוי :

 אדוני הנכבד. ע:"רה -אבי בינמו 

 למה לא לתת לה להצביע?  רועי לוי :

 אני מבקש להתייחס  לדוח.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סגנית ראש העיר.  רועי לוי :

 אתה מפריע.  ע:"רה -אבי בינמו 

 היא רוצה להצביע. רועי לוי :

 לניהול העירייה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל היא רוצה להצביע. רועי לוי :

 אתה מפריע פעם אחרונה. רועי, אני מבקש ממך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לה להצביע.  רועי לוי :

 אתה מפריע. רבותיי, דוח מבקר המדינה. ע:"רה -אבי בינמו 

 ) לא ברור ( אגודת סטודנטים.  רועי לוי :

 מבקר המדינה. איפה ההצעה שלהם? ההצעה שלנו.   ע:"רה -אבי בינמו 
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 זה דיון. דוברת :

 

 בנושא ייעוץ ואספקת שירותים משפטיים 22.11.2016בקר המדינה מיום דוח מ

דיון? טוב. דוח מבקר המדינה בנושא ייעוץ ואספקת שירותים   ע:"רה -אבי בינמו 

מקצועיים.  נשר היא עיר חזקה ואיתנה, שקיפות יושרה ומנהל תקין הם 

שרד אבני היסוד שלה. עיריית נשר ואני העומד בראשה רוכשים כבוד למ

מבקר המדינה ולהליך הביקורת. עיריית נשר עומדת בממצאים המועלים 

בדוח מבקר המדינה. ופועלת לתיקון ליקויים ברשות מנכ"ל העירייה הגברת 

לחוק  מבקר  21ג' לפי הוראות סעיף  170מיכל לבנייה, בהתאם לסעיף 

 ,  -המדינה. ממועד תחילת כהונתי  

 , -אתה לא יכול   ישי איבגי: 

אני רק מקריא. פעלתי לפעול בכל הנוגע להיבטים החוקיים אך ורק  ע:"רה -בי בינמו א

פי הנחיות היועץ המשפטי לעיריית נשר, שומר הסף המקורי, עורך דין  -על 

 אלכס טנדלר.

 אדוני, אתה לא יכול. ישי איבגי:

 , אתם תשלחו את המכתבים. התפיסה שניצבה בבסיס -התפיסה  ע:"רה -אבי בינמו 

פעולותיי לפיה היועץ המשפטי לעיריית נשר אשר משמש שומר סף המשרת 

אך ורק  את שלטון החוק והאינטרס הציבורי, לראייתי היועץ המשפטי 

לעירייה הוא הסמכות המשפטית העלינוה ברשות וחוות דעתו היא 

המחייבת. שמחתי לגלות כי עמדת משרד מבקר המדינה כפי שהיא מבוטאת 

מדה עליה הקפדתי לשמור לאורך כל הדרך.  אני אקצר בדוח, חופפת לע

ואומר עוד בעניין הזה, אבקש להפנותכם לחוות דעתה של עורכת דין רות 

שוורץ לשכת  היועץ המשפטי במשרד הפנים התומכת אף היא בטענה הזו. 

ראש העיר רשאי להתקשר בחוזה בשם העירייה, ללא החלטת  -אני מצטט  

ית הכרוכה בחוזה ניתנת הקצבה מתאימה המועצה אם להוצאה הכספ

בתקציב    המאושר.  חוות דעת אלו מנומקות באופן ברור כי הליך 

ההתקשרות עם משרד עורכי הדין החיצוני היה תקין. עם זאת, ולאור האמור 
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באופן מפורט, עוד במהלך קבלת דוח מבקר המדינה בעניין הזה, קיבלנו את 

יותיו ולפי כך בעת התקשרות עם משרד פי הנח -הערות המבקר ופעלנו על 

עורכי דין חיצוני עיריית נשר דואגת לקיים הליך תחרותי, שוויוני וזאת 

בנוסף לאישור היועץ המשפטי לעירייה, כפי שהתקיים עד היום וזאת 

בעניין התקשרויות באופן מוכרז.  8/2016בהתאם לחזור מנכ"ל משרד הפנים 

 .  דיון בלבד.2016בעוני שלישי לשנת . דוח ר4 -יש לנו דיון בנושא ה 

 רגע. רגע. סליחה. אנחנו צריכים לדון בנושא.  רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אתה רץ.  לנו גם   רועי לוי :

 , -רגע. הוא רוצה   ישי איבגי:

 לא. לאן רצת בדיון.  רועי לוי :

 משיח ינהל את ההמשך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 י אמתין לך. אנ רועי לוי :

אל תמתין לי בבקשה. אל תמתין לי בבקשה. משיח, אני מבקש  ע:"רה -אבי בינמו 

 שתקרא.

אנחנו ממתינים לך. כולנו ממתינים לך. כולנו ממתינים לך. כשתבוא, נדבר.  רועי לוי :

 מה? 

 תראה איזה כבוד אתה מקבל.  ישי איבגי:

 

 אבי בינמו , ראש העיר, יוצא מהאולם

 ביניהם מחוץ לדיון ( ) מדברים 

 אבי בינמו , ראש העיר, חוזר לאולם

 

 כן. בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כן. אדוני ראש העיר. ישי איבגי:

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 
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ככה, לגבי תיקון הליקויים דווקא בנושא הזה של היועצים המשפטיים, אני  ישי איבגי:

שות את זה אחרי דוח חושב שלא כדאי ) לא ברור ( כי עוד המשכת לע

המבקר. הרי כאשר היה לך מיעוט בקואליציה, העברנו הצעה שההצעה 

הייתה כאשר המועצה תחליט לאשר מעבר של תיק בהמלצה של היועץ 

המשפטי, מעבר של תיק לעורך דין חיצוני עם המלצה שלו, אתה תוכל לעשות 

ר שינית את זה. בטרם העברת החלטה אחר, והקואליציה חזרה לאיתנה, כב

את  ההחלטה הזו, ופעלת בנגד להחלטת מועצת העיר שמבחינתך היא 

קובעת. והעברת תיקים ודברים עד אשר באו והסבו את תשומת לבך. אז 

כך אני חוזר על  -כל אתה לא יכול  להגיד אני מתקן ליקוי, ואחר  -קודם 

ני חושב אפשר להגיד את זה. א -קיי? אי  -ליקוי יותר חמור באותו נושא. או 

גם בנושא הזה אדוני ראש העיר, מצאו קשר בין יועצים משפטיים לבינך 

בנושא הזה. יכול להיות אתה יודע מה? שבאמת הם אנשים שהיו בייעוץ 

 המשפטי, אנשים ראויים. משרדים תותחים. 

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 -רך מהר אבל כשאצה הדרך, אמרתי את זה גם בדיון הקודם, כשאצה הד ישי איבגי:

מהר משאירים חללים מאחור. ואני אומר אם היה אפשר  -מהר  -מהר 

לעשות את זה בצורה מסודרת, עם תצהיר ועם הכול כמו שצריך, כמו שהיה 

צריך להתבצע בדוח. עם היעדר ניגוד עניינים והכול. אני חושב שגם  פה 

לך, ונתתי לך את הדוגמה הזאת גם על שכר של אחד העובדים בעירייה אצ

שאם זה היה מתבצע כהלכה, הם היו עובדים וזה היה חוקי. אבל אם 

, אף אחד לא  -מלכתחילה חושבים איך לעשות את זה מהר, אנחנו לא  

תופס. אין פה כלום . אין דין ואין דיין. אני אומר לך בסוף, איך אמר דן 

ידידי?  אמר תחנות הצדק טוחנות לאט אבל בסוף זה מגיע. אני חושב 

וקא במקרה הזה חזרת בבוטות על אותו הדבר,   ואני חושב שלא יהיה שדו

קיי?  אני חושב ראש  -נכון לך להשתמש במונח הזה תיקון ליקויים. או 

א עד ת. תסביר את הכול, אני אומר  -העיר, במקרה  הזה תסביר את הכול מ 
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ני איך התקבלו אותם יועצים משפטיים,  במי מדובר.  א  -לך, לפרוטוקול  

 חושב שאדוני ראש העיר, אתה יכול לחשוף את זה.

 ,  -אני   ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע, שנייה.  ישי איבגי:

 הדק שלך. 5אני מטר מודה לך . עברו  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. דווקא זה היה דקה.  ישי איבגי:

 הדק שלך. 5עברו  ע:"רה -אבי בינמו 

מקודם. תקשיב לי אדוני ראש העיר, אנחנו  4 -לא, הוא מחשיב לי את ה  ישי איבגי:

היום תהנה שיש אווירה טובה והכול. אני חושב שדווקא אתה צריך לרצות 

להאריך את הישיבה הזאת עד מחר. עד מחר. כי  אני חושב שזה נקודת כבוד. 

אז בוא אל תקטע אותי. עשית את זה כמה פעמים, אבל שאומרת לב 

לקטוע אותי, ולהמשיך. אני חושב אדוני שבעקביות אני עוצר כדי לתת לך 

ראש העיר שאתה חייב, חייב, חייב , חייב לספר למועצה איך הגיעו אותם 

יועצים משפטיים. מדוע דווקא אותם יועצים משפטיים. האם היה איזה 

קשר קודם? אני אסביר למה. כי לא ראיתי את התצהיר של היעדר ניגוד 

גם רוצה שתציין כדי שזה יהיה שקוף עניינים בקבלתם לעבודה.  אבל אני 

כך  -בפני המועצה, את הדברים אם אותו יועץ משפטי עבד עם העירייה ואחר 

הוא עבר לחברה הכלכלית,  למתנ"ס, לא משנה לאן. אני מבקש שתציג את 

זה גם. מפיך אני רוצה לשמוע את זה. ואם היה תחום לחוזה מתאריך עד 

 ר לתחום החוזה. תאריך ויועצים משפטיים עבדו מעב

 ,   -אני יכול להגיד לך  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני סיימתי אדוני ראש העיר. ישי איבגי:

לא, אני יכול להגיד לך שהייתה דווקא התמחרות ליועץ משפטי  ע:"רה -אבי בינמו 

לחברה הכלכלית, בהתאם להחלטת החברה הכלכלית, ונבחר יועץ משפטי 

 ,  -ם הקרובים. אני לא  שלפי דעתי יכנס לתפקידו בימי

 כונסה ועדת  הזה? רועי לוי :

 כן. לפי הספר. ע:"רה -אבי בינמו 
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 לא, הדירקטוריון כונס ואישר? רועי לוי :

 הדירקטוריון צריך לאשר אותו.  אבל ועדת המכרזים, היה מסודר.  ע:"רה -אבי בינמו 

את זה לדירקטוריון אבל לא משנה, אבל עכשיו אחרי שנבחר צריך להביא  רועי לוי :

 לאישור.

בסדר. כן. לא צריך לחפש יפה בירוקרטיה להכשיל מערכת.   הנה  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אומר לך איש ה 

הייתה החלטה. אז רגע. אני רוצה להגיד מה אמרתי כי אתה משתמש  ישי איבגי:

במילים שלי. הייתה החלטה להביא יועץ משפטי לחברה הכלכלית, אבל 

ש העיר כחבר דירקטוריון בדיוק כמוך אני מתריע שהוא לא יעשה  אדוני רא

 , -שום פעולה לפני ש 

 הוא לא יעשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 זה מה שאני אומר.   ישי איבגי:

 אל תתריע, הוא לא יעשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני חייב להתריע, אדוני אני חבר מועצה בדיוק כמוך. ישי איבגי:

 בסדר. אבל אני אומר, למה לך לפסול? ע:"הר -אבי בינמו 

לא, אני פסלתי?  שמעת אותי פוסל?  אני אומר אני מתריע שלא תהיה עוד  ישי איבגי:

 בעיה. 

 למה אתה מתריע? למה אתה מתריע ? ע:"רה -אבי בינמו 

 , -כי יש פה איזה דוח מבקר המדינה ואני   ישי איבגי:

 יי. בבקשה. כן. כן. כן. רבות ע:"רה -אבי בינמו 

 סעיף הבא.  דובר :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

אני מבקש להתייחס גם כן.  אדוני ראש העיר, ראשי אני חושב שבנושא הזה  רועי לוי :

ו, אני הייתי שמח אם היועץ המשפטי היה יכול להעיר את עינינו,  9ואל בט

 ,  -עדיף שלא תשתתף. אבל  

 תף? מי? שהוא לא ישת ע:"רה -אבי בינמו 

 אתה. רועי לוי :



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 112 - 

 אה, אני לא אשתתף?  ע: "רה -אבי בינמו 

 אבל זה עניין שלך מה אתה עושה.  רועי לוי :

 אני חושב שעדיף שאתה לא תשתתף. ע:"רה -אבי בינמו 

 קיי. בסדר. אני אומר מה דעתי. אפילו שאתה נמצא כאן בניגוד עניינים. -או  רועי לוי :

 היום בניגוד עניינים.  אתה נמצא ע:"רה -אבי בינמו 

 אולי תצאו שניכם להתאוורר?  דובר :

 בוא תדבר לעניין. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני אומר לך כי אתה לפני שתי שניות נתת לי איזה עצה. רועי לוי :

 , נכון.  -השיחה   ע:"רה -אבי בינמו 

לא משנה. ובסוף לקחתי אותה. למרות שניסית  כאילו לכתוב מכתב.  אבל  רועי לוי :

 אבל לקחתי את העצה שלך.

אבל אני מעולם לא עוותי את הפנים שלך בוואטסאטפ.  מועלם לא  ע:"רה -אבי בינמו 

 עשיתי את זה. 

 למי?  ישי איבגי:

 אני מעולם לא שלחתי למישהו הודעת וואטסאטפ עם פנים מעוותות. ע:"רה -אבי בינמו 

 ריך עושים.עוד מעט אני אגיד לך מה אתה ועוז רועי לוי :

 אני? בחיים שלי. בחיים שלי.  ע:"רה -אבי בינמו 

 על מה הוא מדבר?  מ. עמר : 

 בחיים שלי. ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אני לא    רועי לוי :

 אתה יכול להגיד על מה התחיל מדבר?   מ. עמר : 

 אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר גם על זה. רועי לוי :

 עיניים.  4 - נדבר ב ע:"רה -אבי בינמו 

 נדבר על כל עניין שתרצה.  רועי לוי :

 אבל תוכיח.  ישי איבגי:

 הצטלמנו ראובן צילם אותנו.  תזהר.  רועי לוי :

 ) צוחקים ( 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 113 - 

 יש לראובן חומר נפץ.  רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 אבי יש לך צפי?  דוברת :

 מה יקרה היום ומה יקרה מחר. כן. יש לי צפי. אני יודע בדיוק  ע:"רה -אבי בינמו 

 מחר אני מתחיל לחשוב מה יקרה.  -על ה  ישי איבגי:

 תתחיל לחשוב. ע:"רה -אבי בינמו 

 אבל היום אני רוצה לדעת  מה יקרה כי זה מעניין, כי זו מועצה. ישי איבגי:

 שעות.  4הישיבה היא  ע:"רה -אבי בינמו 

 מחר עוד? ישי איבגי:

 דאי. איזה שאלה? בוו ע:"רה -אבי בינמו 

 חזק וברוך.  ישי איבגי:

 איזה שאלה?  ע:"רה -אבי בינמו 

 מה רבותיי מעשייך.  אנחנו נהנים איתך. זה כבר יהיה יום שלישי ברציפות.  ישי איבגי:

 אנחנו נסיים את כל הסעיפים. ע:"רה -אבי בינמו 

 בבוקר.  8 -מחר ב  מ. עמר :

 ) צוחקים ( 

 שר. לא, יש ביקור  מ. עמר :

 אחרי הביקור. אנחנו חזקים.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כך יש כנס של  הליכוד.  -אחר  מ. עמר :

 אחרי אכנס.  ישי איבגי:

 כך יש חתונה.  -אחר  מ. עמר :

 אחרי החתונה.  ישי איבגי:  

 אחרי החתונה. ע:"רה -אבי בינמו 

 אחרי החתונה.  ישי איבגי:

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בסוף הוא יביא אותך בשישי. ישי איבגי:

 לפני הברית.  רועי לוי : 
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 בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

 גם  ברית.  מ. עמר :

 אחרי הברית. אם כבר אז כבר.  רועי לוי :

 אבי תמיד אוהב להגיד פוליטיקה זה לאנשים חזקים.  ישי איבגי: 

 נכון. ע:"רה -אבי בינמו 

 בלילה. 12 -אז בסדר גמור. אין בעיה. ב  ישי איבגי:

 לכן בואו נסיים את הדברים.  חברים. כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , בחודש ינואר, מתי זה היה ? דצמבר.  -בדצמבר  רועי לוי :

 לא, דצמבר. ישי איבגי:

, הוגש לנו תקציב העירייה והצבענו עליו. בכפוף אליו 2013דצמבר, דצמבר  רועי לוי :

עורך דין רון ברן. מי נעדר מהישיבה? כבוד גם הייתה ישיבה חופפת, של מינוי 

ראש העיר. אתם זוכרים שאמרתי בהתחלה שנעבור על זה שהוא   מסיר 

 מעליו אחריות? אז הנה  עוד דוגמה.

 באיזה שנה זה היה?  מ. עמר :

 . אתה גם נכחת בישיבה. 2014תחילת  2013סוף  רועי לוי :

 כן. כן.  מ. עמר :

 הזו.במהלך הישיבה  רועי לוי :

 אני זוכר.  מ. עמר :

 ,  -, אני אמרתי   -אם מסתכלים גם על הפרוטוקול, אני אמרתי   רועי לוי :

 לא הייתי.  2014 -ב  מ. עמר :

 ? 2014 -מה לא היה ב  רועי לוי :

 הייתי.  2013 -לא הייתי בישיבה, אבל ב  2014 -ב  מ. עמר :

 סתם הוא מדבר, רועי תמשיך.   אדווה קאופמן :

 קיי. -או  ועי לוי :ר

 בדצמבר.   14 -ב  ב. אייזנברג :

 הייתי. מ. עמר :

 זה בתקופה של דוד עמר  בטוח לא היית.  2013, תקציב 2013לא תקציב  רועי לוי :
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 לא בתקציב. מ. עמר : 

 . 2013 -שעובר ב  2014 ב. אייזנברג :

 . 2014 -דצמבר שהתייחס ל  מ. עמר :

 היית. רועי לוי : 

 כן. : מ. עמר

 יפה.  רועי לוי :

 לא הייתי. 2014 -ב  מ. עמר :

 . 2015לשנת  2014 -ב  רועי לוי :  

 .2015לשנת  מ. עמר :

 . 2014 -ולא ב  2015אני מזכיר לך. הוגש בפברואר  2015אבל זה של  רועי לוי :

 לא הייתי.  2016 -בסדר. זה לא קשור. אני לא הייתי שם.  גם ב   מ. עמר :

  נכון. : רועי לוי

 ? 2018 -מה יקרה  ב  ישי איבגי:

 ) צוחקים ( 

 זה חי. זה חי. זה עדיין חי.   מ. עמר : 

 הוא דיבר על המחר, אני לא יודע מה מחר. אתה מחר? ישי איבגי:

 גם חי. מ. עמר :

 בסדר גמור.  ישי איבגי:

התרענו בפני מי לא הגיע לישיבה? ראש העיר. אני זוכר שאנחנו בישיבה הזו  רועי לוי :

חברי מועצת העיר, שיושבים מסביב לאותו שולחן,  מלבד נירית שהיא 

 התחלפה.

 עורכת דין פרטית. ב. אייזנברג :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

התרענו בפני חברי המועצה, שהם מצביעים עבור עורך דין שנמצא בניגוד  רועי לוי :

גוד עניינים עם ראש העיר. אפשר להצביע לו, כי הוא נמצא בני -עניינים. שאי 

ואני זוכר את הזלזול, ואת הכלאחד יד שיעשו חברי המועצה שמצביעים לו. 

אבל אני איפה שהוא לא מאשים אותם.  כי באותה ישיבה אני ביקשתי 
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לראות את טופס היעדר ניגוד העניינים של אותו עורך דין. אם הוא חתם עליו 

 לפני שהגיע אלינו. 

אבל עכשיו אתה מקריא את מבקר המדינה. אתה ממחזר עכשיו את  ע:"רה -אבי בינמו 

 הדברים. אני חושב ככה. 

מסתבר, כפי ששיערתי באותו זמן, שהוא לא חתם על  טופס היעדר ניגוד  רועי לוי : 

כך הוא חתם עליו בדיעבד. וכשהוא חתם עליו בדיעבד  -עניינים. אבל אחר 

ם והקשרים שיש לו עם ראש באורח פלא, הוא לא רשם את מערכת היחסי

העיר. אדוני ראש העיר אני מופתע. אם יש משהו שהופתעתי בדברים שעשית 

הלא חוקיים, זה הנושא הזה. הרי אותו עורך דין רון ברן, אתה שכרת  אותו 

.  2011משפט,  ואת עיריית נשר בשנת  -באופן אישי כדי שייקח אותי לבית 

עורך הדין שלך? או שהאמנת שגם אם  מה היה נראה לך? שזה לא ברור שהוא

הוא עורך הדין שלך הפרטי,  עדיין אפשר למנות אותו? אני לא יודע. אבל  

כנראה במשהו האמנת. אולי חשבת שאם לא תהיה בישיבה ותתיר את זה 

בידיים של יחיאל, אז זה יעבור חלק. כי לא אתה הצבעת, מישהו אחר 

ניין הזה ספציפית. אני זוכר גם את הצביע. אז דוח מבקר המדינה מתייחס לע

אלף ש"ח ששילמנו לו מדי חודש. כל חודש הוא קיבל את  46הסכומים, 

 הכסף הזה.

מיליון ש"ח לשנה. הוא עורך דין  2אבי,  קודם הוא היה מקבל   ע:  "רה -אבי בינמו 

 מצוין.

 לא באמת.  דוברת :

 בנהרייה.  ע:"רה -אבי בינמו 

מיליון ש"ח. משה שחר תכנס אליו ללשכה,  10דין שמקבלים  יש גם עורכי רועי לוי :

אלף, אם אתה רוצה לשתות אצלי כוס תה בלי תיון,  50הוא יגיד לך תשפשף 

מסתבר שבנוסף לכל זה היה עורך דין  אלף ש"ח.  כל אחד עורך הדין שלו. 50

 רון ברן שמעורב בעוד עניינים עם עיריית נשר, אבל זה לא העיקר ולא  על זה

, נכתב דוח  מבקר המדינה.  אלא על מה הוא נכתב, עוד פעם?  על  -נכתב  

העברה של דוחות, העברה של תיקים של ראש העיר  לעורך דין תוך  כדי 
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ניגוד עניינים. עכשיו, עוד בזמן תקופתו של הגזבר הקודם מר מוטי חן, רואה 

שלח לי חשבו מוטי חן, שבתקופה מסוימת גם היה מנכ"ל העירייה. הוא 

פעמיים חוות דעת של עורך דין פרט מבלי שעורך דין פרט בכלל התבקש לתת 

את חוות הדעת האלה. וכשפניתי אמרו לי טוב, נכון. אתה צודק. אז בסדר, 

עזבתי, לא נגעתי.  ואנחנו רואים את עורך דין פרט עם ניגוד   העניינים שלו 

קבל את פרנסתו צץ לו בכל מיני צמתים.  עכשיו, מה מדהים? אדם שמ

מעיריית נשר, והוא לא אדוני, עורך הדין הפרטי שלך, הוא עורך דין של 

עיריית נשר, מגיע עם ראש העיר לייצר את ראש העיר מול מבקר המדינה. 

ומבקר המדינה מזהיר אתכם ואומר לכם כבר שם, אתה נמצא בניגוד 

יצג את ראש עניינים ואחרי שהוא מתווכח הוא גם של אותו, והוא מפסיק לי

כך ראש העיר שוכר את אותו רן פרט לייצג אותו מולי. וברוך  -העיר. ואחר 

 השם מועצת העיר, 

 , -כן. מזלנו ש  ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -וברוך השם  רועי לוי :

 רחמים גדולים. ע:"רה -אבי בינמו 

 , -וברוך השם ראש העיר   רועי לוי :

 עד הסוף לא היית לא מבקר ולא חבר מועצה.  אם היינו הולכים ע:"רה -אבי בינמו 

אני מציע לך שתשמור את המילים שלך לעצמך,  ואת הקומנטים שלך.  רועי לוי :

 המשפט.  -בעזרת השם יהיה דיון בבית 

 שכבר היה והפסדת פעמיים.  דובר :

 זמנית, לא ברור ( -)מדברים בו 

 אותו.העובדה שהיה אצלי שהוא ) לא ברור (  ב. אייזנברג :

 מה שיוחלט יהיה לטובה וברוך השם. רועי לוי :

 מה שיהיה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 נכון. לכן אני מציע לראש העיר.  רועי לוי :

 נגמור עם הסאגה הזאת. ע:"רה -אבי בינמו 



 .ס.מ      01950

 "חבר" הקלטה ותמלול

- 118 - 

לא, אתה לא תגמור עם זה אף פעם.  אני כבר אומר לך אתה לא תגמור עם  רועי לוי :

 זה אף פעם.

 אתה ) לא ברור ( ע:"רה -אבי בינמו 

 לא. אני כבר מכיר את האופי שלך. רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 כדי שאתה תצליח להתגבר על היצר.    ואני רואה איך אתה מתנהל. רועי לוי :

 לי יש יצר.  ע:"רה -אבי בינמו 

 על היצר שלך.  ולגמור עם איזו שהיא סאגה אי פעם.  רועי לוי :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כי זה טבוע בך.  רועי לוי :

 בסדר. טוב. טבוע בי. ע:"רה -אבי בינמו 

 בנשמתך. רועי לוי :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

עכשיו, והוא גם מייצג וברוך השם, בשלב מסוים מועצת העיר קיבלה   רועי לוי :

החלטה אני חושב מושכלת, להשתמש ביועצים פנימיים בלבד, ביועץ 

שלנו ואפילו אני זוכר שהגדלנו ואמרנו לראש העיר, קח את הכסף המשפטי 

,  מה שצריך היועץ המשפטי בלשכה שלו 2הזה  רון ברן, תן אותו תשים עוד 

ותגדיל את השלכה שלו במקום לתת כסף לעורך דין חיצוני. תעשה מישהו 

 ,  -פנימי. ואם זה יהיה  

 אכן הלשכה שלו תוגדל.   ע:"רה -אבי בינמו 

 תושב נשר, על אחת כמה וכמה.   עי לוי :רו

 אכן הלשכה שלו תוגדל.   ע:"רה -אבי בינמו 

הרי אמרנו באותו מעמד. אבל מה קרה?  גם המשיכו לשלם לו וגם הגדילו  רועי לוי :

את השלכה. ביחד עשו את שני הדברים, במקביל. לא עשו זה כן וזה לא. ואז 

א דוח שאני בטוח שהיה ידוע אנחנו מגיעים למצב שמבקר המדינה מוצי

לראש העיר.  היה ידוע לכל אחד. עובדת ניגוד העניינים, תמרורי אזהרה 

הונפו, הרמזורים הוחלפו, הכול נאמר והכול נכתב, והמשכת יחד עם  
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חברייך, לדרוס את  החוק ואת טיוטת דוח מבקר המדינה. כי הייתה לך גם 

 טיוטה.

  אתה נציג החוק? ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -באופן   רועי לוי :

 אתה רוצה להגיד אתה נציג החוק?  ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -באופן   רועי לוי :

 מה, אתה פרשן של החוק?  ע:"רה -אבי בינמו 

 באופן חד משמעי דרסת. רועי לוי :

 אתה פרשן פוליטי פה. ע:  "רה -אבי בינמו 

ועוד עבודות. והנה עוד מעט אנחנו גם והמשכת לתת לו עוד פעם ועוד עבודות  רועי לוי : 

,  גם לתת 11נגיע לסעיף , לאחד הסעיפים על סדר היום שזה היא סעיף 

לאותו עורך דין גמול כחבר בוועדת ערר. חכו עוד אנחנו נגיע לסעיף הזה.  עוד 

אתם תחצו עוד רמזור , ייתן לכם ראש העיר לחצות על הניגוד העניינים  

 הזה. 

 דקות נשאר. 12מה זמן אתה תדבר. עוד תלוי כ גאורגי :

 אם נגיע. גאורגי, אם נגיע בעזרת השם.  רועי לוי :

 דקות.  12 גאורגי:

דקות אני  3 - 2, יש לי עוד 2אני משתדל לכבד כל אחד שמדבר. יש לי עוד  רועי לוי :

 חושב.

 , -כן. אבל תאפשר לי   ע:"רה -אבי בינמו 

 שם.אז אני אסיים בעזרת ה רועי לוי :

 כן. תודה רבה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 כותב דוח מבקר המדינה ואני רוצה  להקריא. רועי לוי :

 אבל קראנו אותו כבר. ע:"רה -אבי בינמו 

 לא. משרד מבקר המדינה מעיר לראש העיר. רועי לוי : 

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 כי גם אם הוצגה בפניו, הנה תשובה למה שאמרת. רועי לוי : 
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 כן?  ע:"רה -בינמו אבי 

אתה נתת לנו תשובה.  חוות דעת משפטית ולפיה העסקת עורך דין חיצוני  רועי לוי :

בעירייה פטורה ממכרז. זאת אומרת גם אם כל מה שאמר לכם ראש העיר, 

אכן נכון וזה פטור ממכרז, היכרותו המוקדמת עם עורך הדין, חייבה את 

שוויוניות והנראות. אני באופן אישי קיומו של הליך תחרותי למען ההגינות, ה

ביקשתי, אני באופן אישי ביקשתי לקבל במספר מקרים, פניתי ליועץ 

המשפטי, עד היום לא קיבלתי.   לראות בכל הנושאים אחרי החלטת מועצת  

 העיר, שהוחלטה, לראות את ההליך השוויוני.

 רועי הוא באתו מקום כותב. דובר :

השוויוני לראות את ההליך, את מתן ההזדמנות לאחרים.  לראות את ההליך רועי לוי :

אני יכול להגיד באופן אישי, יכול להיות שזה קרה, אני לא יודע  כי לא 

ראיתי. אני באופן אישי לא קיבלתי עד היום את המסמכים, כיצד נהוג  

 באופן שוויוני עם שאר משרדי עורכי הדין בכלל שקיימים.

 ה רועי. תודה רב ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע.  רועי לוי :

 הוא כותב שם. ב. אייזנברג :

משרד מבקר המדינה מעיר לראש עיריית נשר, כי כל השתלשלות העניינים  רועי לוי :

 , -שתוארה, מצביעה  

 שנייה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 רגע. אני מסיים להקריא.  רועי לוי :

 יים.אתה לא מסיים, אתה אומר שאתה מס ע:"רה -אבי בינמו 

ניסיונות חוזרים ונשנים מצידו לפעול להמשך העסקתו של עורך דין, של  רועי לוי :

עורך הדין בעירייה ובחברה הכלכלית נשרים,  מבלי לקיים הליך תחרותי 

שהיה מאפשר מתן הזדמנות גם ליועצים אחרים והיא מעוררת חשש למשוא 

 פנים. 

 כן.  בוריס בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -באותו מקום כתוב   זנברג :ב. איי
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 תודה. רועי לוי :

 , -שהוא כותב שהמכרז על יועץ משפטי הוא פטור ממכרז.  ואם   ב. אייזנברג :

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 ) לא ברור ( צריך לפנות לכמה חברות.  ב. אייזנברג :

 לא. ע:"רה -אבי בינמו 

 תראה מה אמרת המכרז פטור ממכרז.   רועי לוי : 

 לא, לא מכרז.  ב. אייזנברג :

 זאת אומרת, יש מכרז,  רועי לוי :

 לא. ב. אייזנברג :

 אבל המכרז פטור ממכרז.  רועי לוי :

 לא. לא מכרז.  ב. אייזנברג :

 אז זה מה שאמרת, המכרז פטור ממכרז. רועי לוי :

 לא. לא מכרז.  ב. אייזנברג :

 רועי, אל תפריע לו. ע:"רה -אבי בינמו 

 אמרת, המכרז פטור ממכרז. וי :רועי ל

 אל תפריע לו. ע:"רה -אבי בינמו 

 אני לא מפריע לו. רועי לוי :

 תן לו לטעות. ע:"רה -אבי בינמו 

 זה מקומם. רועי לוי :

 תן לו לטעות. ע:"רה -אבי בינמו 

 העסקה.  ב. אייזנברג :

 אבל אתה לא חייב להשיב לו.  ע:"רה -אבי בינמו 

תקרא.  פטור  -ה של יועץ משפטי כתוב באותו מקום תקרא. כתוב העסק ב. אייזנברג :

 מהמכרז. 

 כן.  רועי לוי :

 תן לי. ב. אייזנברג :

 כן. אבל?  ע:"רה -אבי בינמו 
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 ,  -אבל כדי להראות את התחרות   ב. אייזנברג :

 לא, לא כדי להראות . רועי לוי :

 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 תחרות. לא כדי להראות.כדי לקיים  רועי לוי :

 משיח.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לבדוק. ב. אייזנברג :

כדי לקיים תחרות. מה אתה חושב,  שמבקר המדינה תומך תמוך בתיאטרון  רועי לוי :

 בובות?

 תקרא. תקרא. תקרא.  ב. אייזנברג :

 מה נראה לך, שהוא תמוך בתיאטרון בובות?  הוא רושם לך.  רועי לוי :

 רועי, סליחה. סליחה. סליחה. רועי אתה מפריע. רועי אתה מפריע.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בדבר קיומו של הליך. רועי לוי :

 רועי אתה  מפריע. די, נגמר הזמן. נגמר הזמן. ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -לא. אבל הוא אומר    רועי לוי :

 סליחה. נגמר הזמן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ו של הליך, משיח. זה חייבה קיומו של הליך. זה חייבה קיומ רועי לוי :

 משיח  בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

אני ברשותך, אני אמנם שמעתי הרבה פעמים היום מבקר המדינה, מבקר  מ. עמר :

 המדינה, מבקר המדינה.

 אל תמעיט בערכו, משיח. ישי איבגי: 

 תשמע, תן לי עכשיו. מ. עמר :

 קיי. -או  ישי איבגי:

יש לי הערכה גדולה  למבקר המדינה. יש לי הערכה גדולה  מאוד לדוחות של  מ. עמר :

מבקר המדינה. רק אנחנו יודעים איך הם נכתבים ואנחנו יודעים גם  איך  

 הם מסתיימים. כולם יודעים את התהליך. 

 איך? רועי לוי :

 , -ואני   מ. עמר :
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 תעיר את עינינו.  רועי לוי :

 תזהר. מ. עמר :

 תן לנו. מה קרה? י :רועי לו

 תקשיב רגע. מ. עמר :

 תפרגן לי. רועי לוי :

תקשיב, יש איזה שהוא תהליך שעובר היום גם בארץ וגם בעולם. גם כלפי  מ. עמר :

התקשורת על האופן איך שהיא לקחה את התפקיד שלה במקום להיות 

תקשורת שמראה לנו את המציאות,  היא הפכה להיות עם אג'נדה,  תקשורת 

, היה הפכה להיות  הריבון, הכנסת, והיא גם השוטפת והיא גם התליין.  -ם ע

בסוף ראתה שקיבלה כמה סטירות לחי בעולם ובארץ,  וגם כתוצאה 

מהבחירות בארצות הברית  וגם בארץ אצל ביבי,  והיא שינתה היום את 

 מאוד משמעותי.  -הגישה שלה. השינוי הוא מאוד 

 זה נעליים. איזה שינוי ואי רועי לוי :

לך איזה התקשורת היום שינתה את הזה?  הם עושים היום תחקירים. וזה  מ. עמר :

אבות, עוד  -מאוד מעניין לראות את זה. תחקירים רציניים בנושא של בבתי 

, זה בעצם התפקיד שלה. לבוא ולהגיד לנו זה  -מראים באמת את ה 

סת. יש את הרשות המציאות, תטפלו בזה. לא סליחה, הריבון פה זה הכנ

המחוקקת,  הרשות המבצעת, הרשות השופטת. אבל התקשורת פתאום 

 , -הפכה להיות הכול. היום אני חושב ש 

 מאיזו בחינה אתה אומר את זה? רועי לוי :

 , -היא עשתה את זה    מ. עמר :

 באמת מאיזו בחינה אתה אומר את זה? רועי לוי :

 רי לא מפריע לך. מכל הבחינות. תן לי, אני ה מ. עמר :

 בבקשה. רועי לוי :

אני רואה שהיא באמת  עוברת איזה שהוא תהליך של לעצור ולהתחיל לדבר  מ. עמר :

בגובה העיניים לעם וברמה כזו שלא כל מי שמחזיק טלפון הופך להיות חברת 

חדשות. זה לא בדיוק ככה. אז אנחנו יודעים בדיוק איך הדברים. עכשיו, 
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דינה, מכיוון ששמעתי הרבה מאוד דברים על מבקר הנושא של מבקר המ

המדינה פה . אמרתי את זה אז ואני אומר את זה גם היום. כל התלונות של 

מבקר המדינה לעיריית נשר, אני סומך ומאמין שהצוות המקצועי של עיריית  

נשר, יידע לתקן את  כל הליקויים בלי יוצא מן הכלל. שנכתבו בספר הדוח 

אין לי ספק בעניין הזה. אני סומך על ראש העיר, סומך על מבקר המדינה. 

הדרג המקצועי. יחד עם זאת,   תשימו לב מה שקרה גם במשרד מבקר 

 המדינה. שמו לו עכשיו מבקר על המבקר. 

  יש הצעת חוק. רועי לוי : 

 הצעת חוק שהיא תעבור בעזרת השם.  מ. עמר :

 נראה.  רועי לוי :

 ולמה? ולמה?  מ. עמר :

 ,  -גם יש היום   רועי לוי :

 כי גילו,  שיש יותר מדי יד הקלה על ההדק ממשרד מבקר המדינה.  מ. עמר :

 לא, זה בדיוק הפוך.  רועי לוי :

אדם יכולים  -אדם.  וכי גילו שגם בני  -כי גילו שגם שם עובדים רק בני  מ. עמר :

יקות באופן לטעות. והטעויות שגורם משרד  מבקר המדינה, לפעמים הן מז

 כזה שזה נזק בלתי הפיך. 

 הוא גורם?  רועי לוי :

תן לי דקה, תן לי דקה לסיים.  תן לי דקה. אני אומר בדוח מבקר המדינה  מ. עמר :

אדם גם יכולים לטעות וגם  -אדם. בני  -, את הדוח כותבים בני  -את הדוח  

יע מבחינת אדם, וגם שם הם יכולים לטעות. עכשיו, מה שמפר -שם יש בני 

הרשות המפקחת על מבקר משרד המדינה, שלא הכול תמים. מה לעשות?   

לא הכול תמים במשרד מבקר המדינה. לא הכול בא בתום לב ובידיים נקיות. 

יש גם ידיים בוחשות. ולכן, ולכן אמרו גם על מבקר המדינה צריך לשים 

ני חושב מישהו שקצת יבקר לפני שהוא חותם על חתימתו האחרונה. לכן א

שגם דוח מבקר המדינה כלפי עיריית נשר. אני מפריד את זה לשני דברים. 
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אחד זה שצריך לתקן, באמת מבחינת הדרג המקצועי.  ושתיים, זה לא תורה 

 מסיני. א. יש שם גם טעויות. 

 , -אבל אתה מה תראה לגבי היועצים המשפטיים   רועי לוי :

 ,  -דקות. ההצעה שלי  5הצעה שלי.  יש לנו עוד אני מבקש להעלות. ה ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, אבי אני לא דיברתי.  זאב שפילגר :

 ,  -סליחה. צוות   ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, אני רוצה רשות דיבור. זאב שפילגר :

 תיקח את הזמן מהם, לא ממני.   ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה?  זאב שפילגר :

 הזמן מהם.תיקח את  ע:"רה -אבי בינמו 

אני אקח את הזמן מהם? תן לי בבקשה רשות דיבור.  מה הקשר? מה? מה  זאב שפילגר :

 קרה? 

 עייפים, מה לעשות?  ע:"רה -אבי בינמו 

 עייפים, עייפים.  זאב שפילגר :

 ,  -החשב קיבל גם צו ממבקר המדינה על ה  ב. אייזנברג : 

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

 שר לפטר אותו. אפ -שאי  ב. אייזנברג :

 אפשר לפטר?  -את מי אי  רועי לוי : 

 אפשר לפטר.  -לא, שאי  ב. אייזנברג :

 כך ראש העיר יגיד שאני בניגוד עניינים. -אל תספר לי על זה, כי אחר  רועי לוי :

 לא, אני רק אומר שאצלנו.  ב. אייזנברג :

 אני מבקש ממך.  רועי לוי : 

 שנה ביטלו אותו. כי מבקר המדינה נותן בהתחלה.אחרי זה, אחרי  ב. אייזנברג :

 כן. בסדר. שפיגלר, בבקשה. שפיגלר.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אם אתם לומדים דיני רשות, הייתם לומדים מה זה נקרא ניגוד עניינים.  מ. עמר :

 שפיגלר, בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 
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שנים הבעל  3ואחרי  מה קורה כשזוג מתגרש והבעל והאישה לא התחתנו?  מ. עמר :

מחליט להחזיר את אשתו. האם מותר לו או אסור לו?  ולמה אם היא 

התחתנה עם מישהו אחר, והתרגשה, למה הוא לא יכול להחזיר את אשתו 

 שהתחתנה והתגרשה. 

 פי אם מותר לו או אסור לו? -על   רועי לוי :

 בבקשה?  מ. עמר :

 פי ההלכה? -פי מה? על  -על  רועי לוי :

 מה?  . עמר :מ

 פי ההלכה? -על  רועי לוי :

מה פתאום אסור? אם היא התגרשה והתחתנה עם מישהו,   אסור לה  ישי איבגי:

 להתחתן עם בעלה הראשון. 

 זה נקרא ניגוד עניינים. מ. עמר :

 שפיגלר בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 . םזה נקרא שוביניז רועי לוי :

 . שפיגלר בבקשה ע:"רה -אבי בינמו 

 טוב. אבי, הדוח מבקר המדינה בנושא היועצים המשפטיים. זאב שפילגר :

 כן.  ע:"רה -אבי בינמו 

 בא ואומר מספר דברים.  זאב שפילגר :

 כן. אבל רועי אמר אותם.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני גם רוצה להגיד. אני סומך על רועי הוא יודע מה הוא אומר. זאב שפילגר :

 בבקשה. ע:"רה -אבי בינמו 

הוא בא ואומר שיש בעיה מהותית כאן. ישנם כשלים כאלו או אחרים. זה מה  זאב שפילגר :

שמבקר המדינה בא ואומר. אבל אני חושב אבי, שהיינו ויכולנו לחסוך כל 

 הסעיף הזה במידה והיינו ממשיכים ליישם החלטה שעברה ביוזמת הליכוד. 

 ביוזמת? ע:"רה -אבי בינמו 

 יוזמת הליכוד.ב זאב שפילגר :

 כן. ע: "רה -אבי בינמו 
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וקיבלה אישור וגושפנקה כאן לבוא ולהשתמש בכישוריו של היועץ המשפטי  זאב שפילגר : 

 מר טנדלר.

 כן. ע:"רה -אבי בינמו 

עד כמה וכמה אפילו לעבות את המשרד, וזה לא פסול. זה בסדר. אבל בוא  זאב שפילגר :

.  בואו נשתמש בכלים שהם נמצאים אנחנו מוציאים שכר, משכורת מכובדת

אצלנו. בואו נשתמש בכישוריו.  למה לקחת ולהוציא כספים על יועצים 

כך מתגלה גם שיש ניגוד  -משפטיים אחרים חיצוניים? שבצורה  כזאת אחר 

מתגלים שבוצעו הליכים כאלה או אחרים לא תקינים. כתוצאה    עניינים.

ר רבותיי, כל ההליך כאן זקוק מזה מבקר המדינה בא ומוציא דוח ואומ

ארגון.  ההליך לא תקין. ההליך לא בסדר. אני חושב ואני ממליץ  -לעשות רה 

אבי, שבאמת אנחנו חייבים להחזיר חזרה את ההחלטה שהתקבלה. משום 

חודשים אם תתקנו אותי, או חודשיים, עשיתם או אחורה פנה   3 -מה לפני כ 

לה שיש לנו יועצים משפטיים ואמרתם ראו כי טוב. מה שהיה בהתח

ידי הליכוד לבוא להפסיק  -חיצוניים היה טוב. זה שההחלטה שהועברה על 

עם המנהג המגונה הזה התקבלה, מחזיר חזרה את הגלגל לאחור.  בוראו 

נמשיך לבזבז את כספי הציבור,  נמשיך לקחת יועצים משפטיים. אנחנו 

נו ברגליים.  אני רוצה משיך בצורה כזאת או אחרת למעוד ולירות לעצמ

להגיד עוד משהו. אנחנו צריכים לתת ליועץ המשפטי כאן מרווח תמרון 

הרבה  יותר גדול.  לצערי ואני  אביא כאן דוגמה, מר טנגלר, אתה חושש. 

 אתה חושש.  אני מוציא לך מכתבים, אחרים גם מוציאים מכתבים. 

 תקבל תשובות. א. טנדלר:

לכאורה, התשובה שאני מקבל דוגמה זה לכאורה. אני גם  שנייה. המילה זאב שפילגר :

הערתי לך שיועץ משפטי לא צריך לבוא ולרשום לכאורה. מה זה לכאורה? 

אדם ולשאול חוות דעת משפטית. והוא יבוא  -הרי אני יכול לקחת כל בן 

ויגיד לי לכאורה אתה צודק.  לכאורה אתה לא צודק. אחד מהדברים של 

ובתו. בשביל זה הוא מועסק כאן כיועץ משפטי. לבוא היועץ המשפטי זה ח

 לתת החלטות כאלה או אחרות, מבחינה משפטית.
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 תודה רבה. ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה, לא סיימתי. זאב שפילגר :

 דקות.  5תודה רבה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. סליחה. מה? לא עברה דקה. אתה אמרת. זאב שפילגר :

 אני שמתי את השעון.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אז הנה אני שמתי גם כן. זאב שפילגר :

 וחצי דקות.   4עברו בדיוק  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. לא עברה דקה אפילו.  זאב שפילגר :

 תסיים את זה אפילו.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -סליחה, לא. משיח נתן   זאב שפילגר :

 תסיים בבקשה.  ע:"רה -אבי בינמו 

והשכיל גם, והעלה את השכלתי בנושא של נשים. להבא אני אדע שאם אני  גר :זאב שפיל

 מתקרב ) לא ברור ( עוד פעם 

 בסדר. ע:"רה -אבי בינמו 

 אין קשר בין השניים.  זאב שפילגר :

 תזהר.  מ. עמר :

 בבקשה. בבקשה. בבקשה תסיים.  ע:"רה -אבי בינמו 

גלר. קיבלתי ממך מכתב. אני רוצה להקריא אני הפניתי בקשה לעורך דין טנ זאב שפילגר :

פרישה מסיעת ליכוד. על יסוד בקשת יושב ראש  -אותו ברשותך. הודעה על 

 סיעת ליכוד, מר משיח עמר.

 זה לא שייך לנושא. ע:"רה -אבי בינמו 

תן לי את הזמן שלי. וחוות דעת עורך דין אלכסנדר טנגלר,  היועץ המשפטי  זאב שפילגר : 

, התקיימה בלשכתי בתאריך 2017בינואר  18בי אליך מיום ובהתאם למכת

 , -הזה  

 , תסלח לי. -הוא לא   ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. זאב שפילגר :

 ) לא ברור ( תקבל תשובה. ע:"רה -אבי בינמו 
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 קיבלתי את התשובה.  זאב שפילגר :

 ממני לא קיבלת את התשובה.   ע:"רה -אבי בינמו 

 ה. קיבלתי את התשובה. סליח זאב שפילגר : 

 לא קיבלת את התשובה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -רגע. אז   זאב שפילגר :

 אתה עכשיו מציף את הנושא.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. זאב שפילגר :

 זה נושא פרטי שלך. ע:"רה -אבי בינמו 

 בסדר. סליחה. זאב שפילגר :

 , -אבל זה לא    ע:"רה -אבי בינמו 

 זה נושא משפטי.  ר :זאב שפילג

 מה זה ?  ע:"רה -אבי בינמו 

 , -אנחנו מדברים על   זאב שפילגר :

 אבל תחכה לקבל את התשובה. ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה.  זאב שפילגר :

 תחכה לקבל את התשובה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 קיבלתי ממנו. זאב שפילגר :

 לא קיבלת את התשובה עדיין.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ברשותך. זאב שפילגר :

 הלכת שלחת סדרה של שאלות .  ע:"רה -אבי בינמו 

 סליחה. רגע. ברשותך. ברשותך. זאב שפילגר :

 ברשותי אנחנו רוצים לסיים את הישיבה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 ,  -, אתה   -תראה   זאב שפילגר :

 יהיה לך המשך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 לסיים.   בסדר. אבל תן לי זאב שפילגר :

 יהיה לך המשך.  ע:"רה -אבי בינמו 

 תן לי בבקשה להגיד. זאב שפילגר :
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 יהיה לך המשך. יהיה לך המשך לנושא הזה.  ע:"רה -אבי בינמו 

 אני רוצה עכשיו להתייחס. זאב שפילגר :

 לא, סליחה. סליחה.  סליחה. בישיבה הבאה. רק זה להתייחס.  ע:"רה -אבי בינמו 

 סיים. תן לו ל דובר :

 2רק זה מתייחס, אני לא מוטרד.  אני מבקש מאחר והישיבה בעוד  ע:"רה -אבי בינמו 

שעות, ומאחר ולא נסתיימו דיוני הישיבה בעניינים  4דקות היא ישיבה של 

שעל סדר היום, הריני מבקש להצביע על המשך הישיבה מחר ליום חמישי 

 . מי בעד? 19:30בשעה 

 אני לא יכול. דובר :

כך תגיד אם אתה יכול או לא יכול.   -כל  תצביע ואחר  -תצביע. קודם  ע:"רה -בינמו אבי 

 . מי נמנע? הוא נמנע.4, מי נגד?  -. מה עם  5, 4, 3, 2, 1

 

 

 

 

 

 

 מי נמנע? רועי לוי :

 איגור.  דובר :

 איגור נמנע.  ע:"רה -אבי בינמו 

 הוא אמר שהוא לא משתתף.  רועי לוי :

הוא לא אמר את המילה הזו.  תודה רבה. הישיבה נעולה, מחר  ע:"רה -אבי בינמו 

 ממשיכים את  הישיבה. 

 רגע. מחר יש ישיבה?  מ. עמר :

 בערב.  19:30 -כן. ב  ע:"רה -אבי בינמו 

 

 
 *** נעילת הישיבה ***

שעות, ומאחר ולא נסתיימו דיוני הישיבה בעניינים שעל  4דקות היא ישיבה של  2ראש העיר: מאחר והישיבה בעוד 

 .19:30סדר היום, הריני מבקש להצביע על המשך הישיבה מחר ליום חמישי בשעה 

 5 -בעד

 4-נגד

 1-נמנע
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   ____________      ____________ 

 אבי בינמו             מיכל ליבנה     

 ראש העיר             רייה מנכ"ל העי   

 מרכזת ישיבות המועצה

 

 

 


