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 עיריית נשר
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 סדר יום:

 854-14/2017ישיבה שלא מן המניין המשך דיון בהצעות לסדר מ –בקשת חברי המועצה 

 החלפת יו"ר הוועדה –ועדה למינוי עובדים בכירים  – 1סעיף 

 החלפת חבר הוועדה מסעוד אלימלך –ועדה למינוי עובדים בכירים  – 2סעיף 

 מינוי מ"מ לחבר הוועדה למינוי עובדים בכירים רועי לוי – 3סעיף 

 יריםאי כינוס הוועדה למינוי עובדים בכ – 4סעיף 

 חילוף חבר ועדה לתכנון ובנייה "מורדות כרמל" – 5סעיף 

 החלפת דירקטורים במתנ"ס – 6סעיף 

 

 

 פרוטוקול

 

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאת  טוב, ברשותכם, ערב טוב.ערב טוב.   מר אברהם בינמו:

 מועצת העיר,

 )מדברים יחד(

לפתוח את ישיבת מליאת מועצת אני מתכבד, אני אמתין לו, אני מתכבד  מר אברהם בינמו:  

. זהו המשך דיון בהצעות לסדר 15/2017-855העיר שלא מן המניין מספר 

 . נוכחים: אבי בינמו, יחיאל אדרי, 854-14/2017מישיבה שלא מן המניין 

 תחזור שוב פעם על המספרים, אני לא שמעתי.  מר דן תיכון: 

זאב שפיגלר, דן תיכון, רועי  לוי, ישי גאורגי גרשקוביץ, נעמי כספי, מר אברהם בינמו:  

איבגי, אדווה קאופמן, שלומי זינו. כן משתתפים מנכ"ל העירייה מיכל ליבנה, 

הגזבר מיכה זנו, מבקר העירייה גלעד הישג, סגנית היועץ המשפטי מעיין, 

המהווה המשך דיון  855-15/2017עורך דין מעיין פולק. אני חוזר זו ישיבה 

לסדר כדלקמן. החומר , הצעות 854בה שלא מן המניין בהצעה לסדר מישי

. לפני שאנחנו נוגעים לדבר, אני מבקש הערה. לפני 25.9.2017-הועבר אליכם ב

מספר ימים קיבלתי מכתב מחברת המועצה אדווה קאופמן בנושא דו"ח 

הביקורת של החכ"ל שהעלתה לישיבה הקודמת חברת המועצה נעמי כספי 
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ז שני דברים אני רוצה לציין. אחד, בתשובה שנתתי, וציינתי שאני זוכר, א

טיוטת הבדיקה, טיוטת הבדיקה טרם אושרה לפרסום, טרם נדונה ובזמנו 

טיוטת הביקורת נעשתה על ידי רואה חשבון נימר נאסר והועברה לממלא 

 מקומי שיסייע בידי בהליך הבדיקה. מאחר ומדובר בטיוטה,

 סה את זה?החברה הכלכלית הכני  מר רועי לוי: 

זה על מנת לשמור על מערכת יחסים טובה כן. הוא סייע בידי הרבה זמן. מר אברהם בינמו:  

וסבירה עם מנכ"ל החברה הכלכלית יוני בירון. מאחר ומדובר בטיוטה, 

הנושא שהועלה הינו בניגוד לחוק וחבל שהוא הועלה כלל. לכן אנחנו נמשיך 

 בישיבת ה, 

 את הדו"ח הזה? אפשר לראות  מר דן תיכון: 

הוא בטיוטה כרגע. אנחנו נדון בו במסגרת החברה הכלכלית ומן הסתם מר אברהם בינמו:  

נעביר אותו כשנסיים לדון בו. אז אני מבקש נא לרשום שטיוטת הדו"ח תובא 

 לדיון בחברה הכלכלית ולאחר מכן, 

 לאחר הפרסום, נעמי כספי:  'גב

עבר לחברי מועצת העיר. אני בהחלט מקבל את היא תו לאחר הפרסוםמר אברהם בינמו:  

הבקשה של דן תיכון ואני מבקש ליישם את זה. מאחר והישיבה הקודמת 

נמשכה כשלוש וחצי שעות, הישיבה הזו יכולה להימשך שלוש ורבע, אני רוצה 

להודות לכם, אני רוצה להודות לכם על ההסכמה לסגירת הישיבה. תודה. 

בסדר. אני מאוד מעריך את ההתחשבות  בתי יצאה מבית חולים והכול

אותה ואם יש בידיכם הערות או רצונות לדבר  שלכם. לכן אנחנו נמשיך

 בנושא הזה, אני אשמח לשמוע.

 אני לא קיבלתי את סדר היום. אולי תפרט לפי מספרים. מר דן תיכון: 

 סדר היום הוא כדלקמן.מר אברהם בינמו:  

 כמה ישיבות. שאתה מערבב כאן בין מר דן תיכון: 

לא, סדר היום הוא כדלקמן. אחד, הוא המשך של הישיבה הקודמת. מר אברהם בינמו:  

 אחד זה ועדה למינוי עובדים בכירים,

 מה מספרה? מר דן תיכון: 
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אני אחזור עוד פעם, פעם נוספת. ישיבת המועצה של היום הינה מספר מר אברהם בינמו:  

י המועצה המשך דיון בהצעות לסדר . על סדר היום בקשת חבר855-15/2017

, הצעות לסדר כדלקמן. אחד, ועדה 854-14/2017בישיבה שלא מן המניין 

 -החלפת יו"ר הוועדה. ועדה למינוי עובדים בכירים   –למינוי עובדים בכירים 

החלפת חבר הוועדה מסעוד אלימלך. שלוש, מינוי מ"מ לחבר הוועדה  למינוי 

ארבע, כינוס הוועדה למינוי עובדים בכירים. לפני עובדים בכירים רועי לוי. 

שאני נותן את רשות הדיבור, אני רוצה לציין שלא נוכחים מסעוד לוי, חולה 

ובאשפוז, מסעוד אלימלך, סליחה, סליחה, מסעוד אלימלך בוריס אייזנברג 

 בחו"ל אם אינני טועה, 

 ואיגור. מיכל ליבנה:  'גב

 איגור גורביץ,מר אברהם בינמו:  

 חולה. מר רועי לוי: 

 חולה. מר אברהם בינמו:  

 איפה היועץ המשפטי?   מר דן תיכון: 

 היועץ ה משפטי,מר אברהם בינמו:  

 הממונה על ה, מהנדס העיר? מר דן תיכון: 

 המהנדס,מר אברהם בינמו:  

 מה קורה איתם? הם ילוו אותנו? מר דן תיכון: 

 ילוו אותו בהמשך.מר אברהם בינמו:  

 איפה היועץ המשפטי? ישי איבגי: מר 

שנייה, אני אענה חבר'ה. שאל דן תיכון. היועץ המשפטי הודיע שלגבי מר אברהם בינמו:  

 הישיבה הזו או הישיבה שלא מן המניין הוא נמצא בחשש לניגוד עניינים, 

 אז שילך הביתה.   מר שלומי זינו:

 להשתתף בישיבה. ובהתאם לכך הוא הודיע שאינו יכולמר אברהם בינמו:  

 ... מר דן תיכון: 

 שנייה, שנייה, בישיבה הקרובה,מר אברהם בינמו:  

 ארבע חמש ישיבות. מר דן תיכון: 
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בישיבה הבאה הוא יהיה נוכח. בישיבה שתהייה עוד מעט הוא יהיה מר אברהם בינמו:  

 נוכח.

... היועץ המשפטי. אנחנו צריכים לקיים דיון ... ישיבה שלא מן המניין  מר שלומי זינו: 

 באתי אליך שבוע שעבר בעניין הזה ופניתי גם לממונה על המחוז, 

 שלומי, רק מן הראוי,מר אברהם בינמו:  

 והישיבה שלא מן המניין, מר שלומי זינו: 

 מן הראוי רק שתבקש את רשות הדיבור.מר אברהם בינמו:  

 שנייה, שנייה, מר שלומי זינו: 

 אותה. ותקבלמר אברהם בינמו:  

 אז אנחנו מדברים על היועץ המשפטי שלא נמצא.בסדר.  מר שלומי זינו: 

 תקבל אותה.מר אברהם בינמו:  

 שאל דן תיכון,מר אברהם בינמו:  

להדגיש שבהמשך לדברים שאמרתי בישיבה הקודמת, אנחנו,  אני רק רוצה מר שלומי זינו: 

בקשה לישיבה שלא מן אני לא מבין, אולי .. למה אנחנו לא מקיימים דיון ב

לחודש חתומה על ידי חמישה חברי מועצת העיר בנושא  16-המניין שהוגשה ב

תפקוד היועץ המשפטי של העירייה? ציטטתי ואני מצטט שוב את מה שבית 

המשפט אמר בהקשר של יועץ משפטי שבא  ואומר שהוא בניגוד עניינים, בא 

וטוקול, לא רשמו את שם רשמו רק את הדברים שלו בפרכוח משרד הפנים 

הדברים שהשופטת אמרה, אבל הוא אמר בצורה מפורשת. אם היועץ 

המשפטי אומר שהוא לא יכול לייצג את העירייה אף פעם, לכל החלטה יש 

רוב ויש מיעוט, בכל פעם שיש דעות חלוקות, למעשה יש ניגוד עניינים בין 

ה הפסוקה הרוב למיעוט. תפקידו של היועץ המשפטי כפי שהוגדר בהלכ

בעניין נצרת עילית, הוא שומר הסף של העירייה ועליו  להביא את עמדת הדין 

גוף כזה או אחר בעירייה. אם בא כוח העירייה טוען שהוא נמצא ולא עמדת 

בניגוד עניינים והולך לפי כללי לשכת עורכי הדין, כאשר יש ניגוד עניינים, 

ן לא ברורה לי מהות עורך דין שלא רוצה לייצג, מתפטר מתפקידו, לכ

הבקשה, אני מוסיף, מהות ההיעדרות שלו. האם הוא מתפטר  מתפקידו, 



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

6 

או שהוא נשאר בתפקידו והוא חייב לייצגו, לייצג אז את ואני ממשיך לצטט, 

העירייה בהליך של ההדחה של אדרי, זה אומר שמבחינתנו מה שאומר, מה 

 שאומר בא כוח,

 טוב, קודם כל, מר אברהם בינמו:  

 בא כוח משרד הפנים אומר,  מר שלומי זינו: 

 שנייה, מעולם הוא לא אמר שהוא נמצא כל הזמן בניגוד עניינים.מר אברהם בינמו:  

 הוא אמר, מר שלומי זינו: 

 לא, לא,מר אברהם בינמו:  

 שהוא לא מופיע, שהוא בניגוד עניינים.  מר שלומי זינו: 

 רת.בסיטואציה כזו או אחמר אברהם בינמו:  

 הוא אומר ומסיים, זה אומר שמבחינתנו כמדינה אנחנו צריכים לאשר מר שלומי זינו: 

לעירייה יועץ משפטי אחר, בשעה שהוא מקבל משכורת כדי לייצג את 

העירייה. ההלכה הפסוקה קובעת באופן מפורש שיועץ משפטי של העירייה, 

ק. הוא לא יועץ יועץ משפטי של העירייה הוא היועץ של החוק, של שלטון החו

משפטי לפי דעתי אם יש רוב פעם לכיוון הזה או אם יש רוב לכיוון השני. אני 

מעניין אותי גם לשמוע מחבריי למועצת העיר שחתומים על הבקשה לישיבה 

שלא מן המניין, למה הם לא מתעקשים או למה אולי הם התחרטו על 

שא תפקודו או הבקשה שלהם לזמן ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנו

 חוסר תפקודו של היועץ המשפטי של העירייה.

 מאחר והנושא, מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה, מר דן תיכון: 

תן לי רק להשיב לו בשנייה ואני אתן לך את רשות הדיבור. מאחר מר אברהם בינמו:  

ונעשתה אליי, קודם כל הנושא לא על סדר היום, הוא נושא חשוב. מאחר 

ממכתבך לממונה על המחוז בנושא  י או קיבלתי יותר נכון העתקונעשתה אלי

 היועץ המשפטי, אתה תקבל תשובה בכתב, תשובה מסודרת בעניין הזה.

 ומי מייעץ לנו עכשיו בישיבה הזאת?  מר שלומי זינו: 

 סליחה,מר אברהם בינמו:  
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 מי מייעץ לנו עכשיו? מר שלומי זינו: 

 לישיבה הזו,מר אברהם בינמו:  

 כן, ר שלומי זינו: מ

יש ייעוץ משפטי שאושר על ידי היועץ המשפטי לצאת לקבלת ייעוץ מר אברהם בינמו:  

משפטי חיצוני ולצורך העניין ביקשנו או יותר נכון התבקשה עורך דין מעיין 

 על ידי אלכסנדר להשתתף בישיבה.

 כן, אבל זה כל הוויכוח שהיה בישיבה הקודמת.  מר שלומי זינו: 

 כן.ברהם בינמו:  מר א

האם אנחנו מאמצים את החוות דעת של היועץ המשפטי החיצוני, לאור מה  מר שלומי זינו: 

שאתה אמרת שהיועץ המשפטי אמר לך שהוא בניגוד עניינים ולכן הוא 

ממליץ לגשת לייעוץ משפטי חיצוני או האם אנחנו צריכים לקבל את החוות 

החוות דעת שלו לא ראיתי, קיבל  דעת של היועץ המשפטי של העירייה, שאת

לוי, אני לא קיבלתי את החוות דעת, אותה יחיאל אדרי, קיבל אותה רועי 

שהוא אומר שצריך לפנות את כל ההצעות בבקשה לישיבה שלא מן המניין 

 של חברי האופוזיציה המורחבת,

תן חוות אדוני הנכבד, הוא לא נתן, הוא לא נתן חוות דעת. הוא לא נמר אברהם בינמו:  

דעת. הוא כתב שהוא לא יכול להשתתף ולדון בנושא הזה מחשש לניגוד 

 עניינים.

 בסדר, אז יש לנו רק את חוות הדעת של ... מר שלומי זינו: 

 חוות,מר אברהם בינמו:  

 מה אם עכשיו עולה סוגיה משפטית אחרי הנושא הזה או בתוך הנושא הזה,  מר שלומי זינו: 

 וך הנושא הזה,בתמר אברהם בינמו:  

 איך אנחנו יכולים לקיים דיון? מר שלומי זינו: 

 אז אני אסביר לך.מר אברהם בינמו:  

 בלי יועץ משפטי. מר שלומי זינו: 

 מר זינו,מר אברהם בינמו:  

 מה הסמכות של,  מר שלומי זינו: 
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 מר זינו, מר זינו,מר אברהם בינמו:  

 למה הוא צועק?  מר דן תיכון: 

 כן.ינמו:  מר אברהם ב

 למדתי ממישהו. מר שלומי זינו: 

 סליחה, אבל הוא לא חייב להגיע.  :)קהל( דוברת

 סליחה, סליחה, דן תיכון בבקשה. תיכף נשיב. כן דן?מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, מר דן תיכון: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

  ראשית את דעתי על היועץ המשפטי אמרתי מזמן. מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 תוציא אותה מכאן. מר דן תיכון: 

 כן, תעשה ... שכל מי שמפריע, שכל מי שצועק,  מר שלומי זינו: 

 לא מפריעים,מר אברהם בינמו:  

 שייצאו החוצה.  מר שלומי זינו: 

 היא לא הפריעה. תהיו סבלניים. תהיו סבלניים. מר אברהם בינמו:  

 ה היא הגיעה אבל אפשר לבקש ממנה, אני לא יודע מאיפ מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 רבותיי, תנו לדן,מר אברהם בינמו:  

 .. עירייה. מר שלומי זינו: 

 סליחה, מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 סליחה זינו, מר אברהם בינמו:  

 לא יודע ... מר שלומי זינו: 

 הוא לא ייצא החוצה.מר אברהם בינמו:  

 הוא ייצא החוצה.  ינו: מר שלומי ז

 אני קובע.מר אברהם בינמו:  

 עובד מתנ"ס, מר שלומי זינו: 
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 אני קובע. עכשיו דן תיכון מדבר.מר אברהם בינמו:  

 הוא ייצא החוצה. הוא לא יתערב בישיבות מועצת עיר. מר שלומי זינו: 

 מר זינו,מר אברהם בינמו:  

 הוא עושה תעמולת בחירות,  מר שלומי זינו: 

 מר זינו, מר אברהם בינמו:  

 מחלק לוחות שנה על חשבון הקופה הציבורית, מר שלומי זינו: 

 מר זינו, מר זינו,מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 סליחה, זה לא על סדר היום. מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 ברשותך, אני מבקש, מר אברהם בינמו:  

 אנחנו מממנים.ש מר שלומי זינו: 

 אני מבין שבאת, אני מבין שבאת טעון,מר אברהם בינמו:  

 לא טעון. מר שלומי זינו: 

 תקשיב, באת טעון,מר אברהם בינמו:  

 בן אדם עובד, מר שלומי זינו: 

 זכות הדיבור עכשיו, רשות הדיבור היא לדן תיכון.מר אברהם בינמו:  

 עובד במתנ"ס, מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור היא לדן תיכון.ינמו:  מר אברהם ב

 )מדברים יחד(

 רשות הדיבור, מר אברהם בינמו:  

 כל היום הוא עסוק בתעמולת בחירות. מר שלומי זינו: 

 מר זינו,מר אברהם בינמו:  

 עוד לפני ... מר שלומי זינו: 

 בסדר מר זינו.מר אברהם בינמו: 

  אם הוא לא רוצה .. מר שלומי זינו: 

 כן, מר זינו אתה כרגע לא, בינמו:  מר אברהם 
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 להתערב,  מר שלומי זינו: 

 מר זינו לא קיבלת את רשות הדיבור.מר אברהם בינמו:  

 הוא יתערב עוד הפעם, מר שלומי זינו: 

 לא קיבלת את רשות הדיבור. מר אברהם בינמו:  

 אני לא קיבלתי את רשות הדיבור, כמובן שלא. מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך לא להפריע. תן לדן תיכון להתבטא. נמו:  מר אברהם בי

 אתה לא,  מר שלומי זינו: 

 תן לי לנהל, אתה אל תגיד לי אתה, אני מנהל את העסק.מר אברהם בינמו:  

 לא תיתן לעובדי עירייה להתערב. מר שלומי זינו: 

 רבותיי, אני מבקש ממך, מר אברהם בינמו:  

 שכורת בזמן, הוא מקבל מ מר שלומי זינו: 

 תהייה סבלן,מר אברהם בינמו:  

 הוא עושה קמפיין בחירות, הוא מתערב בכל .., מר שלומי זינו: 

 תהייה סבלן. אני מבקש ממך להיות סבלן. מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 תהייה סבלן. מר אברהם בינמו:  

 .. להתערב? מר שלומי זינו: 

בלן. אנחנו לא, כאן זה לא טייסת ואנחנו לא מעיפים שום דבר. תהייה סמר אברהם בינמו:  

 אני מבקש לתת לדן תיכון, אני מבקש לתת לדן תיכון לדבר. 

 ... שמעון )קהל(:

 שמעון,מר אברהם בינמו:  

 תוציא אותו החוצה.  מר שלומי זינו: 

 שמעון אני מבקש ממך. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 א, זה נגמר. זה נגמר. זה נגמר.למר אברהם בינמו:  

 ... דוברת )קהל(:

 זה נגמר. אני מבקש שקט. מר אברהם בינמו:  
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 דוברת )קהל(: ...

 אני מבקש שקט. אני אוציא גם אותך.מר אברהם בינמו:  

 מאיפה היא הגיעה? מר דן תיכון: 

תנהלת בסדר. די נו. שקט כבר. אני מבקש לא להפריע. תנו לנו, הישיבה ממר אברהם בינמו:  

 תנו לנו. כן בבקשה מר תיכון.

 כן.  מר דן תיכון: 

 אני מבקש לא להפריע לו. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר,  מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 שלא ידבר.  הם ממשיכים.  מר שלומי זינו: 

 מעת לעת, מר דן תיכון: 

 כן,  מר אברהם בינמו:

אני רואה כאן אנשים שלא מוכרים לי. הם אזרחי נשר אבל נדמה לי שכל  מר דן תיכון: 

קריאות הביניים האלה אפילו נכנסות לפרוטוקול, מי שמפענח את 

הפרוטוקול מכניס את קריאות הביניים ואין מקום לקריאות מהקהל 

סברתי אז  בפרוטוקול. לגופו של עניין, דעתי על היועץ המשפטי לא השתנתה.

ואני סבור היום שיש ליקוי לאורך דרך ארוכה באשר לחוות הדעת שלו 

ולפחות אני מצטט אותו כאומר שהוא מעת לעת נלחץ, אבל בימים האחרונים 

היינו עדים למי שאמר לי שהיועץ המשפטי של עיריית נשר מרגיש מאוים. 

ים על לשאלתי מי מאיים עליו, נאמר לי שאחד מחברי המועצה מהלך אימ

 היועץ המשפטי. אני מניח שמי שאמר לי את הדברים האלה אמר גם לך. 

 שאחד מחברי המועצה מהלך אימים.מר אברהם בינמו:  

 לא, מאיים, לא מהלך אימים.  מר דן תיכון: 

 כל פעם יש לו תירוץ אחר. מר שלומי זינו: 

 מהלך אימים זה,  מר דן תיכון: 
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 צה, פעם זה מישהו אחר. פעם זה חבר מוע מר שלומי זינו: 

 רבותיי, תאפשרו לדן תיכון.מר אברהם בינמו:  

אין לעבור לסדר יום על אמירה מסוג כזה של בכיר, שאני מניח שהוא עכשיו,  מר דן תיכון: 

יודע מה שהוא אמר. אני רוצה לדעת אם הגיעו אליך גם כן תלונות בנושא 

 של העירייה.  הזה שאחד מחברי המועצה מאיים על היועץ המשפטי

 אליי מגיעים רק,מר אברהם בינמו:  

 רק רגע,   מר דן תיכון: 

 אליי מגיעים רק מכתבים.מר אברהם בינמו:  

 תשיב לי בסוף. תשיב לי בסוף. מר דן תיכון: 

 בהחלט.מר אברהם בינמו:  

שפטי לא תקין. ישנו כאן מהנדס עיר, ישנו כאן היועץ המ געכשיו, יש כאן נוה מר דן תיכון: 

 לממשלה. 

 לעירייה. לעירייה.מר אברהם בינמו:  

אני לא מבין באיזה רשות, מי נתן למהנדס העיר את הסמכות ואת הרשות  מר דן תיכון: 

שלא להיות נוכח לאורך כל ישיבות מועצת העיר. אף אחד לא נתן לו את 

הרשות לבחור מתי הוא בא ומתי הוא לא בא והאם הוא יושב במשרד שלו 

והוא לא בא. זה נוהג פסול של נושאים שעוסקים בעירייה, מהנדס העיר כרגע 

אבל מי שראה, מי שראה שמהנדס העיר קרא מוצא לנכון שלא לבוא לכאן. 

דרור לעצמו והוא בוחר את הישיבות ואת הנושאים שבהם הוא יהיה נוכח 

אם בכלל, אנחנו עדים כמדומני בפעם הרביעית לעובדה שהיועץ המשפטי לא 

וזה דבר שנראה מיותר, מגוחך. חובה עליך לדאוג לכך שהפקידות  בא

הבכירה של הבכירה תהייה נוכחת בכל ישיבות המועצה, גם אם לכאורה 

הנושאים שעולים כאן אינם נוגעים להם ואני עומד על כך שתוציא את שניהם 

מן המאורה שבהם הם נמצאים בזה הרגע. יכול להיות שחלק מהם מצוי 

פגיעה אישית ותורה להם לבוא ולהשתתף כאן. כמובן שאני נגד  בבניין הזה

בכל אחד מהם אבל המינהל התקין מחייב אותך לומר לנו אם אתה יודע 

שמישהו מחברי המועצה מהלך אימים או מאיים על היועץ המשפטי של 
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 העירייה. זה דבר חמור ביותר. 

וצה להתייחס. אני חושב שבהחלט אני ברשותך, כן, אני אתן לכם, אני רמר אברהם בינמו:  

אתה צודק שבכירי העירייה צריכים להשתתף בכל הישיבות. אני מקבל את 

 עמדתך ואנחנו נדאג לכך. בנושא של מהלך אימים, 

 לא, מאיים, מר דן תיכון: 

בנושא של מהלך אימים ומאיים, אין לי מושג. להוציא מכתבים שאני מר אברהם בינמו:  

יועץ המשפטי שמבקשים להביא את הנושא שלו לדיון, מקבל בעניינו של ה

מרבית המכתבים האלה הגיעו בימים האחרונים מחבר המועצה שלומי זינו, 

 בהמשך לבקשה שלכם לקיים ישיבה מיוחדת, 

 של מי? של מי? מר דן תיכון: 

 שלכם, חמישה אנשים, חמישה אנשים, ואני אשקול אותה ב,מר אברהם בינמו:  

 לא, אני מבקש שתקרא ליועץ המשפטי.  מר דן תיכון:

 היועץ המשפטי, מר אברהם בינמו:  

 ותשאל אותו, מר דן תיכון: 

 מר אברהם בינמו: שנייה, שנייה,

 אם מישהו מאיים עליו. מר דן תיכון: 

 אני לא אשאל אותו, אני לא חוקר. מר אברהם בינמו:  

 אז אני. מר דן תיכון: 

, אז נתתי לך את התשובה. נתתי לך את התשובה. הנושא סליחה, אתהמר אברהם בינמו:  

 היועץ המשפטי הוא לא לדיון.

 .. מר דן תיכון: 

 סליחה?מר אברהם בינמו:  

 למה מטילים,  מר דן תיכון: 

 לא מטילים .. עליכם. מר אברהם בינמו  

 )מדברים יחד(

 כן, רגע, רגע, אבל שלומי, אבל יש כאן, מר אברהם בינמו:  

 ... י זינו: מר שלומ
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 יש כאן אפשרות לרשות דיבור.מר אברהם בינמו:  

 אני מחכה לחוות דעת,  מר שלומי זינו: 

 יש חוות דעת משפטית. מר אברהם בינמו:  

 1-לספטמבר לדיון ..., אתה שלחת אליי מכתב ב 24בעניין הבקשה שלי מיום  מר שלומי זינו: 

פטית בעניין, תקבל לאוקטובר שבו אתה אומר עם קבלת חוות דעת מש

תשובה בהקדם. אין לנו יועץ משפטי ... בניגוד עניינים, אני לא יודע, יכול 

להיות שזה דבר שלא מתאים לו בניגוד עניינים. אני רוצה לדעת מי נותן לי 

 ומתי חוות דעת על הבקשה שלי לעיון במסמכים,

 אני אענה לך על השאלה.מר אברהם בינמו:  

 לא יכול לתפקד בתוך חבר מועצה. אני מר שלומי זינו: 

 אתה יכול, אתה יכול.מר אברהם בינמו:  

 30אמרת שאני אקבל עוד שלושה ימים. עברו כבר בלי המסמכים האלה.  מר שלומי זינו: 

 יום.

 יחיאל בבקשה.מר אברהם בינמו:  

ה אני פשוט לא הבנתי מתחילת השיחה על מטוב, אני, ערב טוב לכולם.  מר יחיאל אדרי: 

 מדובר עד עכשיו. אתם מבזבזים חצי שעה ואני לא מבין,

 בטח, .. אתה לא מבין. מר שלומי זינו: 

 שלומי, זה לא,מר אברהם בינמו:  

 אתם מבזבזים חצי שעה,  מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא הפריע לך.מר אברהם בינמו:  

 אני עוד אפריע לו. מר שלומי זינו: 

 לך. הוא לא הפריע מר אברהם בינמו:  

 לא משנה. אני עוד אפריע לו.  מר שלומי זינו: 

 תפריע. אתה, זה לא הוגן מה שאתה עושה.מר אברהם בינמו:  

 דבר, דבר. מר שלומי זינו: 

 אנחנו מבזבזים כבר חצי שעה ואני לא מבין על מה. מר יחיאל אדרי: 

 מבזבזים משהו שאתה קבעת אותו כתנאי סף, מר שלומי זינו: 
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 ואני, רי: מר יחיאל אד

 ... רועי לוי.  מר שלומי זינו: 

 שלומי אני מבקש ממך,מר אברהם בינמו:  

 לא לדון בבקשה, מר שלומי זינו: 

 אני מבקש להפסיק את הישיבה. תודה רבה. הפסקה של חמש דקות. מר אברהם בינמו:  

 )ההקלטה הופסקה(

 . אנחנו נמשיך את הישיבהמר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 אני מבקש.מר אברהם בינמו:  

 לא, אני שואל, אני רוצה לשמוע. מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך לא להפריע. מר אברהם בינמו:  

 עכשיו נכנס היועץ המשפטי, מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך לא להפריע.מר אברהם בינמו:  

 כרגע אמרת שהוא לא,  מר שלומי זינו: 

 ני מבקש לעצור את הישיבה. הפסקה.אמר אברהם בינמו:  

 )ההקלטה הופסקה(

אני רוצה לציין שלישיבה הצטרף היועץ המשפטי של העירייה עורך דין מר אברהם בינמו:  

 אלכס טנדלר. רשות הדיבור ליחיאל אדרי, בבקשה.

אני אפתח שוב, ערב טוב. אני לא מבין למה חצי שעה אנחנו מברברים ואני  מר יחיאל אדרי: 

 עכשיו לא הבנתי על מה. עד 

 לא שומעים. דוברת )קהל(:

לא הבנתי על מה עד עכשיו. ואני רוצה במסגרת ההודעה שלך אדוני ראש  מר יחיאל אדרי: 

העיר, בישיבה הקודמת שהעלתה נעמי את כל הנושא, אמרת שאתה לא מכיר 

 את הדו"ח הזה ולא ראית אותו מעולם.

 כר.אמרתי שאני לא זומר אברהם בינמו:  

 אמרת לא ראית ולא מכיר אותו. מר יחיאל אדרי: 

 בסדר.מר אברהם בינמו:  
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ונתת לממלא מקומך שטיפל בחברה הכלכלית בעניין הזה, יש פרוטוקול.  מר יחיאל אדרי: 

אני רוצה לחדש לך. ממלא מקומך לא ראה את זה ולא קיבל את זה ולא 

 טיפל בזה.

 לא שומעים. דוברת:

 ו קיי.אמר אברהם בינמו:  

 אתה יכול לחזור על זה?  מר שלומי זינו: 

 כן, הוא אמר שהוא לא ראה,מר אברהם בינמו:  

 אני לא ראיתי ולא דיברתי ולא טיפלתי, מר יחיאל אדרי: 

 .. נעמי כספי. מר שלומי זינו: 

וראש העיר גם לא הטיל עליי לבצע או לתקן את הדברים האלה. זה אחד.  מר יחיאל אדרי: 

 שתיים,

 ... מר שלומי זינו: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני מבקש לא להפריע לי. מר יחיאל אדרי: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני רוצה לדעת ברשותך רק, אתה התחלת עם משהו ועברת למשהו אחר.  מר יחיאל אדרי: 

אני יכול לדעת מה הישיבות, איזה ישיבות יש היום? יש לנו ישיבה שהתחלנו 

לספטמבר, על ארבעה נושאים שהם ישיבה שלא מן  27-, ב25-, ב19-ב אותה

. 19:00לאוקטובר, בשעה  18-המניין, ויש ישיבה שהוזמנו אליה גם להיום ל

עכשיו, בישיבה הקודמת מפאת בעיה עם הילדה, הבנו, נדחתה הישיבה הזאת 

 והיא הגיעה לתאריך של היום. זאת אומרת אנחנו דנים היום, 

 בהמשכה,בינמו:  מר אברהם 

 ?855-ו 854-ב מר יחיאל אדרי: 

 בהמשכה. בהמשכה של הישיבה הקודמת. מר אברהם בינמו:  

 שמוזמנים להיום? 855ומה עם  מר יחיאל אדרי: 

 ... 855 מר דן תיכון: 

 סליחה רגע,מר אברהם בינמו:  
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 ?855מה אנחנו עושים עם  מר יחיאל אדרי: 

 ה,שנייה, שניימר אברהם בינמו:  

 גם דנים בה או לא דנים בה? מר יחיאל אדרי: 

 ברור שדנים. מר דן תיכון: 

 שנייה, שנייה, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 על סדר היום ואני חזרתי על זה כדי להיות בטוח,  855 מר דן תיכון: 

 שנייה, שנייה,מר אברהם בינמו:  

 שהוא יודע מה שהוא מדבר. מר דן תיכון: 

 שנייה, שנייה, שנייה, ם בינמו:  מר אברה

 )מדברים יחד(

 פעמיים. מר דן תיכון: 

 יש ישיבה שלא מן המניין שיש לה המשך, מר אברהם בינמו:  

 , כתוב מעודכן.855 נעמי כספי:  'גב

 אין מעודכן.   מר דן תיכון: 

 מעודכן. 855כתוב  נעמי כספי:  'גב

 אין דבר כזה מעודכן.  מר דן תיכון: 

 אי אפשר לדעת. עי לוי: מר רו

 בסדר.מר אברהם בינמו:  

  , 855כתוב  נעמי כספי:  'גב

 זה ברור לי, נו חבר'ה. מר אברהם בינמו:  

 מה זה לעדכן? לעדכן .. לעדכן.  מר דן תיכון: 

 רק בלגן אתם עושים לי.מר אברהם בינמו:  

 זה לא לבטל.  מר דן תיכון: 

 עד שנבין מה ...? יש עוד ארבע שעות מר שלומי זינו: 

רבותיי, כן, עוד פעם, אני חוזר על הדברים. יש ישיבה שהוזמנה כהמשך מר אברהם בינמו:  

. לשעה שמונה 855. העדכון שלה הוא 854לישיבה הקודמת שלא מן המניין 
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 . אז אני מתקן.856הוזמנה ישיבה שמן המניין מספר 

. האורגינלית הזמנת אותנו, לא ביטלת קיבלנו הזמנו והיא תידון היום 855 מר דן תיכון: 

 אותה וכלן היא תעלה על סדר היום.

 כן. ההזמנה, יש ארבעה נושאים, ועדה למינוי בכירים, אברהם בינמו:  מר 

 כמה נושאים, אולי כמה נושאים יש היום? מר ישי איבגי: 

 סליחה, סליחה, אני חוזר, יש המשך, מר אברהם בינמו:  

 סדר.  תעשה מר ישי איבגי: 

 אני עושה סדר. מר אברהם בינמו:  

 רציתי לשאול בישיבה הקודמת,  מר שלומי זינו: 

 יש המשך,מר אברהם בינמו:  

 למה אתם רוצים להאריך את זה? מר שלומי זינו: 

 יש המשך,מר אברהם בינמו:  

 למה הפיני ואסר הזה,  מר שלומי זינו: 

 מר אברהם בנימו: יש המשך.

או מקבלים את חוות הדעת של ... שדנים בנושאים האלה או שלא דנים  מר שלומי זינו: 

 בהם, או שמקבלים את החוות דעת של טנדלר אבל בניגוד עניינים,

 יש המשך, יש המשך, סליחה,מר אברהם בינמו:  

אתה מוכן  להסביר לנו מה קורה פה? עוד ארבע שעות נשב שמישהו לא  מר שלומי זינו: 

 ? יתנגד או יהיה בעד

 יש המשך, אני חוזר,מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 שאל מר ישי לוי, מר אברהם בינמו:  

 ישי לוי הייתי רוצה להיות.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 תגיד לי, היועץ המשפטי,  מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 שאל מר ישי איבגי,מר אברהם בינמו:  
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 פון.למיקרו מר שלומי זינו: 

, אני חוזר עליהם. זה אחד, ועדה למינוי עובדים מה הנושאים לסדר היוםמר אברהם בינמו:  

החלפת חבר  –החלפת יו"ר הוועדה, ועדה למינוי עובדים בכירים  -בכירים 

הוועדה מסעוד אלימלך, מינוי ממלא מקום לחבר הוועדה למינוי עובדים 

 י עובדים בכירים. בכירים לרועי לוי, ואי כינוס הוועדה למינו

 ... למי שלא היה בישיבת מועצת העיר האחרונה.  מר שלומי זינו: 

 חוות הדעת,מר אברהם בינמו:  

 אני מבקש ... מר שלומי זינו: 

 אני מבקש עוד פעם. אתה,מר אברהם בינמו:  

 אז מה, זה לא אומר כלום.  מר שלומי זינו: 

טי בעניין הזה שהוא נמצא בחשש לניגוד שנייה, הודיע היועץ המשפמר אברהם בינמו:  

 עניינים. 

 מה החשש? מר שלומי זינו: 

ולכן, ולכן, ולכן הוא ועל פי הדין אישר לנו לפנות לקבלת חוות דעת מר אברהם בינמו: 

  חיצונית. 

 ... יענה לך. מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 נושא על סדר היום.ואז קיבלנו חוות דעת חיצונית. ולכן זה המר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, מר רועי לוי: 

ובנושא הזה, ובנושא הזה אנחנו דנים, אז אם יש לכם משהו להגיד מר אברהם בינמו:  

 בנושא הזה, 

 אני יכול לסיים? מר יחיאל אדרי: 

 כן. אבל מי שצריך, סליחה,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 לומי, מי שצריך,מי שצריך לדבר, שמר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 שלומי, מי שצריך לדבר, אתה לא, מר אברהם בינמו:  
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 ... מר שלומי זינו: 

 שלומי, מי שצריך לדבר, מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 שלומי,מר אברהם בינמו:  

 ... דן תיכון. מר שלומי זינו: 

 מי אני שמח שאתה כאן, אני שמח שאתה כאן, שלומר אברהם בינמו:  

 תגיד לי מה איימתי עליך, מר שלומי זינו: 

 שלומי,מר אברהם בינמו:  

 זה חשוב מאוד.   מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 אדוני, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אדוני הנכבד, רשות הדיבור נתונה,אדוני הנכבד, אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו:  

 אין רשות דיבור לאף אחד,   מר שלומי זינו:

 רשות הדיבור נתונה ליחיאל אדרי.מר אברהם בינמו:  

 ...  מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור, מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור נתונה ליחיאל אדרי. מר אברהם בינמו:  

 ...  מר שלומי זינו: 

זה לא הזמן. רשות הדיבור נתונה, רשות הדיבור אני מבקש, בוא, זה לא, מר אברהם בינמו:  

 נתונה,

 אני רואה שאתה לומד מהר מאדרי. מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור נתונה ליחיאל אדרי. אני מבקש לתת לו לסיים.מר אברהם בינמו:  

 אני לא מוכן, מר שלומי זינו: 

 אדוני הנכבד, מר אברהם בינמו:  

לה. הוא מעליל עליי שאני איימתי עליו. אני רוצה שיגיד כאן לא, יש פה עלי מר שלומי זינו: 
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 ועכשיו מה איימתי עליו.

 אני מאוד מודה לך. אני מבקש ממך לא להפריע. אנחנו נחזור לנושא.מר אברהם בינמו:  

 תעשה הפסקה. מר שלומי זינו: 

 אל תגיד לי מה, סליחה,מר אברהם בינמו:  

 יים עליו,הוא אומר שאני מא מר שלומי זינו: 

 שלומי, שלומי,מר אברהם בינמו:  

 אני מצפה לדעת במה איימתי. מר שלומי זינו: 

 אז אתה תשאל בזמנך.מר אברהם בינמו:  

 לא בזמני. מר שלומי זינו: 

 אתה תשאל בזמנך. אתה כרגע מפריע.מר אברהם בינמו:  

 אני לא,  מר שלומי זינו: 

 יבה.אתה מפריע לניהול הישמר אברהם בינמו:  

 אני לא אתן לאף אחד, מר שלומי זינו: 

 אתה לא מפריע, אתה מפריע לניהול הישיבה.מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לניהול הישיבה. מר אברהם בינמו:  

 ניהול הישיבה,  מר שלומי זינו: 

 יהיה לך זמן,מר אברהם בינמו:  

 ניהול הישיבה, מר שלומי זינו: 

 יהיה לך זמן.רהם בינמו:  מר אב

 ככל שהוא יהיה,  מר שלומי זינו: 

 לכן רשות הדיבור,מר אברהם בינמו:  

 לא על חשבון, מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור, מר אברהם בינמו:  

 ... הוא פגיעה בשמי.  מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור,מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 
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 בותיי, אני מבקש לעשות הפסקה. לסגור את הפרוטוקול.רמר אברהם בינמו:  

 )ההקלטה הופסקה(

 זכות הדיבור הייתה נתונה ליחיאל ויחיאל ימשיך בבקשה.מר אברהם בינמו:  

שהפסקנו אותה כפי שנאמר בגלל,  854או קיי, כשאני מסתכל על ישיבה  מר יחיאל אדרי: 

, לפי סדר 856-ולהגיע ל 855-, להמשיך ב854-אנחנו אמורים היום להתחיל מ

כרונולוגי, כי אנחנו זומנו לתאריך בלי קשר ולא יצא שום ביטול שאומר 

או אני לא יודע לאן. ולכן,  2.11-או ל 20.11-נדחית ל 18.10-שהישיבה של ה

גם מבחינת הסדר  855לא יכול להיות לפני  856לכן אני חושב שהישיבה 

או דוחים אותה, אז היה אחרת, אם מבטלים את הישיבה הזאת הכרונולוגי. 

-אבל לא דחינו אותה, לא קיבלנו מכתב שהיא איננה. היה מספיק זמן מה

כדי להודיע לכולם שהישיבה תמשיך אך ורק לגבי ארבעת  18.10-עד ה 27.9

, ואז אין בעיה מבחינת הסדר 856-לא יידון, נעבור ל 855. 854הסעיפים של 

קש הבהרה ממך אדוני ראש העיר לגבי גם הכרונולוגי, ולכן אני הייתי מב

 856-ולאחר מכן ניכנס ל 855, האם ההמשך שלה זה 854העניין של הישיבה 

 עוד היום במסגרת הנוהל המקבל,

 לשאלתך,מר אברהם בינמו:  

ו, סליחה, הייתי מבקש להעלות איזושהי הערה. יועץ משפטי כדי, נאמר  מר יחיאל אדרי: 

חברים בישיבה שלא מן המניין בקשה להדיח פה גם קודם, שהגישו חמישה 

 את היועץ המשפטי של העירייה. אני מבקש, אני מבקש,

 ... מר שלומי זינו: 

 אני מבקש,  מר יחיאל אדרי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

אני מבקש להסביר לחלק מהנוכחים שהחוק קובע שמי שמעלה ויכול  מר יחיאל אדרי: 

 ק ראש העיר. מה לעשות. לעלות הדחה של יועץ משפטי זה ר

 אבל עכשיו אתה,  מר שלומי זינו: 

 חברי מועצה,  11גם אם  מר יחיאל אדרי: 

 ... מר שלומי זינו: 
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 חברי מועצה,  11 מר יחיאל אדרי: 

 אתה תענה, זכותו להגיד מה שהוא חושב.מר אברהם בינמו:  

יעלה את זה לסדר היום, חברי מועצה יגישו בקשה בלי שראש העיר  12אם  מר יחיאל אדרי: 

על פי החוק הוא לא חייב להעלות את זה ולכן אדון חדש בעירייה כנראה לא 

 מבין את החוקים.

 אתה מבין. מר שלומי זינו: 

 ואדון חדש בעירייה, אדון חדש, אני לא מדבר אליך. אתה לא ראוי בכלל. מר יחיאל אדרי: 

 יפה. מר שלומי זינו: 

 יפה. מר יחיאל אדרי: 

 אתה,  שלומי זינו:  מר

 אדון חדש בעירייה, כדאי שילמד את החוק ויבין, מר יחיאל אדרי: 

 מי אומר את זה? מר שלומי זינו: 

 שמי שיכול, הפקודה אומרת,  מר יחיאל אדרי: 

 ... מר שלומי זינו: 

 א' ותלמד.167תקרא  מר יחיאל אדרי: 

 ... מסמכים, הפרת אמונים,   מר שלומי זינו: 

 סליחה, סליחה, תענה, תענה בזמנך. יש לך זמן לענות.הם בינמו:  מר אבר

 לא, הוא,  מר שלומי זינו: 

 תענה בזמנך. מר אברהם בינמו:  

 למה אתה לא מספר לכולם שנחקרת באזהרה לפני חודש?  מר יחיאל אדרי: 

 שלומי, מר אברהם בינמו:  

 למה אתה לא מספר? מר יחיאל אדרי: 

 ענה בזמנך, אני מבקש. תמר אברהם בינמו:  

 וגם נחקרת, מר יחיאל אדרי: 

 שלומי תענה בזמנך.מר אברהם בינמו:  

 לא נחקרתי על שום דבר.  מר שלומי זינו: 

 אני מאוד מודה לך. מר אברהם בינמו:  
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 ... מר שלומי זינו: 

 שלומי, תענה בזמנך.מר אברהם בינמו:  

 ,אז בגלל זה .. קרובי משפחה מר שלומי זינו: 

 שלומי, תענה בזמנך, מר אברהם בינמו:  

 אתה מתלונן על כולם, זה בסדר. מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 זה בסדר. מר יחיאל אדרי: 

 בבקשה. כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 אבל אני לא זוכר ... מר שלומי זינו: 

 סליחה, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

אני קורא אותך לסדר פעם שלומי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מר אברהם בינמו:  

 ראשונה.

 זה מופיע בפרוטוקול את מה שאמרת. מר יחיאל אדרי: 

 אתה סוכן משטרתי.  מר שלומי זינו: 

 אתה תשלם הרבה כסף. מר יחיאל אדרי: 

 אתה סוכן משטרתי סמוי. מר שלומי זינו: 

 יחיאל תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 נגמרה לך ההגנה. נגמרה לך ההגנה. שלומי זינו:  מר

 אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 854לכן אני מבקש הבהרה אדוני ראש העיר לגבי סדר של הישיבות. תודה.  מר יחיאל אדרי: 

נדחתה ועל פי החוק ברגע שהיא נדחית, היא עוברת לסעיף הראשון לפי מה 

ולאחר מכן ניכנס  855אין בעיה עם זה, אבל צריך להמשיך את  שאתה אמרת,

בגלל  954. זה הנוהל אלא אם היית שולח לנו מכתב ואומר לנו רבותיי, 856-ל

לא נדון בו, בחודש הבא, בעוד חודשיים, זו זכות  855-שזה אנחנו נדון בו ב

 שלך, תעשה מה שאתה חושב. תודה רבה.

צר לפני שאני נותן את זכות הדיבור. למעשה אנחנו סיימנו טוב, הסבר קמר אברהם בינמו:  
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בהסכמה את הישיבה שלא מן המניין בנושא ועדת בכירים, כתוצאה מבקשה 

אישית שלי ואני מודה לכם על זה שקיבלתם אותה ולמעשה הישיבה הזו היא 

המשך לאותו דיון שהיא מספר, הוא מקבל מספר, בהמשך לאותו דיון בנושא 

ן זה נושא הדיון. אין נושא הדיון, לא יועצים משפטיים, ולא בכירים. לכ

 דברים כאלה ולכן אני מבקש מכם את ההתייחסות לנושא הזה.

 ?855-האם אנחנו עוברים ל מר יחיאל אדרי: 

 . 856לאחר מכן, לאחר מכן תתקיים ישיבה מן המניין שהיא מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 את הזימונים. אני אומר לך, לא ראית את הזימונים. לא ראית  מר ישי איבגי:  

 תסתכל על הזימונים שקיבלנו. מר רועי לוי: 

 מר ישי איבגי:  קח הפסקה חמש דקות ותסתכל על הזימונים ואז תחליט.

 כן.מר אברהם בינמו:  

 למה? אני יכול להראות לך.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 טעה.כנראה אתה מו  מר ישי איבגי: 

בספטמבר, חילוף חבר ועדה  29-אני קיבלתי זימון לישיבה אדוני ראש העיר ל מר רועי לוי: 

 תכנון ובנייה, החלפת דירקטורים ... המועצה. אני לא מכיר אותו.

 מה קיבלת? מר אברהם בינמו:  

 זימון, מר רועי לוי: 

 שמה כתוב בו?מר אברהם בינמו:  

 מנת אותנו.הוא יודע. אתה הז מר דן תיכון: 

 ארבע נושאים לסדר היום. מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 חילוף חבר ועדה לתכנון ובנייה, מר רועי לוי: 

 ממי קיבלת את ההזמנה? מר אברהם בינמו:  

 ממני, ממני.  מיכל ליבנה:  'גב

 ממנכ"לית העירייה. מר דן תיכון: 



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

26 

 כן.  מיכל ליבנה:  'גב

ית העירייה. אני קיבלתי זימון, אני באתי לישיבה הזאת. עכשיו, ממנכ"ל מר רועי לוי: 

אחרי ש, אחרי שקיבלתי את הזימון הזה, אחרי שקיבלתי את הזימון הזה 

 לפני יומיים, 

 כן, סליחה, סליחה, אני, מר אברהם בינמו:  

תן לי לסיים, קיבלתי עדכון לזימון הזה שנוספו אליו עוד ארבע נושאים  מר רועי לוי: 

מהישיבה הקודמת. .. אני מבין, בסדר, עוד ארבע נושאים, עוד ארבעה 

 נושאים. אני לא יודע איך פתאום כל הסדר יום השתנה. 

סליחה, שנייה, שנייה, סליחה, סליחה, יכול להיות שחלה פה טעות. בוא מר אברהם בינמו:  

 נשמע רק רגע את ההסבר של מיכל. כן.

נה שקיבלתם, מה שהקראת מר לוי, הייתה לפני הישיבה הישיבה הראשו מיכל ליבנה:  'גב

. לאחר 855-ו 854-. קיבלתם למעשה שני זימונים בבת אחת ל854הקודמת 

, לא הסתיימו הנושאים על סדר היום, 854מכן התקיימה ישיבת מועצה 

 , כתוב מעודכן, 855ארבעת ההצעות לסדר ולכן קיבלתם עדכון לזימון 

 את יודעת, כן, אבל  מר רועי לוי: 

 סליחה, אני אסיים,  מיכל ליבנה:  'גב

 תן לה לסיים, תן לה לסיים. כן?מר אברהם בינמו:  

ארבע הצעות, אני אסיים, ארבע הצעות לסדר, כתוב את השמות שלהם,  מיכל ליבנה:  'גב

שלא הסתיימו הדיונים על סדר היום, הם עוברים  854ארבע הצעות לסדר של 

מעודכן  ארבע הצעות לסדר, לאחר מכן הוזמנתם  855לישיבה הבאה ולכן 

 מן המניין.   856להיום בשעה שמונה לישיבה 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 .. לשמוע את היועץ המשפטי? מר שלומי זינו: 

 תודה רבה. מר אברהם בינמו:  

 רגע, שנייה.   מר רועי לוי: 

אתה חושב שזה יעבור על סדר היום. הוא אומר, הוא .. בהשלמות כאלה ו מר שלומי זינו: 
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 אומר, הוא אומר שאני מאיים עליו.

 מה זה הוא אומר? מי זה?מר אברהם בינמו:  

הרגע, הוא גם לא יודע להגיד, הוא רק מהנהן כמו שהוא עורך דין טנדלר.  מר שלומי זינו: 

מה עושה כל הישיבות. אדוני היועץ המשפטי, אתה האשמת אותי בהאש

חמורה, שאני מאיים עליך. אישרת ושיתפת פעולה עם הניסיון להעליל עליי 

עלילה שאני מאיים עליך. נכנסת אחרי שראש העירייה אמר שאתה לא 

 תשתתף בישיבה הזאת כי אתה בניגוד עניינים,

 בחשש, בחשש,מר אברהם בינמו:  

ה א' מי איים עליך, מתי בחשש לניגוד עניינים, אז בוא תבהיר לנו בבקש מר שלומי זינו: 

ואיזה ניגוד עניינים יש לך ואם יש לך ניגוד עניינים, מה אתה איימו עליך, 

 עושה פה? 

 כן זאב. תיכף הוא יענה לך. כן זאב.מר אברהם בינמו:  

למה הוא תיכף יענה? לא, אני רוצה שהוא יענה עכשיו. תראה, אמרת לי,  מר שלומי זינו: 

 דיבור,  אמרת לי שאתה נותן רשות

 הוא יענה לך.מר אברהם בינמו:  

 שאני אמתין בסבלנות, שיסיים לדבר. המתנתי בסבלנות. יש פה האשמה, מר שלומי זינו: 

 בנושא, אני רק רוצה,מר אברהם בינמו:  

 .. עלי עלילה, ואנשים ישלמו על זה, ישלמו על זה, אני רוצה לשמוע,  מר שלומי זינו: 

 החשש,  בנושאמר אברהם בינמו:  

 אני רוצה לשמוע,  מר שלומי זינו: 

 סליחה, תן לי רגע,מר אברהם בינמו:  

 מה האיום? מתי איימתי עליך? מתי אני פגשתי אותך בכלל?  מר שלומי זינו: 

 בסדר, אנחנו מבינים שאתה מסמר הערב.מר אברהם בינמו:  

 לא מסמר ולא בורג ולא ...,  מר שלומי זינו: 

 שנייה, מר אברהם בינמו: 

 בוא נהייה תכלס, הרי ישיבה קודמת, מר שלומי זינו: 

 בנושא,מר אברהם בינמו:  
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בזבזת שלוש וחצי שעות בהתעסקות איזה חוות דעת אנחנו מאמצים של  מר שלומי זינו: 

 חברנו .. או של חברנו טנדלר, טנדלר לא הגיע. עכשיו, מה אנחנו עושים פה?

 כן, מר אברהם בינמו:  

 עוד הפעם להתברבר,   י גרשקוביץ: מר גאורג

 שנייה, שנייה, מר אברהם בינמו:  

 ונותנים ל.. יותר מדי?   מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אני רק יכול להגיד, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 לא, אני רואה אותך חיוך מפה לאוזן.  מר שלומי זינו: 

 ... מאבא שלך. מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 אני יכול, ברהם בינמו:  מר א

 אני יכול להיות בבית עם אשתי, מר שלומי זינו: 

 לך הביתה.  מר דן תיכון: 

 אתה תלך הביתה.  מר שלומי זינו: 

מאחר ו, מאחר והודיע עורך דין טנדלר לחשש לניגוד עניינים והוא לא מר אברהם בינמו:  

 ידון בנושא הזה, הוא יכול להשיב לך בנושא של האשמות,

 שיענה מה שהוא רוצה.  מר רועי לוי: 

 יש לו עורך דין.  מר שלומי זינו: 

 תענו מה שאתם רוצים. מר רועי לוי: 

 כן, מר טנדלר?מר אברהם בינמו:  

 נודע לי, מיכה בא ואמר לי, נודע לי ש,  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 )מדברים יחד(

בקשר לניגוד עניינים, העמדה שמתעסקים כאן בעמדה שאני באתי  ד אלכסנדר טנדלר: "עו

שאני בחשש לניגוד עניינים בנושאים שהועלו על ידי חלק מחברי המועצה. 

א' לחוק הרשויות 5העמדה שלי כאמור מתבססת על הוראות סעיף 

ייעוץ משפטי, כאשר מספיק לצורך ההימנעות מטיפול משפטי המקומיות, 
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מות כאן בין הפלגים בין חשש לניגוד עניינים. אני חושב שהמחלוקות שקיי

השונים במועצה הם מעל ומעבר לחשש לניגוד עניינים מבחינתי ולכן אני 

 חושב שאני צריך להימנע מזה למען ההגינות ולמען השקיפות. 

 מה אם האיומים? מר שלומי זינו: 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 . לא, מה עם האיומים? הוא אומר שאני איימתי עליו מר שלומי זינו: 

 אנחנו עוברים,מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 אנחנו עוברים לנושא, מר אברהם בינמו:  

 אתה אמרת, מר שלומי זינו: 

 זאב שפיגלר רבותיי, מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 אני קורא לך לסדר פעם שלישית. מר אברהם בינמו:  

 הוא לא עונה. מר שלומי זינו: 

 הוא לא יענה. רהם בינמו:  מר אב

 .. מר שלומי זינו: 

 זכותו לענות מתי שהוא רוצה. מר אברהם בינמו:  

 .. יתלונן במשטרה. תיגש.  מר יחיאל אדרי: 

 כן, זאב, זאב שפיגלר בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 רשות הדיבור לזאב שפיגלר. מר אברהם בינמו:  

 י רוצה להתייחס.אנ מר שלומי זינו: 

 אחרי זאב שפיגלר תתייחס. בבקשה זאב.מר אברהם בינמו:  

אבי, אתה יודע מה, אני מסתכל, שומע, אני מרגיש שאנחנו נמצאים בהצגה  מר זאב שפיגלר: 

הכי יפה בעיר. אני לא באתי לכאן להצגה הזאת. אני חושב שכולנו אמורים 

לא פחות חשובים מכל  להתעלות ולדון כאן בנושאי העיר, נושאים שהם

ההצגה כאן. עורך דין טנדלר, מה שאני שומע כאן זה מאוד מקומם. אם 
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מישהו מאיים, אין לך זכות, זה חובה, אתה עורך דין, אתה היועץ המשפטי 

של העירייה, חובה עליך ברגע שמישהו מאיים עליך לגשת ולהגיש תלונה 

ראשך לכאן או לכאן. במשטרה מיידית ולא לשבת כאן ולהספיד או להנהן ב

ודבר אחרון, הניגוד עניינים שקיים לכאורה על פי דבריך, אתה צריך 

להתעלות מעל זה. אתה היועץ של כולנו. לא של פלג כזה ולא של הפלג הזה 

ולא של הפלג הזה. אתה היועץ המשפטי של עירייה, עזוב אותי מה שכתוב, 

לא על פי פלג כזה או ין. אתה צריך להתעלות. אתה צריך לתת החלטה על פי ד

פלג כזה. זה הגדולה של בן אדם מקצועי, שהוא מתעלה ונותן את ההחלטות 

על פי דין. אנחנו לא מצפים ממך לעשות שום דבר מעבר לזה. לא להזדהות 

איתי, לא עם ראש העיר ולא עם פלג אחר. תזדהה עם החוק ותייצג את 

 החוק.

א מסתכן בקנוניה של השמינייה. אתה איש פוליטי. הוא אישי פוליטי. הו מר שלומי זינו: 

מתעסק בקנוניה שבאה להעליל עליי ואתה לא מסוגל גם לעמוד מאחורי ה.. 

שלך. אתה .. ואמרת שאיימתי עליך. מה אני מאיים עליך, בזה שאני דורש 

 את הפיטורים שלך? 

 בזה שאתה ממשיך לאיים עליו עכשיו. מר יחיאל אדרי: 

 אני לא, אתה,   מר שלומי זינו:

 אתה ממשיך לאיים. מר יחיאל אדרי: 

 אתה אלוף בלתפור תיקים במשטרה.  מר שלומי זינו: 

 אתה ממשיך. מר יחיאל אדרי: 

אתה חושב שזה יעבוד עליי, אתה מנסה אולי לחדש את החוזה שלך  מר שלומי זינו: 

 במשטרה.

 אתה ממשיך. מר יחיאל אדרי: 

 ור לך. זה לא יעז מר שלומי זינו: 

 אתה ממשיך לאיים. מר יחיאל אדרי: 

 לא יעזור לך. האמת עומדת על קרקע יציבה. מר שלומי זינו: 

 טוב, רבותיי,מר אברהם בינמו:  



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

31 

 אמר לך את זה, מר יחיאל אדרי: 

 את כל העלילות,  מר שלומי זינו: 

 אמר לך את זה היועץ המשפטי לפני כולם. מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא אמר. מר שלומי זינו: 

 שאתה מאיים עליו. מר יחיאל אדרי: 

 הוא לא אמר. מר שלומי זינו: 

 אתה מאיים עליו, הוא אמר. מר יחיאל אדרי: 

 שיבוא ו.. מר שלומי זינו: 

 אל תמשיך לאיים עליו.  מר יחיאל אדרי: 

שיגיש תלונה במשטרה. במה אני מאיים, בזה שאני דורש את הפיטורים  מר שלומי זינו: 

שלו? אי אפשר לקיים פה דיונים במועצת העיר עד שאנחנו לא פותרים את 

 הסוגיה הזאת.

 טוב. מר אברהם בינמו:  

 .. מר שלומי זינו: 

 רבותיי, אנחנו בסדר היום. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אפשר לדבר?  מר ישי איבגי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 ס.אני רוצה להתייח מר ישי איבגי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

קודם כל אני רוצה להגיד, ערב טוב קודם כל לכולם. אני מקווה שעכשיו  מר ישי איבגי: 

אבל שני נושאים אני  ,התחילה הישיבה שאנחנו נתחיל לדבר על הנושאים

רוצה לגעת בהם. ראשית, אני חושב שאתה מתנהג בצורה לא הוגנת, אבל 

ח לך. היום הנושאים שלנו יעלו מסיבה אחת. היום זה לא יקרה. אני מבטי

אתה ביקשת, בגלל העניין האישי שלך, והמועצה נעתרה לבקשתך, להפסיק 

את הישיבה הקודמת על ארבע נושאים, כאשר בפתח היום היו לנו עוד ארבע 

נושאים מהישיבה שלנו. אז מה אתה עושה? תראה, אני לא רוצה להגיד לך 
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של התקציב וזה שאמרת לא תגיעו לשום הישג שזה בקשר ישיר אז לעניין 

מה אתה אומר לנו עכשיו? והכול, שים לב למה אי אפשר להאמין לך אף פעם. 

תשמעו, נתתם לי את הקרדיט כראש העיר כי היה לי בעיה, עצרתי את 

הישיבה בשבילכם, אז עכשיו אני אתן לכם את הנושאים של הישיבה של אז 

לכם ביד להיום. אתה קורא לעצמך בן אדם ואני אתבטל לכם את מה שהיה 

 הוגן?

 : לא הבנתי כלום.מר אברהם בינמו

אני אחזור בשבילך אדוני ראש העיר, או קיי? אני אחזור כי זה חשוב לי  מר ישי איבגי: 

מאוד, בשביל שתבין ואני מאמין שאתה גם תסכים בסוף. היו ארבע נושאים 

ביקשת  27.9-י זוכר נכון והיום. באם אנ 27.9ועוד ארבע נושאים. ישיבה של 

לדחות את הישיבה כי יש לך בעיות אישיות. העלינו את הבקשה שלך, דחינו 

את הישיבה, בגללך, בגלל העניין האישי שלך וזה ראוי וזה נכון וככה צריך 

להיות. עכשיו מה אתה אומר לנו? אתה אומר לנו ארבע נושאים  שלכם 

אתם לא תדונו כי עשיתם לי טובה  שהייתם צריכים לדאוג להם היום,

 ודחיתם את הישיבה. 

 לא, לא אמרתי ככה.מר אברהם בינמו:  

איך? תסביר לי. היום בסוף הישיבה של היום, אנחנו אמורים להיות אחרי  מר ישי איבגי: 

 שמונה נושאים, אתה מסכים איתי?

 לא. מר אברהם בינמו:  

 לפי הזימון שלך. מר ישי איבגי: 

 לא.בינמו:   מר אברהם

 אז אתה לא יודע מה, סליחה שאני אומר לך ראש העיר, מר ישי איבגי: 

 לא,מר אברהם בינמו:  

אתה לא מוכן לישיבה. אתה לא מקבל את הזימונים, מכתיבים לך מה  מר ישי איבגי: 

לעשות ואתה חייב לקחת את המושכות לידיים. אני בספק אם אתה יכול. 

ושכות לידיים. היו היום, בוא אני אחדש לך, אבל אתה חייב לקחת את המ

באותו מעמד, באותו יום קיבלנו שני זימונים. אחד לארבע נושאים של אז 
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וארבע נושאים להיום. תסתכל. יחיאל הוא מסתכל עליך, תראה לו. אני לא 

 תהייה הוגן עם עצמך לפחות. ממציא לך. 

 היא חותמת בשמך.  מר דן תיכון: 

תכל, תבוא מוכן, תגיד אתם צודקים. עשינו, עשינו את זה עבורך. אז היום   תס מר ישי איבגי: 

 אתה בא ואתה אומר אני נגדכם. 

 לא, קודם כל ה,מר אברהם בינמו:  

 לא, אדוני ראש העיר, היום אני בסוף הישיבה הזאת, מר ישי איבגי: 

 אני מודה לך שאתה מזכיר לי את הטובה עשר פעמים.מר אברהם בינמו:  

 לא,  ר ישי איבגי: מ

 היינו כבר אחרי שלוש ורבע שעות.מר אברהם בינמו:  

 רגע, שנייה, אני יכול לסיים את הדברים שלי? מר ישי איבגי: 

 אז בוא, מר אברהם בינמו:  

 בלי שתפריע לי? מר ישי איבגי: 

 אז אל תציין את זה עשר פעמים.מר אברהם בינמו:  

ה הזו אנחנו אמורים להיות אחרי שמונה נושאים, אתה רגע, בסוף הישיב מר ישי איבגי: 

 מסכים, אתה רואה את זה בעיניים שלך. 

 לא נכון.מר אברהם בינמו:  

 אתה שלחת. מר ישי איבגי: 

 לא נכון. אין זימון להיום. מר אברהם בינמו:  

 לפי איזה חוות דעת אנחנו מנהלים ...  מר שלומי זינו: 

 ן להיום.אין זימומר אברהם בינמו:  

 אני אגיע גם לעניין המשפטי.  מר ישי איבגי: 

לפי איזה חוות דעת אנחנו מנהלים את הישיבה הזאת? נהייה פה עוד ארבע  מר שלומי זינו: 

 שעות ולא נדע לפי מה מנהלים את הישיבה. 

 רבותיי,מר אברהם בינמו:  

 האם דנים בכל הנושאים,  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(
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 כי לבטל צריך לשלוח הודעה על ביטול הישיבה. לוי:  מר רועי

 רגע, שנייה, שנייה.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

אפשר לקבל את רשות הדיבור? אתה מוכן להחזיר לי את רשות הדיבור?  מר ישי איבגי: 

תכבד לפחות את האנשים. תחזיר את רשות הדיבור לאנשים. כשנוח לך אתה 

 יא אנשים. עושה הפסקה, אתה מוצ

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 תשמור על זכות הדיבור שלי. מר ישי איבגי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

היום שמונה, שמונת הנושאים שצריכים, שאנחנו צריכים אני אומר לך ככה.  מר ישי איבגי: 

ארבע נושאים היו צריכים להיות בישיבה הקודמת. להיות אחריהם, יעלו. 

ביחד, יצאו שני זימונים. זימון לארבע וכשניהלנו את הישיבה  קיבלנו אותם

זאת אומרת שאם הקודמת, הייתה לנו עוד ישיבה שזה היום על עוד ארבע. 

היית רוצה נגיד לעשות עדכון וביטול ומה שאתה רוצה, היית צריך לעשות 

לפני הישיבה הקודמת, כי אולי היינו מקבלים שיקול אחר. לנו מגיע היום 

מדבר סוף הישיבה הזו להיות אחרי שמונה נושאים מההגינות. אני לא  אחרי

איתך על זה שגם אתה לא צודק, אבל מההגינות שלך אתה אמור לעשות את 

זה. זה א'. זה הנושא הראשון. לגבי מה שהיה בתחילת הישיבה שזה חשוב לי 

מאוד להעביר. אתה עושה טעות שאתה גורם למועצה, לך, אולי זה משרת 

האינטרסים שלך, אתה גורם למועצה להגיע למצב שיש בעצם עובדת  את

שהיא עובדת תחת יועץ משפטי, ואתה רוצה לפתוח את הישיבה הקודמת 

כשאתה יודע שיש לך שתי חוות דעת מנוגדות, כמובן שהאחרונה תוספת 

 והאחרונה אומרת שצריך לקיים את הישיבה. 

עניינים. עכשיו הוא אמר לך את זה. הוא אמר אבל הוא אמר שיש ניגוד  מר שלומי זינו: 

 שהוא בניגוד עניינים.

 אתה ראש העיר, שלא יגידו אחר כך שאנחנו מתנגחים. מר ישי איבגי: 

 זה לא התנגחות. זה קטע ענייני. הוא אמר שהוא בניגוד עניינים.  מר שלומי זינו: 
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 אפשר לסיים? מר ישי איבגי: 

 כן, כן.מר אברהם בינמו:  

 יופי. שי איבגי: מר י

 אפשר לקיים לפי החוות דעת שלו. מר שלומי זינו: 

אני אומר דבר אחד והוא מובהק. הבחורה הזו, אתה מכניס אותה, סליחה,   מר ישי איבגי: 

 איך קוראים לך גברת? תזכירי לי, מאיה? 

 מעיין. מר רועי לוי: 

 מעיין. ד מעיין פולק: "עו

 ין מעיין,מעיין. עורכת ד מר ישי איבגי: 

 לא יודעים איך לקרוא לה. מר שלומי זינו: 

חשוב לי מאוד להגיד שאתה מכניס אותה לסיטואציה שהיא בעייתית, כי היו  מר ישי איבגי: 

 לטענתך, יש שתי חוות דעת, או קיי? 

 אין שתי חוות דעת.מר אברהם בינמו:  

 אז האחרונה ביניהם, מר ישי איבגי: 

 ות דעת אחת.יש חומר אברהם בינמו:  

ממש לא. האחרונה ביניהם הוצגה בפניך שאומרת שאתה חייב לקיים את כל  מר ישי איבגי: 

 הנושאים. 

 יש חוות,מר אברהם בינמו:  

ואז רגע, שנייה, תן לי רק לסיים אדוני ראש העיר. אם היא תגיד את החוות  מר ישי איבגי: 

את החוות דעת בסדר עם מישהו אחד. אם תגיד דעת הראשונה היא לא 

השנייה היא בסדר עם מישהו אחר. לכן היית חייב להביא מתחילת הישיבה 

את היועץ המשפטי לפה ושיגיד את העמדה שלו שהוא כבר אמר אותה. 

עבורנו הוא כבר אמר אותה. ואנחנו היום נקיים את הנושאים כמו שאתה 

אומר לך, לא לא עשית ביטול ויעלו כל שמונת הנושאים, ואם לא, אני זימנת, 

תהייה שום התקדמות באף נושא כי יש פה נושאים שמרבית חברי המועצה 

מייצגים אותם ואנחנו כפועל יוצא, שיש רוב במועצה שאתה נהנית ממנו 

שנים, שנים, היום רוב במועצה יכול להחליט שמאלה ימינה. היום, אני אגיד 
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מה להגיד. לא  לך את האמת, בהצבעה אני כבר לא יודע מה יהיה. לא יודע

יודע מי נגד מי. כל יום קם מישהו אחר למקום אחר. אני כבר לא יודע מי נגד 

אני יודע והחברים שלנו יודעים מה אנחנו נצביע. אבל אני לא יודע מה מי. 

השאר יצביעו ולכן אתה תעלה שמונה נושאים בוערים למועצת העיר גם 

 מההגינות וגם מהחוק. 

 ואתה יכול לנהל את עצמך, מאחר מר אברהם בינמו:  

 או קיי, מר ישי איבגי: 

 ולנהל את הסיעה שלך,מר אברהם בינמו:  

 בסדר, אז בוא, בוא נראה,  מר ישי איבגי: 

 אני יכול, רגע, תן לי לסיים.מר אברהם בינמו:  

 או קיי,  מר ישי איבגי: 

עורך דין רון ברנט יש חוות דעת אחת בלבד, חוות הדעת ניתנה על ידי מר אברהם בינמו:  

 בתוצאה, 

 זה שמאיימים עליו? מר דן תיכון: 

בתוצאה היא, הודעתו של עורך דין אלכס טנדלר שבכל הנושאים שהועלו מר אברהם בינמו:  

בישיבה שלא מן המניין, הינו נמצא בחשש לניגוד עניינים. אי לכך אנחנו נדון 

ם בכירים, נסיים את בארבעת הנושאים של ישיבה, של הוועדה למינוי עובדי

 הדיון ונעבור לישיבה הבאה.

 מה הישיבה הבאה? מר ישי איבגי: 

 כן, רבותיי,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 לא, לא, לא, אתה צועק. אתה משלה את עצמך. מר דן תיכון: 

 כן בבקשה. רועי, רועי כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

ם כן לא מבין על סמך מה אתה קובע את מה שקבעת אדוני ראש העיר, אני ג מר רועי לוי: 

כרגע. כי גם אם אני הולך לפי מה שאתה אומר שזה החוות דעת של עורך דין 

על אף שהיא לא מקובלת עליי, היא לא נכונה, לא ניתן לקבל רון ברנט, 

אותה, יש דרך גם לקבל חוות דעת חיצונית, זה מעוגן בחוק הרשויות 
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, יש דרך, יש פרוצדורה וצריך ללכת לפיה. אני לא המקומיות ייעוץ משפטי

הולך לפי החוות דעת הזו אבל אני אומר אם אתה אמרת שאתה הולך לפי 

החוות דעת הזאת, אז אני מנסה רגע להיכנס למתווה שאתה ציירת לעצמך. 

בעצם לקחתם הצעה, ישיבה שלא מן המניין של חמישה חברים ובמתווה הזה 

שא הראשון פירקתם לארבע תתי נושאים ועשיתם ופירקתם אותה. את הנו

ממנו ארבע נושאים ואת הנושא, ואת ארבעת הנושאים הנוספים הכנסתם 

אותם כארבעה נושאים. עכשיו אדוני ראש העיר, לישיבה שלאחר מכן 

ואחת, והיום לספטמבר בשעה ארבע שלושים  25-שזומנה, שוב אני חוזר ב

צריך לחזור על זה אבל ככה במקצת,  בשעה שבע בערב. בישיבה הקודמת, לא

כפי שישי אמר, אתה ביקשת  ממניעים אישיים לדחות את הישיבה, זה בסדר 

 גמור, אני מקווה גם ש,

 הכול בסדר.מר אברהם בינמו:  

 שהיא החלימה, בעזרת השם. מר רועי לוי: 

 הכול בסדר.מר אברהם בינמו:  

 רפואה שלמה. מר רועי לוי: 

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

ולכן דחינו. זאת אומרת אם היינו הולכים קלאסי לפי הפקודה אז היא  מר רועי לוי: 

החול היום אומרת ביום, ביום החול הבא אחרי הישיבה, יימשכו הדיונים. 

הבא, נכנסנו לחגים, נכנסו לחוג המועד, אז כל היום הבא איכשהו הגענו 

שאלתי את עצמי כל הזמן למה לא להיום וזה בסדר וקיבלנו עדכון, אגב, אני 

שהיא תתווסף כעדכון לסדר  854יום  למחרת אבל קיבלנו עדכון לגבי ישיבה 

, ההזמנה נמצאת אצלי ביד, זה לא 855. כאשר ישיבה 855היום של ישיבה 

זה, אתה נתת את ההזמנה הזו אני הולך שוב לפי הרעיון שלך, לפי חוות דעת 

קבל אותה ואני הולך לפי הראש שלך, ורון של רון ברנט, על אף שאני לא מ

את ארבעת הנושאים האלה. אנחנו באנו  855ברנט אמר לך להביא את ישיבה 

לישיבה הזו ועכשיו אתה אומר לנו אני לא רוצה לדון בכלל בנושאים שעל 

 סדר היום בישיבה זו. 
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 אבל לא סיימנו ישיבה אחת.מר אברהם בינמו:  

להבהיר את אומר בתחילת הישיבה, לכן היה חשוב לי גם כן  לא, אבל אתה מר רועי לוי: 

העניין הזה וזה היה חשוב לכולם כדי שנבין מה אנחנו עושים בישיבה הזאת, 

ואז אתה מבין כבר עכשיו שלא קיבלנו ביטול לישיבה. עכשיו אדוני ראש 

 העיר, יש דרך לבטל ישיבה, 

 שיבות היום.לא, יכול להיות שנקיים שלוש ימר אברהם בינמו:  

יש דרך, יש דרך לבטל ישיבה שהוזמנה אבל לא ביטלו אותה. אמרו לנו בואו  מר רועי לוי: 

 855תעדכנו את הנושאים. התכוננו לנושאים מסוימים. זה אומר שבישיבה 

יש את ארבעת הנושאים שזימנת על פי חוות הדעת של רון ברנט שאתה אומר 

בלת אותה, והוא אומר לך תעלה אני מקבל אותה, על אף שהמועצה לא מק

את הנושאים האלה היום. על הנושאים האלה אתה רוצה לעדכן? תעדכן את 

. אבל אתה הבאת 854הנושאים ש, תעדכן את הנושאים  ואני בעד של ישיבה 

לנו את החוות דעת הזאת, אז מה אתה הולך גם נגד החוות דעת של היועץ 

של היועץ המשפטי החיצוני? אני המשפטי של העירייה וגם נגד החוות דעת 

אומר לך אדוני ראש העיר, שיש גבול גם כאן שצריך לשים, גם אתה צריך 

לשים איזשהו קו בעניין הזה כדי להבין שגם אם אתה הולך לפי זה, שוב, אני 

לא מסכים לחוות דעת ואני בכלל לא נכנס לזה, אבל גם אם אתה החלטת 

עת והזמנת אותנו לישיבת מועצה על פי לאמץ לעצמך איזושהי סוג של חוות ד

אותה חוות דעת, לא יכול להיות שאנחנו לא נדון בכל הנושאים שאתה 

הבאת. לכן אלה הנושאים לסדר היום. אני לא מבין בכלל למה, זאת אומרת 

אני לא מבין איך זה בכלל הגיע למחלוקת. אני לא מבין איך זה הגיע 

ת, למה, ניהלנו, כפי שאמרו, ניהלנו למחלוקת. הבנתי את זה בישיבה הקודמ

ויכוח ארוך מאוד שטרם הסתיים וייקח זמן אבל הוא בסוף יסתיים, איזה 

חוות דעת גוברת על איזה חוות דעת ואם זה חוות דעת ואם זה לא חוות דעת, 

ואם זה ניגוד עניינים או מה זה בכלל ניגוד עניינים. אגב, במילה לנושא הזה, 

שפטי לא נמצא בכלל בניגוד עניינים בעניין של לחוות אני סבור שהיועץ המ

דעה בנושאים שעל סדר היום. אני לא מבין איך נושאים שעל סדר היום בכלל 
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לא .. היועץ המשפטי, אני לא יודע איך נושאים שעל סדר היום בכלל מגיעים, 

זאת אומרת ההחלטה לדעתי היא די פשוטה. האם נושאים שהוזמנו על ידי 

צה יכולים לדון / לא יכולים לדון, אבל שוב, אני לא רוצה בכוונה חברי מוע

בנקודה הזו לגעת בעניין הזה ספציפי. העניין היום שעומד שגם אם אני הולך 

לפי החוות דעת שלך אדוני ראש העיר, עם כל המועצה הולכת לפי אדוני 

לספטמבר. על  25-שנקבעה להיום נשלחה ב 855החוות דעת שלך, ישיבה 

שיבה הזו שלחו לנו עוד נושאים לעדכון. אגב, זה לא, זה גם לא איזה משהו הי

ממה שקורה בדרך כלל בישיבות. זאת אומרת לעיתים אתם  ששונה וחריג

מזמינים אותנו לישיבות עשרה ימים מראש בגלל שיש נושאים כספיים ואז 

יומיים לפני כן אתם מכניסים לנו עוד שישה שבעה שמונה עשרה נושאים 

כעדכון לתוספת לישיבה. אני הייתי משוכנע שזה אותו הדבר. אני מתפלא 

ומקריא נושאים שהם לא על סדר היום שאנחנו  בתחילת הישיבה שאתה בא

קיבלנו. אדוני ראש העיר, אם אתה החלטת לאמץ חוות דעת, תאמץ עד הסוף 

ל ואלה הנושאים שעל סדר היום. אנחנו זומנו, אני מבקש לקיים את הדיון ע

 הנושאים במלואם ונוכל להתקדם נושא נושא וכמה שנצטרך מבחינת שעות. 

 מר דן תיכון בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בישיבה הקודמת אני עזבתי באמצע  מר דן תיכון: 

 .. קיבלתי אותו.הישיבה. אני לא ידעתי אם היא הסתיימה או לא הסתיימה. 

ומר ... וכשהכנתי את עצמי לישיבה של היום, פתחתי את מכל מקום אני ש

ההזמנה וקראתי את ההזמנה שאתה מספרת אותה, אתה הכוונה בשמך כי 

ולכן עצרתי אותך בתחילת הדרך כדי לשמוע היטב  855אתה ראש העיר, 

האם אני מבין נכון את מה שאתה אומר ואכן הבנתי נכון. זאת אומרת אני 

בריי עיזבו אותי מהישיבה הקודמת, אני לא הייתי, הבנתי בכלל ואמרתי לח

ארבעה סעיפים וזה מה  855אני לא יודע איך היא נגמרה. אני בא לישיבה 

שצריך לדון. אבל היה מי שאמר חסרה לך חוליה אחת. בסדר, יכול להיות 

היא לשלוח מכתב לכל  855שחסרה לי. מכל מקום בדרך היחידה לבטל את 

 ..., לא שזה חוקי, חברי המועצה שהישיבה
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 נכון.מר אברהם בינמו:  

לא שזה חוקי, אבל אם רצית להימלט מן הפח שטמנו לך וטמנו לך פח כאן,  מר דן תיכון: 

-לפחות העובדים שלך, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו עומדים על כך ש

.. שהם יעלו בהתחלה אבל חבריי שכנעו אותי  המקורי ארבעת הסעיפים 855

 ת הישיבה הקודמת קודמת כנראה.שדריש

 בסדר גמור.מר אברהם בינמו:  

 ואני קיבלתי. אל תנסה, מר דן תיכון: 

 אני מקבל את עמדתך.מר אברהם בינמו:  

 תודה.  מר דן תיכון: 

 אני מבקש להיכנס לדיון. מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה להתייחס. מר שלומי זינו: 

 היכנס לדיון. לא תיכנסו לדיון, אנחנו,לא, אני מבקש למר אברהם בינמו:  

 יפה, אז בוא, מר שלומי זינו: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 יש פה, יש פה ... סליחה על הביטוי, מר שלומי זינו: 

 בואו ניכנס לדיון.מר אברהם בינמו:  

עם מוסר כפול. מה המוסר הכפול? מה המוסר הכפול .. ואומר בבקשה  מר שלומי זינו: 

לחודש על נושא תפקוד של היועץ  16-ה שלא מן המניין שהוגשה בלישיב

המשפטי, חברי, ראש העיר לא רשאי לכנס את ה, לא .. לכנס את ישיבת 

מועצת העיר הזאת כי הבקשה לא חוקית ואז בא חברי מר רועי  לוי ומציע לך 

גם אם אתה מסתמך על חוות דעת של ברנט או מפרשן את החוות דעת של 

א אומרת שצריך להעלות את הנושאים לדיון בישיבה הזאת, ואני ברנט שהי

קורא את החוות דעת של ברנט ואני רואה שהוא אומר משהו אחר. הוא לא 

בשל חוסר  – 4אומר את מה שהוא אמר. הוא אומר בשל חוסר, בסעיף 

הסמכות ו/או הבעייתיות בהצעות המונחות, הוא כתב המנוחות, המונחות על 

ממליץ כי הישיבה תיפתח בהתנגדות לדון בהצעות בהתאם השולחן, אני 

לתקנות במטרה שלא לכלול את הנושאים על סדר היום ו/או  28לסעיף 
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להסירם מסדר היום. ועכשיו עם כל ההתייפייפות של החברים, אנחנו נתנו 

לך, הבת שלך לא הרגישה טוב, אנחנו מאחלים לה רפואה שלמה, זה פשוט 

הישיבת מועצת העיר  האחרונה יש לה כבר פרוטוקול. בושה לאינטליגנציה. 

זאת אומרת גם אם רוצים קצת לשנות או למכור משהו אחר לציבור או מה 

שהיה כאן, אז כל בר דעת ייכנס לאתר של העירייה ויקרא את הפרוטוקול של 

ישיבת מועצת העיר האחרונה ויראה שאנחנו היינו באיזשהו דיון סרק של 

שכנראה גם היום יהיה עוד ארבע שעות, עוד חמש שעות,  שלוש וחצי שעות,

ויש אנשים פה שרוצים להימנע מלקיים דיון בנושאים שעומדים על סדר 

היום, וזאת בשל הוויכוח העקרוני, ותחשבו שאני מתנגד ותחשבו שאני צודק, 

לא יכולים  אבל אני בא ואומר חבר'ה, בואו נדבר גלויות ותכלס. אנחנו

ם בגלל הוויכוח שהיה בישיבת מועצת העיר הקודמת שהוא להמשיך להתקד

פה גם על השולחן, רק אף אחד לא שם את ה, לא מציג את ה.. ואומר איזה 

חוות דעת אנחנו מאמצים. האם את חוות הדעת של היועץ המשפטי עורך דין 

טנדלר שנאמר לנו בפתח הישיבה שהוא בניגוד עניינים, אבל בישיבה הקודמת 

שיש חוות דעת שלו שאומרת שצריך להעלות את כל הנושאים נאמר לנו 

בבקשה לישיבה שלא מן המניין שהגישו חברי יש עתיד, חברי מפלגת העבודה 

ודן תיכון, להתחיל להחזיר את יחיאל אדרי לתפקיד אחרי שהודח וכו' וכו' 

וכו' או שאנחנו מקבלים את חוות הדעת של עורך דין רון ברנט ואני גם 

יך שהבאת דווקא אותו אבל זה נושא אחר. השאלה המרכזית היא מתפלא על

איך אנחנו תכלס באמת מתקדמים לנושאים שעל סדר היום. יש פה הצעות 

לסדר, יש פה שאילתות, יש פה את התב"רים של דוכיפת, יש פה אישורים של 

דו"חות כספיים, יש את הישיבה הזאת עם שמונה נושאים שאני גם חושב, 

לא חתום על הבקשה הזאת, שיש פה נושאים מאוד חשובים.  למרות שאני

הנושא של עובדי עירייה שמתעסקים בפוליטיקה או עובדי עירייה למשל 

 שמתערבים בישיבות מועצת עיר. יש עוד הרבה דברים, 

 טוב, רבותיי, אנחנו,מר אברהם בינמו:  

 עוד לא סיימתי. מר שלומי זינו: 
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 מים את הדיון המקדמי. לא, לא,אנחנו מסיימר אברהם בינמו:  

 דקות. 5יש לי  מר שלומי זינו: 

 בערך. 15זה מר אברהם בינמו:  

 דקות.  3זה  מר שלומי זינו: 

 אני מבקש שתביא לי את החוות דעת. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 מה אמרת ראש העיר? מר שלומי זינו: 

 לא, דיברתי איתה.מר אברהם בינמו:  

אז השאלה היא פשוטה. האם אנחנו נכנסים לעניינים או למקרים הנדירים  זינו: מר שלומי 

כמו שנקבע בעניין ... שצוטט פה מתוך דו"ח מבקר המדינה על עיריית  נשר 

ואנחנו יכולים לאמץ חוות דעת משפטית מנוגדת לחוות דעת של היועץ 

העירייה המשפטי, זה היה רלוונטי לישיבה הקודמת שבה היועץ המשפטי של 

לא טען שהוא בניגוד עניינים אבל עכשיו אנחנו, אני חושב שנפתרה לנו 

הסוגיה. אם הוא טוען שהוא לא בניגוד, שהוא בניגוד עניינים, אז החוות דעת 

 שהוא נתן היא מבוטלת, ואם החוות דעת שלו מבוטלת, 

 לא, לא,מר אברהם בינמו:  

יא חוות הדעת של עורך דין רון ברנט ועל פי החוות דעת היחידה שיש פה ה מר שלומי זינו: 

חוות הדעת של רון ברנט, כל הנושאים האלה לא חוקיים ובפתח הישיבה 

 צריכים לדון בבעייתיות של ההצעות המונחות על השולחן.

טוב רבותיי, רבותיי, תמו ההמלצות וההצעות וההתנגדויות והחוות דעת. מר אברהם בינמו:  

 בנושא, בנושא בכירים. הדיון שלנו הוא בנושא,

 אז כן דנים או לא דנים? מר שלומי זינו: 

 בנושא בכירים.מר אברהם בינמו:  

 כן דנים? מר שלומי זינו: 

 רבותיי, עכשיו אני מדבר.מר אברהם בינמו:  

 לא, אבל דנים? מר שלומי זינו: 

ארבעת לא, אני אענה כשאני ארצה. להלן ההתייחסות לסדר היום למר אברהם בינמו:  



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

43 

 לארבעת הנושאים, הנושאים, 

 רגע, אתה אימצת את חוות הדעת,  מר רועי לוי: 

 לארבעת הנושאים, לארבעת הנושאים, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 רבותיי, אני אענה כשאני ארצה.מר אברהם בינמו:  

 לא, אבל אתה אמרת משהו,  מר רועי לוי: 

 הדעת,חוות הדעת, חוות מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול לחדד את מה שאמרת? מר רועי לוי: 

 אני לא מחדד עפרונות, אני לא מחדד דברים. תן לי. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 רבותיי מספיק. טוב, מר אברהם בינמו:  

 בסוף חידדת. מר ישי איבגי: 

 אני מתייחס, אני מתייחס,מר אברהם בינמו:  

 זה? אתה מקבל את  מר רועי לוי: 

 מקבל את דעתו.מר אברהם בינמו:  

 מה זה אומר? מר רועי לוי: 

 אני מקבל את דעתו. אז תנו לי לסיים נושא ראשון ונעבור לנושא שני.מר אברהם בינמו:  

 אבל תסביר מה זה אומר. מר רועי לוי: 

 אני לא אסביר. אתם רוצים למשוך את הזמן,מר אברהם בינמו:  

 ממש לא. מר רועי לוי: 

 אז תמשכו.מר אברהם בינמו:  

 רק תסביר. מר רועי לוי: 

 אני אסביר.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 הנה, הוא מסביר, הוא מסביר. מר ישי איבגי: 

חוות הדעת המשפטית, חוות הדעת המשפטית שנתקבלה על ידי עורך דין מר אברהם בינמו:  

טי של העירייה מר רון ברנט, נתקבלה בעקבות הודעתו של היועץ המשפ
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 טנדלר, שהינו נמצא בניגוד עניינים.

 למי הוא הודיע? מר רועי לוי: 

 הוא הודיע לראש העיר.מר אברהם בינמו:  

 הוא הודיע עכשיו. מר שלומי זינו: 

שנייה, שנייה, די חבר'ה, תפסיקו להפריע לי בבקשה. מאחר, מאחר, מר אברהם בינמו:  

חוסר סמכותכם והינן בניגוד לדיני עיריות, ן במאחר והנושאים שהעליתם הינ

 אין צורך כלל לקיים עליהם הצבעה כפי שהובהר לכם בישיבה הקודמת.

 הוא אומר אין צורך לקיים דיון בכלל. מר שלומי זינו: 

 אין צורך, רבותיי,מר אברהם בינמו:  

 לא לקיים דיון ויחיאל אדרי אומר, מר שלומי זינו: 

 ו כבר קיימנו,אנחנמר אברהם בינמו:  

 .. לא לקיים דיון, מר שלומי זינו: 

אנחנו כבר, אנחנו כבר קיימנו דיון בנושא הזה. סליחה. קיימנו דיון מר אברהם בינמו:  

 בנושא הזה. 

 יש מנהל חדש כאן? מר דן תיכון: 

ולכן ברשותכם, ברשותכם הנושא הזה של ועדת בכירים הסתיים. אני מר אברהם בינמו:  

 מקבל את עמדתו של דן תיכון, אני מקבל את עמדתך.  עובר ואני

 זה שיא. מר דן תיכון: 

אני מקבל את עמדתך ואנחנו אכן נדון בארבעה הסעיפים הנוספים. אני מר אברהם בינמו:  

 מקבל גם את עמדתך מר איבגי ואנחנו נדון בנושאים הנוספים, 

 אבל אין לנו חוות דעת לגביהם. מר שלומי זינו: 

 יש, יש, יש, יש, תירגעו, תירגעו.הם בינמו:  מר אבר

 טוב. מר שלומי זינו: 

ונדון בנושאים הנוספים. הנושא הראשון, אין לי את הנושאים. כן, מר אברהם בינמו:  

הנושאים שהועלו על ידי חמישה חברי מועצה במסגרת בקשתם של ישיבה 

. "דות כרמלמור"חילוף חבר ועדה לתכנון ובנייה  -שלא מן המניין, אחד 

ביטול החלטות ישיבת   –החלפת דירקטורים במתנ"ס. שלוש  –שתיים 
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דיון חוזר בהחלטות ישיבת מועצת העיר  –. ארבע 852מועצת עיר מספר 

 . מי מבקש ...?852מספר 

 )מדברים יחד(

 הודעה לפרוטוקול, הודעה לפרוטוקול,  מר שלומי זינו: 

 מה?  מר יחיאל אדרי: 

 נדון בה. מר אברהם בינמו: 

אם מתחילים בנושא הזה של מינוי חבר ועדה, חבר מועצה להיות חבר  מר שלומי זינו: 

בוועדת תכנון, אני אצא כי אני נמצא בניגוד עניינים ואני הגשתי בקשה 

לוועדה לניגוד עניינים לקבל חוות דעת, ועד שאני לא אקבל חוות דעת אני לא 

 אשתתף בשום דיון ..., 

 טוב,ו:  מר אברהם בינמ

 אבל אני כן מבקש לקבל, לפני שאני יוצא, מר שלומי זינו: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

את החוות דעת המשפטית שמאפשרת או לא מאפשרת לדון בנושאים  מר שלומי זינו: 

 האלה.

 אז קדם אני אקרא אותה ואז תוכלו, מר אברהם בינמו:  

ותכם. סליחה, רק תן לי ברשותך להבין אני רוצה להבין רק דבר אחד ברש מר יחיאל אדרי: 

 דבר אחד. 

 כן, אני, כדי שאתם תקבלו את חוות הדעת, סליחה רגע,מר אברהם בינמו:  

 רק משהו כדרך הערה. מר יחיאל אדרי: 

אנחנו נעשה הפסקה של חמש דקות, תקבלו אותה, תקבלו אותה. אני מר אברהם בינמו:  

אני מבקש לצלם לי את חוות  מקבל את דעתכם. חמש דקות נעשה הפסקה.

 הדעת. נא לסגור את הפרוטוקול.

 )ההקלטה הופסקה(

בהתאם להערה של מר דן תיכון, לדון בארבעה סעיפים שהוגשו בבקשה מר אברהם בינמו:  

של ישיבה שלא מן המניין, ובהתאם להערות חברי המועצה כי לא נתקבל 

וההערות שנתקבלו גם  , ולטובת השקיפות, הניהול התקין855ביטול לישיבה 
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ממר רועי לוי וגם ממר יחיאל אדרי, יועלו לדיון כעת לישיבה ארבעה נושאים 

. התאמה "מורדות כרמל"כדלקמן. חילוף פרסונלי בוועדה לתכנון ובנייה 

ביטול  –והחלפת דירקטורים במתנ"ס. החלפת דירקטורים במתנ"ס. שלוש 

דיון חוזר בהחלטות ישיבת  –. ארבע 852החלטות ישיבת מועצת העיר מספר 

אני חוזר ואומר, מאחר ועורך דין טנדלר הודיע גם . 852מועצת העיר מספר 

 בנושאים אלו כי הינו נמצא בחשש לניגוד עניינים, מוגשת לכם,

 הוא לא הודיע. מר רועי לוי: 

מר אברהם בינמו: מוגשת לכם חוות דעת משפטית ואני מבקש, שהוגשה לכם, ואני מבקש 

 רוא אותה. אף לק

 אבל לפני כן אני מבקש להעיר משהו. מר יחיאל אדרי: 

 תן לי לסיים ותעיר על הכול.מר אברהם בינמו:  

לא, אני לא רוצה להעיר על הכול. לא מעניין אותי הכול. יש פה דברים  מר יחיאל אדרי: 

שבכלל לא קשורים אלי. ביקשתי, פתחת את הישיבה ..., אתה יכול להמשיך 

 ה את כל הסדר שלך.ואז תעש

 לא, תן לי בבקשה להמשיך את הסדר שלי. חוות הדעת שניתנה בנושאי, מר אברהם בינמו:  

 כן, מה שלומי זינו יוצא בסעיף הראשון בנושא, מר אברהם בינמו: 

 אני מבקש שתקראו לי בסעיף השני. מר שלומי זינו: 

 של תכנון ובנייה. בהתאם לסעיף,כן. יקראו לך, שלומי זינו יצא בנושא מר אברהם בינמו:  

 .854לא, אבל יש לי הערה לפרוטוקול  מר יחיאל אדרי: 

 אם הוא בניגוד עניינים, הוא לא יכול גם להצביע.  מר דן תיכון: 

 בהתאם ל,מר אברהם בינמו:  

 הוא לא יכול.  מר דן תיכון: 

 הוא לא יצביע. בסדר. מר אברהם בינמו:  

 תקרא לו, הוא אמר ש מר דן תיכון: 

 לא, לא, לא, כשיסתיים הדיון. תפסיק, תפסיק.מר אברהם בינמו:  

 בנושא השני. דוברת:

 , לחוק התכנון והבנייה 19הוא גם שומע אותך. בהתאם לסעיף מר אברהם בינמו:  
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 ,855אתה נכנס לפרוטוקול  מר יחיאל אדרי: 

 כן, הרכבה של ועדה מרחבית, מר אברהם בינמו:  

 ... י: מר יחיאל אדר

כשאני אסיים. הרכבה של ועדה מרחבית לתכנון ובנייה ובכלל זה יושב מר אברהם בינמו:  

ראשה ייקבע על ידי שר האוצר והוא המוסמך היחיד למנות את חברי 

הוועדה. אין כל סמכות למועצת העיר למנות ו/או להחליף ו/או לבצע שינוי 

לחוק האמור  21לסעיף פרסונלי מתוך כלל נציגי הרשות המקומית בהתאם 

על כן יש לדחות את שמונה חבר ועדה תוקף כהונתו יהיה לחמש שנים. 

 ההצעה ואין לקבלה מחוסר סמכות ולהצביע עליה. 

מר אברהם בינמו: בנושא ההתאמה, בסעיף השני, בנושא ההתאמה וחילוף דירקטורים 

 במתנ"ס, לא ברור כלל מתוקף מה סבורים,

 לא, רגע, לא, מר רועי לוי: 

 שנייה, מר אברהם בינמו:  

 סליחה, מר רועי לוי: 

 דקות. אתה תגיד מה שאתה רוצה בזמנך.  5אני תן לי לסיים. יש לי מר אברהם בינמו:  

 אבל יש לך נושאים בסדר היום. מר רועי לוי: 

 אני רוצה לדבר על כולם. אתה תדבר אחד אחד. מר אברהם בינמו:  

 או קיי. מר רועי לוי: 

התאמה בנושא, התאמה והחלפת דירקטורים במתנ"ס, לא ברור כלל ברהם בינמו:  מר א

מתוקף מה סבורים המבקשים כי החלפת דירקטורים במתנ"ס הינה בסמכות 

מועצת העיר. אין למועצת העיר כלל סמכות למנות, להדיח או להחליף 

ה דירקטורים במתנ"ס, כך כותב היועץ המשפטי רון ברנט, המתנ"ס הינו חבר

לחוק  59לתועלת הציבור, חלץ, המנוהלת בהתאם לחוק החברות. לפי סעיף 

החברות, האסיפה הכללית השנתית של החברה תמנה את הדירקטורים, 

בהיעדר הוראה מיוחדת לעניין מינוי  דירקטורים לתקנון החברה וכאמור 

לחוק החברות, רק  59, ובהתאם להוראות סעיף 59בהתאם להוראות סעיף 

מניות הם בעלי הסמכות הבלעדית במסגרת האסיפה הכללית של בעלי ה
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החברה לשנות את הרכב הדירקטורים. עיון מנסח החברה מלמד כי רוב 

מניותיה בבעלות הסוכנות היהודית ו/או חברות בעלות זיקה ישירה לסוכנות. 

משכך, אין סמכות למועצת העיר להתערב במינוי הדירקטורים וסמכות זו 

 ק לבעלי מניות החברה המנהלת את המתנ"ס. מוקנית אך ור

. מדובר 12.7.2017החלטות מועצת העיר מישיבה מיום  –סעיף שלישי מר אברהם בינמו:  

, החלטה 12.7.2017בהצעה לביטול כלל החלטות ישיבות מועצת העיר מיום 

. עיון בתקציב ההחלטות שהתקבלו מלמד כי מדובר בישיבה בה 852מספר 

בנושאים שונים, לרבות אישור פרוטוקול ועדת כספים התקבלו החלטות 

, אישור תב"רים רבים, אישור פרצלציה במספר מגרשים, 13.6.17מיום 

ונושאים אחרים שאינם כספיים. הטיעון המרכזי הינו כי הקוורום ישיבת 

ועדת כספים לא היה חוקי, מאידך אין כל טענה לגבי פורום לא חוקי בישיבת 

פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים. אני רוצה להוסיף  המועצה שאישרה את

שלישיבת ועדת כספים חוות דעתו של עורך דין אלכס טנדלר אישרה את 

חוקיות הישיבה. כידוע תפקידה של ועדת הכספים הינה לייעץ למועצה, סעיף 

לפקודה, ואיננה מקבלת החלטות, בעוד שהסמכות לקבל החלטות נתונה  149

ובר בהחלטת מועצה שנתקבלה כדין, ישיבת מועצה מן למועצה. בנסיבות, מד

המניין בפורום חוקי, ואין כל נימוק לביטולה. בנוסף לפי חוות דעתו של עורך 

בפורום חוקי  13.6.17-דין טנדלר, ועדת הכספים קיימה את ישיבתה ב

ב' לפקודה קובע באופן 166ב' לפקודת העיריות. סעיף 166בהתאם לסעיף 

ל המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, במידה מפורש כל ועדה ש

שלא נקבעה הוראה אחרת בעניין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת 

דיוניה. וכך נוסיף כי מדובר במעשה עשוי וכי לאחר שלושה וחצי חודשים 

העירייה הסתמכה על החלטת מועצת העיר ונעשה שימוש בכספים בהתאם 

החלטת המועצה. ביטול החלטותיה, ביטול לאישור ועדת כספים ובהתאם ל

החלטות שהעירייה וצדדי ג' הסתמכו עליהם, לרבות פרוטוקול ועדת כספים, 

וללא כל נימוק מהותי לגוף ההחלטה, יהיה בעל השלכה רחבת היקף על 

דוגמה שממחישה את הנושא הינה קיום החלטות המועצה בעניין העירייה. 
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כבישים בסמוך למוסדות חינוך במהלך  תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך, סימון

חודש אוגוסט אשר תמו והושלמו עד לתחילת חודש ספטמבר, ואם אתם 

רוצים שנוציא את הפסים, את מעברי החצייה, אנא הודיעונו על כך. לעניות 

דעתי פניה מתאימה לבית המשפט במידת הצורך, תעצור כל ניסיון פסול 

וברוב דעות כדין. החלטות במועצה, במינהל חוקי לביטול החלטות שהתקבלו 

לפקודת העיריות.  139החלטות המועצה הינן בחזקת הכשרות לפי סעיף 

כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר יראו כל ישיבה של מועצה או  –א' 139סעיף 

של ועדה מוועדותיה שנקבלה בהחלטה כישיבה שנתכנסה ושהתקיימה 

בעלי סגולות הכשרה כדין. כהלכה. שתיים, כל האנשים שנכחו בישיבה כ

שלוש, כל ועדה שדנה בעניין פלוני, כוועדה שהוקמה כהלכה מוסמכת לדון 

בעניין שפורש בפרוטוקול של ההחלטה שנתקבלה. משכך אני סבור כי אין 

 להעלות הצעה זו וכל ארבע ההצעות להצבעה כלל. רשות הדיבור נתונה לכם.

 אז אני יכול? מר יחיאל אדרי: 

 כן, בבקשה.בינמו:  מר אברהם 

שאתה סגרת אותו. אני לוקח את  854אני רוצה לחזור לפרוטוקול תודה.  מר יחיאל אדרי: 

החוות דעת של רון ברנט. בלה בלה בלה, סעיף שלוש כותב אני ממליץ לזמן 

דיון בארבע ההצעות הראשונות שמועלות בבקשה על פי הסדר בהן וההצעות 

 ת דין,שהועלו בבקשה. אני מבקש מעורכ

 מעיין. מר רועי לוי: 

מעיין להקשיב. במקרה הזה במיוחד. בשל חוסר הסמכות או הבעייתיות  מר יחיאל אדרי: 

אני ממליץ כי הישיבה תיפתח בהתנגדות לדון בהצעות המונחות על השולחן, 

לתקנון במטרה שלא לכלול את הנושאים על סדר  28בהצעות בהתאם לסעיף 

 ום. היום או להסירם מסדר הי

 חוות דעת של ברנט. מר רועי לוי: 

, כידוע אני ניסיתי 19.717-זה חוות דעת של ברנט. בעמוד הראשון, מה מר יחיאל אדרי: 

, משכך, בוטלומה אמרת לי? שהוא  28בישיבה הקודמת לדבר על סעיף 

 משכך, 
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 )מדברים יחד(

 לתקנון, לתקנון,  מר יחיאל אדרי: 

 זה הוא כתב.  מר רועי לוי: 

 לתקנון, לתקנון. 28 מר יחיאל אדרי: 

 את יועצת משפטית? :מר דן תיכון

 לא, לא, סליחה. דוברת: 

ולכן מעיין, אני מאמין שראית את החוות דעת הזאת, ואני בא ושואל  מר יחיאל אדרי: 

 , 854שאלה אחרת. 

 ... דוברת:

 תקנון.  28לדון בהצעה או ביטול הצעה זה  מר יחיאל אדרי: 

 לפקודת העיריות.  28אין סעיף  לוי: מר רועי 

 יפה. את אמרת שזה בוטל.  מר יחיאל אדרי: 

 ,28כתבת לנו בחוות דעת לגבי סעיף   מר רועי לוי: 

 שהוא בוטל. מר יחיאל אדרי: 

 שבו ניתן היה,  מר רועי לוי: 

 מעיין רק אני נותן לך, רק אני נותן את רשות הדיבור.מר אברהם בינמו:  

 זה לא עניין של רשות דיבור.  י: מר רועי לו

 בבקשה. רק אני נותן לך את רשות הדיבור.מר אברהם בינמו:  

לכן אני בא ואני אומר, לא משנה, אני לא נכנס ל, לא נכנס לזה. אם אנחנו  מר יחיאל אדרי: 

לא קיים. ואם הוא לא קיים, אני לא מבין למה  28, 28מדברים על, לתקנון 

 דר, בחוות דעת של עורך דין ברנט, הוא מופיע בהצעה לס

 ."מורדות כרמל"אני מבקש שתקראו לשלומי כי אנחנו לא דנים עדיין במר אברהם בינמו:  

אני, אני יתרה מזאת, יתרה מזאת, אני חושב אדוני ראש העיר, אם לפי  מר יחיאל אדרי: 

 החוות דעת של מר רון ברנט כל הנושאים האלה לא חוקיים ולא יכולנו, לא

נוכל לדון בהם, אני לא מבין למה העלית אותם. היית אומר לנו רבותיי, 

הישיבה הזאת היא לא חוקית, כל הנושאים שהעליתם הם לא חוקיים, אני 

לא מעלה את זה בכלל ובזה זה נגמר, ואז כפי שהוא כתב בהצעה, בחוות דעת 
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 הקודמת, השנייה שלו, שהוא אומר חד משמעית הנושאים האלה לא יעלו

להעלות את הנושא  3לסדר היום. עכשיו, אי אפשר מצד אחד לכתוב בסעיף 

שהוא לא קיים, ואחר כך  28לדבר על תקנה  4לסדר היום ואחר כך בסעיף 

לבוא ולהגיד לנו שהנושאים האלה בכלל אי אפשר לדון בהם. אם אי אפשר 

 לדון בהם מלכתחילה, ההזמנה של הישיבה הזאת, של לפני חודש ושל היום

 שנים.  7עד עכשיו מיותרת. סתם הפסדנו 

 )מדברים יחד(

 אני מבקש לא להפריע לי. אני אעדכן אותך.  מר יחיאל אדרי: 

 מה היה ו... מר שלומי זינו: 

 דיברנו על בנייה, בנייה אחרת.  מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו לא מדברים על הבנייה. לא מדברים על הבנייה. מר אברהם בינמו:  

 בסדר, אבל מה דנו? זינו: מר שלומי 

 אנחנו חוזרים שנייה לנושא של הוועדת בכירים.מר אברהם בינמו:  

לכן אני אומר, אני בא ואני אומר, אני בא ואני אומר שפה יש טעות  מר יחיאל אדרי: 

מהיסוד, כי לא יעלה על הדעת שמצד אחד אתה מעלה נושאים, אם לא היית 

לחמה וילכו לבית משפט, שילכו לאיפה מעלה את הנושאים האלה, אז היה מ

שהם רוצים, לא מעניין, הנושאים האלה לא עולים. יש לי חוות דעת שלא 

 עולים. אתה לא יכול מצד אחד להזמין אותנו, להכניס את הנושאים האלה

ולבוא ולהגיד עכשיו אני לא דן בהם. אז בשביל מה? היה לך את ה, היה לך 

עד לתאריך שאנחנו  19-ת החוות דעת, מההרבה זמן מהתאריך שהוא נתן א

ימים, רבותיי, מכתב, רבותיי אני מצטער מאוד, על פי חוות דעת  9, 8זומנו, 

שנמצאת ברשותי וגם להעביר אותה אלינו ואומר חד משמעית רבותיי, אני 

 7לא מעלה את הנושאים האלה לדיון כי ולא היינו צריכים להפסיד  עכשיו 

נסויות והתלכלכויות. לכן אני אומר אם כבר העלית שעות של ברבורים והתכ

 על סדר היום על פי חוק, 

 )מדברים יחד(

אני מבקש לא להפריע לי בקהל אדוני ראש העיר. אם העלית את הנושאים  מר יחיאל אדרי: 



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

52 

האלה, אתה חייב לדון בהם. אם לא היית מעלה אותם, אז לא היה דיון, אבל 

לבוא ולהגיד יש לכם ארבע נושאים  העלית. אז אתה לא יכול עכשיו

נגמר. בואו נמשיך הלאה. זה לא  855נגמר.  עכשיו  854שהעליתם, פרוטוקול 

 עובד. סליחה. אני מצטער. 

 טוב, תודה רבה. בבקשה. כן. מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה משפט. מר שלומי זינו: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 קודם כל אני מבין שאני ראשי להיכנס כי הנושא של ה, פט. קצת יותר ממש מר שלומי זינו: 

 עוד לא הגענו לתכנון. תיכף נגיע אליו.מר אברהם בינמו:  

... אני מבין ממה שהבנתי בישיבה ..., את מה שהבנתי בישיבה הקודמת ומה  מר שלומי זינו: 

שדיברתי בראשית הישיבה, ואני לא מבין עד מתי הנושא הזה יימשך. זאת 

ומרת מתי אנחנו, הרי גם מה ששמעתי מהסיפא של יחיאל הוא בא ואומר א

לא קיים, עכשיו אני לא יודע אם במסגרת משפטית, הוא קיים /  28שסעיף 

 הוא לא קיים?

 ?להבהיראני יכולה  ד מעיין פולק: "עו

 דבר איתי, דבר איתי, דבר איתי.מר אברהם בינמו:  

ה, לחוות הדעת המשפטית הראשונה של ברנט שאתה עכשיו, בהתאם להצע מר שלומי זינו: 

החלטת לאמץ אותה לגבי המשך הישיבה הקודמת, תקן אותי רק אם אני 

טועה, אז אנחנו לא צריכים לדון בכלל בנושאים שהיו או שאנחנו מתבקשים 

לפתוח את הדיון בהתנגדות לדיון בהצעות, זה לא נעשה, אני פשוט חושב 

ו מתקדמים לישיבה הבאה, ועכשיו כשאתם שדילגת על זה, אמרת אנחנ

חוזרים לישיבה הזאת קראתי בחוות דעת בחוץ, כתוב בסעיף האחרון, לא 

ראיתי שהוא מציין לגבי אף אחד מהנושאים שאי אפשר לדון בנושאים 

האלה, אז אני לא רוצה להיכנס בפרטנות של הסעיפים כי יש חלק 

וד עניינים או בניגוד עניינים, מהסעיפים, שני סעיפים שאני נמצא בחשש לניג

 אבל ...

אז אני מבקש ממך שתצא, אנחנו נתקדם פשוט. תודה רבה. כן בבקשה מר אברהם בינמו:  
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 דן.

 אני אדבר אחרון. מר דן תיכון: 

בבקשה. יש ארבעה נושאים, יש ארבעה נושאים, שהחוקיות שלהם לא מר אברהם בינמו:  

 קיימת.

 חיל. אני מוכן להת מר דן תיכון: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני מוכן להתחיל. אדוני ראש העיר, תראה, .. רון ברנט שאני לא יודע מי הוא   מר דן תיכון: 

חוות דעת, אתה שמעת עליה כנראה ב.. שלך ושלפת  15.9-לצורך העניין, ה

 כעבור חודש, הנחת אותה על השולחן פצצה. 19-ל 18-אותה בין ה

 )מדברים יחד(

 די נו באמת. רהם בינמו:  מר אב

 עוד לא התחיל הדיון. מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לי. מר דן תיכון: 

 לא. אתה החלטת לצאת. מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אתה מפריע, אתה מפריע.מר אברהם בינמו:  

  הוא מצחיק אותי. מר דן תיכון: 

 כן בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 .. את כל הבקשה לכינוס מיוחד של המועצה.  מר דן תיכון: 

 כשלא הייתי חבר מועצת עיר, מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 רבותיי, תנו לדן תיכון. מר אברהם בינמו:  

 היית או לא היית, את מי אתה מעניין. מר דן תיכון: 

 כן בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 אתה מעניין את כולנו. ר שלומי זינו: מ
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 אני חוזר. מר דן תיכון: 

 ממש. מר שלומי זינו: 

 אז אתה חיכית חודש ימים, חודש ימים, מר דן תיכון: 

 אמרתי שקיבלתי את דעתך והעליתי את הנושא,מר אברהם בינמו:  

 רגע,  מר דן תיכון: 

 ה ולכן זה לא נשלח.ולו מחשש לקבל את עמדתכם בנושא הזמר אברהם בינמו:  

 מרת,אתה ש מר דן תיכון: 

 אחרת זה היה נשלח. מר אברהם בינמו:  

 שמרת על זה בכספת,  מר דן תיכון: 

 אין לי כספת.מר אברהם בינמו:  

שלחת אותו ... צ'ייקובסקי ...,  לפחות לפי השם, שלחת אותו לחלק לנו את   מר דן תיכון: 

הכול כדי שאנחנו  נביא את זה לסדר  זה. הוא חילק לכולם. הוא אישר את

היום. עכשיו, היחידי שהוא בעל עניין כאן שאסור לו לחוות דעה זה עורך דין 

רון ברנט. הוא הראשון שהיה צריך  לומר לעצמו אני פסול, אני יש לי תוכניות 

 בוועדה הזאת, אני לקוח של הוועדה הזאת, 

 נכון. מר שלומי זינו: 

ת מתפרסמות כל מיני ידיעות על מעורבות שלי לאחרונה, קראתי על מעת לע מר דן תיכון: 

דירות שהוא מטפל בהן בחשאי וזה ערר או לא ערר, משרדו, יש לו  400איזה 

משרד ענף, אז אני אומר לך היחידי שפסול כאן כבעל עניין זה עורך דין  רון 

על זה.  ברנט. עכשיו, הסיפור הזה שנבחרו לכל הקדנציה ... אף אחד לא חתם

זה דברי הבל. מאיפה הוא מצץ את הדברים האלה. לכן אני מציע כדי להיות 

קצר, אתה הנחת את קבלת חוות הדעת הזאת. אני חושב שהיא לא ראויה, 

בושה של עורך דין בעל עניין שמתערב בענייני מועצה, יש כאן יועץ משפטי, 

בל. מכל מקום זו הוא יכול היה לומר את דעתו, הייתי מקבל או לא הייתי מק

חוות דעת שאתה הזמנת אותה. היא על דעתך בלבד. אני לא שואל אותך מי 

משלם, אבל אני גם זוכר את מבקר המדינה ואת דעתו על הקשרים שבינך 

לבין אותו עורך דין. לכן אני בא ואומר, אנחנו קראנו את חוות הדעת. זו חוות 
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ל אותה. תעמיד בסוף דעת בלבד. יכולה המועצה לקבל אותה או לא לקב

הדיון את זה להצבעה ונתמודד לאחר מכן אם שר האוצר כן מינה אותך או 

לא מינה אותך. מלכתחילה אמרו לך שהיית צריך למנות איש אופוזיציה 

לוועדה הזאת. צפצפת אז על כולם. הרי כתבו לך, אז כשזה נוח לך אתה 

 הצעתי, מצפצף אבל כשזה לא נוח לך אתה נאחז בקרנות המזבח. 

 תודה רבה אדוני.מר אברהם בינמו:  

דברי הבל, לזרוק את זה לפח האשפה שממנו הוא הוצא לפני דקה, להביא  מר דן תיכון: 

 את זה להצבעה ולהכריע ואחר כך תרוץ אתה ו, 

 תודה רבה. אני חושב שמי שירוץ זה אתה ולא אני.מר אברהם בינמו:  

 אני לא ארוץ. מר דן תיכון: 

 אתה תרוץ, אתה תרוץ. ם בינמו:  מר אברה

 אני לא ארוץ אותה לא תריץ אותי.   מר דן תיכון: 

 טוב, כן, בבקשה. מר אברהם בינמו:  

קודם כל חשוב לי להגיד אבי, בראשית . "מורדות כרמל"טוב, לגבי ועדת  מר ישי איבגי: 

הקדנציה שלך אתה טענת שאתה הולך להביא את הוועדה לפה. בהמשך 

ו פה דיבורים / דיונים לגבי הוועדה האם היא תשב פה, האם היא הדרך הי

תשב שם, כל מיני מקומות. ניסית למצוא חלופות. קודם כל חשוב לי לדעת 

מורדות "כראש העיר שתגיד לנו האם ירדת מהסיפור של להביא את ועדת 

 לנשר,  "כרמל

 הוא ענה על זה. מר דן תיכון: 

ו הבטחת הבחירות שלך, וזו הייתה אחת מההבטחות רגע, שנייה, שז מר ישי איבגי: 

המרכזיות שלך. האם החלטת קודם כל שאתה לא מביא כבר את ועדת 

פה לנשר? אני חושב שאתה חייב את התשובה הזאת  "מורדות כרמל"

לציבור, כי אנחנו שנה לפני בחירות. זה לא קרה עד כה. כנראה שזה לא יקרה 

וא מתכוון לעמוד בהבטחת הבחירות. זו גם עכשיו והשאלה שלי היא מתי ה

, אנחנו "מורדות כרמל"לגבי ועדת שאלה שמעניינת אותי ככה באופן אישי. 

חושבים שבכל ועדה בדרך כלל אני מאמין, אתה גם אמרת את זה כמה 
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פעמים, היא אמורה לשקף הרכב במועצה, אני קורא לזה לא הרכב, זה מינוח 

 משפטי, אבל את הלך הרוח מה שקורה פה. 

 )מדברים יחד(

ה כל כך רע או קיי, ולכן אני אומר חשוב מאוד שהיום, אגב, אני לא בטוח שז מר ישי איבגי: 

לך אם ההצעה שלנו לא תתקבל, שדן תיכון יהיה הבן אדם שלנו שם 

מסיבה אחת. אני מאמין שאתה נתון ללחצים מאוד כבדים  "מורדות כרמל"ב

לכל מיני תוכניות, לא מהיום, אני מאמין לאורך כל הדרך ואני חושב שזה 

 ייתן לך חופש.

 אני רוצה להפתיע אותך.מר אברהם בינמו:  

 רגע, שי איבגי: מר י

 אני לא נתון ללחצים.מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול להשיב לי אחר כך.  מר ישי איבגי: 

 לא אחר כך. המילה לחצים,מר אברהם בינמו:  

 זאת דעתי. מר ישי איבגי: 

 היא לא בנויה .. שעבר מה שעבר בחיים.מר אברהם בינמו:  

 רגע,  מר ישי איבגי: 

 ם יכולים להפעיל עליך, לא עלי.לחצימר אברהם בינמו:  

 אתה מוכן לתת לי לסיים? מר ישי איבגי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 בסוף תוכל להגיד את מה שאתה אומר לנו עכשיו.  מר ישי איבגי: 

 בסדר.מר אברהם בינמו:  

ואני אשמע את זה בקשב רב ויכול להיות שאני אקבל גם את דעתך. אבל זו  מר ישי איבגי: 

ה שלו, או קיי? ואני מאמין שאני לא היחידי ולכן אני חושב שזה גם התחוש

עזרה בשבילך, אבל אנחנו לא באנו מתוך העזרה למען ההגינות. לא באנו 

מתוך העזרה. אנחנו פועלים מתוך מה שנכון לעיר והמענה שיכול להיות 

 לתושבי העיר.

 )מדברים יחד(
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פוליטיקה, אני חושב שלגבי פוליטיקה אתה יכול גאורגי,  אני לא פועל מתוך  מר ישי איבגי: 

ואז גם תגיד לי את המשפט פוליטיקה אז אני אגיד  2015להסתכל בתקציב 

 לך שאתה אמין. בסדר?

 כן, תמשיך בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 או קיי, אני אומר לאדוני ראש העיר, מר ישי איבגי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

שתבין שאנחנו חושבים היום ברוח מה שקורה במועצת העיר,  באמת, חשוב מר ישי איבגי: 

, "מורדות כרמל"שיהיה נכון שדן תיכון יהיה זה שיחליף את מקומך בוועדת 

ולכן אנחנו נהייה בעד הדבר הזה. היה חשוב לי להבהיר את זה. תחשוב על 

זה, לאו דווקא מהמקום שניסה להביא אותנו עכשיו גאורגי, לעניין הפוליטי. 

 חשוב גם מה טוב לעיר ואני בטוח שאתה תבין שזו החלטה טובה לכולם.ת

 כן, עוד מישהו?מר אברהם בינמו:  

 כן, אני רוצה להוסיף עוד משפט, שכחתי. מר דן תיכון: 

 אין בעיה. דבר, דבר.מר אברהם בינמו:  

שר, בשקיקה דיון שלך בוועדה המחוזית על החזון שלך לגבי נאני קראתי  מר דן תיכון: 

שנשר ...., לא מלוכלכת, אין בה זיהום אוויר, אתה תקים אזורי תעשייה 

בתוך השכונות, מי שהאוויר לא נעים לו, בתי הזיקוק בכלל לא מזהמים את 

העיר הזאת, את האווירה תרתי משמע, מי שלא נעים לו שילך לגור בגוש, 

 איזה גוש אמרת? 

 שגב. :  דובר

 שגב. אנשים ש,  מר דן תיכון: 

 אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מר אברהם בינמו:  

 ברור, אני  אומר את מה שאתה אמרת.  מר דן תיכון: 

 אתה אומר את מה שאתה רוצה.מר אברהם בינמו:  

 לא, אני קורא את מה ש, מר דן תיכון: 

 אתה אומר את מה שאתה רוצה.מר אברהם בינמו:  

סיים. אני חושב שלאחר הדברים האלה, ובנוסף תשמע, אל תפריע לי ואני מ מר דן תיכון: 
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 5000לתוכנית  לזה כל האירועים שאירעו כאן בתחום הבנייה והתכנון

יחידות דיור שרון ברנט  400-שהעירייה לא ידעה והתוכנית הזאת של ה

מעורב בה. אתה פשוט לא ראוי לייצג את התושבים בשתי הוועדות האלה. 

 למען התושבים, 

 יש לי הפתעות בשבילך. אני לא מייצג בשתי הוועדות.:  מר אברהם בינמו

 מה? מר דן תיכון: 

 אני לא מייצג בשתי הוועדות. מר אברהם בינמו:  

 אתה מופיע בשתי הוועדות. מר דן תיכון: 

 אני מופיע בהרבה ועדות.מר אברהם בינמו:  

 בסדר.  מר דן תיכון: 

 כולל בוועדות של הכנסת. מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול גם, דן תיכון:  מר

 והדברים שאתה אומר הם דברים לא נכונים.מר אברהם בינמו:  

 בסדר. מר דן תיכון: 

 לא ראויים גם להתייחסות.מר אברהם בינמו:  

 תשמע, לפחות יש פרוטוקול,  מר דן תיכון: 

 לא ראויים גם להתייחסות.מר אברהם בינמו:  

אני חש לך הערכה כזו שאתה אומר לי שזה לא ראוי תשמע, הרי אתה יודע,  מר דן תיכון: 

להתייחסות, אז אני נעלב וכנראה לא אשן בלילה. אני מבטיח  לך שאני אשן 

יותר טוב ממך הלילה ואני חושב שדברי השטויות שאמרת בוועדה המחוזית 

זו בושה לראש עיר, ככה אמרו לך החברים. עכשיו, אני בכלל מצוי במחלוקת 

עברה מתחת לרדאר ואנחנו הדירקטוריון של  5000תוכנית עם חבריי איך 

העיר הזו, אתה אפילו לא מצאת לנכון לדווח  לנו, לומר לנו. בסוף התברר 

שאתה גם עושה אותנו שותף לאיזה התחייבות שאנחנו לא רוצים לקחת כי 

יחידות דיור? זה ביוב,  5000זה רק  5000-לא יודעים עליה כלום. מה זה, ה

 ל, תחבורה. מים, חשמ

 בתי כנסת.מר אברהם בינמו:  
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 בית כנסת. מר דן תיכון: 

 בתי ספר.מר אברהם בינמו:  

 בית ספר. מר דן תיכון: 

 מתנ"ס.מר אברהם בינמו:  

 נכון. מר דן תיכון: 

 פארק.מר אברהם בינמו:  

 אז לא חשבת,  מר דן תיכון: 

 אגמים.מר אברהם בינמו:  

 אגמים,אז לא חשבת,  מר דן תיכון: 

 לא חשבתי לשתף,מר אברהם בינמו:  

 לא, זה גם, מר דן תיכון: 

 לא חשבתי לשתף,מר אברהם בינמו:  

 זה גם אנרגיה שהובאה. מר דן תיכון: 

 לא חשבתי לשתף,מר אברהם בינמו:  

 זה גם אנרגיה שהובאה.  מר דן תיכון: 

 תפסיק לצעוק. מה אתה צועק?מר אברהם בינמו:  

 אני לא צועק. מר דן תיכון: 

 מה אתה צועק?מר אברהם בינמו:  

 כי אתה לא שומע.   מר דן תיכון: 

 מה אתה צועק?מר אברהם בינמו:  

 אני לא רוצה לומר אמת, מר דן תיכון: 

עד שתגיד ג'ק, אני כבר, העיר הזאת תתפתח יותר ממה שאתה חושב. יש מר אברהם בינמו:  

 לך חודש להיעלם. 

 אתה אפילו לא נטעת עץ כאן בעיר. אם אתה רוצה לרדת לפרטי פרטים, ... ש מר דן תיכון: 

 מר דן תיכון, אתה זמנך הסתיים בבקשה. ביקשת דקה, מר אברהם בינמו:  

 זמני, מר דן תיכון: 

 ביקשת דקה, בו, כיבדתי אותך, זמנך הסתיים.מר אברהם בינמו:  
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 דבר, גם אתה לא תדבר.אמרתי לך אני לא רוצה ..., אם אני לא א מר דן תיכון: 

 בסדר.מר אברהם בינמו:  

 אתה תאזין גם כשזה לא נוח לך.  מר דן תיכון: 

 אתה מואזין? מר אברהם בינמו:  

 מה אני? מר דן תיכון: 

 אתה אומר אני אאזין. אתה מואזין? לא.מר אברהם בינמו:  

 זה בדיחה. מאיפה לקחת את הבדיחה?  מר דן תיכון: 

 לא לקחתי. תסיים, תסיים את דבריך, באמת.  מר אברהם בינמו: 

 אני גמרתי. מר דן תיכון: 

 תודה. מר אברהם בינמו:  

אני מבקש להתייחס. אדוני ראש העיר, אני מבקש גם כן להתייחס לחוות  מר רועי לוי: 

. אני 854הדעת המשפטי של עורך דין רון ברנט כפי שהקראתי בישיבה מספר 

יו, כי מאחר ואתה הקראת אתה לפרוטוקול, מבקש לחזור על זה גם עכש

וציינת את חוות הדעת הזאת. אני רוצה להזכיר לאדוני ראש העיר, שדו"ח 

מבקר המדינה שנכתב בדבר העסקת יועצים משפטים חיצוניים, ביקר בצורה 

 קשה מאוד את הנושא של, 

המדינה נתן הוא מצפצף על מבקר המדינה. הוא מעל מבקר המדינה. מבקר  מר דן תיכון: 

  לו ציון מצטיין, הוא אומר, אבל מבקר המדינה לא שמע על זה. 

 הוא אמר לי אתה מנהל מצוין את העיר. מר אברהם בינמו:  

 מה? מר רועי לוי: 

 חבל שהוא לא כתב את זה. מר ישי איבגי:  

 ,4ר לפני שבוע פורסם ניהול מוניציפלי במדינת ישראל, אנחנו מקום מספמר אברהם בינמו:  

 כן. מר רועי לוי: 

עכשיו אתה תדבר על החינוך. הלכת לחינוך מוניציפלי, לניהול מוניציפלי.  מר ישי איבגי: 

 מילא אם אנשים היו,

 אני פרסמתי את זה?מר אברהם בינמו:  

 רגע, שנייה,  מר ישי איבגי: 
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 אני עשיתי את הסקר הזה?מר אברהם בינמו:  

 מר, אם אנשים היו מאמינים,לפי מה שאתה או מר ישי איבגי: 

 אני עשיתי את הסקר הזה?מר אברהם בינמו:  

אחוז והציבור פה  30תשמע, גם אם הסקר, תשמע גם אם הסקר היה יוצא  מר ישי איבגי: 

 היה מרוצה, תדע לך זה יותר טוב לך.

 כן.מר אברהם בינמו:  

 מרגישים את זה.אבל אנשים לא  100אבל מה זה יעזור שסקר ייצא  מר ישי איבגי: 

 ,30-במר אברהם בינמו:  

 תחשוב על זה. מר ישי איבגי: 

 , 30.10.2018-במר אברהם בינמו:  

 רגע, על זה אני מסכים איתך. על זה אני מסכים איתך מר ישי איבגי: 

 מה שהציבור יחליט, נקבל.מר אברהם בינמו:  

 לגמרי.  מר ישי איבגי: 

 .כן, בבקשה רועימר אברהם בינמו:  

 לא, הוא יתקן את הטעות, מר דן תיכון: 

זה יוצא יום שלישי, פעמיים כי טוב, הציבור יחליט מה  30.10.2018-במר אברהם בינמו:  

 לעשות. כן, בבקשה.

 )מדברים יחד(

  מאיפה לקחת את זה.  מר דן תיכון: 

 כן רועי בבקשה. אל תפריעו לו.מר אברהם בינמו:  

 ת השטויות האלה. מאיפה לקחת א מר דן תיכון: 

 אל תפריעו לרועי. הוא יחפש אותך בקטנות עכשיו. די, חבל.  כן.מר אברהם בינמו:  

אדוני ראש העיר, פורסם דו"ח מבקר מדינה על הנושא של עורך דין רון ברנט  מר רועי לוי: 

ומה אומר משרד מבקר המדינה. הוא מעיר לך, לראש עיריית נשר, כי כל 

בדו"ח שלו, מצביעה על ניסיונות חוזרים ונשנים מצידך השתלשלות העניינים 

לפעול להעסקת עורך דין רון ברנט בעירייה ובחברה הכלכלית נשרים, בלי 

 לקיים הליך תחרותי שהיה מאפשר מתן הזדמנות ליועצים.
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 מה אתה עכשיו עושה מחזור?מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, קובע מבקר המדינה, מר רועי לוי: 

 מדברים יחד()

 תגיד לי כשאני יכול להמשיך. מר רועי לוי: 

 תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 ברשותך. מר רועי לוי: 

 תמשיך. סליחה.מר אברהם בינמו:  

אומר לך, אומר לך מבקר המדינה, לא לנו, לך, לאור היכרותו המוקדמת,  מר רועי לוי: 

עצמו היה מעלה  שלך, עם עורך דין רון ברנט, היה ראוי שראש העירייה

לבחינתו של היועץ המשפטי הפנימי  לפני התקשרות עם רון ברנט. אפילו אם 

היה לו ספק אם יש לפסול את מועמדותו של עורך דין רון ברנט בשל היכרות 

זו. משרד מבקר המדינה היה גם סבור שעורך דין רון ברנט ידווח על היכרות 

ניינים וכן זיקות אחרות, גם מוקדמת בטופס השאלון לאיתור חשש לניגוד ע

אם התעוררו במהלך ההתקשרות. תשמע אדוני ראש העיר, לפני שאני אגע 

רגע בחוות דעת ובנושא, אומר כאן מבקר המדינה שרון ברנט כשחותמים 

אתו, אדון טנדלר, כשחותמים, אומר מבקר המדינה כשחותמים עם רון ברנט 

ני מעריך שיש חשבונית על הסכם התקשרות וכשלקחו ממנו חוות דעת, א

ושילמו לו ויש הסכם עם העורך דין כמה הוא רוצה וכולי, הוא צריך לחתום 

על הסכם של היעדר ניגוד עניינים. אני לדעתי הוא אפילו לא חתם על זה 

למרות שיש את ההמלצה הזאת בדו"ח מבקר המדינה, ואם הוא חתם על זה, 

. זאת אומרת כותב לנו מבקר זה היה אמור להגיע ליועץ המשפטי כדי לראות

המדינה שגם אם אתם מעסיקים אותו, צריך לקיים הליך תחרותי. גם אם 

מעסיקים אותו, ראש העיר לא יכול להעסיק אותו,  וגם אם מעסיקים אותו 

אותו עורך דין רון ברנט, לפי מה הוא צריך למלא טופס היעדר ניגוד עניינים. 

המשפטי אם אני טועה, לא חתם לגבי שידוע לי, ותקן אותי אדוני היועץ 

 ההתקשרות הזו, 

 היועץ המשפטי לא יכול להגיד בישיבה זו, מר אברהם בינמו:  
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 )מדברים יחד(

 אתה לא קובע. מר רועי לוי: 

 אני קובע.מר אברהם בינמו:  

 לא קובע.  מר רועי לוי: 

 אתה לא קובע. מר דן תיכון: 

 יועץ משפטי ... אדוני ראש העיר, הבאת מר ישי איבגי: 

אדוני ראש העיר אתה לא, אדוני ראש העיר, יש התקשרות בזמן שעורך דין  מר דן תיכון: 

מתקשר, בזמן שעורך דין חיצוני מתקשר בעניין ספציפי ואמר כאן חברי דן 

תיכון, הוא צריך לבוא ולחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים. כי יכול להיות 

מאחר  Yיינים כשמבקשים ממנו חוות דעת ובנושא אין לו ניגוד ענ Xשבנושא 

, "מורדות כרמל"ומול ועדת  "מורדות כרמל"והוא מייצג אנשים בוועדת 

וייתכן והוא מייצג אנשים בעוד נושאים שאני לא יודע מה הבן אדם מייצג, כי 

זה משרד פרטי ואני לא יכול היכנס אבל יש כאן עניין כפי שהוא כתב, עניין 

, יש כאן שיכול להשפיע עליו, יש כאן עניין של עניינים כספיים של חוקי עזר

שיכולים להשפיע עליו, אולי חברות שהוא מייצג אותן או נגדן. כשהולכים 

 ומתקשרים, כשהולכים ומתקשרים, 

 קבלנים. מר דן תיכון: 

קבלנים, אמת. כשהולכים וחותמים על הסכם עם יועץ משפטי ואומרים לו  מר רועי לוי: 

-ו 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1וני היועץ המשפטי, יש כאן שמונה נושאים שהנושאים אד

, כשבתוך הנושאים האלה יש עניין הרי, יש תוכן, על אף שראש העיר טוען 8

כאילו אין תוכן, אבל עוד מעט גם ניגע בתוכן, עוד רגע גם ניגע בתוכן, 

סכם היעדר כשהולכים וחותמים ומביאים הסכם כזה, צריך לחתום אתו על ה

ניגוד עניינים. לא אני אמרתי את זה. משרד הפנים קובע את זה. לא רק 

 שמשרד הפנים קובע את זה, מבקר המדינה קבע את זה והעיר לעיריית נשר,

 וגם משרד המשפטים. מר דן תיכון: 

וראש העיר עכשיו יושב ואומר אני תיקנתי את כל הליקויים וקיבלתי ציון  מר רועי לוי: 

ן ממבקר המדינה. תגידו לי, מה זה, צחוק? אדוני ראש העיר, אדוני מצטיי
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היועץ המשפטי, מה זה, צחוק? מה, צוחקים מאיתנו? מה, צוחקים ממבקר 

המדינה? מילא אנחנו טועים, מילא גאורגי מאשים אותנו בפוליטיקה, 

להאשים אותו כי אנחנו באמת אוהבים שיאשים, בסדר, אנחנו לא רוצים 

ים אחרים ואחרים מאשימים, רוצים תקוע את העיר וזה מאשים אותו בדבר

את זה. כולם נגיד שצודקים, אבל בא מבקר המדינה, שופט בדימוס, ואומר 

לכולכם, לעיריית נשר ולמנכ"ל העירייה ולראש העיר אדוני, תתקנו את 

מורדות "הליקויים. אז אתם הולכים וחותמים על הסכם שחלק מענייניו זה 

 אותו עורך דין, כשלאותו עורך דין,כשל "כרמל

 דקות כבר. 5רועי, עברו  מר שלומי זינו: 

יש כאן עניין של ניגוד עניינים, שים לב שלא דיברתי מתחילת הישיבה. אני   מר רועי לוי: 

 מבקש שתכבד אותי.

 אני מכבד אותך, מכבד אותך.מר אברהם בינמו:  

וות דעת אדוני ראש העיר, כשאני אפילו לא יודע או קיי. איך אני יכול לקבל ח מר רועי לוי: 

מה האינטרס שעומד מאחורי הוועדה, החוות דעת הזאת. איך אנחנו יכולים 

להתייחס ברצינות לחוות דעת שאומר מבקר המדינה שאנחנו לא יכולים 

לקבל מהעורך דין הזה את החוות דעת הזאת? איך אני יכול להתייחס לחוות 

ועצת העיר בזמן? איך אפשר להתייחס לחוות דעת דעת שלא הובאה בפני מ

שאומרת לנו היועצת  28שראשיתה של חוות הדעת מדברת על סעיף 

 28סעיף לא ידעתי, כן המשפטית של העירייה, היא תיקנה אותי, אני גם 

מופיע לתקנון והיא ראתה את זה, אני לא יודע איפה היא הסתכלה אבל זה 

, היא אומרת הסעיף הזה בכלל לא קיים. איך בסדר גמור, ואגב וכל הכבוד לה

אפשר בכלל להתייחס לחוות דעת כשהיא אומרת שהוא, שאת ראשיתה של 

? איך אנחנו יכולים להתייחס 28חוות הדעת הוא מבסס את כולה על סעיף 

לחוות דעת כזאת? הרי החוות דעת הזאת בטלה עוד כשהתחילה, מאחר 

ון ברנט, מתייחס לזה שהמועצה לא לא קיים. אומר עורך דין ר 28וסעיף 

. אולי הוא היה צריך להופיע פה? "מורדות כרמל"יכולה להחליט לגבי ועדת 

אולי הוא היה צריך לשמוע אותנו? אולי אם הוא היה פה ומבין מה 
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הטיעונים, היה יכול לחוות את דעתו? כי אם אתה אדוני ראש העיר טוען 

גע זה אני לא ראיתי מכתב מהיועץ שהיועץ המשפטי של העירייה, אגב, עד ר

המשפטי של העירייה לחברי מועצת העיר שהוא נמצא בניגוד עניינים ביחס 

לסעיפים. אני לא ראיתי. יכול להיות שיש. ביקשתי גם בישיבה הקודמת 

 למסור לי, עד רגע זה,

 הוא נמצא כאן, אתה יכול לשאול אותו.מר אברהם בינמו:  

 לא מסרו לי.עד רגע זה  מר רועי לוי: 

 הוא נמצא כאן, אתה יכול לשאול אותו.מר אברהם בינמו:  

אני לא שואל. אני ביקשתי חוות דעת. אני לא רוצה. אני צריך חוות דעת  מר רועי לוי: 

 בכתב כדי שאני אוכל לשאול עליה שאלות, כדי שאני אוכל להתכונן לישיבה.

 לא כשאתה שומר עליה חודש. מר דן תיכון: 

ולא להפתיע אותי באמצע הישיבה ואתה כל פעם אומר אני לא אפתיע אתכם  לוי:  מר רועי

ואתה בכוונה עושה את זה, אבל בסדר, את זה כבר הבנו, זו תהייה כנראה 

המינימום תביא את עורך דין רון ברנט שלא נמצא בניגוד ההתנהלות. 

ו, חוות הדעת של עניינים, שאתה אומר בוא נקיים את הישיבה על בסיס

שיישב כאן ויוכל לתת חוות דעת במהלך הישיבה, הרי במהלך ישיבה ידוע, 

למה אומרים ליועץ משפטי להיכנס לישיבה, קורים דברים בישיבה, לעיתים 

הוא יכול לחוות, לתת חוות דעת, לעיתים הוא יכול להגיד תשמעו, אני ממתין 

מי לדבר. מה  עם זה, תכתבו לי, אני אוציא בעוד שבוע, אבל שיהיה לנו עם

אתה אומר לנו עכשיו? יושב היועץ המשפטי, הוא נמצא בניגוד עניינים, גם 

אם הוא לא נמצא אני אשתיק אותו ואני לא אתן לו לדבר, כי הוא ידבר רק 

כשאני רוצה לדבר, אבל תביא את רון ברנט שיישב פה, שייתן לנו חוות דעת, 

 אז גם זה לא. 

 שישתתף בדיון.  מר דן תיכון: 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 ,"מורדות כרמל"עכשיו, הוא אומר לגבי ועדת  מר רועי לוי: 

 רועי תודה רבה.מר אברהם בינמו:  
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 סליחה, רגע, תן לי להתייחס עניינית. מר רועי לוי: 

 דקות פה. 10אתה כבר מר אברהם בינמו:  

 תן לי להתייחס גם לסעיף עצמו. מר רועי לוי: 

 כן, בבקשה.מו:  מר אברהם בינ

אחרי שאמרתי על כל הנושא של היועץ המשפטי ואיך בכלל אפשר לדבר על  מר רועי לוי: 

 זה,

   כן, מר אברהם בינמו:

ואני לא רוצה להתייחס, לכן אני אומר מראש שאני לחוות דעת של רון ברנט  מר רועי לוי: 

ל היעדר מבחינתי היא לא תקפה מכל אותן סיבות שמניתי. הוא לא חתום ע

ניגוד עניינים, מבקר המדינה אמר לנו לא לקבל ממנו חוות דעת, חוות הדעת 

שלו צריכה להיות מאומצת במועצה לפי חוק הרשויות המקומיות, ייעוץ 

 משפטי והיא לא הובאה לאימוץ בעירייה. יש כאן שורה, שורה של ליקויים

ואנחנו העלינו לפקודת העיריות שבוטל.  28ולפי זה שהיא מתבססת על סעיף 

 נושא של חילוף פרסונלי,

אני יכולה להבהיר? כי פשוט קודם כל משייכים אותי פה למשהו שלא  ד מעיין פולק: "עו

 אמרתי.

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

בפקודה, לא בתוספת.  28אני רוצה להבהיר. אני דיברתי על סעיף  ד מעיין פולק: "עו

 לי אותו. קיים. קיים ושריר והנה יש 28בתוספת 

 סליחה גבירתי, או קיי, שמעתי  אותך, מר רועי לוי: 

 וחשוב לי, ד מעיין פולק: "עו

 אם כך, מר רועי לוי: 

 להבהיר את זה. ד מעיין פולק: "עו

 סליחה, סליחה, סליחה, אין בעיה, תודה.  מר רועי לוי: 

 שלא ייצא שאמרתי שהסעיף לא קיים, ד מעיין פולק: "עו

 טוב, סליחה, מר רועי לוי: 

 שהוא קיים. ד מעיין פולק: "עו
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תודה רבה. אני אגיד לך, אני רוצה לעדכן אותך משהו בעניין הזה. אני יודע,  מר רועי לוי: 

כי אני לא השתתפתי בדיון, שחבר מועצה, והוא יכול להגיד את זה בעצמו, 

 28לא לפקודה, לתקנון. וסעיף  28ביקש להוריד הצעה מסדר היום לפי סעיף 

מדבר על הורדת נושאים מסדר היום ואת עמדת ואמרת, ואפשר לפתוח 

על בנייה, על  28פרוטוקול, שהסעיף הזה לא קיים. הוא לא דיבר על סעיף 

ביוב, על תאורת רחובות, על שום דבר. הוא דיבר, כשהוא ביקש להוריד 

להוריד הצעה מסדר היום. אם את טוענת  28הצעה מסדר היום, על סעיף 

 שאת טוענת, שמה 

 אז שם הטעות. מר ישי איבגי: 

 אז שם הייתה הטעות. הטעות היא לא שלנו. מר רועי לוי: 

 אין לי ספק,מר אברהם בינמו:  

 את .. שאנחנו נוריד נושא מסדר היום, מר רועי לוי: 

 רועי תסיים, מר אברהם בינמו:  

 .28לפי סעיף  מר רועי לוי: 

אין לי ספק שאחרי הישיבה הזו אנשים פה יקבלו הסמכות רועי תסיים. מר אברהם בינמו:  

של עורכי דין. אתם מביאים כאן באמת דברים ברומו של עולם. אז בוא 

 תסיים בבקשה.

 הוא אמר ... ד מעיין פולק: "עו

 בוא תסיים, מעיין אני מבקש.מר אברהם בינמו:  

 ברשותך? בבקשה יחיאל, אתה יכול להגיד לנו למה התייחסת מר רועי לוי: 

 סליחה אדוני, אתה לא מחלק פה שום רשות דיבור.מר אברהם בינמו:  

 תתייחס אבל. תתייחס לזה.  מר רועי לוי: 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא.מר אברהם בינמו:  

 סליחה, אני רוצה להתייחס לסעיף הזה. מר רועי לוי: 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא.מר אברהם בינמו:  

 דוני ראש העיר, א  מר רועי לוי: 

 אנחנו עוברים לסעיף הבא.מר אברהם בינמו:  
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 )מדברים יחד(

 תאמין לי אתה לא תתקדם. מר דן תיכון: 

 אנחנו עוברים,מר אברהם בינמו:  

 אתה ... מר דן תיכון: 

 מה אתה אומר,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 ההצעה לסדר, מר רועי לוי: 

 אתה תעמיד. מר דן תיכון: 

 ההצעה לסדר ואני, אנחנו עוד נברר את הסוגיה הזו, ואני חושב,  רועי לוי:  מר

 ... מר דן תיכון: 

 ואני חושב,  מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני לרגע, באמת, מר רועי לוי: 

 תעלה את זה להצבעה. מר דן תיכון: 

באמת אני לא מאמין  לך,לא מאמין שעשית את זה בחוסר תום לב, נשבע  מר רועי לוי: 

שעשית את זה בחוסר תום לב אבל קחי בחשבון שזה שינה סדר יום של 

 ישיבה אבל בסדר, נדע לתקן להבא.

והשאלה שלי אם גם היה הפוך קורה, שאנחנו ... ייעוץ משפטי,  את היית גם  מר ישי איבגי: 

 ... בישיבה ואומרת את מה שאת אומרת? 

 )מדברים יחד(

 אדוני, מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

מורדות "אנחנו ביקשנו, החברים החתומים על ההצעה, להחליף אותך בוועד  מר רועי לוי: 

 ממספר סיבות מאוד עקרוניות. עכשיו, "כרמל

 דקות, אני אומר לך, הסגנון הזה, 20תשמע, אתה מדבר מר אברהם בינמו:  

 רק לסבר, מר רועי לוי: 

 לא, תסלח לי, אתה לא תפריע, אל תפריע. אתהמר אברהם בינמו:  
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 )מדברים יחד(

 אתה רצית הסברים. מר ישי איבגי: 

 אל תפריע. מר אברהם בינמו:  

 אתה רצית הסברים מדוע. נכון?  מר ישי איבגי: 

 אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.מר אברהם בינמו:  

 סליחה אדוני ראש העיר,  מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 אני קורא אותך פעם שנייה. אברהם בינמו:  מר 

 .. שאני לא מתרשם ממך. מר דן תיכון: 

 מאוד.מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול רק להוציא את עצמך. מר דן תיכון: 

 הלאה, הלאה.מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 הבקשה,  מר רועי לוי: 

 ביקשת הסברים.  מר ישי איבגי:

 הבקשה להחליף, מר רועי לוי: 

 כן, כן,מר אברהם בינמו:  

ממי היא תולדה של מכתב שאנחנו קיבלנו  "מורדות כרמל"נציג בוועדת  מר רועי לוי: 

שהיה, מי שהיום ממונה על המחוז והיה סגן ממונה על המחוז שאמר שיש 

. התולדה "ת כרמלמורדו"צורך לשקף את הרכב המועצה, בין היתר בוועדת 

הנוספת של זה, הסיבה השנייה היא, עיריית נשר, העירייה עצמה מבצעת 

חריגות בנייה. העירייה כעירייה מבצעת חריגות בנייה. אני אתן רק דוגמה 

שנבנה ללא היתרי בנייה ולאחר מכן  אחת שזה נושא של בניית הארכיון

 פורק. אתה כחבר בוועדה, אני חושב, לאחר ש,

 ,2013-זה היה בם בינמו:  מר אברה

 לאחר שביצעת, מר רועי לוי: 
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 זה לא נעשה על דעתי וזה פורק מייד ועכשיו אתה עוסק בהסתה. מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, לאחר שאתה,  מר רועי לוי: 

זה נעשה לא על דעתי, זה נעשה לא על דעתי, זה פורק לאחר, לאחר מכן מר אברהם בינמו:  

 מייד.

 אדוני ראש העיר, רועי לוי:  מר

 אתה לא עברת על אף עבירה. מר דן תיכון: 

אדוני ראש העיר, העירייה שילמה הרכבה של ארכיון במשהו כמו רבע מיליון  מר רועי לוי: 

אלף שקל כדי לפרק אותו,  100שקל, אחר כך היא שילמה גם עוד איזה 

אתה יושב בוועדת אחראי. שילמה המון כסף. אתה עומד בראש. אתה היית 

תכנון ובנייה, זה נושא אחד, אבל יש עוד חריגות בנייה של העירייה שהיא 

מבצעת בכל מיני מקומות. יש עבודות שהעירייה מבצעת ללא היתרי בנייה. 

אתה כראש העירייה אחראי על העבודות האלה. אתה טוען שזה לא היה 

 בידיעתך, אז תעשה בדק בית.

 נושא הזה היה בקדנציה,  אתה יודע את זה.לא, המר אברהם בינמו:  

 אז תעשה בדק בית.  מר רועי לוי: 

 תיקנו את זה. מר אברהם בינמו:  

 מה קורה איתך,  מר רועי לוי: 

 וגמרנו.מר אברהם בינמו:  

 אז תעשה בדק בית, תראה מה קורה איתך. בנית חניון בלי היתרי בנייה. מר רועי לוי: 

 סדר.כן, במר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, ההצעה הזו,  מר רועי לוי: 

 אנשים. 200-אנשים. רע חניון ל 200-רע חניון למר אברהם בינמו:  

 אף אחד לא אמר שרע.  מר רועי לוי: 

 אבל אפשר לעשות דבר טוב, מר ישי איבגי: 

 אם אפשר לעשות עם היתר בנייה. מר רועי לוי: 

 הכול עם היתרים.מר אברהם בינמו:  

 אפשר לעשות דבר טוב עם היתר בנייה. מר רועי לוי: 
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 כל מה שנעשה היה עם היתר.מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר, אתה ביצעת,  מר רועי לוי: 

 כל דבר נעשה על פי חוק,מר אברהם בינמו:  

 עיריית נשר ביצעה, מר רועי לוי: 

 והיתר.מר אברהם בינמו:  

 חריגות בנייה, מר רועי לוי: 

 יש דברים נוספים שאנחנו מקדמים.מר אברהם בינמו:  

 חריגות בנייה ועבודות ללא היתרים. מר רועי לוי: 

 אין כזה דבר.מר אברהם בינמו:  

 אדוני, אדוני, ללא היתרים,  מר רועי לוי: 

תיקנת את כל הליקויים. את כל התיקונים. איפה הוא נולד, תגיד לי. מאיפה  מר דן תיכון: 

 שנים הוא פותח את הפה.  4-אותו. פעם בהמציאו 

 )מדברים יחד(

 מאיפה הוא נולד האיש הזה.  מר דן תיכון: 

 אני לא רוצה לפתוח עכשיו.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 לא עכשיו. רועי, אתה מסיים?מר אברהם בינמו:  

 יש נגדי משהו?  מר דן תיכון: 

 רועי, מר אברהם בינמו:  

 דימה.קדימה, ק מר דן תיכון: 

 דן, דן, דן,מר אברהם בינמו:  

 אם יש לך כסף מספיק אז אנחנו נראה אותך. מר דן תיכון: 

 הוא יתבע אותך הוצעת דיבה. מספיק נו.מר אברהם בינמו:  

 כן.  מר דן תיכון: 

 זה הוצאת דיבה.מר אברהם בינמו:  

 קדימה, קדימה.  מר דן תיכון: 

 זה הוצאת דיבה.מר אברהם בינמו:  

 שנים. 4-נולדתי טוב ב דן תיכון: מר 
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 אתה יודע להתמודד. לא כולם יודעים להתמודד.מר אברהם בינמו:  

 אדוני ראש העיר,  מר רועי לוי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

 ההצעה שלנו, מר רועי לוי: 

 כן, ההצעה שלכם,מר אברהם בינמו:  

 להחליף את ראש העיר, מר רועי לוי: 

 תיכון. בדןמר אברהם בינמו:  

היא תולדה של הדברים שפירטתי ובעיקרם הנושא של חריגות בנייה שביצעה  מר רועי לוי: 

תוך כדי זה  "מורדות כרמל"עיריית נשר ולא יכול להיות שאתה תשב בוועדת 

שיש שם חריגות בנייה. לא ייתכן, לדעתי, שאתה תשב ותיתן גושפנקא 

וד לפני שזה מגיע לוועדת ליזמים שונים בעיר לבנות ולהגיד להם בכמה ע

ואתה תסכם איתם סיכומים לגבי שבס, לגבי כמות יחידות  "מורדות כרמל"

בנייה, לגבי אזורים ואחר כך אתה תלך לוועדה ואתה שמה תאשר את זה 

כאילו לא היה כלום, מבלי לבוא לוועדה ולהגיד ישבתי עם היזם הזה או 

י ראש העיר אנחנו מבקשים ישבתי עם היזם הזה אדוני ראש העיר. לכן אדונ

 להחליף, 

 תשמע, יש לך לשון מדהימה.מר אברהם בינמו:  

להחליף אותך. אדוני ראש העיר, אנחנו מבקשים להחליף אותך וההצעה   מר רועי לוי: 

 שלי, 

 סיימת את ההצעה?מר אברהם בינמו:  

 שנייה, אני מסיים,   מר רועי לוי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

הצעת ההחלטה שאנחנו מבקשים להעלות החלפת ראש העירייה מר אבי  : מר רועי לוי

 בינמו בוועדת תכנון ובנייה, 

 זה היה ה.. ששלחתם.מר אברהם בינמו:  

 כן. מר ישי איבגי: 

 , מחליפו יהיה מר דן תיכון."מורדות כרמל" מר רועי לוי: 
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 רק שנייה.מר אברהם בינמו:  

 זו ההצעה. מר רועי לוי: 

רק שנייה, אני אתייחס לזה. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא ם בינמו:  מר אברה

אתייחס לכל הדברים, כי באמת הם לא היו נעימים לשמוע, אבל על מנת, 

אבל על מנת שלא יהיה לחוץ לא עם קבלן זה או אחר, הודעתי עם יום כניסתי 

 ,לתפקיד שכל קבלן שיבנה בנשר רשאי ללכת למקסימום של שבס

 ומה עם הצעירים של נשר שיקבלו את השבס הזה? מר ישי איבגי: 

 אתם זקנים. אתה מדבר על צעירים?מר אברהם בינמו:  

 ... מר ישי איבגי: 

 תן לי לסיים.מר אברהם בינמו:  

 מה עם הצעירים של נשר? מר ישי איבגי: 

 תן לי  לסיים.מר אברהם בינמו:  

תה נותן להם, למה שהצעירים לא ייהנו מהדירות? אתה שקנו את הדירות שא מר ישי איבגי: 

 יודע מה, נניח שאתה רוצה ..

 ישי,מר אברהם בינמו:  

 מכונה,  מר ישי איבגי: 

 ישי,מר אברהם בינמו:  

 למה לא הכנסת את ה... הזאת? מר ישי איבגי: 

שיח, לא שלא יהיה, זה לא תלוי לא בדו ישי, ישי תירגע. לכן על מנת מר אברהם בינמו:  

באיזשהו סיג עם קבלן זה או אחר. הבהרתי מראש. יש קבלנים שניצלו את 

אחוז. יש לנו זכות בשבס לדרוש מהם  10המקסימום ויש קבלנים שעשו רק 

כן, עכשיו בואו נלך להצבעה. דברים בקטע מסוים וזה יודע היטב רועי לוי. 

הזה להצבעה. אני, לפני שהולכים להצבעה, איני יכול להעלות את הנושא 

הצעת ההחלטה אינה חוקית. הסמכות לשינוי למינוי אינה נמצאת כרגע בידי 

 מועצת העיר, וזה בהתאם לחוות הדעת המשפטית. 

 )מדברים יחד(

 לא מעלה את זה להצבעה. עוברים לנושא הבא.מר אברהם בינמו:  
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 לא נתקדם לאף נושא, מר ישי איבגי: 

 אל תתקדם.מר אברהם בינמו:  

 עד שלא נראה את ההצעה הזאת. שי איבגי: מר י

 .. שאתה לא מעלה את זה.  מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 לא יהיה דבר כזה.  מר ישי איבגי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 זה לא חוקי.  מר רועי לוי: 

 זאת הזכות שלנו.  מר ישי איבגי: 

 לא מעלה את זה. ההצעה, ההצעה אינה חוקית ואני מר אברהם בינמו:  

 הוא לא קובע מה חוקי.  מר ישי איבגי: 

 הנושא השני,מר אברהם בינמו:  

 אין דבר כזה.  מר רועי לוי: 

 הנושא השני, מר אברהם בינמו:  

 יש לנו זכויות. מר ישי איבגי: 

 החלפת דירקטורים,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 על פי חוק,  מר רועי לוי: 

 יש לנו זכויות במועצה הזאת.  מר ישי איבגי:

 )מדברים יחד(

 זה לא חוקי, תלך לממונה, תלך לבית משפט.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

הנושא, רבותיי, אני חוזר, אני חוזר, בסדר. שנייה, שנייה, ברשותך, רגע, מר אברהם בינמו:  

 כן, אולי אני, אולי אני מתעשת. 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

 מאחר וכל ארבעת הנושאים שהעליתם אינם חוקיים, ם בינמו:  מר אברה

 לדעתך. לדעתך. אני מוסיף לדעתך. מר דן תיכון: 
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 מאחר,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 לדעתך. מר דן תיכון: 

תפסיק לנופף ותתחיל לנפנף לי, יהיה יותר קל. תפסיק. תפסיק דן. תן מר אברהם בינמו:  

 לסיים.

 אתה תצביע.  מר דן תיכון:

מאחר וכל ארבעת הנושאים שהעליתם, כולל הנושא של ועדת בכירים, מר אברהם בינמו:  

 אינם חוקיים,

 .854.. פרוטוקול  מר רועי לוי: 

 איני מעלה אותם כלל להצבעה. הישיבה נעולה.מר אברהם בינמו:  

 אתה לא יכול. מר דן תיכון: 

 הישיבה נעולה. מר אברהם בינמו:  

 ה הופסקה()ההקלט

 .. עד שתצביע. מר דן תיכון: 

 אני פותח, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 יש לנו מועצה.  מר ישי איבגי: 

 אני פותח,מר אברהם בינמו:  

 אתה לא תתקדם.  מר דן תיכון: 

 יש שאילתא של,מר אברהם בינמו:  

 אתה לא תתקדם.  מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 ע לפי סדר היום. תצבי מר דן תיכון: 

 חבל על הזמן. מר ישי איבגי: 

 אני,מר אברהם בינמו:  

 תצביע לפי סדר היום. מר דן תיכון: 

 דן עזוב. תחזור לכנסת. מר אברהם בינמו:  
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 אתה גם לא מלמד אותי ... מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 לא, לא,מר אברהם בינמו:  

 יין. יש לנו ישיבות שלא מן המנ מר ישי איבגי: 

מי בעד ההצעה. הייתה כאן הצעת החלטה, יש לך הצעה אחרת, תעמיד הצעה  מר דן תיכון: 

 מולה.

 שההצעה שלכם כלל אינה חוקית,דבריי הודעתי לך בתחילת מר אברהם בינמו:  

 אבל זה אתה,  מר דן תיכון: 

 והיא לא תועלה להצבעה.מר אברהם בינמו:  

 אתה הודעת ... מר ישי איבגי: 

 והיא לא תועלה להצבעה.אברהם בינמו:  מר 

 אתה אמרת לנו כמה פעמים ... מר ישי איבגי: 

 בהתאם לחוות הדעת, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 לא, הלא חוקי לא עולה. מר אברהם בינמו:  

 אבי אתה אמרת, מר ישי איבגי: 

 דנים עליו, דנים עליו. מר אברהם בינמו:  

 מרת. אתה א מר ישי איבגי: 

 לא, אל תטעה. אל תטעה.מר אברהם בינמו: 

  בתפקוד הממונה. מר ישי איבגי: 

 לא, מר אברהם בינמו:  

 זה מה שאמרת. מר ישי איבגי: 

 הממונה בא ואומר, הממונה בא ואומר לך תדון,מר אברהם בינמו:  

 אתה משנה את עמדתך. מר ישי איבגי: 

 הממונה,מר אברהם בינמו:  

 בשיטתיות.   מר ישי איבגי:

 מה הקשר? מר אברהם בינמו:  
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 תלך עם ערכים, מר ישי איבגי: 

 עזוב אותך אתה ערכים, אתה יכול לדבר איתי על ערכים?מר אברהם בינמו:  

 ... מר ישי איבגי: 

 אז בבקשה, אל תעיר לי את ההערות האלה. מר אברהם בינמו:  

 תלך עם ה, מר ישי איבגי: 

 עיר לי את ההערות האלה. אל תמר אברהם בינמו:  

 גם כשלא, מר ישי איבגי: 

אל תעיר לי את ההערות האלה. אל תעיר לי את ההערות האלה. תדבר מר אברהם בינמו:  

 לעניין.

 )מדברים יחד(

 אדוני הנכבד, ההצעה שלכם,מר אברהם בינמו:  

 אתה .. מר דן תיכון: 

 תתרגז. ההצעה שלכם אין לה תוקף. דן, אל מר אברהם בינמו:  

 אני לא מתרגז. מר דן תיכון: 

 אל תתרגז חביבי.מר אברהם בינמו:  

 אתה מתרגז. מר דן תיכון: 

 לא, אני מזמן הפסקתי להתרגז.מר אברהם בינמו:  

 אתה אפילו לא יודע לכבד את המילה, מר דן תיכון: 

 שעות,  4ניתן לכם עוד, עוד מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אנחנו נצביע על זה עכשיו. מר דן תיכון: 

 אתם לא תצביעו על זה. אתם לא תצביעו על זה. אתם לא תצביעו על זה.מר אברהם בינמו:  

 אנחנו נצביע על זה עכשיו. מר דן תיכון: 

 לא תצביעו על זה. מר אברהם בינמו:  

 אנחנו נצביע על זה עכשיו. מר דן תיכון: 

 נצביע על ההצעה. מר ישי איבגי: 

 אתם לא תצביעו על זה. הם בינמו:  מר אבר
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 אנחנו נצביע. מר דן תיכון: 

 )מדברים יחד(

 מה אתה רוצה, לסגור את הישיבה? אתה רוצה לפוצץ את הישיבה עוד פעם?  מר ישי איבגי: 

 אני הודעתי בתחילת דבריי,מר אברהם בינמו:  

 אנחנו עוד נגיע לכל ה... מר ישי איבגי: 

 ודעתי בתחילת דבריי, אני המר אברהם בינמו:  

 אנחנו רוצים להגיע לנושאים החשובים,  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 שעות. 3לא עוד מר אברהם בינמו:  

 , אדוני, יש תושבים שממתינים מר ישי איבגי: 

 אי אפשר לסגור את הישיבה.  מר רועי לוי: 

 אה, נכון, יש עוד שעה. מר אברהם בינמו:  

 אתה לא יכול לסגור את הישיבה.פה. י מר ישי איבגי: 

 מה?מר אברהם בינמו:  

 אי אפשר לסגור את הישיבה, צריך לדון, מר רועי לוי: 

 מה?מר אברהם בינמו:  

 צריך לדון על כל הנושאים שעל סדר היום. טרם דנו על כל הנושאים. מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 אדוני הנכבד,מר אברהם בינמו:  

 אתה מבין מה הבעיה.  מר ישי איבגי:

 תירגע. תירגע. תירגע.מר אברהם בינמו:  

 לא, יש לנו נושאים שלנו. מר ישי איבגי: 

תירגע. דן תיכון לא יהיה חבר אם תרצה או לא תרצה לא בוועדה לתכנון מר אברהם בינמו:  

 ובנייה ולא בוועדה אחרת.

 מה זה משנה?  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

אם אתה סגרת את אנחנו מבקשים להעלות את הנושאים בסדר היום.   מר רועי לוי:
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 הישיבה, 

 הוא יקבע ..., מר דן תיכון: 

 יש לך ממלא מקום, מר רועי לוי: 

 שנייה, מאחר ויש עוד שעה, מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה,  מר רועי לוי: 

 שנייה, שנייה, מר אברהם בינמו:  

 בודה שלך בדקה.תאבד את מקום הע מר דן תיכון: 

 כן, שנייה, שנייה, נו, אתה, זה מה שאתם יודעים לעשות, לפטר אנשים.מר אברהם בינמו:  

 זה מה שנעשה הפעם. מר דן תיכון: 

 לפטר אנשים. מר אברהם בינמו:  

 הפעם נעשה. אני אעשה את זה. מר דן תיכון: 

ונים, אנחנו נמשיך מאחר ויש עוד שעה לישיבה, טרם הסתיימו הדימר אברהם בינמו:  

 אותה.

 מצוין. אפשר להעלות את ההצעה להצביע? מר ישי איבגי: 

  דקות. 5כן, הפסקה. אנחנו עושים הפסקה של מר אברהם בינמו:  

 )ההקלטה הופסקה(

 הפרוטוקול, מר אברהם בינמו:  

 אבי ..., היה איזה תקרית.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 מר אברהם בינמו: תסגרי. 

 )ההקלטה הופסקה(

בנושא של, אני מבקש לפתוח את הפרוטוקול, בנושא של חילוף חבר ועד מר אברהם בינמו:  

 לתכנון ובנייה "מורדות כרמל", 

 אנחנו מבקשים להעלות את זה להצבעה.  מר רועי לוי: 

תן לי, תן לי להגיד את דבריי ותעלו את זה. תעלו מה שאתם רוצים. מר אברהם בינמו:  

 ת החלטה אינה חוקית ואינה יכולה לעלות להצבעה. בבקשה. ההצע

החלפת, הצעת החלטה החלפת ראש העירייה מר אבי בינמו בוועדה לתכנון  מר רועי לוי: 
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 6, 5, 4, 3, 2, 1ובנייה "מורדות כרמל", מחליפו יהיה מר דן תיכון. מי בעד? 

 בעד. מי נגד? אין נגד. 

 יש נמנעים?מר אברהם בינמו:  

 מי נמנע?  רועי לוי: מר 

 )מדברים יחד(

אבי, כבוד ראש העיר, אני חושב שבאמת מן הראוי היה להחליף אותך,  מר זאב שפיגלר: 

 זאת דעתי האישית.

 ואותך, ואותך לא היה צריך להחליף?מר אברהם בינמו:  

שנייה, לא, ברשותך אבי, אני עוצר אותך על כמה, כמה אני, כמה אני  מר זאב שפיגלר: 

 מגדיל ראש,

 שפיגלר,  מר ישי איבגי: 

 שנייה, וכמה אני מתעלה מעל ומעבר. מר זאב שפיגלר: 

 טוב.מר אברהם בינמו:  

באמת. מבחינת ההחלטה עצמה, אני לא מצביע כיוון שני דברים. אחד, אני  מר זאב שפיגלר: 

חבר ועדה. שניים, אני חושב שחבריי בנושא הזה, וזה פשוט לאחר ההצבעה, 

אומר את דבריי, שגו מבחינת הסמכות שיש למועצה להחליף. זה  אני

 ההערות שלי, תודה , לכן אני גם, 

 חבל שלא הסברת את זה לפני כן. טוב.מר אברהם בינמו:  

 אני לא מעיר כי אני חבר ועדה. אני לא מתערב. מר זאב שפיגלר: 

 בסדר גמור, אבל אמרת. תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 התקבלה החלטה. גלר: מר זאב שפי

 תודה רבה. מר אברהם בינמו:  

הנושא הבא הוא, מה הנושא? החלפת דירקטורים במתנ"ס. כן, אז מה מר אברהם בינמו:  

 ההצעה שלכם?

 בוריס העלה אותה בפעם שעברה. מר יחיאל אדרי: 

 אבל בוריס לא כאן.מר אברהם בינמו:  

 אתה רוצה שאני אקריא? מר יחיאל אדרי: 
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 לא, מה שכתוב, מה שכתוב, כן. לא מה שלא כתוב.ברהם בינמו:  מר א

 מה? מר יחיאל אדרי: 

 מה שכתוב.מר אברהם בינמו:  

 אני לא חתמתי על ההצעה.  מר יחיאל אדרי: 

 אז מי שהעלה את זה, מר אברהם בינמו:  

 הוא יעלה מה שהוא רוצה ואני אעלה את מה שאני חושב.  מר יחיאל אדרי: 

 אתה לא יכול להעלות משהו שלא כתוב.בינמו:  מר אברהם 

 אני מותר לי להעלות הצעה נגדית.  מר יחיאל אדרי: 

 אין לך הצעה נגדית.מר אברהם בינמו:  

 יש לי. מר יחיאל אדרי: 

 ההצעה שלך לא כתובה.מר אברהם בינמו:  

 לא, לא, יש לי חדשות בשבילך. ההצעה כתובה. מר יחיאל אדרי: 

 אתה תעלה מה שאתה רוצה.ו:  מר אברהם בינמ

 תודה. מר יחיאל אדרי: 

 אדוני תעלה מה שאתה רוצה, בין כה זה לא יעבור. מר אברהם בינמו:  

 אז שלא יעבור. מר יחיאל אדרי: 

הצעה להחלפת דירקטורים במתנ"ס? מה ההצעה? מה ההצעה השנייה? מה  מר ישי איבגי: 

 ההצעה השנייה שאתה מעלה?

 החלפת דירקטורים במתנ"ס.  מר אברהם בינמו:

 הצעת החלטה, מר ישי איבגי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 השינויים בסיעות במועצת העיר,לאור  מר ישי איבגי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

ובעקבות פרישה של חברי העירייה מסיעת האם ו/או התפלגות סיעות,  מר ישי איבגי: 

 מועצת העירייה, 

 כן,מר אברהם בינמו:  

מבקשת לשקף נכונה את יחסי הכוחות במועצת העירייה, בדירקטוריון  מר ישי איבגי: 
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המתנ"ס, כך שלכל סיעה תהייה נציגות על פי הודעה ועל פי החלוקה הבאה. 

 3 – 1נציגים. עבודה נשר  2חברי מועצה,  3לצעירי נשר יש עתיד שיש היום 

 2 –. הליכוד 1ת עיר, נציג חברי מועצ 2 –נציגים. נשר בתנופה  2חברי עירייה, 

חברי מועצת עיר, יקבלו נציג  2 –. ירוקים למען נשר 1חברי מועצת עיר, נציג 

. כלל הסיעות באמצעות יו"ר 1, יקבל נציג 1חבר מועצת עיר  –, נשר ביתנו 1

 הסיעה יעבירו את שמות הדירקטורים, 

 )מדברים יחד(

 תמשיך, תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 ימים. ראש העיר יש לך תלונה. 7עד  : מר ישי איבגי

 כן, תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 ימים,  7עד  מר ישי איבגי: 

 כן, תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 כל חברי מועצת העיר. מר ישי איבגי: 

 כן, תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 ימים, 7עד  מר ישי איבגי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

ימים את  14לטה זו לראש העירייה, ראש העירייה יעביר תוך לאחר קבלת הח מר ישי איבגי: 

 המומלצים על ידי הסיעות בסוכנות היהודית לצורך אישורם הסופי, 

 אה, אה,מר אברהם בינמו:  

ככל שראש העיר לא יקיים את ההחלטה שהתקבלה במלואה, וזאת לא  מר ישי איבגי: 

 ימים מיום שהתקבלה, 14-יאוחר מה

 תתלו אותו על עץ, לא?:  מר אברהם בינמו

הביצוע יוטל על ממלא מקום, למה אתה אומר סתם, יוטל על ממלא מקום  מר ישי איבגי: 

 ראש העיר. 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 ימים, 21ככל שממלא מקום ראש העיר לא יבצע את ההחלטה עד  מר ישי איבגי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  
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 ר מלאכת הביצוע ההחלטה לסגן חברי העירייה.מיום שהתקבלה, תועב מר ישי איבגי: 

 רגע, רגע, תיכף נצביע. זה ההצעה, נכון?מר אברהם בינמו:  

 כן.  מר ישי איבגי: 

 אני רוצה להתייחס.  מר שלומי זינו: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 אפשר? מר שלומי זינו: 

 כן, כן.מר אברהם בינמו:  

ל, באמת, לפי איזה חוות  דעת משפטית אנחנו דנים על ראשית, אני שוב שוא מר שלומי זינו: 

 זה? 

 ברנט. נעמי כספי:  'גב

 ברנט, ברנט.מר אברהם בינמו:  

 לפי חוות דעת של ברנט. אז אם אני קורא נכון,  מר שלומי זינו: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 אם אני קורא נכון,  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 בבקשה, זינו, זינו,  מר אברהם בינמו:

 נכון, גם לדעתי לא. נעמי כספי:  'גב

 זינו,מר אברהם בינמו:  

 אז שנייה רגע, אם לא אז אין כן, איזה חוות דעת כן ...? מר שלומי זינו: 

 אנחנו העלינו הצעה,  נעמי כספי:  'גב

 כן, מר שלומי זינו: 

 בתור חברי מועצת עיר, נעמי כספי:  'גב

 כן, מר שלומי זינו: 

הצעה שראש העיר חושב שאין לנו זכות חוקית להעלות אותה. אנחנו  נעמי כספי:  'גב

כן זכות, אם יש לרשות זכות להיות מעורבת במתנ"ס ועם חושבים שיש לנו 

 הפעילויות של המתנ"ס כשנוח, צריך גם לקחת אחריות כשלא נוח.

 י שואל.אבל איזה חוות דעת משפטית תומכת בזה? אנ מר שלומי זינו: 
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 אני, אני, נעמי כספי:  'גב

 על איזה חוות דעת משפטית את רוצה .., באמת אני שואל, באמת, מר שלומי זינו: 

 באמת, יש יועץ משפטי,  נעמי כספי:  'גב

 לאור החלטת מועצת העיר, מר דן תיכון: 

 הוא אמר שהוא בניגוד עניינים. מר שלומי זינו: 

 לקבל ייעוץ משפטי,אבל אני ארצה  נעמי כספי:  'גב

 לאור החלטת מועצת העיר. מר דן תיכון: 

 לא,  נעמי כספי:  'גב

 הוא הגוף שקובע. מר דן תיכון: 

 נעמי, תגידי, מר אברהם בינמו:  

 זה הליך דמוקרטי רגיל. נעמי כספי:  'גב

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אנחנו כחברי מועצת  העיר, נעמי כספי:  'גב

 דר גמור,בסמר אברהם בינמו:  

 רוצים להעלות הצעה שהעירייה  נעמי כספי:  'גב

 רגע, שנייה, מר שלומי זינו: 

 מותר לנו. נעמי כספי:  'גב

 בואי ננסה, מר שלומי זינו: 

 אתה יכול להגיד שזה לא ... נעמי כספי:  'גב

בוא נתקדם, בוא נתקדם, חבל על ה, חבל על המילים. אני רוצה להגיד מר אברהם בינמו:  

 שהו.מ

 עוד לא תשע, מה הבעיה. מר דן תיכון: 

 אני רוצה להגיד משהו. קודם כל קצת ב, מר אברהם בינמו:  

 עוד לא סיימתי.  מר שלומי זינו: 

 תיכף, במה שהעלה מר איבגי על, מר אברהם בינמו:  

 מה אני? מר ישי איבגי: 

 מר איבגי,מר אברהם בינמו:  
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 העליתי, כן.  מר ישי איבגי: 

 לא, מה שהעלית בהצעה,ברהם בינמו:  מר א

 כן. מר ישי איבגי: 

 ציינת, לא, רק לסיפא שלך, ציינת שם סיעות שאני לא, לא מכיר אותם.מר אברהם בינמו:  

 אז תשאל. מר ישי איבגי: 

 אני לא מכיר אותם, אין סיעות כאלה. מר אברהם בינמו:  

 מי אלה? את מי אתה לא מכיר? מר ישי איבגי: 

 אחד, שתיים,רהם בינמו:  מר אב

 יש כאלה שאתה לא מכיר? מר ישי איבגי: 

שתיים, רשת המתנ"סים נשר היא חברה לתועלת הציבור ומנוהלת מר אברהם בינמו:  

 בהתאם לחוק החברות. 

 כן. מר ישי איבגי: 

לפיכך ובהתאם לחוות הדעת המשפטית, בעלי המניות הם בעלי הסמכות מר אברהם בינמו:  

חברי הדירקטוריון של המתנ"ס. לפיכך רק לאסיפה הכללית של למינוי 

 הסוכנות היהודית יש את הסמכות למנות חברי דירקטוריון. 

 תגיד, אתה באמריקה? מר דן תיכון: 

הצעת ההחלטה אינה חוקית. עם זאת, קשה להתעלם מדרכיהם של מר אברהם בינמו:  

ל בינו טרפה מנהל חברי המועצה בישיבות לא מזמן, ביקשו את הדחתו ש

המתנ"ס, ואז למגינת ליבם השתבשו התוכניות. לא רק שהצעתם להדחתו של 

מר טרפה אינה  חוקית, אלא שהם יבינו כשמר בינו טרפה עבר כדין את כל 

מבחני ההערכה והוא הוסמך לאחר מכרז פומבי להיות מנהל המתנ"ס, ואז 

וריון או בשינוי, אך פונים חברי המועצה בניסיונות הדחה של חברי הדירקט

גם זה לא יצלח מכיוון שאין נושא זה בסמכות מועצת העיר. עכשיו תעלה מה 

שאתה רוצה. אני רק מודיע שההצבעה היא לא חוקית. בבקשה. אנחנו רוצים 

 להתקדם בזמן.

 )מדברים יחד(

 כן, בבקשה. מר אברהם בינמו:  
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רי ישי איבגי העלה מתוך הבקשה אז כשאני קורא את הצעת ההחלטה, שחב מר שלומי זינו: 

שהוגשה על ידי חמישה חברי מועצת עיר מסיעת צעירי נשר יש עתיד, סיעת 

 ירוקים, העבודה, תחליטו ..., 

 אנחנו החלטנו.מר אברהם בינמו: 

וסיעת, וחברי לסיעה דן תיכון. אני שואל שאלה. בישיבה הקודמת אמר  מר שלומי זינו: 

... אחרי שהוא הקריא את המכתב  המכתביחיאל אדרי שהוא הקריא את 

, ועכשיו הוא מדבר על סיעת העבודה 1ות שלו מסיעת ירוקים, נשר לגהתפ

 , שיש, 1נשר 

 אתה טועה, אתה טועה. אני לא קראתי את זה. מר יחיאל אדרי: 

 זה מה שרשום. מר שלומי זינו: 

 אני לא חתום על הישיבה שלא מן המניין. מר יחיאל אדרי: 

 אבל הסגנית שלך. מי זינו: מר שלו

 סליחה, אני לא חתום. מר יחיאל אדרי: 

 נעמי כספי, מר שלומי זינו: 

 היא לא הסגנית שלי.  מר יחיאל אדרי: 

 היא בסיעה שלך. מר שלומי זינו: 

 היא חברה, היא חברה,  מר יחיאל אדרי: 

 ... מר שלומי זינו: 

 היא חברת מועצה. מר יחיאל אדרי: 

 .. נו: מר שלומי זי

 אתה תשמע הצעה נגדית שלנו. מר יחיאל אדרי: 

 אני חברת מועצת עיר. אני לא סגנית של יחיאל אדרי. נעמי כספי:  'גב

 אבל את אמרת, את אמרת, רגע,  מר שלומי זינו: 

 אין בעיה, אין בעיה אבל עם זה. לנו יש הצעה נגדית.  מר יחיאל אדרי: 

 .. מר שלומי זינו: 

 אבל לנו יש הצעה נגדית. זה לא אנחנו. : מר יחיאל אדרי

 שנייה, אני אסיים, אני אסיים, אני אסיים, מר שלומי זינו: 
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 תסיים. מר יחיאל אדרי: 

 אני אסיים ותתני התייחסות. מר שלומי זינו: 

 בסדר. נעמי כספי:  'גב

 אני אסיים,  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

, אתה על התפלגות מסיעה. במכתב הזה שהתפלגת הקראת איזשהו מכתב מר שלומי זינו: 

טענת שאתה ונעמי כספי ובוריס אייזנברג התפלגתם, אתם קוראים לסיעה 

 שלכם העבודה או הירוקים, עוד לא הבנתי את זה, בכל אופן, 

 הצהובים. דובר:

 מה? מר שלומי זינו: 

 הצהובים. דובר:

 הצהובים, בסדר. בכל אופן, מר שלומי זינו: 

 מה איכפת לך מה אנחנו. יאל אדרי: מר יח

בכל אופן יש לי הסתייגות מהדרך שבה ההצעה הזאת מוגשת, מעבר לעניין  מר שלומי זינו: 

של הדיון המשפטי, כי אליבא למה שאתה אמרת יחיאל אדרי בתחילת הדיון 

שהצעה שאינה חוקית או ראש העיר לא יכול להעלות אותה לדיון, וכמו 

 משפטי,שבנושא של היועץ ה

 הפוך הוא אמר. מר רועי לוי: 

זה מה שהוא אמר. הוא אמר, תשמע את הפרוטוקול, בנושא של הבקשה  מר שלומי זינו: 

 לישיבה שלא מן המניין שאתה חתמת עליה מר לוי,

 זה לא מה שהוא אמר. מר רועי לוי: 

 לא אמרתי שהיא לא חוקית. אתה תלמד. אתה תלמד גם לשמוע. מר יחיאל אדרי: 

בבקשה של הישיבה שלא מן המניין בנושא תפקודו של היועץ המשפטי של  מר שלומי זינו: 

העירייה שאתה חתום עליו וישי איבגי חתום עליו ואדווה קאופמן חתומה 

עליה, ודן תיכון וזה שפיגלר, אמרתם, אתה אמרת יחיאל אדרי שיש פה 

לכן אי אפשר חברי מועצה יחתמו עליה ו 12או  11הצעה לא חוקית גם אם 

 לקיים דיון בנושא. 
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 לא, ראש העיר רשאי להעלות את זה. תלמד את החוק. מר יחיאל אדרי: 

 אז גם פה, גם פה, מר שלומי זינו: 

 מר יחיאל אדרי:  העלה.

 שנייה, מר שלומי זינו: 

 מר יחיאל אדרי:  אבל הוא העלה את זה.

 העיר, כשאני לומד את החוק, אני רואה שראש מר שלומי זינו: 

 מר יחיאל אדרי:  אם אתה לומד את החוק, אם אתה לומד את החוק,

 לומד את החוק איתך ביחד. מר שלומי זינו: 

 מר יחיאל אדרי:  באמת ביחד, בוא נלמד אותו.

 כן. מר שלומי זינו: 

מר יחיאל אדרי:  החוק אומר, החוק אומר, החוק אומר אם הצעה היא לא חוקית, אל תעלה 

אבל אם אתה מעלה אותה, תדון בה. מה קורה פה? מה קורה אותה בכלל. 

פה? הוא לא העלה את הנושא של היועץ המשפטי בכלל. למה הוא לא     

העלה אותה? כי הוא חושב שהיא לא חוקית והחוק אומר שמי שרשאי להביא 

ולא  7ולא  5את זה לשולחן העירייה זה ראש העיר. הוא לא הביא את זה. לא 

11 . 

 תודה על ההערה. מי זינו: מר שלו

לגבי עניין של חוקיות, ברגע שאתה, אם משהו שהוא לא חוקי, אני גם  מר יחיאל אדרי: 

אמרתי את זה לפני שהוא התחיל לדבר. אמרתי אם זה לא חוקי, אל תעלה 

 את הישיבה הזאת בכלל. אל תעלה את הנושאים.

שהו אחד ואולי גם נסכים על זה יפה, ופה אנחנו עוברים להסכים על מ מר שלומי זינו: 

כולם, שעד שלא נפתרת הסוגיה של היועץ המשפטי אחר, בואו נשהה, נדחה 

 את הדיון בכל הנושאים האלה שהם באמת, יש פה דברים מאוד חשובים, 

 עוד פעם אתה רוצה לעכב.   מר רועי לוי: 

הלכים, אתה מנסה : אני לא מעכב ולא מנסה כלום. אתה בא ומנסה לעשות ממר שלומי זינו

לעשות מהלכים ואתה לא פועל באופן שקוף כלפי הציבור ואומר מה עומד 

מאחורי המהלכים האלה אדון רועי לוי, ואני רוצה להתקדם בצורה עניינית 
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ובצורה שתתרום להמשך התנהלות המועצה או להמשך התנהלות העירייה 

למה אתה  לפחות בכל מה שנשאר בשנת הבחירות הזאת, ובמקום להסביר

לא פועל לקיים דיון בבקשה שאתה הגשת לדיון בתפקוד של היועץ המשפטי 

וכמה  של העירייה כדי שאנחנו נקבל ייעוץ משפטי לגבי כל עניין בכל ישיבה,

 שתנסו ..., 

 ...  מר ישי איבגי: 

 זה הזמן שלי ישי.  מר שלומי זינו: 

 תפנה אליו. שהוא יענה את זה.   מר ישי איבגי: 

 אני יכול ... שלומי זינו: מר 

 שהוא יעלה.   מר ישי איבגי: 

אני לא הפרעתי לך ישי. לא הפרעתי לך. אל תפריע לי, אני מבקש. אני אומר  מר שלומי זינו: 

לכם ואתם יכולים לנסות לצייר כמה ציורים שאתם רוצים ולהעליל כמה 

ולספר  עלילות שאתם רוצים ולהגיד שאני איימתי על זה ושאיימתי עליו

סיפורים על אלג'יראיים ועל מרוקאים ועל כל הדברים האלה. בשורה 

התחתונה בסופו של דבר אנחנו, אם אנחנו רוצים להתנהל, למרות חילוקי 

הדעות ולמרות, ודרך אגב, חלק מההצעות האלה, למרות מה שאתם מנסים 

לצייר בפני הציבור, אני בעדם. אני לא מתנגד לכל ההצעות, אבל כדי 

 ההצעות האלה באמת יובאו לדיון,ש

 אבל, נעמי כספי:  'גב

 שנייה, תני לסיים. מר שלומי זינו: 

 ... נעמי כספי:  'גב

 5לא שואל פרטני, לא שואל פרטני. אני ... יש לי זמן אוויר ואני יכול לדבר  מר שלומי זינו: 

ני דקות, אני מדבר לציבור ואני מדבר לפרוטוקול, אני מדבר לראש העיר, א

מדבר לחברי מועצת העיר. אני אומר חבר'ה, בואו באמת, באמת נתעשת 

לרגע ונקיים דיון מהותי האם אפשר להמשיך לנהל ישיבות מועצת עיר בלי 

יועץ משפטי. עכשיו, כל ישיבה יהיה לנו את זה, הוא יגיד בגלל הרוב, בגלל 

ות והוא אנשים נגד ראש העירייה ברוב ההצבע 10, 9, 8המיעוט. יש עכשיו 
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בבעיה, הוא בניגוד עניינים, אז אם הוא בניגוד עניינים בישיבה הזאת, גם 

בישיבה הבאה הוא יהיה בניגוד עניינים. גם בישיבה שלאחר מכן ועזבו עכשיו 

באמת את כל החילוקי דעות ואת כל המחלוקות. הם יהיו וימשיכו עד 

, איך, אני באמת, לבחירות וגם לאחר הבחירות. איך אנחנו, ואני מסיים בזה

באמת, באמת ויש לי הרבה חילוקי דעות עם לא מעט אנשים, כמעט עם כל 

מי שנמצא בחדר הזה, בשולחן הזה, אבל, אבל, כמה שתנסו לצייר את זה 

בקטע של אישי / לא אישי, יש לו נגד יחיאל, יש לו נגד בינמו. אין לו נגד 

מה שאני אומר זה שורה בינמו או יחיאל, עם רועי או לא יודע מה, בסוף 

תחתונה, איך אנחנו  יכולים להמשיך לנהל ישיבות מועצת עיר בלי שכל פעם 

אנחנו יכולים לקבל חוות דעת משפטית מאדון טנדלר שהוא טוען שאני 

מאיים עליו ולא מגיש תלונה במשטרה כמו שהוא היה חייב להגיש תלונה 

לונה במשטרה. במשטרה בהרבה מקרים בהם הוא היה מחויב להגיש ת

האם אני צריך כל ישיבה ובאמת, אני לא יכול להפעיל שום שיקול דעת 

להחליט אם אני מאמץ את חוות הדעת של ברנט שנכתב עליו דו"ח חמור של 

מבקר המדינה, אני לא מבין איך מביאים בכלל את החוות דעת שלו, או האם 

יתנה והוצגה על אני מקבל חוות דעת שלפני ישיבה אחת, חוות הדעת הזאת נ

ידי יחיאל אדרי ועל ידי רועי לוי מטעם עורך דין טנדלר, שבא ואומר כן 

אפשר להעלות את כל הנושאים האלה לסדר היום, או שעכשיו אני צריך 

לבחור עם מי אני הולך. האם אני אלך עם בינמו שאומר שהחוות דעת של 

ר, רוב חברי ברנט היא קובעת או האם אני אלך עם שאר חברי מועצת העי

מועצת העיר שאומרים יש חוות דעת, רק הם לא מדגישים שהחוות דעת של 

טנדלר ניתנה בישיבה הקודמת והיא גם לא הוצגה בפנינו, היא הוצגה על ידי  

יחיאל אדרי ועל ידי רועי לוי, ומצד שני כשהוא מגיע לכאן ואומר במפורש 

מסכים אליו בכלל, ולא רק בפתח הישיבה אני בניגוד עניינים, משהו שאני לא 

אני, גם בא כוח המדינה מזכיר את זה בדיון של אדרי וגם השופטת וגם החוק 

וגם ההלכה, אף אחד לא מסכים לדברים האלה, אז במקום שיתפטר, כמו 

שיש בכללי לשכת עורכי הדין לגבי כל יועץ משפטי שהוא נמצא בניגוד 
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איך הוא קרא לזה, פלגים,  עניינים, הוא אומר שבישיבה הזאת בגלל החשש,

 פלגים זה בדרך כלל בפלנגות,

 בלבנון. נעמי כספי:  'גב

בכל המקומות הפחות טובים, כן? הוא קרא לנו פלגים, יש פה פלגים ובגלל  מר שלומי זינו: 

שיש פה פלגים ויש ביניהם חילוקי דעות ופעם הרוב פה ופעם הרוב שם, אז 

אתה לא בניגוד עניינים? ישיבה הבאה אין זה ניגוד עניינים. אז ישיבה הבאה 

פלגים? ישיבה הבאה יש רוב לראש העיר או יש רוב ליחיאל אדרי או יש רוב 

לרועי לוי או יש רוב לציבור? באמת, וסליחה שאני טוען את זה כבר הרבה 

בישיבה באמת ואני מבקש, יש לי עוד קצת כמה ימי חסד. אני לא מבין איך 

יועץ משפטי. כותבים עליי פוסט מגוחך בפייסבוק, אני  אני יכול להתנהל בלי

מתייעץ עם יועץ משפטי. אני רוצה להגיש תביעה נגד מישהו, אני מתייעץ עם 

יועץ משפטי. אני בא לפה לעירייה, צריך להחליט החלטות שנוגעות בגורל של 

ציבור שלם, נוגעות בגורל של עשרות מיליונים, מאות מיליונים, עוד מעט 

הנושא של עבודות הפיתוח בדוכיפת, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר  יהיה

עליהם ולהתקדם, אנחנו לא מתקדמים כי אף אחד לא מספיק גבר לבוא 

ולהגיד בוא נניח את הכול בצד ובוא נתעסק במהות. האם יש לנו יועץ משפטי  

אין לנו יועץ  או אין לנו יועץ משפטי? כנראה גם לפי מה שאתה אמרת

 .משפטי

 דברי חכמים,מר אברהם בינמו:  

 בזה סיימתי. מר שלומי זינו: 

 דברי חכמים,מר אברהם בינמו:  

 .. או שנקיים דיון. מר שלומי זינו: 

 דברי חכמים בנחת נשמעים. אני רק רוצה להקריא עוד משהו לפני ש,מר אברהם בינמו:  

 ואם יש למישהו .. שיוציא אותו גם. מר שלומי זינו: 

היועץ המשפטי של החברה למתנ"סים, עורך דין דניאל פלד, הודיע למר ם בינמו:  מר אברה

 ,2017לספטמבר  26חגי טנדלר יושב ראש הדירקטוריון, מיום 

 אתה יכול לתת לנו את זה?  מר שלומי זינו: 
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לא, הנדון חוות דעת מינוי דירקטורים לחברה הסוכנותית המפעילה את מר אברהם בינמו:  

הנהלת המתנ"ס לא רק שאינה בגדר ועדת העירייה, אלא  -אחד  מתנ"ס נשר.

שבהיות המתנ"ס תאגיד סוכנותי שחייב להיות מנותק לחלוטין משפטית 

ומעשית מהעירייה, אסור שתהייה ועדה או גוף מגופי העירייה. ההנהלה היא 

 –גוף עצמאי מתוקף היות המתנ"ס תאגיד משפטי סוכנותי עצמאי. שתיים 

ן מתמנה על ידי הסוכנות היהודית על פי אמות מידה והגבלות הדירקטוריו

רק בעלי המניות מוסמכים  –מבית מדרשה של הסוכנות היהודית. שלוש 

עקרונית ניתן להחליף הנהלה או לשנות  –למנות או לפטר דירקטורים. ארבע 

הרכבה, אבל כפי שציינתי לעיל, בשלב זה לא ניתן אלא מתקיים טעם כבד 

לא בסמכות חברי המועצה לשנות את הרכב  –מת נבצרות. חמש משקל כדוג

חברי ההנהלה או לקבל החלטות בעניינם ולכן להחלטתם אין כל תוקף 

אופרטיבי ביחס לדברים. לכן כפי שהודעתי קודם, אין תוקף חוקי להצבעה 

 שלכם. בבקשה ישי.

 שאלה קטנה ראש העיר. מר ישי איבגי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 תגיד לי, מי מינה את חברי הדירקטוריון? י איבגי: מר יש

 ישי, די, הדיון הסתיים בנושא, די.מר אברהם בינמו:  

 לא, אבל אני שואל כי קשה לך לענות. מר ישי איבגי: 

 כן, קשה לי, קשה לי.מר אברהם בינמו:  

 הרי אתה מעיד אחרת. מר ישי איבגי: 

 קשה לי.מר אברהם בינמו:  

 ואנחנו מעידים אחרת,  מר ישי איבגי:

 קשה לי.מר אברהם בינמו:  

 המועצה מינתה. מר ישי איבגי: 

 כן. אדוני הנכבד,מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 ... היא הכניסה את דוד מר רועי לוי: 
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 בבקשה, כן. ישי, ישי תתקדם. ישי, ישי,מר אברהם בינמו:  

 להמליץ, מר שלומי זינו: 

, היא יכולה להמליץ, היא לא יכולה לקיים. בבקשה ישי, מה הייתה כןמר אברהם בינמו:  

 ההצעה שלך?

 אז אני אקריא.  מר ישי איבגי: 

 או קיי.מר אברהם בינמו:  

 הקראת אותה אבל. מר שלומי זינו: 

 הקראת אותה. מר אברהם בינמו:  

 יפה. מי בעד?  מר ישי איבגי: 

 יש לי הצעה. מר יחיאל אדרי: 

 לא.נמו:  מר אברהם בי

 יש לי הצעה נגדית. הוא לא .. על הישיבה שלכם.  מר יחיאל אדרי: 

 הצעה, הצעה נגדית שלא כתובה,מר אברהם בינמו:  

 היא לא חייבת. מר יחיאל אדרי: 

 היא, הצעה נגדית שלא כתובה, לא תובא לדיון. מר אברהם בינמו:  

 תאמין לי שאני מכיר את החוק. מר יחיאל אדרי: 

 בסדר, מכיר את החוק. בבקשה.הם בינמו:  מר אבר

 אני מעלה הצעה,  מר יחיאל אדרי: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 אני מבקש להעלות הצעה, מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 שונה מההצעה של ישי. מר יחיאל אדרי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 לא מהותית אבל,  מר יחיאל אדרי: 

 כן.ם בינמו:  מר אברה

 תקריא אותה. מר שלומי זינו: 

 אני אקריא אותה. מר יחיאל אדרי: 
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 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני מסכים עם כל ההתחלה, לגבי העניין של החברים מהסיעות אני מבקש  מר יחיאל אדרי: 

נציגים. ירוקים למען  2חברים,  3 -להדגיש כפי שהדגיש בוריס. נשר יש עתיד 

 נציגים. 2חברים,  3  - 1ה נשר נשר, עבוד

 .3, 5יש  מר שלומי זינו: 

 אתה תרשה לי בבקשה לסיים.  מר יחיאל אדרי: 

 הוא גם אומר ש, מר שלומי זינו: 

. אבי בינמו 1חברים, נציג  2 –. הליכוד 1חברים, נציג  2 –נשר בתנופה  מר יחיאל אדרי: 

 . 1חברים, נציג  2 –וגאורגי 

 ך קוראים להם?אי מר שלומי זינו: 

 . 1, נציג 1חבר מועצה  –לא יודע. נשר ביתנו  מר יחיאל אדרי: 

 אבל אתה אמרת,  מר שלומי זינו: 

 רגע, איגור גורביץ אמר,   מר ישי איבגי: 

 השינוי, מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 לא, לא, לא, לא,  מר יחיאל אדרי: 

 גורביץ. אמרת שיש להם הסכם אם איגור מר שלומי זינו: 

 יש לנו, מר יחיאל אדרי: 

 אמרת הסכם, מר שלומי זינו: 

 אמרתי לך ההסכם שלי אתו זה נשיקה כשאנחנו נפגשים.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 אמרתי את זה, את זה, תירגע. תקרא אותו, אז תקרא אותו. מר יחיאל אדרי: 

 אמרת שיש לך הסכם. מר שלומי זינו: 

אני בא ואני אומר, אותם הנציגים מה שאתה אמרת אני מדגיש, אחרי  מר יחיאל אדרי: 

 שהודעתי בפרוטוקול,

 אז הצעה חדשה. מר שלומי זינו: 

 ,5שאנחנו, אנחנו  מר יחיאל אדרי: 
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 אני חייב להבין מה השינוי. אני לא הבנתי מה השינוי. מר ישי איבגי: 

 3עבודה זה  1ים למען נשר, נשר השינוי הוא שירוקים למען נשר, ירוק מר יחיאל אדרי: 

 נציגים. 

 .5זה  מר שלומי זינו: 

בינתיים. מה  1ואבי בינמו וגיאורגי, שיחליטו מה השם שלהם, שיהיה נציג  מר יחיאל אדרי: 

אתה רוצה ממני. אני אומר את זה עכשיו.  אני רוצה לחדד עוד נקודה אחת 

 שאנשים כנראה לא מבינים. 

 בשם של הסיעה. יש טעות מר רועי לוי: 

 מה זה, טעות בשם של הסיעה עשיתם. סליחה, עם כל הכבוד. מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 תן לי רגע להבין יחיאל. מר ישי איבגי: 

 זה אותו הדבר מה שאתה אומר. מר יחיאל אדרי: 

וירוקים להוסיף  ושם להשאיר את אבי  1רק במקום עבודה נשר  2בסעיף  מר ישי איבגי: 

 גיאורגי.ו

 כן.  מר יחיאל אדרי: 

 או קיי. מר ישי איבגי: 

נקודה, כנראה שחברי המלומד מר זינו כנראה לא  עכשיו, אני רוצה לחדד מר יחיאל אדרי: 

 מבין ולכן האחרים אולי לא מבינים, 

 תודה רבה על התואר. מר שלומי זינו: 

 אני לא מזלזל. מר יחיאל אדרי: 

 ם בסוף. אתה מתקד מר שלומי זינו: 

 אנחנו לא מזלזלים בך.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 אתה מוכן לא להפריע לי? מר יחיאל אדרי: 

 כן. מר שלומי זינו: 

תודה. ואני בא ואני אומר, אני בא ואני אומר שאני הקראתי, הקראתי  מר יחיאל אדרי: 

ומרת בישיבה, בישיבה הקודמת את חוות דעתו של מר עורך דין טנדלר, שא
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בניגוד, בניגוד למה שאמר ראש העיר ולא ראינו את החוות דעת הזאת עד 

לספטמבר, אתה אחר כך תשאל שאלות ישי,  25-לרגע הזה, שהוציא מכתב ב

 שהוציא מכתב שאומר, אדון זינו, 

 אני רק מסתכל. מר שלומי זינו: 

מן המניין הקבועה מליאת חברי הוועדה בעניין זימון הישיבה שלא מצ"ב  מר יחיאל אדרי: 

לתוספת  9. הרינו מתכבד להפנות לתשומת ליבך לפי סעיף 27.9.2017-ל

ראש העירייה ייכנס ישיבה  –א' 9השנייה  לפקודת העיריות המורה כדלקמן. 

ימים, מהיום שהוגשו, הגישו  7שלא מן המניין למועד שלא יהיה בה מאוחר 

תתנהל על פי דין,  27.9-לאת ההצעה. אני מציע וממליץ כי הישיבה המיועדת 

כולל באשר לרשימת הנושאים שהוצגו. בכבוד רב עורך דין טנדלר. עכשיו, 

החוות דעת הזאת ניתנה יומיים לפני הישיבה ... מכחיש  שקיבלנו גם את 

 ההזמנה לישיבה. 

 ... מר שלומי זינו: 

א ראיתי את זה רגע אחד, אל תפריע לי בבקשה. נכון שאני הבנתי, עוד ל מר יחיאל אדרי: 

 פיזית, 

 ראש העיר אמר ש,  מר שלומי זינו: 

שראש העיר פנה לטנדלר, לעורך דין טנדלר ואמר לו אני מבקש ממך חוות  מר יחיאל אדרי: 

דעת לגבי הישיבה, הוא אמר לו אני בניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים ואז 

אבל אני בא ואני הם יצאו לנוהל לקבל עורך דין אחר. נכון שזה גם בוצע 

אומר משהו אחר. עורך דין טנדלר נתן לנו יומיים לפני כן את הזה. אם היינו 

ימים לפני הישיבה,  10מקבלים את החוות דעת של רון ברנט שהיא נתקבלה 

 שאומר שאנחנו לא יכולים לדון, אני הייתי ממליץ בפני החברים רבותיי, 

 ימים? 10למה  מר ישי איבגי: 

 ימים. 10לא, לא, אני מדבר על הפעם הראשונה זה  רי: מר יחיאל אד

 )מדברים יחד(

 הייתי מבקש, הייתי מבקש, אני יכול להקריא לך, מר יחיאל אדרי: 

 תשמע, אתה אומר כאן דברים חמורים מאוד.מר אברהם בינמו:  
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 אדון ראש העיר,  מר יחיאל אדרי: 

 ת.שהיועץ המשפטי נותן לך חוות דעמר אברהם בינמו:  

 לא, נתן לך, לראש העיר. מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 סליחה, לכבוד, מר יחיאל אדרי: 

 גם אני לא קיבלתי  אותה.מר אברהם בינמו:  

לא קיבלנו את החוות דעת הזאת. היום הוא בא והוא אומר שהוא בניגוד  מר שלומי זינו: 

 עניינים.

 רבותיי,  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 תעלה להצבעה. מה אתה,ברהם בינמו:  מר א

 רבותיי, אני מקריא,  מר יחיאל אדרי: 

 היום כן, מחר לא. מר שלומי זינו: 

 זינו, זינו,  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 אני מקריא חוות דעת, מר יחיאל אדרי: 

 הכול בסדר, תן להם,מר אברהם בינמו:  

 יומיים לפני הישיבה.  של היועץ המשפטי לעירייה מר יחיאל אדרי: 

 לפני הישיבה הקודמת. מר שלומי זינו: 

 כן.  מר יחיאל אדרי: 

 אני מסכים איתך, אין בעיה.  מר שלומי זינו: 

 אני מקריא אותה.  מר יחיאל אדרי: 

.. אין בעיה. אז יכולתי לבחור ולהגיד אני הולך עם ראש העיר שאומר  מר שלומי זינו: 

י החוות דעת הזאתי, או שהייתי מאמץ את החוות בבקשה הזאת אני הולך לפ

 דעת, 

 יפה. זה מה שהיה. מר יחיאל אדרי: 

 זה מה שהיה בישיבה הקודמת. מר שלומי זינו: 
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 נכון.  מר יחיאל אדרי: 

בא ואנחנו ממשיכים את הישיבה הקודמת, הוא אומר  אבל היום הוא  מר שלומי זינו: 

ני מנסה לקיים איתך דיון ענייני. בסופו שהוא בניגוד עניינים. עכשיו באמת. א

של עניין, אם בישיבה הקודמת את החוות הזאת שאתה ורועי לוי הצגתם, 

שאני לא ראיתי אותה ולא קיבלתי שום העתק ממנה, שבה הוא אומר ולדעתי 

יש דברים שברור שאם, הרי לאורך הזמן אם אנחנו גם בצדק, אתה יודע מה, 

אורך הזמן היו הרבה בקשות לישיבה שלא מן נכנסים לגופו של עניין, ל

המניין שאמרו שהן לא חוקיות אבל קיימנו דיון, אתה הלכת לעתירה בבית 

המשפט, לא היה אף אחד שיגן על העמדה שלנו, אף אחד לא רצה להוציא 

כסף חוץ מדן תיכון שהטריח את עצמו להגיע לאותו דיון, וניצחת בבית 

 המשפט. בסדר. 

 הם קיבלו החלטה. : מר יחיאל אדרי

 קיבלו החלטה. מר שלומי זינו: 

 למרות שהיועץ המשפטי אמר לא. מר יחיאל אדרי: 

 כן, כן, לגופו של עניין, מר שלומי זינו: 

 אז מה אתה רוצה? מר יחיאל אדרי: 

 אני מסכים, מר שלומי זינו: 

 אז מה אתה רוצה?  מר יחיאל אדרי: 

נו מסתכלים ורוצים שההצעות האלה, שחלק מהן אני אבל עכשיו אם אנח מר שלומי זינו: 

חושב שכן צריכות לצאת לפועל, אנחנו לא נוכל לתקוף אותן ברגע שאנחנו 

מקבלים או מקיימים דיון עליהן כשהוא מנצח אותנו בנוק האוט. למה בנוק 

 האוט? בצורה כאילו חשיבה לוגית משפטית. 

 ם עד שאני אנצח בנוק האוט.תן לי ללכת לשתות מים קרימר אברהם בינמו:  

יש יועץ משפטי שאומר שאני בניגוד עניינים, הוא מביא חוות דעת, שדרך  מר שלומי זינו: 

אגב גם אנחנו יכולים לטעון עליה, אל תתלהב, אנחנו יכולים לטעון עליה גם 

אז בוא שהיא ניתנה בניגוד עניינים ואז אנחנו צריכים חוות דעת שלישית. 

ישיבת מועצת עיר הקודמת ונקרא מתוך הדו"ח של מבקר נחזור אחורה ל
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 המדינה על רון ברנט, שגם אתה קצת קשור בזה אבל לא משנה, 

 גם אתה,  מר יחיאל אדרי: 

אני קשור .. לדו"ח הזה אבל בוא נראה מה אומרים בעניין הרטמן, שחברנו  מר שלומי זינו: 

 המלומד רועי לוי הקריא מתוכו בישיבה הקודמת,

 זינו הזמן הסתיים. אתה רציני בדברים אבל יחד עם זאת,אברהם בינמו:  מר 

 עוד משהו מהותי. מר שלומי זינו: 

 הכול מהותי. מר אברהם בינמו:  

 אם יש שתי חוות דעת,  מר שלומי זינו: 

 צריך להצביע. מר דן תיכון: 

לישיבה קודמת שיש  זה היה רלוונטי, אני לא קטעתי אותך, זה היה רלוונטי מר שלומי זינו: 

שתי חוות דעת נוגדות, פונים ליועץ המשפטי, אולי זה אותם המקרים 

הנדירים האלה כמו שנאמר בעניין הרטמן, שמבקר המדינה אומר ברגע שיש 

שתי חוות דעת מנוגדות, פונים ליועץ המשפטי לממשלה, מבקשים לאמץ את 

 אחת החוות הדעת או לקבל חוות דעת חדשה.

 טוב, תודה רבה. נמו:  מר אברהם בי

 בואו נעשה את זה. מר שלומי זינו: 

 תודה רבה. רבותיי,מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה לסיים את ה, מר יחיאל אדרי: 

 תודה רבה. בוא עכשיו,מר אברהם בינמו:  

 אני אסיים את ההצעת החלטה.  מר יחיאל אדרי: 

 תגיד איזה הצעה.מר אברהם בינמו:  

 תקריא אותה כמו שצריך. מר שלומי זינו: 

 הקראתי אותה. מר יחיאל אדרי: 

זה אותו הדבר, רק שינוי יחיאל תקריא אותה מההתחלה. תקשיבו להצעה.  מר ישי איבגי: 

 שם.

 שינוי שם.  מר יחיאל אדרי: 

 זה ההצעה שלנו רק עם שינוי שם.  מר ישי איבגי: 
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 עוד דבר אחד. ברור, שינוי שם. אני גם רוצה להגיד מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 זינו, זינו שנייה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד רבותיי. מר יחיאל אדרי: 

 אתה מאמץ את ההצעה שלנו?  מר ישי איבגי: 

אחת הסיבות שאני הבנתי, אחד הסיבות שאני הבנתי שמעלים את הזה,  מר יחיאל אדרי: 

 זה לא בגלל להחליף את כל האנשים.

 לא. : מר ישי איבגי

לא צריך להחליף אותם. אני חושב שיש שם בהנהלה אנשים טובים גם. אני  מר יחיאל אדרי: 

האנשים האלה לא אומר שלא, ולכן פה לא נאמר שמות. לא נאמר שמות. 

 יכול להיות שיישארו וייווספו.

 )מדברים יחד(

סר ולכן אני אל תשכחו לרגע, אל תשכחו לרגע שהדירקטוריון נמצא בחו מר יחיאל אדרי: 

 בא ואומר את זה. 

בניגוד לדבריך, כן? חברי פה מסיעת יש עתיד רועי לוי, לא בעצם מנסה  מר שלומי זינו: 

להגשים את התכלית שהיא נראית לכאורה ראויה, כן? שיהיה ייצוג הולם 

לכל הסיעות בדירקטוריון המתנ"ס, בכל מקום צריך להיות. כשאתה היית 

אותך שלא היה לנו נציגות בחברה הכלכלית, שלא  בקואליציה זה לא עניין

 היה לנו נציגות,

 גם היום אין לי, גם היום אין לי מניעה שתהייה שם. מר יחיאל אדרי: 

 מה? מר שלומי זינו: 

 אין לי מניעה שתהייה שם. מר יחיאל אדרי: 

 לא, אני מדבר על חברי אופוזיציה.  מר שלומי זינו: 

 . אין מניעה שתהייה שם. לא משנה מר יחיאל אדרי: 

 רגע,  מר שלומי זינו: 

 סליחה, אני אפסיק את הדיון. אי אפשר.מר אברהם בינמו:  

 משפט אחרון.  מר שלומי זינו: 

 אי אפשר. אתה באמת נותן כאן ניתוח משפטי  מאלף.מר אברהם בינמו:  
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 רועי לוי בא, מר שלומי זינו: 

 מל מהדיבורים, מספיק.אתם יכולים לייצר חשמר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 בנושא של מה שהוא דיבר. מר שלומי זינו: 

 מספיק. בנושא שלו, של ההוא.מר אברהם בינמו:  

בסופו של עניין רועי לוי הולך ומדבר עם חבר מהסיעה שלי, שהוא גם קורא  מר שלומי זינו: 

שלו עם לו יושב ראש כשהוא לא יושב ראש, כשהוא מנסה להכחיש את ... 

יחיאל אדרי  והולך ופועל מאחורי הגב בצורה של דמגוגיה, ממש דמגוגיה, 

בצורה של דמגוגיה ופונה אני אומר לו את זה בפנים במועצה פה על יד כולם, 

לפעילה במפלגה שלו, בסיעה, אני לא יודע אם היא במפלגה שלנו כי אנחנו 

 כבר לא יודעים. אם הוא ביש עתיד או לא. 

 זינו,בינמו:  מר אברהם 

כדי להציע לה להציע את עצמה, עם התעודת זהות שלה ועם השם שלה,  מר שלומי זינו: 

להתמנות כנציגה מטעם סיעת נשר בתנופה. וזה למה? כי הוא פנה למר דן 

תיכון וביקש ממנו להציג, הוא לא פונה אלי, למרות שאני יושב ראש יש עתיד 

 לדן תיכון,  בתנופה, הוא לא פונה אלי, הוא פונה

 מי פנה? מי פנה?מר אברהם בינמו:  

 רועי לוי,  מר שלומי זינו: 

 אה,מר אברהם בינמו:  

 מסיעת צעירי נשר יש עתיד, בקרוב אני לא יודע מה הם יהיו. מר שלומי זינו: 

 אתה רק שומע רכילות, אתה נותן את כל הזמן. מר יחיאל אדרי: 

 פנתה אלי, פנו אלי, פנו אלי ויש לי גם הוכחה, זה לא רכילות. היא  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

כבר שמתי .. יש עתיד במינוי בואי, אני והוא בא  ואומר לה גבירתי,  מר שלומי זינו: 

לדירקטוריון של המתנ"ס ואני כבר לא יכול לשים אותך כנציגה של יש עתיד, 

בבחירות האחרונות, אבל מה כן, דן תיכון אין לו נציגים, הרי הוא עבד קשה 

הוא הביא הרבה קולות, יש לו הרבה פעילים, אין לו את מי לשים והוא שאל 



 18.10.2017ד.נ.                10016

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

102 

אותי אם אני מכיר מישהו או מישהי. אז אני יכול לנסות להמליץ עלייך מול 

 דן תיכון שתהייה נציגה של נשר בתנופה. אז אם זה, 

 אתה מדבר שטויות.  מר דן תיכון: 

 טויות. זה לא ש מר שלומי זינו: 

 אתה שקרן. מר דן תיכון: 

 אתה שקרן. אתה שקרן. אתה שקרן. מר שלומי זינו: 

 נולדת שקרן. מר דן תיכון: 

 אין לך שום נציג ואין לך שום דבר. אתה שקרן.  מר שלומי זינו: 

 ... מר דן תיכון: 

 מר שלומי זינו:  אתה שקרן.

 יחה,טוב רבותיי, אני מבקש, סליחה, סלמר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 תעלה את ההצעה, רבותיי די.מר אברהם בינמו:  

 מר יחיאל אדרי:  מה זה קשור אלינו?

 מר שלומי זינו:  זה קשור. 

 רבותיי, אבל אמרת, קיבלתי את המחמאה שלך, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 נים.ש 4מר שלומי זינו:  הלכתי איתך 

 זינו בבקשה, די, שמענו. כן בבקשה. תקרא את זה בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 מר יחיאל אדרי:  זינו אל תפריע לי. תעשה לי טובה.

 מר שלומי זינו:  סליחה. 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 מר יחיאל אדרי:  כיוון, כיוון שאני,

 מר שלומי זינו:  גם אתה כתבת את כל ההצעות לבד.

 בבקשה, זינו די, זינו. הם בינמו:  מר אבר

 )מדברים יחד(
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 יש לנו נושאים חשובים.מר אברהם בינמו:  

יש לי חשבון, אני משלם כסף על הנפח  gmail-מר שלומי זינו:  יש הכול מתועד במיילים. ה

 של המיילים והכול יכול ...

 )מדברים יחד(

 כן. מר אברהם בינמו:  

 ה את ההתכתבויות ביני לבין ...מר שלומי זינו:  נעשה .. ונרא

 מר זינו אני מבקש ממך, מר אברהם בינמו:  

 מר שלומי זינו:  אז לשם הוא רוצה לרדת.

 אז אחרי שהוא יסיים, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 ההצעה ואני מחדד גם את העניין. אין לנו עניין, מר יחיאל אדרי:  אני מחדד את 

 יחיאל.  תקרא את ההצעהמר אברהם בינמו:  

 אני אקרא אותה. מר יחיאל אדרי: 

 אי אפשר עוד פעם התחלה.מר אברהם בינמו:  

 אין לנו עניין,  מר יחיאל אדרי: 

 אנשים טובים, אנשים לא טובים.מר אברהם בינמו:  

אין לנו עניין להחליף את כולם. לנו יש עניין שיהיה נציגות, יש להנהלת  מר יחיאל אדרי: 

שים ושתהייה נציגות הולמת לכל באי הבית, אנחנו המתנ"ס חוסר באנ

 מציעים,

 מה ההצעה? מר אברהם בינמו:  

, 1נציגים. נשר  2חברי מועצת עיר,  3חברים, יש  2לצעירי נשר עתיד יש  מר יחיאל אדרי: 

חברים, נציג  2 –נציגים. נשר בתנופה  2חברים,  3 –ירוקים למען נשר  1נשר 

 . 1יג חברים, נצ 2 –. הליכוד 1

 )מדברים יחד(

 אתה ממשיך. אבי בינמו, אבי בינמו וגיאורגי נשר, אבי בינמו, מר יחיאל אדרי: 

 ... מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לי. אבי בינמו וגיאורגי,  מר יחיאל אדרי: 

 תמשיך לבחוש אצל כולם, מר שלומי זינו: 
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. זה ישלים  למעשה את 1נציג  חבר מועצה –. נשר ביתנו 1חברים, נציג  2 מר יחיאל אדרי: 

הנהלת המתנ"ס. כל היתר מה שאמרתם מקובל עלי. לכן אני מבקש, זה 

 השינוי שלי בהצעת החלטה. 

 אם זה רק שינוי בשם, זה לא .., אין בעיה.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 יש לי הצעה נגדית. מתי אני יכול להגיש אותה?  מר שלומי זינו: 

 עכשיו אתה יכול להגיש אותה. :  מר אברהם בינמו

 ההצעה הנגדית שלי היא כזאת. מר שלומי זינו: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 שלישית,  זו  מר רועי לוי: 

 הצעה שלישית זאת כבר? מר שלומי זינו: 

 כן.  מר יחיאל אדרי: 

ההצעה שלי היא, לפעול ואם אפשר להחליף את הדירקטורים במתנ"ס,  מר שלומי זינו: 

פעול על פי חוות דעת משפטית שתתקבל מיועץ משפטי שלישי, נפנה ליועץ ל

המשפטי לממשלה שייתן לנו חוות דעת בעניין הזה, ואם אנחנו יכולים 

להחליף את מי להחליף, ולפי מה שאתה אומר שחלק מחברי הדירקטוריון 

 אתה לא מתכוון להחליף,

 נהל דיון.מה הצעת ההחלטה? אתה לא יכול למר אברהם בינמו:  

 זה ההצעה. מר שלומי זינו: 

 מה ההצעה? אתה כן יכול, לא יכול.מר אברהם בינמו:  

 ההצעה שלי אומרת,  מר שלומי זינו: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 שאם תובא הצעה כזאת, אפשר להביא הצעה כזאת, מר שלומי זינו: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

שפטית, שההצעה תובא עם שמות של נציגים, לא לאחר שנקבל חוות דעת מ מר שלומי זינו: 

 בשני שלבים, בשלב אחד. 

כן בבקשה. מאחר ואני חושב שההצעות שלכם אינן חוקיות, אתם מר אברהם בינמו:  
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 יכולים להמשיך. 

 תעלה את זה להצבעה. מר רועי לוי: 

 תעלה את זה. מר דן תיכון: 

 אני אעלה להצבעה?סליחה, מר אברהם בינמו:  

 אתה היושב ראש.  ן תיכון: מר ד

 אתה מנהל את הישיבה.  מר ישי איבגי: 

 אם אתה לא רוצה, מר רועי לוי: 

 הודעתי גם את הדבר הקודם.אני לא מעלה את זה להצבעה. מר אברהם בינמו:  

 יש לך את ההצעה שלך. מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 וב, מי בעד ההצעה?מי בעד ההצעה של  יחיאל אדרי? עז מר יחיאל אדרי: 

 מי בעד?מר אברהם בינמו:  

 ההצעה שאני העליתי.  מר יחיאל אדרי: 

 מי בעד ההצעה, מר רועי לוי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

 על התיקון. מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 מי בעד? נעמי? יפה. מר יחיאל אדרי: 

 מה תיקון. מר שלומי זינו: 

 פור. תספור את ההצעה.תסמר אברהם בינמו:  

 . מי נגד? אין נגד.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1נעמי, נעמי,  מר יחיאל אדרי: 

 מי נמנע?מר אברהם בינמו:  

 מי נמנע? אין נמנעים.  מר יחיאל אדרי: 

 ההצבעה לא חוקית.מר אברהם בינמו:  

 אה, או קיי.  מר שלומי זינו: 

 ? מי בעד ההצעה של שלומי זינו מר יחיאל אדרי: 

 שלומי זינו.מר אברהם בינמו:  
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 .1. מי נמנע? 6. מי נמנע? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1בעד ההצעה. נגד  1מי נגד?  מר יחיאל אדרי: 

 לא, הוא אמר שהוא נמנע. מר שלומי זינו: 

 נמנע. 1אמרתי  מר יחיאל אדרי: 

קש להעיר תודה רבה. אני מבקש, אני מבקש לעבור לסעיף הבא ואני מבמר אברהם בינמו:  

 כמה הערות. 

 מה הסעיף הבא?   מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 אני יוצא.  מר שלומי זינו: 

חכה, אני לא מגיע לזה עוד. חכה רגע, חכה רגע, סבלנות. יש לי מה מר אברהם בינמו:  

 להגיד. יש לי מה להגיד לפני כן.

 רגע, על איזה הצעה? מר ישי איבגי: 

 י מה להגיד. יש למר אברהם בינמו:  

 אני לא יודע על מה מדובר.   מר ישי איבגי: 

יש לי מה להגיד לפני כן. תראו רבותיי, אין ספק שהתנהל כאן דיון מאוד מר אברהם בינמו:  

מעניין, מרתק. נשמעו דברים חשובים, דברים טובים. להערכתי ולדעתי הם 

על האמירה בלתי מעשיים. להערכתי ייצרתם כאן הרבה אוויר, תסלחו לי 

הזו, אבל מה שטוב בכך, אבל מה שטוב בכך שאתם לא מצליחים להפריע 

לעבודה הסדירה והתקינה של העירייה למרות המכתבים, למרות 

האסטרטגיה הרציפה שלכם בכתיבת מכתבים לכל מיני גורמים במדינת 

ישראל. את העשייה לא עצרתם ולא תוכלו לעצור. גם אם יהיה לכם רוב של 

, לא תהייה לכם שום יכולת בשנת הבחירות הזו להשיג תוצאה 2נגד  11

כלשהי לא עבור הציבור ולא עבור עצמכם כפוליטיקאים, כי כולכם כאן, 

 אני חושב ש, כולנו כאן פוליטיקאים. 

 למה אתה אומר את זה?  מר ישי איבגי: 

 אל תפריע לי, אל תפריע לי. מר אברהם בינמו:  

 יהיה, למה שלא  מר ישי איבגי: 

אני חושב, אני חושב, אני חושב שהיינו צריכים היום להתקדם קצת יותר מר אברהם בינמו:  
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מהר בנושא יותר אקוטי ומהותי כאשר אני כראש עיר ביחד עם מהנדס העיר, 

מיליון שקל לטובת פיתוח הרחובות דוכיפת ונחשון  15הצלחנו לגייס ולהשיג 

תמקד ולעשות. זה הישג של לא מה וחרוב ועל זה למעשה היינו צריכים לה

בכך. אין לי ספק שהאסטרטגיה שלכם גם בנושא הזה, כפי שהבנתי אותה, 

הייתה לבטל את ועדת הכספים משום שהיא התכנסה בהרכב של שניים ולא 

בהרכב אחר, אז פעם אחת היועץ המשפטי אישר שההרכב הוא תקין, לאחר 

 מכן הוא אישר שהוא לא תקין, 

 מי, טנדלר? נו: מר שלומי זי

מפורטת ובצורה מאוד מפורקת,  כן, וחבל, כי למעשה בצורה מאודמר אברהם בינמו:  

בצורה של עשרות דיונים שהתקיימו, יחד עם תושבים, עם עמדתם ובניגוד 

לעמדתם, הצלחנו,  ואני אומר הצלחנו במאבק רב, כן? להשיג תקציב בלתי 

סי, מהנדס עיריית נשר ומהנדסי רגיל, כאשר נבחנו האומדנים על ידי מהנד

משרד השיכון, כאשר הבנו שהעלויות או האומדנים המשוערים הינם 

מיליון שקל ותראו מה קורה,  5מיליון שקל, הצלחנו לגייס עוד  10בסביבות 

על מה אנחנו באמת עסיקנן. ראיתי באמת עסיקנן. קשה לכם מאוד להמשיך 

סדר את השצ"פ בדוכיפת שמהווה לדעתי, אנחנו צריכים היום לבכיוון הזה 

בחלקו הגדול סכנה בטיחותית אבל מה שחשוב לכם עכשיו זה המתנ"ס, לא, 

חשוב לכם איך לפגוע בי ואיך להדיח אותי. חשוב שאי אפשר להיכנס 

לרחובות האלה בגלל שהם לא מזפתים את הכבישים שם. אי אפשר ללכת על 

אוד. אי אפשר להיכנס המדרכות שמה משום שנעשו שם עבודות גרועות מ

לנחשון, גם לכם אנחנו נשים כסף ייעודי, כרגע הכסף הייעודי הזה הוא כסף 

צבוע שמיועד אך ורק לאזור הזה והרי שכול הדיבורים ובאמת ההתלהמות 

שלכם וחלק מהדברים באמת הם דברים חשובים, כל ההתלהמות הזו 

 בינתיים, 

 )מדברים יחד(

 ינתיים,רבותיי, במר אברהם בינמו:  

 תפתח את הישיבה,  מר שלומי זינו: 
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. יש נושאים על דקות שלי, אני לא יכול לפתוח את הישיבה 5-זה המר אברהם בינמו:  

הסדר. בינתיים רחוב החרוב נעשה כהלכה ובאמת חברי מועצה שואלים את 

עצמם ואללה מאיזה תקציב זה יוצא. ואללה הקדוש ברוך הוא, הוא מביא 

כול מסודר, כיכר אחרי כיכר אחרי כיכר אחרי כיכר וחבצלת את התקציב, וה

עוד מעט יסתיים, אבל אתם תמשיכו לדון בדירקטוריון ותמשיכו לדון 

בוועדה ותמשיכו לדון בכל מיני דברים שהם בלתי מובנים. במה אתם לא 

עוסקים לדעתי? אני אומר עוד פעם את דעתי. למרות שאדווה דווקא לזכותך 

צעות שאת העלית לאורך כל הזמן, התייחסנו אליהם וחלקם ייאמר, שכל הה

אף בוצעו. אני יכול להגיד את זה לזכותך, לא לזכות הרבה אנשים אני יכול 

להגיד את זה. התחושה שלי שאת באמת ממקום נקי נטו כשאת מביאה את 

גם סיירת הורים. כן, אני זוקף אותו לזכותך, לזכות חברים נוספים הדברים. 

זוכר את זה. הנה זה יצא לפועל. הנה זה מצליח. הנה זה עושה את  אבל אני

באמת העבודה. הנה זה ממשיך ופה שאפו גדול על הדבר הזה. ותראו, אנחנו 

יכולים, אם היינו היום מסיימים את הנושא הזה, אז בעוד חודש היה יכול 

ושא מיליון שקל ובתוך חצי שנה כל הנ 15, 13, 14לצאת מכרז בסדר גודל של 

הזה של כל האזור הזה היה מסתיים, כולל כיכר באלוף תמר והשיטה. כולל 

כל הנושא הנופי המסוכן, הבטיחותי, ולמה אני אומר בטיחותי? אני זוכר 

שצעקו לי שם תושבים שמה בכניסה לנחשון אין לנו מעבר חצייה, אז הלכנו 

עבירה כי אני ורצנו לעשות מעבר חצייה, אבל היו כאלה שאמרו לי שאני עובר 

 עושה מעבר חצייה כי זה לא אושר בוועדה. גם את זה אני זוכר. 

 )מדברים יחד(

אבל, אני על דברים כאלה יכול, אני על דבר כזה יכול לעמוד לדין. יש גם מר אברהם בינמו:  

 לבית הכנסת.  ₪מיליון  3.7

 .. מעבר חצייה. מר רועי לוי: 

 את,אי לכך ובהתאם לזמר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 רבותיי, רבותיי, רבותיי, אז לכן, לכן, לכן, מר אברהם בינמו:  
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 )מדברים יחד(

 אימהות עומדות שם להעביר את הילדים.  מר רועי לוי: 

 לכן אני רוצה רגע להמשיך. אני רוצה להמשיך.מר אברהם בינמו:  

 ... נעמי כספי:  'גב

 אני רוצה רגע להמשיך.  אני רוצה רגע להמשיך.מר אברהם בינמו:  

 .. גבעון.  מר רועי לוי: 

מר אברהם בינמו: גם הנושא של החנייה של גבעון, של ירידת האוטובוסים, שבוע הבא, רגע, 

 תן לי לסיים, 

 )מדברים יחד(

 גם הנושא הזה יידון בוועדת,שנייה, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

הספר יכול לחשוב. שנייה אחת. שנייה, תמתינו רבותיי, אבל גם בית מר אברהם בינמו:  

 בסבלנות, אני אגיע לזה.

 ... מר שלומי זינו: 

 לכן, לכן,מר אברהם בינמו:  

 אם הם רוצים לעבור מ,  נעמי כספי:  'גב

 לכן,מר אברהם בינמו:  

 ... לישורון ... נעמי כספי:  'גב

 לכיוון ישורון. מר שלומי זינו: 

 מד בישורון וגר ליד ישורון ...מי של נעמי כספי:  'גב

 יש משמרת זהב, הילדים שמה, מר שלומי זינו: 

לכן, שנייה אחת, תן לי לסיים. אתם דיברתם, דיברתם היום לרוב. מר אברהם בינמו:  

באמת שמעתי דברים מעניינים שקשורים בהיבטים משפטיים, סוחפים 

יבט המשפטי בכובד אפילו, מכל הכיוונים. אני חושב שכולם כאן התייחסו לה

ראש שאני אהיה חייב לתת את דעתי עליו. אני בטח אשוחח גם עם היועץ 

המשפטי של עיריית נשר מר אלכס טנדלר. אני אומר לכם עוד פעם במלוא 

בזמן שאתם קצת לא הפרעתם לנו במהלך החודשים האחרונים, האחריות, 
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דברים בעיר. אז הצלחנו לעשות הרבה מאוד דברים, תופתעו לשמוע. המון 

העיר זזה ואתם עסקינן באמת עוד פעם בחילופי גברא כאלה ואחרים שאין 

להם אחיזה במציאות, לא תהייה להם אחיזה במציאות. אין להם סיכוי. אני 

כראש עיר אעמוד על המשמרת להגן על העובדים, להגן על חברי ההנהלה כפי 

עם אנשים רציניים  שאני יודע לעשות, זה קשה, זה לא קל. לא קל להתמודד

כמוכם, כמו דן תיכון עם הניסיון שלו, כמו רועי לוי עם הידע שהוא צבר, עם 

העיסוק שלו, עם יחיאל אדרי. זה לא קל. לא קל להתמודד איתכם. אתם 

אחת המועצות הכי מעניינות שיש, אבל הכיף הגדול שלי זה באמת לראות 

ם עבודה בשטח. הגיע הזמן איך אתם מדברים, מייצרים אוויר ואנחנו מייצרי

שמישהו יטיח לכם את זה בפרצוף, לשים לכם את זה מול העיניים. אפילו 

שניצחנו את הפועל תל אביב, במקום שמישהו, כל העיתונות במדינת ישראל 

 עסוקה בתקציב הכי נמוך,

 ... מר שלומי זינו: 

 בתקציב הכי נמוך, תן לי לסיים.מר אברהם בינמו:  

 ... : מר שלומי זינו

 תן לי לסיים. תן לי לסיים. תן לי לסיים. תן לי לסיים.מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 כל מדינת ישראל, תקשיב רגע, מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 שב בשקט. בתקציב הכי נמוך במדינת ישראל, מר אברהם בינמו:  

 .. הפועל תל אביב. מר שלומי זינו: 

 תן לי רגע, תן לי רגע, יש לנו מטרה בנוסף לחינוך,ברהם בינמו:  מר א

 אני לא מאמין.  מר דן תיכון: 

 מר אברהם בינמו: ובנוסף לדברים נוספים, יש לנו מטרה אדירה למתג, 

 מה אתה לא מאמין.  מר שלומי זינו: 

 למתג,מר אברהם בינמו:  

רר. אתה ייצרת בלון שאתה לא יודע .. תתעורר מהחלום. תתעורר, תתעו מר שלומי זינו: 
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 איך לצאת ממנו. תתעורר.

 יש לנו מטרה, מר אברהם בינמו:  

 זה, זה, מר שלומי זינו: 

 יש לנו מטרה,מר אברהם בינמו:  

 אתה לא יורד מהעץ. קשה לך. מר שלומי זינו: 

 יש לנו מטרה אדירה, מר אברהם בינמו:  

 טעית בענק. מר שלומי זינו: 

 יש, שנייה רבותיי,ינמו:  מר אברהם ב

 אלוהים יסלח לך.  מר שלומי זינו: 

 אני כבר,מר אברהם בינמו:  

 אלוהים יסלח לך. מר שלומי זינו: 

 אני כבר מסיים את דבריי. תראו, ואני אומר לכם, מר אברהם בינמו:  

 תמשיך ככה, תמשיך. מר שלומי זינו: 

 ואני אומר לכם תראו, מר אברהם בינמו:  

 אני בדרך לתבוע אותך על הפעם הקודמת. ומי זינו: מר של

 תראו רבותיי, מר אברהם בינמו:  

 אני בעד.  מר דן תיכון: 

 אין בעיה. אין בעיה. תמשיך, תמשיך. מר שלומי זינו: 

אני עדיין רוצה לגעת בנושא שהתחלתי בו כי הוא נושא חשוב ומהותי מר אברהם בינמו:  

 תראו, לכם כזה דבר. ואני רוצה, ואני רוצה לומר 

 בענק. מר שלומי זינו: 

עשרות תושבים שרכשו דירות בדוכיפת, לא יכלו  2016בחודש פברואר מר אברהם בינמו:  

להיכנס לבתיהם, בגלל שמשרד השיכון והקבלן לא סיימו מסיבות אלה 

ואחרות את העבודות. לא יכולנו לעמוד מנגד כאשר באו אלינו עשרות 

אמרו אין לנו איפה לגור, אנחנו אצל המשפחות, אצל משפחות לעירייה ו

ההורים. אני אומר לכם, לקחתי את מהנדס העיר ומנהל אגף השפ"ע ומנהל 

אגף, ומנהל המים, אמרתי להם רבותיי, תעזבו הכול, בואו תדאגו 
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שהמשפחות האלה ייכנסו. עשו כאן עבודה מדהימה ויצרנו התחייבויות 

תוך פרק זמן נתון, ואכן התחייבנו שבסוף למשרד השיכון שיסיימו אותם 

לפברואר הם באו אלי ואמרו לי הבטחת סוף  28-פברואר הם ייכנסו ובאמת ב

פברואר, מזלנו וזה מן השמיים, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא עומד 

לחודש הם נכנסו. אני מציין את  29-ימים וב 29לצידנו, בפברואר השנה היה 

ה המאבק או הדיונים שלנו עם משרד השיכון, הדברים האלה, מאז לא פסק

שהבנו שהוא לא מסוגל להשלים את העבודות. מאחר והוא לא מסוגל 

 להשלים את העבודות, 

 .... מר שלומי זינו: 

 אני ראש העיר, אני ראש העיר, אני ראש העיר חביבי. מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

 . רגע, אני מסייםמר אברהם בינמו:  

 אתה בתקופת בחירות? מר דן תיכון: 

 אני מסיים. אני מסיים. מר אברהם בינמו:  

 נשמח לשמוע את הסקירה. מר דן תיכון: 

מאחר ושאלו אותי, מאחר ושאלו אותי ושאלו אותי ואני רוצה שרק קצת מר אברהם בינמו:  

, תדעו, שאלו אותי איך וכיצד הנושא של עבודות הפיתוח והבטיחות הסתייעו

הרי לא כולם נראים על פני השטח, יש כאלה שמתחת לשטח, זה שיש 

השלמת עבודות פיתוח בכבישים, ומדרכות, צריך להחליף את כל המדרכות 

 דן תיכון, את כל המדרכות צריך להחליף אותן,

 תשמע, ... של בחירות.  מר דן תיכון: 

 בוודאי, עכשיו אתה תשמע אותי.מר אברהם בינמו:  

 חד()מדברים י

 כן בן אדם שנוסע בעיר רואה. מר דן תיכון: 

 אבל,מר אברהם בינמו:  

 ... מר דן תיכון: 

מה שקרה בבר יהודה רק לפני מספר ימים, הותקן אחד הרמזורים הכי מר אברהם בינמו:  
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חשובים ביציאה מאזור התעשייה, ברוך השם. איך אנשים אומרים לי, אני 

 חה.יכול לחצות את הכביש עכשיו בביט

 .. את הצמתים שמה. מר דן תיכון: 

אדוני הנכבד, עוד מעט ייכנסו, עוד מעט ייכנסו יפה נוף לעבודה, העיר מר אברהם בינמו:  

מיליון שקל. לא אתה דאגת לזה. לא  260תהייה חדשה. היקף הפרויקט הוא 

אתה השגת את זה. לא אתה התאמצת. אומנם אתה חבר מועצה, ברוך השם, 

, הוא שר התחבורה, שאני מאחל לו שנים שנקרא ישראל כץיש חבר טוב 

שעות והסתיימו כל ה, לא הסתיימו  4רבות וארוכות. אני חושב שעברו כבר 

כל הדיונים אבל אנחנו נמשיך אותם במועד אחר. תודה רבה וערב טוב. 

 הישיבה הסתיימה. 

 

 *** הישיבה*** נעילת 

 

 

     ___________              ___________ 

 אבי בינמו        מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 מרכזת ישיבות המועצה


