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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' 849 - 9/2017
התקיימה בתאריך  ,7.6.2017י"ג בסיוון ,התשע"ז
נוכחים:
מר אברהם בינמו ,ראש העיר ,עיריית נשר
מר יחיאל אדרי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
גב' נעמי כספי ,סגנית ראש העיר
מר מסעוד אלמלח ,חבר מועצת העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,חבר מועצה
מר ישי איבגי ,חבר מועצה
גב' אדווה קאופמן ,חברת מועצה
מר רועי לוי ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר איגור גורוביץ ,חבר מועצה
מר דן תיכון ,חבר מועצה
נעדרו-
בוריס איזנברג ,חבר מועצה
דוד עמר ,חבר מועצה
מוזמנים:
גב' מיכל ליבנה ,מנכ"ל העירייה
רו"ח מיכה ז'נו ,גזבר העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועמ"ש העירייה
מר אמין ציקובסקי ,עוזר ראש העיר
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אייל לרמן ,דובר העירייה
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סדר יום:
.1

מר אלימלח מסעוד -השבעת חבר מועצה

.2

שאילתא :דן תיכון -שירות לתושבים במוקד העירוני -מצ"ב נספח א'

.3

שאילתא :דן תיכון  -מימון קבוצת הכדורגל -מצ"ב נספח ב'

.4

הצעה לסדר  -ישי איבגי  -מעבר חציה ברחוב התפוז -מצ"ב נספח ג'

.5

הצעה לסדר -אדווה קאופמן -טיפול שוטף ואחזקת מבני בתי ספר בעיר -מצ"ב נספח
ד'

.6

מבקר העירייה מר גלעד הישג -עדכון שכר -מצ"ב נספח ה'

פרוטוקול
אבי בינמו:

ערב טוב ,אני מבקש לפתוח את הישיבה,

(דיבורים שלא שייכים לישיבה)
אבי בינמו:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מספר ,849
 , 9\2017חברי המועצה הנוכחית :אבי בינמו ,יחיאל אדרי ,נעמי כספי ,גאורגי
גרשקוביץ ,אדווה קאופמן ,ישי איבגי ,רועי לוי ,דן תיכון ,זאב שפיגלר ואיגור
גורוביץ'.

דן תיכון:

אני רואה כאן איזה חבר חדש כאן,

אבי בינמו:

בין המשתתפים ,בין המשתתפים בישיבה ,היועץ המשפטי לעירייה עו"ד
אלכס טדנלר ,מיכה ז'נו גזבר העירייה ,מיכל לבנה מנכ"ל העירייה... ,
אורחים נכבדים,

דן תיכון:

לא ,תסלח לי,

אבי בינמו:

אורחים נכבדים,

דן תיכון:

אני רואה כאן חבר מועצה חדש ,בשלב הזה שאתה ממנה אז תציג אותו .בא
בפעם הראשונה ,תציג אותו שנדע מי הוא ,מה תפקידו כשהוא מצטרף
לשולחן,

אבי בינמו:

אני אאפשר לכם באמת להגיד מה שאתם  ...על סדר היום יש השבעת חבר
המועצה מר אלימלח מסעוד ,אני מבקש ממסעוד אלימלח לקרוא בבקשה את
הנוסח השבעה.
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מסעוד אלימלח :אני מסעוד אלימלח בן ניסים וסעדה ,בעלה של טיטי תבדל לחיים ארוכים,
מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.
אבי בינמו:

בשעה טובה,

דובר:

בשעה טובה,

אבי בינמו:

בשעה טובה חברי מועצה ...

דן תיכון:

בן כמה אתה מסעוד?

מסעוד אלימלח.85 :
אבי בינמו:

ההשבעה ...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

זאב שפיגלר ,רשות הדיבור לזאב שפיגלר,

זאב שפיגלר :ערב טוב  ...ערב טוב ,קודם כל ,מסעוד ,אני מאחל לך באמת בהצלחה,
בריאות ,אורך רוח ,וכל הדברים הטובים שיחולו ותחווה אותם ,אני מצר על
כך שראש העיר החליט להקדים ולרוץ ולהקדים את המאוחר שיכול להיות
שבדיעבד ההחלטה כרגע הייתה משתנה מכיוון שבשלבים אלו הוגשה עתירה
מנהלית בבית המשפט .בית המשפט דן בנושא ,אמור לקבל החלטה ,מי
מועמד סיעת הליכוד שאמור להיכנס למועצת העיר .אני חושב שזה היה נכון.
אני חושב שזה היה ראוי ,אני חושב שזה נוהל נכון ונוהל תקין לכבד את
מערכת המשפט ,ולתת למערכת המשפט לפסוק ולהגיד את דבריה וע"פ
דבריה ייכון דבר .במידה ובית המשפט יבוא ויחליט שבאמת האדם הנכון
והראוי הוא מספר  ,5מספר  ,4מספר  ,3תמיד נקבל את החלטת בית המשפט,
אבל זה לא נבון לרוץ ולבוא ולהגיד אני שם את פלוני ,במקרה הזה ,עוד
הפעם ,המון בריאות ,זה אתה מר מסעוד ,ולאחר מכן אולי בית המשפט
יפסוק ההיפך ,ואז מה אנחנו צריכים לבוא ולהגיד? מר מסעוד ,טעינו חטאנו
פשענו אנחנו מצרים? אני חושב שזה לא נבון לכל הצדדים .צריכים לעבוד
בצורה ישרה ,בצורה נכונה ,בצורה משכילה ,לכבד את המערכת המשפטית,
ולא להגיד בשום פנים ואופן שאנחנו מעליה ,לא כל אחד יעשה כדעת רצונו.
בשביל זה יש מערכת משפט ,היא נותנת את הקווים האדומים ,היא מנחה
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אותנו .בכל מקרה ,ראש העיר החליט לבצע ולמנות אותך ואני מקווה
שבאמת המינוי יצליח ועוד הפעם ,אני רק מצר על ההקדמה.
אבי בינמו:

תודה רבה לזאב ,יש מישהו שרוצה להתייחס ,כן ישי ,רשות הדיבור לישי.

ישי איבגי:

אני רוצה להתייחס גם בנושא הזה וגם בכללי למשהו שלא קיבלתי עליו מענה
עד היום ,קודם כל אני רוצה לאחל בריאות,

אבי בינמו:

תתייחס ...

ישי איבגי:

אני יודע אבי מה אני רוצה להגיד אותך ,אני מכבד אותך ,בוא נעשה את זה
מסודר ,הגיע חבר שמינית אותו עכשיו ,לפחות בוא נראה לו שאנחנו גם
יודעים לדבר בכבוד אחד לשני .קודם כל ,אני מאחל בריאות,

דן תיכון:

מאיפה לקחת את זה?

ישי איבגי:

מהראש .אני יכול קודם כל לאחל בריאות למסעוד שאני מכיר אותו שנים.
את העניין של בהצלחה לגבי המועצה אני אשאיר עד שבית המשפט יכריע
האם המינוי הוא המינוי הנכון והחוקי לגבי העירייה .זה יקרה ,אתם יודעים
שהזיכרון שלי טוב ובע"ה אני אעשה את זה .דבר נוסף ,אני ארצה לגזול כן
דקה מזמנך ראש העיר ,פניתי אליך ב ,29.3-ובכוונה אני אומר את זה בפתיח,
על דבר שקשור בבטיחות .לא השבת לי זה כבר בשוטף ,אז אני חייב להגיד
את זה במועצה שזה יירשם בפרוטוקול ,שמחר חס וחלילה אם יקרה משהו
לא יגידו שלא נאמרו הדברים .מזה למעלה מחצי שנה ,לא כונסה ועדת
התחבורה שאני חבר בה ,ואתה יו"ר הועדה .ב,29.3-

דובר:

שלוש שנים,

ישי איבגי:

היא כונסה כן ,אבל ההחלטות שלה לא יושמו ,וזה משהו דומה כיוון שהיא
לא כונסה ,אבל באמת אני רוצה להגיד לך ראש העיר .אני שלחתי לך מכתב
שלפחות היה שווה ,מן ההגינות כלפי התושבים וכלפיי ,התייחסות ,במכתב
מניתי  22נושאים אשר לא אני  ...אני הלכתי רק לראות אותם ,ולבדוק אותם
אבל התושבים העלו אותם ,אנחנו חייבים להחזיר תשובה לאנשים ,האם
הדברים האלה מטופלים ,בין היתר היה שם את רחוב האלון ,אני יכול לתת
לך העתק מן המכתב אם תרצה ,הוא נמצא מולי ,רחוב האלון ,היה שם את
רחוב הנוריות ,היה שם את החניות מול הקיוסק האורן שהחלטנו ,החלטות
שכבר החלטנו ליישם ,שיהיה שם חניות ,זה אחת מההחלטות הראשונות
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שקיבלנו ,החלטנו לטפל בחניות בתנועה ברחוב האלון ,החלטנו לטפל בתנועה
ברחוב הנוריות ,והדברים האלה לא קורים וכל מה ששלחתי לך ,מעברי
חצייה ליד בתי ספר ,גני ילדים ,זה דבר של סכנת חיים .אני יודע שאתה
רושם ,גם פעם שעברה רשמת את הדברים ,אני מבקש התייחסות ואני מבקש
שתכנס את ועדת התחבורה ובמיידי כי זה חשוב ,זה שאתה יו"ר הועדה זה
בסדר ,אבל אי אפשר להחזיק את כל העניין התחבורתי בעיר כבן ערובה תחת
ההחלטה שלך האם לכנס את הועדה כן או לא ,זה מה שרציתי לגבי הנושא
של התחבורה ותודה רבה.
אבי בינמו:

תודה רבה .אם מישהו רוצה ,כן בבקשה ,רשות הדיבור לדן תיכון.

דן תיכון:

נחשוב לרגע ,שהבוקר בשעה  2עוד הייתי בסין ,לעת ערב אני יושב כאן
במועצה אז זה נפלאות העולם המודרני ... .אלימלח מסעוד ,שהיה מגדולי
תומכי במרכז הליכוד .לא הייתי צריך לטרוח במשך שנים כדי לשכנע אותו,
היה בא מתנ דב בעצמו ואומר אני אתמוך בך  . ...מסעוד ,עד עכשיו הייתי זקן
חברי מועצת העיר בארץ ,יכול להיות ש  ...מבוגר ממני בשנה ,וזה המעמד,
אני הפסדתי את הבכורה לטובתך  ...אני מקווה שתצדיק את מה שאמרתי
לעצמי שבעת בלותי הייתה לי עדנה .אחרי מותך תהיה לך עדנה במועצת
העיר ,זה לא קל ,זה לא פשוט להפעיל שיקול דעת ,תסתכל כמה מאנשי
הליכוד יושבים סביב השולחן הזה .תראה איך נראה הליכוד היום .מכל
מקום אני מברך אותך ומאחל לך הצלחה בית המשפט יאמר את דברו ואנחנו
נכבד את בית המשפט ונצטרף לדעה של זאב שפיגלר שכרגע הוא היחיד
מנציגי הליכוד כאן שצריך היה לעשות את העניין הזה בתיאום עם סיעת
הליכוד בנשר ,אבל מפני שלא עשו את זאת בית המשפט ייתן את החלטתו
והחוק אומר שלפעמים אדם נכנס ולפעמים אדם יוצא והדבר נזיל ביותר,
תיקח בחשבון שקיימת אפשרות לכאן ולכאן והכל פתוח בפני בית המשפט.
מכל מקום אני מברך אותך ואת משפחתך ושתזכה לחיים ארוכים ותפריד
בין המשפחה שעובדת בנשר ,בעיריית נשר לבין דעותיך העצמאיות ותהיה
עצמאי ,זה הכי פה חשוב  ...לומר את מה שאנחנו חושבים ולחשוב את מה
שאנחנו אומרים ,תודה רבה לכם.

אבי בינמו:

תודה רבה ,אני ברשותכם ,ארצה להתייחס ... ,חבר מועצה,
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דן תיכון:

מה עם דוד עמר? אולי אתה יודע,

אבי בינמו:

אני אשיב ,אני אשיב ... ,כמה שנדבר ב,

דן תיכון:

אתה הרי החבר הכי טוב שלו,

אבי בינמו:

לאור התפנות  ...חבר מועצה ,אני מברך את כניסתו של חבר המועצה החדש
מטעם סיעת הליכוד עיריית נשר ,מר מסעוד אלימלח .מתוקף תפקידו כחבר
מועצה מר מסעוד אלימלח יחליף את מר מישל עמר ,כחברים בועדות
העירייה כפי שהיה ,ועדת כספים ,ועדת קליטה ועלייה ,ועדת  ,...ועדת ,...
ועדת,

דובר:

ראש העיר סליחה ,אתה יוצא בהצהרות שזה בלתי אפשרי ,כרגע יו"ר הסיעה
זה ,אבי ,אם תרצה או לא תרצה ,אתה לא יכול לקבוע מי יהיה מטעם
הליכוד בתפקידים האלו ,סליחה,

אבי בינמו:

תגיד את הדברים שלך בזמן שלך ,תגיד ,אין בעיה ,רק תגיד את הדברים שלך
בזמן שלך .מתוקף תפקידו כחבר מועצה  ...מר מסעוד אלימלח ... ,בועדות
המועצה ,חבר בועדת כספים ,חבר בועדת קליטה ועלייה ,ועדת  ,...ועדת ,...
ועדת מכרזים ...

דוברת:

לא שומעים,

אבי בינמו:

ועדת רישוי עסקים ,יו"ר ועדת הרווחה ,חבר הנהלה ,חבר ועדת  ...חבר ועדת
לקידום מעמד הילד ,חבר ועדה למאבק בנגע הסמים ,ממלא מקום בועדת ...

דובר:

 ...ושכר?

אבי בינמו:

אני מבקש ,לא ,אני מבקש ,אני מבקש להמשיך ולהעיר כדלקמן ,רבותיי אני
אאפשר לכם להעיר בהמשך ,אבל זה מפריע לשיח.

דן תיכון:

בטח  ...החלטות חשובות שאתה מאפשר לנו לדבר.

אבי בינמו:

במקרה של התפנות מקום במועצה ,ע"פ דיני עיריות ,יש למנות את חבר
המועצה  ...הראשי ,הגב'  ...ה ,2.3.2014-על התפטרותה מרשימת סיעת
הליכוד לעיריית נשר ... ,הגב'  ...עתרה לבית המשפט בנושא זה ,בית המשפט
לא נעתר  ...ונקבע מועד לדיון לחודש הבא .כפי שידוע לי ,משרד הפנים תומך
בעמדת העירייה ,לפיכך ההשוואה  ...אנחנו כמובן  ...נשמע את עמדת בית
המשפט ,ונכבד את ההחלטה .אני רוצה להוסיף במעמד הזה ,שאי התפנותו
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של חבר המועצה מר משיח עמר ,למרות הסיטואציה הלא נעימה ,אני רוצה
להודות לו על השנים שהוא תרם בעיקר בתחום הרווחה,
דובר:

 ...שצדיקים נעשית בידי אחרים לא?

אבי בינמו:

 ...להגיד שאני שמח  ...מסעוד אלימלח ... ,להגיד ולהעיר שאחד הראשונים
שפנה אלי  ...היה מסעוד אלימלח ... ,מן הסתם נתייעץ עם הנסיון הרב שלו
 ...בסיעת הליכוד ,יחד איתו,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...אני עדיין לא יודע מה מעמדו של זאב שפיגלר ,אם הוא נחשב כפורש
מסיעת הליכוד  ...סיעת הליכוד,

זאב שפיגלר :סליחה ,אני לא פורש מסיעת הליכוד ,זה שאתה יוצא בהצהרות אתה יכול
להצהיר עד מחר ,אין קשר ,מבחינת הפרוטוקול ,מבחינת ה  ...מבחינת משרד
הפנים ,מבחינת הליכוד אני חד וחלק ,נמצא במקום שלי בסיעת הליכוד,
יתפנה מר משיח משיקולים כאלה ואחרים ,זה באופן אוטומטי ממקום  2אני
הופך להיות מספר  , 1הווה אומר ,ואני אומר את זה גם לך עו"ד טנדלר ,מרגע
זה ,מרגע שכסאו של מר משיח התפנה ,יו"ר סיעת הליכוד זה אני ,והיה וראש
העיר רוצה לדבר עם סיעת הליכוד ,הוא מדבר איתי ,והיה וראש העיר רוצה
למנות נציג מהליכוד לתפקיד כזה או אחר ,זה יעבור דרכי .כמובן אני לא
דיקטטור ,אני לא ראש העיר מה לעשות ,אני עובד בשיתוף ,זה אומר כל
פנייה שראש העיר יבוא ויציג לתפקיד כזה או אחר ,אני אדאג א .לשתף את
הבן זוג שלי ,אם זה מר מסעוד ,או אם זה מישהו אחר ,ו,
אבי בינמו:

 ...איגור?

זאב שפיגלר :סליחה ,אין לי בעיה איתו אני מאחל לו אמרתי לך מההתחלה,
אבי בינמו:

לא ... ,איגור.

זאב שפיגלר :איגור הוא לא בסיעת הליכוד ,סליחה ,תקרא את הנהלים .איגור הצטרף כמו
ישראל ביתנו עם הליכוד ,הוא הצטרף אלינו .הוא חבר יקר וכו' אבל הוא לא
סיעת הליכוד .סיעת הליכוד זה הגוף שנבחר ביום מועד הבחירות ,נטו .אתה
יכול לצרף עוד  10אנשים ,הם לא ייקראו סיעת הליכוד .אני ממליץ לך באמת
להתייעץ עם היועמ"ש ,הוא ינחה אותך את כל ההוראות ,את כל הנהלים.
בכל מקרה ,אני בטוח שאתה ראוי לכל התפקידים שמר אבי בינמו מציע,
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אבל זה לא חוקי ,זה לא נכון וזה לא יהיה .אנחנו נשב יחד ,אני מציע לך גם
כן שנפתח כבר בשלב זה כל עוד אתה נמצא כאן ,כי כרגע הושבעת ,נפתח דרך
נכונה ,תודיע לראש העיר שאנחנו הליכוד ואני הקפדתי לפעול כל זמן שאני
כאן 3 ,שנים פלוס ,לעבוד בדרך הנכונה ,בדרך החוקית ,בדרך הישרה ,אני לא
עושה דילוגים אני לא מכופף את החוק ,אני לא עושה מחטפים ,אני עובד
בדרך נכונה ,אני ממליץ לך באמת להצטרף כי אתה חלק מאיתנו מהליכוד,
חלק מהסיעה כרגע ,נשב ,שמר אבי בנימו ימתין עם כל ההצהרות שלו ,אבי
בינמו יציג בפניי את התפקידים האלו ואנחנו יחד נשב ,נחליט מי ימונה ,או
אם כן ימונה או לא ימונה ,נציג את זה בפני סניף הליכוד גם כן ,יש לנו
הנהלה נכבדה ,שאנחנו ננסה לבוא ולאחות את הקרעים שכרגע ,וננסה לבנות
את זה,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :סליחה ,לא סיימתי ,יש לי את הזמן שלי ,למה? סליחה ,מה אתה יוצא
בהצהרה ,אתה קובע שאתה רוצה לתת תפקיד כזה או אחר בניגוד לחוק,
ואתה מצפה שלא נדבר?
דובר:

אל תתרגז,

זאב שפיגלר :אני לא מתרגז אני רק אומר תן לי את זכות הדיבור בבקשה,
דובר:

בבקשה.

זאב שפיגלר :נציג את זה בפני הנהלת הליכוד ואנחנו יחד נעבוד בשיתוף פעולה אבל הכיוון
שכרגע ראש העיר בא ו ...זה לא נכון ,והיה וראש העיר רוצה לעשות הסכם
ספציפי איתך שידבר אישית עם מר מסעוד ,ויגיד אני מציע למר מסעוד
להיות הסגן שלי ,מבורך ,אבל ראש העיר לא זכאי ולא רשאי לדבר בשם
סיעת הליכוד ולהגיד סיעת הליכוד כרגע אני ממנה בתוכה את מר מסעוד ,זה
לא עובד ככה,
אבי בינמו:

בסדר גמור ,תודה זאב על הדברים הענייניים והרציניים,

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס גם כן בבקשה,

אבי בינמו:

בבקשה ,מר לוי,

דן תיכון:

אל תשכח את דוד עמר,

אבי בינמו:

רשות הדיבור לרועי לוי.
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ראשית אני רוצה לברך את  ...מסעוד אלימלח .אני הכרתי אותו בקדנציה
הקודמת בפעם הראשונה,

דוברת:

רועי קצת בקול רם בבקשה.

רועי לוי:

הכרנו בקדנציה הקודמת בפעם הראשונה ,ויש לו זכויות רבות גם בעיר,

דובר:

הוא היה חבר מועצה?

רועי לוי:

בעבר היית חבר מועצה נכון?

מסעוד אלימלח :כן.
רועי לוי:

בעבר היית חבר ,באיזה שנים?

מסעוד אלימלח 15 :שנה.
רועי לוי:

לפני  15שנה?

דוברת:

 15שנה!

רועי לוי:

אה 15 ,שנה היית חבר מועצה .אז יש לו היסטוריה רבה וארוכה בעיר,

דן תיכון:

של עשייה.

רועי לוי:

של עשייה ומי שמכיר גם את ההיסטוריה של הליכוד בעיר ,אני פחות ,יודע
שמסעוד תמיד היה מעמודי התווך של הליכוד ותמיד גם דוד עמר ראש העיר
הקודם אמר ,שהוא זה שהביא אותו לליכוד ,ככה הוא היה מספר לי,
שמסעוד הביא אותו לליכוד ממפלגת העבודה .ככה שיש לך באמת זכויות
רבות אדוני בעיר ,ואנחנו מכבדים אותך מעבר לזה שאתה חבר מועצה ... ,את
האישיות שלך ואת מי שאתה ואני זוכר שביקרנו אותך גם כן כשחלית בבית
החולים ,ובאמת המון המון כבוד .ואדוני מסעוד ,אנחנו היום ,אני מייצג 2
דורות ,דור אחד 2 ,דורות אחריך בעיר .ואני אומר לך אדוני ,העיר שלנו היום
נמצאת במצב קריטי.

אבי בינמו:

זה חלק מהנאום ? ...

רועי לוי:

לא .לצערי הרב ,אני מתייחס,

ישי איבגי:

יש לו את הזמן שלו ,תן לו לדבר,

דובר:

עשית הצעה לסדר?

רועי לוי:

תראה לפי סעיף עשרים ו  ...תראה מה ,מה רשום שם .אדוני העיר נמצאת
במצב קריטי ,יש לנו בעיה קשה מאוד .העיר שלנו במשך  3וחצי שנים היה לנו
ראש עיר שהשאיר כאן חלל ולא היה מי שימלא אותו .וניסו ,והתושבים ניסו,
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ובחרו ראש עיר אחר ,חשבו שהוא לא טוב ,זכותם המלאה ,זה היה בחירות
דמוקרטיות ובחרו ראש עיר שנכשל בכל פרמטר ,אדוני מסעוד ,אתה מכיר
את נשר ,נקייה ,אמיתי נקייה ,אתה מכיר את נשר נקייה מכל בחינה ,אתה
מכיר את נשר,
דן תיכון:

תרתי משמע,

רועי לוי:

עם כספים ,אתה מכיר את נשר כשהרחובות מנקים אותם ,אתה מכיר את
נשר כשהמתנ"ס פורח ,והנכדים שלך נמצאים שם .כל הדברים האלה זה
דברים שאתה בנית אותם יחד עם האנשים שהרימו את העיר הזאת ,יחד עם
האנשים שבנו את העיר הזאת ,ואני יודע ושמעתי גם שראש העיר מאוד שמח
על כניסתך לא רק בגלל נסיונך אלא בגלל שהוא בטוח שיש לו איזה יד
אוטומטית בעיר ואני יודע שאין דבר כזה ,אני משוכנע שהחיבור שלך לעיר
ומה שתרמת לעיר ,אתה מהר מאוד תבין ,גם מישיבות המועצה ,באיזה מצב
אנחנו נמצאים ,ואני קורא לך כבר היום בישיבה הראשונה ,על אף שזה
ישיבה חגיגית מבחינתך ,אז אני אשתדל לא להאריך בדברים ,אבל אני קורא
לך כבר מהיום אדוני ,לעבור להצטרף אלינו ,לאנשים שאכפת להם באמת
מהעיר ,שרואים לאן העיר הזאת הולכת ולאיזה מקום היא מדרדרת ,ולעצור
יחד איתנו את מה שקורה כאן בעיר ,כי אנחנו נמצאים בשעה קריטית ,בשעה
שהולכים להביא לנו פה עוד מפעלים מתחת לאף ,בשעה שראש עיר מודיע
שאין זיהום אוויר בנשר ,כשכל הגרפים מראים שתחלואת הסרטן לנשים הכי
גבוהה במדינת ישראל נמצאת בנשר,

דובר:

בארץ.

רועי לוי:

בארץ .בארץ ,נמצאת בנשר .בזמן שראש העיר מתנגד להתנגדות של העירייה,
או פועל בניגוד להחלטת מועצה להתנגד להרחבת מפעלים של בתי זיקוק ,פה
מתחת לאף שלנו ,פה  2קילומטר מתחת לאף ,הולכים להרחיב לנו ,לשים לנו
כאן חוות דלקים .יש לנו כאן בעיה קריטית ואני קורא לך אדוני יחד איתנו
בשעה שהמתנ"סים שלנו נסגרים ,מתנ"ס בן דור לא מתפקד אדוני,
המתנ"סים ,בית לנדאו אין חוגים ,אין מתנ"סים ,המתנ"סים לא מתפקדים,
החוגים בקושי,

אבי בינמו:

הוא מדבר על עיר אחרת ,הוא לא מדבר על נשר,
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החוגים בקושי ,החוגים בקושי,

זאב שפיגלר :סגרתם את אחד האבני חן שהיו מבחינה תרבותית ,של שירה ,של ניגון ,של
ילדים שרוצים גם משהו אחר חוץ מספורט ,רוצים ללמוד נגינה ,סגרתם את
זה ,על מה אתה מדבר?
רועי לוי:

החוגים אדוני לא מתקיימים ,ועכשיו אני אספר לך משהו לסיום ,שאני בטוח
שיכאב לך מבפנים .הבית ספר הדתי היחידי בנשר שנשאר ,ראש העיר רוצה
לסגור אותו ,היחידי! לפטר את המנהלת ולסגור אותו ,הבית ספר הדתי
היחידי בנשר ,אין לילדים לאן ללכת ,כולם יעזבו את נשר! אין איפה ללמוד
בית ספר דתי! הוא רוצה לסגור את הבית ספר הזה! או לערב אותו ולשים
ילדים עם ילדים אחרים! אני אומר לך אדוני אנחנו נמצאים בשעה קשה,
ואני מבקש ממך שתאזור את כל הכוחות ושבע"ה הקדוש ברוך הוא יתן לך
בריאות ,לבוא ולהתייצב ביחד איתנו נגד ההרס הזה של ראש העיר ,שהוא
הורס את העיר .תודה רבה.

אבי בינמו:

תודה רבה ,אני חושב,

(מדברים ביחד)

שאילתא :דן תיכון -שירות לתושבים במוקד העירוני -מצ"ב נספח א'
אבי בינמו:

אני חושב שאני עובר לסעיף הבא ,שאילתא של דן תיכון ,שירות לתושבים
במוקד העירוני ,מצ"ב נספח א',

דן תיכון:

תן לי את הנייר אני לא קיבלתי הזמנה ל,

אבי בינמו:

אתה קיבלת הזמנה ,כדין וכדת,

דן תיכון:

לא קיבלתי,

דובר:

קח ,קח דן.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

דן תיכון ,אני מבקש שיקריא את השאילתא בבקשה,

דן תיכון:

אני כמנהגי ,אהיה קצת רחב יותר,

אבי בינמו:

תקריא את השאילתא אחרי זה תרחיב ,רשות הדיבור לדן תיכון.

דן תיכון:

אל תתערב ואל תלמד אותי מה זה שאילתא .יש לך נסיון עצום בדברים
האלה .לי כנראה אין .מוקד עירוני הוא דבר חשוב ביותר .בעצם ,כל אזרח
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נזקק לשירותי המוקד .אנחנו כולנו קיבלנו בשמחה את ההחלטה ,להקים
מוקד עירוני ,עקבנו,
דוברת:

אפשר בבקשה להגביר רק את הקול?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...אתה כתבת שאילתא ,תקריא קודם כל את השאילתא,

דן תיכון:

אל תגיד לי מה לעשות אדוני!

אבי בינמו:

אני מציע לך להקריא את השאילתא,

דן תיכון:

הצעתך נשמעה ואני מוכרח לומר לך שהיא נדחית על ידי,

אבי בינמו:

בסדר גמור ,השאילתא,

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אני מודה לך מאוד על שהארת את אוזניי ,אבל כדי שמוקד עירוני יצליח,
צריך להעמיד בראשו אדם ... ,מנהל ל ,אב העיר ,ראש העיר ,הוא שצריך
להשקיע מאמצים בנושא הזה כדי שהמוקד יישא פירות ,עכשיו יש לנו מוקד
עירוני אבל לצערי הרב זמן ההמתנה עד שאתה מקבל תשובה לוקח בן  10ל-
 20דקות ,לעיתים קרובות האנשים אומרים שהמקום סובל ,המוסד סובל
מתת כח אדם ,אבל הגדיל לעשות מי שעמד לפני כ 3-שבועות כתורן ביום
שבת ,ואני צלצלתי וביקשתי שהמוקד יפעל לצורך סילוק מכונית שחסמה את
הכניסה לשכונה שלמה ואז הוא אמר לי בשבת אנחנו לא עובדים ,בשבת
האזרחים לא מקבלים שירות ,ושאלתי אותו מי נתן לך את ההוראה?
ההנחייה הזאת? והוא אמר לי ,מה השאלה ,ראש העיר אמר לנו במפורש
שבשבת תפנו את הכל למשטרה ,ולכן אין מוקד עירוני במשך יומיים מתוך
שבעת הימים .מכל מקום יש כאן מבקר עיר שצריך היה לבדוק את תפקודו
של המוקד העירוני ולבוא ולומר לנו מוקד עירוני הוא הצלחה או כישלון,
אנחנו רוצים לדעת אחת ולתמיד ,משקיעים כסף ,רוצים שהאזרח יקבל
טיפול ,האזרח מקבל טיפול ראשוני ,עזרה ראשונה באמצעות המוקד העירוני
אדוני ראש העיר .אני מציע שתסיר את חסותך ,תמנה את אחר מחברי
המועצה כדי שיעמוד בראש המוסד הזה ,יבנה אותו מחדש ,לתפארת עיריית
נשר ,כי הרי נשר היא אקדמיה ,תגיד לי למה אקדמיה? יש לך מוסד אקדמי
מלבד המוקד העירוני כאן? תודה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

05514

13

י.ב

אבי בינמו:

במענה ל,

דובר:

אפשר להתייחס?

אבי בינמו:

סליחה רגע ,במענה לשאילתא של דן תיכון ,שירות לתושב במוקד העירוני,
התשובה היא כדלקמן .המוקד העירוני של נשר  ...אפריל  ... ,2014מתן מידע
ופיתרון לבעיות בנושא מפגעים עירוניים ,כמו כן הוא משמש כמרכז שליטה
של העירייה  ...המוקד העירוני עובד במסגרת משרד לביטחון פנים ,בשיתוף
פעולה עם גורמי  ...לתושב ובטחונו  ...ועל פיהן השקיעה עיריית נשר בשיתוף
עם משרדים ממשלתיים ,גורמים בתפקיד  ...עושה עבודה יסודית בתכנון
והקמת המוקד העירוני .המוקד העירוני טיפל ב 3-השנים האחרונות מיום
הקמתו ב 80,000-פניות ,זהו מספר חסר תקדים שמצביע,

דן תיכון:

 ...פנה  4פעמים,

אבי בינמו:

שמצביע על הצלחה של הקמת המוקד ,והבעת אמון של התושבים במוקד,
ומצביע על שביעות הרצון שעולה מדי שנה .תכנית העבודה במוקד העירוני,
 ...לפי הנתונים המוקד העירוני  ...כ ... 85%-בשנת  ,2016ואם נדבר
במספרים פשוטים ,המוקד העירוני פותר ופתר  1,850פניות מדי חודש בשנת
 .2016חשוב להדגיש,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

ישנן פניות שדורשות המשך טיפול ממושך יותר טזאת מאחר ומדובר
במפגעים הנדסיים וכו' ... .המשך טיפול  ...גם הן בטווח זמן קצת יותר ארוך.
העובדים במוקד העירוני הינם מצויינים ושירותיים ,עושים ימים כלילות
לטובת רווחת התושבים ,המוקד זמין  ,7\24ומאוייש ע"י אנשי מקצוע
איכותיים שמגלים כל פעם מחדש אחריות ,מחוייבות ומקצועיות .איוש
המשמרות וכח האדם  ...מתוקצבת בתקציב מאושר .להערכתי על אף
שהשאילתא של דן תיכון חרגה קצת באורכה ,מצאתי בכל זאת לספר גם
לכם ,השירות הוא  ...חלקם כבר מכירים אותו ,וניתן למסור הודעות
באמצעותו.

דובר:

כוס אשל.

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לכם שכל הפניות,

דן תיכון:

 ...מכשיר טלפון לכל אזרח ,לכל תושב,

"חבר" – הקלטה ותמלול

05514

אבי בינמו:

14

י.ב

לכל העובדים  ...במוקד העירוני  ...אני רוצה להודות על ה  ...שלהם ,על
המקצועיות שלהם ,על שמירת הסודיות שבאה לידי ביטוי בשנים שאנחנו ...
אנחנו  , ...אנשי פיקוד העורף ולעובדים רבים כדי שיראו במוקד ברמתו אולי
הכי מקצועית במדינת ישראל .כדי לדעת איך מוקד פועל ,שבועיים לאחר
שנכנסתי לתפקידי ,נסעתי לראש עיריית ת"א מר רון חולדאי וביקשתי ממנו
 2-3נושאים ,אחד מהנושאים היה המוקד העירוני ,לכן אמרתי ושאלתי כאן
אנשים,

דן תיכון:

מה ביקשת ממנו?

אבי בינמו:

ביקשתי ללמוד איך פועל מוקד עירוני,

דן תיכון:

ונסעת ל,

אבי בינמו:

נסעתי לת"א ,נסעתי לאנשים שעמלו ,אני רק רוצה לספר על מספר באמת,
דוגמאות  ...המוקד ,שיש ריח של גז שעולה מאחד הבתים ,מאחר והמוקד
שלנו ,היתרון הגדול שלו ,שהוא עובד בסנכרון ובשיתוף פעולה מלא עם
הפיקוח העירוני ,אנשי הפיקוח העירוני הגיעו למקום ,פינו קשישה ערירית,
שלא הבחינו בדליפת הגז ,הם דאגו הדבר הראשון לסגור את הברז ולהגן על
הקשישה ,מה שקרה כתוצאה מכך ,כל הנושא הזה הועבר לטיפול מערכתי,
לרבות גורמי רווחה ,עמותה לקשיש ,הקשישה היום משולבת ב  ...למרכז
יום ,בקהילה תומכת .אנשי השיטור והפיקוח חשו קרבה גדולה אליה ובחרו
לחגוג לה מסיבת יום הולדת .זוהי עוצמתה של העיר נשר ,עיר  ...המוקד
העירוני  ...להודות לאנשים שניהלו אותו ,שהקימו אותו,

דן תיכון:

לא לך,

אבי בינמו:

 ...במדינת ישראל ,כל עוד זה קרה במשמרת שלי אני יכול להגיד,

דן תיכון:

תמיד אתה אומר הכישלון שלי יתום,

אבי בינמו:

שאילתא נוספת ,שאילתא נוספת,

דובר:

רגע,

דובר:

אבי רק הערה,

דן תיכון:

רגע רגע,

(מדברים ביחד)
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מה ,אם זה מפעל כ"כ מצויין ,תן לאנשים להתבטא ,מה אתה מכתיב להם
טקסטים שאין בינם לבין המציאות דבר.

אבי בינמו:

סליחה ,שאילתא נוספת ששאל דן תיכון,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...רשות הדיבור,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רגע רגע ,ראש העיר ... ,שאילתא ,אני רוצה לדבר על משהו אחר ,אפשר
לדבר? אתה יכול לתת לי את ,אוקיי מצויין,

אבי בינמו:

 ...רשות הדיבור ,תמתין בסבלנות,

ישי איבגי:

הנה אני ממתין לך,

אבי בינמו:

תמתין בסבלנות ... ,סדר יום ,שאילתא היא בדר"כ קצרה ,והתשובה אליה
בדר"כ קצרה,

(מדברים ביחד)
דובר:

שאילתא ישירה היא קצרה והתשובה עליה קצרה.

אבי בינמו:

אנחנו ,אנחנו ,אנחנו,

דובר:

שאילתא רגילה היא שאילתא ארוכה שאפשר גם להאריך גם בתשובה וגם
בשאלה,

אבי בינמו:

אנחנו באמת ,אנחנו,

דן תיכון:

תגיד ,אתה מתייחס ברצינות למה שאמרת עכשיו? אתה חושב שמישהו
מאמין לך? הרי כולם רוצים להיעזר במוקד העירוני ומה התוצאה אתה יודע
בכלל? אתה בדקת מה ההשפעה?

אבי בינמו:

אנחנו מאפשרים באמת ל,

דן תיכון:

למי ,אולי תבקש מהמבקר שיואיל בטובו לבצע סקר על ה,

אבי בינמו:

 ...סבלנות וסובלנות ,לשמוע גם את השאלה וגם את הנושא ,אני שמח ש ...
צר לי על ההתבטאות שלך לגבי המוקד העירוני,

דן תיכון:

אתה תסלח לי מאוד אני שמרתי על כבודם של האנשים ,אמרתי שהם
סובלים מהיעדר מנהיגות והמנהיג זה אתה ,עיר אקדמיה,

אבי בינמו:

אתה יודע שבבה"ד אחד,

דן תיכון:

סיסמאות ,אתה הרי חזק בסיסמאות אבל תעשה משהו,
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(מדברים ביחד)
דן תיכון:

כי אמרו לך שאתה משתמש בסיסמאות ואז עשית,

אבי בינמו:

דן דן ,קודם כל אני לוקח אחריות על ה  ...דבר נוסף ,אני אומר לך... ,
והנסיון האדיר שיש כאן ,כשתיכנס לבה"ד אחד ... ,פה אל תטיף לי מוסר,

דן תיכון:

אתה היית בבה"ד אחד?

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אתה שולח אותי לבה"ד אחד?

אבי בינמו:

ישי איבגי רשות הדיבור ,כן,

ישי איבגי:

טוב,

גלעד:

אפשר רק הערה קצרה ,ראש העיר? הערה קצרה? על הנושא של ה,

אבי בינמו:

רשות הדיבור למבקר ,כן,

גלעד:

סליחה ,הנושא של ,פשוט הערה לדן כי הוא פנה אלי ,המוקד העירוני בוקר
בשנת  2016והוא יהיה בדו"ח הקרוב.

דן תיכון:

ומה הממצאים אתה יכול לבשר לנו?

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

שמע ,בכל זאת זה עניין שמלווה אותנו מדי יום ביומו ואני אומר לך ,ניסית
פעם לצלצל ולקבל אותם?

גלעד:

סליחה ,זה יעלה לדיון.

אבי בינמו:

ישי בבקשה ,ישי בבקשה,

ישי איבגי:

שלא יתן לי גם לדבר,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

יחיאל ,יחיאל ,מה אכפת לך ,נתתי לך לדבר ,מה אכפת לך להגיד לו עכשיו
שלא יתן לי לדבר .אני הייתי עושה לך דבר כזה?

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

זה פתח? אז שידברו כל השאר ,רגע שניה ,מתי פעם אחרונה,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אתה מבין מה אתה עושה? אתה הפרעת ,והנה עכשיו אתה מפריע וזה גורם
להפרעות .מה שאני אומר,

אבי בינמו:

רשות הדיבור לישי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

05514

ישי איבגי:

17

י.ב

אנחנו נפגשנו בפעם האחרונה לפני חודש ו ,אז אם אחרי חודש שפגשתם את
החברי מועצה הם ידברו קצת יותר ממה שהאוזן שלכם יכולה להכיל ,זה
קריטי ,זה קריטי ,אז מה אכפת לך,

יחיאל אדרי :אז תעלה את זה כהצעה לסדר,
(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אפשר לדבר? אפשר לדבר? עזוב ,תן לי לדבר,

(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :אני רק אומר לשפיגלר ,שהצעה ,שיש ישיבה  ...נושא של שאילתא ושאלה
ותשובה זה לא דיון ,רגע ,זה לא דיון ,יגאל אל תנסה לשנות סדרי עולם,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

רשות הדיבור  ...לישי ,בבקשה,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רגע ,הי ,חברה ,אני רוצה להגיד משהו לגבי,

נעמי כספי:

דן ,אתה יודע שאני עובדת עם אחותו? עם דוקטור  ...בן ששון?

דן תיכון:

אני מכיר את בן ששון היטב,

נעמי כספי:

אני עובדת איתה,

דן תיכון:

זה לא ,זה לא באותו מין למרות שזה מאותו אבא ואמא.

דובר:

זה אתה אומר,

דן תיכון:

אדם שמכריז על עצמו כדתי ,ביום שישי ,לפני שבת מופיע בשדה התעופה,
עולה על מטוס ונוסע ללא כיפה והוא לא מתבייש!

אבי בינמו:

רשות היבור לישי איבגי בבקשה.

ישי איבגי:

יפה .אני רציתי קודם כל לדבר ,אדוני ראש העיר ,השבוע העליתי פרסום ,זה
התחיל משבוע שעבר ,לגבי העניין של המוקד ,לדעתי ,אתה הרבה פעמים
אתה משווק דברים ודווקא במוקד העניין של השיווק זה לא רק שהוא גרוע,
זה באמת אני אומר בקטע הזה ,זה חוטא ומחטיא ,מסיבה מאוד פשוטה.
תפקידו של המוקד איך שאני רואה אותו בסיפור של פניות הציבור ,הרי הוא
לא מטפל בבעיה ,הוא זה שבעצם מעביר את הבעיה למחלקה ,והוא זה,

דן תיכון:

הוא ...
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רגע שניה ,והוא זה שמחזיר תשובה לאחר הטיפול לתושב .ואני יכול להגיד
לך ,שאני באמת ,אחרי שהעליתי את הפרסום ,ז"א לפני כן ואחרי שהעליתי
את הפרסום ועבדתי איתם בממשק צמוד ,אני יכול להגיד לך שיש שם חוסר
בכח אדם ,ויכול להיות שעצם זה שאנחנו יושבים פה על כיסאות ולא
מקבלים החלטות נכונות לגביהם ,אנחנו מכשילים אותם ,אני יודע שהרבה
אש מהתושבים מופנית אליהם אבל הם לא הבעיה ,כי אם בנאדם פתח שיש
שדה קוצים שהוא יכול להיות גם ברמת סיכון של דליקה ,ופתחת את
התקלה ,וזה בוצע ,והם העבירו את זה למחלקה ,וזה בוצע חודש באיחור ,זה
לא הבעיה של המוקד העירוני ,זה לא הבעיה של המוקד העירוני .ולכן אני
אומר ,צריך לתת את העזרה ואת הפוש במחלקות ,ואם תסתכל על העניין של
הסעיף התקציבי לעובדי עירייה שגדל ב 10-מיליון ,למעלה מ 10-מיליון שקל
משנת  ,2013כל שנה ,לשנת  ,2015רואים את זה ממש בהשוואה ,אני אומר,
אתה חייב לפחות ,ובלי סיסמאות אבי ,אל תתחיל לדבר איתי עכשיו ג'ון לה
קארה ודברים כאלה ,אמיתי ,שהתושבים ירגישו שלפחות,

דובר:

הוא לא יודע מה זה ג'ון לה קארה,

ישי איבגי:

שלפחות ב ,2013-השירות שהם קיבלו הם יקבלו את אותו שירות ,ואם יש
עוד  20%תוספת לשכר עובדי העירייה ,מן הסתם אתה אמור לראות לפחות
קפיצה של  10%בשירות .הציבור ,ואני בטוח לגמרי ב 100%-שאתה ער לרשת
המדיה ואתה רואה כל את הפרסומים והכל ,הציבור אמר את דברו כמו
בהרבה נושאים בצורה חד משמעית .הם לא מרוצים,

אבי בינמו:

תודה רבה.

ישי איבגי:

רגע שניה ,אני לא ,אתה אומר ,זה שתגיד תודה רבה ,זה רק סתם גורם לעוד
אנשים להתווכח ולהתלהט וסתם .אני אומר לך הרבה אנשים אמרו את
דברם שם ,ואני חושב שאתה צריך לקחת ,לפעמים אתה אומר ההקשבה,
רשמת באיזה מקום ראיתי ,ההקשבה היא תכונה שמאפשרת למידה או
משהו כזה ,אמרת איזה משהו כזה ,אני אומר,

דובר:

זה כתוב ב ...

ישי איבגי:

אני אומר אם תסתכל ,אנשים אומרים לך אנחנו לא מרוצים אם זה מהגינון
ואם זה מפינוי האשפה וכל הדברים בשירות הבסיסי היומיומי שלהם ,איפה
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הלכו ה 10-מיליון שקלים ולמה להפיל את התיק על המוקד .המוקד ,הנציג
שירות הוא סוג של טלפן בסיפור הזה,
אבי בינמו:

אני מאוד מודה לך,

ישי איבגי:

אני מבקש שתתן לזה משקל ותוציא אותם מהסיפור הזה.

(מדברים ביחד)
אדווה קאופמן :אני רוצה להגיד משהו,
אבי בינמו:

בבקשה אדווה ,רשות הדיבור לאדווה.

אדווה קאופמן :אני ,בעבודה הקודמת שלי הייתי מנהלת מוקד שירות,
אבי בינמו:

באיזה חברה?

אדווה קאופמן :לא משנה ,חברה גדולה בארץ ,עברתי הרבה אוטובוסים ,חברה מאוד גדולה
בארץ ,אשתך עובדת שם ,חברת חשמל ,היה ,הייתי בצוות הנהלה של מוקד
 .03שירות לקוחות,
דובר:

כמה ממתינים שם,

אדווה קאופמן :שירות לקוחות במוקד עירוני זה הדבר הכי חשוב שיש לעיר ,זה המראה של
העיר שלנו .כי אם אני בתור תושבת מתקשרת ל ,106-הם חייבים לדעת
ולהיות מקצועיים ,בכל דבר שאני שואלת .אתם לוקחים את הנציג שירות,
הפכתם אותם לשעירים לעזאזל בעיר הזאת ,כי הם ,אין להם תשובות לתת
לתושבים ,אין להם את הידע ,ואין להם את העזרה מהמחלקות האחרות פה
בחוץ ,וכל נציג שירות חייב לעבור איזושהי הדרכה מ-א' עד ת' ,לדעת
ולהתמקצע בדברים הקטנים ביותר שקורים פה בעיר .אם אני מתקשרת ואני
אומרת יש לי פה פח שהחזירים הפכו אותו ,ואין להם תשובה לתת ולא
ש ולחים צ'יק צ'ק ,וצריך להגיע לפייסבוק בשביל שאנחנו נראה באמת ואז
יחיאל יטפל בזה בעצמו ,זה ,זה ,זה,
(מדברים ביחד)
אדווה קאופמן :זה ,לא יכולים להתנהל בצורה כזאת,
אבי בינמו:

תודה רבה אדווה.

אדווה קאופמן :ואז אותו נציג שירות מקבל על הראש מההנהלה שלו.
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

רשות הדיבור לאיגור ,לאיגור ,בבקשה.
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איגור גורוביץ' :גם אני יכול לתמוך בביקורת שלהם ולהגיד שגם אני קיבלתי הרבה שיחות
עם התושבים בקשר לטיפול של המוקד העירוני ,הם מתקשים לעזור ,כן .הם
מקבלים את השיחות ,את הפניות אבל החזירים ממשיכים לעשות את
שלהם.
אבי בינמו:

תודה רבה .רשות הדיבור לשפיגלר,

זאב שפיגלר :אבי אני פותח את החוברת שגלגלתם לכל הבתים כאן בנשר
אבי בינמו:

סליחה... ,

זאב שפיגלר :ואני פותח את העמוד של ה ,סליחה ,של המוקד ,סליחה,
אבי בינמו:

אוקיי,

זאב שפיגלר :אני פותח את התמונה של המוקד,
דן תיכון:

גולת הכותרת,

זאב שפיגלר :ואני רואה תמונה יפה ,אני לא נכנס כרגע לתוכן ,תמונה יפה ,אני רואה גם
את הניידת וכו' ,אני פותח את הדף של החינוך ואני רואה גם תמונה יפה,
אבי בינמו:

כן ,מלא ...

זאב שפיגלר :אני פותח ,רק ,אני פותח ,אני מתייחס סליחה ,מתייחס לכל,
דן תיכון:

עושה לך יחסי ציבור מה אתה רוצה?

זאב שפיגלר :אני שואל באמת ,אתה מככב ,בסדר ,כל התמונות שלך ,איפה ,יש לך 3
סגנים ,מה ,בחינוך אתה מופיע ,במוקד אתה מופיע ,בכל מקום אני רואה
אותך מככב ,זה חוברת פרטית שבאה להאדיר את שמך,
יחיאל אדרי :חשבתי זה,
זאב שפיגלר :אני חושב שאחד מגדולותיו של אדם זה לדעת לחלוק ,גם אם זה נכון וגם אם
לא נכון ,עם הסובבים אותו ,תעזוב אותנו חברי המועצה ,יש לך  3סגנים!
איפה מילה אחת ,איפה צילום אחד נעמי? את יפה ,אישה ,נציגת המועצה,
כיף לראות אותך ,בוא נראה אותה כאן בחוברת פרסומית שתהיה תמונה יפה
שלך ,מר יחיאל ,מחזיק תיק החינוך,
דוברת:

אני מוציאה,

זאב שפיגלר :אני צריך לראות אותך במקום אבי בינמו מסתובב בתמונה ומחבק ,מלטף
את ה,
אבי בינמו:

וואלה ,אמרת שאתה רוצה לדבר על המוקד,
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זאב שפיגלר :למה? זה המוקד מופיע כאן,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :מסיים ,מסיים ,אבי ,אבי ,סליחה ,אני מסיים ,אני חושב עוד הפעם ,אני
העליתי את הנושא כי אתה באת ואמרת אבי שאתה לוקח הכל עליך ,זה
בסדר אבל אתה צריך ללמוד גם לחלוק .אתה צריך ללמוד גם להקשיב
לאחרים ,ולחלוק גם את ההצלחות ,גם את הכשלונות ,לא קרה אסון .תן
לכולם את ה  ...יהיה לך יותר קל ,יהיה לכולנו יותר טוב.

שאילתא :דן תיכון  -מימון קבוצת הכדורגל -מצ"ב נספח ב'
אבי בינמו:

אני מאוד מודה לזאב אני עובר לשאילתא הבאה של דן תיכון ,בנושא קבוצת
הכדורגל ,אימון קבוצת הכדורגל .שאילתא של דן תיכון,

דן תיכון:

אתה לא צריך ,אני יודע לקרוא בעצמי,

אבי בינמו:

השאילתא של דן תיכון היא כדלקמן :לאחרונה היינו עדים למאמציך הרבים,

דן תיכון:

זה גם כן אתה קורא כאן? רק רגע ,לא ,לא ,אתה תשמע אותי,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני אשמע אותך,

דן תיכון:

ועוד איך תשמע אותי,

אבי בינמו:

ודאי שאני אשמע אותך,

דן תיכון:

אני יודע שאתה אוהב את הכדורגל לכן תשמע אותי,

אבי בינמו:

אחרי שאני אקרא את השאילתא,

דן תיכון:

לא ,לא אתה ,אני אקרא את השאילתא ,ואתה לא תאמר לי מה לומר .אני
אקרא ,אני אקרא ואומר ,אני אומר את מה שיש לי לומר,

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אל תגיד לי מה לעשות ,אני לא בכיתה א' ולא בעיר אקדמיה,

אבי בינמו:

אני מציע לך ...

דן תיכון:

כן ,שמעת ,אני לא בעיר אקדמיה .ראשית ,אני חושב ש  ...הכדורגל ,הפועל
עירוני נשר,

דובר:

תגביר את הקול,
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שהחזיקו מעמד ונשארו בליגה ,ואין ספק שחלקו של ראש העיר בהישג הזה
גדול ,אולי ההישג היחידי שיש לך בעיר הזאת! איבדת קצת את היחסיות,

אבי בינהו:

קיבלו תוספת תקציב,

דן תיכון:

כן ,כן ,אתה תשמע ,אנחנו מגיעים לזה ,זו השאילתא .עכשיו ,אנחנו רואים
שאתה מעביר כספים מן היקב ומן הגורן לקבוצת הכדורגל ללא פיקוח
עירוני ,אתה לוקח והורס את החברה הכלכלית ומאלץ חברות כלכליות
להעביר כספים לכדורגל ,אנחנו רוצים לדעת מה עשית השנה בתחום הכספי!
כמה כסף העברת לכדורגל? כמה זה עלה לך כדי להשאיר את הקבוצה הזו
בקושי בקושי בליגה השנייה? ואיך אתה רוצה להתארגן בשנה החדשה? בטח
תכפיל את הסכום ,נכון? מן המעט אתה לוקח מהעניים ונותן לכדורגל הכל.
מלבד כדורגל יש עוד משהו בנשר?

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

יש? יש? אתה נותן תמיכה?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני אשיב ,קודם כל ,קודם כל אני אשיב ל,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

רגע שניה ,סליחה רגע ,רגע רגע ,שניה ,ברשותך ,בא גאורגי להסביר לו משהו,
יש רוטר? יש עמותה רוטרי נשר? גאורגי?

גאורגי גרשקוביץ :ממש ,תגיד,
רועי לוי:

יש עמותה רשומה רוטרי נשר? אין עמותה רוטרי נשר ...

דן תיכון:

יש! יש!

רועי לוי:

אין עמותה רוטרי נשר,

דן תיכון:

יש! רוטרי נותן לחברה ולא לוקח מהעירייה! אין רוטרי בעולם שלוקח
מהעירייה תרומות! רק בנשר!

רועי לוי:

וגם הכנסנו בקריטריונים שניתן יהיה לתת תמיכה לעמותות שהפעילות
שלהם בנשר אבל הם לא מנשר ,זה בקריטריונים ,שרצינו להעביר את אילן,
לב לאחים ,מה זה רק בנשר? זה עמותה של כל הארץ ,מעבירים לה כסף,

דובר:

 ...ארצי,

רועי לוי:

אז מעבירים לה  ...אז גם השחמט זה ארצי אז אפשר להעביר לו כסף,
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לאיגור יש איזה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני מבקש להשיב כדלקמן ... ,הקבוצה החלה כקבוצה  ...במסגרת צעירים
למען הכדורגל נשר ,ונמצאת בליגה הלאומית לכדורגל .קבוצת הכדורגל
כוללת קבוצות לילדים ,נערים ... ,בסה"כ  400 ...שחקנים .עיריית נשר,

דן תיכון:

 400שחקנים?

אבי בינמו:

עיריית נשר רואה חשיבות רבה בקידום הספורט בעיר בכלל ... ,הכדורגל,
זאת מתוך נקודת הנחה כי הספורט  ...מחנך את הילדים והנוער בשאיפה ...
לשאלתו של מר דן תיכון ,עיריית נשר העבירה בשנת  2014לקבוצת הכדורגל,

דובר:

?2014

אבי בינמו:

מיליון מאה,

דן תיכון:

מה? באיזה שנה?

אבי בינמו:

בשנת ,2015

דן תיכון:

מה זה ,זה לא רלוונטי,

אבי בינמו:

בשנת  2015התקציב שהועבר לקבוצת הכדורגל הכוללת מחלקות הילדים
הנוער והבוגרים מיליון  ,700בשנת  ,2016התקציב שהועבר לקבוצות
הכדורגל הכולל את מחלקות הילדים הנוער והבוגרים,

דן תיכון:

למה אין נשים גם,

אבי בינמו:

מיליון  635אלף,

דן תיכון:

כמה? כמה?

אבי בינמו:

בשנת  ,2017התקציב שאושר והועבר ויועבר לקבוצת הכדורגל כולל את
מחלקות הילדים ,הנוער והבוגרים הוא מיליון  500ועוד  250אלף המיועדים
לקבוצות הנוער .קבוצת ילדים א' זכו באליפות מחוז צפון ,נערים א' הגיעו
למעמד של רבע גמר גביע המדינה ,גם קבוצות הילדים והנוער משחקים
בליגות הבכירות .רבותיי ... ,על מנת לתת קצת תמונה מצב ,קצת השוואה,
אנחנו בשנת  2016גמרנו את הרבעון הראשון עם עודף תקציבי של כ ,2.6-ואני
יכול לבשר לכם שאת הרבעון הזה אנחנו גומרים עם עודף תקציבי של ,3.9

ישי איבגי:

באיזה שנה?

אבי בינמו:

 .2017מה שאני רוצה להגיד,
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דובר:

איך אתה יודע מתי ,כמה תגמור,

אבי בינמו:

להבדיל  ,...להבדיל מרשויות אחרות ,ניתן רק השוואות מועטות ,עם תקציב
של הפועל עפולה,

דן תיכון:

לא של עכו ,אתה הרי לומד מעכו,

אבי בינמו:

 3.5מיליון ש"ח,

דן תיכון:

את כל הנכלולים אתה מביא מעכו,

דובר:

מה התקציב של העירייה?

(מדברים ביחד)
דובר:

כמה תושבים יש בעפולה?

אבי בינמו:

תקציב הפועל עכו,

דובר:

כמה תושבים יש בעפולה?

אבי בינמו:

זה ,6.7

דובר:

כמה תושבים יש בעכו?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

להבדיל מכל הרשויות ,נשר היא היחידה שהיא האיתנה ,יכולה ל,

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

מאיפה לקחת את זה? נשר איתנה,

אבי בינמו:

יחד עם זאת,

דן תיכון:

פושטת רגל,

אבי בינמו:

על מנת לסבר את האוזן ,ההשקעות של העיר הזו כ 16-מיליון ש"ח
בצהרונים ,במשך  3שנים אנחנו מממנים למעלה ממיליון וחצי שקל נסיעת
תלמידים לפולין ,אנחנו יודעים ללמוד שפעוטות במעונות יום,

דן תיכון:

תענה לעניין ,כדורגל! כדורגל! מה אתה מספר לנו על פולין ,אתה בעצמך לא
היית שם,

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לכם במלוא האחריות שגם  ...אני אשמח להתייחסות של ה,
רשות הדיבור לנעמי כספי,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

אני אעיר משהו ,אני לא רציתי לדבר על כדורגל אבל אני אתייחס לזה
אתייחס לזה כ ...
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אבי בינמו:

לא את תתייחסי... ,

דן תיכון:

תתייחסי למה שאת רוצה! מה אתה דואג? תתייחסי לספורט בנשר ,ספורט
נשי,

ישי איבגי:

הוא רוצה שתתייחסי בלי לדבר אם אפשר ,זה מה שהוא מבקש ... ,אבל
תדברי,

נעמי כספי:

כדורגל ,אני אוהבת את עירוני נשר ,אני באה למשחקים ,אני חושבת אבל
שהפיזור של התקציב צריך להיות אחר ,אכן כדורגל נשי הוא משהו שהייתי
מאוד רוצה לראות בעיר ,או כדורגל נשי ,או בכלל ספורט נשי ,הייתי רוצה
להוריד למינימום את ההשתתפויות של ההורים בכל חוגי הכדורגל ,וצריך
לעשות לפי דעתי חשיבה מחדש לגבי איך מתעלים את הכסף ואני מציעה
שאדוני ראש העיר ביחד עם ועדת הספורט יעשו ויבדקו את הנושא מחדש ,זה
באש ר לכדורגל .באשר לזיהום אוויר בנשר ,יש זיהום אוויר בנשר ,יש זיהום
אוויר בנשר,

דוברים:

כל הכבוד ,כל הכבוד,

דובר:

מה פתאום ,ראש העיר אומר שאין ,את טועה ,נעמי את טועה,

(מדברים ביחד)
דובר:

 ...יש זיהום בכל מקום בעולם.

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

למען ההגינות אני חייבת להגיד לכם שמה שאני אומרת היום אמרתי אתמול
בישיבת הנהלה שאם אבי רצה לצאת ...

דובר:

לא ,בבקשה,

נעמי כספי:

עכשיו ,אני רוצה להקריא לכם מכתב שכתבתי לאבי לפני כמה ימים .העליתי
את זה כשאילתא בנושא של זיהום האוויר לאור ההחלטה של אתמול לגבי
הרחבת שטחי הבזן ב 5%-שזו טרגדיה לאיזור אבי ,משום שלא מספיק שיש
כאן גופה שקוראים לה זיהום במפרץ ,מתעללים גם בגופה ,וזה משהו שצריך
לחשוב כרשות ,איך חוברים באמת וברצינות לראשי ערים אחרות וצועקים
גוואלד ,משום שיש פה סוג של,

דן תיכון:

מה עושה עיריית נשר כדי לסכל את ההחלטה הזו?

זאב שפיגלר :היא לא מסכלת ,היא תומכת ,היא תומכת בהחלטה הזאת.
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דן תיכון:

יש קול שפוי אחד בעיר הזאת בקואליציה,

נעמי כספי:

תנו לי שניה ,ב 3-למאי,

י.ב

יחיאל אדרי :דן התחלת לתת לנו ציונים?
דן תיכון:

כל השאר שפנים אז ...

נעמי כספי:

ב 3-למאי קיבלנו הרי החלטה אבי שאנחנו נעתור,

יחיאל אדרי :התחלת לתת לנו ציונים דן,
דן תיכון:

מה?

יחיאל אדרי :התחלת לתת לנו ציונים,
(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אתה אוסר עליי?

יחיאל אדרי :לתת לי ציון?
דן תיכון:

כן?

יחיאל אדרי :מה אני תלמיד שלך?
דן תיכון:

אתה ,אתה נבחר ציבור אדוני!

(מדברים ביחד)
דוברת:

למה אתם לא נותנים לה לדבר אבל? איזה כבוד יש לכם,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

אנחנו קיבלנו החלטה ב 3-למאי שהעירייה תעתור נגד המשרד לאיכות
הסביבה בגלל חוסר האכיפה של המשרד הזה ,בגלל שהוא לא מנטר מספיק,
בגלל שהוא לא מנטר את החומרים המזהמים .למשל בנשר יש תחנת דיגום
שמנטרת בעיקר את התחלואה ,אבל לא את המזהמים התעשייתיים,

דן תיכון:

איפה איפה התחנה?

נעמי כספי:

יש תחנה ב,

דן תיכון:

גלי לנו ,גלי לנו איפה ממוקמת,

נעמי כספי:

האמת היא שאני חייבת להגיד שאני לא יודעת איפה היא נמצאת אבל זה לא,

דן תיכון:

אבל היא לא ,אני מנסה לדעת,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

ליד בית ספר רמות יצחק א' אומר גאורגי,

דובר:

כן ,למעלה זה ...
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דן תיכון:

בטח הרחק הרחק,

נעמי כספי:

מה שנמצא בסקירה של כמה שנים לאחור ,אבי ,בתחנה הזו של נשר ,זה
שנמצאה כמות מאוד חריגה של כספית ושל חומר שנקרא פורמלדהיד שזה
תוצרים של תעשייה זיהומית בלבד,

דוברת:

נעמי את יכולה בבקשה לחזור וקצת בקול רם על מה שאמרת עכשיו?

נעמי כספי:

אני אומרת ש,

דובר:

עם כל הכבוד אם תמשיכו להפריע אנחנו נסגור את הדיון,

נעמי כספי:

נושא הדיגום של,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

ונמצאה חריגה של שני חומרים ,של כספית ופורמלדהיד שהם תוצרי פסולת
מזהמת של התעשייה,

דן תיכון:

תסבירי מה זה כספית לבריאות האדם,

נעמי כספי:

כספית זה חומר שנמצא כמסרטן,

דן תיכון:

בדרגה גבוהה,

נעמי כספי:

בדרגה גבוהה ,וגם הפורמלדהיד ,הפורמלדהיד יש לו שימוש ברפואה גם אבל
במינונים זעירים ,וכשהוא מסתובב לו באוויר בכמויות לא מפוקחות ,הוא
גורם לנזק גדול,

דן תיכון:

מה את אומרת ל  ...מסעוד ודן תיכון לגבי הזיהום האוויר בנשר?

נעמי כספי:

יש זיהום אוויר בנשר ,אי אפשר להתכחש לזה והפגיעה היא בכולם,

דן תיכון:

אז למה ראש העיר אומר שאין,

נעמי כספי:

נכון ,בכל העולם ,נכון,

דובר:

בכל העולם יש,

דובר:

סליחה ,אבל קח את נשר בהשוואה לארץ ותבין את רמת הזיהום אוויר שיש
לנו כאן,

נעמי כספי:

זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה כגזירה מהשמיים ,צריך להילחם
על אמצעי הניטור והפיקוח ,וצריך להילחם על כל הפילטרים שאפשר להוסיף
כדי להוריד את השפעת הזיהום .יש מה לעשות ,יש מה לעשות .וצריך
להצטרף ליוזמה של עיריות אחרות שמקבלות כספי ארנונה ואמורות עם
הכספים האלה לנטר יותר טוב את כל הסביבה המזהמת.
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דן תיכון:

איך ה הולך ,ארנונה מבתי זיקוק לזיהום אוויר?

נעמי כספי:

יש  78מיליון שקלים,

דן תיכון:

כן,

נעמי כספי:

שמחולקים בין  4או  5הרשויות,

דן תיכון:

כשראש העיר אמר שאין זיהום אוויר  ...כסף?

נעמי כספי:

אני לא מדברת בשם ראש העיר ,ראש העיר הסביר לי שלהבנתו יש משטר של
רוחות שנשר נמצאת במקום כזה שהזיהום לא,

דן תיכון:

הזיהום לא מגיע!

נעמי כספי:

לא כזה משמעותי כמו שניתן לחשוב .השאלה שלי מופנית לאדוני היועץ
המשפטי,

ישי איבגי:

אלכס ,פונים אליך,

נעמי כספי:

מר טנדלר?

אלכס טנלדר :כן.
נעמי כספי:

רציתי לשאול אותך מה סטטוס הגשת העתירה ,איפה זה עומד ,אני העברתי
לך חומר כדי שיוקל עליך לפנות כדי להגיש תביעה אל מול המשרד להגנת
הסביבה ,נכון שיש לנו עוד זמן ,דיברנו על  45ימים ,ורציתי לשאול אותך
היכן עומדת העתירה.

אבי בינמו:

כן בבקשה ,רשות הדיבור לאלכס,

דן תיכון:

אני מבין שאנשי הסיעה שלך החליפו צחקוקים שדיברת,

אבי בינמו:

 ...כן בבקשה ,לא החליפו צחקוקים ,בבקשה,

דן תיכון:

החליפו ,החליפו ,כן,

נעמי כספי:

אין לי בעיה,

אבי בינמו:

בבקשה אלכס,

אלכס טנדלר :תראי אני,
נעמי כספי:

תראה ,אני ,האמת היא ש,

אבי בינמו:

נעמי ,תאפשרי לאלכס לענות,

נעמי כספי:

כל מה שמעניין אותי זה רק נשר ,אז אני לא  issueבכלל בסיפור הזה אני רק,

אבי בינמו:

למה לא,

נעמי כספי:

ה,messenger-
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את עובדת של תושבי,

זאב שפיגלר ... :וכל הילדים והתושבים  issueבנושא הזה ,זו הבריאות של כולנו ,של כל
אחד ואחד מאיתנו,
נעמי כספי:

לא ,אני אומרת ,בסיטואציה ,בסיטואציה,

זאב שפיגלר :מאוד ,issue
אבי בינמו:

כן ,מר טנלדר.

אלכס טנדלר :תראי ,באופן כללי העתירה של רשות מקומית נגד השלטון הממשלתי היא
בעייתית מבפני שמי שמוסמך לנהל את המדיניות העתיד ,היא המוסד שנוגע
בדבר ,גם אם המשרד לאיכות הסביבה,
נעמי כספי:

אנחנו עותרים כנגדו על היעדר אכיפה מספקת ,לדעתנו,

אלכס טנדלר :תראי ,זה בעייתי מאוד מאוד ,ו,
נעמי כספי:

מה ז"א ,אנחנו לא יכולים לשאול שאלה משרד ממשלתי?

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

שמעת על מפעל האמוניה וסגירתו?

ישי איבגי:

אבי אבי ,הוא עונה יותר טוב מ ,הוא עונה יותר טוב ממך ,בסיפור הזה ,טוב
אבל זה לא מספיק ,אני רוצה רגע ,ראש העיר,

נעמי כספי:

רגע רגע ,שניה ,הוא נותן לי תשובה,

דן תיכון:

הוא נתן לך תשובה ,שום דבר לא ייעשה .ע"י המשטר הזה.

אלכס טנדלר :זה מאוד בעייתי ,ובעיקרון כמו שאמרתי,
נעמי כספי:

איך פותרים את הבעיה הזו?

אלכס טנדלר :לדעתי בדרך המנהלית ,דהיינו לפנות למשרד שנוגע למפעל ולבקש צעדים
כאלה ואחרים,
נעמי כספי:

לא הבנתי,

אלכס טנדלר :את צריכה לפנות ,העירייה צריכה לפנות למשרד שנוגע בדבר ,לאיכות
הסביבה,
נעמי כספי:

את צריכה,

אלכס טנדלר :ולבקש כך וכך דברים,
דן תיכון:

זה ברוסיה טוב,

אלכס טנדלר :אני,
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דן תיכון:

לא שמעתי על,

אבי בינמו:

תודה רבה ,אני מודה לאלכס ,אנחנו יוצאים להפסקה של  5דקות,

נעמי כספי:

אבי ,עם כל הכבוד ,אני לא הבנתי מה שהוא אמר,

י.ב

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

אני מבקשת שנמשיך,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

טנדלר ... ,על תשובה עניינית,

אלכס טנדלר :זאת התשובה העניינית,
דובר:

נעמי ,זה לא בפרוטוקול נעמי ,נעמי ,זה לא בפרוטוקול,

דוברת:

 ...רועד מפחד ,לא מתאים לו השיחה הזאת,

(מדברים ביחד)
(הפסקה – דיבורים שלא שייכים לישיבה)
אבי בינמו:

אני מבקש לתת את רשות הדיבור ,נעמי כספי ,כן בבקשה,

נעמי כספי:

מר טנדלר ,אני מבינה שיש,

אבי בינמו:

חברים ,חברים,

דן תיכון:

כן.

נעמי כספי:

אני מבינה שיש בעיה במשרד שלך לעלות ולהכין את העתירה הזו,

אלכס טנדלר :אני לא בטוח שיש לזה איזשהו סיכוי וזה עלול לגרום להוצאות אדירות,
נעמי כספי:

הוצאות אדירות?

אלכס טנדלר :בוודאי כי,
נעמי כספי:

אני חושבת שכאן הנושא של ההוצאות,

זאב שפיגלר :הבריאות שלנו לא שווה כל הוצאה? הבריאות של הילדים  ...לא שווה כל
הוצאה?
(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

מר טנדלר ,משרד אחר לא יכול להגיש את העתירה בצורה מסודרת?

דן תיכון:

העירייה יכולה ,היא לא זקוקה לאישור של מישהו!

זאב שפיגלר :זה ראש העיר שלא מבין את זה.
דן תיכון:

מועצת העיר היא שמקבלת החלטה ואם צריך לעשות,

(מדברים ביחד)
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אני מאוד מודה לך ,אני מאוד מודה ,אנחנו עוברים,

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אני מבקש להתייחס לשאילתא כפי שנתת לכולם ,אבי ,אני רוצה להתייחס
לשאילתא ,אני מבקש להתייחס,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אבי העלו כאן שאילתא ואנחנו רוצים להתייחס אליה ,מה קרה ,מה קרה,
נעמי בילבלה את הקלפים? מה קרה ,היא צודקת ,מה קרה,
(מדברים ביחד)
דן תיכון:

הפרופגנדה הזאת שאתה קורא,

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אנחנו מדברים על השאילתא עדיין של הכדורגל ,תן לנו להגיד לה כמה
מילים!
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :תן לנו רשות דיבור! סליחה!
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :סליחה אדוני אני מבקש להתייחס ,אדוני ,אני מבקש ,אני מבקש,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אתה רוצה לפוצץ את הישיבה 1.75 ... ,מיליון שקל 1.635 ,מיליון שקל1.7 ,
מיליון שקל ,הכפלת את העלות של הכדורגל במשך ה 3-שנים האחרונות ,ועל
חשבון מה?  ...תן לנו להתייחס!
ישי איבגי:

חודש וחצי לא רואים את האנשים ,תן להם לדבר,

זאב שפיגלר :אני רוצה להתייחס לשאילתא,
אבי בינמו:

אתה יודע מה ישי?

ישי איבגי:

כן,

אבי בינמו:

אני מקבל את מה שאתה אומר ,אני מקבל את מה שאתה אומר,

זאב שפיגלר :תן לנו להתייחס,
אבי בינמו:

 ...רשות הדיבור,

דובר:

אין בעיה,

אבי בינמו:

אני מחלק ...
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דובר:

בוודאי,

דובר:

בבקשה ,אתה רואה שאנחנו מכבדים אותך בתחילת הישיבה בעניין הזה.

אבי בינמו:

אז בבקשה ,רשות הדיבור ל ...

רועי לוי:

אני אשתדל ,כך ,רוצה להתייחס למה שדן ,לשאילתא של דן וראשית אני
אתחיל בברכה באמת לקבוצת עירוני נשר ,אני נכחתי בשלושת המשחקים
האחרונים בבית ,שהם היו לקראת ירידה ,ניכר היו ,ניכרים היו המאמצים
שהם עשו כדי להישאר בליגה ,אני יכול לספר שלפני כן ,שוחחו איתי הרבה
אנשים ,לא המון ,שוחחו אנשים שכן היה להם חשוב ,ציפיתי שבמשחקי
הקבוצה ,בטח במשחק של ירידה ,האיצטדיון יהיה מלא מפה לפה,
כשהסתכלתי בבקשה לתמיכות ואמרו שזה לפי צופים ,חבל שמיכה לא פה ...
היה רשום שיש  1,500צופים בכל משחק ,אז היו במשחק הכי חשוב אולי 200
איש ,אז הצטערתי מאוד שזה היה כך ,אני מקווה שבעתיד יגיעו יותר צופים,
אבל חשוב לי להגיד מילה בעניין התקציבים שם ,כי דן בהצעה לסדר שלו
שאל ,סליחה ,בשאילתא שלו ,הוא שאל שהיו עדים למאמצייך הרבים
להעברת תקציבים לקבוצת הכדורגל ,עכשיו בגדול אני רוצה להגיד שאני לא,
אני בעד הכדורגל ,אני חושב ,הבעתי את זה מספר פעמים בישיבות המועצה
שהחלוקה הכספית צריכה להיות שונה לגמרי ,או לפחות לא יתכן שאנחנו
ניתן לבוגרים סכום שמגיע כולל ההוצאות לכדי כ 4-מיליון שקלים ,והילדים
והנוער לא יקבלו דבר בתמיכות מהעירייה ,אני חושב שזה לא פרופורציונלי,
זה לא הגיו ני ,לתת ממישהו מבחוץ ,אז בא מי שאומר לי ,כולל ראש העיר,
תשמע ,עדיין לא גידלנו דורות של שחקנים כדי שיהיו כאן בבוגרים ,ואני
אומר לראש העיר ,אתה יודע מה ,אתה צודק ,אבל זה לא אומר שאנחנו
צריכים להתחיל מלמעלה ,כי הבנייה של ,הבנייה היום נעשית מלמעלה כלפי
מטה ואנ י ממליץ לבנות את זה מלמטה כלפי מעלה ולהמתין עם זה  3או  4או
 5או  6שנים כדי ששחקנים יגיעו לבוגרים אבל דן העלה נקודה בשאילתא
שלו שלא נגעת בה אדוני ראש העיר .אני פותח לפני שבועיים ,עיתון כוכב
נשר ,ואני רואה שם כתבה עם בעלי הקבוצה שלדעתי בהחלט משקיעים המון
מעצמם ,אבל הם כותבים שם ,אנחנו תומכים בראש עיריית נשר .וכשאני
קורא את השאילתא ואני מחבר את זה לישיבת המועצה האחרונה בה
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נחפזת ,על אף חוות דעתו של היועץ המשפטי ,שביקש לדחות את הישיבה,
נחפזת לאשר את התקציב לקבוצת הכדורגל ,והעברת רק להם כסף ,אף אחד
אחר לא קיבל ת מיכה עד היום מתקציב העירייה ,אף אחד לא קיבל שקל ,אף
עמותה בנשר לא קיבלה שקל ,כולל העמותות שנותנים לנזקקים אוכל ,אבל
רצת והעברת אליהם כסף ,החשבון הוא פשוט ,תמיכה תמורת כסף ,הם כתבו
את זה ,אם הם היו שואלים את זה לפני כן ,הייתי אומר להם,
אבי בינמו:

אם היה לך אפשרות לשים עליי אזיקים ,היית שם אותם עכשיו,

רועי לוי:

אני אומר ,חס וחלילה ,תשמע עד הסוף,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

אני שומע עד הסוף,

רועי לוי:

אם הם היו שואלים אותי לפני כן הייתי אומר להם לפחות אל תצהירו את
זה ,כי בנוהל תמיכות רשום במפורש שעמותה ,אסור להם להתעסק בעניינים
פוליטיים ,ואם הם מתעסקים בעניינים פוליטיים ,אז הייתי אומר להם תעשו
את זה לפחות בסתר ובשקט בלי לפרסם את זה לפומבי ,כי כשהייתם
זקוקים לתמיכה ,הגיעו כל חברי מועצת העיר מהקואליציה ומהאופוזיציה
כדי להגיע ולתמוך .אז הקשר הוא ברור ,אתה יכול להיות ,להמשיך עם
השקרים שלך ,לחיות בעולם דמיוני ,שכולם רוצים לשים את כולם לכלא,
היחיד שניסה להכניס אנשים לכלא זה אתה ,ואם תרצה אני אפרט כאן את
כל הפירוט של ההיסטוריה של ה 25-שנה 30 ,שנה שלך במועצת העיר ,מה
עשית ,איך עשית ,איך הלכת למשרדים והאשמת את כל העולם חוץ מאת
עצמך ,אבל זה לא הזמן וזה לא המקום וגם לזה יהיה זמן ומקום .אדוני ,אני
מתייחס אך ורק לשאילתא .כשדן תיכון כותב בשאילתא ,שנחפזת להוציא
כספים ,שאתה ,בלי פרוטוקול ,עד היום לא פורסם פרוטוקול של ישיבת
המועצה ,הלכת והוצאת דרך הגזברות כסף רק לקבוצת הכדורגל כתמיכה,
בלי שיש פרוטוקול מאושר ,בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי 1 ,ועוד 1
שווה שתיים ,לא ניתן לטעות כאן בעניין הזה ,ומילה אחרונה ,לעניין
שנחפשת להוציא כספים ,אומרים יש בכדורגל  ,300בין  300ל 400-ילדים
ואני מברך ,שוב אני אומר ,על כך ,אבל גם בקבוצת הכדורסל יש בין  300ל-
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 400ילדים .מדוע אנחנו לא משווים את ההוצאה בין הכדורגל לבין הכדורסל?
מדוע אנחנו לא עושים את ההשוואה הזו? מדוע הצופים צריכים לקבל 50
אלף שקלים ,והכדורגל מקבלים הרבה יותר? מדוע התקציבים שאנחנו
מעבירים לכדורגל מגיעים רק לקבוצת הבוגרים? אם אתה רוצה להגדיל להם
את התקציבים כדי שיתנו גם לנוער ,תבוא למועצת העיר ,תציע את זה ,יש לך
רוב אוטומטי אדוני ,יצביעו ,תעביר כספים כבר גם לקבוצת הנוער ,תגדיל את
התקציבים לקבוצת הבוגרים ,אגב אנחנו לא יודעים אם אנחנו בעד או נגד,
יכול להיות שתבוא ותעלה כאן צורך ממשי ,אבל החיפזון הזה בהעברת
כספים רק לכדורגל ,ולגרום לקריסה של קבוצת הכדורסל ,ולגרום לקריסה
של אחד המפעלים הכי יפים בנשר ,שזה מתן מזון לנזקקים ,בכדי להעביר
להם ,זה לא,
דן תיכון:

איפה קבוצת הכדורסל המפוארת של נשר? למה קברת אותה?

רועי לוי:

זה ,אדוני ראש העיר,

אבי בינמו:

תודה רבה רועי,

רועי לוי:

בגלל זה ,ובזה אני מסיים ,לכן נחפזת להוציא כספים ,חבל שאתה מנתב את
הכל לשם ,אנחנו כולנו יודעים למה.

אבי בינמו:

תודה רבה רועי,

רועי לוי:

רק חבל שזה כך ,ותודה רבה על הזמן שהקשבת לי ,ל,

איגור גורוביץ' :אפשר להוסיף גם ,אם זה אפשר ,כן?
אבי בינמו:

כן ,רשות הדיבור לאיגור.

איגור גורוביץ' :אני גם מאוד רוצה לדעת ,כן איזה ענפי ספורט עוד קיבלו את התמיכה של
העירייה?
דן תיכון:

אין ,הוא העמיד את כל ענפי הספורט למען הכדורגל ,קבוצת הבוגרים.

איגור גורוביץ' :אני למשל לא אוהד של כדורגל ... ,וזה מינוס שלי גדול כן ,אבל אני אוהד
למשל כדורעף ,אני אוהד כדור שלג ,דיבר איתי לא מזמן ,מאמן של הכדור
שלג,
אבי בינמו:

שלג? ...

דוברת:

מה זה כדור שלג? ישי?

איגור גורוביץ' :הוקי,
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אה הוקי,

ישי איבגי:

הוקי קרח,

י.ב

איגור גורוביץ' :הוא ב יקש ,הוא קיבל תמיכה של משרד הספורט ,כן? הוא לא ביקש כסף,
הוא ביקש רק מקום ,דיבר  ...גברת שמיועדת לטפל בדברים ,הוא כבר
חודשיים לא יכול לקבל תשובה לפנייה שלו .פשוט לא עונה לטלפונים.
אבי בינמו:

תודה אני ...

זאב שפיגלר :אבי,
אבי בינמו:

כן?

זאב שפיגלר :תראה ,אני רשמתי את הנתונים שנתת 1.1 2014 ,מיליון שקל,1.7 2015 ,
,1.75 2017 ,1.635 ,2016
דובר:

לא כולל איצטדיון,

זאב שפיגלר :אני חולק,
דובר:

לא כולל איצטדיון,

זאב שפיגלר :אני יודע ,אני חולק על המספרים האלה,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :הנתונים הרבה יותר גבוהים ,אבל אני לא נכנס ל issue -הזה ,אני נותן לך את
הקרדיט ,אני אומר,
דן תיכון:

בחישוב של רואה חשבון אתה תראה כמה זה,

זאב שפיגלר :אני יודע שהסכומים  ...פי  ,2עכשיו אני לא נגד הכדורגל ,ממש לא ,אני בעד
כל ענף ספורט ,בעד כל מה שהוא תרבותי ,בעיניי ספורט זה גם נושא תרבותי,
אבל ,לקחת על פי הנתונים שלך ,לא על פי הנתונים שאני יודע שהם פי  2יותר
גבוהים ,והקפצת ב 3-שנים ב 80%-את התמיכה בכדורגל ,אני שואל אותך
בכמה הקפצת בשאר הענפים? בכמה?
אבי בינמו:

בצהרונים יש  16מיליון שקל!

זאב שפיגלר :סליחה ,סליחה ,רגע ,בכמה הקפצת בכדורסל? בטניס? בכדורעף? בהיכל
התרבות של ה ,בהיכל המוזיקה שסגרתם אותו ,במתנ"ס נשר שצריכים רק
לעלות  ...במקום שיעלה סכום של קורס  300שקל ,משלם היום  500שקל ,כל
הדברים עלו ,אבל כדורגל הקפצת את המחיר ,תמכת עוד ,כל השאר ,סליחה
לא סיימתי ,כל השאר לא .נושא חשוב לא פחות ,כך תחזור לפרופורציה
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הנכונה .אם אתה רוצה לתת לכדורגל ,תן גם לכל שאר הענפים ,הם לא
היחידים שנמצאים בנשר ,זה לא פסול ,לא פחות חשוב גם נושא הבריאות.
אמנם יש פתגם שאומר ,ואמרתי לך את זה פעמיים בישיבה ,בריאות מביאה
כסף ,בנאדם בריא דואג להתפרנס ומביא כסף,
דן תיכון:

ואלפים,

זאב שפיגלר :אבל כסף ,כסף ,לא מביא בריאות ,כמה שלא יהיה לך כסף ממפעל בזן ומבתי
הזיקוק ,זה לא יביא בריאות ,כי בנאדם ,בנאדם בלי בריאות ,כל הכסף
שיהיה לו בעולם לא יעזור לו ,לכן אבי ,בוא נוותר על הכסף של בזן ,בוא נדאג
לבריאות של הילדים שלנו ,בוא תפנה כספים בצורה הוגנת לכל שאר הענפים
ולא רק לענף אחד ,בוא נגרום למצב שיהיה קצת שיוויון בכל הנושא ,בכל
התחומים שמנוהלים כאן בנשר,
דן תיכון:

לא שיוויון ,אמות מידה,

זאב שפיגלר :אמות מידה ,שיוויון,
אבי בינמו:

א .אני ברשותך

ישי איבגי:

רגע ,אני רוצה לדבר ,אבל אמרת שתתן ,נתת לי ראשון לדבר ואז איגור ...
יפה ,עכשיו רגע שניה ,אני הייתי  3דקות 4 ,דקות תרשום סיימתי .לפני הזמן.

אבי בינמו:

אמרת  .3כן.

ישי איבגי:

תן לי עוד איזה דקה ,בסדר? מה אתה אומר? נלך על זה? יאלה .קודם כל אני
רוצה להגיב לכמה דברים שנאמרו פה ,ממש בקצרה ואני אגיע לעניין הזה.
קודם כל ,שאלת שאלה יפה נעמי ,אני חייב להתייחס לשאלה שלך לגבי
טנדלר .אז צר לי להגיד לך ,לא רק ש,

נעמי כספי:

מר טנדלר.

ישי איבגי:

התשובה ,מר ,כן ,מר ,עו"ד אלכסנדר טנדלר ,שלא רק שהתשובה היא
מתפתלת ,אלא גם היא לא מדוייקת ולא נכונה ואני אסביר מה אני אומר.
אנחנו בועדת איכות הסביבה ,ההחלטה הראשונית שלנו ,זה נושא חשוב ולכן
אני פותח איתו ,החלטנו להצטרף אם אתם זוכרים ,אז ,לעתירה של אלה
נווה .אתן לכם איזה ככה משהו פיקנטי שלא רצו שנדע אותו ,אבל אני יודע
אותו ,אני קיבלתי את המידע הזה ,אלכס טנדלר ,ביקשה אלה נווה ,דחייה
לעתירה כדי שהיא תוכל להשלים כמה טפסים ,ואלכס טנדלר ,כשאני אומר
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עו"ד אלכס טנדלר ,זה כמובן הנחייה של ראש העיר ,אבל הוא בחר לענות אז
אני מדבר אליו ,לא הסכים לתת לה אורכה בשביל שתגיש את הטפסים,
תושבת ,תושבת ,שלקחה את האחריות על עצמה ,תושבת מן היישוב ,לקחה
את האחריות על עצמה כדי להגיש עתירה ,העירייה פה אצלנו ,הביאו אותה
פעם ראשונה ,הכרתי אותה פה בעירייה שהביאו אותה אני אפילו לא יודע מי
הביא אותה ,נראה לי אביגיל  , ...הביאה אותה ,והחליטו שמצטרפים
לעתירה שלה .אמרתי סוף סוף העירייה שלנו ,אבי נוהג תמיד להגיד רשות
איתנה אנחנו מובילים פה פה פה ,אבל אז אני שומע  ...אנחנו נצטרף אליהם,
לא ,למה שלא נוביל פה ,מדובר בתושבים שלנו .פה באמת תוביל ואל תדבר
בסיסמאות .ואז החלטנו שבאמת אנחנו מצטרפים לעתירה של אלה נווה,
ואני מקבל מידע שעו"ד אלכס טנדלר ,לא רק שהוא לא נותן לה את
האפשרות להגיש את הטפסים עוד כמה זמן כדי להגיש את הטפסים ,הוא גם
אומר אם היא לא נערכה עד כה ,אני מבקש לפסוק נגדה הוצאות משפט,
דן תיכון:

זה לא טנדלר ,זה ראש העיר ,הוא מקבל הנחיות ממנו,

ישי איבגי:

אני אמרתי ,אמרתי ,בוודאי ,ודאי ,אני אומר רק שם בציטוט,

דן תיכון:

תשים את הדברים על השולחן,

ישי איבגי:

בציטוט ,בציטוט ,היה רשום אלכס טנדלר ,זה ברור לי שהוא עושה מה
שראש העיר אומר ,עכשיו אני שואל שאלה .לפני שניה טנדלר אמר ,אם אנחנו
נצא למערכה הזו שאת מדברת עליה אנחנו נפסיד כסף .ממתי זה הייתה
שאלה שמופנית ליועץ משפטי ,כשהוא יכול לענות ,אם נחליט ,ואם אנחנו
נחליט שאנחנו רוצים לעתור על איזה דבר שהוא ערכי ומוסרי ,בידיעה שאולי
גם נפסיד כסף ,ויש לזה משמעות עבור העיר ,ועבור הציבור ועבור הבריאות
של הציבור ,האם הוא יכול להגיד לנו "לא ,אני לא עושה" ,הרי החלטת ,לפי
מה שאנ י מבין מדברייך ,נעמי ,החלטתם ללכת על המהלך ,הוא אמור לבצע
את מה שאנחנו ,אנחנו בעצם דירקטוריון העירייה ,הוא אמור לבצע את מה
שאנחנו אומרים ,לא הפוך ,הוא לא יכול לתת לי דעה עכשיו אחרי שהוחלט
שתוך  45יום זה יהיה כבר בבית משפט ,הוא לא יכול לבוא ולהגיד לי:
תשמעי ,לא עשיתי כלום עד עכשיו בגלל ש ,ש ,ש ,אין דבר כזה – אנחנו
מחליטים!
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רועי לוי:

הוא יכל לפני ההחלטה,

ישי איבגי:

להחליט ,ודאי ,הוא יכל להגיד את מה שהוא רוצה ,ולכן אני מסיק שזה לא
הוא,

אבי בינמו:

ישי ,עברו כבר  4דקות ,ברשותך,

ישי איבגי:

אבי סליחה ,נכון אתה צודק ,אבל עוד  2דקות בסדר? אני רק אומר ,אני
מסיק שזה לא הוא ,אלא החלטה של ראש העיר .ולכן אני אומר ,בדברים
האלה ,כשמדובר בבריאות תושבי נשר ,אני לא מפנה את האחריות אליו ,אני
מפנה את האחריות לראש העיר ,וזה צריך להיות על הכתפיים שלו ,זה צריך
להיות מופנה אליו .לגבי הסיום של הנושא הזה ,חבר'ה ,לא רק שאנחנו לא
עותרים ,וכלום לא נעשה ואת מבינה שהוא מקבע את העגלה עמוק בתוך
הבוץ ,אלא גם הוא אומר ,ראש העיר במפורש ,בפרוטוקול של הועדה
לחלוקת הכנסות "צריך להביא את קרקעות הצפון לנשר" .טיל אחד נופל על
המיכלים האלה ,נשר לא קיימת ,לא מהזיהום אוויר ,היא לא קיימת
מהפיצוץ ,מההדף.

דן תיכון:

את מבינה שמעבירים את זה מקריית חיים ,מ ,IPC-לנשר?

ישי איבגי:

דורשים לנשר ,דורשים לנשר ,ואני אומר ,עכשיו אני בנושא הזה אני באמת
סיימתי,

אבי בינמו:

תודה רבה,

ישי איבגי:

עוד נגיעה קטנה באמת ,הערה שרציתי לגעת,

אבי בינמו:

תודה רבה ...

ישי איבגי:

נגיעה קטנה ,תן לי נגיעה מהעוגה שלך ,אפשר? תודה .תן לי שניה אחת ,מה
שאני אומר ,ראש העיר תמיד ,מקודם הוא אמר ,אנחנו רשות איתנה .הוא
נוהג להגיד מעל כל במה ,וכדאי כבר לשים סוף לסיפור הזה כי הציבור לא
מטומטם .הוא או מר אנחנו רשות שיש לנו כל זמן נתון ,אבל שימו לב איך
המשפטים ,אם הוא רואה  500איש 400 ,איש 270 ,מיליון בקופה! אם הוא
רואה ,סליחה,210 ,200 ,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

בדיוק ,אני שמעתי אותך  ,180 ...אבל רגע ,רגע חברים ,אבל חשוב לי מאוד
להגיד שיש צדק בכמות המיליונים ,אולי לא במספר שהוא אומר ,שקיימת
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בקופה ,אבל די כבר לרמות את התושבים ,היא קיימת במים וביוב ותיעול
ולא במשהו אחר .ראש העיר כמעט לא יכול להזיז שמאלה ימינה,
(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אין לו כסף לתשתיות ופיתוח שזה התקציב,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רשמת שאם ,פעם בישיבה הקודמת ,שאם שחקן ימכר ,רשמת כי זה הצעה
טובה לעירייה ולתושבים ,אם שחקן יימכר במיליונים ,האם העירייה ,כגודל
התמיכה שלה תקבל החזר? אמרת לי ישי זאת הצעה טובה ,אני רושם ,ועד
היום לא עשית עם זה כלום ,ואנחנו לא נגד הכדורגל ,ובגללך באתי לראות
את המשחקים האחרונים.

אבי בינמו:

תודה רבה לישי ,אני עובר לסדר היום ,ישי איבגי,

(מדברים ביחד)

הצעה לסדר  -ישי איבגי  -מעבר חציה ברחוב התפוז -מצ"ב נספח ג'
אבי בינמו:

הצעה לסדר של ישי איבגי ,מעבר חצייה ברחוב התפוז ,אני מבקש ממך
להקריא אותה,

ישי איבגי:

רגע ,אני מקריא אותה,

אבי בינמו:

בבקשה,

ישי איבגי:

שניונת,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

בבקשה ישי,

ישי איבגי:

חברים ,פה אני רוצה בעצם,

אבי בינמו:

אבל קודם כל תקרא ,זה הצעה לסדר,

ישי איבגי:

אני מקריא ,אני מקריא ,מקריא אותה! מקריא ,תן לי ,הזמן שדיברת זה
יותר ממה שרציתי לפתוח .לכבוד ראש העירייה מר אברהם בינהו,

דן תיכון:

סימן קריאה.

ישי איבגי:

ושאלה.

דן תיכון:

לא ,סימן קריאה.
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הנידון ,הצעה לסדר ,מעבר חצייה ברחוב התפוז .השבוע פנו אלי ,כחבר
בועדת התחבורה ,השבוע  28לפברואר  ,2017רק עכשיו זה עולה ,אבל בסדר,
לא התראינו חודש וחצי ,בסדר גם טוב ,השבוע פנו אלי כחבר בועדת
התחבורה ,מספר מתושבי התפוז ,התושבים ציינו בפני,

דובר:

איזה רחוב?

ישי איבגי:

התפוז .התושבים ציינו בפניי כי ברחוב שלהם אין כלל מעבר חצייה ,נסעתי
לראות את המקום ואכן כך הדבר ,ויש לי גם תמונות אם תרצה לראות .בצד
אחד של הכביש בתי תושבים ,ובצד השני מרכז מסחרי של האלון ,דן
משחקים ,תיבת דואר ,וכמובן תלמידים שחוזרים מבית הספר ,כולם חוצים
ללא מעבר חצייה ,אתה לא מאמין מה הולך שם .ופשוט באמצע הכביש .נכון
שאין מדובר ברחוב סואן ,אך האם כך נחנך את ילדינו? האם הדבר לא יעורר
את המ חשבה שניתן לחצות בכל מקום ללא מעבר חצייה? מצב זה אינו תקין,
אסור שנחכה עד שיקרה אסון .פה אני רוצה להרחיב את ההצעה ,ההצעה
שלי על כן ,הצעת ההחלטה ,תוך שבוע מהיום ,ראש העיר יכנס ,ועדת
התחבורה תתכנס,

אבי בינמו:

יש לה תאריך ב,18.8-

דן תיכון:

אין ועדת תחבורה... ,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אוקיי ,ייצא זימון ,לשבוע הקרוב ,זוהי הצעת ההחלטה שלי ,זה הצעה שלי,
אני מבקש אותה .השבוע הקרוב ,זו ההצעה,

נעמי כספי:

ישי ,הוא נותן לך תאריך קונקרטי ,תיקח ,תיקח,

ישי איבגי:

רגע,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רגע שניה ,נעמי אני אקח ,רגע שניה נעמי .אם הוא חושב שיש בטיחות ,אם
הוא חושב שהבטיחות בראש סדר העדיפויות שלו ויכול להיות שכך ,אני
אומר תוך שבוע ,אני לא אומר לו מחר ,אני לא אומר לו תוך  48שעות ,אני
אומר לו תוך שבוע לכנס את ועדת התחבורה ומהנדס העיר יביא תכנון
לאותה ועדה למעבר חצייה זה אם הוא רוצה להתייעץ איתי אני מוכן
להתלוות אליו .זו ההצעה שלי.
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

שפיגלר אתה רוצה להתייחס?

זאב שפיגלר :כן,
אבי בינמו:

בבקשה,

ישי איבגי:

וכל הנושאים שלי שיהיו בפנים אבי,

דן תיכון:

גם אני רוצה להתייחס,

ישי איבגי:

מה ששלחתי לך שתתייחס,

דן תיכון:

גם אני רוצה להתייחס,

אבי בינמו:

אבל ...

זאב שפיגלר :כבוד ראש העיר ,זה עצוב ,אתה יודע? זה עצוב .למה עצוב? ועדת תחבורה
היא הגוף האמון לבוא ולטפל בכל הבעיות .בעיות של חניה ,בעיות של
תחבורה ,בעיות של מעברי חצייה ,בעיות של תמרור וכו' .לצערי ,ועדת
התחבורה בעבר הרחוק התכנסה ,ועדת התחבורה קיבלה גם החלטות
אופרטיביות לביצוע ,אבל עולם כמנהגו נוהג ,כל מה שהוחלט ,כל מה שנדון,
נמחק כלא היה .למה נעצר? ההחלטה בוצעה ,פעלנו והקפצנו את האנשים,
העלו ופתחו את כאב ליבם בפנינו ,הציגו את הבעיות ,קיבלנו החלטות ומשום
מה ,הופ בזה הסתיים הסיפור .כלומר הוציאו קיטור ונעבור לנושא השני.
בהמשך החלטת משום מה ,לא לכנס יותר את ועדת התחבורה .באנו והצענו
לך באחת הישיבות ,ואמרנו ,כבוד ראש העיר ,אתה יודע מה? אתה לא מכנס
ועדת תחבורה ,ואם אתה מכנס אתה לא מבצע ,תעזוב ,בוא ,בוא ,תמחק את
ועדת התחבורה ,בין כה אתה עושה מה שאתה רוצה ,הלא היא לא
אופרטיבית ,אין שום דבר בעצם העשייה שלה .אני מאוד מקווה שבאמת
אולי יקום לציון גואל ובשעה טובה הועדה עצמה תתכנס ובאמת תיישם המון
דברים שישנם בעיות מבחינה תחבורתית בעיר ,ועוד הפעם אני חוזר ,חניות
כמעט בכל הרחובות ,אז באמת התהדרת ואמרת :מה חניות ,פתרתי הוספתי
עוד  300חניות .איפה הוספת  300חניות? על הכביש הראשי בתל חנן למטה?
איפה הוספת חניות? כל הרחובות הפנימיים בעיר אין חניות ,מצוקה ,אנשים
הולכים מכות ,רבים על כל מקום ,זה לא יעלה על הדעת מה שקורה ,אז לבוא
להגיע שמע הוספתי ,הוספת נכון ,איפה? למטה על הכביש ברחוב ליד
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העירייה ,ליד ההינומה ,זה לא מה שפותר לאנשים את הבעיות .ישנן בעיות ם
גם נוספות מבחינת הכבישים ,מבחינת מקומות ש,
דוברת:

צומת תעשייה בר יהודה,

זאב שפיגלר :צומת בר יהודה גם ,ישנן כ"כ הרבה בעיות גם מבחינת ,וזו יוזמה ברוכה,
עשיתם בעבר את פסי ההאטה ,אבל גם יש תקן מסויים ,פסי ההאטה בחלק
מהמקומות גבוהים מדי ,רכב שהיום כמו פיאט אונו ,קאיה פיקנטו הקטנות
האלו ,עולה ומגרדת את כל החלק שלה למטה .אז גם בזה צריך לטפל ,אבל
כדי לטפל צריכים לבוא ובאמת לכנס את ועדת התחבורה .דיברנו בזמנו על
נושא של תחבורה ציבורית ,ישבנו ,הבאת מומחה ,שכעיקרון עוד הפעם ,אני
בא ומחמיא ,טוב מאוד .הוצאנו כ 600 ,800-אלף שקל ,אני כבר לא זוכר את
המספרים ,עבור הייעוד של אותו מומחה לנושא של תחבורה ,לתת פיתרון
בכל הרחובות ,לעשות את המסלול של האוטובוסים בצורה הפוכה ,ובפועל
נגנז .אז החוכמה היא לבוא ולהיות עקביים וליישם את הדברים לטובת
התושבים ,לטובת המערכת ,ולא לזרוק כספים כל פעם על יועץ כזה או אחר
ולהגיד ,הנה הבאנו יועץ ,ובזה זה נגמר .תודה אבי.
דן תיכון:

אני רוצה,

אבי בינמו:

תודה רבה,

דן תיכון:

אני רוצה,

אבי בינמו:

כן ,רשות הדיבור לדן תיכון,

דן תיכון:

כן ,אני אדבר הפעם כתושב רחוב התאנה .בבחירות האחרונות קיבלת הרבה
קולות ברחוב התאנה ,הצלחתך או כשלונך בבחירות הבאות בכל מה שקשור
רחוב התאנה ,בנויה סביב ,נסובה סביב נושא אחד שנקרא תחבורה .כל מי
שבא ורואה איך נוסעים בנתיבי הנסיעה בתוך השכונה ,בתוך הרחוב הפנימי
הזה ,בתוך הרחוב הפנימי הזה ,איננו מבין מה התפקיד של ראש העיר
שמגיעים להסדר של התחבורה בשכונה הזאת .אתה נוסע על עיוור ואתה
ניצל  6פעמים ביום כשאתה לא רואה את הרכב העולה מלפנייך או הרכב
היורד מולך .ולכן ,תחליט ,אתה הבטחת ,אתה ישבת ,יכול להיות שיש לך
קושי לבצע ,ויש לך קושי מולד לבצע את ההחלטות שאתה מקבל .אילו היה
לידך מישהו שהיה אומר לך ,אלה ההבטחות את זה אני רוצה לבצע בקדנציה
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הזאת ,אבל אתה לא יכול להבטיח ולא לקיים ,זה הדבר הגרוע ביותר ,והיות
ומכל אלה שיושבים כאן אני היחידי שלא ארוץ בבחירות הבאות ,אני אומר
לך ,אתה לא תקבל קול אחד ב"התאנה" .רק על נושא התחבורה .אתה לא
מכנס את ועדת התחבורה ,משום מה ,אני לא יודע ,אתה מתחמק ,בעיות
כאלה יש בכל העיר הזאת ,ללא סוף .העיר הזאת שערורייה מבחינה
תחבורתית .אז אל תבטיח ,ואם אתה מבטיח תדאג לבצע .בעניין התאנה,
עדיין התושבים  ...שתקיים מקצת מההבטחות שלך.
אבי בינמו:

תודה דן ,אני בכל זאת ,לפני שנתן עוד רשות דיבור ,רוצה להתייחס ל ...

דוברת:

אנחנו לא שומעים,

דן תיכון:

לא שומעים ,אתה לוחש כי אין לך מה לומר.

אבי בינמו:

...

(מדברים ביחד)
דוברת:

אנחנו לא שומעים!

אבי בינמו:

חלק מהדברים שנאמרו  ...אני אתייחס כרגע להיבט של התחבורה .אני יכול
להגיד לך מר שפיגלר שבניגוד לדעתך ... ,חד סטרי  ...אני יכול לספר לך מר
שפיגלר,

זאב שפיגלר ... :תושבים ,גם לא עשית מראה גדולה ,בניגוד לועדת התחבורה,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני פתרתי בעיה ,אנחנו ,העירייה פתרה בעיה משמעותית מאוד,

זאב שפיגלר :ממש לא פתרת ,זה ,סליחה אבי,
אבי בינמו:

אתה מפריע,

זאב שפיגלר :אני מילה אחת ,גרמת למפגע אדיר ,כל רחוב הסחלב ... ,באין כניסה ,כל
רחוב הסחלב! השוטרים תפסו את האנשים ולא עושים להם כלום!
אבי בינמו:

שניה ,שניה ,שניה,

זאב שפיגלר :באין כניסה נכנסים ,כי שמת תמרור שכולם מצפצפים עליו,
אבי בינמו:

אני לא הפרעתי לך ,אנחנו הפכנו את רחוב השושנים ורחוב הסחלב לרחוב
סטרי אני יכול להגיד לך ש 97%-מהתושבים נכנסים בכניסה המותרת... ,

דוברת:

לא נכון,
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 ...דבר נוסף שאני  ...להזכיר לך ,זה ברחוב התמר אנחנו יצרנו  ...איכותי
באמצעות מעגל תנועה ,להסדרת הכביש ,אני יכול לספר לך שאנחנו הוספנו
קרוב ל 470-מקומות חניה ,נכון  200נמצאים,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...דרך השלום ... ,אני יכול להגיד לך שלרוב הטענות שאתה מעלה ,למה כי ...
ברחוב הכלניות במעלה  ...סכנה בטיחותית ,הסתיימה  ...שגם הנושא הזה
נפתר ,ואני יכול להגיד לך שלא מזמן ,באמת לא מזמן ,הצלחנו לבצע מעבר
חצייה עם רמזור באשכולות פיס,

דוברת:

אחרי כמה מתו? כמה מתו שם? לפני שהציבו?

אבי בינמו:

עכשיו ,וכמובן שעכשיו,

דן תיכון:

נהרגו,

דוברת:

כן,

אבי בינמו:

כמובן שעכשיו,

דן תיכון:

לא מתו ,נהרגו,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אנחנו בהמשך ... ,צומת  ...צומת דרך משה ,השלום בר יהודה ... ,אני יכול,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

גם צה"ל ציון ,כאשר הרעיון,

דובר:

לא ,צה"ל עכשיו בביצוע,

אבי בינמו:

כן צה"ל בביצוע כאשר הרעיון באמת לא לאפשר יציאה של ...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

בהחלט אני מסכים להרבה נושאים  ...ישי מעלה דברים  ...פשוטים מאוד,
נכונים מאוד ,חשובים מאוד ,חלקם התבצעו כבר ,חלקם למשל הנושא של ...
להביא את הנציג של המשטרה שאף פעם לא הגיע לכאן ,נציגים נוספים שלא
משתתפים ,אחת הבעיות עם כל הנציגים האלה ,שהם מסיימים את העבודה
שלהם ב 4-ואי אפשר לזמן אותם בשעות ...

דוברת:

למה עד עכשיו לא התכנסה ועדת התחבורה?

אבי בינמו:

אני יכול להגיד לך שכרגע מתבצעת עבודה די רצינית ברחוב החרוב ,כולל
הסדרת מעברי חצייה ,שחלקם בתפוז כבר מתבצע ,חלק מהדברים עוכבו
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בגלל משרדים ממשלתיים ... ,הצלחנו ליישר את כל ההדורים ולהעמיד את
הנושא על מקומו ... ,דוגמא אחת ,למשל ... ,שכמעט לא ניתן לנסוע בו בצורה
דו כיוונית ,אנחנו עוד לא קיבלנו  ...הרחוב עצמו ... ,עוד לא קיבלנו ממשרד
השיכון ,ולפי התכנית  ...א .נציב יותר חניות,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

ו אני יכול להגיד לך שאחת הבעיות הגדולות שהיו כאן במהלך השנים
האחרונות ,הייתה דווקא מבחינה תחבורתית ותעבורתית כניסה לבית
העלמין ,אני מקווה שתוך חודש ,חודש וחצי ,אנחנו כבר נצא למכרז ,אנחנו
נצא למכרז .רחוב האלון ,כפי שאתם אולי  ...ועדת התחבורה  ...רחוב האלון,
 ...אני מניח עד סוף השנה הזו ,כאשר גם יתווספו מקומות חניה ויהיה גם דו
סטרי למהדרין ,כולל כמובן פסי האטה,

ישי איבגי:

באיזה רחוב?

אבי בינמו:

רחוב האלון ,רחוב האלון,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אז הוא יהיה דו סטרי?

אבי בינמו:

אז אני אמרתי קודם כל ב 12.7-באמת,

ישי איבגי:

אז מה עם הפלייאר שהוצאת אז אבי? אבל אבי ,הוצאת פלייאר חד סטרי,
הזמנת את כולם ,עכשיו דו סטרי,

אבי בינמו:

שניה אדוני הנכבד... ,

(מדברים ביחד)
דוברת:

ל 7-או ל?8-

דובר:

ל,7-

(מדברים ביחד)
דוברת:

אה .באיזה שנה?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

גם אני לא חף מטעויות ואני יכול באמת להוסיף שנושא הבטיחות בדרכים
הוא הנושא הכי אקוטי מבחינתנו ,הנושא שיותר מטריד אותי ,אותי כראש
עיר ,מטריד אותי תחבורה ... ,חלילה שריפות יער ,אותי פחות מטריד ...

דן תיכון:

מה עם הרכבת ,מה עם הרכבת לתושבי נשר?
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(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

הטילים ,לא הוא אמר זה לא מה שהכי מטריד אותי,

דוברת:

אבל יותר אקוטי זה המעברי חצייה... ,

דוברת:

אבל אין תקציב לזה,

אבי בינמו:

קודם כל,

ישי איבגי:

אנחנו רשות איתנה ,חיזבאללה לא תפציץ אותנו ,אנחנו רשות איתנה,
החזיבאללה לא תשלח לכאן טילים.

אבי בינמו:

תן לי לסיים ,גם בימים הקרובים יוצא לתכנון מעגל תנועה  ...מהמעגלים
החשובים ביותר ,בלוטם חצב ,ובשיטה והרדוף התמר.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...היה לדעתכם באמת לטפל בנושאים האלה,

דן תיכון:

מה עם התאנה? מה עם התאנה?

אבי בינמו:

אני מניח שאם,

דן תיכון:

שם יש לך  2,000בוחרים,

אבי בינמו:

אני מניח שאם היה בדעתכם ,בדעתכם לסייע בטיפול בדברים האלה,

ישי איבגי:

אבי הצבענו איתך ,בכיכר של  ,...אבל למה אתה אומר שלא מסייעים לך?
דיברנו על זה ,הצבענו ,על ההצעה והכל ,לפחות תגיד שבועדת התחבורה
אנחנו כולנו מעלים דברים חשובים ,ומדברים כיחידה אחת .זה לא נכון?
תגיד פה לפרוטוקול.

אבי בינמו:

אני נתתי לך את כל המחמאה,

ישי איבגי:

אז למה אתה אומר שאנחנו לא עוזרים לך?

דן תיכון:

ועדת התחבורה ,ועדת התחבורה,

ישי איבגי:

לפחות תהיה כנה בקטע הזה אבי,

דן תיכון:

לא מתכנסת!

ישי איבגי:

לא ,כשהיא התכנסה היו החלטות משולבות,

דן תיכון:

התכנסה ,זה היה לפני  3שנים ,נעים להיזכר,

ישי איבגי:

תפרגן קצת אבי,

אבי בינמו:

בסדר גמור ,אני יכול להגיד לכם תודה על,
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מה עם ה ,מה עם התאנה ,תסביר לי ,מה עם התאנה? שאלו אותי היום מה
עם התאנה,

אבי בינמו:

 ...כל כניסת ויציאת המשאיות ממפעל המלט נשר ,לא תהיה מתוך העיר אלא
מהכביש המהיר ,כן ,ההדגשה שלנו ,והמשקל יעבור לשם והבידוק וכל ה,

ישי איבגי:

סליחה שאני שואל ,זה לא היה פעם בעבר?

אבי בינמו:

לא היה שם פעם,

ישי איבגי:

לא ,השקילה הייתה  ...והיו יוצאים לשם,

אבי בינמו:

הייתה תכנית ,הייתה תכנית ,מול  ...ליצור צומת ,כרגע התכנית הזאת
מעוכבת ,אני יכול לספר עוד על הרבה נושאים שקשורים לתחבורה,

דן תיכון:

תספר ,הגיע הזמן שתספר,

אבי בינמו:

אבל אני לא חושב שאני רוצה להגיד אותם ...

דן תיכון:

מה? מה אתה אומר?

אבי בינמו:

לא מייצג בעיניי,

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אתה הלכת והבטחת ,אני שמח שאתה דואג שאני לא מייצג או כן מייצג,
אתה לא מייצג את תושבי נשר בכלל ,טעות אופטית קרתה לתושבי נשר
שבחרו בך בטעות .תסתכל מה עשית  3שנים וחצי.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

מה שכן אני יכול להגיד זה שאני חושב ש ...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אנחנו צריכים לתת מענה גם ,אנחנו צריכים לתת מענה גם למעבר ברחוב
הדקל,

ישי איבגי:

י ש לי את התמונות של כל הרחוב ,מהתפוז עד לאיפה שאתם עושים את
המדרכות עכשיו,

יחיאל אדרי :זה ועדת תחבורה עכשיו?
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 ...חניות,

דוברת:

לא הסדרתם עוד .אל תגיד דברים שאתה לא יודע .לא הסדרתם עוד .לא
עשיתם ,אתה יכול לשאול את יחיאל הוא יושב לידך ,אתה תשמע ממנו ,עדיין
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לא הסדרתם ,שמתם ברזלים ,עשיתם איזושהי הכנה ולא עשיתם כלום .אני
יכולה גם לצלם לך גם  ...צילמו את זה.
אבי בינמו:

אין לי ספק שישי בנוגע לנושאים  ...ותחבורה ... ,ואני יכול להגיד שהנושא
הזה  ...בתכנון,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אישור ועדת ה  ...תקשיב טוב ,ועדת ה  ...נוכל לבצע את ה ...

ישי איבגי:

אפשר?

דובר:

אני מבקש להתייחס,

אבי בינמו:

בנוסף,

דן תיכון:

תעזוב ,חבל על הזמן,

אבי בינמו:

גם השעה קצת,

דובר:

מוקדמת,

אבי בינמו:

מוקדמת ,יש לי עוד ...

זאב שפיגלר :אתה מאריך בדברים? אנחנו משתדלים לקצר ואתה מאריך,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אני יכול להתייחס להצעה לסדר? אה אוקיי ,חשבתי ש  ...בהצלחה.
אבי בינמו:

 ...השינויים הדרמטיים ש,

דן תיכון:

שינויים דרמטיים .אתה אוהב להשתמש בשינויים דרמטיים .הכל אצלך
דרמטי ,אקדמי ,בומבסטי ,אני לא מייצג אבל אתה מייצג את תושבי נשר.

אבי בינמו:

אחד הדברים שבאמת ...

דוברת:

אנחנו לא שומעים,

דן תיכון:

לא נגעת  3וחצי שנים בבר יהודה ,עם סיפורים של תחבורה ציבורית,
השתלבות,

אבי בינמו:

אי לכך ... ,רק חלק מהדברים שאני יכול  ...לפי חוות דעת של המהנדס ...
המשרד  ...מעבר חצייה  ...מעבר חצייה ...

דוברת:

איפה? באיזה צומת?

אבי בינמו:

לכן ,אני ברשותכם אתן את רשות הדיבור קודם כל ל ...

זאב שפיגלר :אבי מילה אחת קטנה בנוגע לכיכר ,באת ואמרת ,דיברת בנוגע לכיכר,
(מדברים ביחד)
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זאב שפיגלר :ראש העיר בא ונתן לנו כאן הרצאה מאוד מאלפת לגבי כל העשייה שבוצעה,
ישי איבגי:

צא מהשירותים,

זאב שפיגלר :אני רוצה רק לבוא ולהגיד מספר דברים .אחד,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :תסתכל את התמונה של יחיאל רק לא רואים אותה ,זה לפי ה  ...של האני
ולא נראה ,שלא רואים,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :אני רוצה להגיד לך,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :יכול להיות שאנחנו ,אנחנו השחקנים ...
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :לכן אני חושב שזה לא ראוי ולא יאה לחברי מועצה מנסים להסתלבט אחד
על השני ,כאשר  ...אני מוכן לשבת איתך בארבע עיניים ,לדבר איתך על מה
שאתה רוצה... ,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :רגע ,יחיאל ... ,מי שמשלם על החוברת הזאת זה אנחנו ,אנחנו כאן משלמים,
 ...איזה  50דפים של פרסומת לראש העיר ,לפחות היה מחלק את הפרסומת
אתכם,
יחיאל אדרי :אין בעיה ,אבל כל החוברת הזאת ,כל החוברת הזאת,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :לא משנה אם יש תמונות או אין תמונות ... ,עובדות,
זאב שפיגלר :מה העובדות? שרמי לוי נפתח בשנת ?2016
יחיאל אדרי :אני לא יכול להתכחש אליהן ,הן פשוטות,
זאב שפיגלר :אני אפתח את הפרוטוקול,
יחיאל אדרי :מה לעשות,
זאב שפיגלר :רמי לוי נפתח ב 2016-יחיאל אדרי,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר ... :שהוא נפתח בשנת ,2016
דובר:

סגרו אותו לפני זה,
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יחיאל אדרי :אותו דבר רק עם תמונה שונה,
(מדברים ביחד)

זאב שפיגלר :בנק לאומי נפתח בשנת  ... ,2016שופרסל דיל ,2016
יחיאל אדרי ... :הם שינו את השלט,
זאב שפיגלר :בית ב ? ...
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :אבל הכי חדש זה מפעל נשר,
זאב שפיגלר :הכי חדש,
יחיאל אדרי :זה מפעל נשר,
זאב שפיגלר :אני רציתי לשאול  ...מפעל נשר ב,2016-
יחיאל אדרי :שינו,
זאב שפיגלר :אז רגע אז אמרת שיש עובדות ,זה  ...לא היה עובדות,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :מה עוד עובדות?
יחיאל אדרי :בוא ,אל תביך אותו זה לא היה על דעתו ,אל תביך אותו ,תשים את זה בצד,
אבל אל תביך אותו,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר ... :סליחה ,ואם הוא אמר שזה עובדות שיעמוד מאחורי זה ...
יחיאל אדרי :זה לא היה על דעתו,
זאב שפיגלר :בטח שעל דעת עצמו ,הוא סגן ראש עיר ,מה ז"א,
(מדברים ביחד)
דוברת:

כמה עלתה החוברת?

דובר:

 200אלף שקל.

ישי איבגי:

עם חלוקה? זה ,door to door

דובר:

 200אלף שקל.

ישי איבגי:

לא ,אבל יחיאל הבטיח שכשהחוברת הזאת,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

זה יצא דומה להגדה ,הבאה בתור,
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(מדברים ביחד)
דוברת:

אבל שיעשו כריכה מעור,

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אבל אני לא רוצה לדבר אליך,
דובר:

...

זאב שפיגלר :בדיוק להיפך ,לא רוצה לדבר אליך .אתה בכח מנסה לקשור את עצמך עם
ראש העיר ואני אומר לך שלדעתי זה לא נכון בכלל לקשור את עצמך איתו.
אני בעניין הזה ,אם זה היה בנושא ,אם זה היה ,אם זה היה ,אם זה היה
בנושא חינוך הייתי מדבר אליך ,בנושא תחבורה אני לא רוצה לדבר אליך,
דובר:

אתה רוצה שנעבור לנושא אחר?

זאב שפיגלר :לא ,אני ,אנחנו  ...נמתין שראש העיר יגיע.
(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אבי ,חשבנו שנסעת לאירוע ,אם היית נוסע לאירוע היינו עושים שם את
הישיבה .באים חברה מוזמנים מהעירייה ,היינו באים אליך,

דובר:

...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

א .אני מודה ליחיאל על ...

(דיבורים שלא שייכים לישיבה)
דובר:

אני מבקש להתייחס לעניין ,מה הוא אמר עליך רק? שהוא אמר מילים יפות?
אמרת שהוא אמר מילים יפות? מה זה היה?

אבי בינמו:

אני מבקש להודות ל  ...היפות של  ...אני רוצה לציין ,אני רק רוצה לציין
שאנחנו הרשות היחידה במדינת ישראל שיש לה ...

ישי איבגי:

וגם רולטה של גוגאים,

אבי בינמו:

ואנחנו הרשות היחידה במדינת ישראל שמחנכת,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אנחנו הרשות ה,

דוברת:

אבל למה השחמט לא קיבל שקל? אפילו שקל לא קיבל.

אבי בינמו:

הרשות היחידה ,הרשות היחידה,
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יש שם שחקנים שהם אלופי מדינת ישראל ,והם נסעו גם לכל מיני ,כל מיני
מקומות בעולם,

אבי בינמו:

את מפריעה,

דוברת:

ושקל הם לא קיבלו ,אבל כדורגל קיבל ,יופי ראיתי את התקציבים ,מאוד
מעניין אותי למה ,הבן שלי גם שאל למה ,מאוד מעניין אותי ,איפה ,למה עוד
לא מקבלים ,למה לא ? ...

(מדברים ביחד)
דוברת:

אה ,הוא לא ביקש?

דובר:

לא.

דוברת:

אבל אתה אמרת לי דווקא ש,

דובר:

אני אתמול איתו דיברתי,

דוברת:

כן? הוא לא ביקש? הוא כבר  3שנים רצוף מבקש ,ולא קיבל חצי שקל! הוא כן
ביק ,למה? כי כשמבקשים  3שנים ולא מקבלים אז בטח שבשנה הרביעית לא
מבקשים ,ברור ,הוא שילם לכם  35אלף שקל על השכירות ,הוא מביא לכם
גביעים ,אבל מה ,אנחנו מסתכלים רק על הכדורגל! בטח! אותי לא מעניין
כדורגל ,אני רוצה שהבן שלי יתקדם ,לא כל הדה והא ,לא מעניין אותי
כדורגל ,אותי מעניין הבן שלי!

אבי בינמו:

בסדר גמור ,אנחנו מודים לך מאוד ,אנחנו ניקח לתשומת ליבנו את הדברים,

דוברת:

כן ,אתה לוקח את זה  3שנים כבר .אני אישית דיברתי איתך פנים מול פנים
כשבאת למועדון ,ולא מזמן אמרת לי שיש תקציב של  295מיליון בתוך
הקופה! פתאום אני מבררת שאין שום דבר ,איך זה יכול להיות?

אבי בינמו:

כנראה ש,

דוברת:

איך?

אבי בינמו:

כנראה שאת קצת,

דוברת:

הרי אתה שחמטאי אתה שיחקת עם הבן שלי שולחן אל שולחן!

אבי בינמו:

כנראה שאת,

דוברת:

ישבת מול הפנים שלו ,שיחקת עם הילד ,אפילו שקל לא העברת,

אבי בינמו:

כנראה שאת שוכחת כמה דברים ,או לא יודעת,

דוברת:

אה אני לא יודעת ,אני מאוד טוב יודעת,
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אבי בינמו:

את לא יודעת,

דוברת:

מצויין אני יודעת!

אבי בינמו:

מי שאיפשר ושיפץ והקים והביא וסידר את מועדון השחמט ,זה הבחור הזה,
זה הבחור הזה ,זה גאורגי גרשקוביץ,

דוברת:

אתה יודע מי הביא אותו מה  ...שסגרו?

אבי בינמו:

תסלחי רגע,

דוברת:

אני הבאתי אותו לפה!

אבי בינמו:

תסלחי לי רגע,

דוברת:

והוא עזר נכון כי הוא יושב במועצת ה ,פה במועצה ,נכון ,אתה צודק ,את
הבנאדם אני הבאתי!

אבי בינמו:

סליחה סליחה,

דוברת:

גאורגי מי הביא את הבנאדם? מי הביא את הבנאדם מה ? ...

אבי בינמו:

לא ,לא,

דוברת:

לא בוא נהיה  ...אנחנו יושבים פה!

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אבל אם תמשיכי להפריע אני אעצור את הדיון,

דוברת:

אני ואבא שלי פנינו אליך! די ...

(מדברים ביחד)
דוברת:

תשמעי ...

דוברת:

כן,

דוברת:

חבל על הבריאות שלך ,אותו סיפור גם עם טניס שולחן ,חבל על הבריאות,
יספרו לך סיפורים ...

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אדוני רק ,הערה קטנה אבי,
אבי בינמו:

כן ,בבקשה ,שפיגלר,

זאב שפיגלר ... :ציינת ,לא הכי מפורש שציינת ,אבל,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אחד ,בדבר האלון ... ,ראה מה קורה כשמגיע אוטובוס ועושה סיבוב בכיכר
האלון ותבין כמה התכנון והביצוע של הכיכר לוקה בחסר .קצת תסתכל מה
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קורה כשאוטובוס מגיע ,לכיכר אלון ,הערה אחת .שתיים ,לגבי רחוב
השושנים ורחוב הסנדלר ,שושנים אכן ,ועדת תחבורה באה והחליטה ותמכה
ורצינו שיהיה חד סטרי .זה בנוסף לפתרון של בעיות החניה שלא ניתן לעבור
שם .אז חד סטרי עשינו את שושנים ,אבל בעיות חניה לא פתרנו ולא הוספנו
ולו מקום אחד .הצפיפות היא מעל ומעבר לאפשרות לקלוט את המכוניות
שם .רחוב הסחלב לא רצינו אותו חד סטרי ,ופעם אחת שמת אותו חד סטרי,
אחרי שבועיים ,הורדת אותו לדו סטרי ,ואח"כ עוד הפעם שמתם שלט חד
סטרי והורדתם וזה ,ועדיין היום ,בסופו של דבר ,אחרי הזגזגים האלה,
כשהפכת אותו לחד סטרי ,חצי מהתושבים ,אם לא כולם ברחוב הסחלב,
נכנסים באין כניסה ,שזה מפגע בטיחותי מדרגה ראשונה,
אבי בינמו:

 ...ההערה שלך,

זאב שפיגלר :ועוד מילה אחת ,רגע עוד מילה אחת,
אבי בינמו:

אני לא מקבל אפילו שמץ מדברייך,

דוברת:

אבל זה נכון,

זאב שפיגלר :אתה לא מקבל?
דוברת:

אנחנו גרים בסחלב,

זאב שפיגלר :עוד הערה אחת לגבי מערכת השיטור ,אני פעמיים ,סליחה ,אני פעמיים ,אבי,
אבי ,אני פעמיים נתקלתי ,בניידת של השיטור ,שהיא רואה כשנכנסים באין
כניסה ולא עושה כלום ,ובאחד הפעמים עצרתי את הניידת ואמרתי ,חבר'ה
ריבונו של עולם ,הוא נכנס באין כניסה! לקחו אותו ,דיברו איתו בצד,
ושחררו אותו בלי כלום ... ,אז כולכם אשמים ... ,אין כניסה,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,רועי לוי בבקשה,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר ההצעה של חברי ישי ,מתייחסת למעבר חצייה ברחוב
התפוז,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

אבל מאחר ואתה הארכת וסיפרת על פרויקטים שמתבצעים בנושאי
התחבורה בעיר ,אז הרחבת קצת את ה ,הרחבת את היריעה ,אז אני אלך
בגבולות ה,
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ישי איבגי:

חברים,

רועי לוי:

בגבולות הדיון שבעצם שהתווית ,ואני אמשיך ואני אשתדל להישאר בגזרה
הזו .אדוני ראש העיר ... ,בנית לנו מספר פרויקטים שבתכנון או בביצוע
בנושא תחבורה ואני שמח על כך כי העלית מספר נקודות חשובות מאוד.
הנושא של דרך בר יהודה של הרמזורים ,הנושא של הכיכר ברחוב צה"ל,
הנושא של הכיכר ברחוב ציון ,הנושא של הכיכר ברחוב  ...הנושא של הכיכר
ברחוב ,אמרת  ...עם השיטה ,אם פספסתי משהו מהכיכרות ,אז אשמח אם
תתקן אותי,

אבי בינמו:

(מדבר מרחוק)

רועי לוי:

אני באופן אישי שמח שלעשייה שלי ... ,היציאה סוף סוף אחרי  3וחצי שנים
שאתה על הכיסא ,היציאה סוף סוף לתכנון ,ואחד מהם שאתה ציינת רחוב
צה"ל ,הועבר לביצוע ,אני חושב שזה נכון לעשות את זה ,אני חושב שהנושא
של תחבורה עולה פעם אחר פעם ,אם זה ע"י התושבים ,אם זה על ידך ,אם
זה ע"י חברי מועצת עיר נוספים ,עולה שוב ושוב ,והנכונות לתת מענה על אף
משך הזמן הארוך שעבר ,זה הכיוון הנכון ללכת אליו ,ומה אני שמח? שבניגוד
לעמדות שאתה מציג ולסיפורים שאתה מוכר ,ועוד מעט אני אגע בזה גם כן,
יש תמימות דעים במועצת העיר בנוגע לתחבורה .פעם יחיאל אמר לי
שבחינוך ,שכולנו צריכים להתאחד ולעבוד ביחד כאילו אין קואליציה ואין
אופוזיציה ואני הסכמתי איתו ,אני חושב שהגישה הזאת נכונה ,כמובן בתוך
ה  ...אנחנו יכולים כל אחד להביא את דעתו כאשר המטרה היא משותפת.
אני חושב שגם כאן בנושא של תחבורה ,זה לא פחות מחינוך ,מדובר
בבטיחות .אז כאן אני חושב שצריך להשאיר את המחלוקות בצד ולעבוד
בצורה משותפת ואני חושב שזה נכון .רק מה מפתיע אותי ,אני  ...ואני זוכר
שפעם בתחילת הקדנציה ,הייתה הצעה כאן במועצת העיר ,אפילו לדעתי
אתה העלית אותה ,ואמרת ,אנחנו נצא יחד עם כל חברי מועצת העיר ברחבי
העיר ,נסמן את הבעיות של התחבורה ,ונראה כיצד פותרים אותן .כמובן שזה
לא נעשה .אני שומע  3שנים את הנושא של הצומת בבר יהודה של הרמזורים,
ליד  ...מה שנקרא ,עד היום אין שם שום דבר .כך שההבטחות שאתה מבטיח
לצערי ,לוקח להן המון זמן להתקיים אם בכלל ,ואני אומר לך שהן לא
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מתקיימות .לעומת אחרים ,לעומתך ,אני לא שוכח את ההבטחות שלך
בבחירות .חניה בנוריות ,חניה באלון ,חניות בשושנים ,חניה במרכז המסחרי
בנוריות ,זה יכול להיות שאתה אומר "אוף למה הבטחתי ,עכשיו אני צריך
לקיים" אבל את הדברים האלה מן הראוי מן ההגינות לפחות תצא לציבור
ותגיד "פשעתי ,ואני לא יכול לקיים" זה גם בסדר,
אבי בינמו:

זה אתה עושה?

רועי לוי:

זה גם בסדר,

אבי בינמו:

זה אתה עושה

רועי לוי:

אני אמרתי שמן ההגינות ,לא אמרתי שאם אני אעשה ,אני אעשה מה שאני
צריך לעשות אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות ,אני חושב שמן ההגינות
שבנאדם שמעיד על עצמו שהוא עומד במילתו ,מן הראוי שיבוא ויגיד
לתושבים ,כשלתי בתכנון ,כשלתי במחשבה ,כשלתי בכל מה שקורה ,ואני
יכול ראש העיר לעבור על ההבטחות שלך בתחום התחבורה ,בכל שכונות
העיר,

דן תיכון:

ללא יוצא מן הכלל,

רועי לוי:

החל מבן דור ועד לגבעת נשר ההחלטות לסדר את התחבורה ,ושום דבר לא
קרה ,אפילו שכבר סידרת בבן דור ,ברחוב מעלה הגיבורים את המעבר חציה
שם ,דיברתי איתך כאן בישיבת המועצה ,אמרתי לך עשו איזה בליטה על
הכביש ,אמר ת לי רועי אני יוצא ,יטפלו בזה ,עד היום ,הבל והבלים רק
הבטחות .עכשיו למה אני אומר את כל ה ,למה אני נותן את כל ההקדמה
הזאת? כי עברתי על כל הנושאים שישי כתב לך כבר בחודש מרץ ,אבל גם
במכתב הקודם ,לועדת התחבורה .עכשיו אני מתקשה להבין ,אדוני ראש
העיר ,מדוע דבר ש חברי המועצה ,גם מהאופוזיציה ,אומרים לך בוא נושיט
יד ביד ונפעל למען הציבור ,גם את ההצעה הזאת אתה פוסל .הרי מה ישי
הציע פה? טיפול בנושא תחבורה ציבורית ברחוב האלון .הוספת מעבר חצייה
בנחשון ,הסדרת נושא החנייה מול מרכז  ,...הסעות מרחוב השזיף ,התקנת
פסי ההאטה ,הוספת כיכר ,בחינת פיתרון תחבורה ברחוב ההשכלה ,מציאת
פיתרון

תחבורה בגבעת נשר נווה שאנן ,למרכזית חוף הכרמל

והאוניברסיטה ,פיתרון לחסימת חניות ברחוב הדוכיפת ,סקירה על נושא ...
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בנשר ,יש הרבה אנשים שזה חשוב להם ,טיפול במסכי תחנות אוטובוס
שבורים ,ועוד ועוד נושאים ,שהמרויחים העיקריים שלהם ,זה רק הציבור
בנשר ,אף אחד אחר לא מרויח כאן ,דברים שניתן לשלב ידיים ולפעול ביחד
בכדי להשיג אותם ואני יודע שאולי אתה מסתכל על הרשימה הזו ואומר
"אין לי כסף לבצע אותה" ,אבל הנה אני אומר לך בשם הסיעה שלי ,בשביל
הרשימה הזו אנחנו מוכנים לאשר לך על עוד הלוואה ,כפי שכבר לקחת כדי
לבצע את הדברים האלה ,אני יודע שאין כסף ,אבל אנחנו נאשר לך הלוואה,
אין לך מה לדאוג,
דן תיכון:

לא ,רק תמורת תכנית מפורטת,

רועי לוי:

ברור ,ברור,

דן תיכון:

ולא רק הדברים האלה ,יש דברים הרבה יותר חמורים,

רועי לוי:

הדברים נשמעים ומובנים ואם יש משהו ,ולא אמרתי תכנית מפורטת
ומהנדס ,כי מן הסתם כשאתה הולך לעשות מעבר חצייה או כיכר תנועה
אתה צריך מהנדס ותכנית מפורטת .לכן אדוני ראש העיר ,באים חברי מועצת
העיר ,קואליציה ואופוזיציה כאחד ,ושפיגלר ,בתחילה היה ,בתחילת
הקדנציה בקואליציה והעלה את הדברים דומים ,ישי מתחילת הקדנציה
באופוזיציה ומעלה דברים דומים ,ואתה לא מכנס את ועדת התחבורה במשך
שנתיים ,פועל יוצא ,אתה פועל נגד תושבי נשר שוב ושוב ושוב בכל נושא
ועניין ,אתה מגיע לזה עד לבטיחות שאתה פועל נגד תושבי נשר שהם
הנפגעים העיקריים מאוזלת היד שלך וחוסר המנהיגות ,הנפגעים העיקריים.
כי הפחד שלך שאולי מישהו יגיד למישהו שהוא בזכותו עשו את התחנת
אוטובוס ,משתק אותך .מהיום הראשון אתה חושב רק על בחירות ,לא על
טובת התושבים ,ואני הייתי מצפה ממך ,הייתי מצפה מכל ראש עיר ,הייתי
מצפה ממך בייחוד בעניין של בטיחות לפעול יחד עם התושבים ויחד עם כלל
חברי מועצת העיר כדי להסדיר את העניין הזה .אני רוצה להגיד לך משהו,
אמרת ,נקבת באיזשהו תאריך דמיוני לכינוס של ועדת תחבורה,

אבי בינמו:

12.7

רועי לוי:

נקבת בתאריך דמיוני

ישי איבגי:

זה יוצא שבת!
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רועי לוי:

כי אנחנו ,כי אנחנו,

ישי איבגי:

סתם סתם סתם,

רועי לוי:

כי אנחנו לא ,כבר ,אנחנו הפסקנו לסמוך עליך בעניין הזה שאתה תכנס את
ועדת התחבורה ,כי אנחנו רואים לאורך כל הדרך איך אתה מבטיח לנו ואתה
לא מקיים ,איך אתה מבטיח לחברייך ואתה לא מקיים,

אבי בינמו:

טוב ,מה ההצעה שלך,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר אני מתייחס למה שאמרתי לך ,אתה כבר ,אתה הרחבת את
המנעד מהתפוז לכלל העיר ואני מתייחס ,אבל ,אבל ,בדברים שאמרת העלית
תמרורים שלאחרונה סימנת עוד מעברי חצייה .אדוני ראש העיר  ...כיצד
סומנו מעברי החצייה והתמרורים האלה מבלי לכנס ועדת תחבורה? הרי
ס ליחה ,כולכם ,כיצד סומנו המקומות האלה בלי לכנס ועדת תחבורה? הרי
מה הפועל יוצא? שביצעת החלטה לא חוקית .שלחת עובדי עירייה ,על חשבון
העירייה ,על חשבון כספי העירייה ,לבצע החלטה שמעולם לא התקבלה שיש
צורך לקבל החלטה כזו בועדת התחבורה ,אני אומר ועדת תחבורה מאחר
וא תה צירפת את ועדת  ...לועדת התחבורה  ...אתה הודעת על זה במועצת
העיר ,לכן אני אומר ועדת תחבורה ,אבל כשאני אומר ועדת תחבורה זה ועדת
 ...אדוני ביצוע כזה יכול להביע לכדי אסונות ,כי זה אומר שמישהו סימן
מעבר חצייה,

אבי בינמו:

יש לי  ...שאתם מייחלים לאסונות,

רועי לוי:

שמישהו,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

זה יש דברים שהשתיקה ,אתה תמשיך ,אל תתייחס,

דובר:

אתה נמוך נמוך נמוך אבי ,נמוך,

דן תיכון:

אל תחזור על השטות הזאת,

רועי לוי:

אתה יודע מה אני באמת אמנע מלהשיב לך כי לא מכבודנו להשיב לך,

דובר:

...

רועי לוי:

מי יכול לתרגם ? ...

דובר:

זה רק לאנגלית,

(מדברים ביחד)
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זה אומר שסימנת וביצעת עבודות בתחום התמרור ללא החלטות של ועדות,
מבלי לקבל אותן בצורה מסודרת ומבלי לקבל חוות דעת לא של מהנדסים
ולא של יועצים ולא של משטרת ישראל ,ולא של משרד התחבורה ,וחס
וחלילה אם יקרה ,משהו יקרה ,אסון ,אני לא יודע למי ואיך אתה רוצה
להגיב ולמי תתן את התשובות ,אם תתן את התשובות לאמא? לאבא?
למשרד התחבורה? למשרד המשפטים? למשטרת ישראל? למי אתה מתכנן
לעשות את זה? עכשיו מה הבעיה היה לכנס ועדת תחבורה ולהעביר את
הנושאים האלה? הרי באים אליך כל חברי מועצת העיר ומבקשים ממך לכנס
את ועדת התחבורה,

אבי בינמו:

מה ,אתה מצפה שאני גם אאמין למה שאתה אומר,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

אתה ממשיך לשקר ,אתה ממשיך לשקר ,אתה חי בעולם סטטי ,לא רציתי
להגיד  ...אבל מאחר ואמרת עכשיו את מה שאמרת

דן תיכון:

ללה לנד ,תגיד ללה לנגד,

רועי לוי:

בצורה מגעילה ,בצורה מגעילה ,בושה וחרפה ,תתבייש מאיך שאתה ...
תתבייש איך שאתה מדבר ,אתה חי באיזשהו עולם דמיוני ,אתה חי בסרט,
אתה לא יודע לקרוא אפילו את הפרוטוקולים ,כנראה שכשאתה נמצא כאן
אתה לא באמת נמצא כאן,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

אם אתה כבר נמצא בעיר אז אתה לא נמצא בעיר ,אתה ממציא לנו מספרים,
 450מקומות חנייה 250 ,קילומטר כביש,

אבי בינמו:

את זה לא אמרתי,

רועי לוי:

 20קילומטרים מדרכות,

אבי בינמו:

וגם את זה לא אמרתי,

רועי לוי:

על כל החרטא הזאת שלך ,נמצאת כאן

אבי בינמו:

גם את זה לא אמרתי ,גם את זה לא אמרתי,

רועי לוי:

בחוברת הזאת ,כאן כאן כל החרטא שלך נמצאת,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

תחנת רכבת ,הרכבת כבר נוסעת לבית שאן חצי שנה,
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(מדברים ביחד)
רועי לוי:

אני אכבד את מה שאתה אומר אני רק רוצה להתייחס למה שאמרת על רחוב
התמר ,העבודות שמתבצעות כרגע ברחוב התמר ,אני ,בסליחה ,ברחוב
החרוב ,אני מתנצל,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

העלית את הנושא של רחוב החרוב ,ולא חשבתי להעלות אותו אבל מאחר
והעלית אותו ,אני זה נראה לי כמו קומבינת החרוב ,ולא כמו סידור רחוב
החרוב .אני הולך שם ואני רואה מפרקים אבנים משתלבות ,מביאים אבנים
משתלבות חדשות ושמים אותן במקום האבנים המשתלבות הקיימות ,אני
לא מבין מה עושים שם ,מרחיקים את העצים ,מקרבים את העצים ,אחרי
שכבר פתחו שם והוסיפו היו שפיצים ,ויישרו את השפיצים האלה ,כדי
להוסיף עוד מקומות חנייה שזה היה מבורך,

אבי בינמו:

,17

רועי לוי:

שאני אומר שזה היה מבורך ,זה המצאות שלך של מספרים ,אף אחד לא
קונה את המספרים שלך בעיר ,כולל האנשים שיושבים לידך שיהיה לך ברור,
אף אחד לא קונה את המספרים שלך ,והם פותחים וסוגרים ופותחים
וסוגרים ולדעתי לפי מה שראית  ...הם הולכים להחליף את עמודי החשמל
שם ,תקן אותי אם א ני טועה ,עכשיו זה מבורך שמחליפים את עמודי החשמל
אבל הייתה כאן הצעה של ישי לפני חודשיים שהוא אומר לך יש לי עמודי
חשמל עם חלודה למטה ,קורסים נפלו ,אותם לא מתקנים ,אבל עמודי חשמל
תקינים ,מחוץ לעיר ,שגם אם יפלו ,וחס וחלילה שיפלו ,הסיכוי שיפלו על
עוברי ,על הולכי רגל ,פחות הרבה יותר ,שם מסדרים .יש בעיה בכניסות
בשבתות שם בחגים ,בכניסות בחניה ,את זה לא מסדרים ,אבל עמודי חשמל
 ...כן,

אבי בינמו:

רועי תודה רבה,

רועי לוי:

בזה אסיים ראש העיר ,אני מסכם את דבריי ,בכדי לסכם את דבריי,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

לסכם את דבריי ולהיות ברור ,הנושא של תמרור וסימונים לועדת תחבורה,
בוצעו עבודות בעיר לכאורה ,אדוני היועץ המשפטי ,באופן בלתי חוקי ,אדוני
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הגזבר ,באופן לא חוקי ,ללא החלטת מועצה ,בלי רשות של ועדת תמרור,
הלכו וסומנו והוצאו כספים ,כספי ציבור ,הוצאו בעניינים האלה ,מבלי לתת
עליהם דין וחשבון לועדת תחבורה .אדוני הגזבר ואדוני ראש העיר ,אדוני
ראש העיר,
אבי בינמו:

מודה לך מאוד ,אבקש,

רועי לוי:

תודה רבה ,תודה רבה על הזמן שהקדשת

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

תודה רבה ,תודה רבה ,תודה רבה אדוני ראש העיר ,על הזמן שנתת לי לדבר,
רק דבר אחד אני מציע לך ,תפסיק לפזר סיסמאות ,בוא תדבר עובדות ,אנחנו
כחברי מועצת העיר נסייע לך ...

אבי בינמו:

אני מודה לך מאוד,

ישי איבגי:

ההצעה,

אבי בינמו:

 ...מה ההצעה שלך,

ישי איבגי:

ההצעה ,חברים ,בשבוע הקרוב ,עד רביעי ,14.6 ,תתכנס ועדת התחבורה
וחברי הועדה יגישו בנוסף למה ששלחתי לך ,בנוסף ,לראש העיר ,עד יום
ראשון את הנושאים שצריכים להתדיין לדעתם והם יועלו באותה ישיבה,

אבי בינמו:

אני מבקש להעלות  ...נושא מעבר החצייה  ...ומתוכנן לביצוע על ידי משרד
הבינוי והשיכון ... ,ועדת התחבורה  ...שהתקיים ב,12.7.17-

דוברת:

לא שומעים,

אבי בינמו:

וייצא לביצוע מיידי,

דוברת:

איך?

אבי בינמו:

וייצא לביצוע מיידי .מי בעד ההצעה של ישי?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של ישי?

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

 ...כפי שאמרתי לפני כן ,יש כאן אינטרס משותף לכולם כדי שהדברים

האלה,
(מדברים ביחד)
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התאריך ,אנחנו מקבלים את התוכן של הצעתך ,הועדה ,בגלל הדחיפות
ובעניין של בטיחות לא יכולה להידחות ,נכנס אותה בשבוע הבא לפי התאריך
של ישי .אני חושב שזה סינרגיה בין שתי ההצעות שכולם יכולים להסכים
עליה,

אבי בינמו:

אז רועי,

רועי לוי:

ולהצביע עליה פה אחד,

אבי בינמו:

אם אתה רוצה שכולם ,כל ה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני רק יכול להגיד לך שלדעתי ,בתור ועדת תחבורה ,אנחנו צריכים לצאת
עם  3-4אנשים של ועדת  ...כדי לא להיכנס  ...ועדת התחבורה הבאה ,זה
יהיה הסיכום בינינו ,נגיע לסיכום אתכם ,ואז הדברים יוכלו יותר ,נוכל
להתכנס מדי שבוע לא מדי,

(מדברים ביחד)
אבי איבגי:

עברו  3שנים ,כמעט  4שנים,

אבי בינמו:

זה בסדר ,עכשיו העלה ישי הצעה ,ורועי הצעה ,נחבר אותן אולי,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

הועדה תתכנס ,הישיבה של ועדת תחבורה תתכנס ב ,12.7-חבל ,יש נושאים
כבדים מאוד לדיון ,חבל,

(מדברים ביחד)
דובר:

אז גם תיכנס ,סליחה ,תיכנס גם ב.12-

אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של ישי?  ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מה הייתה ההצעה,

(מדברים ביחד)
נעמי כספי:

אבי ,אבי ,אני חושבת שזה הכל עניין של סמנטיקה משום ש,

דן תיכון:

זה לא סמנטיקה ,זה אופי,

נעמי כספי:

תן לי שניה דן ,משום שהם מדברים בדיוק על אותם דברים שאתה מדבר
עליהם ,אז בוא ניפגש באמצע,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

שאפשר לעשות זה באמת בשבוע הבא לכנס את כל  ...כל הנושאים ה ...
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לא ,אני רוצה את כל הנושאים ,אבי 3 ,חודשים נתתי לך להגיב לי ,ולא
בכוונה ,כי זה דברים ארוכים ,אתה יודע ,אמרתי ,ההצעה שלי היא עד ה-
 14.6יום רביעי ,יתדיינו כל הנושאים שהעליתי ,פלוס ,ידונו כל הנושאים,
פלוס עד יום ראשון ,חברה ,חברה ,תנו לי לדבר ,תנו לי לדבר בבקשה,

אבי בינמו:

בעד ההצעה של ישי העלו ,6

ישי איבגי:

יפה ,ו,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

ההצבעה ש הצביעו עליה ,כל ששת חברי המועצה ,שזה איגור ,שפיגלר ,רועי,
אני חוזר ,הוא שאל אותי תן לי להגיב,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

יחיאל אני מנחש שלחשת לאיגור,

יחיאל אדרי :מותר לי ללחוש,
ישי איבגי:

יחיאל 6 ,חברי מועצה שהצביעו ,ההצעה אומרת עד ה 14.6-תתכנס הועדה על
הנושאים האלה ,ועד יום ראשון כל חבר ועדה או מועצה ,יוכל להגיש נושאים
נוספים שידונו באותה ישיבה הזו .מה לא מקובל עליך אני לא מבין ,אני
אומר לך איזה נושאים שאתה רוצה תוסיף גם אתה,

דן תיכון:

כולל התאנה,

ישי איבגי:

לא מגדיר אותך לא כלום.

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :ב ... 14.6-ועדת תחבורה עם כל הנושאים שמעלים עד יום ראשון.
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :הצבענו ,סליחה ,לא שינינו שום דבר,
ישי איבגי:

עכשיו ההצעה של ראש העיר ,מי בעד מי נגד,

אבי בינמו:

תראו ... ,ההצעה של ישי,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

הצבענו השישה ,אני ארשום לך עוד מהדף?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

תרגע ,הכל יהיה בסדר ... ,שישה הצביעו בעד ההצעה של ישי .מי נגד? מי
נמנע? השאר נמנעים.
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אוקיי ,ההצעה התקבלה.

הצעת החלטה -בשבוע הקרוב ,עד רביעי ,14.6 ,תתכנס ועדת התחבורה וחברי הועדה יגישו
בנוסף למה ששלחתי לך ,בנוסף ,לראש העיר ,עד יום ראשון את הנושאים
שצריכים להתדיין לדעתם והם יועלו באותה ישיבה,
בעד6 -
נגד -אין
נמנע5 -

אבי בינמו:

כן.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,אדווה ,בבקשה,

הצעה לסדר -אדווה קאופמן -טיפול שוטף ואחזקת מבני בתי ספר בעיר-
מצ"ב נספח ד'
אדווה קאופמן :כן .הצעה לסדר טיפול שוטף ואחזקת מבני בתי ספר בעיר .רמת התחזוקה
בבתי הספר בעיר הדרדרה באופן אשר מסכן את ילדי העיר ,למה אתה
מפריע?
דובר:

סליחה.

אדווה קאופמן :פיזית ובריאותית בשעות שהותם בבתי הספר .בחטיבת הביניים  ...מסכן
את הילדים שנמצאים בקרבת מקום ,בכל בתי הספר ,רוב דלתות השירותים
אינן נסגרות ,וחלקן שוכבות ,נקיון השירותים ואחזקת  ...חלקן לא ניתנות
לשימוש ,מתקני המים שנמצאים בבתי הספר לא ראויים לשתייה .לאחר
פניות רבות של הורים  ...לגבי הפיכת מבני בתי הספר בעיר ,ובכלל הטיפול
השוטף בתוך מבני בתי ספר ,הצעתי לסדר היא :מעקב חודשי בכל מבנה בתי
ספר בעיר ע"י הגורמים הממונים על כך ודיווח שוטף למנכלית העירייה.
בתוך  30ימים מהנדס העיר יפעל לתיקון חיפוי הקירות החיצוניים בחטיבה
א' ,בתוך  30ימים  ...כל הליקויים מחדש ,שירותים ,בבתי הספר בעיר
בתיאום עם ועדי ההורים בכל בתי הספר ,תוך  30ימים יבוצעו ,תבוצע
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בדיקת מעבדה ,למי השתייה היוצאים ממתקני השתייה הנמצאים בבתי
הספר והתוצאות יפורסמו לציבור באתר העירייה,
דן תיכון:

למה אתם מפריעים לה?

אבי בינמו:

כן.

אדווה קאופמן :מתקן שיימצא לא תקין יתוקן או יחליף ,אני רק אגיד שזה ממרץ ,חודש זה
היה אמור להיות מטופל אחרי ... ,חופשת פסח .עכשיו היום ,האמת שהבאתי
לכם בקבוק מים שתשתו ,אבל,
דובר:

נטעם,

אדווה קאופמן :פשוט יש לי קצת כבוד אליכם אז אני לא אתן לכם לטעום ,אני טעמתי ,אני
לא חושב שמישהו ירצה לתת לילדים או לנכדים או בעצמם לשתות ממי
הברז ,ממי הקולר ,זה לא ברז ,הקולר ,הקולרים אמורים להיות מחוברים
לחשמל וקרים כדי שלילדים יהיה מים לשתות ,הם לא יכולים לשתות ,הם
לא יכולים למלא מים ,השירותים ,פה בישיבה הזאת ,במשך שעתיים שלוש
שאנחנו יושבים ,אתם קמים  10פעמים לעשות פיפי ,הילדים שלנו נמצאים ,3
 ,5 ,4מ 8-בבוקר עד השעה  3בבית הספר לא יכולים להיכנס ,בנות ,ממש לא,
בתוך באיזור איפה שיש את המעבדות ,הבנים לא יכולים ללכת להיכנס
לשירותים.
אבי בינמו:

תודה רבה.

אדווה קואפמן :לא ,אני לא סיימתי .יש לי עוד מה להגיד .הדברים האלה היו אמורים,
הודעתם לנו שהוצאתם ,והתחלתם לשפץ את הקירות ,יש לי תמונות מהיום.
אני הלכתי באופן אישי היום למלא בקבוק מים ,לשתות ,לראות אם משהו
טופל ,והלכתי לראות אם השתנה משהו .שום דבר לא השתנה .אין אנשים
שבאים ומטפלים בדברים ,בקירות שנופלים ,בברזלים שנופלים מקירות
מהתקרות ,איך אתם נותנים בכלל לילדים שלנו להיות במקומות כאלה? איך
אני יכולה שהילד שלי יושב בהפסקה ושנופל עליו טיח? אתה תשב במקום
כזה?  ...ושייפול עליך מדי פעם ,ותזוז ככה .יהיה לך נעים לשבת? הילדים
שלנו נמצאים שם יום שלם .זה כמו ללכת למקום עבודה .אתה במקום
העבודה שלך מוכן שיפלו עליך חתיכות של קיר? אתה מוכן ללכת להסתובב
בהפסקה ולדעת שאתה יכול ליפול או שמשהו יפול עליך? שאתה לא יכול
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לשתות? שאתה לא יכול ללכת לשירותים? איזה מין ,איזה איכות יש להם?
לילדים? עכשיו ,לגבי הנקיון של השירותים ,בכל מקום עבודה נורמלי יש
עובד נקיון ,עובד נקיון שנמצא שם כל היום .אם אין כסף ,אין מספיק כסף
לשים עוד מנקה ,אני בטוחה שתמצאו מלא אנשים ,כדי להעסיק חברת נקיון
שתעבוד יום שלם ,ילד או ילדה שצריכים ללכת לשירותים במשך היום לא
יכולים להתרכז בשום דבר ,ואם הם לא יכולים להיכנס לשירותים כי
השירותים מסריחים ,אין נייר טואלט ,זה ,אני מצטערת ,זה חלק מהחינוך
שלנו ,אני לא מוכנה,
(מדברים ביחד)
אדווה קאופמן :אני לא מוכנה להיות במקום עבודה שאני ללכת לשירותים לא יכולה .אני
בטוחה שאף אחד מאיתנו לא מוכן ,זה לא יכול להיות הגיוני שילד  10שעות,
(מדברים ביחד)
אדווה קאופמן :ילדים בבית ספר יסודי ,בבית ספר יסודי ,דלתות לא יכולות להיסגר,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אדווה אני מודה לך על הדברים,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,בבקשה ,מסעוד רוצה להודות לאנשים ...

מסעוד אלמליח :אני מבקש מכל החברים שיושבים כאן ,אני רוצה להודות לכם על הברכות
ועל האיחולים ואני יודע דבר אחד ,אני יוצא  ...כחבר מועצה לשעבר ,אני
יודע ,היינו יושבים מסביב לשולחן הזה ,ויודע דבר אחד ,תמיד אמרנו ... ,כל
דבר נעשה ביחד ,הכל  ...היה לנו אחד ... ,הוא היה חבר תחבורה ,זה בנאדם
כזה ,צריך ל למוד ממנו הרבה ,בנאדם עשה ,ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד,
מה שהבחורה שיושבת מולי ,היא נכנסה למקום שלישי בניגוד לרישומים ,ה,
איך קוראים לו,
(מדברים ביחד)
דובר:

משיח? משיח.

מסעוד אלמליח :משיח.
דובר:

משיח.

מסעוד אלמליח :משיח  ,הכניס אותה ,לא יכול להיות דבר כזה ,אני רוצה להסביר לך ,אני
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 40שנה ראש ה  ...לא יכול להיות 40 .שנה  , ...כי אני במקום לשים אותי
במקום המכובד ... ,זה לא הגיוני .זה לא הגיוני .זה לא יכול ללכת  ...הלכתי
ל  ...בועדת  ...של התנועה  ...אני אמרתי לו במפורש ,השניים האלה ...
אמרתי לו  ...הם לא ליכודניקים ,ובחיים שלהם לא היו ליכוד ,זה ...
דובר:

על מי אתה מדבר? על משיח?

מסעוד אלמליח :זה גם משיח,
דובר:

הוא היה מפד"ל,

אבי בינמו:

סליחה סליחה,

(מדברים ביחד)
מסעוד אלמליח :ודוד היה במערך ,אני  ...בליכוד .הבנאדם הזה ,תסלח לי ... ,רוצה להרוס
את הליכוד ... ,אותו בכח ... ,אלה רוצים למחוק את הליכוד ... ,לא יכול
להיות ,למה אתה אומר כזה ... ,זה לא ייבחר וזה לא ייבחר והשלישי ייבחר.
זה מה ש ...
אבי בינמו:

תודה רבה מסעוד.

דן תיכון:

אבל הוא לא גמר ,הוא לא גמר מה אתה,

דובר :למה אתה קוטע אותו,
דן תיכון:

מה אצה לך הדרך ,תן לו לדבר ,זה נאום בכורה ,לא קוטעים בנאום בכורה,

(מדברים ביחד)
דובר:

למה ,תן לו לדבר,

דובר:

רוצים לשמוע אותו ,מה זה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן בבקשה ... ,בבקשה,

זאב שפיגלר :אדווה,
אדווה קאופמן :כן,
זאב שפיגלר :אני שואל שאלה קטנה,
אדווה קאופמן :כן,
זאב שפיגלר :למה אני שואל את השאלה ,זה ,מדליק אבי ,תקשיב טוב ,אור אדום.
כששותים באותו מקום ,ממי הברז ,המים הם בסדר,
אדווה קאופמן :אני רוצה,
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זאב שפיגלר :שנייה ,או ששותים רק מהקולר המים ...
אדווה קאופמן :מי הברז הם לא לשתייה .אוקיי? שיש קולר ,קולר בבית הספר ,הוא אמור
להיות לשתייה ,בתוך קולר יש מסננים ,אם לא ,אם לא ,אם לא במסננים לא
מחליפים אותם מדי ,חודש ,חודשיים ,חצי שנה ,המים הופכים להיות
עכורים ,עם טעם של חלודה ,שעושה יובש ב ,עזוב ,אתה יודע מה ,עזוב את
הטעם ,החיידקים ,אוקיי? אותו דבר כמו במסנן בבית ,שולחים לך כל חצי
שנה מסנן כדי להחליף אותו.
זאב שפיגלר :אז לזה אני חותר ,אבי ,אחד הדברים שהייתי בועד ההורים ... ,בבית ספר
יסודי ,התלונה הזאת הועלתה ,ובדקנו את הקולרים ,בבית ספר יסודי ברבין,
והתברר שלמעלה מ 5-שנים לא החליפו את הסנן .אני חושב שזה מיותר
להגיד ל ך מה זה אומר .זה בקטריות ,זה חיידקים ,זה הרעלה ,זה פגיעה
בבריאות הילדים,
דובר:

אז למה ...

זאב שפיגלר :לא ,אני מראה לכם עד כמה ,זה לא חודש ,לא חודשיים 5 ,שנים לא החליפו
את הסנן! לא יעלה על הדעת שהבריאות של הילדים שלנו,
נעמי כספי:

רגע וכשהיית ,וכשהיית,

זאב שפיגלר :החלפנו מידית ,סליחה ,באותו רגע שעליתי על זה,
נעמי כספי:

לא ,לא ,לא ,אבל לא היה איש שתפקידו ,או איזשהי פונקציה בבתי הספר
שתפקידה להיות אחראית על ה,

זאב שפיגלר :הייתה פונקציה בעבר ,וניסו ,משום מה זה נזנח ,אם זה מבחינת העלות,
נעמי כספי:

זה לא באחריות בית הספר?

זאב שפיגלר :מה פתאום ,זה לא באחריות בית ספר ,הייתה חברה שעבדה עם העירייה,
והיא זו שדאגה לכל בתי הספר להחלפת הסנן ,משום מה זה נזנח וכתוצאה
מזה 5 ,שנים זה לא בוצע .מי שרכש בזמנו את הסננים זה אנחנו ,דרך אגב.
אני אישית הלכתי ,קניתי ... ,אני גם החלפתי אותם באותו רגע גם כן,
נעמי כספי:

יש מחקרים בכלל שמי קולר הם ...

זאב שפיגלר :לכן אני בא ואומר אבי ,אם המקרה שהיא מעלה כרגע ,אדווה כאן,
והסבירות היא מאוד גבוהה שזה אותו מקרה ,זה רעל ,לתת לילדים מוצר
שהוא הכרחי ,זה לא לפנק אותם ,לתת להם מים מורעלים,
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(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :לבצע מיידית אבי ,במיידית,
אבי בינמו:

צריך לסדר לאלתר את הנושא של הקולר ,באמת אני,

זאב שפיגלר :דרך אגב,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן.

דובר:

...

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :עוד מילה אחת בנוגע באמת ,זה גמרנו את הנושא של הסנן ,אדווה העלתה
כאן את הנושא של ה  ...מבחינת שזה לא פחות חשוב בטיחות שאריחים
נופלים ,ואכן צריכים לעשות בדק בכל בתי הספר ולבדוק ,כל אריח כזה
שנופל מגובה של  5מטרים 4 ,מטרים 3 ,מטרים על ראשו של ילד זה יכול
לגרום לאסון מאוד חמור.
אבי בינמו:

תודה רבה ,תודה רבה ,רועי בבקשה.

רועי לוי:

אדון מסעוד ,אמרת קודם לגבי הליכוד והעבודה ,אז אני מקווה שהפעם,
שתצביע לאורך כל הדרך עם הליכוד ולא עם העבודה ,זה מימינך זה העבודה,

מסעוד אלימלח... :
רועי לוי:

מצד ימין של יושב מפלגת העבודה ,אבל אני אתייחס לדברים שאדווה
העלתה בהצעה לסדר ... ,העבודה ,זה ציפי לבני ,זה משתנה כל פעם ...
מתייחס לדברים של אדווה ובאמת אני יכול לעשות ככה ,אני אוכל לדבר
כמו ,בעצם העתק הדבק למה שאמרתי קודם רק שבמקרה הזה ,אני יכול
לומר שלפחות מפניות שלי ליחיאל ,אני יודע שנעשים על ידו מאמצים מאוד
גדולים כן לתקן דברים וכן לסדר ונתקלתי כבר בכמה וכמה פניות שפנו אלי ו
 ...את הפניות ליחיאל והדברים כן טופלו ,זה לא שהכל לא מטופל ,יש ,אבל
יש נקודות שאינן מטופלות וכאן בדיוק אני עושה את ההעתק הדבק למה
שאמרנו קודם ,כי אדווה נמצאת שם בבית הספר ,לא כולנו יכולים להיות
בכל מקום ,לא כולנו רואים כל דבר ,לכן כשאמרתי קודם שאנחנו כחברי
מועצה ,מהקואליציה ומהאופוזיציה ,בנושא של חינוך ובטיחות נצביע יחדיו,
בדיוק לזה התכוונתי .עכשיו אני עברתי על ההצעה לסדר של אדווה ,גם
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כשהיא נשלחה וגם עכשיו ,יש כאן את הכל ,הכל חיובי ,הכל הצעות חיוביות,
מעקב חודשי ,טיפול של מהנדס העיר ותיקון חיפוי הקירות ,תיקון חדרי
השירותים ,בדיקות מעבדה למי השתייה ,אני לא רואה סיבה שמישהו יתנגד
להצעות האלו ,אני חושב שזה,
(מדברים ביחד)
דן תיכון:

מדובר במערכת חינוך בכל העיר ... ,אין פיקוח אין בקרה אין כלום ,זה
המסוכן ,זה לא מקרה פרטני.

זאב שפיגלר :היא אומרת דברים נכונים ,סליחה היא אומרת דברים נכונים,
אבי בינמו:

אני מבקש,

רועי לוי:

סליחה ,אני מבקש לסיים ,אני מבקש מכל הנהלת העיר ומיחיאל מחזיק תיק
החינוך ,לא להתעלם מהדברים של אדווה ,אפילו יש צורך להסתכל בתמונות
כי היא הלכה ועשתה עבודה ,אני אומר לכם ,אני הייתי גאה בה היום
כששמעתי ,הגעתי לפה ,היא אמרה לי רועי ,זה הבקבוק מים מהבית ספר,
חשבתי שהיא צוחקת,

דן תיכון:

את צריכה לפנות למשרד הבריאות,

רועי לוי:

חשבתי ,אני אומר לכם ,חשבתי שהיא צוחקת עליי ,אמרתי לה באמת? היא
אומרת לי זה בקבוק מים ,הלכתי לבית ספר למלא בקבוק מים כדי שאם לא
יאמינו לי ויספרו לי סיפורים ... ,ברשותך ,ויספרו לי סיפורים ,כמו שראש
העיר נוהג לספר סיפורים וחזיונות ושיגיונות שיש לו ,אני אוכל לתת להם
לטעום מהמים ,והלכתי וצילמתי תמונות כדי להראות לכם שאם יגידו לי
שהבית ספר כפי שענו בתגובה לעיתונות בהצעה לסדר של אדווה ,שהכל תוקן
והכל שופץ והכל בתוך תכנית אז אני אוכל להראות שהכל שקר וכזב ,ואני
גאה בעבודה הזאת שהיא עשתה והלכה ובדקה שם ולא השאירה את
הדברים ליד המקרה וההצעה שלה היא ממרץ ,וזו הצעה לטובת הילדים
שלנו,

דן תיכון:

מה את אומרת ,גבירתי?

רועי לוי:

ואני שומע שאפילו בקיץ ... ,אין כסף ,אם עסקינן בשיפוצים ,החליטו לא
לצבוע את הקירות של בית ספר ,שפיגלר ,כל שנה היו צובעים את הקירות,
החליטו ,למה? קיצצו לשרתים בתוספת המזערית הזאת שהייתה להם לצבוע
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קירות ,החליטו לקחת להם את התוספת הזאת ,והם לא צובעים את
הקירות ,אז לא היה מי שיצבע קירות.
ישי איבגי:

הם לא ב 10-מיליון.

אבי בינמו:

תודה רבה רועי,

רועי לוי:

איזה מין דבר זה,

אבי בינמו:

רשות הדיבור ליחיאל ...

רועי לוי:

סליחה ,סליחה ,סליחה אדוני ,סליחה אבי ,אבי אני לא קוטע אותך לאורך
כל הישיבה ,אני מבקש ממך לתת לי,

אבי בינמו:

 ...בדיון 4 ,שעות ...

רועי לוי:

אני מבקש ממך לתת לי ,תגיד לי רועי תקצר אני ,אז אוקיי תודה רבה ,אבל
אל תקטע ,אני מבקש ממך ,אל תקטע אותי,

איגור גורוביץ' :מי השרת שם?
רועי לוי:

אני לא מסתכל ,אני לא ,אני לא,

דוברת:

בכל בית ספר יש שרת? אב בית ,זה ממש גם לא משנה,

רועי לוי:

אני באופן אישי לא יודע,

דוברת:

זה לא קשור לאב הבית ,אב הבית לא יכול לצבוע ,לשים חרסינות על,

רועי לוי

כאן יש בעיה אמיתית ,שחוזרת שוב ושוב ,אין חזון ,תכנון ,אין תכנית עבודה
סדורה ,עובדים לפי פייסבוק ומה שאנשים מעלים ,ואני שמח שעובדים גם
לפי הפייסבוק ,וגם לפי הצעות שאנשים רואים נקודתית איגור ,אני מבסוט
שזה מה שקורה ,אבל אני לא רואה תכנית לעתיד .איך אנחנו בתכנית חומש
מביאים את זה לרמה מסויימת ,לא דנו בזה מעולם ,זה לא הגיע למועצת
העיר ,מעולם זה לא  ...אומרים לנו עבר שיפוץ מבנה חינוך ,תביאו תכנית ...
חמש שנים ,ואני אומר ובזה אני מסיים ,ואני חוזר ואומר ,וכאן אני אומר גם
לשבח לא רק בגנות ,יש אינטרס משותף של כולם ,כן לעשות ,ואני יודע עוד
הפעם ,שגם אני פניתי וכן תיקנו דברים שיכלו לתקן ,וכן הלכו ותיקנו ,לקח
ככה זמן או ככה זמן ,אבל כן תיקנו ,וגם צריך להגיד דברים טובים ,אבל יש
כאן הצעה ,אדוני ראש העיר ,שאני מקווה מאוד שלא תפלג את מועצת העיר
וכולנו נצביע כמקשה אחת ,תודה רבה,

דוברת:

אני רוצה רגע ,שניה ,רק להוסיף,
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

יש ! ...

דוברת:

אוקיי,

אבי בינמו:

תמתיני ,יש כללים ,יש ,כן בבקשה יחיאל.

יחיאל אדרי :עכשיו אתה כן יכול לשמוע אותי,
דובר:

 ...לשמוע אותך כל הזמן,

יחיאל אדרי ... :לדבר,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :טוב ,תראו בגדול ,בגדול ,בגלל עומס ,עומס בתי הספר  ...כל השנה עובדים ...
צהרונים ,מסתבר שאי אפשר היה להיכנס ,אי אפשר היה להיכנס על דברים
מסויימים לבתי ספר ... ,כח העבודה  ...הוא כח עבודה לא יהודי ,וקשה
להכניס אנשים כאלה למערכת חינוך  ...לכן אני נתתי הנחייה חד משמעית
שכל בתי הספר היסודיים ... ,שיפוץ כללי ... ,כל מנהל בית ספר יגיש את
התכנית שלו ,וזה יבוצע החל מ,1.7-
רועי לוי:

איזה כסף?

יחיאל אדרי ... :יש תקציב לזה,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :משרד החינוך ,נעביר  ...וחלק מתקציב השוטף,
רועי לוי:

כמה? שניה כמה?

יחיאל אדרי :סדר גודל של כמיליון שקל ...
רועי לוי:

של משרד החינוך ? ...

יחיאל אדרי :חלק ממשרד החינוך,
רועי לוי:

מה ? ...

(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :שש מאות תשעים ו ...
רועי לוי:

זה משרד החינוך? ואנחנו?

דובר:

,300

רועי לוי:

כולל ישורון וכולל גבעון?

ישי איבגי:

איך ישורון ,מפרקים את הבית ספר של  ...בסוף שנה,
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יחיאל אדרי :תנו לי רק לסיים ,ישורון זה לא קשור ... ,כרגע נמצאים בשיפוץ של כמעט 3
מיליון  200של חיזוק מבנה ,והנושא הזה ,מטפלים שם מקצה לקצה... ,
ישורון ,יכול להשיג לשיפוץ  ...בית ספר הזה לפני ההריסה,
דובר:

זה מה שאמרו,

יחיאל אדרי :בית ספר בשלמותו ,יש שתי אלטרנטיבות ... ,ישאר בית ספר ישורון ,כל
הווצאפים וכל השטויות ,אנחנו לא נכנסים לזה,
דובר:

ראש העיר אמר להורים ש,

יחיאל אדרי :ראש העיר אמר להורים שהבית ספר לא ייסגר,
דובר:

לא נכון,

יחיאל אדרי :רועי,
רועי לוי:

הוא אמר שהוא יוציא את פנינה ,ואני אומר לך,

יחיאל אדרי :ראש העיר,
רועי לוי:

ואני אומר לך,

יחיאל אדרי :ראש העיר ,אני הייתי נוכח,
רועי לוי:

שאם הוא יוציא את פנינה ,הוא סוגר את בית הספר,

יחיאל אדרי :תקשיב,
רועי לוי:

אלא אם כן אתה רוצה לפתוח בית ספר אחר,

יחיאל אדרי :תקשיב,
רועי לוי:

אבל בית ספר דתי זה לא יהיה,

יחיאל אדרי :אתה תקשיב ,אתה לא היית נוכח ,מי שהיה נוכח זו אשתך,
רועי לוי:

אני יודע  ...אני מעודכן ,אין דבר שאני לא מעודכן ,לא אמרתי שהוא אמר
לסגור,

יחיאל אדרי :אתה מפריע לי,
רועי לוי:

אבל לא אמרתי שהוא אמר לסגור,

יחיאל אדרי :אבל אתה מפריע לי ,אני כל היום שתקתי,
רועי לוי:

אני מסכים איתך ,הוא לא אמר  ...לסגור,

יחיאל אדרי :אני לא  ...לי אתה לא תפריע,
רועי לוי:

הוא לא אמר לסגור,
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יחיאל אדרי :כמו שאני מכבד אותך ,תכבד אותי .אל תפריע לי .בית ספר ישורון ,לא ייסגר,
אלא יהרס ,לגבי העניין של מנהל לא מנהל ,זה משרד החינוך ,אנחנו לא צד
בעניין ,אנחנו לא נהיה צד בעניין,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :ישי ,אני אפריע לך כל פעם שתתחיל לדבר,
רועי לוי:

אבל אתה,

יחיאל אדרי :ישי אל תפריע לי,
רועי לוי:

הוא קרא לה להתפטר,

יחיאל אדרי :אדוני אני לא,
רועי לוי:

היא בכתה אצלך,

יחיאל אדרי :ישי ,אתה תתן לי לסיים ,אנחנו מדברים על החטיבות ביניים ,חטיבות
ביניים ,מה שמעלה כרגע ... ,זה על חטיבות הביניים ,אני יכול להגיד לכם
שלגבי אריחים שנפלו ,בזמנו הקטעים האלה ,הקטעים האלה טופלו ,ישנם
קטעים שאנחנו השארנו אותם כדי לעשות אותם בקיץ ,נעשה,
דוברת:

אבל בקיץ יש שם קייטנות,

דובר:

בקיץ יש שם קייטנות,

יחיאל אדרי :אבל בקיץ יש קייטנות עד 30 ,ביולי 31 ,ביולי,
דובר:

יש קייטנת אוגוסט,

יחיאל אדרי :קייטנות אוגוסט  ...בית ספר ,ולכן אני אומר ,יש עוד את הזמן לעשות את זה
שם ,את המה שקשור לאריחים שהיו בחזית ,שהילדים עברו ,אנחנו טיפלו
בזה ,במקומות מאחורה שאריחים הם סכנה ,אנחנו חסמנו את הגישה
לילדים לשם ,היה שם גם מבקר המדינה וראה את זה ,קיבלו דוחות,
דוברת:

תקשיב אני אראה לך,

יחיאל אדרי :תני לי רגע לסיים ,לא ,אתה יכול להראות לי הכל,
דובר:

מבקר העירייה או מבקר המדינה?

יחיאל אדרי :מבקר המדינה ,מבקר המדינה היה איתנו  ...שהגיש דוחות ,ובלאגן ובאו לפה
והראינו להם מה עשינו ,הם ראו את מה שצריך לעשות והיה התחייבות
שבקיץ זה ייעשה .זה לגבי זה ,לגבי הקולרים ,שלחנו כמה פעמים לבקר
אותם ,מסתבר כנראה שזה לא ילך  ...קולרים ,עכשיו ,אין לי בעיה עם כל מה
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שאת אומרת ,כל מה שאת אומרת  ...להיפך ,אני בעד כל הערה בונה ...
הבעיה שלי זה ה  ...כי אני כרגע לא יכול לעשות כלום לפני ה 1-ליולי.
דובר:

למה ,אתה לא יכול לשים קולר? יחיאל ,נו באמת מה זה להחליף קולר,

יחיאל אדרי :לא ,רגע ,רגע ,נו ,נו ,נו .אני לפני ה 1-ליולי לא יכול לעשות כלום שם ,ולכן כל
בתי הספר ,אני מבקש לא להפריע לי ,כל בתי הספר נכנסים לטיפול החל מה-
 1ליולי ,ללא יוצא מן הכלל ,נכנסים לטיפול ... ,אין לי בעיה עם כל ההצעה
שלך ,יש לי בעיה בזמנים ,אם הזמנים יתוקנו ,אין לי בעיה לתמוך בהצעה
שלך ,אבל אם לא אני לא אעשה ,אעשה ממני צחוק ואני אגיד לך בסדר
ונצביע ואנחנו לא אבצע כי אני לא אוכל,
דובר:

אבל יחיאל  30יום זה  1ליולי,

יחיאל אדרי :מה  30יום?
דובר:

היא כתבה תוך  30יום,

יחיאל אדרי :תוך  30יום לבצע! אני לא יכול!
דוברת:

 30יום זה ה 1-ליולי!

(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :רבותיי ,אני מבקש,
רועי לוי:

אז לא בתוך ,החל מ,

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :החל מיום עד מתי? מה זה החל מיום ?
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :החל מה 1-ליולי עד ה 1-ל,
יחיאל אדרי :ספטמבר הכל ייגמר,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :רועי 1 ,ליולי מתחיל 1 ,לספטמבר נגמר,
נעמי כספי:

אני חושבת שצריך לקבל את ה,

יחיאל אדרי :מה קרה 1 ,ליולי 31 ,ל 1 ,לספטמבר הכל גמור.
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אנחנו בעד ההצעת עבודה של אדווה ,כל הסעיפים,

(מדברים ביחד)
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ובאמת בשוטף ליידע,

(מדברים ביחד)
דובר:

ולגבי המים זה מידי,

זאב שפיגלר :יחיאל ,המים ,הלוא זה אתה אחראי החינוך ,דקה אחת לא היית נותן
להשתמש בקולרים האלה ,דקה ,דקה,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

רבותיי ,יש לנו עוד סעיף אני מבקש,

אדווה קאופמן :טוב אז ,ההצעה לסדר היא ,מעקב חודשי בכל מבנה בתי ספר בעיר ע"י
הגורמים הממונים על כך ודיווח שוטף למנכלית העירייה .מה 1-ליולי מהנדס
העיר יפעל לתיקון חיפוי הקירות החיצוניים בחטיבה א',

יחיאל אדרי :מה 1-לאוגוסט,
אדווה קאופמן :אמרת יולי,
יחיאל אדרי :ביולי זה כל בתי הספר ,חטיבות ,מה 1-לאוגוסט,
אדווה קאופמן :אוקיי ,מה 1-לאוגוסט,
יחיאל אדרי ... :קייטנות,
אדווה קאופמן :מה 1-לאוגוסט ,לא הוא אמר אוגוסט,
(מדברים ביחד)
אדווה קאופמן :מה 1-ליולי ,מהנדס העיר יפעל לתיקון חיפוי הקירות החיצוניים בחטיבה
א' ,עד ה 31-לאוגוסט .מה 1-ליולי יתוקנו כל הליקויים מחדש ,שירותים,
בבתי הספר בעיר בתיאום עם ועדי ההורים בכל בתי הספר ,עד ה31-
לאוגוסט.
אבי בינמו:

כן.

אדווה קאופמן :מה 1-לא ,זה ,מיידי יבוצעו בדיקות מעבדה ,למי השתייה היוצאים,
זאב שפיגלר :לא לא לא לא ,מיידי יוחלפו!
אדווה קאופמן :הקולרים .מיידי יוחלפו הקולרים.
אבי בינמו:

טוב ,מי בעד ההצעה של אדווה,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,

ישי איבגי:

תצביע איתנו!

"חבר" – הקלטה ותמלול

05514

77

אבי בינמו:

י.ב

 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7תודה רבה ,עוברים לסדר היום ,נושא ,גלעד ,אין נגד ואין
נמנעים להצעה,

הצעת החלטה -מה 1-ליולי ,מהנדס העיר יפעל לתיקון חיפוי הקירות החיצוניים בחטיבה
א' ,עד ה 31-לאוגוסט .מה 1-ליולי יתוקנו כל הליקויים מחדש ,שירותים ,בבתי
הספר בעיר בתיאום עם ועדי ההורים בכל בתי הספר ,עד ה 31-לאוגוסט.
בעד 11 -פה אחד
נגד -אין
נמנע -אין

מבקר העירייה מר גלעד הישג -עדכון שכר -מצ"ב נספח ה'
רועי לוי:

ברשותך אני בנושא ,שניה שניה,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

ברשותך ,בנושא של גלעד ,על אף שטנדלר בזמנו נתן חוות דעת שאני יכול
להשתתף ,אני מחיל על עצמי לא להשתתף בדיון בנושא של גלעד,

אבי בינמו:

תודה רבה,

דן תיכון:

אני מבקש,

אבי בינמו:

אני מבקש להעלות את הנושא,

דן תיכון:

רק רגע ,אני מבקש שגלעד הישג לא ישתתף בדיון,

אבי בינמו:

הוא לא משתתף בדיון,

דובר:

הוא לא פה,

אבי בינמו:

רועי לוי לא משתתף בדיון וגלעד הישג לא משתתף בדיון .מבקר העירייה ,מר
גלעד הישג ,עדכון שכר,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

 .18.5.16ישיבת מועצה מספר  ... .2016 ... ,826התקבלה החלטה בעניין עדכון
שכרו של מבקר העירייה ,בכפוף לאישור משרד ה  . ...אישור זה לא התקבל
 ...הקודמים ,מתו ך הבנה שיש צורך להגיע להסכמות בנושא בעת דיון ...
מבקר המדינה כבוד השופט שפירא .סיכום הדיון הונח על שולחן המועצה.
ובהתאם לכך הצעת ההחלטה לאשר עדכון שכר מבקר העירייה מר גלעד
הישג  ...אחוז  ...ותשלום בגובה של  200אלף ש"ח  ...בכפוף ל  ...הסכם ...
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י.ב

דן תיכון:

אני ,אני חושב ש,

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

אני חושב שגלעד הישג הוא מבקר טוב ,היה לי נסיון בתחום ביקורת המדינה,
העירייה ,ואני חייב לשבח את האינטיליגנציה שלו ,את הנכונות שלו ,והוא
ראוי לקבל מחמאות באשר לתפקיד שאותו הוא ממלא .אבל יש כאן בעיה
וצריך להניח את הדברים על השולחן .כשראש עיר מסתובב ב  ...של
הממשלה ,ועובר ממשרד הפנים למשרד מבקר המדינה ,ומדבר בשבחו של
מבקר העירייה ,ומציע לתגמל אותו רטרואקטיבית ,בסכומים שנעים עד 600
אלף שקל ,יש בזה משום טעם רע ,ואסור לעשות את זה .המכתב מציין ,הוא
משמיע האשמות כלפי ראש העיר הקודם ,דוד עמר ,אומר שדוד עמר ב,2005-
ואני לא  ...אצל המכתב ,כי לא ראיתי אותו ,שמעתי אותו לראשונה עכשיו,
דוד עמר נהג שלא כהלכה וזאת כדי לשתק את קולו של מבקר העירייה .אני
רואה סכנה גדולה לביקורת העירייה ,בהיותי יו"ר הועדה הזו ,אני התפטרתי.
וכשאדם כמותי מתפטר מהועדה המקומית לביקורת המדינה הוא מביע
מחאה ואומר למבקר המדינה,

דובר:

העירייה,

דן תיכון:

אני מוציא ,סליחה ,העירייה ,אני מוציא לך כרטיס אדום! אין דבר כזה שהא
בהא תליא .צריך לכבד את המבקר על חופש הביקורת! היו כאן נושאים
במרוצת השנים כבדי משקל .אני ציפיתי שהוא יכלול אותם בדוח ,בדוחות
שלו .לצערי הרב הדברים לא נעשו .במקום זה הוא הרחיק לשדות רחוקים,
למשל מורדות הכרמל .בדק את הועדה המקומית מורדות הכרמל .אני חושב
שזה לא בריא ,אסור לעשות את הדבר הזה ואני מתפלא על חברי ,מבקר
המדינה ,שאישר את התשלום רטרואקטיבית של  660אלף שקל.

אבי בינמו:

הוא לא אישר ,660

דן תיכון:

 600אלף שקל ,רטרואקטיבית.

דובר:

 200אלף,

דן תיכון:

 200אלף ,אני בא ואומר,

יחיאל אדרי ... :אתה לא אישרת ?600
דן תיכון:

מה אני?
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י.ב

יחיאל אדרי :אתה לא אישרת  ... ?600בישיבה,
דן תיכון:

אני ,אני,

אבי בינמו:

סליחה ,סליחה ,תמשיך,

דן תיכון:

אם שאלת אז אני,

(מדברים ביחד)
דן תיכון:

אני חוזר ואומר ,אני חושב שהוא מבקר ראוי ,אינטיליגנטי ,אבל בהיותו
שומר הסף ,כמותו ישנם כמה בעיר הזו ,בעירייה הזו ,והם לדעתי לא
ממלאים את תפקידם כהלכה משום התלות שלהם בראש העיר ,וראש העיר
לוחץ על האנשים האלה ,ולכן הם לא ממלאים את התפקיד שלהם כהלכה!
ואני לא רוצה לנקוב בשניים האחרים אבל הם נמצאים כאן .משאמרתי את
זאת... ,

דובר:

...

דן תיכון:

יש ממונה על השכר במדינת ישראל .הוא בודק את כל ההסכמים שנערכים
ואת כל התשלומים שמשולמים ובסופו של יום הוא מוציא דוח ומבקש
להחזיר את הכסף ... .שלחו למבקר המדינה ,באיזה סמכות ,אז תגידו לי
בסמכות של  ? ...איזה דברי הבל .כל אדם שדפקו אותו בנושא השכר יפנה
למבקר המדינה בתוקף סמכותו ,בתוקף היותו  ? ...אני אומר לכם ,הבחור
ראוי אבל צריך לבוא ולומר לו ,אי אפשר לשלם את הסכומים האלה ,אסור
לשלם כי זו פגיעה במנהל התקין ,ואנחנו חברי המועצה צריכים לשמור על
המנהל התקין .ואני חוזר ,לא יכול להיות ש  ...ילך עם מבקר המדינה ממקום
למקום ויביע את דעתו בעניין הזה .גם אם לא רוצים יש קשר! יש לי ,ואני
מסכם ,יש לי ביקורת קשה על הצורה שבה מתנהלת הביקורת הפנימית,
שכבר שנה מאז שהתפטרתי לא התכנסה הועדה .ודאי שלא דנה בנושאים
שעולים על סדר היום שלנו מדי יום ביומו ,עד כאן.

אבי בינמו:

תודה רבה דן ,הדברים האלה הם  ...אני רוצה ברשותכם,

דן תיכון:

אם זכיתי ש  ...תחלק לי מחמאה כזאת ...

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

בנושא הזה בהחלט ... ,מבקר המדינה ,ואנחנו לא מתערבים בהחלטות של
מבקר,
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דן תיכון:

לא היה צריך ללכת למבקר ה ,למבקר המדינה ,אסור היה ללכת,

אבי בינמו:

שפיגלר ,בבקשה,

י.ב

זאב שפיגלר :יחיאל ... ,שאלת את דן ,אם הוא אישר או לא אישר .אני יכול להגיד לך ש,
יחיאל אדר:

לא ,אני הייתי בחוץ ,סליחה ,רועי ואני היינו בחוץ,

זאב שפיגלר :בסדר ,לא משנה ,אין בעיה ,שאלת ,אז אני אומר ,לא ,דקה ,סליחה,
(מדברים ביחד)
דן תיכון:

תשמע ,זה קל מאוד לאשר,

דובר:

כן.

דן תיכון:

אבל אסור לעשות את זה,

דובר:

כן.

דן תיכון:

it's not done

זאב שפיגלר :הנושא הזה ,הנושא של גלעד הישג ,הועלה בישיבה של המועצה .ואני חוזר על
ההתנגדות שהתנגדתי לאישור התקציב רטרואקטיבית ולמה? זה לא בגלל,
(מדברים ביחד)
דוברת:

אנשים עייפים.

זאב שפיגלר :למה? כיוון שאם אנחנו פותחים את השנים עברו בפני גורם אחד ,אנחנו
צריכים לפתוח את אותו נושא בפני כל שאר עובדי העירייה ללא יוצאים מן
הכלל,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :מהקטן לגדול .לא יעלה על הדעת שבמועצה כאן ,העליתם את זה והעברתם
החלטה ואתם מנסים להעלות עוד הפעם ,ולקחת גורם אחד ולהגיד,
יחיאל אדרי :מי  ...מי מנסה,
(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אבל אתם מעלים את זה,
יחיאל אדרי :מי מעלה את זה? אתם הצעתם ,הצעתם הצעה לסדר להעביר לו  600אלף
שקל תוך  24שעות,
ישי איבגי:

יחיאל ,יחיאל ,אתה טועה טעות ,רק המימד של ,אם זה לא מה שאתה רוצה
 ,...המימד של הזמן השתנה על ידינו ,אתם הבאתם את ההצעה ואנחנו
אמרנו,
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(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

לעוד שנתיים ,תיזכר.

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :ישי ,סליחה,
אבי בינמו:

כן ,שפיגלר ,שפיגלר .זו אחת הישיבות היותר גרועות שהיו לנו אי פעם.

זאב שפיגלר :התברכנו ,תרשום את זה ,מה שאני אומר,
דן תיכון:

 ...תדאג שנישן טוב הלילה,

זאב שפיגלר :אני לרגע אחד לא מטיל ספק,
אבי בינמו:

כן ,כן,

(מדברים ביחד)
זאב שפיגלר :אני לרגע אחד לא מעלה ספק או מעלה איזשהו אמירה כזו או אחרת לגבי
כישוריו של גלעד הישג .להיפך ,אני חושב שהוא עושה את עבודתו נאמנה,
הוא בנאדם מוכשר .אבל אני חוזר ומציין ,מלבדו ,קיימים עובדים רבים
אחרים ,באותו מידה ,אם זה פנסיה תקציבית לכל העובדים שמתחננים
לפתוח וליישר קו ,אם זה גם עובדים אחרים שתבוא ותגיד להם רבותיי ,בוא
נהיה ישרים ,אנחנו פותחים לפלוני ,או לנושא הזה למבקר העירייה ,את
החישוב לאחור ,ורוצים לתת לו פיצוי איקס מסויים ,בואו תגידו אם גם
אתם רוצים .לא יעלה על הדעת שתקח בנאדם אחד ותגיד ,הוא יוצא דופן.
הוא לא יוצא דופן ,ממש לא .לכן אני ...
דן תיכון:

יוצרת ...

זאב שפיגלר :לכן אני בא ואומר ,אם אנחנו רוצים לאשר לגלעד הישג,
אבי בינמו:

 ...או שאתה משתתף בדיון או שאתה לא משתתף בדיון ,סליחה

ישי איבגי:

אני מדבר איתו על הועדה ,אתה רוצה לבוא איתנו לרכיבה על אופניים?

אבי בינמו:

כן שפיגלר,

זאב שפיגלר :אני בעד לפצות כל בנאדם ובנאדם .אם אנחנו רוצים לבוא וליישר עוול
שנגרם לגלעד הישג ,מתוך הנחה שנגרם לו עוול ,בוא נפתח את זה לפני כל
עובדי העירייה ,שבאותו מידה נגרם להם עוול ,בכל נושא כזה או אחר בשכר,
וזה לא משנה אם זה שכר קטנוני או אם זה פנסיה או כל דבר אחר.
אבי בינמו:

תודה רבה ,זאב ,כן ,ישי ,כן,
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

ישי ,ישי ,ישי,

ישי איבגי:

אני ,אוקיי ,ככה ,קודם כל ,אני רוצה לשאול את עו"ד אלכס טנדלר ,הייתה
החלטת מועצה ברורה ביותר .אחרי ההחלטה הזו ,ניגשו למבקר המדינה
הגיעו לאיזה הסדר ,אנחנו תמיד מכבדים את מבקר המדינה ,ואת מה שהוא
אומר .אבל אני רוצה להבין ,אם הצבענו כבר על משהו ,ויש החלטה של
מבקר המדינה ,מה העניין של המועצה פה? האם יש לנו בכלל את הsay-
בכלל ,נגיד שאני לא רוצה ,אני רוצה לתת עכשיו מיליון שקל .אני יכול?
מבקר המדינה נתן הסדר ,יופי ,אז אני רוצה לדעת איפה הגבולות גזרה שלנו,
והאם מותר לנו להצביע על הצבעה כזאת ,האם זה חוקי להצביע על הצבעה
כזו כשבא מבקר המדינה ואומר חבר'ה יש לכם הסדר ,הסדר שהנחתי אותו
בניגוד להצבעה שלנו ,וכבר הצבענו על ההצבעה הזו ,זו השאלה שאני רוצה
לקבל עליה תשובה,

דן תיכון:

מבקר המדינה בדוח על החברה הכלכלית הורה לראש העיר להשיב כסף,
האם הוא מחזיר את הכסף הזה? לא.

ישי איבגי:

הוא מבצע רק מה שנוח לו,

(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :לא ,לא ,לא ,סליחה ,סליחה ,אני רוצה לתת איזה הערה קטנה ... ,משרד
הפנים ,משרד הפנים קבע שכל  ...מקבל את האחוזים ש,
דן תיכון:

מבקר המדינה לא תמך בהסדר,

יחיאל אדרי :שהמדינה  ...חוזר מנכ"ל ,קודם כל ,כדי שנבין  . ...אז זה לגבי עניין של שכר
ו ...
דן תיכון:

משרד הפנים לא תמך,

יחיאל אדרי :גם מי שפנה ,תן לי ברשותך ,מי שפנה למבקר המדינה זה לא ראש העיר... ,
פנה זה אדון גלעד הישג ,הוא פנה לראש העיר ,ראש העיר אמר לו ,גם ה600-
ש  ...החלטנו נכון? אי אפשר היה לבצע את זה כיוון שצריך אישור של
הממונה על השכר,
דובר:

אוקיי,
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י.ב

יחיאל אדרי :היה ויכוחים על הדבר הזה ,מבקר המדינה ביקש לזמן את ראש העיר ,אחרי
שגלעד שלח לו מכתב ,לזמן אותו לשם,
(מדברים ביחד)
יחיאל אדרי :תן לי ,אני מבקש דן ,אז ביקש ממנו להגיע לשם ולראות למה  ...גלעד ,ואז
ראש העיר אמר לו ,אני לא מוכן לשלם את הסכום הזה מקופת העירייה,
נקודה.
רועי לוי:

מי אמר שהוא לא מוכן?

יחיאל אדרי :ראש העיר.
רועי לוי:

אוקיי ,אז מאיפה,

יחיאל אדרי :רגע ,בא מבקר המדינה ,בא מבקר המדינה ,ואמר תשמעו בוא נגיע להסדר.
אני מציע ,כמה אתה יכול עוד לשלם לו כדי ש  ? ...בהתחלה אמר ראש העיר
 100אלף שקל גג .ואז הוא אמר ,התחילו להתווכח ,הגיעו ל.200-
דן תיכון:

אפילו אגורה לא.

יחיאל אדרי :הגיעו ל ,200-דן באמת תעשה לי טובה ,אל תפריע לי ,תעשה לי טובה על
תפריע לי,
דן תיכון:

 ...זה לא הפרעה.

יחיאל אדרי :ואז הוא אמר ,על מנת ,כדי שנגיע ,עתידי לכסף שלו ,של מה שהוא הפסיד,
בוא נעלה את זה ל ,90%-מ 85-ל 90%-כדי שזה יהיה עתידי .הסיכום היה,
אנחנו עם כל הכבוד ,כיוון שזה מדובר בחוזר מנכל ,שכר בכירים ,לא יכולים
לאשר את זה מבלי שנקבל אישור מהממונה על השכר .אדון טנדלר ,שראה
את כל הניירות האלה ,פנה אל הממונה על השכר ,ואמר לו ,אדוני ,מה
עוש ים ,המנכלית פנתה למשרד הפנים ,מה עושים ,מחכים מחכים ,ואז נאמר
חד משמעית ,אנחנו מעלים את זה לסדר היום העירייה ,אנחנו מבקשים
לקבל חוות דעת בעניין הזה ,לא להכשיל את חברי המועצה .אדון טנדלר
הריץ את המערכות האלה ,מלחמת עולם היה עד שקיבלו את זה היום ,היום
בצהריים ,קיבלו את המסמך שאומר ,מאשר את זה הממונה על השכר,
ישי איבגי:

רגע שניה ,מצוין,

יחיאל אדרי :רגע אחד ... ,רגע אחד,
דן תיכון:

הממונה על השכר לא אישר,
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יחיאל אדרי :הממונה על השכר אישר,
דן תיכון:

לא  ...תראה לי,

יחיאל אדרי :הממונה על השכר אישר את זה ,גם אני לא האמנתי עד שראיתי,
(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רגע ,אז רגע ,אבי לא ,לא היית פה ,לא היית ,שאלתי ,לא ,לא ,לא היית,
שאלתי את טנדלר שאלה ,יחיאל קטע אותי,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

שאלתי ,טנדלר ,מותר לנו להצביע על ההצבעה הזו למרות שהצבענו כבר על
ההצבעה הזו ,ועל ההסדר הזה ,יש לנו איזה  sayלהגיד משהו עליו?

אלכס טנדלר :ההחלטה היא שהדברים,
(מדברים ביחד)
דן תיכון:

פשוט זו עבירה,

אבי בינמו:

סליחה!

דן תיכון:

עבירת משמעת המכתב הזה ,בושה.

אבי בינמו:

כן ,בבקשה.

אלכס טנדלר :תראה ,הייתה החלטה קודמת ,של מועצת העיר ,העניין הוכרע ע"י מבקר
המדינה ,אני גם נוטה לחשוב שאולי,
אבי בינמו:

זה צנעת הפרט ,אם המסמך הזה יופץ ,מה שנעשה כאן לצילום של המסמך
הזה ,מדובר בצנעת הפרט,

דובר:

זה ציבורי ,צנעת הפרט בבית,

אבי בינמו:

סליחה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,בבקשה,

אלכס טנדלר :מבקר המדינה ,אישר כביכול ,אישר,
דובר:

צנעת הפרט,

דן תיכון:

לא ,אתה אמרת משהו שאתה ,דעתך אינה נוחה,

נעמי כספי:

נכון

דן תיכון:

ככה אמרת,

ישי איבגי:

רגע,
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תנו לו לדבר,

אלכס טנדלר :אנחנו התווכחנו גם עם ראש העיר ,וגם עם,
דן תיכון:

לא התווכחת איתי,

אלכס טנדלר :לא לא איתך ,אתמול,
דוברת:

איתי,

אלכס טנדלר :איתי ,איתך אתמול ,ואני לא הייתי מוכן שמועצת העיר תאפשר את זה,
ואח"כ נקבל את האישורים של משרד האוצר ,אלא קודם נקבל את
האישורים של משרד האוצר ואז להביא את הפרשה הזו מוגמרת בפני מועצת
העיר ,וזה מה שקרה .לכאורה יש כאן אישור ,אני דיברתי עם מי שחתום פה,
דעתו לא בדיוק נוחה,
(מדברים ביחד)
אלכס טנדלר... :
דן תיכון:

זה המכתב שהראית לי?

אלכס טנדלר :כן ,בטח,
דוברת:

מה ,ודעתו לא נוחה?

אלכס טנדלר :דעתו  ...נוחה,
ישי איבגי:

נקריא אותו כבר,

דן תיכון:

בוודאי שאינה נוחה,

ישי איבגי:

את רואה לפי מה שהוא רשם ,אין מניעה מצידנו שהעירייה תפעל ,הוא לא
אומר לך תעשי את זה ו ...

דובר:

הוא לא מאשר

ישי איבגי:

אין מניעה.

דן תיכון:

לא ,תשמע ,זה כן ולא באותו מכתב.

דובר:

נכון.

אלכס טנדלר :אז תראה ,בסופו של דבר זה חוזר להחלטה שלכם,
דן תיכון:

השאלה היא מוסרית,

נעמי כספי:

מה אתה מציע? מה אתה מציע?

דן תיכון:

השאלה היא מוסרית כאן ,ברגע שפרצת כאן ,אתה עשוי להיתבע ע"י כל מיני
גורמים שהובטח להם בעבר ולא קיימו,
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דובר:

ואיפה התגובה של דוד עמר?

אבי בינמו:

טוב אני ברשותכם רוצה להגיד כדלקמן .אנחנו לאורך כל הדרך בנושא הזה,
 .. .הנחיות ו  ...ממשרד הפנים ומשרד האוצר ... ,קבלת אישור מ ... . ...
כשהיינו במשרד האוצר ,הועלתה הצעת פשרה ,לאחר שמבקר המדינה ביקש
להגיע להסכמה ... ,הממונה על השכר ,שמאפשר את הצעת ההחלטה,

דובר:

לא מאשר,

אבי בינמו:

מאפשר את הצעת ההחלטה  ...לכן... ,

דובר:

מה ההצעת ההחלטה?

ישי איבגי:

אבל מה,

אבי בינמו:

הצעת ההחלטה,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

סליחה ,הצעת ההחלטה,

ישי איבגי:

אבל חוות הדעת

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

חוות הדעת של אלכס ,אני אומר אותה,

ישי איבגי:

כן,

אבי בינמו:

מהרגע שהתקבל המכתב הזה ,דעתו נוחה ,זה מה שאני אומר,

ישי איבגי:

אלכס ,אתה אומר שאני יכול להצביע עוד פעם אחרי ש,

דן תיכון:

אתה מדבר,

ישי איבגי:

רק שנשמע תשובה! אפשרי?

אבי בינמו:

לא!

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אלכס אני שואל שאלה ,דעתך ,דעתך שמותר לנו כחברי מועצה להצביע עוד
פעם על הצעה,

דובר:

כן,

ישי איבגי:

בעקבות המכתבים האלה? שאנחנו צריכים לעשות את זה? תגיד לנו כן שנדע
מה לעשות .הצבענו כבר ,אנחנו חייבים לדעת ,והאם יש קשר לפנסיה
התקציבית של עובדי העירייה.

אלכס טנדלר :זה אני לא יודע... ,
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זה אני רוצה לדעת,

אלכס טנדלר :אני לא יודע ,אני,
(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אני חושש ,אישרנו לו  600אלף! אולי הוא יתבע אותי ואותך ,אני לא יודע מה
לעשות,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

מבקר המדינה,

דובר:

דובר ,דובר היועץ המשפטי,

אבי בינמו:

נתן  ...ואנחנו מכבדים אותה ,אתם רשאים לעשות,

דובר:

מה עם הדוחות של מבקר המדינה,

אבי בינמו:

סליחה,

דובר:

תכבד אותם ,זה תכבד ...

אבי בינמו:

סליחה אל תפריע בבקשה .לכן ההצעת ההחלטה היא כדלקמן ,מאשרים ...
שכר,

ישי איבגי:

בלי חוות דעתו? אבי ,בלי חוות דעתו?

אבי בינמו:

סליחה רגע ,יש חוות דעת כאן,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אנחנו שאישרנו  600אלף יכולים להיתבע אישית!

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אז תן לי שטנדלר יגיד את זה ,תן לי שטנדלר יגיד את זה .מותר לי ,מותר לי
לקבל חוות דעת? אולי יתבעו אותי ואותך? אישרנו  600אלף,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אתה תחזיר את החלק שלי?

אבי בינמו:

אני אומר לך במלוא האחריות שהדברים האלה כמובן ,אושרו ע"פ המכתב,

דובר:

לא אושרו,

ישי איבגי:

למה אתה לוקח את זה עליך ,אני לא מבין ,אישרת  600אלף ,למה אתה לוקח
עליך ,תן לו להגיד את חוות דעתו!

אבי בינמו:

סליחה ,אני חוזר ,יחיאל כבר הסביר לך לאורך כל הדרך,

דובר:

אבל יש יועץ משפטי,
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מה שקרה עם הנושא הזה ,כן ,אני מביא את זה להצבעה ,אתה יכול להצביע
נגד או להצביע בעד,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

ההצעה והסיכום שהיו,

ישי איבגי:

אבל שיתן לי חוות דעת ,אולי אני אתמוך גם.

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

אתה הבאת הצעה לסדר ,תן לי רגע ,תן לי רגע ,הוא היה פה ,רגע שניה ,אז
יחיאל ... ,תן לי לדבר אבל ,יחיאל הוא היה בישיבה ,הבאתם אתם את
ההצעה ,רק אתם אמרתם ,הבאתם את זה הצעה מוגמרת ,לפרוש את זה על
שנתיים ,אני לקחתי כמוצר מוגמר את מה שהבאתם עם החלטה שלו ,אמרתי
לכם :למה תמשכו אותו שנתיים? אם מגיע לו תן לו עכשיו .זה הדבר היחיד
שהשתנה .עכשיו אתה אומר לי תשמע ,תוריד לו  400אלף ממה שאושר,
וטנלדר לא מוכן להגיד לי בחוות דעת ,אני רוצה לדעת ,אולי אני פוגע
בבנאדם ב 400-אלף,

דובר:

תן לו ,הוא רוצה להגיד ,תן לו,

ישי איבגי:

תן לו ,תן לו,

(מדברים ביחד)
איגור גורוביץ' :נו בסדר ,אני לא יודע אם אנחנו חייבים להצביע אם יש כבר החלטות,
דובר:

נכון.

איגור גורוביץ' :אבל דבר השני ,למה זה צריך להיות רטרואקטיבי ,למה לא עתידי?
ישי איבגי:

חוות דעת.

אבי בינמו:

טוב רבותיי ,אני,

ישי איבגי:

טנדלר ,מה חוות דעתך?

אבי בינמו:

אני מבקש,

ישי איבגי:

אתה מסתכן ,אבי אתה מסתכן ,זה דיני נפשות ,זה כסף של בנאדם,

דובר:

חוות דעת,

אבי בינמו:

אתה מבין מה אתה עושה?

ישי איבגי:

לא רגע ,תן לו אבל להגיב!

אבי בינמו:

אבל אתה לא יכול לנהל את הישיבה! אתה לא יכול לנהל את הישיבה!
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(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

תן לו ,תן לו שהוא יגיד את זה ,הנה בבקשה ,בסדר ,תן לו שהוא יגיד בבקשה
...

אבי בינמו:

השאלה ,האם אפשר לדון בנושא הזה ,בהתאם לכל ההתקדמויות שאתה
מכיר ,הפניות למבקר המדינה ,המכתב של משרד האוצר,

ישי איבגי:

מה אתה ממליץ,

דוברת:

ישי,

אלכס טנדלר :בסופו של דבר ,כמו ש  ...אנחנו קיבלנו את המכתב הזה היום ,לפני כמה
שעות בסה"כ בסביבות  2או משהו כזה ...
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,כן ,רבותיי ,כן ,אתם מפריעים לנו לדבר ,תנו לו להגיב ,בסוף לא ייתן
חוות דעת,

אלכס טנדלר :מה ,לא ,לא שמעתי,
אבי בינמו:

אלכס ,אלכס ,סליחה ,התחלת משהו ,שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה,
האם אנחנו יכולים להצביע על הנושא הזה ,תן את דעתך.

אלכס טנדלר :תראה אני ,אני,
איגור גורוביץ' :בנוסף ,אני גם רוצה לדעת אם אנחנו חייבים להצביע גם על הרטרואקטיבי,
אבי בינמו:

כן ,אלכס ,בבקשה,

אלכס טנדלר :תראה ,אם ביסוד הדיון כאן עומדת החלטת מבקר המדינה ,לאשר,
דובר:

זה לא החלטה ,זה הצעה ,זה לא החלטה,

אבי בינמו:

רבותיי אל תפריע לחוות דעת ... ,את הדיון?

אלכס טנדלר :לאשר את הפשרה הזאת ,כמו שאמרתי כל הזמן ,הפשרה הזו ,או ההחלטה
של מבקר המדינה כפופה להחלטת הדרג המקצועי במשרד האוצר ובמשרד
הפנים .עכשיו ,במקור הסכום היה  ,600בפשרה ,שהושגה ויש כוונה לכבד את
ה  ...הזאת ,הסכום הוא מאתיים .וזה אושר ע"י משרד האוצר .מעבר לזה
אני לא רואה כאן,
אבי בינמו:

תודה רבה לך ,אני מבקש,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי?:

לא רואה מה? לא רואה מה? לא רואה מה?
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(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

ההצ עה היא כדלקמן ,אני חוזר עליה ,אני עובר עליה ,מאשרים עדכון שכר
מבקר העירייה ,מר גלעד הישג 90% ,שכר בכירים לפי דרגה  ... 4בגובה של
 200אלף ש"ח ברוטו ,בכפוף לחטיבת  ...מי בעד? ? ...

נעמי כספי:

אני אבקש להימנע ,אני לא מבינה את התשובה של,

דובר:

גם אני ,האמת גם אני לא מבין,

אבי בינמו:

,3 ,2 ,1

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

סליחה רגע ,סליחה ,מי נגד ,מי נמנע,

ישי איבגי:

יש לי הצעה נגדית,

אבי בינמו:

מי נמנע?

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

סליחה רגע!

זאב שפיגלר :רגע ,אנחנו רוצים לשמוע את ההצעה הנגדית לפני ,סליחה,
(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

אני חוזר על ההצעה שהעליתי ,שהצביעו בעד גאורגי ,יחיאל ,אבי ,מסעוד,

דן תיכון:

מה אתה הצבעת?

דוברת:

אבל אתה הרמת לו את היד!

מאשרים עדכון שכר מבקר העירייה ,מר גלעד הישג 90% ,שכר בכירים לפי דרגה  ... 4בגובה
של  200אלף ש"ח ברוטו ,בכפוף לחטיבת ...
אבי בינמו:

מתנגד ,מתנגד ,מתנגד דן תיכון,

דוברת:

אתה הרמת לו את היד!

אבי בינמו:

כלומר,

דוברת:

הוא לא יודע על מה הוא מצביע!

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

יש לי הצעה נגדית ,אתה אומר ש  ...נמנע,

יחיאל אדרי :רגע ,רגע ,רגע ,ההצעה הזאת עברה,
אבי בינמו:

 ...הישיבה הסתיימה.

ישי איבגי:

לא ,עוד לא ,רגע ,יש לי הצעה נגדית ,אבי ,אתה לא יכול ,יש לי הצעה נגדית,
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אבי הגשתי הודעה בתחילת הישיבה לפי סעיף  ,26הגשתי הודעה לנאום
מהמקום של  3דקות לפי סעיף  ,26אני מבקש נאום מהמקום  3דקות,

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

רגע ,אבי ,רגע ,תן לי קודם כל את ההצעה הנגדית ,הצעה נגדית ,שאני
שמעתי ,אפשר אבי? אבי אפשר? יופי,

אבי בינמו:

הישיבה הסתיימה ,אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה,

ישי איבגי:

לא אבי ,אבי ,הישיבה לא הסתיימה ,רגע ,שניה ,כי אני ביקשתי לפני כן
לפרוטוקול ,אבי,

אבי בינמו:

 ...תפתחי בבקשה את הדיון ,מה הייתה ההצעה שלך,

ישי איבגי:

בדיוק ,אבי ,יפה ,ההצעה הנגדית ,ברוח גם מה שאמרה נעמי ,ואני ,רגע שניה,
ואני הולך על זה ,וזה נשמע לי הכי הגיוני ,ושכולם,

נעמי כספי:

אני באמת לא הבנתי את התשובה שלו,

ישי איבגי:

ההצעה הנגדית ,חוות דעת של טנדלר עכשיו ,שהוא כותב אותה ,האם אנחנו
יכולים להצביע ,במפורש ,תוך שבוע ,האם אנחנו יכולים להצביע בעד
ההחלטה הזאת ,רגע שניה מסעוד ,שניה אחת ,בעד ההחלטה הזו ,כאשר
הצבענו עליה בעבר ויש את ההסדר של מבקר המדינה ,אנחנו רוצים את חוות
דעתו ולהצביע עליה מבחינתי עכשיו,

אבי בינמו:

בסדר גמור ,מי בעד ההצעה של ישי?  ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? מסעוד? מי נגד,2 ,
,3

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

 ...ההצעה שלי עברה,

דובר:

ההצעה עברה,

ישי איבגי:

תן לו את החוות דעת,

מאשרים עדכון שכר מבקר העירייה ,מר גלעד הישג 90% ,שכר בכירים לפי דרגה  4גודל
החלטה-
הצעת
ביחד)
(מדברים
הרשות ,ופיצוי בגובה של  200אלף ש"ח ברוטו ,בכפוף לחתימה על העדר תביעות
בעד3 -
נגד1-
נמנע6 -
הצעה נגדית -חוות דעת של טנדלר עכשיו ,שהוא כותב אותה ,האם אנחנו יכולים להצביע ,במפורש ,תוך שבוע,
האם אנחנו יכולים להצביע בעד ההחלטה הזאת,
בעד5 -
נגד3-
נמנע2-
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אבי ,אני הגשתי בקשה לפי סעיף ,26

יחיאל אדרי :מה זה סעיף ?26
רועי לוי :

 40שנה אתה חבר מועצת עיר! נאומים מהמקום אתה יכול להגיש בקשה עד
פתיחת הישיבה לנאום מהמקום ,עד  3דקות.

יחיאל אדרי :תן לי לבדוק,
רועי לוי :

בבקשה ,תיכנס ,פקודת העיריות ,מה אתה רוצה ,כנס ,סעיף ,26

(מדברים ביחד)
ישי איבגי:

מה הוא מבקש 3 ,דקות?

רועי לוי:

עד  3דקות.

אבי בינמו:

עד  3דקות,

(מדברים ביחד)
רועי לוי :

אתה רוצה שאני אקריא לך?

(מדברים ביחד)
דובר:

כן.

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

כן ,כן ,נו,

(מדברים ביחד)
אבי בינמו:

בהתאם לבקשתו של מר רועי לוי ,הוא מבקש נאום מהמקום 3 ,דקות

(מדברים ביחד)
רועי לוי :

תודה אבי,

אבי בינמו:

בבקשה,

רועי לוי:

אני מבקש להתייחס למספר דברים שעלו פה ,בקצרה .הראשון ... ,של מר,
חבר המועצה ,מר מסעוד אלימלח ,לגבי גב' יפה גלילי ,אני חושב
שההתייחסות הישירה אליה היא לא נכונה ,היא הוצבה שם ,היא הוצבה שם,
והמלחמה ,המאבק המשפטי שהיא מנהלת זה מאבק לגיטימי דמוקרטי שכל
אחד צריך לעשות מבלי להתערב בסיעת הליכוד .הדבר השני זה הנושא של
קייטנות הקיץ ,יש בעיה שאין סבסוד לאח שני ושלישי במשפחה או רביעי
אפילו ,בקייטנות הקיץ ,ואני חושב ,אדוני ראש העיר ,שיש צורך לשים על זה
את הדגש ,לא יכול להיות שלא ,שזה יהיה באותו מחיר .דבר שלישי זה
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הנושא של שעת הקייטנה ,שעת הסיום ,שעת הסיום היום היא ב ,4-כידוע
רוב ההורים מסיימים לעבוד ב 4וחצי 4 ,4 ,וחצי ,וכאלה שיוצאים הרבה יותר
מוקדם כדי להוציא את הילדים .לכן יש צורך אמיתי להאריך את שעת
הסיום של הקייטנה כמו בצהרונים ,אותו דבר ,אני לא מבין למה משנים את
זה ,לשעה  , 5בעבר היה את זה גם בחגים ,ויחיאל עזר בעניין הזה וזה עד שעה
 5היה ,ומוציאים את הילדים בשעה  .5הדבר האחרון אדוני ראש העיר ,אני
רוצה במילה אחת ,על אף שאנחנו נגיש את זה בצורה יותר עמוקה ,זה הנושא
של החברה הכלכלית ,חשוב לי שירשם בפרוטוקול ,הצורה שבה הפרוטוקול
נוהל ,וההתנהלות בחברה הכלכלית מביאה לפשיטת רגל בפועל של החברה
הכלכלית ולרוקן אותה מנכסיה ,אני אומר כאן במועצת העיר ,אנחנו,
אבי בינמו:

תודה רבה ,עברו  3דקות,

רועי לוי:

אנחנו אסיפה כללית,

(מדברים ביחד)
רועי לוי:

אנחנו אסיפה ,אנחנו ,תן לי רגע ,אני מסיים,

אבי בינמו:

סיימת ,סיימת,

רועי לוי:

אנחנו אסיפה הכללית ,כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית ,על כולכם
לדעת שראש העיר מרוקן את החברה כלכלית ויביא לפשיטת רגל.

אבי בינמו:

תודה רבה ,אני מבקש להודות למר רועי לוי ,דבריו אינם נכונים ,הישיבה
הסתיימה.

(מדברים ביחד)
*** נעילת הישיבה ***
____________

_________

מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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