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אני פותח את הישיבה. ערב טוב. הנני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת   מר אברהם בינמו:

גאורגי אבי בינמו, . נוכחים: 859-19/2017מספר  מועצת העיר מן המניין 

מיכה זנו הגזבר, אלכס טנדלר היועץ המשפטי. , מיכל לבנה, גרשקוביץ

 למת קוורום. תודה רבה. הישיבה נדחית עד להש

 עד להשלמת קוורום,מיכל ליבנה:   'גב

 עד להשלמת קוורום. תודה רבה.  :מר אברהם בינמו

 )הפסקה בהקלטה(

. 859-19/2017מספר  השעה שבע ושלושים, אני פותח את ישיבת המועצהמר אברהם בינמו:  

ת מאחר ולא היה קוורום, המתנו עד לרגע זה ולכן אני מתכבד לפתוח א

. נוכחים: אבי 859-19/2017מספר  ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין

בינמו, יחיאל אדרי, נעמי כספי, בוריס אייזנברג, גאורגי גרשקוביץ, זאב 

שפיגלר, שלומי זינו, רועי לוי, שי איבגי, אדווה קאופמן, מיכל לבנה מנכ"ל 

י ואורחים העירייה, מיכה זנו גזבר העירייה, אלכס טנדלר היועץ המשפט

 נכבדים. 

 והמהנדס, מיכל ליבנה:   'גב

והמהנדס, הוא לא נמצא כרגע. כשהוא יהיה אז אנחנו נקרא לו. אני מר אברהם בינמו:  

ברשותכם אדליק נר שני של חנוכה. ישי, אם אתה רוצה לבוא לברך איתי, 
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 אני אשמח.

 כן. מר ישי איבגי: 

 כן. מר אברהם בינמו:  

 נוכה()הדלקת נר שני של ח

 תודה רבה. חג שמח.מר אברהם בינמו:  

 )אמירת חג שמח מכל הנוכחים(

 )מדברים יחד(

אם יש כוונה טובה, ברוך השם. אני קודם כל רוצה להודות לכל חבריי מר אברהם בינמו:  

במועצת העיר ואנשים שהתעניינו בשלומי, אני בסדר, תודה רבה. ברוך השם, 

ינות. אני אומר באמת, אופוזיציה ה.. עובד ובאמת תודה על ההתעני

קואליציה זה .. אז אני מאוד מודה לכם. הדבר הנוסף שאני רוצה להודות 

לכם, להודות לצוות המקצועי של עיריית נשר. השבוע קיבלנו את פרס הניהול 

, מבחינתי זו השנה הרביעית. הכול נעשה באמת 21-או ה 20-התקין, השנה ה

מועצת העיר והפרס, כולנו ראינו אותו פרס  בזכות הצוות המקצועי ובזכות

של משרד הפנים, ובאמת תודה לכל האנשים שעמלו ועסקו בנושא. ברשותכם 

אנחנו ניגש לישיבה. על סדר היום מופיע, אני רק אקרא את סדר היום 

של שלומי זינו, שתיים הצעה לסדר של רועי לוי, שלוש  שאילתהבקצרה. 

ע פרוטוקול ועדת ..., חמש הארכת תוקף הצעה לסדר של ישי איבגי, ארב

חוקי עזר, שש מינוי מנהל מחלקת חינוך, שבע פרוטוקול ועדת תמיכות. 

 שלך, שאילתהשלומי זינו, אני ממך את ה

 רק שנייה, לפני שאתה מתחיל, אני מבקש הערה. אפשר? קצרה, לא ארוכה. מר רועי לוי: 

 אם היא קצרה, כן.מר אברהם בינמו:  

ליועץ המשפטי את העניין הזה וגם כיתבתי  רציתי לציין, אני גם כתבתי וי: מר רועי ל

אותך, שההזמנה לישיבה הזו לא הגיעה אליי בכל אופן, אני לא קיבלתי 

אותה. אני גיליתי על הישיבה הזאת כתוצאה מפלייר שראיתי שהופץ לפני 

פניתי יומיים ושם היה כתוב שמתקיימת היום ישיבה בשעה שבע וחצי בערב. 

גם ליועץ המשפטי בעניין הזה, כי יש כאן גם עניינים כספיים שאני לא יודע 
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אם השתנו או לא השתנו. אין לי מושג מה, אם השתנה משהו בזימון בישיבה 

כפי שהקראת, ואני חושב שזה חמור מאוד שלא שולחים לחברי  859הזאת 

ת. גם המועצה ומכבדים אותם, במינימום לשלוח להם את ההזמנה הזא

 כשהתרעתי, עדיין לא שלחו ולא שלחו את החומר העדכני לישיבה הזאת. 

 אני מודה לך על ההערה. מר אברהם בינמו:  

אני רוצה להוסיף גם שאני לא קיבלתי הזמנה, לא במייל. בדרך כלל מביאים  נעמי כספי:  'גב

 לי את ההזמנה כתובה.

 אני יודע.  מר רועי לוי: 

לא זה ולא זה. אז תבדקו. יכולה להיות תקלה טכנית, לא קיבלתי לא אז  נעמי כספי:  'גב

 במייל, לא של העבודה ולא של הבית,

 תשאלו אותו למה הוא לא שלח.מר שלומי זינו:  

 אנחנו שלחנו כדין. אני בכל מקרה אבדוק את זה. מר אברהם בינמו:  

 מה שלחו? מר רועי לוי: 

 אני אמרתי, מר אברהם בינמו:  

 כולם אומרים לך פה, ומי זינו:  מר של

 כל חברי המועצה לא קיבלו הזמנה.   מר רועי לוי: 

 לא קיבלו. מר שלומי זינו:  

 )מדברים יחד(

 היית אומר שלא נבוא, לא היינו באים. מר רועי לוי: 

 שלומי זינו ברשותך, מר אברהם בינמו:  

 לא, לא, אני רוצה, ד אלכסנדר טנדלר: "עו

 כן.ו:  מר אברהם בינמ

 אני מבקש לתת לי בכל רגע שאתה רוצה חמש דקות או שלוש דקות, מר בוריס אייזנברג: 

 .שאילתהאחרי המר אברהם בינמו:  

 נדבר, כן, נדבר על מה שחשוב לי. מר בוריס אייזנברג: 

 של שלומי זינו. סליחה. שאילתהאחרי המר אברהם בינמו:  

 למה? מר רועי לוי: 
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 ן שלומי. כמר אברהם בינמו:  
 

 שלומי זינו: מחסור בסייעת שנייה בגני הילדים. -שאילתא

טוב. אני גם רוצה בראשית דברי לאחל לכולם חג שמח, חג חנוכה שמח מר שלומי זינו:  

ורוצה להסב את תשומת לבך, אני רואה שאתה מחוייב במיילים, לתופעה 

ימים מבקש הזאתי שנקראת היועץ המשפטי של עיריית נשר. אני מזה שבוע 

בכל לשון של בקשה במיילים, אפילו הגעתי פיזית למשרד כדי לבדוק אם הוא 

מקבל את המיילים והיועץ המשפטי, חוץ מלאיים עלי ולהגיד לי שאני צריך 

להזמין יעוץ משפטי חיצוני ולומר לי שאולי אם יהיה לו זמן הוא ייתן לי 

ים לדון עליהם היום, חודשים לגבי נושאים שאנחנו אמור 3חוות דעת בעוד 

בישיבה הזאתי, לא קיבלתי שום חוות דעת משפטית והוא פועל בניגוד 

למהות התפקיד שלו. עכשיו, היה דיון בעניין הזה ומה שקרה, בסוף איזשהו 

שיתוף פעולה בינך לבין יחיאל אדרי ועוד חברי מועצה גרם לכך שלמרות 

חברי  6מועצה, מתוך  חברי 6שרוב חברי המועצה שנכחו, זאת אומרת היו 

המועצה זה לא הרוב בדיוק, זה היה מחצית, טענו שיש להעביר את העניין 

עדה מקצועית שתבחן, על פי הנהלים, את התפקוד שאני ושל התפקוד שלו לו

להגדיר אותו. אין פה תפקוד. לא יכול להיות  רחושב שהוא תפקוד שאי אפש

ם, לא מדבר על המספרים, שאנחנו כחברי מועצה צרכים לדון בנושאים שה

 על התקציבים,

 רגע, זה השאילתה? מר יחיאל אדרי: 

 הרבה נושאים משפטיים.מר שלומי זינו:  

 סליחה, זה השאילתה? מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, אתה מנהל את הישיבה?מר שלומי זינו:  

 לא, אני שואל. מר יחיאל אדרי: 

לתי את רשות הדיבור, מי שרוצה להתחיל אני מדבר, אני לא מנהל, קיבמר שלומי זינו:  

 דיבייטינג אין לי בעיה, נתחיל דיבייטינג אבל תספור את הזמן.

 לא, אבל אם זה השאילתה,מר יחיאל אדרי: 

אתה לא מנהל את הישיבה. ראש העירייה מנהל את הישיבה אלא אם כן מר שלומי זינו:  

 הוא יגיד שאתה מנהל,
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 שאלתי ...?מר יחיאל אדרי: 

שאר לך מה לומר אתה מוזמן להעביר את יאז כשאני אסיים לדבר, אם ישלומי זינו:   מר

השאלות שלך ואני אשיב עליהם. הדברים האלה, אני בכל אופן חושב 

שלחברי מועצת אחרים גם אבל אני פה בא לדבר בשם עצמי. אני לא יכול 

שיקול לכהן כחבר מועצת עיר כשאין לי יעוץ משפטי. אי אפשר להפעיל את 

הדעת. יש את העניין של התב"ר הזה של רמות יצחק שהוא תב"ר מאוד 

חשוב שאנחנו שאלנו שאלות הכי פשוטות, ואנחנו לא מקבלים תשובות. איך 

 אתה רוצה לנהל את הישיבה הזאת,

 סליחה, יש עכשיו שאילתה,מר אברהם בינמו: 

 אבל מה עושים? אני רוצה את זה לסדר היום,מר שלומי זינו:  

 כשזה יגיע לעניין,מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

 יש כרגע שאילתה שלך. כיבדתי את עמדתך, נתתי לך לומר את דברך,מר אברהם בינמו: 

 אני רוצה שתבחנו את הנושא הזה,מר שלומי זינו:  

הנושא הוא שאילתה, כשנגיע לנושא תשאל את השאלה, יהיה לך את מר אברהם בינמו: 

 אותך,  הזמן שלך. נכבד

 אני לא מחפש כבוד.מר שלומי זינו:  

 את השאילתה אני מבקש שתעלה את השאילתה,מר אברהם בינמו: 

אני מבקש לקבל את מה שהחוק מחייב לתת לי כחבר מועצת עיר וזה יעוץ מר שלומי זינו:  

משפטי. הוא לא יכול למלא את תפקידו שיתפטר, שילך הביתה. הוא לא יכול 

ענות לנו בהתחמקויות כל הזמן כדי לא לומר את מה להמשיך לתפקד ול

 שהוא צריך לומר על פי החוק. 

 אז תאמר את זה במועד. מר אברהם בינמו: 

 אני אומר את זה,מר שלומי זינו:  

 ישיבה הבאה,מר אברהם בינמו: 

 הישיבה הזאתי לא יכולה להתקיים בלי שנקבל,מר שלומי זינו:  

 להתקיים, אתה לא יכולמר אברהם בינמו: 

 בלי לקבל חוות דעת משפטיות. מר שלומי זינו:  

 סליחה,מר אברהם בינמו: 
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 אני לא יכול להתקיים?מר שלומי זינו:  

לא, סליחה. אתה, אני מבקש ממך, תבצע את השאילתה, לא, סליחה על מר אברהם בינמו: 

 האמירה. לא הייתה לי כוונה. אתה הגשת שאילתה, אני מבקש ממך,

 אני מגיע לשאילתה. זינו:   מר שלומי

 אז תגיע לשאילתה. מר אברהם בינמו: 

ראשית אני גם מברך אותך על החלמתך ואני מאחל לך בריאות איתנה מר שלומי זינו:  

וחשוב להבהיר שהישיבה הזאתי היא ישיבה שהיא נדחית כבר שלושה 

 פעמים ואנחנו, 

 שלוש. דובר:

אליה שלוש פעמים וביטלו אותה ודחו אותה, פעם  שלוש פעמים, התכוננומר שלומי זינו:  

אחת זה היה בשל האירוע הזה שקרה עם ראש העירייה אבל בפעמים 

הקודמות וכולל בשבוע הזה שנדחה זה נדחה ללא אישור של רוב חברי 

מועצת העיר כפי שהחוק ופקודת העיריות מחייבת. אי אפשר לשחק בזמן 

שלא מן המניין לא מזמנים אותם, שלנו כשאנחנו מבקשים ישיבות מועצה 

כשיש ישיבות מועצה מן המניין אז נותנים לנו לחכות עד הרגע האחרון אולי 

השבוע תהיה ישיבה ואז ברגע האחרון מחליטים שאין ישיבה ודוחים אותה. 

 אני מבקש לא לגרור אותנו בכל עניין לבתי המשפט.

 בבקשה, תקריא את השאילתה שלך.מר אברהם בינמו: 

 אני מגיע לשאילתה.שלומי זינו:   מר

לא, אתה לא מגיע לשאילתה. אתה מסתכל על, תקרא את השאילתה. יש מר אברהם בינמו: 

 שאילתה תקרא,

 אתה רוצה אולי לתת לי,מר שלומי זינו:  

 לא, יש שאילתה.מר אברהם בינמו: 

יע לשאילתה. איזשהו פתק שאני אקרא אותו? אני אגיע לשאילתה. אני אגמר שלומי זינו:  

עכשיו, השאילתה אומרת, היא מדברת על נושא המחסור בסייעת שנייה בגני 

. יש הרבה תלונות 2017לאוקטובר  3הילדים והתאריך שהגשתי אותה היא 

 של הורים ושל גננות,

 אבל זה לא השאילתה.מר אברהם בינמו: 

 וסייעות, אני מדבר על הנושא.מר שלומי זינו:  
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 קרא את השאילתה.תמר אברהם בינמו: 

 אני אקרא מה שאני רוצה לקרוא, מה זה. תגיד לי איך,מר שלומי זינו:  

 השאילתה,מר אברהם בינמו: 

 אתה תגיד לי איך לדון בשאילתה שלי? אדוני, תן לי. זה הזמן שלי,מר שלומי זינו:  

 יש שאילתה כתובה,מר אברהם בינמו: 

 הזה על מה שאני רוצה. תקציב זמן, אני אדבר בזמןמר שלומי זינו:  

 יש שאילתה כתובה,מר אברהם בינמו: 

אני מדבר על נושא השאילתה. אתה רוצה, מה, אתה רזי ברקאי, אתה רוצה מר שלומי זינו:  

 להכתיב לי מה להגיד? תן לי לדבר על מה שאני רוצה,

סביר דקות לה 5יש שאילתה כתובה, קרא אותה ואחרי זה תסביר. יש לך מר אברהם בינמו: 

 את מה שאתה מבקש.

אני מדבר על הרקע לשאילתה, כשאני אסיים את הרקע אני אכנס מר שלומי זינו:  

 לשאילתה.

 .20:25, יש לך עד 20:20מר אברהם בינמו: 

 יפה, תודה רבה. אני מציע לך לקנות סטופר ו, מר שלומי זינו:  

 יהיה, יהיה. דובר:

ליך של נושאים רבים בעיר שלא מטופלים בכלל לשים בחדר. זה חלק מהתהמר שלומי זינו:  

או לא מטופלים בזמן, זה הנושא זה וזה מגיע בסופו של דבר, כדי שזה יקבל 

איזשהו יחס זה אמור להגיע לחברי מועצת עיר מהדברים הקטנים ביותר עד 

הדברים הגדולים ביותר, כשבדרך התושבים שמגיעים אלי לפחות אני שואל 

רייה? האם פניתם, במקרה הזה פניתם לסייעות? אותם האם פניתם לעי

פניתם לגננות? איפה זה נמצא, מה קורה עם זה, והתשובות שאני מקבל שיש 

פניות ואין מענה. הייתה ישיבה של ועדת חינוך שנכחה בה ממלאת מקום 

מנהל המחלקה, ממלאת מקום מנהלת, לא, ממלא מקום מנהל מחלקת 

הו נוהל שבו כל הורה שגם בגני ילדים וגם חינוך, כן. וביקשנו שיהיה איזש

בתי ספר יש לו איזשהו בעיה או עניין שיהיה איזה שרשרת של גופים שהוא 

יכול, גורמים שהוא יכול לפנות אליהם ורק אחרי שהגורמים האלה לא טיפלו 

בזמן קצוב אז נביא את הדברים האלה לשולחן מועצת העיר, אבל לא יכול 

מטופלת זה צריך להגיע למצב של דיונים שלמים על  להיות שבכל תלונה שלא
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דברים שהיו והופסקו או על דברים שהיו צריכים להיות כל הזמן ופתאום 

אינם. השאילתה. לאחרונה קיבלתי פניות רבות מהורים לפיהם במספר גנים 

ילדים, קיים מחסור בסייעת שנייה. מתלונות ההורים עולה  30-יש למעלה מ

החופשי של הגננת ו/או הסייעת לא מגיעה סייעת מחליפה  בעיה דומה. ביום

ילדים נוצר מצב בו יש בגן רק סייעת אחת וזאת בניגוד  30כך שבגן שבו יש 

להחלטות מועצת העיר ובניגוד לרפורמת הסייעת השנייה. לפיכך, אבקש 

לקבל תשובה בכתב לשאילתה דלהלן בדחיפות ולא יאוחר מישיבת מועצת 

ני מזכיר לאדוני, ראש העירייה, את החוק שקובע שאת העיר הקרובה. א

התשובות לשאילתה אנחנו צריכים לקבל לפני ישיבת מועצת העיר ואמורים 

לדון גם בשאילתה וגם בתשובה של ראש העירייה בישיבת מועצת העיר, אבל 

 אתה לא מקיים,

 לא אמור לדון בשאילתה,מר אברהם בינמו: 

 ם,אתה לא מקיימר שלומי זינו:  

 אמור לקבל אותה.מר אברהם בינמו: 

 אתה לא מקיים הרבה דברים,מר שלומי זינו:  

 כן,מר אברהם בינמו: 

שרשומים בחוק אז עוד דבר קטן, לא קרה כלום. אז השאילתה והשאלות מר שלומי זינו:  

ילדים ומעלה,  30הם כאלה. בכמה ילדים, בכמה גני ילדים בנשר רשומים 

שנייה באופן קבוע, ג', האם התקבלו תלונות הורים האם בכולם יש סייעת 

מספר גני ילדים, כמה, ואיך נענו ו/או טופלו תלונות ההורים בעניין שבנדון. מ

ושאלה אחרונה, מי אחראי על קבלת תלונות ההורים והטיפול בהם בנושא 

 גני הילדים בנשר. יש מצב ש, 

 ...מר אברהם בינמו:  

 דקות.  2ש לי עד מר שלומי זינו:   כן, אבל י

 יש שאילתה.מר אברהם בינמו:  

מר שלומי זינו:  כן, יש שאילתה. יש מצב שגננות וסייעות נתקלות בבעיות בגן והן מפחדות 

להתלונן והן פשוט צריכות להעביר את התלונות באמצעות ההורים או 

באמצעות חברי מועצת העיר כדי שהדברים יגיעו אבל לא מהם. מפחדים 
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ותם, מפחדים לא יודע מה, אני לא יודע מה זה הדיקטטורה הזאת. שיפטרו א

אני חושב שגננות וסייעות וכל עובדי העירייה הם צריכים להיות הגורם 

ומביא את זה לידי הנהלת העירייה הראשון ששם לב לבעיות וער לבעיות 

לטיפול, אבל מה שקורה אין סייעות בהרבה גנים. נוצר מצב שהגננת או 

שארת לבד בגן עם הרבה מאוד ילדים. אני ראיתי את זה בגן של הסייעת נ

הילדים שלי גם וזה הרבה זמן לפני שהגשתי את השאילתה, ראיתי את זה, 

לקח זמן מרגע שהגשתי את השאילתה,  ויום אחד ביום שישי אני מגיע ואני 

רואה את הגננת או את הסייעת נסערת ומבקשת ממני להישאר איתה כמה 

תי אותה למה, איפה הסייעת, אמרה לי הילדים רצים, היא דקות. שאל

אומרת לי שאין סייעת שנייה והגננת שהייתה אמורה להגיע חלתה פתאום 

ולא יכלה להגיע וכרגע היא נמצאת לבד והיא מחכה עד שיארגנו מחליפה 

למחליפה. זאת אומרת במקום שיהיו שתי סייעות במקרה כזה, אז מקסימום 

ה ויהיו שניים בגן, נוצר מצב שהייתה סייעת אחת, כן?  הם לא יהיו שלוש

ילדים. סיפורים דומים שמעתי  30ואני זוכר עכשיו, הייתה סייעת אחת, על 

 מהרבה מאוד הורים ואני מבקש תשובות לשאילתה.

 תודה רבה. מר אברהם בינמו:  

 אני אבקש להתייחס גם כן. אפשר? מר רועי לוי: 

 שב שאתה העלית את זה כהצעה לסדר היום.אני חומר אברהם בינמו:  

 כן. מר רועי לוי: 

 והשאילתות, כידוע לך, הן צריכות ...מר אברהם בינמו:  

 בבקשה, מר רועי לוי: 

יבוא הזמן שלך, אני סומך עליך שאתה. להלן התשובה לשאילתה של מר אברהם בינמו:  

 גני ילדים. 31חבר המועצה שלומי זינו. בנשר נפתחו השנה 

 אתה יכול לתת לי את התשובה? מר שלומי זינו: 

 כן. מר אברהם בינמו:  

 תודה רבה. מר שלומי זינו: 

 2גני ילדים .. הממלכתי דתי וחינוך מיוחד. כולל  31בנשר נפתחו השנה מר אברהם בינמו:  
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 גני ילדים חדשים ... עקב ההגירה החיובית לנשר התפתחות שכונת נוף כרמל

צף האוטיסטי המקבלים מגוון רחב של טיפולים .. במסגרת ... לילדים על הר

ילדים ומעלה, מתוכם  30גני ילדים הכוללים כמות של  19יום לימודים ארוך. 

גנים רב גילאיים ועוד אחד טרום טרום חובה. כידוע משרד  3טרום חובה,  12

עד  3החינוך עבר רפורמה בגני הילדים טרום טרום חובה וטרום חובה, גילאי 

ימים  5ילדים, תתווסף סייעת שנייה לגן הילדים,  30-בהם יש למעלה מ 4

. מאז הצהרת חוק בשבוע וזאת על מנת להקל את הטיפול בילדים הצעירים

שנים, כלומר לסייע לילדים אשר ייתכן ואינם  3-שנים ל 5-חינוך חובה מ

 למערכת החינוך. 3גמולים מחיתולים בשלבים הראשונים של כניסתם בגיל 

 יש את זה ביותר מסובך? מר שלומי זינו: 

ועולים למעון היום. אל תפריע לי בבקשה. בהתאם  לרפורמה בכל גני מר אברהם בינמו:  

ימים בשבוע. כפי שקבע  5הילדים הטרום חובה בנשר, יש סייעת שנייה 

ימי עבודה. עם זאת כבר בתחילת הרפורמה,  5-משרד החינוך משרה מלאה ב

גיה של היום הפנוי ועל כל עיריית נשר כבר בהתחלה קבעה העברנו את הסו

בגני קריטריונים נוספים על מנת להיטיב עם הילדים ותקצבה זאת בהתאם. 

, בהם קיימת סייעת ..., 3הילדים טרום טרום חובה, כלומר הילדים מגיל 

העירייה מוסיפה סייעת שנייה מחליפה עבור היום החופשי, שישי, במשך 

אשונים לשנת הלימודים, וזאת במטרה לסייע בהסתגלות החודשיים הר

לכניסה למערכת החינוך, סיוע בגמילה מחיתולים והתארגנות. גם  לאחר מכן 

עיריית נשר ממשיכה ולא מפנה את הגב, כפי שאולי חלק מכם או אחרים 

ניסו לומר, העירייה קבעה קריטריונים נוספים להמשך מתן סיוע מעבר 

שניתנה  3אם לתקציב המאושר. באותם גנים של בני למשרד החינוך ובהת

הסייעת בחודשים הראשונים, אם על פי דיווח הגננת באמצע אוקטובר, יש 

ילדים לא גמולים מחיתולים, אנחנו ממשיכים במתן סייעת מחליפה  5לפחות 

עבור היום השישי שהוא היום החופשי של הסייעת השנייה. זאת כדי לסייע 

לכן אנו, מספר התלונות הוא כה מועט, יפול בילדים. לנצל את הקיים לט

כמעט לא קיים. עיריית נשר לא הסתפקה ברפורמה של משרד החינוך 
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ומוסיפה תקציבים באופן מידתי מתוכנן וראוי על פי קריטריונים אחידים 

שוויוניים ובהתאם לשיקול דעתם של אנשי המקצוע. מי שנותן מענה לצרכים 

לקת החינוך, שם יש אנשים שהם אמונים על הנושא. האלה בדרך כלל הם מח

יש להדגיש כי אין שינוי במדיניות העירייה בקיצוץ תקציבים .. מתקיים 

בשנה שעברה. לשאלתו של חבר המועצה, תלונות הורים התקבלו משני גנים, 

 גן האירוסים תלונה אחת, 

 איגור? מר יחיאל אדרי: 

ות, כולם בנוסח כמעט זהה, שנראה כאילו מאותה מגן הדס מספר תלונמר אברהם בינמו:  

.., התלונות התקבלו במייל למחלקת החינוך, ההורים קיבלו תשובה בכתב 

או בהתאם ל.. הזה, ממנהלת מחלקת החינוך אשר העבירה הסבר לגבי הליך 

קבלת התשובה וזאת לאחר שיקול דעת של הצוות המקצועי וכן מפקחת 

אלים מה היו התשובות עבור גני הילדים משרד החינוך. ייתכן שאתם שו

צעירים, מתוכם  3ילדים בני  30-בו מתחנכים יותר מ שהוזכרו. גן האירוסים

 גמולים מחיתולים. אנחנו רק עוברים על הרשימה. 3ילדים בני  5

 אני שמעתי על יותר גנים. מר שלומי זינו: 

. גם היום הפנוי של הסייעת .. במחלקת החינוך נוספת של סייעת שנייהמר אברהם בינמו:  

ילדים, בוגרים יותר,  34ימים. גן הדס בו מתחנכים  6השנייה, כלומר תוספת 

שמגיעים מגן האירוסים משנת הלימודים הקודמת. בגן זה יש ילד אחד בלבד 

. על כן התשובה שהתקבלה 4... גיל  4אשר אינו גמול. רוב הילדים בני 

ימים בשבוע. אני  5ת שנייה במשך ממחלקת החינוך בגן זה תמשיך סייע

אין באמת רוצה להגיד לך, אנחנו מתייחסים בכובד ראש לכל פנייה שנעשית. 

כאן, זה לא, אין כאן עניין של .., יש את מחלקת פניות, היא מביאה את 

הנושא, או שהיא מטפלת בו בעצמה. כאשר אנחנו נתקלים  בבעיה כזו או 

ובהתאם אנחנו מסייעים. סך הכול אחרת, אנחנו מנהלים את זה הלאה 

ההגירה החיובית שהגיעה לנשר, הגיעה ברכה גדולה מאוד עם המון המון 

ילדים .. בית ספר בית יהושע התפתח בצורה בלתי רגילה .., גם לצרכים 

האלה אנחנו צריכים להיות מוכנים. אנחנו גם מוכנים גם לקבל את הביקורת 



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

13 

ל בה. אנחנו לא משאירים דברים לא ולהקשיב לנו ולשמוע אותם וגם  לטפ

פניות ציבור שחלקם אנחנו יכולים  28מטופלים. יש אצלנו במוקד כמעט 

לטפל מהיום למחר, מהיום לשבוע הבא וחלקם דורשים היבטים הנדסיים 

ארוכי טווח לא פשוטים לכאורה. אני יכול להגיד לך שאני גאה מאוד בצוות 

ריך להיות גאה בו ולפעמים לא כל המקצועי שיש לעיריית נשר. גם אתה צ

דבר צריכים להפנות לשאילתה. אפשר להרים טלפון, אפשר להגיד יש בעיה, 

אנשים יודעים לעשות את זה. יש לא מעט אנשים שעושים את הטלפון, 

, יש כאן בעיה בצורה מכובדת ולא בצורה חלילה וחס מרימים את הטלפון

  מתריסה, לא אמרתי שאתה עשית את זה, כן?

 .. בנושא הזה. מר שלומי זינו: 

 לא.מר אברהם בינמו:  

 אם תרשה לי להתייחס לתשובה שלך. אני באמצע השאילתה. שנייה,  מר שלומי זינו: 

 סליחה, סליחה, הצטרפו חברי מועצה, סליחה, רגע, מר אברהם בינמו:  

 אין להם איפה לשבת. אין להם איפה לשבת. מר יחיאל אדרי: 

 הוא יישב לידי. מו:  מר אברהם בינ

 )מדברים יחד(

 אני חושב שלומי שזה לא מכובד מה שאתה עושה.מר אברהם בינמו:  

 אנחנו יושבים .. די מספיק לחזור על הסגה הזאת.  מר שלומי זינו: 

 אתה חוזר על הנושא.מר אברהם בינמו:  

 אתה חוזר על זה.  מר שלומי זינו: 

 ה.אתה חוזר על הסגמר אברהם בינמו:  

 בסדר. אתה רוצה לפוצץ את הישיבה, בבקשה. מר שלומי זינו: 

 אתה, מר אברהם בינמו:  

 נושאים, נתקדם הלאה.  17אז בוא ננהל את הישיבה כמו שצריך. יש לנו  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

הוא לא יכול ראש העיר לעשות מה שהוא רוצה. אמרנו ש.. את הכיסאות,  מר זאב שפיגלר: 

בסגנון הסחטנות, מי סוחט יותר, כמו שטוב לו הוא שם את פלוני כאן, .. 
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כשלא טוב לו הוא שם את פלוני שם. זה כיסא חם. מי יושב על הכיסא. או 

על המילה הבוטה, ויחליט אחת שראש העיר יהיה לו מספיק ביצים, סליחה 

 ולתמיד או שלא יחליט בכלל.

 נכון. מר שלומי זינו: 

 אבל .. כיסאות זה לא בא בחשבון.  מר זאב שפיגלר: 

 אני מודה לך,מר אברהם בינמו:  

 מה זה? מר זאב שפיגלר: 

 אני מודה לך על הנושא. מר אברהם בינמו:  

 סליחה על המילה ה,  מר זאב שפיגלר: 

 בסדר.מר אברהם בינמו:  

 ולא התנצלתי.  מר זאב שפיגלר: 

יכול להגיד לזכותה, שבפעם הקודמת  אני  חושב שגם בדרך ארץ אנימר אברהם בינמו:  

 פעלת בדרך ארץ,

עקב בקשה אישית שלך, לא בהסכמה. אני כיבדתי אותך וקמתי וזזתי  מר זאב שפיגלר: 

 בניגוד לדעתי מתוך כבוד לך. 

 אבל לא כפיתי עליך.מר אברהם בינמו:  

לעשות ותנהג אף אחד לא כופה לי. לי יש כבוד לזולת. אני חושב שתשכיל  מר זאב שפיגלר: 

 באותו צורה. 

 אני נותן לך, מר אברהם בינמו:  

 אל תבקש כל הזמן.  מר זאב שפיגלר: 

 אני נותן לך מחמאה. אני לא אמרתי לך לעבור.מר אברהם בינמו:  

 ... מר זאב שפיגלר: 

 שנה, אתה יכול להמשיך.  17ישבת שם מר אברהם בינמו:  

 שנים. 4אני אשאר כאן  מר זאב שפיגלר: 

אתה מתבלבל בנתונים, כמו שאמרת .. שאני הבאתי את הפלסטינאים  מר שלומי זינו: 

 לשמה. 

 אני לא אמרתי.מר אברהם בינמו:  
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 אתה אמרת את זה.  מר שלומי זינו: 

 בסדר. אתה רוצה להגיע לנושא חדש, מר אברהם בינמו:  

 ובה שלך לשאילתה.כן, תיכף, רק שאני אתייחס, רק שאני אתייחס לתש מר שלומי זינו: 

 בסדר. מר אברהם בינמו:  

 אז אני, אני מבקש שכל אחד יישב במקומו.  מר יחיאל אדרי: 

בוא איגור, בוא תשב כאן וניסים בוא תשב שמה. אז יהיה לכם צפוף מר אברהם בינמו:  

 טיפה. אני חושב ש,

 אני חושב שאתה לא, לא יכול לעשות ככה. מר בוריס אייזנברג: 

 למה?בינמו:   מר אברהם

כי יש סדר ובן אדם זה המקום שלו כל הקדנציה, מישהו בא ותופס, זה  מר בוריס אייזנברג: 

 לא מקובל, 

 ...מר אברהם בינמו:  

כן, וזה לא מקובל, ואתה כמו ראש העיר צריך לעשות את הסוף לדבר  מר בוריס אייזנברג: 

 הזה. 

 דיבור, אז אני נותן לך את זכות הדיבור,  אתה ביקשת זכותבסדר גמור. מר אברהם בינמו:  

 כן. מר בוריס אייזנברג: 

 אני רוצה להתייחס, מר שלומי זינו: 

אני רוצה לציין שהצטרפו שני חברי מועצת העיר ניסים בן לולו וחבר מר אברהם בינמו:  

מועצת העיר איגור גורוביץ' ... דן תיכון, מר דן תיכון חסר. אנחנו עוברים 

 .לסעיף הבא

 אני רוצה להתייחס לתשובה שלך שעכשיו, שהרגע קיבלתי אותה.  מר שלומי זינו: 

 אדוני הנכבד,מר אברהם בינמו:  

 יש לי, מותר לי בשאילתה,  מר שלומי זינו: 

 אני קורא לך בפעם הראשונה,מר אברהם בינמו:  

 פעם שנייה, פעם שלישית,  מר שלומי זינו: 

 סדר היום.אתה מפריע למר אברהם בינמו:  

 איפה הפרעתי? מר שלומי זינו: 
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 אתה מפריע לסדר היום.מר אברהם בינמו:  

 על פי חוק,  מר שלומי זינו: 

 אני קורא לך פעם שנייה. מר אברהם בינמו:  

 על פי חוק, על פי חוק, מר שלומי זינו: 

 אני קורא לך פעם שלישית, אתה מפריע לסדר היום,מר אברהם בינמו:  

 על פי חוק,  ינו: מר שלומי ז

אנחנו  עושים הפסקה, צא מהישיבה. צא מהישיבה. תוציאו אותו מר אברהם בינמו:  

 בבקשה. 

 אני  מציע לך, מר זאב שפיגלר: 

 צא מהישיבה.מר אברהם בינמו:  

 סליחה,  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 זה מהישיבה. מר אברהם בינמו:  

 להוציא אותך.אף אחד לא יכול  מר שלומי זינו: 

 צא מהישיבה.מר אברהם בינמו:  

אף אחד לא יכול להוציא. אף אחד לא יכול להוציא על פי חוק.  אתה  מר שלומי זינו: 

 השתגעת לגמרי.

 אם הוא רוצה להוציא שיוציא, אם זה בסמכות שלו. מר זאב שפיגלר: 

תה לא יכול לעשות שהוא יוציא, שיביא לך חוות דעת. תתקשר למשטרה. א מר שלומי זינו: 

כלום. זה לא בסמכותך. תבדוק את זה עם האחראי שלך שלא תעשו משהו 

 שתסתבכו. 

 )מדברים יחד(

 תבדוק עם ה...  מר שלומי זינו: 

 לא בודק שום דבר. דובר:

אני לא יוצא, אם אתה נוגע בי ככה, אתה עלול להסתבך. אני אומר לך. אתה  מר שלומי זינו: 

 מועצת עיר מהישיבה גם כשראש העיר אומר.  לא יכול להוציא חבר

 צא החוצה. דובר:
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 אני לא יוצא.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 לא, אתם לא יכולים גם לבוא לאיים עלי. אתם מאיימים עלי. מר שלומי זינו: 

 מי מאיים עליך? אנחנו לא מאיימים. דובר:

 צלם וידיאו, צלם.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 אני לא יוצא.  ר שלומי זינו: מ

 ביקשתי ממך בצורה מכובדת לצאת מהישיבה.מר אברהם בינמו:  

 אתה תכננת את זה ואני לא יוצא. מר שלומי זינו: 

 אתה, אתה לא תפריע לישיבה.מר אברהם בינמו:  

 אתה מסתבך. מר שלומי זינו: 

 אתה לא תפריע,מר אברהם בינמו:  

 , אבל תקשיב מר שלומי זינו: 

 אתה לא תפריע ..,מר אברהם בינמו:  

תמשיך להסתבך. אני שאלתי שאלה לגיטימית,  מותר לי אחרי השאילתה,  מר שלומי זינו: 

 מותר לי אחרי שאילתה, 

 ... מר אברהם בינמו:  

 מותר לי על פי חוק העיריות על פי שאילתה לשאול שאלה על התשובה שלך. מר שלומי זינו: 

 צא מהישיבה. מר אברהם בינמו: 

 אתה דמגוג ואתה עושה,  מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך לצאת מהישיבה.מר אברהם בינמו:  

הכול מצולם והכול מוקלט. אתה עושה פה אתה עושה פרובוקציה על כלום.  מר שלומי זינו: 

 פרובוקציה על כלום.

 מך,הכול מוקלט והכול מצולם, הכול בסדר, אני מבקש ממר אברהם בינמו:  

אני לא יוצא מהישיבה. לא הייתה לך סיבה לתת לי שלוש קריאות. לא היה  מר שלומי זינו: 

 לך שום סיבה לתת, 

 לא הייתה לך סיבה לדבר יותר. מר אברהם בינמו:  



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

18 

מה אתה אומר, אני מגיש שאילתה, אני חבר מועצת עיר, אני מגיש  מר שלומי זינו: 

 שאילתה, 

 שובה,יש לך תמר אברהם בינמו:  

אתה משיב, אני יכול לשאול שאלה. תקרא את החוק. אין לך ייעוץ משפטי.  מר שלומי זינו: 

 אין לך ייעוץ משפטי. 

 ... מר זאב שפיגלר: 

 אני קורא אותה עכשיו,  מר שלומי זינו: 

 הוא לא הגיב, כי הוא לא קיבל את זה. מר זאב שפיגלר: 

 אז אני מבקש ממך,מר אברהם בינמו:  

 אז הוא קיבל את זה כרגע,  ב שפיגלר: מר זא

לא יוצא מהישיבה. אתה תצא, אתה תצא מהעירייה. אני לא אצא  מר שלומי זינו: 

 מהישיבה. 

 )מדברים יחד(

תשמע, אני, אני לא מתרגש לא מהטררם הזה, לא מהדרמה הזאת ולא  מר שלומי זינו: 

 מה...,

 שלומי, אתה התחלת את הדרמה, דובר:

 ו:  אין בעיה, אני לא יוצא. הכול מצולם, הכול מתועד.מר שלומי זינ

שיהיה מצולם, בסדר, למה אתה לא צילמת את זה שאתה הגעת לפה  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 ו...

 מר שלומי זינו:  אני עשיתי את זה אבל זה לא העניין.

 אתה שאלת אם אפשר ... את זה?  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 תי לראש העירייה ש,מר שלומי זינו:  כן. אמר

 שאתה יושב פה. אתה אמרת לראש העירייה.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 מי אתה?  מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  ומי אתה?

 אני בוריס אייזנברג. מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  נעים מאוד, שלומי זינו. 
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 ה עשית. אני לא עושה את זה אבל את מר בוריס אייזנברג: 

 )מדברים יחד(

 אבל מה אתה, מה? אתה, עוד פעם, בן אדם נורמלי לא עושה את זה. מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  אז אתה רוצה לטעון שאני לא נורמלי?

 כן. מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  אז יופי. 

 אתה יכול להגיש תלונה. מר בוריס אייזנברג: 

 :  אין בעיה.מר שלומי זינו

 למשטרה.  מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  כל הכבוד, עוד משהו?

 אבל אני רק אומר בן אדם שמכבד את עצמו, לא יכול לעשות את זה. מר בוריס אייזנברג: 

 מר שלומי זינו:  אז אני לא נורמלי ולא מכבד את עצמי. עוד משהו?

 ב כאן כמה קדנציות כבר במקום הזה.וגם תכבד את מי שיש מר בוריס אייזנברג: 

 עוד משהו?  מר שלומי זינו: 

 זה המקום שלו. מר בוריס אייזנברג: 

 עוד משהו? סיימתם?  מר שלומי זינו: 

 אנחנו רוצים ... מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 כששלומי בא, מר בוריס אייזנברג: 

בדתי, תן להיזכר מה עשיתי. אתמול עמה היה היום, מה היה אתמול.  מר זאב שפיגלר: 

אשתי הלכה לקניות .., נדון בנושאים שלשלם כך התכנסנו ולא להעלות 

 זיכרונות וחוויות. זה לא מעניין לא את התושבים, דרך אגב,

 זה נכון, זה נכון, אתה צודק. אתה צודק. מר גאורגי גרשקוביץ: 

 בוא נתייחס לעיקר. נתייחס לעיקר.  מר זאב שפיגלר: 

 אבל גן ילדים שלא עושה, זה בלגן.  ורגי גרשקוביץ: מר גא

 גן ילדים, גאורגי תרגיע. מר שלומי זינו: 

 זה גן ילדים.  מר גאורגי גרשקוביץ: 
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להיכנס איתי לעימות, אין לי שום בעיה להיכנס  תרגיע, תרגיע. אתה רוצה מר שלומי זינו: 

 איתך לעימות. 

את הפרוטוקול. אני מבקש לפתוח את אני מבקש ממך לפתוח מר אברהם בינמו:  

 הפרוטוקול. יש נושאים עיקריים.

 אני  מבקש לשאול שאלות על התשובה שלך אדוני ראש העיר.  מר שלומי זינו: 

 אנחנו  עוברים להצעה,מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה לשאול שאלות על התשובה לשאילתה.  מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לי?מר אברהם בינמו:  

אבל מה הפרעה בזה? אני מגיש שאילתה, מחכה חודשיים שתענה לי, אתה  מר שלומי זינו: 

מגיש לי תשובה כזאתי ארוכה שצריך יועץ משפטי כדי להבין את התשובה 

 הזאת, 

 ...מר אברהם בינמו:  

 אני, אני מבקש לשאול שאלות על התשובה. מר שלומי זינו: 

 .דקות 5אתה קיבלת מר אברהם בינמו:  

 אבל מותר לי.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 מותר לי על פי חוק. מר שלומי זינו: 

 לא מותר לך.מר אברהם בינמו:  

, זה חשוב מאוד, מותר לי על פי חוק לשאול שאלה קצרה על, וזה קצר, יש לי מר שלומי זינו: 

 ילדים בגן ילדים,  30ילדים שנמצאים, 

 על זה, כבר דיברנומר אברהם בינמו:  

 עם סייעת אחת,  מר שלומי זינו: 

 דיברנו על זה, עשית הקדמות על דברים אחרים, מר אברהם בינמו:  

 לא נכון. מר שלומי זינו: 

 אני מבין שאתה מצליח למשוך תשומת לב, באמת.מר אברהם בינמו:  

אתה אני לא מחפש תשומת לב, אני מברך גם אותך לעל אור הזרקורים ש מר שלומי זינו: 

מפנה אלי ועל הלינץ' שאתה מנסה לעשות בי אבל בסדר, אין בעיה. זה לא 
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 עבד לך עם הפלסטינאים, זה לא יעבוד לך באף דבר אחר,

 אתה מפריע לישיבה. מר אברהם בינמו:  

 אני לא מפריע. אני מבקש, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לישיבה.מר אברהם בינמו:  

 ותך, אני שואל א מר שלומי זינו: 

 ... תגיד, מר אברהם בינמו:  

 או קיי, בבקשה. אני שאלתי שאלה, שאלות ספציפיות ומדויקות,  מר שלומי זינו: 

 תתייחס בבקשה,מר אברהם בינמו:  

ומכל התשובות האלה, מכל התשובה הארוכה הזאת, בניגוד לדבריך, לא  מר שלומי זינו: 

 קיבלתי תשובות לגבי, תשובות פשוטות, 

 אתה מסתיר  לקהל. אם אתה יכול לעמוד בצד, לא להסתיר? ב שפיגלר: מר זא

 אי אפשר לבוא ... מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 תן לו  לסיים את הדברים שלו.מר אברהם בינמו:  

בסדר, אבל למה הוא צריך להסתיר לקהל, הקהל בא, תכבד את  מר זאב שפיגלר: 

 התושבים, הוא יעמוד בצד. 

 מה קרה,בינמו:  מר אברהם 

 אני ביקשתי שיעמוד בצד, זה הכול.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אתה לא, אתה השבת בצורה כזאת מסובכת. מה שאנחנו צריכים להבין,  מר שלומי זינו: 

האם יש שינוי ותענה בצורה פשוטה וכנה  וצריך תשובות להורים, זה לא רק 

ם, זה הרבה יותר, פנו אלי מהרבה גנים, אני אומר לך שישה שבעה שני גני

גנים לפחות הגיעו אלי, אני לא יודע אם יש עוד, פנו אלי שישה שבעה גנים 

בנוסף לשני הגנים שאמרת. האם בגלל הרפורמה הזאת של משרד החינוך 

היה צמצום בתקציב שהיה מוקצה לסייעת השנייה והאם בשורה התחתונה 

ילדים ולא משנה אם הם עם חיתול או לא  30גנים שיש להם  יש הרבה



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

22 

, שנמצאים ללא הסייעת השנייה. זה השאלה הפשוטה 3, גיל 4חיתול, גיל 

 ששאלתי. 

 תודה רבה. בוריס בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 תשובה אני אקבל? מר שלומי זינו: 

תי הערות למה שאתה אני רציתי לדבר על הדברים ה, קודם כל ש מר בוריס אייזנברג: 

לגבי, לגבי מוקד, אנחנו דיברנו כמה פעמים שמוקד צריך לעזור אמרת. 

ולהגיד מה עם התלונה או בקשה. לא חוזרים. עד שאני לא מציג את עצמי, 

 אף אחד לא חוזר. זה דבר אחד וזה חשוב מאוד.

 בסדר.מר אברהם בינמו:  

שני, לא תמיד אתה יכול להגיע לעובדי ואנחנו דיברנו על זה. דבר  מר בוריס אייזנברג: 

העירייה, כמו שאתה אומר, כדי לשאול. לא תמיד כי הם לא עונים. המון, 

 המון, המון דוגמאות שלא עונים.

 למה? מנהלת מחלקת החינוך ענתה לך שאסור לה לדבר איתך.  מר זאב שפיגלר: 

 היא לא מוכנה לתת את הנייד שלה. מר שלומי זינו: 

 אבל חוץ ממנה, חוץ ממנה אי אפשר כמעט להגיע לאף גורם.  ייזנברג: מר בוריס א

 אני ברשותך,מר אברהם בינמו:  

ואני מבקש, עוד פעם, אני מבקש, גם דרך אגב, גם המנכ"לית לא עונה  מר בוריס אייזנברג: 

מיילים, אבל עוד פעם, זה משהו אחר. אני רק אומר שכל מה שאתה -לאי

כדי לדבר, ואין, תיים חבר מועצה לא יכול להגיע אמרת זה טוב, אבל בינ

 אנחנו עובדים. אנחנו לא תמיד יכולים באמצע היום עבודה לבוא לעירייה. 

בנושא של המוקד, אני אבדוק את הנושא. אנחנו היום  .א' אני מודה לךמר אברהם בינמו:  

 אלף מיילים כאלה ואחרים, 500יכולים לקבל 

 אלף? 500 מר שלומי זינו: 

 onאלף מיילים בכל המערכת. המערכת לא יכולה להשיב  500בערך מר אברהם בינמו:  

line היועץ המשפטי מקבל מיילים בלי הפסקה, הוא לא יכול להשיב עליהם .

 ..., אנחנו עובדים עליהם בהתאם,

 הוא שבועיים לא עונה.  מר שלומי זינו: 
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  סליחה, אני רוצה לענות לבוריס.מר אברהם בינמו:  

 הוא ענה לי. 19:48-הוא ענה לי עכשיו, ב מר שלומי זינו: 

המוקד, אני בהחלט מקבל את ההערה שאתה, סליחה, סליחה, לגבי מר אברהם בינמו:  

אתה רשאי לפנות לכל בעלי התפקידים הסטטוטוריים. אני יכול להמליץ לך 

לך  לפנות למהנדס, ליועץ המשפטי, למבקר, למנכ"ל, לגזבר, אני לא ממליץ

 לפנות לעובדים. 

 אני לא מדבר על העובדים. מר בוריס אייזנברג: 

 שנייה, מר אברהם בינמו:  

 אני מדבר על ה, מר בוריס אייזנברג: 

בעלי התפקידים האלה צריכים להשיב לך. אני חושב שאם אתה קובע מר אברהם בינמו:  

י מכיר פגישה עם לאון המהנדס, היית מקבל תשובות ראויות ונחרצות. אנ

 מספיק שנים את לאון כדי לדעת ...

 אני לא מדבר רק על לאון.  מר בוריס אייזנברג: 

אני לוקח את דבריך ברצינות. אני חושב שאני מכיר אותך הרבה שנים מר אברהם בינמו:  

שאני יודע כאשר יש איזה טענה, יש משהו שהוא יכו להיות  .. וכשאתה לא 

 ובות. מגיע אליהם, אתה מקבל ממני תש

 על מה שאני רציתי לקבל, גם ממך לא קיבלתי תשובות. מר בוריס אייזנברג: 

 כן. מר אברהם בינמו:  

אני אתמול ראיתי שמקימים כבר את המגרש עבודה לבניית  מר בוריס אייזנברג: 

 המטרונית. ואני פונה אליך כבר כמעט חצי שנה,

 ה,אבל הפניתי אותך למהנדס העיריימר אברהם בינמו:  

 מהנדס העיר ענה לי,  מר בוריס אייזנברג: 

 מהנדס העירייה ענה לך, מר אברהם בינמו:  

 מהנדס העיר ענה לי ואני שלחתי לך את המכתב שלו, מר בוריס אייזנברג: 

 אתה יכול לגשת, הוא יפתח לך,  ,מהנדס העירייה אמר לךמר אברהם בינמו:  

 לא, לא, סליחה,  מר בוריס אייזנברג: 

 בוא, בוא,אברהם בינמו:  מר 
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 עוד פעם, מר בוריס אייזנברג: 

 אם אתה רוצה להיות רציני, תבוא אליו ותבקש,מר אברהם בינמו:  

אבל תגיד אתה שאתה, כשדיברתי איתך על זה, אתה אומר, אמרת לי  מר בוריס אייזנברג: 

מחר אני אקבע לך פגישה אצלי במשרד ותבוא ואתה, ואני אראה לך את כל 

וכניות ולא חזרת, אבל בסדר. אני אומר לך שיש לי, אני לא צריך, אין הת

 6, אני לא צריך אל התוכניות המפורטות. אני רוצה את המקור ואין 600

אלפים. יש סך הכול אחד או שתיים וזה מה שאני רציתי לקבל. קיבלתי 

 מייל אליך-תשובה שלעירייה אין כסף לצלם שתי תוכניות. שלחתי את זה, אי

 ואל המנכ"לית ולא קיבלתי  לא ממך ולא ממנה תשובה על זה.

 אני מודה לך על השאלה. השאלה היא חשובה.מר אברהם בינמו:  

-ואני חושב, לאון ענה לי שבכלל כל התוכניות, כל הדברים וזה אי מר בוריס אייזנברג: 

מיילים, אני יכול עכשיו לשלוח אותם ולהדפיס, שכל מה שהוא עשה עם ה, 

עירייה מה שעשתה בעניין המטרונית, זה רק את התשתיות. זה תיאום ה

 מייל.-תשתיות וזהו, ולא משהו אחר. זה אני אראה לך עכשיו את האי

 בסדר גמור. אני מאמין לך ואני,מר אברהם בינמו:  

אבל איפה העניין שאתה אמרת שדיברת, שהם נותנים את המקומות  מר בוריס אייזנברג: 

והכול. איפה ההסכמים? איפה כתוב? אני לא ראיתי. טוב מאוד  חנייה ופיתוח

 מיליון שקל, על מה? על מטרונית? 280שקיבלת 

 הוא לא קיבל, הוא לא קיבל, זה עוד שקר, הוא לא קיבל. מר שלומי זינו: 

 .258מר אברהם בינמו:  

 ו בכלום.הוא לא קיבל. משרד התחבורה משקיע את זה וזה לא קשור אלי מר שלומי זינו: 

 תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת הסדר של רועי לוי. בבקשה רועי לוי.מר אברהם בינמו:  
 

 רועי לוי: שיפוץ ושדרוג חדר הכושר בשיטה. -הצעה לסדר

 דקות.  5אני מבקש אחר כך לקבל את זכות הדיבור על משהו כללי   מר ישי איבגי: 

 2017במרץ  29-נוהג תמיד נשלחה כבר בראשית, ההצעה הזו כפי שאתה   מר רועי לוי: 

ומובאת היום בפני המועצה באמצע חודש דצמבר. אנחנו כבר יודעים שזאת 
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שיטת עבודה אבל זה לא פוגע, זה לא פוגע בנו, זה בסופו של דבר פוגע 

 בתושבים. 

אבל בכל זאת מאז שהבאת את ההצעה, כל חדר הכושר הזה ..., בסדר. מר אברהם בינמו:  

 בבקשה.

 שופץ קוסמטי נקרא לזה, מר רועי לוי: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

שנים פועל תחת רשת המתנ"סים העירונית מכון  15בלשון המעטה. מזה   מר רועי לוי: 

כושר השיטה אשר פועל במתחם חטיבות הביניים בצמוד לאולם הספורט. 

עה בזמן הריסת מגרשי הטניס נתלה שלט, והוא מצורף למי שיש את ההצ

לסדר, להצעה, נתלה שלט עיריית נשר מקימה עבורכם מגרשי טניס, מקומות 

חנייה, אולם ספורט,  חדר כושר ומבנה לשבט הצופים. אז השלט עדיין שם, 

? מקומות חנייה  2015אך רק מעט מהדברים בוצעו. אז מה קרה מאז אוגוסט 

ודי רבין אכן בוצע, מגרשי טניס לא נפתחו, אולם הספורט לבית הספר היס

טרם תוכנן וכמובן לא הוקם, חדר כושר לא שופץ ולא גדל כפי שהובטח, 

מבנה לשבט הצופים לא נבנה, הם נמצאים במבנה מאולתר בחטיבת 

הביניים. לאחרונה פורסם ברשת הפייסבוק על ידי האתר חדשות נשר 

תמונות הממחישות את גודל המחדל המתקיים בחדר הכושר. לכתבה זו 

ות תגובות של משתמשים המלינים על רמת התחזוקה וסגירת פורסמו עשר

בתמונה ניכר, בתמונות ניכר כי המתקנים בלויים, מתקנים לא בטיחותיים. 

חדר הכושר מלוכלך, בעיות בטיחותיות קשות בחלק מהמתקנים וצפיפות 

רבה. המצב הגיע לידי כך שבשבוע שעבר חדר הכושר נסגר למתאמנים 

גר עוד פעם ונפתח עוד הפעם. אדוני ראש העיר,    ואוסיף אז הוא גם נס

לתושבי נשר מגיע חדר כושר בסטנדרטים הגבוהים ביותר במחיר השווה לכל 

נפש. זה לא מותרות. נפש בריאה בגוף בריא חייבת להפוך לתוכנית עבודה. 

אני מבקש להוסיף לעניין הזה כי מאז ההצעה לסדר נפתח חדר כושר פרטי 

חורי תחנת הדלק טן, שגם כן משך הרבה מתעלמים במתחם הקניות מא

 מחדר הכושר בשיטה העירוני של המתנ"ס, 
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 ... מר שלומי זינו: 

לבוא ולהתאמן שם. אני, שאלו אותי גם אנשים, גם בפייסבוק, אם יש חדר  מר רועי לוי: 

כושר פרטי אז בשביל מה צריך את החדר כושר של המתנ"ס, ואני אשמח 

 אני סבור שחדר כושר של מתנ"ס, לפרט בעניין הזה.

 )צלצול טלפון מפריע לשמיעת המלל(

זה הכרח שיהיה בכל עיר, בטח בעיר שלנו. חדר הכושר של המתנ"ס חייב  מר רועי לוי: 

, אם 119-ירים מאוד מאוד מוזלים, לא להגיע, כאן מוכרים בלספק מנוי במח

שקלים  80-אני חושב שאצלנו זה צריך להיות באזור ה 119-מוכרים ב

מקסימום. אנחנו חייבים לתת לילדים צעירים להשתמש במחיר סמלי והכול 

כחלק מ, כחלק מהאמרה שאמרתי קודם שנפש בריאה בגוף בריא, שחייב 

להפוך לתוכנית עבודה. ילדים שבאים, אני חושב, להתאמן בחדר כושר 

ובשעות הפנאי שלהם, במקום להסתובב, מגיעים לשם ועוסקים בפעילות 

גופנית, אני חושב שזה רק ברכה. מעבר לכך, יש בנשר גם קבוצת כדורגל, גם 

קבוצת כדורסל, קבוצות ג'ודו למיניהם ועוד ספורט מקפוארה. אני חושב 

שהמתנ"ס צריך לתת לילדים שמתאמנים בספורט מקצועי, זאת אומרת  

מתמקצעים בכדורגל או בכדורסל או כפי שאמרתי בג'ודו, את האפשרות   

שת לחדר הכושר חינם כחלק מהתשלום שלהם עבור החוג, ולמה? אני לג

להתאמן חושב שזה די ברור. מי שמתעסק בספורט יודע שאתה הולך 

בכדורגל לצורך העניין, את הצריך לחזק שרירים אחרים שלא מתחזקים   

תוך כדי אמון של כדורגל, כך בג'ודו  וכולי וכולי. לכן יש חשיבות רבה מאוד 

ל חדר כושר במתנ"ס. מעבר לכל זה, חשוב לציין שמי שמכיר את לנושא ש

ת המדריך, את עמית בר, יודע שהחדר כושר הזה המתעלמים בחדר הכושר וא

הפך להיות באמת כמו משפחה. יש שמה פשוט תושבים שהם מעריצים של 

עמית, הם באים רק  בשבילו ולא משנה איזה  חדר כושר יפתחו מסביב, הם 

לשם ואני חושב שזה המזל, כי רמת התחזוקה שבו נמצא חדר  ימשיכו לבוא

הכושר, זה פשוט מביש ובכל מקום אחר פשוט לא היו באים אנשים 

להתאמן. בהתייחס למה שאמרת ראש העיר רגע לפני שאני אגיע להצעת 
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ההחלטה, אכן מאז נעשו שני שינויים קוסמטיים. אחד זה הודבקה רצפת 

ושה מכשירים אם אני זוכר טוב. אני בהצעת פרקט והוחלפו שניים או של

ההחלטה אני בעצם ממשיך את מה שאתה כתבת על השלט אבל לא יישמת, 

כי על שלטים זה טוב, ביישום אתה נכשל. אז אם כך הצעת ההחלטה: עיריית 

תם לצורכי נשר תרכוש מתקנים חדשים לחדר הכושר ותתאים או

גיל במועצת העיר עד לתאריך, אשר תקציב בלתי רהמתעמלים. עיריית נשר ת

, אז תגיד לי אם אתה רוצה שזה יבוא בהצעה נגדית כי זה 1.5כאן רשום 

 לינואר?  1מוגש במרץ, אני יכול להגיד נגיד 

 לפברואר. 1תגיד מר אברהם בינמו:  

 לינואר,  1  מר רועי לוי: 

 לפברואר, 1מר אברהם בינמו:  

 זו הצעתי. ר הכושר בקומת הקרקע באולם השיטה. , לבנייה ועיצוב חד2018 מר רועי לוי: 

 קודם כל תודה רבה רועי. מדברים לעניין. ישי?מר אברהם בינמו:  

 דקות לדבר על כמה דברים. 5אני רוצה  מר ישי איבגי: 

 דקות.  5אני ברשותך רוצה ... מר אברהם בינמו:  

 כן, או קיי. מר ישי איבגי: 

 ., בבקשה20:55מר אברהם בינמו:  

 בסדר גמור. ככה, קודם כל, יש כמה דברים, חכה רגע ברשותך,  מר ישי איבגי: 

 שניות, חבל. 7עברו מר אברהם בינמו:  

בסדר גמור. הכול בסדר גמור. ככה, אני רוצה לדבר על דברים שבעצם  מר ישי איבגי: 

השבועות האלה שלא התכנסנו כאן, קיבלתי מענה ממך, או קיי? לאורך כל 

בוריס ידידי אמר שהוא לא מקבל מענה. אז לעיתים אני לא יודע אם ומקודם 

בעצם ראוי לקבל את המענה או עדיף לקבל מענה כמו שאני קיבלתי. לעיתים 

אני חושב שאולי עדיף לא לקבל את המענה אבל אני רוצה באמת להזכיר את 

שלחתי לך מכתב שבו הנושאים האלה פה. חשוב לי באמת לדבר עליהם. 

שיש מספר נושאים בוערים בעיר הדורשים טיפול ומהם אתה  רשמתי

 מתעלם. נושא ראשון שהוא מאוד אקוטי להזכירך, 
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 תחבורה, תחבורה.מר אברהם בינמו:  

לאו דווקא. תיכף אני, אני אגיד לך מה כתבת, מה ענית, לא רק לתחבורה.  מר ישי איבגי: 

תה מזניח לאורך כל להזכירך בנשר קיימות מספר שכונות ותיקות, אותן א

הקדנציה. האם הגדרת את התושבים המתגוררים בהם כתושבים סוג ב' 

סימן שאלה, שאלתי אותך. אבקש שתעבור בשכונות אלו ותראה איך הן 

נראות ותטפל בצרכים הבסיסיים הנדרשים. התשובה שענית לי, תחשוב 

 בוריס מה עדיף לך, לקבל תשובה או בכלל לא לקבל.

 אני אקבל בכל מקרה.  נברג: מר בוריס אייז

 כל השכונות בעיר מטופלות.  מר ישי איבגי: 

 טוב. מר בוריס אייזנברג: 

 נושא שני, רשמתי שגני משחקים שאינם גנים,  מר ישי איבגי: 

 הוא ענה שהן מטופלות.  מר זאב שפיגלר: 

 בסדר, רגע,  מר ישי איבגי: 

 ... מר זאב שפיגלר: 

ר מה נאמר. גני משחקים בעיר שאינם גנים מרכזיים, מוזנחים אני אומ מר ישי איבגי: 

קיים חוסר מתקנים לכל הגילאים. אבקש את בצורה קשה ובאלו המטופחים 

טיפולך בנושא. ילדי העיר אינם שונים מילדים אחרים בערים אחרות, ואם 

תשים לב כמה וכמה פרסומים ברשתות המדיה מראים שאנשי נשר מתקנים 

אחרים, בערים קרובות ושכנות וזה לא צריך להיות כך. בגני משחקים 

תשובה ג', נושא ג', נושא התשובה שלך הייתה גני המשחקים מתוחזקים. 

אני מקבל פניות, אפרופו בוריס מה שדיברת, אנחנו פניות הציבור. לאחרונה 

, עדכני, אני מקבל פניות של תושבים שאינם 17.10-מדברים זה מכתב מה

חילופין מקבלות מענה שהפנייה טופלה אך המידע אינו נכון. מקבלים מענה ו

התחושה הכללית שאין מי שמנווט את הספינה ואני מזכיר לך שזה תפקידך. 

כי רשמת לי פניות הציבור מטופלו כהלכה. נושא ד', אני תיכף מגיע לסיום, 

היו שישה נושאים, טרם כינסת את ועדת התחבורה שוב כפי שהתחייבת 

חרונה ואני מזכיר לך שזו הייתה החלטת מועצה, שאתה צריך תוך בוועדה הא
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זמן קצוב שאנחנו תחמנו אותו בשבוע, לכנס את ועדת התחבורה עם מלא 

נושאים בוערים, כאשר אני רושם לך את מה שאמרת בפתיח, יש נושאים    

שהם נושאים שהם, שהפיתרון שלהם הוא ארוך טווח. אף אחד לא אומר לך 

לבצע את זה מחר. אבל התושבים שהם בחרו בכולנו,  חייבים שאתה צריך 

להבין שזה על סדר היום וזה בתוכנית העבודה שלנו. אם תגיד את זה, אני 

מבטיח לך הם לא יאמינו, הם רוצים לראות את זה, אבל יש הרבה נושאים, 

כמו סימון מעבר חצייה, כמו דברים כאלה שאיך אמרת, אפשר לקיים אותם 

חר אחרי החלטת הוועדה ואישור הפרוטוקול, ואז רשמתי ככה, מהיום למ

טרם כינסת את ועדת התחבורה כפי שהתחייב בוועדה האחרונה. ברצוני 

לציין בפניך שמקומות רבים בעירך אינם בטוחים והחלטות שעברו אינן 

בזמן. לדוגמה, ראה את הסרטון של הילד שנפגע ב..., בזמן שאתה מבוצעות 

נושאים הקיימים, נושאי תחבורה רבים בעיר אינם מטופלים עסוק בשיווק ה

ונושאים אחרים מתווספים. נושא חדש שעלה הוא נושא הסדרי התנועה 

בבית הספר גבעון. כרגע אני, אני חושב שקיימת סכנה לילדי בית הספר, אני 

בכוונה מעלה את הנושא הזה, יש הרבה נושאים אקוטיים אבל בגבעון יש לנו 

ה. יש לזמן יועץ לבדיקה כללית במקום כדי למפות את כל בעיה חמור

הסיכונים. בנוסף קיבלתי שיש דו"ח משטרתי בנושא שלא הובא מעולם 

למועצה, ורשמת לי נושא התחבורה והבטיחות בראש מעייניי, ומחלקת 

ההנדסה ואגף השפ"ע אמונים על הטיפול בכך. איך זה עונה על כל הנושאים 

ליתי בפניך? נושא חמישי, הועלתה בפניי טענה של התחבורה שבעצם הע

שבלתי ניתן להעלות תמונת בפייסבוק, גם אנשים נחסמו בפייסבוק. הם 

תושבי נשר. גם אם הם מעבירים ביקורת על תפקוד העירייה ואני לרגע לא 

מבדיל בינך לבין שאר חברי המועצה, הם מעבירים ביקורת על העירייה, אתה 

 זה לא הפייסבוק הפרטי שלך. לא יכול לחסום אותם. 

 נכון. מר שלומי זינו: 

מר ישי איבגי: דיברתי איתך על זה כמה פעמים, אמרת לי שאתה מטפל. עניין הפסייבוק, 

תשובתך, לעניין הפייסבוק וטענותיך ייבדקו ואמרת את זה כבר כמה פעמים 
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גרים ושום דבר לא קורה. נושא ו', לאחרונה אנחנו עדים לנכסי העירייה הנס

בשל בעיות בטיחות והיעדר היתרים מתאימים להפעלה. אבקש לדעת האם 

קיים סוקר בטיחות שמבצע סקר בטיחות על הנושאים. רשמת יועץ בטיחות 

בודק את מתקני העיר. ונושא אחרון, בנושא זיהום האוויר, אני מזכיר לך 

 שהוא הנושא הכי חשוב ואני רוצה שתהייה מרוכז במה שאני אומר.

 אין זיהום אוויר בנשר הוא אמר. שלומי זינו: מר 

 מר ישי איבגי:  התקבלה החלטה, החלטת מועצת עיר,

 זה מה שהוא אמר.  מר שלומי זינו: 

מר ישי איבגי:  שאומרת במפורש, אדוני ראש העיר, אתה חייב להגיע, זה נושא אחרון, חבל 

אלא אם כן לא לך להסתכל על השעון, לא תעצור אותי באמצע הנושא, נכון? 

 בא לך לשמוע על נושא זיהום האוויר. אתה מסתכל בשעון.

 איפה השעון? מר שלומי זינו: 

מר ישי איבגי:  אני רק רוצה שתחשוב טוב שהייתה החלטת מועצת עיר שאמרה שאתה צריך 

להצטרף לעתירה של אלה נווה דאז, או לחילופין להוציא עתירה נוספת 

דגל נגד זיהום האוויר ומה עשית? מסמסת כרשות ראשונה שמחזיקה את ה

את זה, לא פעלת, המשכת לקבל את הכספים ועדיין לא עשית עם זה שום 

דבר, ושים לב מה רשמתי בנושא זיהום האוויר, התקבלה החלטה שאנו 

נהפוך לאקטיביים ונעתור בנושא. עד כה לא עשית דבר שהוגש למועצה. האם 

עוד נושאים רבים שמונחים על שולחנך  חייב התושבים הם הפקר בעיניך? יש

ואז רשמת בארבעה מילים, אני מצטט, מי שרוצה יכול לקבל העתק, אין 

 זיהום אוויר בנשר.

 נכון. מר שלומי זינו: 

של תושביו, שהתחלואה בסרטן השד אצל נשים היא איך יכול ראש עיר  מר ישי איבגי: 

ודק, אני צודק, אני לא מספר אחת בארץ בנשר, נעמי תתקני אותי אם אני צ

טועה, או קיי? איך אתה יכול להגיד דבר כזה לתושבים שלך, כאשר אתה 

יושב על הכיסא? עכשיו, אם היית יושב על אחד מכיסאות של חברי המועצה, 

היית אומר לעצמך תשמע, אני יכול בסך הכול להיות שותף לתהליך להצבעה 



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

31 

ל אתה ראש העיר, אני להחלטה, אבל היישום נמצא אצל ראש העיר, אב

אתה חייב להיות אקטיבי בנושא. עכשיו, כל מי שעובר, יכול מזכיר לך. 

להיות שמישהו אחר, איך אומרים, נוסף למעגל התחלואה, קורה איתו משה 

שלילי, אנחנו צריכים אותך אקטיבי ופועל ותושבי נשר צריכים אותך בנושא 

 הזה חד וחלק בלי זגזוגים, בלי התמהמהויות, 

 אבל הוא אומר שאין זיהום. מה הוא יפעל? אין זיהום. מר שלומי זינו: 

 הוא  חייב לפעול  כי הוא יודע שיש זיהום.  מר ישי איבגי: 

 הוא אומר אין. מר שלומי זינו: 

 הוא יודע .. לצורכי ציבור ואני מבקש ממך ... מר ישי איבגי: 

 נעמי כספי, בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 זהם? מי מ דובר:

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני מקוררת אז אני אדבר קצר.  נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 לא להפריע בבקשה, לא להפריע, לא להפריע, נעמי,מר אברהם בינמו:  

 אני דיברתי מילה לא במקום, הוא רצה להוציא אותי. מר שלומי זינו: 

 סליחה, נעמי,מר אברהם בינמו:  

 שתי הערות. נעמי כספי:  'גב

 כן. נעמי כספי,מר אברהם בינמו:  

 שלומי, אין לי קול אז תן לי שנייה לדבר. שתי הערות אדוני ראש העיר.  נעמי כספי:  'גב

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

את העתירה כנגד המשרד לאיכות הסביבה, שהחלטנו עליה לפני שנה, זה  נעמי כספי:  'גב

ימים, אני רוצה להזכיר, זאת הצעה  45שהיא נקבעה שהיא תתבצע בתוך 

שאני העליתי, הודיע לי היועץ המשפטי שרשות לא יכולה לתבוע מוסד 

 ממשלתי ואנחנו לא יכולים לבצע זאת. זה מה שענה לי,

 זה לא נכון.  מר שלומי זינו: 

 כנראה שזה לא נכון. זה מה שענה לי מר טנדלר. נעמי כספי:  'גב



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

32 

 גד משרד הפנים על המועצה התעשייתית. הוא עתר נ מר שלומי זינו: 

 45-יום, זה כבר שנה ו 45-זה כהערה, זה כהערה לנושא שהעלה ישי איבגי. ה נעמי כספי:  'גב

ימים כנראה לפי החישוב. גם לא נעשה עם זה שום דבר ויש זיהום אוויר 

 בנשר אבי, מה לעשות. 

 אין, אין.מר אברהם בינמו:  

 היום שתי חברות שלי שעובדות בבית חולים כרמל, ם? או קיי. אין זיהו נעמי כספי:  'גב

 זה לא נורמלי, יא אללה. מר שלומי זינו: 

אחת התחילה טיפול בכימותרפיה בגלל סרטן שד, ואחת הלכה לעשות  נעמי כספי:  'גב

כדי להתחיל לטיפול כימותרפי. אני לא יודעת מה  PET CTבדיקה שנקראת 

 קום ראשון בסרטני השד. הסיבה, אבל אנחנו באמת מ

 סליחה, יש לך בכתב את מה שהוא אמר  לך שאי אפשר לעתור? מר שלומי זינו: 

רגע, לא סיימתי. עוד נושא אחד. אבי, בערך חודשיים שלושה אחרי שנבחרת  נעמי כספי:  'גב

לתפקיד, התחלנו לעבוד על גבעת נשר, ואתה הבטחת באופן חגיגי שאתה 

ת ונתחיל בגבעת נשר, משום שזאת הייתה השכונה תטפל בשכונות הוותיקו

מיליון שקלים,  8שלא נגעו בה. לא נגעו בה המון שנים והוקמה קרן שהיו בה 

והייתה תוכנית מפורטת שאני עבדתי עליה ביחד עם מהנדס העיר ולפני 

כארבעה חודשים באתי למהנדס העיר, שאלתי אותו מה קרה לתוכניות ומה 

ום המדרכות והכבישים והספסול של השכונה בגבעת קרה לכסף שיועד לשיק

נשר, של סימון הכביש וריבוד הכביש והצללה של גן המשחקים, והוא אמר לי 

נעמי, יש תוכנית מפורטת אבל אין שם כסף יותר. אז רציתי לשאול לאן הלכו 

 מיליון שקלים שיועדו לתוכנית שקיימת אצל מהנדס העיר, 8-ה

 ף שהיה מיועד לבית הכנסת?זה הכס מר שלומי זינו: 

 לא. נעמי כספי:  'גב

 זה לא של בית הכנסת? מר שלומי זינו: 

 לא. נעמי כספי:  'גב

 מיליון? 10-עם ה מר שלומי זינו: 

 לא, לא.  נעמי כספי:  'גב
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 להפוך את זה לישיבה? מר שלומי זינו: 

חת לי את הצילום לא. אז אם יש לך תשובה. היום שאלתי אותך. אתה של נעמי כספי:  'גב

וחצי מיליון  15של הפלייר שהוצאת לתושבים, עובדה שמשרד השיכון מקצה 

שקלים לפיתוח רחוב דוכיפת, ואז גם שאלתי אותך מה קורה עם השכונות 

הוותיקות, לא שאני מתנגדת שיפתחו את הרחובות האחרים ואת השכונות 

ות ותיקות בנשר, האחרות בנשר. אני פשוט חושבת שהגיע הזמן .. שיש שכונ

 אז לא ענית לי. 

 אני ברשותכם, מר אברהם בינמו:  

 רק מילה אחת,  מר בוריס אייזנברג: 

 שנייה, שנייה, מר אברהם בינמו: 

 )מדברים יחד(

  למה רק מילה?  מר ישי איבגי: 

 אנחנו לא נפתח את הדיון. מר אברהם בינמו:  

 בבקשה אדוני ראש העיר.אני גם מבקש את רשות הדיבור  מר שלומי זינו: 

 אני רק רוצה לומר, מר אברהם בינמו:  

 )ברקע צלצול טלפון המפריע לשמיעת המלל(

 גם לגבי דוקטור צייטמן. נעמי כספי:  'גב

 אני לא מקבל את רוב הדברים שנאמרו לא על ידך ולא על ידי ישי.מר אברהם בינמו:  

 מה חדש, נעמי כספי:  'גב

 תה גם אמרת שאין זיהום אוויר.כן, א מר שלומי זינו: 

 סליחה רבותיי, אל תפריע לי, מר אברהם בינמו:  

 מה חדש, נעמי כספי:  'גב

 לא להפריע לי, מר אברהם בינמו:  

 אני ציטטתי לך מהמכתב שלך. מר ישי איבגי: 

.., חס וחלילה, נעמי, אני רק אני אסביר. מאחר ויש לכם שיטה וגישה מר אברהם בינמו:  

 להגיד, אני אתן תשובה,יכול 

 מי זה לכם? מי זה לכם? מר שלומי זינו: 
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אני אתן תשובה ממקור אחד. שכאשר באמת אתם חושבים שאנחנו מר אברהם בינמו:  

עסוקים באיזה .. או איזה מענה כזה או אחר, אנחנו עסוקים קודם כל 

 בעשייה מבורכת. שנייה תמתין רגע, זה  שישי ...

ין לי שאני מאזין לכל מילה שאתה אומר. אני אצטט אותך אם אתה תאמ מר ישי איבגי: 

 רוצה.

 ,12.11-במר אברהם בינמו:  

 תזכיר למשפחות השכולות בתיכון. מר שלומי זינו: 

 ,12.11.2017-במר אברהם בינמו:  

 תתחיל עם זה. זה העשייה המטורפת,  מר שלומי זינו: 

 תן לשמוע בבקשה. דוברת: 

התושבים לא צריכים להתערב בניהול מועצת עיר. את רוצה להקשיב,  מר שלומי זינו: 

 בסדר, אין שום בעיה. אתה לא אמור, 

 )מדברים יחד(

 אני ממומן על ידי הקרן? אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר מר אוחנה?  מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לישיבה.מר אברהם בינמו:  

  ן החדשהאני ממומן על ידי הקר מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לישיבה.מר אברהם בינמו:  

 תזכור מה שאתה אומר.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 מי שמפריע לישיבה זה הוא מפריע.  מר שלומי זינו: 

 תוציא אותו החוצה. דובר:

אתה תתבע דיבה. אתה תתבע דיבה. תוציא אותו. תוציא אותו.  למה אתה  מר שלומי זינו: 

 תו? לא מוציא או

 זה רשום בפרוטוקול. דובר:

 למה אתה לא מוציא אותו? מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך להפסיק.מר אברהם בינמו:  

תחזור על זה, תחזור על זה. למה אתה לא מוציא אותו? תוציא אותו  מר שלומי זינו: 
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 החוצה. תוציא אותו החוצה. 

 )מדברים יחד(

 הפרוטוקול.  בבית המשפט תביא את מר שלומי זינו: 

 .. דן תיכון. דובר:

 תביא בבית המשפט את הפרוטוקול.  מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 אני אביא.  דובר:

 הוא לא יפסיק אותו. צא החוצה, צא החוצה. מר שלומי זינו: 

... אתה ממומן על ידי הקרן ההרסנית של מדינת ישראל. אתה הדבר המכוער  דובר:

 הזה,

 שקר וכזב, מר שלומי זינו: 

 בושה וחרפה.  מר רועי לוי: 

בושה וחרפה, בריון של ראש העיר וזה מה שאתה עושה. אותי אתה רוצה  מר שלומי זינו: 

 להוציא? 

 )מדברים יחד(

איך אתה מרשה לו להגיד את כל מה שהוא אמר ואתה לא מוציא אותו?  מר שלומי זינו: 

 איך?

 אני לא מתרגש ממך.מר אברהם בינמו:  

 אל תתרגש. תביא עוד בריונים, תביא עוד בריונים. שלומי זינו:  מר

 אני מנסה לענות לישי.מר אברהם בינמו:  

 תביא עוד בריונים.  מר שלומי זינו: 

 ישי,מר אברהם בינמו:  

 תביא עוד בריונים. בושה, תביא עוד בריונים.  מר שלומי זינו: 

 ישי, ישי איבגי,מר אברהם בינמו:  

 בושה וחרפה.  זינו: מר שלומי 

 אני רוצה להשיב לך, לפחות לחלק מהשאלות שהעלית. מר אברהם בינמו:  

מה זה, זה בושה וחרפה. הוא יגיד לי שאני ממומן על ידי הקרן החדשה? זה  מר שלומי זינו: 
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 פעיל שלו שמדבר ... כל היום.

 ישי,מר אברהם בינמו:  

 כל היום  מדבר ..., מר שלומי זינו: 

 ישי, זה לא מכובד.ברהם בינמו:  מר א

 בפייסבוק כל היום.  מר שלומי זינו: 

 אני אענה על חלק מהדברים שלך. מר אברהם בינמו:  

 אין בעיה.   מר ישי איבגי: 

איך תשיב? קודם כל תוציא את מי שמפריע. תוציא את מי שמפריע על  מר שלומי זינו: 

ותם. על המקום תוציא אותם. המקום. אל תחכה שהם יגידו ... כבר תוציא א

 .. תשומת לב שאני ארצה, אני אבוא אליך.

בעקבות ישיבות ובקשות ובאמת גישה חיובית שהעלה  12.11.2017-במר אברהם בינמו:  

בפנינו ישי איבגי בעיקר בנושא התחבורה, אכן התקיים דיון אבל מעבר לכך 

 ה רשות תמרור,כדי שייקבעו הדברים על פי חוק, התקיימה ועדה, התקיימ

 ... מר שלומי זינו: 

 לא, אבל אבי, אני חייב להבין, מר ישי איבגי: 

 אני אענה לך על הכול. מר אברהם בינמו:  

 הוא הקים אותה בבית אצלו, הוא הקים אותה. מר שלומי זינו: 

 אני אענה לך. מספיק שלומי,מר אברהם בינמו:  

 עזוב אותך, מר שלומי זינו: 

 אתה לא רציני. ו:  מר אברהם בינמ

 אני לא רציני? מר שלומי זינו: 

 על פי חוק, כן. יש רשות תמרור, שרשות התמרור מר אברהם בינמו:  

 אבל אתה לא אמור ליידע אותנו? מר שלומי זינו: 

 אני מיידע אותך עכשיו. מר אברהם בינמו:  

 עכשיו? אחרי הכול?  מר שלומי זינו: 

נאמר בוועדת תחבורה. רשות התמרור מונה חמישה אנשים על  כן, זה גםמר אברהם בינמו:  

פי חוק של מדינת ישראל ולא על פי רצון של אדם זה או אחר. מונה ראש 
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העיר, מהנדס העיר, מנכ"ל העיר, קצין משטרה ומהנדס תנועה ותחבורה.  

ולצורך העניין מרבית הדברים שהעלית, כן? מרבית הדברים שהעלית והועלו 

ואני אתן רק מקצת הדוגמאות  12.11-וגם על ידי האחרים, נדונו ב גם על ידך

... 

 )מדברים יחד(

 תקראו את המסמך הזה. אנחנו עוסקים בעשייה. אנחנו לא עוסקים ב...מר אברהם בינמו:  

 בעשייה? בעשייה? בלהביא משפחות פלסטינאיות ... זה עשייה, זה עשייה. מר שלומי זינו: 

 ברי חצייה,מעמר אברהם בינמו:  

 תתבייש. רק על זה .. תתבייש. מר שלומי זינו: 

 ,853כן. פרוטוקול מר אברהם בינמו:  

 באמת אבי, מר רועי לוי: 

 שיגיע לכאן?  SMSהנה, הנה, שלחת לו  מר שלומי זינו: 

 תבדוק מי שקרן., תקרא. 11, 10דף  853תקרא את פרוטוקול  :  דובר

 ית המשפט שם יהיה לך זכות דיבור. בבית המשפט, בב מר שלומי זינו: 

 ... דובר:

אי לכך, אי לכך דנה רשות התמרור על פי הסמכות שנקנית לה במעברי מר אברהם בינמו:  

החצייה כפי שנהגתם וביקשתם, הן ברחוב החרוב והן ברחוב האלון. הן 

בביצוע מעבר חצייה בהתאם לתכנון מפורט שבוצע, בוצע  בכניסה לפארק. 

טון ברחוב האילנות. אני חושב  4תמרור אין כניסה לרכב מעל  הן בחידוש

 שאתה העלית את זה או מישהו אחר. 

למה אתה לא נותן לנו את הפרוטוקול של ההחלטות האלה? למה אתה  מר שלומי זינו: 

 מבזבז ..?

 למה אתה מפריע?מר אברהם בינמו:  

 מידע ברגע האחרון? למה אתה מבזבז את הזמן שלנו  על העברת מר שלומי זינו: 

 שלומי,מר אברהם בינמו:  

תביא לנו את החומר כמו שאתה מחויב על פי חוק. תביא פרוטוקולים,  מר שלומי זינו: 

אתה, אנחנו נקרא את זה ונלמד את זה ונשאל את השאלות הנכונות. למה 
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 מה זה? מה זה ה... הזה? לאן אתה רוצה להגיע? 

 )מדברים יחד(

 אני לא כועס. אני כועס, אני כועס על הרבה דברים. מר שלומי זינו: 

 הנושא הזה לא עלה על סדר היום. אני רק נתתי ...מר אברהם בינמו:  

 אבל למה אתה לא מעביר את הפרוטוקול? זה חייב אדם. מר שלומי זינו: 

 אני רק, כשאנחנו לישיבת מועצה שתדון בוועדת תחבורה. מר אברהם בינמו:  

 ומתי זה יקרה אדוני ראש העיר?   מר ישי איבגי: 

 אנחנו מטפלים,מר אברהם בינמו:  

 מתי זה יקרה? מר ישי איבגי: 

 אתה חייב לאשר את הפרוטוקול.  מר רועי לוי: 

 בוודאי. מר ישי איבגי: 

מה זה? מה זה? מה, אתה ממציא חוקים? בטח, יועץ משפטי לא מגיע, לא  מר שלומי זינו: 

 ודה. שנת בחירות, יאללה בלגן. זה הפקר. הפקרות. עונה, לא עושה את העב

 רשות התמרור,מר אברהם בינמו:  

 הפקרות.  מר שלומי זינו: 

 סטטוטורית אבל צריך לאשר את הפרוטוקול  בפני מועצת העיר.  מר רועי לוי: 

 אתה חייב,  מר שלומי זינו: 

ין לא קיבלנו את כל ועדה חייבת, גם ועדת החינוך שהתקיימה, עדי מר רועי לוי: 

 הפרוטוקול במועצת העיר. 

 תספיק להסתיר,  מר שלומי זינו: 

 גם ועדת החינוך אבי, אגב, לא קיבלנו,  מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

אני רק אומר לך שלא קיבלנו, בסדר. אני אומר לגבי הזה, אמרת ועדות, היה  מר רועי לוי: 

עד היום את הפרוטוקול לא  ועדת חינוך, אני באתי גם כן, הקדשתי זמן,

 קיבלנו  למועצה.

 אני מבקש להגיד .. המון פרטים ולרדת באמת לעשרות,מר אברהם בינמו:  

 נושאים,  80יש  מר ישי איבגי: 
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 תשלח לנו במייל. מר שלומי זינו: 

 סליחה, סליחה, מר אברהם בינמו:  

 לא, אבל מה, אתה עושה צחוק מאיתנו. מר שלומי זינו: 

 תן לי לסיים.הם בינמו:  מר אבר

בוא נגיע לתב"ר. בוא נגיע לדברים המהותיים. אז תתקדם, תתקדם. מביא  מר שלומי זינו: 

לי ..., תשלח לנו במייל את כל החומר .. בלחשוב מה תגיד או מה לא תגיד. 

 תביא את החומר. אתה מחויב להעביר פרוטוקולים. 

 ישיבה.פעם ראשונה אתה מפריע למר אברהם בינמו:  

 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, תביא ... מר שלומי זינו: 

סעיפים פועלים ברשות התמרור ונידונו בהם. צר לי לומר לך,  37לכן מר אברהם בינמו:  

 באמת, ישי איבגי, לגבי .. אנחנו מודיעים לבעיה, .. איך לפתור אותה. לגבי, 

 ה. אבל תערב את ועדת התחבור מר ישי איבגי: 

צר לי היה לשמוע, באמת, זה אחת הערים הכי חזקות במדינת ישראל, מר אברהם בינמו:  

אחת הערים הטובות, אחת הערים היפות, וגם בזכות הניהול של העיר, ... 

 באמת, אני לא רוצה .. כאילו אנחנו .. ובעצם,

 אבל תסביר לי מה לא. לא אבי, מה לא היה ענייני? מר ישי איבגי: 

 תן לי, אני אמרתי. הם בינמו:  מר אבר

 למה אתה בורח למקום הזה?  מר ישי איבגי: 

 נושא התחבורה, אמרתי לך,מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול להגיד שאין זיהום אוויר בנושא זיהום האוויר. מר ישי איבגי: 

 שנייה,מר אברהם בינמו:  

 שלחת לגבי ..? כמה פליירים אני לא צודק במה שאני אומר?  מר ישי איבגי: 

 .600מר אברהם בינמו:  

 ?20, 15? וזה מה שהגיעו, 600 מר ישי איבגי: 

אני בנושא של התחבורה מתייחס לזה בכובד הראש, המערכת מתייחסת מר אברהם בינמו:  

בכובד ראש. הראיה היא, לא צריך עכשיו לשים לכם פרוטוקולים מול 

כר התשבי, אתה בימים את כיהעיניים, אתה במהלך השנים האלה ראית 
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 האלה רואה את כיכר חבצלת, אתה רואה ...

 )מדברים יחד(

 רגע, תכבד אותי, אני אגיב לך על הדבר הזה. מר ישי איבגי: 

 שנייה,מר אברהם בינמו:  

אם לא אני בוועדת התחבורה, אתה יודע, אין לך את היציאה היום מרחוב  מר ישי איבגי: 

ם כל המתכננים שלך, הייתה לך יציאה אחת הנחשון לכיוון בית העלמין ע

דרך רמות יצחק, הצגת את זה בוועדת התחבורה ואז אמרתי לך אדוני, אין 

כביש שיורד למטה לכביש המהיר, ואז אמרו כל המתכננים אתה צודק. עוד 

 עין אחת שאתה מחויב בוועדת התחבורה לערב אותנו. 

 לא, הוא רוצה .. בבית.  מר שלומי זינו: 

 ברים יחד()מד

 ישי, נתתי לך את הקרדיט שמגיע לך והוא מגיע לך בדין, מגיע לך ב,מר אברהם בינמו:  

 אנחנו לא נגד. אני אומר דברים רציניים, אתה יודע את זה.  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

מאחר ואני לא יכול לפתוח דיון על הדבר הזה, אבל מה שמדהים גם במה מר אברהם בינמו:  

אגיד לך מה מדהים. אתה בא ואומר בואו נעשה גני אמרת, אני  שאתה

 משחקים אבל כשיש תב"ר לגני משחקים אתה מצביע נגד.

 רגע, סליחה,   מר ישי איבגי: 

 אתה בא ...מר אברהם בינמו:  

 מתי הצבעת נגד? מר שלומי זינו: 

ב רמזור, אתה אתה בא ואומר יש סכנת תעבורה בכביש הזה והזה, תצימר אברהם בינמו:  

 היית נגד. 

 נגד, נגד.  מר שלומי זינו: 

 אתה מבין, אתה מחזיק את המקל בשני קצותיו. מר אברהם בינמו:  

 כן, מר ישי איבגי: 

במקום לבוא ולהגיד העירייה לא עושה, אלא מה שמאחר ואני ראש מר אברהם בינמו:  

 שואל את דעתך,העיר ואני אחראי, אני רוצה להגיד לך שלפעמים אני גם לא 
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 כן,  מר ישי איבגי: 

אני הולך לאנשים האחראים במדינת ישראל ואומר להם רבותיי, לכביש מר אברהם בינמו:  

הזה יהיה רמזור, ובכביש הזה יהיה מעבר חצייה, בניגוד אולי לדעתך, בניגוד 

ל.. והראיה היא שיש רמזור באשכולות והראיה היא שיש רמזור בכניסה, 

 י לוי, בצומת של רמ

 אני לא רשמתי בכלל. מר ישי איבגי: 

 אתה רשמת. אתם התנגדתם, אני לא רוצה להגיד לך למה התנגדתם. מר אברהם בינמו:  

 אחרי שהייתה תאונה עשית את זה בלי ישיבת מועצה. מר ישי איבגי: 

 אתה אומר עכשיו .. על גני הילדים,מר אברהם בינמו:  

 שית בלי ישיבת מועצה. אחרי התאונה ע מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

אמרת את זה בלי ישיבת מועצה. אל תתלהב. רגע, אני רוצה להגיד לך, עשית  מר ישי איבגי: 

את זה בלי ישיבת מועצה. אבי, עשית את זה בלי ישיבת מועצה יום אחרי 

 התאונה, אז איך אתה אומר שהתנגדנו? 

 רבותיי, מר אברהם בינמו:  

 איך אתה אומר שהתנגדנו?  מר ישי איבגי: 

 אין ... שעשו לך ... מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 ... חסמו את המדרכה. מר רועי לוי: 

 רגע. מר ישי איבגי: 

הולכי רגל לא יכולים לעבור שמה. לא סידרו את ה.., אין מעבר להולכי רגל.  מר רועי לוי: 

דרו מעבר להולכי רגל. אין מעבר להולכי רגל. אין מעבר להולכי רגל שם. תס

הכיכר בחבצלת, אמרת בספטמבר תיגמר, שנה וחצי. שנה וחצי לעשות כיכר. 

 תפסיק. אבי, 

 )מדברים יחד(

זה לא יעזור. אתה נכשל פעם אחר פעם בניהול של העיר. אתה נכשל בכל  מר רועי לוי: 

 דבר. בושה שגם חברי הקואליציה שלך כבר לא סומכים עליך. 
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 אבי,  מר ישי איבגי:

 בטח שאנחנו לא נסמוך עליך שאנחנו באופוזיציה. מר רועי לוי: 

 תן לי רגע.  מר ישי איבגי: 

 זה תפקידנו.  מר רועי לוי: 

 אמרת משהו אישי עליי, אני חייב להגיב. לא, אישי ברמה האישית, מר ישי איבגי: 

 אין אישי,מר אברהם בינמו:  

 אמרתי. אלא אישי על משהו שאני מר ישי איבגי: 

 אז אני מתנצל.מר אברהם בינמו:  

 רגע, לא, לא, לא,  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 אמרת שאנחנו מתנגדים לכל תקציב והכול, נכון שאמרת את זה?  מר ישי איבגי: 

 לא לתקציב.מר אברהם בינמו:  

 לתב"רים.  מר ישי איבגי: 

 לתב"רים.מר אברהם בינמו:  

, אני מזכיר לך, לא היה לך תקציב והתקציב עבר ואני מזכיר לך 2015בשת  מר ישי איבגי: 

 שהתחייבת לחיילים למענק והתחייבת ליולדות, 

 זה לא רלוונטי. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

אתה הצבעת, אתה הקראת את זה, אז אני שואל אותך שאלה. אז אנחנו נגד  מר ישי איבגי: 

 או שאתה נגד מה שמתאים לך? 

 אני רוצה להגיד לך,אברהם בינמו:   מר

 אז תעמוד אחרי המילים שלך.  מר ישי איבגי: 

 בסביבות חודש, באמת,מר אברהם בינמו:  

 תכבד את זה. מר ישי איבגי: 

בסביבות, תראה, באמת, אתם עושים לי רושם שבאמת כלום לא קורה מר אברהם בינמו:  

 אבל קורים כאן המון דברים.

 אתה יוצר, לא אנחנו.  ן: אדווה קאופמ 'גב
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 קורים כאן המון דברים.מר אברהם בינמו:  

 שנים לא עשית כלום.  4 מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 מה אתם עשיתם?  ייקובסקי: 'מר אמין צ

 תאמין לי, תאמין לי ... מר רועי לוי: 

 מה אתם עשיתם? ייקובסקי: 'מר אמין צ

 ח. יותר ממך זה בטו אדווה קאופמן:  'גב

 )מדברים יחד(

זו הישיבה השלישית אולי שאתה פותח את הפה. מה אתה מדבר שאנחנו  מר שלומי זינו: 

 עשינו או לא עשינו? 

 .. אז אני אצא ותדבר. ייקובסקי: 'מר אמין צ

 נכון, נכון. מר שלומי זינו: 

 כן. ייקובסקי: 'מר אמין צ

 ... מר שלומי זינו: 

 יך להשתיק אותך.: מישהו צרייקובסקי'מר אמין צ

 לא דיברת עד עכשיו כלום. להשתיק זה ברוסיה, לא פה.  מר שלומי זינו: 

 בעוד חודש, מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אתה גם חבר מועצה?  מר שלומי זינו: 

  לא להתערב.  אמין, אמין, אמין אני מבקש ממךמר אברהם בינמו:  

 מה זה?  ייקובסקי: 'מר אמין צ

אני ברשותכם דקה, אני רוצה לתת לשפיגלר. בסביבות חודש ינואר בינמו: אמין,  מר אברהם

, אני ברשותכם דקה, אני רוצה לתת לשפיגלר את זכות הדיבור. 2016 פברואר

 , 2016בסביבות חודש ינואר פברואר 

 אני אענה לך. מר זאב שפיגלר: 

 אנחנו ביקשנו, אנחנו ביקשנו לאשר, מר אברהם בינמו:  

 רים יחד()מדב
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 סליחה, אתה מפריע.מר אברהם בינמו:  

 עוד פעם אתה תדבר ככה, אני אכנס. מר בוריס אייזנברג: 

 ... מר שלומי זינו: 

 עיריית נשר ביקשה לאשר, אני רוצה להזכיר לכם, מר אברהם בינמו:  

 ... מר בוריס אייזנברג: 

היא ת התב"רים הבאים. עיריית נשר ביקשה לאשר אבוריס, בוריס, מר אברהם בינמו:  

 מיליון.  1.400ות בטיחות ברחוב השיטה בסכום של ביקשה לאשר עבוד

 )מדברים יחד(

 רגע, עברת נושא? עברת נושא? מר שלומי זינו: 

לא עברנו נושא. היא ביקשה לאשר, היא ביקשה לאשר במועצת  אני לא,מר אברהם בינמו:  

 העיר, ביקשנו לאשר,

 ישיבה?  באיזה מר שלומי זינו: 

. ביקשנו לאשר 13בר יהודה דרך משה כביש  דרך את ההסדרה של צומתמר אברהם בינמו:  

את הסדרת צומת סעד ציוני חבצלת. ביקשנו  לאשר נגישות ובטיחות מוסדות 

שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בגלילות, ביקשנו חינוך, ביקשנו לאשר 

יהושע, ביקשנו לשפר תנאי  לאשר שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד בבית

לימוד ברמות יצחק, ביקשנו לאשר הקמת שתי כיתות גן  בכיתותלימוד 

אתם יודעים מה ברחוב החרוב, וביקשנו לאשר עבודות פיתוח כלליות. 

 עשיתם? אתם התנגדתם להכול. אלה הסעיפים שמשרד הפנים אישר לי. 

 )מדברים יחד(

 ין דברים כאלה. אתה שקרן שא , משקראתה  מר רועי לוי: 

 רגע שנייה,  מר ישי איבגי: 

 אין שקרן כמוך.   מר רועי לוי: 

 את ההצעות שלנו, אבל תעלה  מר ישי איבגי: 

 אין שקרן כמוך, אין. מר רועי לוי: 

 ואותן הצעות.  מר ישי איבגי: 

 שקרן. מר רועי לוי: 
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 .אני לא אקבל, כמו בחברה פרטית, אני לא אקבל . מר ישי איבגי: 

 אתה יודע מה ההבדל? זה הלוואה. זה הלוואה שהוא רצה לקחת. מר רועי לוי: 

 מיליון,  2 מר ישי איבגי: 

 זה הלוואה. מר רועי לוי: 

 לא רק זה, רגע שנייה,  מר ישי איבגי: 

 ההלוואה. מר רועי לוי: 

 מיליון ... 2 מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 שפיגלר,מר אברהם בינמו:  

 אתה גמרת את הכסף, תסתדר עם התקציב שיש לך.  יבגי: מר ישי א

 מיליון,  50זה הלוואה  מר שלומי זינו: 

 שפיגלר בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 והוא הלך לספר סיפורים.  מר שלומי זינו: 

 שפיגלר,מר אברהם בינמו:  

 נעמי, נעמי,  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 .שפיגלר בבקשהמר אברהם בינמו:  

 נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 אל תסתכל עלי בכלל.  אדווה קאופמן:  'גב

 אתה מוכן להוציא אותו בבקשה פעם רביעית?  מר שלומי זינו: 

 אבי, אם הוא לא יוצאת אני מפוצץ את הישיבה.   מר רועי לוי: 

 תוציא אותו החוצה.  מר שלומי זינו: 

 הוא לא יאיים כאן על אף אחד.   מר רועי לוי: 

 הוא מאיים. מר שלומי זינו: 

 הבריונים שלך לא יאיימו על אף אחד. מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

הוא לא יאיים על אישה. הבנת? הוא לא יאיים על אישה. הוא לא יאיים על  מר רועי לוי: 
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 אישה. הוא לא יאיים על אישה. הוא לא יאיים על אישה. 

 )מדברים יחד(

 האנשים, שמעתם, זה מר ישי איבגי: 

 זה האנשים של אבי בינמו.  מר רועי לוי: 

 בסדר גמור.  מר ישי איבגי: 

 זה האנשים שלך. זה האנשים שלך. מר רועי לוי: 

 )מדברים יחד(

 בושה. מר רועי לוי: 

 עכשיו זה לא לפרוטוקול? אני יכולה להגיד?  דוברת:

 הכול לפרוטוקול. מר ישי איבגי: 

 תקשיב לי  בבקשה. או קיי? אני גמלאית. עכשיו  דוברת:

 ... בבחירות הבאות ... מר שלומי זינו: 

 אתה בטוח אני לא אבחר בך.  דוברת:

 תגישי מועמדות,  מר שלומי זינו: 

 נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 אולי יבחרו בך.  מר שלומי זינו: 

 נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 טוב, אני מבקש זאב, חבר'ה באמת, מר אברהם בינמו:  

 אתה מביא לפה בריונים ואתה .. בריונים.  שלומי זינו:  מר

 נעמי,  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 לא יכול להיות ש,  מר רועי לוי: 

 אני מקבל את ההערה שלך, מר אברהם בינמו:  

 לא, לא, לא, כל פעם אתה מבטיח שתטפל. מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

היות שהאיש הזה מוטי אזולאי בא לכאן ומאיים על חברי מועצה. לא יכול ל מר רועי לוי: 

אין סיכוי, אין סיכוי שזה יכול להמשיך לקרות כאן. הנה אני אומר לך, מה 
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שהוא אמר לי עכשיו אני אגיש נגדו תלונה במשטרה. ברור שאני אגיש נגדו 

תלונה במשטרה. הוא לא יאיים כאן על חברות מועצה. תקשיב לי טוב, הוא 

 לאיים כאן על  חברי מועצה, 

 רועי בסדר.מר אברהם בינמו:  

 הוא לא יאיים כאן, מר רועי לוי: 

 אמרת את זה, מר אברהם בינמו:  

  את זה מספר פעמים. י לךאמרת מר רועי לוי: 

 מר אברהם בינמו: תאפשרו לדיון להתקיים,

 ראש הישיבה, אני אמרתי לך את זה מספר פעמים. אתה קובע, אתה  מר רועי לוי: 

 תאפשרו ל,מר אברהם בינמו:  

 אתה קובע את גבולות השיח,  מר רועי לוי: 

 אתה לפחות בעל,מר אברהם בינמו:  

 ואת גבולות הדיון.  מר רועי לוי: 

 אתה לפחות בעל ניסיון, מר אברהם בינמו:  

מועצת אל תיתן לאנשים מבחוץ, אל תיתן לאנשים מבחוץ לאיים על חברי  מר רועי לוי: 

 העיר. זה חלק מהגבולות שלך, זה חלק מהחובות שלך. 

 כמה זמן לקח לך להכשיר את המהלכים האלה? כמה זמן?  מר שלומי זינו: 

 זאב בבקשה,מר אברהם בינמו:  

 אני לא אוהב לצעוק. מר זאב שפיגלר: 

 בבקשה זאב. מר אברהם בינמו:  

 נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 כן. נעמי כספי:  'גב

חמודה, את טועה.  איך יכול להיות, את אישה עם ניסיון, אישה שעוסקת  זאב שפיגלר: מר 

ברפואה כבר שנים, ואת אומרת שיש זיהום, איך? אין זיהום בנשר. הבן שלי 

היה חולה שנתיים, המחזור שלו, יחד עם עוד שני תלמידים, שנתיים של 

חולים בסרטן.  טיפולים במחלת הסרטן. מחזור מעליו שני ילדים נוספים

ברחוב שלי יש שלושה הורים חולי סרטן שאחד מהם כבר לא איתנו לצערי, 
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תהייה זיכרונה לברכה. ברחוב מעליי שלושה משפחות שיש להם מחלת 

סרטן. אין זיהום נעמי, את טועה חמודה, את טועה, אין זיהום. אנחנו 

 ה, צריכים למכור בבריאות שלנו, של הילדים שלנו, אני אומר את ז

 בציניות. נעמי כספי:  'גב

בציניות חמודה. אנחנו צריכים למכור את הבריאות שלנו בשביל בצע כסף,  מר זאב שפיגלר: 

על מנת שנקבל מהמפעלים המזהמים תשלומי שחיתות שיסתום לנו את הפה, 

מיליון, ואז אנחנו יכולים לבוא ולשבת ולהגיד רבותיי, אין  12, 14-שסך כל כ

קנה את השתיקה שלנו. אין זיהום. בואו ניקח את הכסף הזה, זיהום. הכסף 

קטנה, נעשה להם איזה גן משחק, אולי יצליחו  כיכרנעשה לתושבים איזה 

ליהנות כמה שנים ואחר כך לא עלינו, שאף אחד לא יעבור מה שאני עברתי 

ומשפחות של חולי סרטן יעברו ויצטרכו ללוות את הילד, האישה או מישהו 

במקרה הטוב לטיפולים או במקרה האחר למקום אחר וזאת כדי מהמשפחה 

לקחת את הכסף. כסף השחיתות. כסף הדמים שקונה את השתיקה שלנו 

שנגיד שאין זיהום כדי ללכת ולעשות גן משחקים. שהרי מה אתם יודעים, 

בריאות מביאה הכסף לא קונה בריאות רבותיי. הכסף קונה את השתיקה. 

אה כסף, היא מביאה חדווה, היא מביאה משפחה, פרנסה טובה, היא מבי

היא מביאה אורך חיים. לבוא ולהצהיר רבותיי, על העיר שהיא בין 

המזוהמות, שרמת התחלואה כאן היא מספר אחד של כל נשות חולי סרטן. 

מספר אחד בארץ נשר מובילה. מספר אחד בנשר במחלת חולי סרטן בנשים. 

סף מהצד, נשתיק אתכם התושבים, נעשה רבותיי, מה פתאום. קיבלנו את הכ

לכם גן משחקים יפה, אולי איזה כיכר קטנה, אתם יודעים, שתוכלו 

להסתובב, תגידו יש לנו עירייה למופת, עשתה לנו כיכר. אבל שחס ושלום 

תיפלו גם אתם כמו שאני נפלתי, ותלמידים אחרים שנפלו  והייתי איתם 

ותגידו ראש העיר, בוא תבנה לנו  צמוד בטיפולים, נראה אם תגידו ותעמדו

עוד כיכר בתמורה לזה שאין זיהום בעיר. ראש העיר, בוא תעשה לנו גן 

משחקים, אין זיהום. תבואו תגידו  לראש העיר יש זיהום. קח את הכסף, 

תטפל בזיהום. ראש העיר תילחם באלו שגורמים את השחיתות של הזיהום. 
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מים, לקרב אותם לעיר נשר, אל תאשר להעביר, להכפיל את כמות המזה

 מרחק של קילומטר אווירי מכאן, שבעוד כשלוש שנים כמות הזיהום תוכפל.

 לא צריך להכפיל. מר איגור גורוביץ: 

 הוא מכפיל. אתם העובדה שאתה מביא את ה.. לכאן.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי.  מר איגור גורוביץ: 

 ים יחד()מדבר

 מה אתה מבלבל את המוח.   מר איגור גורוביץ: 

 איגור, איגור, מר אברהם בינמו:  

 איזה מפעלים ...?  מר איגור גורוביץ: 

 )מדברים יחד(

 איגור, איגור, מר אברהם בינמו:  

 ראש העיר, סליחה. כנראה .. כתוצאה מחוסר השכלה משווע.  מר זאב שפיגלר: 

 זאב,מר אברהם בינמו:  

 רגע, סליחה,  מר זאב שפיגלר: 

 תסיים.מר אברהם בינמו: 

 ... מר איגור גורוביץ: 

 אתה מפריע לי.   מר זאב שפיגלר: 

 ... מר איגור גורוביץ: 

אתה מפריע לי, סליחה. אתה מפריע לי. זה לא מכובד. אני מקשיב  מר זאב שפיגלר: 

 לכולכם, 

 .. מר איגור גורוביץ: 

 תה מפריע לי? סליחה, אתה מוכן בבקשה לדאוג לסדר. למה א מר זאב שפיגלר: 

 אני מבקש ממך לסיים.מר אברהם בינמו:  

 כנראה שה, מר זאב שפיגלר: 

 זה לא נושא הדיון.מר אברהם בינמו:  

 סליחה, מותר לי,  מר זאב שפיגלר: 
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 לא מותר,מר אברהם בינמו:  

 נושא מאוד, סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 תראה מה הוא מדבר.  מר איגור גורוביץ:

 חבר המועצה איגור גורביץ, צר לי על חוסר הידע,איך אתם יכולים, איגור,  מר זאב שפיגלר: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 זה מזעזע רבותיי.  מר זאב שפיגלר: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

רת אני לא יודע להגיד במילים, איך אתה יכול לבוא ולהגיד את מה שאמ מר זאב שפיגלר: 

 כרגע. 

 כן. מר איגור גורוביץ: 

 כל רשתות הטלוויזיה,  מר זאב שפיגלר: 

 אני יודע. מר איגור גורוביץ: 

האינטרנט, העיתונות, צועקים גוולד. ראש העיר של חיפה צועק גוולד  מר זאב שפיגלר: 

ומנסה הכול על מנת לעצור את פרויקט .. הצפון, הפרויקט שהולך לזהם את 

 ים מהכמות הקיימת. האזור בפי שתי

 ... מר איגור גורוביץ: 

 סליחה, מר זאב שפיגלר: 

 הם לא קוראים את העיתונים ולא מספרים בטלוויזיה. מר איגור גורוביץ: 

סליחה, סליחה, נתנו  לך את הכיסא על יד ראש העיר, אז זה מקנה לך את  מר זאב שפיגלר: 

 האמת. מי שחושב, הזכות לסלף את הדברים? הלוא לא תוכל לשנות את 

 .. מר יחיאל אדרי: 

 סליחה, אל תפריע לי.  מר זאב שפיגלר: 

 למה אתה מתנפל עליו?  מר יחיאל אדרי: 

 כי הוא מדבר. מר זאב שפיגלר: 

 דבר אל ראש העיר.  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 יחיאל, אל תהייה עורך דין של אף אחד.  מר זאב שפיגלר: 
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 ... מר שלומי זינו: 

 כן, כן. מר יחיאל אדרי: 

 אני אסיים.  מר זאב שפיגלר: 

 )מדברים יחד(

 נעמי, נעמי, נעמי יקרה,  מר זאב שפיגלר: 

 בא לך ... מר יחיאל אדרי: 

 נעמי, מר זאב שפיגלר: 

 מילים קשות ... מר יחיאל אדרי: 

 אתה מפריע לי בבקשה. אני לא הפרעתי לאף אחד.  מר זאב שפיגלר: 

 .. אדרי: מר יחיאל 

 אל תפריע.  מר זאב שפיגלר: 

 אל תפריע לו. מר שלומי זינו: 

 אל תפריע לי.  מר זאב שפיגלר: 

 אל תטיח, מר יחיאל אדרי: 

 סליחה,  אל תפרי עלי. מר זאב שפיגלר: 

 אל תטיח,  מר יחיאל אדרי: 

דיבור  גם אתה מתפרץ לדבריי, תכבד אותי כמו שאני מכבד אותך. תרבות מר זאב שפיגלר: 

אינה נחלתי בלבד. היא נחלת כולנו. תלמדו קצת. אני לא מתפרץ לדבריו של 

 אף אחד, 

 תסיים את דבריך.מר אברהם בינמו:  

מר זאב שפיגלר:  נעמי, אין זיהום, רבותיי אין זיהום. אין זיהום. עד שמישהו לא עלינו 

לאף מהקודקודים שמובילים לנו, אולי יתנסה ואני לא מברך ולא מאחל  

אחד, אולי אז ייפתחו העיניים ויגידו יש זיהום. אולי אז יוציאו את האצבע 

ויעשו את המהלכים הדרושים להילחם בזיהום ולא לשבת ולשתוק עבור בצע 

 כסף. 

אני מודה לך מאוד. הפסקה של חמש דקות. סגור את הפרוטוקול. תודה מר אברהם בינמו:  

 רבה. 



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

52 

 )הפסקה בדיון ובהקלטה(

... רועי לוי, אני אקרא את ההצעה. אני מבקש להשיב להצעה, ברשותכם ם בינמו:  מר אברה

להתעסק בנושאים שעל סדר היום. כל נושא אחר שתביאו, נעלה אותו 

 בישיבות הבאות. 

 לא, לא, מר ישי איבגי: 

 200-אמרתי שאני אתן לך. חדר הכושר משמש את התושבים. יש כמר אברהם בינמו:  

ית נשר והמתנ"ס לא מחפשות לעשות אותו כמקור רווח. מתאמנים. עירי

אלא כמקום שהות לתושבים. אני שמח שבזכות מדריך הכושר עמית בר .. 

שרועי לוי, שהמקום הפך למקום משפחתי, שהעובדים מגיעים בגלל מדריך 

שקיימים בו גם מגוון חוגים. חדר הכושר חדר הכושר שהינו מדריך מוסמך, 

המתנ"סים וזו הזדמנות להודות לכל האנשים שעסקו הופעל על ידי רשת 

בדבר. וכן להודות לעמית בר המדריך האחראי, על המסירות והאיכפתיות. 

חדר הכושר שופץ לשביעות רצונם של התושבים המתאמנים בו. שיפוץ זה  

כלל בו זמנית את שיפוץ חדר הריקוד במתנ"ס הוורדים, בהחלפת פרקט 

פרקט חדש בחדר הכושר ברחוב השיטה.  מתאים לריקוד וכלל התקנת

רכישת מכשירי כושר חדשים, רכישת והתקנת מסכי פלזמות, מערכת שמע 

חדשה, תיקון מכשירים, התקנת לוקרים, התקנת ארון תקשורת, תשתיות 

, משטח גומי ומשקולות, 4כגון תעלות חשמל ותקשורת חדשות, תאורה, תמי 

כים לקבל באמצעות המדריך צביעה ועיצוב המקום מחדש. אנחנו ממשי

חוות דעת טובה והחוויה להתאמן בחדר הכושר הקיים.  עמית בר לתושבים

לפיכך לדעתי ההצעה שהעלה מר רועי לוי, לדעתי, היא מתייתרת לאחר 

הביצוע. יחד עם זאת, יש הצעת החלטה שאתה העלית, אתה רוצה לקרוא  

 אותה? 

 כן.  מר רועי לוי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

עיריית נשר תרכוש מתקנים חדשים לחדר הכושר והתאמת לצרכי  מר רועי לוי: 

המתאמנים.  עיריית נשר תאשר תקציב בלתי רגיל במועצת העיר עד לתאריך  
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לבנייה ועיצוב חדר הכושר בקומת הקרקע באולם השיטה. אני  2018לינואר  1

 רק מוסיף שזה בהתאם למה שאתה פרסמת בשלט שבונים שמה.

 טוב. מי בעד ההצעה של רועי  לוי? אברהם בינמו:  מר 

 )מדברים יחד(

 מי בעד ההצעה של רועי לוי? מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 אחר כך. מר אברהם בינמו:  

 אני בעד ההצעה של כולם. מר יחיאל אדרי: 

וי, שלומי מי בעד ההצעה של רועי לוי? אדווה קאופמן, ישי איבגי, רועי למר אברהם בינמו:  

 זינו,

 יחיאל. נעמי כספי:  'גב

זאב שפיגלר, יחיאל אדרי, נעמי כספי, בוריס אייזנברג, איגור גורביץ. אני מר אברהם בינמו:  

 מביע התנגדות, אני מביע התנגדות להצעה. 

 רגע, מר רועי לוי: 

 רגע, מי הצביע? רגע, ניסים מה אתה מצביע, בעד או נגד? מר שלומי זינו: 

 ניסים ה, רהם בינמו:  מר אב

 הרמתי את היד? מר ניסים בן לולו: 

 לא, לא שמענו.  מר שלומי זינו: 

 ניסים נמנע.  מר אברהם בינמו:

   לא, כי הוא אמר שהוא אמר את השם שלך. מר שלומי זינו: 

 ניסים נמנע. סליחה, סליחה, ניסים נמנע.מר אברהם בינמו:  

 ... מר שלומי זינו: 

לא להפריע. ניסים נמנע. בוא, מספיק, ניסים נמנע, גאורגי נמנע. אני מו:  מר אברהם בינ

מתנגד להצעה. אין לה אישור תקציבי ובהתאם לכך אנחנו ממשיכים לסעיף 

 הבא. תודה רבה. 

 אתה צריך להעלות הצעה. מר יחיאל אדרי: 

 הצעה? אתה צריך לתת לי הצעה כתובה.מר אברהם בינמו:  
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 י לא צריך לתת לך הצעה כתובה. להביא לך הצעה כתובה בדיון?אנ מר יחיאל אדרי: 

 מה זה בדיון?מר אברהם בינמו:  

 סליחה, לא, לא, לא, סליחה, אני מכיר את החוקים.  מר יחיאל אדרי: 

 גם אני מכיר אותם.מר אברהם בינמו:  

 אתה לא מכיר אותם כמוני עם כל הכבוד. מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני רשאי במסגרת זה, להעלות הצעה נגדית. מר יחיאל אדרי: 

 אני מכבד אותך. אתה יכול להגיד,מר אברהם בינמו:  

 ל, להוסיף ואני לא נכנס כרגע אה, תודה. אני הייתי רק רוצה  מר יחיאל אדרי: 

 נמנע הוא אומר. אבל שיקריאו כמה בעד, כמה נגד. מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 אנחנו רוצים לדעת.  ומי זינו: מר של

 נמנעים. 2, 1, נגד 9בעד  מיכל ליבנה:  'גב

 כן. תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 

 

 

 

 

 או קיי, מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני הייתי מבקש, מר יחיאל אדרי: 

 מר אדרי,מר אברהם בינמו:  

עות, לשתי הצעות ההחלטה ולכן אני אני מתחבר, אני מתחבר לשתי ההצ מר יחיאל אדרי: 

לא מבין למה לא הגשת את ההצעה שלך גם, ואני רוצה רק להציג דבר אחד. 

הכול טוב ויפה. זה שיש שם מתקנים ועשינו מתקנים חדשים ויוסיפו דברים 

חדשים, אבל המקום, יש לנו תמיד בעיה של רישיון ניהול עסק. ולכן פה 

הצעת החלטה: עיריית נשר תרכוש מתקנים חדשים לחדר הכושר והתאמת לצרכי 
לינואר  1המתאמנים.  עיריית נשר תאשר תקציב בלתי רגיל במועצת העיר עד לתאריך  

 לבנייה ועיצוב חדר הכושר בקומת הקרקע באולם השיטה. 2018
 9 -בעד
 1 -נגד

 2 -נמנע
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 מקור הבעיה. 

 אבל המקום יש לו רישיון עסק. מר אברהם בינמו: 

אז אני אומר, אני אומר, צריך לשאוף ולעשות הכול, א', קודם כל רישוי  מר יחיאל אדרי: 

 עסק שאתה צריך, כי כל פעם יש בעיה עם זה, 

 יש רישיון עסק. מיכל ליבנה:  'גב

גם אדוני  ולאחר מכן ניכנס לעניין של שדרוגים ואם צריך עוד. חוץ  מזה, מר יחיאל אדרי: 

ראש העיר, עד כמה שלימדו אותי, אם אין תקציב לדבר הזה, אנחנו לפני שנת 

 תקציב, אפשר להקצות.

 בסדר גמור. תודה רבה ליחיאל. נושא שלישי, יש איבגי,מר אברהם בינמו:  

 בשביל זה לא התנגדתי.  מר יחיאל אדרי: 

 אני רציתי להגיד, מר בוריס אייזנברג: 

 סליחה, בוריס רצית להגיד משהו. מר אברהם בינמו: 

 כן. מר בוריס אייזנברג: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני מניח,  מר בוריס אייזנברג: 

 מה אתה?מר אברהם בינמו:  

 מניח,  מר בוריס אייזנברג: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

שלהם אחוז הזמן  99אחוז של התושבים בנשר,  99.. העיר בנשר, אבל  מר בוריס אייזנברג: 

מעבירים בחיפה והקריות כי הם עובדים שמה. ואז עוד יותר גרוע, בגלל זה 

 אנחנו חייבים,

 סוף כל סוף אמרת דברי חוכמה.מר אברהם בינמו:  

 חייבים,  מר בוריס אייזנברג: 

 סוף כל סוף? מר יחיאל אדרי: 

איכות להתחבר לכל העצמות, לכל ה.. והכול ולהיות בראש של  מר בוריס אייזנברג: 

 הסביבה. 

אני באמת במילה קצרה, אני לא רוצה לפתוח דיון. בוריס אייזנברג הוא מר אברהם בינמו:  
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הנציג הפעיל שלנו באיגוד ערים לאיכות הסביבה, הוא יכול הרבה לספר. אין 

לי ספק באזור מפרץ חיפה, באזור הקריות, באזור ... היה זיהום אוויר רב. 

 ון. יש לנו אסמכתאות מדעיות שבגלל משקל,באמת אני לא רוצה לפתח די

 מדעיות? מר זאב שפיגלר: 

ובגלל מאות אלפי העצים הירוקים שיש בעיר, בעיקר בגלל .. הרוחות, מר אברהם בינמו:  

 הזיהום לא מגיע לעיר נשר. 

 אז אין זיהום אתה אומר? מר שלומי זינו: 

לו, תשבו יום אחד בבית שלכם, כאשר, כאשר אתם תבחנו, באמת, תסתכמר אברהם בינמו:  

 ברמות יצחק בטח רואים את זה, רואים את כיוון העשן, 

 ... נעמי כספי:  'גב

 אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיע לך, מר אברהם בינמו:  

 בוא איתי לעבודה. נעמי כספי:  'גב

 אני יכול להגיד לך, מר אברהם בינמו:  

 .יום אחד בוא איתי נעמי כספי:  'גב

אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שאם מגיע אלינו איזשהו זיהום, מר אברהם בינמו:  

 הוא מגיע לתחנת הכוח בחדרה, תופתעו לשמוע.

 ואתה רוצה להגיד .. של חשמל פה בנשר,  מר שלומי זינו: 

הנושא השלישי זה ישי איבגי, גני משחקים בעיר. חבר'ה, יש כאן מר אברהם בינמו:  

 שבים שבאמת רוצים לשמוע את הנושא של התב"ר המפורסם.תו

 ... מר זאב שפיגלר: 

 אז אתה אומר כאילו ... מר ישי איבגי: 

 לא, לא אמרתי. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

ישי, ישי, חבר המועצה בוריס אמר משהו ומה לעשות, אני כנראה לא  מר זאב שפיגלר: 

. אז מר בוריס, בחיפה מביאים, יש זיהום. הבנתי נכונה ואני רוצה להסכים

 בקריית אתא יש זיהום. בכפר חסידים יש זיהום, 

 אנחנו באקווריום.  מר ישי איבגי: 
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 בנשר שכולה מסביב יש זיהום, אין זיהום? אני הבנתי אותך נכון? מר זאב שפיגלר: 

 אני אמרתי נניח, מר בוריס אייזנברג: 

 אה, נניח,  מר זאב שפיגלר: 

 ברשותך, אברהם בינמו:   מר

 .. שנניח אין זיהום.  מר זאב שפיגלר: 

 תקשיב,מר אברהם בינמו:  

 הבנתי, הבנתי, סליחה, טעיתי.  מר זאב שפיגלר: 

 רגע, וזה עדיין דברי חוכמה?  מר שלומי זינו: 

 לא כנראה דברי חוכמה ראש העיר.  מר זאב שפיגלר: 

 ישי בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 ישי איבגי: גני המשחקים בעיר. -סדרהצעה ל

 )מדברים יחד(

 ישי,מר אברהם בינמו:  

 חבר'ה, מר ישי איבגי: 

 רבותיי, לא להפריע. מר אברהם בינמו:  

, כרגיל, אנחנו  27.3. 27.3.2017מתאריך, תקשיבו טוב, חברים, הצעת הסדר  מר ישי איבגי: 

יה מר אברהם בינמו, פועלים רק על פי החוק, או קיי? לכבוד ראש העירי

הנדון הצעה לסדר בנושא גני המשחקים בעיר. כאשר אנו מגיעים יחד עם 

ילדנו לגני המשחקים, אנו מרגישים שגני המשחקים אינם תואמים את 

הצרכים של הילדים המשתמשים בהם. מספר תושבים העלו את הנושא הזה 

יה השונות. מול העירייה, הן בימי קבלת קהל המקובלים והן ברשתות המד

עד כה לצערי הם לא זכו למענה. להלן עיקר הממצאים שריכזתי. חסרות 

נדנדות במרבית גני המשחקים. חסרה תאורה בגני המשחקים. דבר זה 

משמעותי בזמן שעון החורף, בדיוק איפה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. קיימים 

פני כמה יתושים ומזיקים אחרים בגני המשחקים, דבר שנדרשנו אליו ממש ל

ימים. אתם יודעים, בחודש שלישי כבר הוצאתי את זה. לכן הצעתי לסדר ופה 

אני רוצה רגע שנייה לעשות פאוז קטן. אני חושב אדוני ראש העיר, כשאני 
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לעיתים פרסומים, אני רוצה לייעץ לך עצה קלה ואולי  רואה אותך מפרסם

שחקים, בגן תיקח אותה ואולי לא. אתה פרסמת שהחליפו תאורה בגני המ

המשחקים ברחוב הנוריות, תאורת לד. פרסמת, צילמת את זה ואמרת איזה 

יופי וכמובן משהו שקצת לא קשור, ..., צילמת את עצמך, לא צילמת את 

. אני 112ורשמת הזזתי את התחנה של קו  112אוטובוס של קו עצמך, צילמת 

 חושב ש, 

 ...מר אברהם בינמו:  

תי הנושא השני לא קשור אבל ביחד אני נותן לך עצה שקשורה גם לא, אמר  מר ישי איבגי: 

 לעניין של המשחקים. חשוב לי שתבין, שראש עיר שמכבד את עצמו, 

 ראש עירייה, מר שלומי זינו: 

ועושה פעולות שקשורות לחזון העיר, איך נשר תיראה בעוד תקופה, לא עומד  מר ישי איבגי: 

רות לעמוד חשמל, שמתי מנורות לד. ומצטלם בגן שהחליפו בסך הכול נו

הזזת תחנה של אוטובוס. זה אמור להיות בשוטף. עכשיו, כשאתה רשמת גם 

 באחד מהמקומות של הנדנדות, 

 אבל אין עשייה,  מר שלומי זינו: 

רגע, אני רוצה לכבד אותו עדיין ולהגיד למרות שאתה מפרסם על נדנדות  מר ישי איבגי: 

וני ראש העיר, פרסמו מלא פרסומים שאומרים לך ודברים בגני משחקים, אד

אנחנו נתקלים ואין סיבה, עוד פעם אני אומר ואין סיבה, אנחנו נתקלים 

בערים אחרות בגני המשחקים שיש שם, תן  לתושבים את מה שהם רוצים 

ושים לב שגם בגנים שעד שכבר שיפצו, אז הם לא, זאת אומרת  ונבנו, לא 

אים. זאת אומרת ילד גדול יכול, אתה ער לזה, תואמים בכלל את כל הגיל

אתה רואה את זה, אבל התושבים רוצים פיתרון. מתי יהיה פיתרון, כשניקח 

 מיליון שקל הלוואה? מתי יהיה פיתרון? 50עוד 

 טוב.מר אברהם בינמו:  

אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם זה. בלי הלוואות, מהתקציב השוטף, אנחנו  מר ישי איבגי: 

 קשים ממך לטפל בזה.מב

 אני רק רוצה ככה,מר אברהם בינמו:  
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 רגע, להעלות את ההצעה? מר ישי איבגי: 

 בוודאי, תעלה את ההצעה. מר אברהם בינמו:  

 אחריך או לפניך? מר ישי איבגי: 

 תחכה, תעלה את ההצעה. מר אברהם בינמו:  

 אז אני  מחכה.  מר ישי איבגי: 

 קטן, משהו  מר בוריס אייזנברג: 

 בנשר יש,מר אברהם בינמו:  

 אני גם מבקש את רשות הדיבור אדוני ראש העיר. מר שלומי זינו: 

 ,80-בנשר יש כמר אברהם בינמו:  

 פעם שנייה שאני מבקש. מר שלומי זינו: 

גני משחקים בשטחים ציבוריים לרווחת תושבי העיר. הדבר הכי חשוב מר אברהם בינמו:  

כל בטיחות המתקנים לפני המתקנים עצמם. לפיכך  בגני משחקים, זה קודם

מחלקת ההנדסה וגם בזמנו של יחיאל אדרי שפעל בפועל כממלא מקום, 

 נעשה הסדרה מסודרת, 

 גם עכשיו הוא ממלא מקום. מר שלומי זינו: 

 בתו תקן, בפועל אמרתי, נעשתה הסדרה לתו תקן,מר אברהם בינמו:  

 מה זה בפועל?  מר שלומי זינו: 

 תפסיק להפריע בבקשה.אברהם בינמו:   מר

 מבלבל את האנשים.לא, אבל אתה  מר שלומי זינו: 

 נעשתה הסדרה לתו תקן עבור כל מתקן משחקים לילדים. מר אברהם בינמו:  

 מה קשור תו תקן? מר ישי איבגי: 

תודה לאל, תיכף אני אסביר לך, תודה לאל אחרי באמת בדיקה שהחלה מר אברהם בינמו:  

, כל גני המשחקים נסרקו ונבדקו על ידי אנשי 2014נה הראשונה, בשנת בש

בטיחות, קיבלנו הערות, הן לגבי הגן והן לגבי הגדרות שמקיפים אותו, הן 

לגבי מתקני הכושר והן לגבי הבטיחות שלהם. במקומות שקיבלנו את 

ההערות, החלפנו בהתאם לתקציב מאושר את הדברים. גני המשחקים של 

 ר, העיר נש
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 )מדברים יחד(

 תן לי ברשותך, מר אברהם בינמו:  

 כשיש גן, נעמי כספי:  'גב

 סליחה,מר אברהם בינמו:  

 בלי הצללה,  נעמי כספי:  'גב

 סליחה,מר אברהם בינמו: 

 ...  נעמי כספי:  'גב

 סליחה,מר אברהם בינמו:  

 גבעת נשר,  נעמי כספי:  'גב

 קש, באמת, אני מבקש את סליחתך.סליחה נעמי, אני מבמר אברהם בינמו:  

 לא ענית לי קודם על הקרן,  נעמי כספי:  'גב

 אני מבקש את סליחתך.מר אברהם בינמו:  

 לא ענית לי. נעמי כספי:  'גב

אני אענה לך על הרבה דברים. אני יכול  להגיד לך שלזכותו של יחיאל מר אברהם בינמו:  

 ים אחד,לא היה גן משחק 2014-אדרי בשנה הראשונה ב

 אה, אה, נעמי כספי:  'גב

 כמעט, מר אברהם בינמו:  

 כמעט. נעמי כספי:  'גב

כמעט, שלא עבר הצללה. סליחה, לא היה מקום אחד שלא טיפלנו מר אברהם בינמו:  

 וטיפחנו בהצללה. 

 כמעט. נעמי כספי:  'גב

 גם במקום,מר אברהם בינמו:  

 הגן ברמות יצחק, מר שלומי זינו: 

 גם במקום,בינמו:   מר אברהם

 .. ואתה לא עושה בכוונה, בגלל שאני גר שמה. מר שלומי זינו: 

 איזה גן?מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(
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 שנייה, אנחנו, אני רוצה להגיד לכם, סליחה, סליחה, מר אברהם בינמו:  

 בגן ברחוב הוורדים עקרו את כל מתקני המשחק. מר שלומי זינו: 

להתקין  סליחה, אני מבקש, עיריית נשר פעלה בצורה יסודית כדי באמת מר אברהם בינמו: 

גני משחקים בין קטנים ובין גדולים ומתקנים מאושרים. אנחנו, אנחנו עשינו 

המון בתחום הזה. לא הספקנו לעשות הכול. חלק מהדברים שאנחנו לא 

 מספיקים, ותיכף תבינו איפה אתם נמצאים, תנו לי רק להגיד לכם.

 עובדה שרק אנחנו.  עמי כספי: נ 'גב

לפיכך,  לפיכך עיריית נשר דואגת .. באופן שוטף את גני המשחקים בעיר, מר אברהם בינמו:  

דואגת לתו תקן עבור המתקנים ומשקיעה בכך תקציבים רבים. כל זה קורה, 

 עובד במסגרת תקציב מאושר, פיתוח המתקנים, החלפה ושדרוג.

 תקצוב לא מאושר.התקציב, ה נעמי כספי:  'גב

 שמנו מתקנים חדשים,מר אברהם בינמו:  

 אה, דרך אגב, מה עם התקציב? מר שלומי זינו: 

גן משחקים חדש ברחוב הערמונים. .. לפארק דוכיפת כולל משחקים ו..., מר אברהם בינמו:  

גן אוחיון ברחוב דבורה, גן .. וכמו כן הוחלפה התאורה בגני המשחקים 

 פי תוכנית עבודה מסודרת בהתאם לתקציב מאושר. ובמגרשי ספורט על

 עיריית נשר אבי, עיריית נשר.  נעמי כספי:  'גב

 ... הושקעו כמה מיליונים שם. מר שלומי זינו: 

 לא בכדי, מר אברהם בינמו:  

 ליד הבית של יחיאל. מר שלומי זינו: 

 ו: שנייה, לא בכדי בהמשך לישיבה זו, מר אברהם בינמ

 בלי משחקים. ו: מר שלומי זינ

תוכלו לראות כי אחד מהתב"רים, אתה מפריע, אחד מהתב"רים מר אברהם בינמו:  

המוגשים לאישור ... בדיוק בנושא זה, המשך הגדלת התב"ר לצורך שיפוץ 

יש לכם והמשך תחזוקת גני המשחקים על פי תוכנית העבודה הרב שנתית. 

 תב"ר, תצביעו עבורו,

 "ר?איזה תב מר שלומי זינו: 
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 בהמשך יש לכם תב"ר.מר אברהם בינמו:  

 אבל הוא לא נותן חוות דעת. איך אני אוכל,   מר שלומי זינו: 

 הוא נתן חוות דעת.מר אברהם בינמו:  

 חוות דעת משפטי לגבי ההסכם שלך עם משרד השיכון. אני דורש לקבל. מר שלומי זינו: 

 כן, בבקשה יחיאל. מר אברהם בינמו:  

 אני מבקש,  רי: מר יחיאל אד

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 פעם שלישית אני אבקש את יחיאל את רשות הדיבור. מר שלומי זינו: 

אני מציע שלא תדבר. אל תקרא את השם שלי, בסדר? אתה לא ראוי בכלל  מר יחיאל אדרי: 

 לדבר ולהגיד את השם שלי. אתה לא יכול כל פעם לבוא ולהטיח, 

 תסיים לדבר, מר שלומי זינו: 

 אני מבקש מראש העיר,  מר יחיאל אדרי: 

 ... ומשיח, אל תדאג. מר שלומי זינו: 

 שמעתם? רבותיי, קודם כל ליד הבית של יחיאל לא עשו מהומה. תירגע. מר יחיאל אדרי: 

 שקרן. מר שלומי זינו: 

 אני מבקש ממך לחזור בך ועוד פעם אתה תגיד את זה  מר יחיאל אדרי: 

 הוא מדבר למועצת העיר. הוא לא מדבר עליך.בינמו:   מר אברהם

 ... מר יחיאל אדרי: 

 אתה חלק מהמערכת.מר אברהם בינמו:  

 נו, אז אני לא יכול להגיב?   מר שלומי זינו: 

 לא. מר אברהם בינמו:  

 מה זה לא?  מר שלומי זינו: 

 תגדל, תגדל, תתבגר.  מר יחיאל אדרי: 

 אליך, אתה תיתן לי. אני אבוא מר שלומי זינו: 

.. שלך, אל תדאג. לגבי גני המשחקים, נכון אמר ראש העיר שבתחילת  מר יחיאל אדרי: 

הקדנציה אנחנו חלשנו על כל הגנים, אני יודע ומודע את הבעיות שהיו שמה, 

 אבל, אתה מקשיב? 
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 לא, אני מקשיב.מר אברהם בינמו:  

 ה. אני סוגר את הישיבה אחרי דק מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

 כן, בבקשה תמשיך.מר אברהם בינמו:  

 עכשיו אני מנהל את הישיבה. מי בעד?  מר יחיאל אדרי: 

 יחיאל אדרי מנהל את הישיבה במקומך כרגע?  מר זאב שפיגלר: 

 אם במקומך, אני גם יוצא. מר שלומי זינו: 

ני ציבוריים, עירייה אין בעיה. אני רוצה להגיד לכם שהיום גנים, ג מר יחיאל אדרי: 

מחוייבת על פי חוק שתהייה חברה שתתחזק אותה ותעמיד אותם על פי תקן. 

חברה גן שלא יעמוד על פי תקן, אסור לו להיות גן, צריכים לסגור אותו. 

שמסתובבת כאן בעיר ואכן היא עוברת גן גן. הבעיה שלנו שאין תקציבים 

גנים, עד כדי מצב שנסגרים  לעירייה לפתח גנים נוספים או לחלופין לשדרג

גנים כי מי שסוגר אותם למעשה בפועל זו החברה שחייבת לתת להם תקן. אז 

אני עברתי המון גנים בעניין הזה, ואני מכיר את הבעיה, וזה עדיין לא אומר 

שאת מה שקיים, אחר כך תשאל אותי שאלות רועי, את מה שקיים אנחנו 

 צמך כי זה הנושא שלך.ישי, אתה מפריע לעצריכים לא לשמר. 

 סליחה, אתה יושב ראש הישיבה? מר ישי איבגי: 

 כן. תכבד אותי.  מר יחיאל אדרי: 

 עכשיו הוא בפועל או לא בפועל? מר שלומי זינו: 

 זינו אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.  מר יחיאל אדרי: 

 ושנייה ושלישית ישר.  מר שלומי זינו: 

 ממך,אני מבקש  מר יחיאל אדרי: 

אני מבקש רק שתעשה לו את זה בפעם הבאה פעם שלישית. בלי פעם  מר ישי איבגי: 

 ראשונה. תגיד לו פעם שלישית. 

אתה כנראה לא יודע מה החוק. החוק אומר אני קורא לך לסדר פעם  מר יחיאל אדרי: 

ראשונה, אתה ממשיך לדבר ואם הוא מפריע עוד הפעם אתה ..., זה לא עובד 

 , ככה. זה לא
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 אז תתחיל משם. מר ישי איבגי: 

לעשות בדיקה ולקבל ממחלקת לכן אנחנו צריכים, צריכים לדעתי  מר יחיאל אדרי: 

ההנדסה על איזה בעיות בגנים יש לנו, שזה יגיע בצורה מסודרת לוועדת 

פיתוח שתשב ותבדוק את כל הנושא הזה. אחרי שוועדת הפיתוח תשב ותעשה 

בדיקה, נעשה סדרי עדיפויות ואחרי הסדרי עדיפויות אנחנו נתקצב את זה 

אלף שקל  100ר בוא תביא בהתאם. ככה אני רואה את התמונה. לא העיק

ומחר ישימו פרחים וישימו .., כי לא זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו 

שהאוכלוסייה בנשר בחלקה היא צעירה, הם רוצים היום גנים שמתאימים 

ומתקנים שמתאימים לאוכלוסייה כזאת, לא יכול להיות שמביאים ילד בגיל 

 ן אנחנו צריכים לעשותשהוא לא יכול לעלות עליהם, ולכ 7למתקנים בגיל  3

בנושא ההחלטה הזאת שצריך להביא את זה לוועדת הפיתוח בצורה 

מסודרת, לשבת יחד עם מהנדס העיר וגם עם העוזר שלו שהוא גם יועץ גנים 

שקיים בשטח עם החברה, ולעשות סדרי עדיפויות ואחרי שיש לנו סדרי 

לטה. אז אם אתם עדיפויות, אנחנו נצטרך להביא תב"ר בעניין הזה ולקבל הח

 רוצים לחכות,

 איזה הוצאה ... מר רועי לוי: 

 ברור, ברור, מר יחיאל אדרי: 

 כי בבייסיק מה שחשוב זה רשום פה יחיאל, שיש פה שתי נדנדות בכל גן. מר ישי איבגי: 

 לא, לא, לא, זה לא נכון.  מר יחיאל אדרי: 

 .רגע, שנייה, בנוסף ל, תראה את הבייסיק מר ישי איבגי: 

 לא, אני אגיד לך, מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

ישי, ישי, תן לי להסביר לך. בוא אני אסביר לך כדי שתבין. תשמע, אני  מר יחיאל אדרי: 

לעשות את הדברים נכון. אם היו אמרתי לכם, התפקיד שלנו בעירייה זה 

 נעשים הדברים נכון, אז לא היינו צריכים להעלות אותם. 

 או קיי. : מר ישי איבגי

 עכשיו, לא יכול להיות שבאזור שיש שם ילדים, מר יחיאל אדרי: 
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.. תרים לו טלפון.  למה אתה לא מרים טלפון?  תרים טלפון לראש העיר.  מר זאב שפיגלר: 

 זה מה שהוא אמר.

 הוא ממלא מקום בפועל.  מר שלומי זינו: 

 אבל צריך להרים טלפון.  מר זאב שפיגלר: 

רבותיי, רבותיי, שפיגלר אתה אמרת שאתה מכבד ולא מפריע. אני מבקש  : מר יחיאל אדרי

 מהקהל לא להפריע. 

 אני אפילו מתנצל. מר זאב שפיגלר: 

 תגיד לי, עכשיו הוא בפועל?  מר שלומי זינו: 

שים לב, פעם שלישית, אני אמשיך. זינו אני קורא לך לסדר פעם שנייה.  מר יחיאל אדרי: 

 לעשות הפרדה. לכן אני אומר צריך

 .. הוא מחזיר אותך. מר שלומי זינו: 

ישנה, צריך לעשות הפרדה. ישנם גני משחקים שנמצאים שמה,  מר יחיאל אדרי: 

האוכלוסייה עם ילדים בוגרים. אתה לא צריך לשים להם נדנדה לפעוטון, לכן 

 אני אומר צריך לראות את הצרכים, 

 זה לא נכון. מר ישי איבגי: 

 לא נכון.  אופמן: אדווה ק 'גב

 )מדברים יחד(

 יש אנשים, יש הורים צעירים, אדווה קאופמן:  'גב

 לכל גן שאני בא. מר ישי איבגי: 

 כן. אדווה קאופמן:  'גב

תראו רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם, אם אני אקח   מר יחיאל אדרי: 

לי, בגן המשחקים הזה, היום ואשים נדנדה ברחוב שלי שהוא ..., ברחוב ש

 תהייה פסל, כיוון שאין ילדים קטנים באזור. ולכן אנחנו צריכים,

 )מדברים יחד(

 לא, רגע, לא יכול להיות שאתם, לא יכול להיות שאני אדבר ואני ... מר יחיאל אדרי: 

 אבל אי אפשר לעשות .. כל הזמן.  מר שלומי זינו: 

 תעשה לי טובה. מר יחיאל אדרי: 
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 בואו נכבד אותו. איבגי: מר ישי 

אל תפריע לי, אני מבקש ממך. לכן אני אומר, מה שצריך לעשות זה לעשות  מר יחיאל אדרי: 

בדיקה מקיפה בעניין הזה. לא סתם אמרתי את זה. ולשים במקום הנכון 

בזמן הנכון את המתקן הנכון, ולא לבוא בצורה גורפת כל גן שתי נדנדות. אני 

 לא רואה את זה ככה.

לא, קיימות, יחיאל תן לי להסביר לך כי אני ..., יש לי ילדים קטנים ואני  מר ישי איבגי: 

אומר עוד פעם. נדנדות יש אבל לא בכולם יש נדנדות, גם בפעוטות גם 

לילדים. אז מה שאנחנו מבקשים זה דבר בסיסי, שבכל גן יש שתי נדנדות, 

 זאת אומרת יש יותר ואפשר לשים יותר,

 עשו את זה בנוריות. דרי: מר יחיאל א

 רגע, יפה. מר ישי איבגי: 

 כן. מר יחיאל אדרי: 

לשים שתי נדנדות משני הסוגים ואחר כך ל, זה דבר  אז לכן, לכן אני אומר מר ישי איבגי: 

 בסיסי. אתה מסכים איתי שאם יש היום יתושים והכול ..., צריך לרסס? 

 אין קשר.  מר יחיאל אדרי: 

זה דבר בסיסי, זה הצעה. עכשיו, רגע, שנייה, אם אתה רוצה הצעה נגדית  מר ישי איבגי: 

 שבנוסף לשתי נדנדות וריסוס, בדיקה מקיפה, אני איתך.

 אני,  מר יחיאל אדרי: 

 אני איתך אבל אני רק אומר שאי אפשר לוותר על הבסיס עד שתהייה ועדה. מר ישי איבגי: 

וותר על כלום. אני בא ואני אומר שצריך לעשות אני לא מוותר, אני לא מ מר יחיאל אדרי: 

יודע שהתעסק עם זה, אני ידעתי, אני בדיקה מקיפה ולשבת גם עם מי שאני 

לא יודע מה קורה היום, זה יורי, סגן המהנדס שעובר עם החברה למשק 

וכלכלה שמתחזקת את הגנים. הם יודעים גם את הצרכים בדיוק, הם באים 

יך לשבת בוועדת הפיתוח יחד איתם ולראות מה עם הצעות. אני חושב שצר

ההצעות שלהם, מה הדרישות לנו בשטח ואז לקבל החלטה, להביא אותה 

 למועצה ולאשר תב"ר בהתאם למה שצריך. 

 כן, מר הגזבר.מר אברהם בינמו:  
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שדנים בו בהמשך, .. של ועדת כספים, יש תוכנית להגדיל אותו  2248תב"ר   ח מיכה זנו: "רו

. התב"ר מיועד לכל הליקויים של מכון התקנים ששמים ₪אלפי  400-ב

תקנים חדשים ואפשר להכניס את מה שאתה אומר לשם בהתאם לסגן 

 המהנדס שמכין תוכנית עבודה. 

 תודה רבה. מר אברהם בינמו:  

 רגע, שנייה,   מר ישי איבגי: 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

מסכים למה שהוא אמר אני רק רוצה לשאול שאלה שנייה, מצוין, אני  מר ישי איבגי: 

 פשוטה.

 כן.מר אברהם בינמו:  

אלף שקל.  400אתה אומר שיש ליקויים בטיחות שהולכים לתקן אותם עם  מר ישי איבגי: 

 אנחנו נתקלים בדבר הזה כל הזמן. תחשוב שעכשיו, 

 זה ברזל, זה ברזל, זה לא ליקויי בטיחות.מר אברהם בינמו:  

 רגע, רגע, איבגי: מר ישי 

 זה ברזל.מר אברהם בינמו:  

 רגע שנייה, אני מתייחסת כרגע למה שהוא אמר. אנחנו דירקטוריון ... מר ישי איבגי: 

 אבל לא קיבלת, לא קיבלת את רשות הדיבור. מר אברהם בינמו:  

 ... מר ישי איבגי: 

 לא, לא, זינו מדבר עכשיו. מר אברהם בינמו:  

 אז סבבה, אתה צודק. תראה איזה כבוד יש.  מר ישי איבגי: 

 בבקשה זינו.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

אני שמח שאני מנעים את זמנכם. יש לי שאלה. היום אנחנו מתכנסים,  מר שלומי זינו: 

אנחנו מתכנסים, היום אנחנו מתכנסים לישיבה שלא מן המניין אחרי 

 הישיבה הזאת? 

את הישיבה הזו, נראה מה. כן, בבקשה. זינו לעניין גני  כשנסייםמר אברהם בינמו:  

 המשחקים. 
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באמת, אני חושב שמה שישי אמר, אני יכול באמת לעניין גני המשחקים.  מר שלומי זינו: 

להתחבר לדברים אבל אני חושב שצריך לדחוף את זה למקום אחר. קודם כל 

אבל אם יש דו"ח זה רעיון מצוין. .. ממה שאתה הצעת, ממה שהציע הגזבר. 

 אלף שקל וצריך,  400ליקויים של 

 לא, מר אברהם בינמו:  

לא דו"ח ליקויים. כל הזמן צצים לך דברים של ונדאליזם, צריך להחליף    ח מיכה זנו: "רו

 מתקנים. 

 אז איך זה שאתה טוען שלא ...  מר ישי איבגי: 

 )מדברים יחד(

 ו זינו מדבר. לא, לא, לא, סליחה, עכשימר אברהם בינמו:  

 למה .. הדבר הזה? למה התחזוקה השוטפת,  מר רועי לוי: 

 איך הוא יודע.מר אברהם בינמו:  

 ... שזה כמו רכוש קבוע.    ח מיכה זנו: "רו

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 ישי, אמרת שאתה נותן כבוד. מר אברהם בינמו:  

 בכבוד. מר ישי איבגי: 

אני חושב שהבעיה בגני המשחקים היא כבר עניין של סדר עדיפויות. באמת.   מר שלומי זינו:

 , עוד לא הגשת לנו,2018אנחנו כבר מתקרבים לינואר 

 עוד מעט תהייה ועדת כספים בנושא תקציב.מר אברהם בינמו:  

 זה צריך להינתן,  מר שלומי זינו: 

 כן, כן,מר אברהם בינמו:  

ם האלה, מה צריך לתקן מיידית לתקן מיידית, ואני בעד את כל הדברי מר שלומי זינו: 

ההצעה, מה יותר מהיר, האם מה שיש .. או מה שאתה מציע או האם אפשר 

להכניס את מה שהגזבר אמר לתוך ההצעה שלו ואני מבקש באמת, הצללה 

 ברחוב היסמין. תעשה את זה בתוכנית השנה וזהו.

 תה מסכים. כן זאב.רגע, אכן ישי, בבקשה. מר אברהם בינמו:  
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  שני משפטים.  מר זאב שפיגלר: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

יחיאל, אני קצת רוצה להבין. אם יש לנו מתקני משחק שאין תאורה,  מר זאב שפיגלר: 

 אסור לעשות תאורה? 

 לא. מר יחיאל אדרי: 

שוט את דקה, רגע, אם יש לנו מתקני משחק שישנם יתושים, אני מקריא פ מר זאב שפיגלר: 

 ההצעה שהעלה, 

אין מתקני משחק שיש בהם יתושים. באמת, מאיפה אתה מביא את מר אברהם בינמו:  

 היתושים?

 אני מקריא את ההצעה פה של חבר המועצה ישי איבגי.  מר זאב שפיגלר: 

 .אין יתושיםמר אברהם בינמו:  

 אין, אין יתושים.  מיכל ליבנה:  'גב

 )מדברים יחד(

במידה ויש מזיקים שונים, או קיי? לא יתושים, זבובים, מזיקים שונים  : מר זאב שפיגלר

במתקני המשחק, אסור לנו  לתקן אותם? אסור לנו לרסס אותם? במידה 

וחסרה נדנדה באחד ממתקני המשחק, אסור לנו להוסיף? למה? כי יש קבוצה 

שבאה ובודקת את כל המתקנים. הלוא זה דבר אלמנטרי, זה דבר של לתת 

ירות לתושב, עקיצות / לא עקיצות, תאורה / לא תאורה, העלות היא ש

מזערית. בואו נוציא את זה לפועל. ההצעה של חבר המועצה ישי היא בהחלט 

במקומה. אנחנו לא צריכים להתחבא אחרי תקצי בתב"ר כזה או אחר. זה 

צריך להיות במיידי בתקציב שוטף לביצוע. למה אתם מחכים לעשות תב"ר, 

יר ועדת כספים כדי לבוא ולאשר את זה? הילדים ימשיכו להיות להעב

 ? שלא תהייה תאורה, שמישהו ייפצע?עקוצים

 אבל אמרת שני משפטים, ישי בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 זה שני משפטים. מר זאב שפיגלר: 

 זה תב"ר. מר אברהם בינמו:  

 אני עוד פעם, אני רוצה להתחבר,  מר ישי איבגי: 
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 לא, תעלה גם את ההצעה. ם בינמו:  מר אברה

 רק רגע, אתה גם נותן לי את רשות הדיבור וגם ...,  מר ישי איבגי: 

 תעלה את ההצעה, תעלה את ההצעת החלטה.מר אברהם בינמו:  

אני רק מתייחס רגע שנייה אחת למה שמיכה אמר. מר ישי איבגי:  אני אעלה את ההצעה. 

אלף שקל. בהתחלה הוא התחיל עם  400מיכה אמר עוד מעט יש תב"ר של 

ליקויים בסיסיים, אני מבין מה שאתה אומר, שנמצאו על ידי מכון התקנים 

 וצריך בשביל שהכול יהיה תקני, אם אני מבין אותך נכון, להעביר אותם. 

 זה משמש לתקופה של שנה.  ח מיכה זנו: "רו

עכשיו בכל חברה מתוקנת, אתה  אני שואל שאלה. נראה לך הגיוני, תגיד לי מר ישי איבגי: 

אלף  400אלף שקל ואתה אומר לי תוספת של  400צריך להעביר תקציב של 

 שקל, בלי שאני אראה את הדו"ח ליקויים ועל מה מדובר? 

 הדו"חות ליקויים הם באופן שוטף, עושים בדיקות. ח מיכה זנו: "רו

 אני צריך לדעת על זה? מר ישי איבגי: 

 שיגיעו, כ ח מיכה זנו: "רו

 )מדברים יחד(

 ישי, ישי, ישי, ישי תעלה בבקשה את הצעת החלטה שלך.מר אברהם בינמו:  

 או קיי, לכן ההצעה, מר ישי איבגי: 

 תעלה את ההצעת החלטה. מר אברהם בינמו:  

 חברים, הוא .. זכות דיבור למה דיברתי דקה וחצי.  מר ישי איבגי: 

 אני  לא,מר אברהם בינמו:  

 בסדר.  איבגי: מר ישי 

 אני אשתדל לקצר.  מר רועי לוי: 

 דקות? 3מר אברהם בינמו:  

 אני אשתדל. כמה שאני יכול יותר מהר, מר רועי לוי: 

 בסדר גמור.מר אברהם בינמו:  

 ... מר רועי לוי: 

 על גני המשחקים בבקשה.מר אברהם בינמו:  
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 כן, כן.  מר רועי לוי: 

 תודה.מר אברהם בינמו:  

אדוני ראש העיר, ההצעה כאן מתייחסת לגני המשחקים ואתה גם כן קורא  עי לוי: מר רו

המון ברשתות החברתיות, אני לא רוצה לחזור על הדברים של חבריי, אבל יש 

לבוא ולבנות איזשהו פארק רב תכליתי, פארק, גן  כאן רצון עז של תושבים

וכולי  7-ו 6י משחקים רב תכליתי שיוכלו גם פעוטות וגם בוגרים וגם בנ

להשתמש בו. אני מוצא את עצמי בסופי שבוע, ולא רק, גם בימי חול, לעיתים 

נודד עם ילדיי, עם שלושת ילדיי בגני משחקים בחיפה, אם זה הגן משחקים 

החדש שבנו בדניה ואם זה ברמות ספיר, לעיתים ביוקנעם, לעיתים בקריית 

צם יהיה רב תכליתי, גן אתא, אפילו עד לכרמיאל הרחקנו לגן משחקים שבע

משחקים שיהיה עטוף שנוכל לבלות שם יום עם הילדים ואני יכול לספר לך 

גם שאנחנו נודדים לעיר אחרת אבל אנחנו נאלצים לשלם כסף עבור השימוש 

 בפארק. 

 ביוקנעם. מר שלומי זינו: 

ב שהעניין הזה גם כן אולי צריכים לגבות פה, אני רק חוש אני לא אומר שאנחנו מר רועי לוי: 

צריך להיות מצויד בהקשר למשל שיש פארק אחד אצלנו, תראה איזה יופי, 

מכל הארץ מגיעים אלינו לפארק קטן, זה מייצר כמובן בעיר בעיות 

תחבורתיות קשות מאוד באזור אבל הם נכנסים חינם. הם נכנסים חינם. אני 

ם כסף. נוסע נוסע לקריית אתא לגן משחקים משלם כסף. נוסף ליוקנעם משל

לכרמיאל משלם כסף לגן משחקים. לכן אני חושב שההצעה שישי הביא עם 

החיבור של מה שיחיאל הרחיב, אני חושב שאנחנו באמת יכולים להסכים 

אותה, עליה כולם. צריך כאן לכנס, לעשות טיפול, בעצם ההצעה של ישי 

כאן העלה ומה שיחיאל מדברת על טיפול מיידי בבעיות האקוטיות של היום, 

זה בעצם להעביר לוועדה, היית בחוץ, בעצם שזה יגיע לוועדת תשתיות ונוכל 

 לתכנן גם לטווח יותר ארוך ואולי לתת מענה יותר נרחב. תודה רבה.

 אני מקבל את הדברים שלך. מי בעד ההצעה של ישי?מר אברהם בינמו:  

 לפני ההצעה. לי יש הצעה חלופית. מר שלומי זינו: 
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 אין הצעה חלופית. בינמו:  מר אברהם 

 הצעה נגדית אני רוצה. מר שלומי זינו: 

 הצעה חלופית אתה יכול לתת אותה כתובה. מי בעד ההצעה של ישי?מר אברהם בינמו:  

 רגע, אני לא יכול ... מר שלומי זינו: 

 מי בעד ההצעה של ישי? מר אברהם בינמו:  

 היות שאני אשכנע את החברים. יש לי הצעה חלופית.  יכול ל מר שלומי זינו: 

 אתה אומר שזה בסדר. מר רועי לוי: 

 אבל אנחנו מסכימים עליה.מר אברהם בינמו:  

 אני מציע, אני מציע,  מר שלומי זינו: 

 מה אתה רוצה, לעשות פרפרים?מר אברהם בינמו:  

-ת הלא אמרתי. אני מציע להוסיף להצעה הזאת את מה שהגזבר אמר, שא מר שלומי זינו: 

 אלף שקלים האלה, לתת את הכול. 400

 זה תב"ר. מר אברהם בינמו:  

 מה? מר שלומי זינו: 

 אתה לא יכול. טוב, מי בעד ההצעה של ישי? מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 הוא אמר אותה. מר יחיאל אדרי: 

 תגיד אותה עוד פעם.מר אברהם בינמו:  

 או קיי, ההצעה שלי,  מר ישי איבגי: 

עזוב, ההצעה שלך אבל תוסיף את מה שאני אמרתי. את ההצעה שלך  ר יחיאל אדרי: מ

 שמענו.

 ההצעה של ישי, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

משחקים יותקנו שתי נדנדות, אחת לפעוטות ואחת .. מינימום בכל גן  מר ישי איבגי: 

ותותקן תאורה מספקת. בנוסף העירייה תרסס את גני המשחקים ובתוכם 

ד יתושים ומזיקים ובנוסף לוועדת תשתיות ופיתוח יוגש דו"ח שאומר מה  נג

כל הצרכים שצריך בכל גן משחקים ותחת תב"ר בנוסף העירייה תאשר את 

 ה, 
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 מי בעד ההצעה של ישי? מר אברהם בינמו:  

 בשילוב שלי גם, נכון?  מר יחיאל אדרי: 

. מי נמנע? אין. מי נגד? אין. 10, 9, 8, 7, 6 ,5, 4, 3, 2, 1בשילוב של יחיאל. מר אברהם בינמו:  

 תודה רבה, עוברים לסעיף הבא.

 , 10מה זה אין? לא יכול להיות. יש לך  מר שלומי זינו: 

 מה הבעיה?מר אברהם בינמו:  

 תסכמו את ההצבעה. מר שלומי זינו: 

 נמנעים. מה הבעיה שלך?  3יש מר אברהם בינמו:  

 בעד. 10בעד. אמר  10אתה אמרת נמנעים,  3 מר שלומי זינו: 

 בעד.  10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1אה, סליחה, סליחה, סליחה, מר אברהם בינמו:  

 גם אתה בעד. מר רועי לוי: 

נמנעים. יש כאן דברים לא נכונים מבחינה כספית, לכן אני לא יכול  2מר אברהם בינמו:  

 לשחק במשחק, במגרש הזה.

 

 

 

 

 

 בסדר.  גי: מר ישי איב

 חבל. מר רועי לוי: 

 עוברים לסעיף הבא. אני ברשותכם, אני רוצה להגיד לך משהו. מר אברהם בינמו:  

 אני רוצה להגיד לך ראש העיר, מר יחיאל אדרי: 

 כן.מר אברהם בינמו:  

 אני מכיר את כל הגנים.דבר אחד.  מר יחיאל אדרי: 

 כן, אז בכל הגנים נשים, מר אברהם בינמו:  

 אין כמעט גן, מר יחיאל אדרי: 

 כן,מר אברהם בינמו:  

בכל גן משחקים יותקנו שתי נדנדות מינימום ותותקן תאורה מספקת. בנוסף  -החלטההצעת 
העירייה תרסס את גני המשחקים ובתוכם נגד יתושים ומזיקים ובנוסף לוועדת תשתיות ופיתוח 

 יוגש דו"ח שאומר מה  כל הצרכים שצריך בכל גן משחקים ותחת תב"ר
 10 -בעד
 אין -נגד

 2 -נמנע
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 שאין לו שתי נדנדות. מר יחיאל אדרי: 

 תודה רבה.מר אברהם בינמו:  

 אני מציע לך, אני מציע לך להרים את היד. מר יחיאל אדרי: 

 בסדר. מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 כולל נספחים  20פרוטוקול ועדת כספים יד/

טוב, רבותיי, אני ברשותכם מבקש, אני מבקש ברשותכם לעבור לסעיף נמו:  מר אברהם בי

הבא. אני מבקש ברשותכם לעבור לסעיף הבא. לכולם תהייה רשות דיבור. 

 אם שגית או מישהו נוסף מבקש את רשות הדיבור, נא להודיע לי.

 אז תן להם ראשונים. מר שלומי זינו: 

לי איך לנהל את הישיבה. אני מבקש ברשותכם  סליחה, אתה אל תגידמר אברהם בינמו:  

 השלמת עבודות פיתוח שכונת נוף כרמל.  2320שנתחיל בתב"ר 

 הסעיף השלישי זה ועדת כספים. מיכל ליבנה:  'גב

 . 20כספים יד/ תועדת כספים, פרוטוקול ועדמר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

נים שההיבט של שכונת נוף כרמל, קרי שנייה, שנייה, מאחר ואנחנו מבימר אברהם בינמו:  

דוכיפת, נחשון, חרוב, הוא נושא אקוטי ומהותי, אני מבקש שנדון בו ראשון. 

קיבלה פרס ניהול תקין אני רק אקרא בתחילת דבריי, השבוע עיריית נשר 

ממשרד הפנים. תראו, גם בפרס ניהול תקין יש רמות של פרס. יש כאלה 

. אני רוצה 95כאלה שמקבלים את זה בציון , יש 60שמקבלים את זה בציון 

להודות כאן לגזבר, למנכ"ל העירייה ולצוות העובדים על זה שהם השיגו את 

הציון הגבוה ביותר, מה שמעיד על התנהלות מקצועית, אחראית ובהתאם 

לתוכנית עבודה סדורה ומתוכננת. הדו"ח הכספי מצביע על כך שבתקציב 

 7.936שקל ועודף מוצבר בתקציב הרגיל של  1.7.300הרגיל קיים עודף של 

מיליון שקל. אני יכול להגיד שעיריית נשר מנהלת את ה.. באופן אחראי על פי 

תוכנית עבודה מסודרת. אני חוזר שוב, אני מבקש להודות  לגזבר העירייה 

ולכלל העובדים על ביצוע תוכנית עבודה בהתאם לתקציב המאושר. אנחנו 
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השלמת עבודות פיתוח  2320ם. התב"ר הראשון הוא עוסקים בנושא התב"רי

 שכונת נוף כרמל. אם יש מישהו שרוצה לפתוח את הדיון, 

 רגע, איפה זה בסדר יום? יש פרוטוקול ועדת כספים יד' כולל  נספחים.  מר שלומי זינו: 

 זה בתוך ועדת כספים.  מיכל ליבנה:  'גב

 ר. הוא אומר,אבל הוא מדבר על סדר יום אח מר שלומי זינו: 

 לא, לא, לא, מיכל ליבנה:  'גב

 לא, לא,מר אברהם בינמו: 

 זה בדו"ח ועדת כספים חברים.  מיכל ליבנה:  'גב

 אין לנו.  מר שלומי זינו: 

 אני חושב שיש לכם את זה. פרוטוקול ועדת כספים כולל הנספחים. מר אברהם בינמו:  

 מסמכים, לשלוח מישהו שיצלם לי? אתה יכול להביא לי עותק של ה מר שלומי זינו: 

 אין לי כרגע, אבל נשמח, נשמח להביא לך. תיכף אני אדאג שיביאו לך. מר אברהם בינמו:  

 מתחת לזה יש.  מיכל ליבנה:  'גב

 רגע, שנייה, מר שלומי זינו: 

 הנה, כן, כן, כן, תמשיך עוד, יש עוד. מיכל ליבנה:  'גב

 בבקשה, בוריס.מר אברהם בינמו:  

 אין לי,  אין לי. אני רוצה העתק. ר שלומי זינו: מ

 בוריס אייזנברג בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני רוצה להתייחס לתב"ר. אני רוצה להגיד לתושבים ולכולם שאני  מר בוריס אייזנברג: 

 בעשר האצבעות בעד הפרויקט. 

 אתה בעשר אצבעות בעד הפרויקט.מר אברהם בינמו:  

 כן.   מר בוריס אייזנברג:

 .2320תב"ר מר אברהם בינמו:  

 אתה יכול לשלוח מישהו שיצלם לי בבקשה את הרשימה של התב"רים? מר שלומי זינו: 

 יש לך אותה.מר אברהם בינמו:  

 אין לי. יש לי רק את זה.  מר שלומי זינו: 

 רק שנייה. מר אברהם בינמו:  
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 )מדברים יחד(

 ן?זה הדוכיפת, נכו 2320 מר יחיאל אדרי: 

כן, כן. תצלם שלושה או ארבעה עותקים. כן בבקשה בוריס. בוריס אמר מר אברהם בינמו:  

 שהוא בעשר אצבעות בעד הפרויקט. כן?

 אבל, מר בוריס אייזנברג: 

 אבל,מר אברהם בינמו:  

 אני חושב שהפרויקט צריך ... מצד .. למה?  מר בוריס אייזנברג: 

 מצד מה? מר רועי לוי: 

 חבר'ה בואו נקשיב.  רי: מר יחיאל אד

חבר'ה, זה דיון רציני, באמת, הוא אמר שהוא חושב שצריך להקים את מר אברהם בינמו:  

 הפרויקט יחד עם משרד הבינוי. 

 לא ביחד. הוא לא אמר ביחד.  נעמי כספי:  'גב

 תחת חסות. מר זאב שפיגלר: 

 תחת חסות, סליחה. מר אברהם בינמו:  

 חת חסות.ת מר בוריס אייזנברג: 

 כן. סליחה.מר אברהם בינמו:  

למה? מחלקת מהנדס העיר היא מאוד קטנה, ואני לא, לא שאני לא  מר בוריס אייזנברג: 

לא לטפל בפרויקט ולא לפקח בטוח, אני בטוח במאה אחוז שהיא לא יכולה 

עליו. אני לא יכול ל.. אבל אנחנו ראינו בוועדת ביקורת האחרונה, ביקורת על 

הנדס העיר וזה ביקורת מאוד מאוד קשה ואנחנו ראינו שהם לא מחלקת מ

יכולים לנהל ולפקח על פרויקטים קטנים ועכשיו אנחנו רוצים לתת להם 

 לפקח ולעבוד עם הפרויקט שבעצם זה עתיד של השכונה.

שנה, הוא בנה כמעט את כל העיר. הוא פיקח על כל  20מהנדס העיר מר אברהם בינמו:  

 העיר. 

 אני, עוד פעם, אני אומר מה שאני חושב ואתה יכול להגיד הכול,  ס אייזנברג: מר בורי

 בנה את כל המדינה, לא העיר, את כל המדינה. מר זאב שפיגלר: 

ואני רואה, דוגמה, הוא דיבר על הגן. גן בכיכר בחבצלת. אני כבר שנה  מר בוריס אייזנברג: 
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 לא יכולים לסיים אותו.  מקבל תלונות מהתושבים על הגן שנמצא שם ואנחנו

 אתה מקבל תלונה מארבעה תושבים,מר אברהם בינמו:  

 רגע, לא ארבעה תושבים. מר בוריס אייזנברג: 

 לסיים את הכיכר, נסיים את הגן.מר אברהם בינמו:  

 כן, וזה מהנדס העיר, וזה מהנדס אוויר ואתה נותן לו גיבוי.  מר בוריס אייזנברג: 

 מהנדס אוויר, מהנדס העיר.  לאמר אברהם בינמו:  

 ואתה נותן לו גיבוי. מר בוריס אייזנברג: 

 גיבוי מלא.מר אברהם בינמו:  

תגיד אתה, איך אתה רואה את הביצוע של כן. אני מסכים. עכשיו,  מר בוריס אייזנברג: 

לא רק העבודה הזאת, אתה ראש העיר, תגיד, תסביר לי. אם מחר זה יהיה 

 מישהו מכם בדק את התוכניות?  ,18מיליון, יהיה  15

 אה.מר אברהם בינמו:  

אה, מישהו בדק? תגיד לי מי בדק. אז כשהם בדקו זה בסדר. אני  מר בוריס אייזנברג: 

 מאמין להם. אבל הם, למה הם לא עשו את העבודה,

 אתה קיבלת את ההסכם ממשרד השיכון? מר שלומי זינו: 

 בר. לא, אין לי שום ד מר בוריס אייזנברג: 

 משם זה מתחיל. מר שלומי זינו: 

 אבל, מר בוריס אייזנברג: 

 עזוב תכנון. איפה ההסכם עם משרד השיכון? מר שלומי זינו: 

 לא, לא קשור להסכם. מר בוריס אייזנברג: 

 אין לך חוות דעת משפטית. מר שלומי זינו: 

 יש הסכם, הוא חתם על הסכם. מר בוריס אייזנברג: 

 אני לא צריך לראות אותו? מר שלומי זינו: 

 רגע, מר בוריס אייזנברג: 

 אני לא צריך?  מר שלומי זינו: 

 15-בסדר, הוא חתם ההסכם, אבל העניין אחר. מה הולכים לעשות ב מר בוריס אייזנברג: 

 מיליון שקל? 
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 שאלה טובה.מר אברהם בינמו:  

 סמוך עליו.  מר שלומי זינו: 

מיליון? מאיפה אתה תיקח את  17ה תעשה אם יהיה רגע, מה את מר בוריס אייזנברג: 

הכסף? אם יש לך בהסכם עם משרד השיכון שהם מוסיפים, ולמה אני עכשיו 

מסתכל, אני בבוקר הולך שמה על יד בית הספר ואני רואה איזה ילדים 

עוברים שמה בפחד, באמת בפחד. אני מסתכל, אני לא יודע אם אתה עובר 

תה עכשיו אומר תשמע, לא צריכים את הגשר. שמה, עוברים את הכביש וא

אני שמעתי עוד לפני שלוש שנים שאתה אמרת לשר הבינוי שבלי גשר אתה 

 אני רק אומר, אני בעד הפרויקט אבל,לא יכול לחיות. 

 אבל,מר אברהם בינמו:  

בעד, אבל אני חושב שמשרד השיכון צריך להמשיך אותו ואם אתה  מר בוריס אייזנברג: 

חלקת מהנדס העיר יכולה לטפל, תביא, תביא את כל התוכניות, אומר שמ

ם תביא הכול, ובוא נבדוק אותם. ניקח את האנשים ויועצים שיבדקו. אולי ה

 . 25-ו 20מיליון מחר יהיו  15-טעו וה

 אני מאוד מודה לך. השאלה שלך היא לעניין. בבקשה נעמי.מר אברהם בינמו:  

 בערך כשבאת באחת מישיבות ההנהלה והבאת, אבי, לפני שנה נעמי כספי:  'גב

 חמישה חודשים. מר יחיאל אדרי: 

והבאת את התוכנית ואת ההצעה של משרד הבינוי, כולנו חמישה חודשים?  נעמי כספי:  'גב

בוועדת ההנהלה אמרנו לך שהאחריות לגבי ביצוע של הפרויקט על ידי 

-שזה יכול להתחיל בעיריית נשר גדולה מדי ואסור לך לעשות את זה משום 

ובהיקף וזה יכול לטפס ויכולות להיות תקלות ויכולים להיות עיכובים,  15

שלה פרויקט המשרד של מהנדס העיר לא יכול להכין את זה. ועם כל הכבוד 

שיש לי למקצועיות של המהנדס, והוא איש מקצועי וחכם ואני כמובן בעד 

כונות הוותיקות, ואני הפרויקט, למרות שאני חושבת שצריך לטפל גם בש

 אגיד את זה כל פעם, זה גדול מדי, גדול מדי לעיריית נשר, גדול מדי.

 יש לך העתק, סליחה?  מר שלומי זינו: 

 אז תצא החוצה תיקח.מר אברהם בינמו:  
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 שלומי, עכשיו באמצע השיח שלי, חזר לי קצת הקול. נעמי כספי:  'גב

 תצא החוצה,מר אברהם בינמו:  

 היא תסיים ואתה אחר כך תדבר. אייזנברג: מר בוריס 

 כן. נעמי בבקשה. מר אברהם בינמו:  

 ביקשתי בשקט,  מר שלומי זינו: 

 לא, אתה מפריע לישיבה כרגיל.מר אברהם בינמו:  

 עוד הפעם, מר שלומי זינו: 

 נעמי בבקשה. אתה מפריע. נעמי בבקשה. מר אברהם בינמו:  

זה שעם כל הכבוד לפועלו של משרד מהנדס העיר,  להגידמה שאני רוצה  נעמי כספי:  'גב

הפרויקט הזה גדול עלינו. גדול עלינו ואנחנו לפי דעתי מסתכנים בלקיחה של 

הפרויקט על עצמנו, צריכים להחזיר את זה למשרד השיכון ולתת לו לבצע 

 את זה. 

 גאורגי.כן, מר אברהם בינמו:  

אני רואה עכשיו שני אנשים שדיברו כבר ושום דבר מה רציתי להיגד,  מר גאורגי גרשקוביץ: 

... כשלא רוצים, שזה יתקיים כמה שיותר מהר. אני מבקש מכם לתמוך בזה, 

 שזה בטיחות של התושבים,

 אנחנו תומכים. נעמי כספי:  'גב

 תומכים בסדר, אבל תמיד יש אבל,  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אין אבל. נעמי כספי:  'גב

 יש אבל.  ביץ: מר גאורגי גרשקו

 )מדברים יחד(

 המשרד של מהנדס העיר, הוא לא מסוגל לעשות את זה.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 שיעשה את זה משרד השיכון. נעמי כספי:  'גב

 בסדר, עד שמשרד השיכון יעשה את זה, זה ייקח עוד שנים.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 )מדברים יחד(

 ה הפרויקט. תביא לראות על מ מר שלומי זינו: 

 כן גאורגי, בבקשה.מר אברהם בינמו:  
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עוד פעם, אני מבקש מכל האנשים שיושבים בשולחן הזה, לתת יד  מר גאורגי גרשקוביץ: 

וכששאלתי את מהנדס העיר, שאלתי את הגזבר, האם יש אומדן, האם יש 

את ההצעות מחיר, האם יש הכול, יש הכול, יש אומדן, יש הכול ואנחנו לפי 

אני רואה, לא ניכנס לגירעון בגלל זה, הכסף האלה יספיקו לכל מה ש

 העבודות האלה, 

 )מדברים יחד(

 אני שאלתי את המהנדס. אני לא הפרעתי לך לדבר.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 הוא חבר מועצה, הוא לא צריך להיות בעל מקצוע. כן.מר אברהם בינמו:  

שקודם, לפני הוועדה, אתה שאלת מישהו  אני שאלתי את האנשים מר גאורגי גרשקוביץ: 

יש, מישהו בדק את האם יש אומדן? האם יש את ההצעות מחיר? האם 

 הנושא כמה, 

 אם אתה בדקת תגיד, אתה בדקת, אתה לוקח על עצמך,  מר בוריס אייזנברג: 

 בוריס, קודם כל תשמע, אל תכעס, אל תכעס.מר אברהם בינמו:  

 כועס. אני פשוט מדברים פה, אני לא  מר בוריס אייזנברג: 

אז פשוט אנחנו מדברים גם על הבטיחות של האנשים, על החיים של  מר גאורגי גרשקוביץ: 

האנשים, איך הם יחיו, הם כבר חיים ככה זמן רב במקום שלא יודע, לא 

מטופח ולא עשו שום דבר, אז אנחנו חייבים להמשיך את זה ולעשות את זה 

 שהוא, הפרויקט ייצא לדרך. ולאשר את התב"ר הזה כדי

 כן, שפיגלר קודם. קודם כל שפיגלר.מר אברהם בינמו:  

תרשה לי לענות לך בבקשה. אני חושב שאין כאן חבר מועצה, שאחד מהם  מר זאב שפיגלר: 

מתנגד. אנחנו תומכים, אנחנו מעוניינים לקדם את זה, אבל אני שואל אותך 

ד יושב מוסד ותיק, מנוסה, שבנה כרגע שאלה פשוטה. יש מאזניים, בצד אח

את מדינת ישראל מאפס עד היום, מוסד שמלווה את כל הרשויות, סליחה, 

מול מוסד קטן יותר, עיריית נשר, שמנסה להרים את הראש ולצערי ברוב 

המכרזים לא מצליחה לעמוד בתקציב. יש מוסד עם משקל שכל מה שהוא 

מיליון שקלים האלו,  15-ת המעוניין לעשות והוא יבצע, הכסף קיים. יש א

מיליון האלו יושקעו על ידי אותו מוסד משרד השיכון. האמון  15-הם שלנו. ה



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

81 

הזה יבצע את זה בצורה הכי מהירה, הכי טובה עם הקבלנים הכי מנוסים, 

תחיל את המערכת מאשר שניקח את עיריית נשר מצד אחד על המאזניים, נ

וא ייקח שנה, הוא יימשך שלוש המינהלית, נתחיל את הפרויקט, נקבע שה

מיליון שקלים. איפה כף  25-מיליון, יגיע ל 15שנים. נקבע שהוא ייקח 

המאזניים? איך אתה יכול להשוות בין שני  הגורמים? אנחנו רוצים, אנחנו 

רוצים להתחיל מיידית. המוסד הממשלתי משרד השיכון יכול לצאת לדרך 

 באופן מיידי, הכסף קיים. 

 אז למה אתה לא .. גרשקוביץ: מר גאורגי 

לא רוצה להתעסק בזה כי אני לא חושב שאנחנו בתור עיריית נשר הוכחנו  מר זאב שפיגלר: 

 את עצמנו.

 אז למה המוסד הזה לא התחיל לעשות את זה?  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 )מדברים יחד(

נשר פונה למשרד  את הכסף. עירייתעיריית נשר אצה לה הדרך והיא רוצה  מר זאב שפיגלר: 

השיכון, היא אומרת תעזוב בשקט, אנחנו מקצועיים יותר מכולכם. תנו לי 

 את הכסף, 

 סליחה, אתה היית בדיון?  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 למה אתה נכנס לו בדברים? למה אתה נכנס לו בדברים? מר שלומי זינו: 

סה מכל החברות. תנו לי את עיריית נשר, עיריית נשר אומרת אני הכי מנו מר זאב שפיגלר: 

הכסף ואני אדאג לסדר הכול. אולי אני אקח חלק מהכסף, אולי, לכאורה אני 

אקח חלק, ואני אומר .. איזשהו פרויקט אחר באזור, אולי אני אקח חלק 

אחר מהכסף ואני אעביר אותו לכאן ובסוף התקציב שמיועד נטו לאזור 

לחילופין יקטין את עצמו.  מסוים לרווחת התושבים, יצטמצם ויצטמצם או

מי? יש לך מוסד עם בקרה, עם פיקוח מסודר, למה מי ישלם את התוספת? 

אנחנו רוצים תנו לי את הכסף אלי? למה? הכסף שלנו בכל מקרה. הם בעלי 

המקצוע לעשות את העבודה בצורה אמינה, מהירה, יעילה ותחת ביקורת 

 מלאה. למה?

 מר זינו בבקשה. תודה רבה לזאב.מר אברהם בינמו:  
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 ראשית, מר שלומי זינו: 

 כן, מר אברהם בינמו:  

אני מבקש אם אפשר, באמת, שהדיון הזה יתנהל באופן רציני מאוד ושנוכל  מר שלומי זינו: 

לשמוע ולהבין את העמדה של כל אחד במה שהוא אומר. למרות ההזמנות 

ולדעתי זה  הרבות שהוצגו בפליירים, אני רואה שלא הרבה תושבים הגיעו

איזושהי הצבעת אי אמון בצעד הזה של ראש העירייה או ראש העירייה 

בכלל. אני ציפיתי  לראות פה מאות אנשים, לפי כמות הפליירים שחולקו 

ולעניין, אני מזה כמה ישיבות טוען לתושבים כי להגיע לישיבת מועצת העיר. 

להצביע בעד שצריך דחוף לעשות את העבודות. לתומי חשבתי שאני אוכל 

התקציב הזה ויכול להיות שעוד נצביע בעד, אבל אני חושב, בהמשך לדברי 

חברי זאב שפיגלר, שהתעודה, תעודה במירכאות, תעודת עניות הכי גדולה 

שיש למועצת העיר הזאת ולעירייה הזאת, זה היועץ המשפטי של העירייה, 

 שאני מזה ואני אסביר, אני אסביר, אני מבקש לא ...

אני מבקש, אני מבקש, אני מבקש, הנושא של היועץ המשפטי דן, אני  חיאל אדרי: מר י

 מבקש ממך. הנושא של היועץ המשפטי דן,

 אל תפריע לי. מר שלומי זינו: 

 נדון בישיבה סגורה. אתה כל הזמן,  מר יחיאל אדרי: 

 אתה מפריע לי.  מר שלומי זינו: 

ומר את זה, אתה חוטא, אתה חוטא לתפקיד אין בעיה. אתה כל הזמן א מר יחיאל אדרי: 

 שלך. אתה לא יכול לדבר יותר על היועץ המשפטי ובטח לא בישיבה פתוחה.

 אתה יכול להפסיק?  מר שלומי זינו: 

 ולא בישיבה פתוחה.  מר יחיאל אדרי: 

 אם אתה רוצה, אני לא אתן לך לדבר בכלל. מר שלומי זינו: 

 וב אותך. מי אתה בכלל. עז מר יחיאל אדרי: 

 אדוני ראש העיר, אתה רוצה שהדיון הזה יתנהל? מר שלומי זינו: 

 ... מר יחיאל אדרי: 

 רק לפני שנייה שמעתי אותך שאתה רוצה שיתקיים דיון רציני. מר אברהם בינמו:  
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 נכון, אז איך הותקפתי ואתה לא מתערב? ביקשתי. מר שלומי זינו: 

 תתעסק בנושא.מר אברהם בינמו:  

 אתה לא תכוון לי את הדעה, לומי זינו: מר ש

 תמשיך עם מה שאתה רוצה בקשר לנושא הזה. מר יחיאל אדרי: 

 אני אגיד מה שאני רוצה,  מר שלומי זינו: 

 אתה לא תדבר, אתה לא תדבר על הנושאים שהיו בישיבה סגורה.  מר יחיאל אדרי: 

מה שאני רוצה. מותר לי  אתה לא, אתה לא משטרת המוחות. אני אגיד מר שלומי זינו: 

 להגיד מה שאני רוצה.

 אתה תגיד מה שאתה רוצה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

רק סבלנות. מה הקשר לגזען? אנחנו עוסקים כאן בגזענות? מה המושג הזה  מר זאב שפיגלר: 

השתלשל לישיבה? מאיפה הגענו לגזענות? מה הקשר? אולי הוא מדבר לא 

 תרבות דיבור, אבל למה גזען? מה הקשר לגזען? מעניין, אולי אין 

 אתה לא שמעת מה שהוא אמר.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 גאורגי, גאורגי,מר אברהם בינמו:  

 אתה לא שמעת?  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 אני שמעתי. מר זאב שפיגלר: 

 אם שמעת אז בסדר.  מר גאורגי גרשקוביץ: 

 זה גזענות?  מר זאב שפיגלר: 

 אני לא שמעתי מה הוא אמר.  אורגי גרשקוביץ: מר ג

 אה, אתה לא שמעת. מר שלומי זינו: 

 נו תגיד.  מר בוריס אייזנברג: 

 אני מבקש לא לדון בזה עכשיו. שלומי בבקשה, תתייחס ל,מר אברהם בינמו:  

 . אם מישהו יקטע אותי,החמש דקות שלי מתחילות מעכשיו מר שלומי זינו: 

 )מדברים יחד(

 קדימה. די, תהיו רציניים. אברהם בינמו:  מר 

אני רציתי. כשאתה תהייה רזי ברקאי בגלי צה"ל אתה תגיד לי מה לדבר.  מר שלומי זינו: 



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

84 

 אני מבקש לא להפריע לי. חמש דקות יש לי זכות דיבור.

 הלאה.מר אברהם בינמו:  

ה סטופר בלי אני אתחיל את החמש דקות האלה, תספור לי אותם, תעש מר שלומי זינו: 

 הפרעות, אני אסיים,

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 ונתקדם הלאה. מר שלומי זינו: 

 בבקשה.מר אברהם בינמו:  

אני שב וחוזר, כשאנחנו, כשאני בתור חבר מועצת עיר וגם כאזרח, מנסה  מר שלומי זינו: 

להתקשר באיזשהו הסכם, השאלה הראשונה המתבקשת היא קודם כל איפה 

ז ביקשתי את ההסכם, לא קיבלתי. אמרתי אולי מנסים להסתיר ההסכם, א

משהו, ואני מדבר על ההסכם בין עיריית נשר למשרד השיכון, אולי הם 

אז אמרתי אני אפנה ליועץ המשפטי ואני מבקש מבקשים להסתיר משהו, 

ממנו קבלת חוות דעת כפי שהוא מחויב על פי החוק לתת, לא רק בכלל בכל 

בנושאים שיש בהם הסכם בין העירייה לגופים אחרים  נושא אלא דווקא

ומשום מה היועץ המשפטי של העירייה, שוב, גם בנושא הזה, נמנע מלתת לי 

חוות דעת משפטית וכשאני אומר שהיועץ המשפטי הזה הוא תעודת עניות 

 לעירייה בהקשר הזה גם של דוכיפת,

יועץ המשפטי בדיון. אתה תעודת אני מבקש ממך לא לתת, לא לדבר על ה מר יחיאל אדרי: 

 עניות שאתה גר בעיר נשר בכלל. על מה אתה מדבר?

 אני תעודת עניות שאני גר בעיר נשר? מר שלומי זינו: 

 כן. מר יחיאל אדרי: 

 ואתה יודע מה התעודת עניות,  מר שלומי זינו: 

 .. שכמוך. מר יחיאל אדרי: 

נוספת בעיר הזאת? שיש פה חבר מועצת עיר ואתה יודע מה תעודת עניות ה מר שלומי זינו: 

 שהטריד מינית,

 מה זה?  מר יחיאל אדרי: 

 שהטריד מינית,  מר שלומי זינו: 
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 מה זה?  מר יחיאל אדרי: 

 ואף אחד לא מדבר על זה. מר שלומי זינו: 

 מה זה? מר יחיאל אדרי: 

 אין תעודת עניות. מר שלומי זינו: 

 קלט.אני שמח שזה מו מר יחיאל אדרי: 

 יש פה חבר מועצת עיר, מר שלומי זינו: 

 אני שמח, אני שמח. מר יחיאל אדרי: 

 , זאת תעודת העניות. יש עובדת עירייה שפוטרה מר שלומי זינו: 

 אני שמח,  מר יחיאל אדרי: 

 זאת תעודת העניות. מר שלומי זינו: 

 של חמש דקות.אני מבקש לסגור את הפרוטוקול. אני עושה הפסקה מר אברהם בינמו:  

 תתבייש לך.  מר יחיאל אדרי: 

 תודה רבהמר אברהם בינמו:  

 )הפסקה בהקלטה(

 למה, למה אתה לא מכבד אותו? נעמי כספי:  'גב

 אני מבקש אל תתערבי.  מר שלומי זינו: 

 אנחנו ממשיכים את הישיבה. מר טנדלר שב בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 שאתה פוגע,אני כאישה מרגישה  נעמי כספי:  'גב

 סליחה, לא להפריע בבקשה. איפה הגזבר?מר אברהם בינמו:  

 למה אתה פשוט,  נעמי כספי:  'גב

 )מדברים יחד(

 טוב, מר אברהם בינמו:  

 זה פתוח.  מיכל ליבנה:  'גב

 אני ממשיך את הישיבה וחשוב לי, איפה שגית? מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

 ו ממשיכים בנושא,טוב, אנחנמר אברהם בינמו:  

 רגע, צריך לקרוא להם? נעמי כספי:  'גב
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קראנו להם. אנחנו נמשיך את הישיבה. הם מתייעצים בחוץ עם עצמם. מר אברהם בינמו:  

 הם נכנסים. אני חושב שכדאי שנשמע את לאון. . 2320בנושא תב"ר 

 אבל אני, מר שלומי זינו: 

שות הדיבור. כולם יתבטאו בנושא הזה. זה בסדר, אנחנו ניתן לך את רמר אברהם בינמו:  

השלמת עבודות פיתוח בשכונת נוף  2320נושא חשוב. אני חוזר לנושא תב"ר 

 כרמל. אני מבקש מלאון שייתן הסבר על העניין. 

 לי יש חמש דקות. מר לאון גורודצקי: 

 אני מבקש להתייחס אחרי לאון.   מר רועי לוי: 

 תחיל, תדבר כמה שצריך. בסדר. לאון תמר אברהם בינמו:  

דבר ראשון, זה מספר הערות מה שאני שמעתי קודם בעניין שדרשו  מר לאון גורודצקי: 

השנים  10, 8-בממשרד מהנדס העיר, עניין של ... מסוגל או לא מסוגל. 

האחרונות,  משרד מהנדס העיר שליווה מספר פרויקטים בהיקפים הרבה 

ת רחוב התהילה, אין פה את משרד יותר גדולים, זה קשור לפיתוח שכונ

מיליון שקל החל  2מיליון שקל ...  20השיכון באף מוסד ממשלתי אחר, 

מהכנת תב"ע ותכנון, ביצוע, הכול נעשה דרך המשרד הזה ספציפית. אני לא 

מיליון שקל לביצוע תוך שלוש  15מדבר על ... אבל כאחראי על המוסד הזה, 

זה לא תיאום, תסלחו לי שאני אומר את  שנים שזה מוגדר, זה פשוט מצחיק.

בעניין של משרד זה, כי הפרויקט הזה מיועד מבחינת הביצוע לשלוש שנים. 

השיכון. משרד השיכון, אני לא מזלזל באף אחד, יש לי המון חברים שם, 

קולגות, יחד עם זאת כולם  מכירים עם הסיטואציה שנוצרה בעבודות פיתוח, 

ש בתים מאוכלסים והפיתוח עדיין לא הסתיים, עצם העובדה שכשנה וחצי י

אפילו בקטע הזה הקטן. לכן דעתי האישית שבסופו של דבר משרד השיכון 

פשוט התרשל במשימה והוא לא מסוגל כמו שצריך להשלים את הפרויקט 

הזה. זו דעתי האישית. אני גם רוצה להדגיש סיטואציה, שמשרד השיכון 

בסופו של דבר הוא צריך למסור את כל אפילו אם הוא עושה את העבודה, 

 דבר שלמעשה,השטחים הציבוריים, כולל מערכות לעירייה. 

, נוצר שמה את 4סליחה לאון, אז איך קיבלתם את העניין הזה בטופס  מר יחיאל אדרי: 
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 העניין של החיבור של הביובים והעירייה קיבלה את זה.

 העירייה לא קיבלה את זה. מר לאון גורודצקי: 

 אז איך, למה הדיירים היום צריכים לקבל את הביובים דרך שאיבות?  ר יחיאל אדרי: מ

 איזה ביובים? מר לאון גורודצקי: 

 ניקוזים.מר אברהם בינמו:  

 ניקוזים, סליחה.  מר יחיאל אדרי: 

 שנייה. מר לאון גורודצקי: 

 למה זה צריך להיות?  מר יחיאל אדרי: 

 )מדברים יחד(

אני ביקשתי לא להפריע, אבל אם כבר מדברים על זה, זה לא ביובים, זה  קי: מר לאון גורודצ

 מערכת ניקוז פנימית שלעירייה לא היה יד ורגל לעניין הזה. 

 אבל אתה מקבל את הבניין.  מר יחיאל אדרי: 

 אנחנו לא מקבלים את הבניין. סליחה.  מר לאון גורודצקי: 

 )מדברים יחד(

 בר אחרי לאון.אתה מדמר אברהם בינמו:  

 אתה יושב שם.  מר יחיאל אדרי: 

 כן, בבקשה.מר אברהם בינמו:  

 )מדברים יחד(

לאון, לאון, כשאתה בא ואומר שם, אז תן לו להגיד את הדברים. רבותיי, מר אברהם בינמו:  

 תגיד השם הזה יש לו שם, גם לפרוטוקול שאנחנו נדע איפה זה השם. 

 ... מר לאון גורודצקי: 

 רק רגע, אתה העלית שמשרד השיכון התרשל בעבודות שלו.רהם בינמו:  מר אב

 זו דעתי. מר לאון גורודצקי: 

או קיי. עכשיו אני מבקש שתיתן את הנימוקים שלך כדי שאנחנו, חברי מר אברהם בינמו:  

 המועצה יבינו מה שאתה אומר.

ברים על סכומים לבצע משרד השיכון למעשה אין לו מנדט אם אנחנו מד מר לאון גורודצקי: 

מיליון שקל, המנדט שלו לבצע מדוד  15.7את אותם פרויקטים בסכום של 
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במסגרת שנקרא הקו הכחול בשכונה החדשה שנקראת נוף כרמל, של תוכנית 

החלה במקום. משרד השיכון פנה אלינו ולא הפוך, כי העירייה הציבה את 

יבצע בתוך  התנאים משלה, שמעבר לעבודות הפיתוח להשלמת המגרש

יחידות של  148.. לאכלוס, השכונה, בין היתר בשנה הקרובה יש עוד שני 

חברת י.א. אלון. אנחנו אמרנו שאנחנו כעיקרון מוכנים לעניין הזה ובתנאי 

שחלק מהרשאה תקציבית שהעירייה תקבל, תכלול פרויקטים בשטחים 

זה נושא ציבוריים סביב השכונה. שרוב הפרויקטים זה לטובת התושבים, 

 בטיחות למשל, הסדרת צומת ברחוב,

 )ברקע צלצול טלפון המפריע לשמיעת המלל(

התמר השיטה והדברים מסוג זה. משרד השיכון קיבל בעצם את רשימת  מר לאון גורודצקי: 

הפרויקטים מה שאנחנו ביקשנו. צוות מקצועי של משרד השיכון הוא עשה 

שנקרא אומדן משוער, כולל את  את הבדיקה, לכל פרויקט נכון להיום יש מה

זה מהות הפרויקט. כפי שאמרתי אם נכון כל ההצעות הנלוות, הצעות פיקוח. 

להיום מועצת העיר תחליט לפתוח את התב"ר, מהיום למחרת אנחנו מייד 

בעצם לוקחים את אותם מתכננים שאמורים להשלים תכנון מפורט לביצוע 

י לוח הזמנים תוקף ההרשאה ונתחיל לבצע את הפרויקט הזה. כפי שאמרת

 חודשים.  36

 איפה הבעיות הבטיחותיות של המקום? מר אברהם בינמו:  

מבחינת הבטיחות יש כמה נקודות, כמה נקודות תורפה שאגב אני גם  מר לאון גורודצקי: 

.. אותו, שמעתי שיש הציג אותם.  אנחנו לקחנו באחד מהפרויקטים אגב אני 

תחבורה אגב להקמת הכיכר. זה פרויקט מאושר קיבלתי כאן אישור משרד ה

על ידי גוף שמוסמך לאשר דבר מסוג זה. חלק מהפרויקטים זה הסדרת 

אותם כניסות ..., הסדרת מקומות חנייה, פיתוח נופי, שיקום מערכות 

עירוניות. הרי משרד השיכון עשה מערכות רק בתוך הפרויקט עצמו ואנחנו 

של המאה הקודמת, זו מערכת  90-שנות הבאנו ואמרנו שהמערכות שהוקמו ב

א' עד ת'. לא יכול להיות מצב שהיו סוללים כביש ובעוד -שחייבת לתפקד מ

 שבועיים באים חופרים את הכביש ומחליפים את צנרת המים. 
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 אז הפיקוח שם הוא הבעייתי. מר יחיאל אדרי: 

 סליחה? מר לאון גורודצקי: 

 דר.אז זה הפיקוח לא בס מר יחיאל אדרי: 

 זה לא עניין של פיקוח.  מר לאון גורודצקי: 

 אז מה העניין של מי? מר יחיאל אדרי: 

 אז אני מסביר לך. מר לאון גורודצקי: 

 הוא בבית שלי לא יכול לעשות מה שהוא רוצה?  מר יחיאל אדרי: 

לא, הוא בבית שלך יכול לעשות והוא עשה את המערכת חדשה רק בקו  מר לאון גורודצקי: 

 חול מה שהוגדר. הוא לא יכול לבצע את העבודה איפה שבא לו. הכ

 מה הקשר? מר יחיאל אדרי: 

אי אפשר שאם אני מבקש באמצעות משרד השיכון לבצע נגיד שדרוג  מר לאון גורודצקי: 

מערכת תאורה או מערכת ביוב או מים באזור נגיד רחוב השיטה, למשל, 

 משרד השיכון אומרים זה לא מנדט לזה.

 איפה הכסף? שלומי זינו:  מר

 שנייה. מר לאון גורודצקי: 

 לא, אין לו מנדט למשרד השיכון לבצע ברחובות אחרים. מר רועי לוי: 

 לא ברחובות אחרים. שנייה, עכשיו אני מסביר מבחינת ... מר לאון גורודצקי: 

 )מדברים יחד(

 חבר'ה, מר אברהם בינמו:  

 לים לא יהיו שאלות. אם תתנו לי להש מר לאון גורודצקי: 

 בדיוק.מר אברהם בינמו:  

העירייה משרד השיכון הוא לא יכול לתת, זה כסף שנקרא כסף צבוע.  מר לאון גורודצקי: 

לא מקבלת כסף. העירייה מקבלת רק הרשאה לביצוע עבודות, אך ורק לפי 

מפה שאתם הכרתם אותה. לא ניתן בשום  האותם פרויקטים שסומנו באות

 פרויקטים במקומות אחרים, אפילו באותה שכונה.  מקרה לבצע

 אנחנו נראה את המפה? מר שלומי זינו: 

 מה? מר לאון גורודצקי: 

 נראה את המקום? מר שלומי זינו: 



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

90 

בטח. אתם קיבלתם אותה, אגב. אני יכול להעלות אותה שוב אבל  מר לאון גורודצקי: 

 קודם,

 לא קיבלנו. :מר ישי איבגי

 קיבלנו, :ןגב' אדווה קאופמ

 מר אברהם בינמו: הם לא קיבלו.

 יחד()מדברים 

דקה. לבצע פרויקטים ניתן, ניתן אך ורק בתוך שכונה לפי תא שטח, לפי  מר לאון גורודצקי: 

א' ובמקומות הצמודים בשכונה החדשה,  760החלה במקום ...  תוכנית

שקשורה כלומר אזור החרוב, רחוב השיטה, ... דרך אורי, כלומר כל הסביבה 

 לשכונה הזאת בלבד ולפי הסימון.

 זה מעבר לקו הכחול. מר יחיאל אדרי: 

 מה? מר לאון גורודצקי: 

 זה מעבר לקו הכחול. מר יחיאל אדרי: 

 נכון. אם אנחנו מבצעים את העבודה, מר לאון גורודצקי: 

 למה? מה ההבדל? מר יחיאל אדרי: 

ך. ההבדל שהעירייה בעצם מבקשת הרשאה מה ההבדל כאן? אני אגיד ל מר לאון גורודצקי: 

הקצאה, אנחנו מקבלים כסף ומבצעים את העבודה. קבלנים דרך משרד 

 השיכון בשכונה ספציפית יכולים לבצע עבודה אך ורק בתוך שכונה. זהו. 

 לא שמעתי. תחזור על המשפט האחרון בבקשה. מר רועי לוי: 

במסגרת התקציב של פרויקט זה  רשאי,משפט האחרון. משרד השיכון  מר לאון גורודצקי: 

או אחר, לבצע את העבודה כחברה מפתחת, זה נקרא, מבצע את העבודות 

לשכונה מסוימת. אתה לא יכול בעצם לבקש מקבלן מטעם משרד השיכון 

 לבצע עבודות במקומות אחרים. זה בלתי אפשרי. 

 שהוא יבקש,אתה לא צריך את הקבלן, אתה צריך משרד השיכון  מר יחיאל אדרי: 

 למה אתה צריך עם הכסף, :מר רועי לוי

 אבל הקטע ... שכולם מחזירים, :מר זאב שפיגלר

 יחד()מדברים 

 אני לא רוצה לפזר את זה. זה כסף שלהם נטו. :מר זאב שפיגלר

 מר שלומי זינו: ...
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 זה מה שאני אמרתי. :מר זאב שפיגלר

 מר אברהם בינמו: שנייה, 

 ק מה שאני אמרתי. אני אמרתי את זה מילה במילה. זה בדיו :מר זאב שפיגלר

 אבל בגלל זה זה ... :מר שלומי זינו

 כל מה שאמרת לדעתי לא היה נכון. מר אברהם בינמו: 

 תקשיב מה אומר לך המהנדס. :מר זאב שפיגלר

 אני מקשיב היטב. אני מקשיב היטב. מר אברהם בינמו: 

ר להוריד את המסך אז אפשר לראות את יש שם את הכפתור שאפש מר לאון גורודצקי: 

 המפה. מה שאלת? איך מבצעים את העבודה הזאת.

 אבל אני צריכה שתיזהרו. דוברת:

הרשאה, אגב באותה שיטה אנחנו עובדים עם כל  שולחיםמשרד השיכון  מר לאון גורודצקי: 

מוסדות הממשל כמו למשל משרד התחבורה. כשאתה מקבל הרשאה 

 אתה לא יכול ... ,רויקטתקציבית לבצע את הפ

 תמשיך, תמשיך לאון. מר אברהם בינמו: 

שנקרא בקר  מה שנקראאתה לא יכול לקבל כסף אך ורק על ידי, אחרי  מר לאון גורודצקי: 

ממשלתי. כלומר, אם העבודה תבוצע לא במקום המוסד המטעם אותו 

שאושר מראש אלא במקום אחר באים מהנדסים שמבינים את העניין הזה, 

מבקרים בדיוק מה נעשה, עירייה לא תקבל שקל אחד. על העניין הזה יש 

  שנקרא תצהיר מהנדס העיר שזה שנקרא תנאי מחייב של כל מוסדות 

ואנחנו עובדים איתם מבחינת ההרשאה כולל אחריות פלילית של אותו 

מהנדס. לכן מבחינתכם מי שאחראי על ביצוע במקום הזה ספציפי זה אני 

  באופן אישי.

 לאון גרודצקי, ... גרודצקי עוד לפני המפה, מר יחיאל אדרי: 

 אני ממתין לרשות הדיבור, אבי. לא יכול שאתה, מר שלומי זינו: 

 תפסיק כבר לבלבל את המוח, מר יחיאל אדרי: 

 אמרת לי, מה זה לבלבל את המוח? אתה הפסקת לי את הדיבור ואמרת, מר שלומי זינו: 

 אל תדבר,אתה  מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 תיכף אתה תדבר, יש לך את הזמן. והנושא הוא חשוב. מר אברהם בינמו: 
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 נכון, ואני, הישיבה פוצצה אז בגלל שלא נתנו לי לדבר. מר שלומי זינו: 

 הישיבה לא פוצצה, מר אברהם בינמו: 

לא תתן רשות  לא נתנו לי לדבר. הישיבה פוצצה כי לא נתנו לי לדבר. אתה מר שלומי זינו: 

 דיבור למישהו אחר. הרשות דיבור שלי. 

 יחד()מדברים 

אתה אמרת לי להמתין למהנדס, אני ממתין. אני ... חבר מועצת עיר. גם לי  מר שלומי זינו: 

 יש שאלות ואני רושם אותן.

רוצה לשאול אותו שאלת הבהרה, תן לו לשאול שאלת הבהרה. הוא  מר אברהם בינמו: 

 רה ואתה תדבר.ישאל שאלת הבה

 לאון. מר יחיאל אדרי: 

 כן, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

 11פרויקטים של משרד השיכון,  7אני כדי להבין, אני מסתכל ורואה פה  מר יחיאל אדרי: 

 פרויקטים של משרד השיכון, משלם אותם למעשה.

 איפה אתה רואה את זה? דובר:

 גם אני לא יודע, דובר:

 חומר, מה לעשות. אני עושה עבודה.  לי יש מר יחיאל אדרי: 

 יחד()מדברים 

 תספר לנו איך הצלחת להגיע לזה, דובר:

 יש לו פרוטקציה.  דובר:

 יחד()מדברים 

 קיבלתי ממהנדס העיר. מר יחיאל אדרי: 

 למה אנחנו לא קיבלנו? דובר:

 הוא הלך לישיבה אצל מהנדס העיר. מר אברהם בינמו: 

 למה אנחנו לא קיבלנו? דובר:

 כי אתם לא באתם לפגישה עם מהנדס העיר. מר אברהם בינמו: 

 הלכת לבד? דובר:

 לא, ביקשתי ממנו. מר יחיאל אדרי: 

 אה, אבל אנחנו גם ביקשנו. דובר:

 ביקשנו, לא קיבלנו.  דובר:
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 יחד()מדברים 

רת אז אתה רואה, אז אתה עכשיו ... על זה, ... תגידו ... שיצביע איתך? אמ מר שלומי זינו: 

 שאלה אחת. אמרת שאלה אחת, תתנהג בצורה הוגנת. ההוגנות זה שאיפה ...

 כי אתה ... אתה התבטאת בצורה, מר אברהם בינמו: 

 זכותי להגיד מה שאני רוצה. מי שיש לו בעיה עם מה שאני אומר, מר שלומי זינו: 

 אתה התבטאת בצורה בלתי נעימה, מר אברהם בינמו: 

ול ... משפט, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ... חופש הביטוי, אני הוא יכ מר שלומי זינו: 

דקות שמגיעות לי כחבר מועצה.  5-אגיד מה שאני רוצה. תתן לי את ה

 הישיבה התפוצצה בגלל שהפריעו לי, בגלל ש,

 אתה הפרעת ל... מר אברהם בינמו: 

אני כיבדתי אותך.  היה מצולם. אתה ביקשת ממני, אבי, הכולהפרעתי,  מר שלומי זינו: 

 ביקשת ממני,

 אתה לא מכבד. מר אברהם בינמו: 

 אני כיבדתי. ביקשתי לדבר, ... יש לי מה להגיד. מר שלומי זינו: 

 בוודאי שיש לך מה להגיד. אנחנו נשמע אותך. מר אברהם בינמו: 

 לא, אנחנו נשמע את מהנדס העיר. אתה קטעת אותי ועשית לי תרגיל.מר שלומי זינו: 

 השאלה שלך היא שאלת הבהרה? אני רוצה לשאול.אברהם בינמו:  מר

 קצרה, זה שאלת הבהרה.שאלת הבהרה זה לא מר שלומי זינו: 

 מר אברהם בינמו: אתה אל תנהל,

 זכות דיבור שלי.מר שלומי זינו: אני לאמנהל, זה 

 סעיפים, 11יש פה לאון, אני מסתכל ומר יחיאל אדרי: 

 נכון.מר לאון גורודצקי: 

 . הכולשאתה מדבר. הם משלמים  שכונותשהם מתקצבים אותם בכל המר יחיאל אדרי: 

 .או קיימר לאון גורודצקי: 

 כן או לא?מר יחיאל אדרי: 

 הסעיפים מבחינת הרשימת,מר לאון גורודצקי: 

 סעיפים. 11מה שאתה שלחת לי. יש פה מר יחיאל אדרי: 

 מר לאון גורודצקי: כן.
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וכל  זה תב"ע ומר, הסעיפים אומרים מבצעים ברחוב זה וברחוב זה וזה א מר יחיאל אדרי: 

 .זה

 נכון. זה אותה שכונה. מר לאון גורודצקי: 

 זה חלק מההרשאה.מר אברהם בינמו: 

 כן.מר לאון גורודצקי: 

 דקות, בבקשה. 5, בבקשה. תיכף לאון. תיכף. יש לך זינושלומי מר אברהם בינמו: 

 בבקשה.  בלי הפרעותמר שלומי זינו: 

 שתיים שלושים ותשע.מר אברהם בינמו: 

מתחיל, כל  הכולאני ממשיך מהמקום ממנו קטעו אותי ואני אומר, מר שלומי זינו: 

ההקצאה הזאתי שהגיעה לעירייה מבחינת כספים מתחילה, לטענתך, 

בפעולה המבורכת שאתה עשית כדי לנסות ולקדם את זה ולייעל את זה 

ת לי את זה, אמרת לי את זה במועצת העיר לטובת התושבים. אתה אמר

ויכול להיות שזה באמת פעולה מבורכת. אבל מה אמרת ומה פרסמת גם 

בפלייר וגם מה אמרת לי ואמרת פה במועצה לעוד חברי מועצת עיר? שהגעת 

להסכם עם משרד השיכון. עכשיו, אם הגעת להסכם עם משרד השיכון אני 

. אמרת הכולכם לפנינו. קודם כל, לפני חושב שמן הראוי היה להניח את ההס

מיליון? מבורך.  15-מיליון, אמרת שזה היה  מיליון וזה הכפיל ל 7שזה היה 

אני חושב שצריך להשקיע עוד שמה אפילו יותר כסף כי יש השלכות שהם 

כבר היום רואים אותם מהאכלוס המיידי, מהאכלוס שהוא כבר היה, שהוא 

בניינים של רחוב דוכיפת  4י הווה אומר רק אכלוס חלקי מהשכונה הזאת

שאנחנו רואים את ההשפעה  1וצמודי הקרקע ברחוב נחשון והבניין בנחשון 

המיידית, רואים אותה ברחוב האלון, רואים אותה ברחוב החרוב, רואים 

 אותה ברחוב השיטה. יש השפעה מיידית,

 על בתי הספר. מר אברהם בינמו: 

 ר, עוד לפני, עוד לפני שאוכלס פרויקט של י"א אלון.על בתי הספ מר שלומי זינו: 

 נכון. מר אברהם בינמו: 

ואני כאחד שהוביל את המחאה ואת ההתנגדות שבה הפסדנו בכיכר העיר,  מר שלומי זינו: 

מיליון שקלים. אני לא מבין באומדנים,  15-אני חושב שצריך להשקיע יותר מ

ן, בצורה המינימלית הבסיסית, כדי אני לא מבין בערכים ולכן פניתי כדי להבי
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שאני אוכל להפעיל את שיקול הדעת שלי ואולי גם לשכנע את החברים שלי 

איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה כדי שזה ייצא לפועל. עכשיו, הפנייה 

הראשונה שלי הייתה ללאון. לאון נתן לי הסבר ארוך מאוד בטלפון והבטיח 

שאמר שאני אתאם איתו את הישיבה כדי לזמן אותי או לישיבה אצלו או 

לקבל יותר הסברים ואת המפה. אני לפני הישיבה שלי עם לאון רציתי להבין 

את המצב המשפטי. אני לא עורך דין אבל אני יודע שבכל מקום שבו מתקיים 

ומתקשרים בהסכמים, במיוחד שזה עירייה עם גוף ממשלתי יש השלכות 

שלימו את העבודות פיתוח כמו שצריך? משפטיות, למשל מה יקרה עם לא י

למשל מה יקרה אם התקציב, האומדן לא נכון והאומדן יגדל. מאיפה 

הכספים האלה? מי נתן לך הרשאה לחתום על ההסכם הזה? אולי היית צריך 

להביא אותו למועצת העיר לפני זה והיינו צריכים לאשר את זה במועצת 

עוד הרבה שאלות משפטיות. אז רק העיר ואחר כך להפוך את זה ל... ועוד ו

בעניין הזה פניתי לעורך דין אלכסנדר טנדלר שהוא היועץ המשפטי של 

פעמים בשבוע וחצי האחרונים, וגיליתי שבפתח  4העירייה שאינו מתפקד 

קיבלתי ממנו העתק של מייל שהוא שלח אליך  19:58הישיבה בשעה 

החומרים ואת  שבהעתק של המייל הזה הוא רושם לך אבקש לקבל את

ההסכמים כדי שאני אוכל לתת חוות דעת, זאת אומרת לקח לי הרבה פינג 

פונגים איתו כדי להגיע למצב שהוא פונה אליך ומבקש ממך להציג את 

ההסכם. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות דיון מיוחד רק בעניין הזה בל אם 

ת כדי להוציא אתה באמת, ולא בקטע של פוליטיקה, בקטע של יעילות מיידי

את זה כמה שיותר מהר, לא משנה אם זה יהיה ... זה ויכוח אחר. אני אומר 

ויכוח הזה, בוא תביא לנו, שים לנו על השולחן, אם היועץ המשפטי ולפני ה

הזה לא מסוגל לתת חוות דעת קח יועץ משפטי חיצוני שיתן חוות דעת 

ות דעת מהמהנדס, אחרי זה נבוא למהנדס, נקבל חומקצועית לעניין הזה. 

נראה שההסכם הזה הוא בסדר, נראה שהוא חתום על פי דין, נביא את זה 

לישיבת מועצת העיר ונדון ונאשר אותו. אבל לאשר תב"ר על בסיס הסכם 

שעשית עם משרד השיכון מבלי לקבל חוות דעת משפטית לגבי ההשלכות 

חר ואני שעלולות להיות מהפרויקט הזה או מהאומדן שלו או מכל דבר א

חושב שזה מוטעה. עכשיו, אני גם שמעתי מלאון, ותקן אותי אם אני טועה, 
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אני זוכר את זה במדויק, שגם, וחשוב לסבר את האוזן לדיירים שעוד הגידו 

ולאלה מהם שנשארו עוד פה ולאלה ששומעים אותנו בפייסבוק בשידור חי. 

תתחיל בעוד גם אם נאשר את התב" הזה היום, כן? העבודה במקרה הטוב 

 שנה, שנה וחצי ותסתיים בעוד שנתיים שלוש.

 אוי, אתה ... טעות. מר יחיאל אדרי: 

 אז תקן אותי. מר שלומי זינו: 

 דקות, אל תתקן. 5לא, לא. אל תתקן. יש לו  מר אברהם בינמו: 

 דקות. 3דקות, בדיוק. עוד  5אחרי שאני אסיים. יש לי  מר שלומי זינו: 

 דקות. אל תתקן אותו. 2ש לו בדיוק עוד י מר אברהם בינמו: 

עכשיו, בהמשך למה שמהנדס העירייה אמר, השאלה שלי אם מביאים את  מר שלומי זינו: 

זה בסופו של דבר אחרי חוות דעת משפטית ואחרי שאנחנו מגלים את 

ההסכם הזה שחתמת בשם העירייה או שהסיכום שהגעת אליו עם שר 

, השאלה מי מחליט איפה סדרי העדיפויות השיכון או עם מי ממשרד השיכון

בתקציבים שאפשר לשחק איתם, זאת אומרת יכול להיות שאתה בא ואתה 

אומר אני חושב שהתקציב שהוקצב במשרד השיכון לטובת עבודות פיתוח 

מיליון. אני ראש  10מיליון שקלים, הוא לא מספיק. צריך שם  7באזור הזה, 

השיכון, אני יודע לעשות עבודה. הגעתי אליו עיר מקושר, אני יודע להגיע לשר 

מיליון  15מיליון שקלים. אבל זה שהצלחתי להביא  15ושכנעתי אותו להעביר 

שקלים אבל שהם לא כולם צריכים להיות מוקצים לתוך השכונה הזאתי 

 11מיליון,  12ולתוך כל הבעיות שיש לה. יכול להיות שאני רוצה להקצות 

ה הקרובה. ולמה, ומי החליט מתי יהיה הדיון הזה מיליון ואת השאר בסביב

במועצת העיר? איפה העדיפות וההשקעה של אותו תקציב? אני כשיש בעיה 

גדולה מאוד בכל האזור הזה, בעיה שהיא כרגע מיידית והיא תלך ותגבר 

ואנחנו יודעים את זה. אם זה ברחוב האלון, אם זה ברחוב השקמה 

כנס לשמה, ואם זה, ואם זה, ואם זה במגרש כשהמשאיות של ... יתחילו להי

הטניס שנהרס ואמור לשמש חנייה וישמש את הקבלנים לעבודות בפרויקט 

כיכר העיר ואם זה כל העניין של רחוב החרוב ואם זה הכביש שיורד ואם זה 

ואיננו, מרחוב דוכיפת לבית  תוכניותהגשר להולכי רגל שהיה מתוכנן והיה ב

סת ואם זה מגרש הטניס הלא תקין. כל הדברים הספר. ואם זה בית הכנ
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סעיפים  5סעיפים או  4עמודים, של  4האלה הם לא יכולים לבוא בתב"ר של 

מיליון שקלים ותעשה מה  15ואדוני ראש העיר, אנחנו סומכים עליך, קח 

 שאתה רוצה. הם לא יכולים, במיוחד כשאין לך קואליציה.

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

 ,1עיף ס דובר:

 ואני, מר שלומי זינו: 

 איזה סעיפים? סעיף אחד בלבד.  דובר:

 לא,  מר שלומי זינו: 

 יחד()מדברים 

 שורות. 4 1שניות. התב"ר סעיף  30 מר שלומי זינו: 

 לא. שורה אחת.  דובר:

 טוב. אני, מר אברהם בינמו: 

חושב שאסור לקחת שנייה, שנייה, אני מסיים. משפט אחרון. אני באמת  מר שלומי זינו: 

שבי אף קהל ולא לקחת לא את הדיירים בפרויקט החדש, לא את הדיירים 

תושבים שצריכים להיכנס. זה כאילו שאם הם לא  144-איך רשמת בפלייר? ה

יכנסו, כאילו שאם זה לא יאושר אז הם לא יכנסו בגללנו, שזה שטויות במיץ 

לדברים אחרים ולא  צריך להיות מאושר בהתאם 4עגבניות, כן? כי טופס 

בהתאם לעבודות פיתוח או לא, ואני שם לב ובזה אני מסיים, בזה אני 

מסיים, שזה הפך להיות שיטתי אצלך וזה מאוד מקשה עלינו ואני, באמת 

אתה מאתגר אותנו אבל מספיק לקחת שבי קהלים פעם אחר פעם. פעם זה 

פעם זה כל מיני התלמידים, פעם זה שכונת בנה ביתך, פעם זה הדיירים ... 

קהלים כאלה שבסוף אתה בא ואתה אומר יש בעיה. המועצה לא נותנת לי, 

 והם לא מאשרים.  פיתרוןהאופוזיציה לא נותנת לי, הנה אני מביא את ה

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

בצורה מקצועית ועניינית,  הכולתכין את העבודה מראש, תביא לנו את  מר שלומי זינו: 

 זה חיובי ואם זה טוב, נאשר את זה.אנחנו אם 

 תודה רבה. בן לולו, בבקשה. כן. ניסים בן לולו, בבקשה. מר אברהם בינמו: 

כן. כבוד ראש העיר, למען השקיפות ושלא יהיה ניגוד עניינים, אני תושב  מר ניסים בן לולו: 

דוכיפת. אני דיברתי עם המון תושבים, גם בדוכיפת וגם בנחשון וגם עם 
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שהוא פעם ראשונה אני מזהה אותו. אני בעד כל דבר שיהיה לטובת אלכס 

התושב, כמובן עם אחריות. יש לנו אחריות של חברי מועצה. אני חושב 

שאנחנו צריכים לאחר כשנתיים שאנחנו גרים שמה והתושבים גרים לסיים 

את הסבל של התושבים. יש שמה סבל נוראי בנחשון, בדוכיפת. יש בעיות של 

יש בעיות של לחץ מים בנחשון, שמעתי עכשיו גם מה, איך קוראים חניות, 

 לך?

 לא משנה, זה מופיע, דוברת:

 כן, כן.  דובר:

בסדר. בעיות, מדרכות, אנחנו צריכים לקבל ולקדם, למנף מבני ציבור,  מר ניסים בן לולו: 

... נוסף לילדים שאולי, יש את העניין של התושבים של י"א אלון שאמורים 

נס באפריל בערך. אני זוכר שאנחנו היינו אמורים להיכנס כל התושבים להיכ

באו ואמרו איך מועצת העיר וראש העיר, לא משנה אם זה היה דוד או אתה, 

לא ראו שאמורים להיכנס תושבים? איך לא ראו? איך לא הכינו את הפיתוח, 

הפיתוח לא איך נותנים לנו, קיבלנו ... ואמר הנה הבניין, מבחינת הוא מוכן. 

שלי. והתושבים צעקו. אנשים נגרר והיו צריכים לשלם שכירויות והיו 

צריכים למצוא פתרונות כאלה ואחרים כי לא יכלו להיכנס לבתים ובאמת, 

פה מילה טובה גם למנהל שפ"ע ולך שלקחו את העניין לאחר כמה פגישות 

לגבי  ודאגו והצלחנו להיכנס וזה גם מה שאמר כרגע המהנדס. יש עניין

. אז בגלל 4. אם הפיתוח לא יהיה מוכן וכל המסביב, לא יהיה טופס 4הטופס 

 זה לא נכנסנו.

 , סליחה שאני,4טופס  אז איך ניתן  :מר שלומי זינו

 כי באמת שהם בדקו את העניין בכמה פגישות שהיה עם דני גביש,  מר ניסים בן לולו: 

 .פיתרוןנמצא  :מר זאב שפיגלר

 . הם לקחו את העניין באמת ועשו את העבודות,פיתרוןחבר'ה, נמצא  ו: מר ניסים בן לול

 אפשר ... לשאול אותך עוד משהו קטן? :מר שלומי זינו 

 יחד()מדברים 

 תן לו לסיים. מר אברהם בינמו: 

אני לא מבין גדול במכרזים אבל אני סומך על בעל המקצוע. יש לנו בעלי,  מר ניסים בן לולו: 

יש את המהנדס, יש את היועץ המשפטי ואני חושב שזה  פה בעלי מקצוע.
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התפקיד שלהם ואם המהנדס כרגע יראה לנו, והוא בא ואומר חבר'ה, אני 

א', ב', ג', ד' זה הנכון, אני אשקול אבל אני חושב שאני סומך עליו כי -חושב ש

זה התפקיד שלו. כרגע מי יבצע את העבודה, אני חושב מבחינתי שזה פחות 

אותי. אותי יותר מעניין כרגע טובת התושב ושהתושבים גם בדוכיפת, מעניין 

 גם בנחשון שהסבל שלהם יגמר, פשוט מאוד. זהו זה.

 תודה רבה. מר אברהם בינמו: 

רגע, יש לי שאלה קטנה. משהו קטן, באמת, לגופו של דיון, לגופו של עניין. מר שלומי זינו: 

לבניינים בדוכיפת,  פיתרוןאו כשאמרת שבסוף ראש העירייה ומנהל שפ"ע מצ

ל ויכול ואני זוכר באמת את הלחץ של האנשים ואני זוכר את ... שהיו והכ

מיידי זה היה  פיתרוןלהיות שהרבה מאוד אנשים באותו רגע רצו שיעשו 

הכי טוב שהיה יוכל להיות. האם בתור  פיתרוןהקודם וה פיתרוןנראה להם ה

כיר כנראה יותר את הבעיות של דייר, אני שואל אותך, ובתור אחד שמ

הדיירים בשכונה, אתה לא חושב שיכול להיות שבדיעבד הלחץ הזה והחפזון 

 לא הפך את התוצאה לזה ש, 4הזה לוותר על כל מיני דברים כדי לקבל טופס 

 לא, לא. מר אברהם בינמו: 

 שנייה,מר שלומי זינו: 

 זה הרצאה, זה לא שאלה. מר אברהם בינמו: 

זו שאלה. לא הביא תוצאה לכך שעבודות הפיתוח לא הושלמו ויש הרבה ינו: מר שלומי ז

 מאוד ליקויים באזור,

 תודה רבה.מר אברהם בינמו: 

 ובבניין. זו שאלה לניסים.מר שלומי זינו: 

 תודה רבה לך. ניסים, אני אשיב על מרבית הדברים.מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 ב על מרבית הדברים.בסדר, אני אשימר אברהם בינמו: 

 אבל הוא גר שמה, אתה לא גר.מר שלומי זינו: 

 סליחה, הייתי אצלו. מר אברהם בינמו: 

ניסים, אמרת שאתה בא ואני חס ושלום לא מנסה להטיל דופי, אבל סומך מר זאב שפיגלר: 

על זה שבמידה וזה יועבר לידי הרשות יתנהל מכרז כראוי על פי כל הנהלים 

אומר לך, ויתקן אותי היועץ המשפטי, שבו ברגע שהכסף הנ"ל ל ואם אני ווהכ
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יועבר לידי הרשות הרשות פטורה מנושא של מכרז. אם שגיתי תתקן. זה 

אומר שהרשות יכולה במקרה הזה להעביר את ביצוע העבודה לפלוני כזה או 

 אחר, אם אני טועה יש יועץ משפטי, הוא יתקן אותי.

 מעלה דברים לא רציניים. אוי, איך אתהמר אברהם בינמו: 

 סליחה, יש לך יועץ משפטי. מר זאב שפיגלר: 

 איך אתה מעלה דברים לא רציניים.מר אברהם בינמו: 

 סליחה, יש לך יועץ משפטי שיתן חוות דעת.מר זאב שפיגלר: 

 הוא לא נתן חוות דעת, למה אתה,מר שלומי זינו: 

 לא, אבל,מר אברהם בינמו: 

 נדס העיר אמר ש,מהמר ניסים בן לולו: 

 ישי, ישי,מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 אני אגיד כמה דברים ואחרי זה,מר אברהם בינמו: 

 ואחרי זה נשמע ... ואז נוכל להגיב? :מר שלומי זינו

 כן. אנחנו נדון בזה. נדון בזה. תראו, רבותי.מר אברהם בינמו: 

 רשויות. תפתחו ותראו מה זה אומר.לפקודות העירייה,  197בבקשה, סעיף מר זאב שפיגלר: 

 יחד()מדברים 

סליחה. אני חושב שבאמת בתקופה האחרונה הפכתם בכלל, נהפכו מר אברהם בינמו: 

 הדיונים חלקם נהפכו רק לדיונים סביב בית משפט, סביב עתירות,

 כי הוא לא עובד.  :מר שלומי זינו

הנדס העירייה ועל היועץ סליחה, אני מבקש ממך. אני סומך על ממר אברהם בינמו: 

 המשפטי.

 אנחנו.  :מר שלומי זינו

 ואני מתנצל,מר אברהם בינמו: 

 על היועץ המשפטי סומך,   :מר שלומי זינו

אני מתנצל על האמירות שנאמרו נגדם. זה העניין עצמו. לעניין עצמו אני מר אברהם בינמו: 

ראש עיר רוצה להתייחס. תראו, כל ההיב מבחינתי הוא האחריות שלי כ

ושלנו כחברי מועצת עיר לבטחון ולבטיחות של התושבים. יותר קל היה 

באמת להשאיר את זה בידיים אחרות. אמר לכם מהנדס העיר בצורה שלא 
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משתמעת לשתי פנים. הוא אמר משרד השיכון התרשל בעבודתו. אנחנו 

כתוצאה מהנושא הזה. כתוצאה מהעיכובים הרבה שהיו לכניסת התושבים 

חודשים באמצעות לאון, מיימון ואני כדי לאפשר את הדברים  3ו השקענ

האלמנטריים החשובים כדי שהתושבים יוכלו להיכנס. לצורך כך הלכנו 

 לוועדה המחוזית. השקענו את נשמתנו בנושא הזה יחד עם מאות תושבים,

 אתה מדבר על הדוכיפת? מר שלומי זינו: 

  יחד, אני מדבר על, כן. מר אברהם בינמו: 

 ... שנה שעברה? מר שלומי זינו: 

 הדוכיפת, יחד עם מאות תושבים. מר אברהם בינמו: 

 מאות? מר שלומי זינו: 

 מאות תושבים. כן, הם באו כמה פעמים אבל מאות.  מר אברהם בינמו: 

 זה כמו לנסוע לקריית שמונה פעמיים לקריית ארבע. דובר:

 13תוך התנייה של כמעט  4לטופס  והצלחנו להשיג את האפשרות מר אברהם בינמו: 

סעיפים שהסתיימו בפרק זמן נתון של כשנה, ביניהם המדרון וכיוצא בזה וגם 

עיניכם הרואות, אני לא צריך עכשיו לדבר הרבה, שבמהלך החצי שנה 

 האחרונה או השנה האחרונה,

 ל הושלם?והכ מר שלומי זינו: 

 רוב הדברים, מר אברהם בינמו: 

 כמה זה רוב? מר שלומי זינו: 

רוב הדברים שקשורים סביב פיתוח השכונה הושלמו בצורה יפה  מר אברהם בינמו: 

 ומכובדת. כל הכיכרות, עמודי התאורה, הניקוז, העמודים,

 עמודים בלי תאורה, דובר:

נכון, נכון, יש עדיין עיכוב שם. יש עיכוב, שם. יש עדיין עיכוב שמה. כל  מר אברהם בינמו: 

יקוז והביוב, שנייה תן לי לסיים, אני תיכף חוזר לעניין עצמו ההיבטים, הנ

והדבר היותר חשוב זה הייתה בדיקת המים והסניטציה שלהם ובדיקה אחרי 

בדיקה ועד שמיכאל לא נתן את האישור בכלל לא אפשרנו את כניסת 

התושבים. עכשיו מה שקרה, אנחנו ראינו שבפועל הנושא הולך להימשך עולי 

 שנים, אולי יותר מכך ואני, 6לי שנים, או 5
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שנים. איפה  5אתה מדבר על משרד השיכון כאילו בכל הארץ זה ככה,  מר שלומי זינו: 

 התגובה שלהם?

אני מדבר על נושא נקודתי, אני לא מדבר על כל המדינה ואני לא מקבל  מר אברהם בינמו: 

כה בו זוכה את מה שנאמר על ידי זאב. ברגע שיש מכרז אז יש מכרז ומי שזו

 בו. אנחנו לא מעורבים במכרזים האלה, כידוע לך. 

 אתה ... בכלל, מר שלומי זינו: 

בהתאם לסיכום, בהתאם לסיכום עם משרד השיכון, אני אתחיל אחרת.  מר אברהם בינמו: 

. עוד התחיל בקדנציה הקודמת, 2012כל הנושא הזה החל כבר בסביבות שנת 

בנייה של דוכיפת, נחשון התחילו עוד סביב  תוכניותלא בקדנציה. הבנייה וה

. למעשה יובל אלון היה הקבלן המבצע, היו למשרד השיכון היה 2012שנת 

אמון על הפיתוח. לצערי, לאור מה שנאמר ולאור הניסיון שיש גם לחברי 

ההנהלה שהיו, לא היה סינכרון בין משרד השיכון לבין הקבלן. הוחלפו שם 

ידי משרד השיכון. הוחלפו עשרות מפקחים.  עשרות קבלנים מבצעים על

עשרות מפקחים. הוחלפו למצב שלא איפשר כמעט לתושבי השכונה להיכנס 

לבתים. אנשים ששילמו ממיטב כספם. אבל יחד עם זאת גם אם מה שאתה 

אומר, ואני מסכים לחלק גדול מהדברים שזה יוצר הבדל ויוצר בעיה ויוצר 

ות האלה ראינו עם כניסתי לתפקיד, הבנו בעיה עתידית, אנחנו חלק מהבעי

שכל נושא רחוב השיטה ורחוב החרוב יהווה בעייה תעבורתית, תחבורתית 

 מסוכנת מאד.

 ל בסדר.ואבל בכיכר העיר אמרת שהכ מר שלומי זינו: 

 על מנת, על מנת למנוע, מר אברהם בינמו: 

 ל בסדר בכיכר העיר. הבאת את ה,ואמרת שהכ מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע להקשבה. אתה מפריע לישיבה. אברהם בינמו:  מר

 אבל למה אתה, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לישיבה. מר אברהם בינמו: 

 למה אתה משקר? מר שלומי זינו: 

לכן, מבחינה תעבורתית ומבחינה תחבורתית הבנו שעלולה להיות כאן  מר אברהם בינמו: 

ייה לחטיבת הביניים ובבית הספר בעיה חמורה, בעיקר סביב הכניסה והחנ

 רבין.



 13.12.2017ד.נ.            11918

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

103 

 אבל למה לא אמרת את זה בכיכר העיר? מר שלומי זינו: 

לצורך העניין הזה ... ושקלנו וקיבלנו החלטה לא פשוטה ולא קל מה  מר אברהם בינמו: 

קודם למה, איזה סדר עדיפות, מה החשיבות, האם מגרש הטניס חשוב, האם 

 וב. הנושא של התעבורה והתחבורה חש

 מי מחליט על זה? אתה? מר שלומי זינו: 

 לצורך העניין, מר אברהם בינמו: 

 מי החליט על זה? אתה אומר קיבלנו החלטה, מי החליט על זה? מר שלומי זינו: 

 לצורך העניין. מר אברהם בינמו: 

 מי החליט שהמגרש טניס לא חשוב. מר שלומי זינו: 

 לצורך העניין, מר אברהם בינמו: 

 מי החליט שהגשר להולכי רגל, לומי זינו: מר ש

 סליחה. לצורך העניין, מר אברהם בינמו: 

 אבל תענה. למה אתה לא עונה? מי החליט? מה, אתה מחליט? מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לי. מר אברהם בינמו: 

 ... עירייה ... שלך, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע לי. מר אברהם בינמו: 

 מי החליט?  : מר שלומי זינו

 אדוני, מר אברהם בינמו: 

 מי אתה שתחליט על כל השכונה? מר שלומי זינו: 

 אני בעל הבית בעיר הזאת. מר אברהם בינמו: 

 בעל הבית בעיר הזאת? מה זה, יש פה מועצה, יש פה, מר שלומי זינו: 

 לצורך העניין הזה, מר אברהם בינמו: 

 זה למועצה?למה אתה לא מביא את  מר שלומי זינו: 

 אני מנהל את העיר, מר אברהם בינמו: 

 באמת אני שואל אותך. מר שלומי זינו: 

 אתה לא מעוניין, מר אברהם בינמו: 

 תענה עניינית. מר שלומי זינו: 

 ש... פה שום דבר למועצה.  מר אברהם בינמו: 
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העסק הפרטי אני מוכן שתביאו לפה אבל תענה, למה אתה לא עונה? זה לא  מר שלומי זינו: 

 שלך.

 יחד()מדברים 

 אתה אומר שיש בעיית תחבורה בכיכר העיר, אתה לא הסכמת לקיים דיון, מר שלומי זינו: 

 סליחה, מר אברהם בינמו: 

 אתה אמרת שאין שום בעיה של תחבורה. מר שלומי זינו: 

 אי לכך, מר אברהם בינמו: 

 אני שואל אותך מי זה החלטנו.  מר שלומי זינו: 

 יצאנו, ברהם בינמו: מר א

מה זה, העסק הפרטי שלך? מה זה החלטנו? מי החליט? מי החליט שלא  מר שלומי זינו: 

 יהיה מגרש טניס? ולא יהיה גשר להולכי רגל ולא יהיה בית כנסת?

 הלאה, הלאה.  מר אברהם בינמו: 

 מי החליט? מי החליט? תענה, אתה חייב לענות. מר שלומי זינו: 

 הדיבורים שלך לא לעניין. ו: מר אברהם בינמ

אתה חייב לענות. זה כן לעניין. זה הדיון. לא הסכמת לעשות דיון בכיכר  מר שלומי זינו: 

 העיר, הנה הגיע הדיון הזה. 

 בסדר. מר אברהם בינמו: 

 בוא תענה. מר שלומי זינו: 

את עצמו.  שמוכיח פיתרוןאני אענה. תפסיק להפריע לי. אי לכך מצאנו  מר אברהם בינמו: 

מקומות חנייה. היום התעבורה והתחבורה ברחוב השיטה  75הוספנו 

 והירידה לבתי הספר מתנהלת למופת. אין לך כמעט פקקים.

 ואין מגרש טניס. מר שלומי זינו: 

 יש מגרש טניס.  מר אברהם בינמו: 

ביר ליזם של כיכר העיר שיוכל להע פיתרוןהמגרש טניס לא תקין וזה  מר שלומי זינו: 

 עם הבעיה, פיתרוןמשאיות שיעבדו שמה. זה ה

 אין ספק, מר אברהם בינמו: 

 זה מה שעמד מאחורי זה. מר שלומי זינו: 

 אין ספק, מר אברהם בינמו: 

 החלטה שלא הובאה למועצת העיר ואתה החלטת עליה לבד. מר שלומי זינו: 
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השיא לא מהווה בעיה.  דקות בשעות 6דקות או  5אין ספק שעיכוב של  מר אברהם בינמו: 

 סליחה, לא מהווה בעיה רצינית.

 יחידות, לא מדובר בבעיה רצינית. 300עוד מעט יש עוד  מר שלומי זינו: 

 אני אמרתי שיש דברים שאכן מצריכים אותנו ללכת עם חשיבה קדימה.  מר אברהם בינמו: 

מחזיק את המקל  אבל אמרת, ... שלא להחזיק במקל בשתי קצותיו ואתה מר שלומי זינו: 

משתי קצותיו. בכיכר העיר אמרת אין בעיה של תחבורה. עכשיו בשביל 

לאשר, כדי לאשר את הפרויקט, עכשיו בשביל לאשר את התקציב הזה אתה 

אומר שהייתה בעיה חמורה. אז לאיזה ראש להאמין? לראש העיר לפני 

מבין. תתן אישור כיכר העיר או לראש העיר לפני אישור התב"ר הזה? אני לא 

 תשובות, אתה מחוייב לציבור. תתן תשובות.

 גם ראש העיר הבא.  מר אברהם בינמו: 

 ראש העיר הבא? מר שלומי זינו: 

בהתאם לסיכום עם משרד השיכון ... דיונים רבים ורציניים שהתקיימו  מר אברהם בינמו: 

בנו עם מהנדסים של משרד השיכון הן אצלם והן אצלנו, בהובלתו של לאון, ה

מיליון ש"ח כדי לאפשר את כל  10-11-והנחנו שהאומדנים נעים בערך סביב כ

בעיות הבטיחות כולל הוספת מקומות חנייה, טיפול בשצ"פ שמהווה  פיתרון

 סיכון בטיחותי חמור מאוד כפי שהוא נראה היום.

 נכון, כי אתה לא החלטת מה לעשות שמה.  מר שלומי זינו: 

יע. כאשר היבטי הבטיחות יהיו הקודמים והראשונים. יש צורך אל תפר מר אברהם בינמו: 

להחליט על כל המדרכות שמהוות סכנה היום על רחוב דוכיפת, לרבד את 

הכביש כדי שאנשים בכלל יוכלו להיכנס בצורה נוחה ונכונה למגרשי החנייה, 

להוריד מקטע שלם מהמדרכה שסמוכה לשצ"פ על מנת, אמרתי, גם לאפשר 

נה וגם לאפשר חנייה נוספת. אחרי באמת ויכוח לא פשוט תעבורה נכו

הצלחתי יחד עם הצוות שלצידי להשיג תקציב ללא מאצ'ינג שלנו, שמאפשר 

מרווח גדול מאוד לטפל בכל בעיות של נחשון ודוכיפת ואף לטפל בבעיות 

 סביבה.

 למה אתה לא מפרט איך, מר שלומי זינו: 

 כאשר, מר אברהם בינמו: 

 התקציב הזה, איך השגת את התקציב הזה. נו: מר שלומי זי
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 כאשר, מר אברהם בינמו: 

 איזה הסכם, מר שלומי זינו: 

 כאשר, מר אברהם בינמו: 

 עיריית נשר, זה לא כסף פרטי שלך, אבי, באמת.  מר שלומי זינו: 

 אדוני ראש העיר, מר יחיאל אדרי: 

 תסביר לנו, מר שלומי זינו: 

 או ש, מר יחיאל אדרי: 

 איך השגת את ההסכם הזה. ר שלומי זינו: מ

או שהוא ילמד איך מדברים, מתנהלת ישיבה, או שיילך לבית ספר או  מר יחיאל אדרי: 

 שיילך לקורס או שהוא לא יהיה פה,

אז תיכנס, תיכנס לארכיון של הישיבות, של הישיבות כשאתה היית  מר שלומי זינו: 

 באופוזיציה של דוד עמר ותסתכל קצת,

 יחד(דברים )מ

 תשאל בסוף. יהיה לך זמן לשאול כמה שאתה רוצה. הזמן שלנו ...  מר אברהם בינמו: 

 אין לי כוונה לבזבז את הזמן שלי על, מר יחיאל אדרי: 

 ... כל כך הרבה דברים שהם לא אמת.  מר שלומי זינו: 

 סליחה, תשאל אחר כך. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 השאלות האלה הן ענייניות ואתה מתחמק מלענות עליהן.  כל מר שלומי זינו: 

 בהתאם לסיכום, מר אברהם בינמו: 

 אתה רק תדאג לעובדי המפעל של הבתי זיקוק.  מר שלומי זינו: 

 יחד()מדברים 

אני יודע מה שאמרתי, מבטא שלי. מבטא שלי. כן, יש לי מבטא. סליחה,  מר איגור גורוביץ: 

 בטא רוסי, כן. הגעתי מברית המועצות.אני מצטער. אני מדבר במ

 אף אחד לא הביע, אף אחד לא הביע לזה התנגדות או בעיה.  מר שלומי זינו: 

 ברוך השם. מר איגור גורוביץ: 

 אני הגעתי מפריז.  מר שלומי זינו: 

 ברוך השם, אתה הגעת מפריז. אז מה אנחנו עכשיו מנסים, מר איגור גורוביץ: 
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ב. אני מבקש להמשיך כדי שבאמת תוכלו לשאול את השאלות. מאחר טו מר אברהם בינמו: 

וראיתי אחריות חשובה ומלאה. לדאוג לתושבי השכונה ולתושבי העיר, אני 

גם מודיע לכם שההצבעה הזו בנושא הזה תהיה שמית כדי שתוכלו לקחת גם 

אחריות וגם להטיל אחריות ולכן אני רוצה להסביר מה מטריד אותי בצורה 

 תית. משמעו

 מה? מר שלומי זינו: 

 מה מטריד אותנו בצורה משמעותית. מר אברהם בינמו: 

 אל תשכח לתת לנו בסוף ... מר שלומי זינו: 

 תהיה לכם זכות, אמרתי שיש זמן.  מר אברהם בינמו: 

ישי, תיזהר. הצבעה שמית. לא תישן טוב בלילה, זו הצבעה שמית. תיזהרו  דובר:

 כולכם.

 המדרכות גבוהות בניגוד לתקן ומהוות סכנה בטיחותית,  מר אברהם בינמו:

 מי קיבל את זה?  :מר שלומי זינו

 בחלק מהמקומות, מר אברהם בינמו: 

 מי אמר את זה?  :מר שלומי זינו

בחלק מהמקומות, להיות מבקר גם אני יודע. בחלק מהמקומות אין  מר אברהם בינמו: 

ק מהמגרשים, כך למשל תשתות מים, אין קו מים ציבורי שמגיע לחל

, בניינים שטרם אוכלסו. לא קיים כיום חיבור לתשתיות 11-ו 9הדוכיפת 

ציבוריות כגון מים, ביוב, ניקוז וכדומה. כל השצ"פים השייכים לשכונה 

דורשים פיתוח מהיסוד, הווה אומר סלילת כביש, מדרכות,  11-ו 9ולדוכיפת 

צא בזה. המדרכות בדוכיפת כולן ... רחובות סמוכים, תאורת רחוב, ביוב וכיו

משובשות. יש להן בליטות ושקיעות, דבר המהווה סכנה ממשית לעוברים 

שמה. יש שם מקומות ... לעצים והעסק הזה נראה, באמת, לא נעים ומסוכן 

מאוד. בצמוד לגן הציבורי שנמצא בין רחוב דוכיפת לרחוב החרוב יש שטח 

ותר שומם, לא ... הוא מהווה סכנה שמחציתו מפותח ומחציתו אינו מפותח, נ

בטיחותית ללא גדרות, דבר אשר מהווה סכנה לילדים שלנו. אני בטוח שברגע 

שתאשרו את התב"ר אנחנו ניצור גם את הסדרי עדיפויות אבל אני יכול 

 להגיד לכם, ו,

 מי אנחנו? מר שלומי זינו: 
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את הזמן, אני רק אסיים  בבקשה בסוף, תענו לי בבקשה בסוף. יש לכם מר אברהם בינמו: 

את הדברים שלי. כמו כן יש בעיות, צריך לבצע פיתוח בשטח הציבורי בין 

רחוב נחשון לרחוב החרוב שכן כיום קיימת במקום בעיית סחף, אדמה קשה, 

אשר עם הגשמים יש סחף של אדמה שנכנסת לבתי התושבים, גורמת 

יכות החיים ואורח להצפות בתוך הדירות. אני רואה בכך סכנה ופגיעה בא

החיים של התושבים. בנוסף, בכוונתנו לבצע שיקום דחוף לכביש השירות 

התחתון לרחוב דוכיפת על ידי ביצוע סלילה, ניקוז, ביוב ותאורה ואפשרות 

גישה לכוחות ההצלה, קרי כיבוי אש ומגן דוד. אנחנו לא יכולים להשאיר את 

ו פסק של היבט כזה או אחר. זה כך ואיננו יכולים להתעסק כל יום בפסיק א

רשאית עיריית נשר לחתום על חוזים כל עוד הם לא בנושאי מקרקעין אני לא 

 צריך להביא את זה אליך.

 .197לא נכון. יש סעיפים בחוק. ...  מר שלומי זינו: 

בעקבות המפגעים הבטיחותיים החמורים מצאה לנכון הרשות לגשר,  מר אברהם בינמו: 

א את הסוגייה לידי סיום. נוח היה באמת להתנהל, למי לפשר ולנסות להבי

 שלא אכפת, יכול להיות,

מי קיבל את זה? ... כל הדברים שאתה אמרת. מי קיבל את זה? למה  מר בוריס אייזנברג: 

 אתה לא חושב שעכשיו זה יהיה בדיוק,

 תרגע. כי עכשיו אני, המהנדס שלי ואני, מר אברהם בינמו: 

 אבל המהנדס גם קיבל את זה קודם.   מר בוריס אייזנברג:

 אל תתעצבן. אל תתעצבן.  מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

אתה לא יכול להתמודד איתו ... ככה. לא יכול. הוא הזמין אותך מספר  מר אברהם בינמו: 

 פעמים לפגישות,

 יחד()מדברים 

עלי. אבא שלי לא צועק  ... שלו, ולא חבר מועצת העיר ואל תעיז לצעוק מר לאון גורודצקי: 

 עלי. 

 בעקבות המפגעים הבטיחותיים החמורים מצאה הרשות, מר אברהם בינמו: 

 לאון, אנחנו נבחר בך חבר מועצה בפעם הבאה. אתה גם יודע לצעוק. מר יחיאל אדרי: 
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לגשר, לפשר ולנסות להביא את הסוגייה הזו לידי סיום. לכן אנחנו  מר אברהם בינמו: 

 פגישות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד השיכון. קיימנו עשרות

 אני, אבי, תרשה לי.  מר לאון גורודצקי: 

 כאשר, אתה תענה לו. אני סומך עליך. מר אברהם בינמו: 

מערכות שנעשו על ידי עם משרד השיכון, עיריית נשר לא קיבלה, יש  מר לאון גורודצקי: 

מהנדס ומבין קצת בעניין , אם אתה by passזמני בקו ביוב שנקרא  פיתרון

 הזה.

לא, אני לא מבין ... אתה מהנדס העיר. אתה צריך לקבל את כל  מר בוריס אייזנברג: 

 הדברים.

 לא קיבלתי. אני מסביר לך, מר לאון גורודצקי: 

עכשיו למה ... מהנדס העיר. צריך לבוא ולהגיד שאין ... לעשות מה  מר בוריס אייזנברג: 

 שצריך? 

 (יחד)מדברים 

בוריס, בוריס. בוריס, אני יכול להגיד לך שהייתי מרוצה בתחילת  מר אברהם בינמו: 

 השיחה שאמרת שאתה תומך בעשר אצבעות, 

 בסדר, אתה תשמע את כל האבל, מר בוריס אייזנברג: 

 אנחנו נשב פה עד הבוקר. דובר:

 פוליטיקה. דוברת:

מים הרלוונטיים, כאשר בשלב למעשה, אחרי עשרות פגישות עם הגור מר אברהם בינמו: 

נוסף התערבה הוועדה המחוזית, הורתה למשרד השיכון להשלים את עבודות 

, וקבעה אז אם תסכים לשקול הקלה בתנאי האכלוס 31.12.16-הפיתוח עד ל

לתושבים שציפו להיכנס לבתים. ציפו. הרבה אנשים חיו בשכירות, הרבה 

את הבתים שלהם. פנו אלינו אנשים נאלצו למכור את הדירות שלהם, עזבו 

ואנחנו התחשבנו בצרכים שלהם כאשר לא חשבנו לרגע להזניח את נושא 

הפיתוח. נושא הפיתוח היה בידי משרד השיכון, לא התנהל כהלכה, זה 

תהליך מאוד ארוך שאנחנו מספרים לכם רק מקטע מאוד קצר ממנו. הוא לא 

קבע יעדים, הוא לא  עמד, משרד השיכון לא עמד ביעדים שהוא הקצה. הוא

עמד ביעדים. קבע תאריכים, הוא לא עמד בתאריכים. הוא קבע לוחות 

 זמנים, הוא לא עמד בלוחות זמנים.
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 גם אתה לא עומד בלוחות שמנים. מר שלומי זינו: 

 אני עומד בכל לוחות הזמנים. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 יס. מגרש טניס, ... לשנה מגרש טנ מר זאב שפיגלר: 

 גם הוא לא תקין וגם הוא לא מתאים. וגם הוא לא תקין וגם הוא לא, מר שלומי זינו: 

 מיליון ... 15-וגם ... שה מר זאב שפיגלר: 

ילדים היו רשומים  100הוא לא תקני. הוא לא תקני. כל החוג הזה נהרס.  מר שלומי זינו: 

 שמה, כל החוג הזה נהרס. 

 יחד()מדברים 

 המחיצה, לתקן את המחיצה באולם ספורט.תאשר את  דוברת:

 למעשה, מר אברהם בינמו: 

 איזה, הוא רוצה רק סיפוקים מיידיים בשביל הבחירות. מר שלומי זינו: 

 לכן, מר אברהם בינמו: 

 הוא עושה תעמולת בחירות. מר שלומי זינו: 

 בחירות פחות מעניינות אותי. מר אברהם בינמו: 

 מר.מה אתה או מר שלומי זינו: 

 כן. דוברת:

בהתאם לסיכום עם משרד השיכון ועם, כמובן, אישור התב"ר על ידכם,  מר אברהם בינמו: 

מיליון ש"ח שיאפשרו לה להשלים  15.7תצליח עיריית נשר לקבל תקציב של 

את העבודות הדרושות באופן מיידי לצורך שמירה על בטיחות התושבים, 

 י אני אסיים,שלומם ואורח חיים התקין. פה אני, רבות

 שתי שאלות קצרות. מר שלומי זינו: 

 עוד שתי דקות.  מר אברהם בינמו: 

 עוד כמה עמודים יש לך? מר שלומי זינו: 

 . 14 מר אברהם בינמו: 

פה את נכנסים כחברי מועצה גם לשאלות וגם לתשובות. אני חושב  מר אברהם בינמו: 

 שהמהלך שעשינו, המהלך שעשיתי.

 עשיתי לבד, אה, אתה ... מר שלומי זינו: 
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המהלך שעשינו והמהלך שעשיתי הוא מהלך מצויין עבור התושבים. הוא  מר אברהם בינמו: 

מהלך שהתהליך שלו יילך יותר טוב ויותר בטוח. נכון, לעיתים אנחנו נתקלים 

בקבלנים שפשטו את הרגל. הקבלן ש... את הרגל, אתה חי בעולם הקבלנות 

 אתה מבין שלפעמים,

 השיקול דעת וההריסת מגרש, שלומי זינו: מר 

 סליחה, לא. אל תפריע לי. אל תפריע לי. השלמת עבודות אלה, מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

החלטת, החלטנו וזה לא היה במועצה בכלל. לא זה, לא כיכר העיר, לא  מר שלומי זינו: 

 מגרש הטניס, לא הגשר להולכי רגל, שום דבר.

אדוני, איפה שהפסדת תגיד הפסדתי כמו שהפסדת בעתירה אתמול  : מר אברהם בינמו

 וקיבלת, באמת, קיבלת תשובה מאוד מכובדת מהשופט. תגיד את זה.

 מה זה קשור? מר שלומי זינו: 

 השלמת העבודות האלה, מר אברהם בינמו: 

 לא אני הפסדתי. חבר של ... משפחות ברמות יצחק הפסידו, מר שלומי זינו: 

 השלמת, ם בינמו: מר אברה

 בגלל שאתה רצית לעזור, מר שלומי זינו: 

 השלמת העבודות האלה, מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 משפחות, 250מנעת מכל התושבים את המרכז המסחרי והוספת עוד  מר שלומי זינו: 

 טוב מאוד, טוב מאוד. מר אברהם בינמו: 

 לאזור שכבר אי אפשר, מר שלומי זינו: 

 אפשר יהיה ללכת וזה יהיה, הם בינמו: מר אבר

 יחד()מדברים 

 השלמת עבודות, מר אברהם בינמו: 

 הילדים בבית הספר, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע. אתה מפריע. מר אברהם בינמו: 

 אני מפריע כי אין לך, מר שלומי זינו: 

 אתה מפריע. מר אברהם בינמו: 

 כי אתה לא עונה. מר שלומי זינו: 
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 אני לא צריך לענות לך. הם בינמו: מר אבר

 יחד()מדברים 

 השלמת העבודות האלה תאפשר, מר אברהם בינמו: 

 עזוב, ... עושה צחוק מאנשים. אתה חייב לתת תשובות לאנשים. מר שלומי זינו: 

 ... תסתכל עלי. מר אברהם בינמו: 

 אני אסתכל אליך. אתה, מר שלומי זינו: 

 דות האלה,השלמת עבו מר אברהם בינמו: 

אתה היית מתלונן על דוד עמר כל הזמן שהוא לא היה מגיב. בעיתונות אין  מר שלומי זינו: 

תגובה. אתה הפכת להיות בדיוק כמוהו. גם בכתבות האחרונות. אין תגובה, 

 אין תגובה. 

 ממש ממש לא. מר אברהם בינמו: 

 אין תגובה, אין תגובה, אין תגובה.  מר שלומי זינו: 

 השלמת, ם בינמו: מר אברה

 מה זה אין תגובה? מר שלומי זינו: 

 השלמת, מר אברהם בינמו: 

 תענה, תענה במועצת העיר. תענה לשאלות ששואלים אותך. מר שלומי זינו: 

שלומי, מכבדים אותך, אתה לא מכבד את האנשים. תזכור ... הדברים  מר אברהם בינמו: 

 האלה. אתה מפריע לישיבות המועצה,

 יחד( )מדברים

 אתה תענה לשאלות, מר שלומי זינו: 

 השלמת העבודות האלה, מר אברהם בינמו: 

 אל תגיד זהו, אתה תענה לשאלות. מר שלומי זינו: 

 השלמת העבודות האלה תאפשר את כניסת הדיירים החדשים. מר אברהם בינמו: 

 אין תגובה. דובר:

יתרה מכך, הבטיחות של תושבי אלון ו .א.לבניינים הנבנים גם של י מר אברהם בינמו: 

, את התב"ר. אבל למרות הצעקות ןהאזור תשוב לכנה, אם תאשרו, כמוב

הרציניות שלכם אני יכול להגיד לך גם מר שלומי ... שגם אם תתנגד לתב"ר 

וגם אם אתה תתנגד לתב"ר וגם אם כולכם תתנגדו לתב"ר אנחנו נבצע את 
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עם ראשונה. יש לנו אחריות על העבודות. יש לי הפתעות בשבילכם. זה לא פ

 הבטיחות של התושבים. בנושא של בטיחות, בנושא של בטיחות אנחנו נבצע. 

 יחד()מדברים 

 בבקשה ישי, אחר כך שפיגלר. מר אברהם בינמו: 

 ואני אחרי שפיגלר. מר שלומי זינו: 

 אתה רוצה שלאון יסיים את הדברים או שאנחנו נתחיל? מר ישי איבגי: 

 לא. יש שאלות על הדברים שלו קודם כל. יש לי שאלות על ה, זינו: מר שלומי 

 אדוני הנכבד, אין לי כוונה לענות על שום שאלה שלך. מר אברהם בינמו: 

 כן? מר שלומי זינו: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

 אז אני עדיין רוצה לשאול. מר שלומי זינו: 

 ו, אל תפריע לו.ישי מדבר, סליחה. ישי מדבר עכשי מר אברהם בינמו: 

 אני אחרי שפיגלר. מר שלומי זינו: 

 ישי ידבר ואחרי זה שפיגלר ואחרי זה אלכס ואחרי זה, מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 ישי מדבר.  מר אברהם בינמו: 

 אבל הוא מוותר, מר שלומי זינו: 

 יבגי.אכן, מר  מר אברהם בינמו: 

 מה דברים,אדוני ראש העיר. רשמתי כ מר ישי איבגי: 

 אחרי זה אתה מתפלא למה אני קוטע אותך שאתה לא עונה לשאלות. מר שלומי זינו: 

רשמתי כמה דברים שחשוב לי להעביר אותם פה תוך כדי תנועה, דברים  מר ישי איבגי: 

שעלו, בין היתר כשהכנתי את החומר לישיבה הזאת. אני רוצה להגיד משהו 

ותו. אתה ראש העיר של עיריית נשר שכבר אמרתי לך בעבר וחשוב שתבין א

וכשעזרת לתושבים, אם אתה אומר, ברחוב הדוכיפת או הנחשון, לא עשית 

איתם חסד. אני מזכיר לך שמשלמים לך לעשות פעולות עבור התושבים בעיר. 

זה בסדר, לא צריך למחוא כפיים כשמפנים את הזבל, לא צריך למחוא כפיים 

מחוא כפיים אם זירזת תהליכים לקבלת כשיש תאורה ברחובות ולא צריך ל

בשכונה מסויימת או בשכונות מסוימות או ברחובות מסויימים.  4טופס 

כאשר אתה היום מבקש מהמועצה בעצם להיות שותפה להצבעה על התקציב 
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מיליון שקל אני משער ש... את הפוסט שפרסמת ואנחנו היום  15.7-של ה

שהייתה אמורה להיות כמובן  בעולם המדיה, שבו נראה האם האופוזיציה

ישיבה קודם לכן, האם האופוזיציה תאשר כיכר ברחוב ההרדוף שיטה. זאת 

אומרת מלכתחילה אתה לא באמת עונה ... אתה אומר אם, זאת אומרת אני 

 אומר הם לא יעשו את זה אבל אם כן,

 מי? מר אברהם בינמו: 

 רגע,  מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

רגע, שנייה. אם תעשו, משמע ... תן לי לסיים. אחר כך תקשיב, תרשום על דף  מר ישי איבגי: 

על דף בצורה מסודרת כי לא רציתי  הכולכמו שאני רשמתי. תראה, רשמתי 

? ואני אומר. תחשוב על זה, מלכתחילה או קיילקטוע אותך. אני מכבד אותך, 

וד לא אתה מוציא פוסט. למי אתה מוציא? לאנשים, שעוד לא, החומר ע

בידינו. אתה אומר אם הם יאשרו. אני שואל אותך שאלה. זה שיתוף פעולה 

שהיום אתה מבקש מהמועצה? מצד שני אתה אומר ממילא זה יאושר. בוא 

 נלך הביתה,

 לא אמרתי ממילא. מר אברהם בינמו: 

 זה מה שאמרת בדיוק.  מר שלומי זינו: 

 יאושר. יש הבדל. אמרתי זה יבוצע. לא אמרתי זה מר אברהם בינמו: 

אתה יודע מה, יבוצע ללא אישור. בסדר. אם אתה אומר את זה, אני אומר  מר ישי איבגי: 

אדוני ראש העיר, אני מתייחס למה שאתה עושה נטו כקמפיין. ואיפה אני 

מקבל את ההוכחה לכך? כשאני רואה את הפליירים שאתה מוציא ובישיבה 

ה אומר תשמע, בשביל שאני אעשה של היום אתה מדבר על גני משחקים ואת

נדנדה אני צריך תקציב. בשביל שאני אעשה עוד איזה מתקן אני צריך 

תקציב. אני חושב שאתה צריך להוציא פלייר לתושבים, או חוברת ב, לא 

 אלף שקל. אתה צריך תקציב? אתה צריך להביא את זה אלינו, 100יודע, מעל 

 אתה מרים לו להנחתה.  :מר שלומי זינו

אתה צריך להביא את זה אלינו למועצה, נכון או לא? צריך להביא את זה  מר ישי איבגי: 

אלינו למועצה. הבאת את זה למועצה. למה אתה מביא את זה בעצם 

 למועצה? פרסמת לתושבים היום יהיה זה זה. רגע, הבאת להם, רגע שנייה,
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 בנושא של התב"ר, מר אברהם בינמו: 

בל לסיים. אדוני ראש העיר, איפה תרבות הדיבור? תן לי לסיים. אחר תן לי א מר ישי איבגי: 

כך אני אתלהם אז מה תגיד? יצאה משליטה, נכון? אני שואל אותך שאלה. 

כתבת גם בפלייר את הסעיפים של מה שאתה הולך לעשות בלי שהמועצה 

בכלל שותפה להם. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אם אנחנו לא שותפים 

 אלה,לסעיפים ה

 תהיה שותף. מר אברהם בינמו: 

 רגע. לא, אתה לא אומר לי ... חותמת גומי. מר ישי איבגי: 

 תהיה שותף. מר אברהם בינמו: 

 אם אתה אומר לי בוא תהיה חותמת גומי, מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

 גם אם לא תהיה חותמת גומי אני אעשה את זה. מר שלומי זינו: 

 א תהיה שותף,בו מר אברהם בינמו: 

על הדף. אני אסיים  הכולאני אסיים. תאמין לי שאני אסיים. אני רשמתי את  מר ישי איבגי: 

איתו כל פסיק שהוא אמר ואני אתייחס לכל דבר. כמו שאני עושה, לא, חס 

אומר, אמרת דברים, אתה רוצה  הכולוחלילה ... אדוני ראש העיר. אני בסך 

 שאני אתייחס אליך, נכון?

 לנושא התנועה, לא אלי. ברהם בינמו: מר א

 , לנושא וגם לדברים שנאמרו. לא, לא אישי חס וחלילה.או קיי מר ישי איבגי: 

 אתה מפריע לו. דובר:

? או קייאני יודע לחזור. היתרון שלי שאינ יודע לחזור תמיד לאותה נקודה,  מר ישי איבגי: 

שאלות שהן חשובות שהן פעמים. עכשיו, אני שואל שתי  100גם אם תפריע לי 

 בעצם,

 זה בגלל שאתה צעיר. דוברת:

שעות ... להוציא אותי. אני מה שאני אומר, שתי  20יכול להיות. בסדר, עוד  מר ישי איבגי: 

? למה 15.7שאלות ומשמעותיות ביותר. שאלה ראשונה, איך נולד תקציב של 

על העניין ? שאני אשמח לקבל תשובה 20או למה לא  18או למה לא  14לא 

הזה. אולי, סליחה שאני אומר, אולי יכולנו לקבל יותר? אולי גם יכולנו לקבל 

פחות והשגת יותר? אני רוצה לשמוע על זה, אני רוצה לראות את זה 
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בכתובים ולא בדיבורים. אני רוצה לתת לך דוגמה שהייתה לנו ביומיום. עניין 

יכול להיות אבן דרך של תאגיד המים. אני מזכיר לך תמיד את זה כי זה 

עבורך להמשך. היית נחרץ פה במועצה שזה חובה, זה חוק, זה בטוח, זה 

סגור, זה מוחלט. בסוף מה יצא? זירו, אבל אז הלכת לתקשורת ואמרת אני 

 ביטלתי את תאגיד המים.

 ... שבדיוק היה פה באזור, מר שלומי זינו: 

ן לקבל. אני רוצה לדעת בכתובים מה היה. רגע, אני אומר, את זה אני לא מוכ מר ישי איבגי: 

, 20, הבאת 16מיליון בהתחלה, ניהלת משא ומתן מצויין, הבאת  7אולי היה 

במקרה הזה. אני כבר, הנה, אני אומר לך. אני לא  15.7לא יודע כמה שהבאת, 

מאמין לשום דבר ויש לי את כל הסיבות לא להאמין לשום דבר, כמו שדיברנו 

ציב שהיה, זה שלא נתת לחיילים, זה שלא נתת ליולדות. לאורך הזמן, התק

 יש לי את כל,

 אני לא יכול לתת כסף ליולדות, זה לא חוקי, מר אברהם בינמו: 

 אתה כל פעם חוזר, מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

 אתה כל פעם חוזר אבל הקראת את ההצעה. אם ידעת שהיא לא חוקית, מר ישי איבגי: 

 לא, לא ידעתי. מר אברהם בינמו: 

 רגע, שנייה. מר ישי איבגי: 

 לא ידעתי. מר אברהם בינמו: 

אז לא ידעת. ... רגע, אז לא ידעת, אז הצבעת על משהו שהוא לא ... רגע,  מר ישי איבגי: 

 שנייה. בלי ידיעה, מתוקף ש,

 יחד()מדברים 

. זה או קיייד אדוני ראש העיר. מתוקף ההגינות והאמון היית צריך להג מר ישי איבגי: 

מיליון שהיה בפנים, בואו נעשה ועדת כספים איך אנחנו  1.2תקציב של 

עושים את זה חוקי ואם יש לכם הצעות אלטרנטיביות כי זה מה שהיה נכון, 

אבל איך אמרת? אני לא אתן לכם להגיע לשום הישג. לשום הישג. מייד 

ות, לפרוטוקול. אני ישיב 4או  3בסיום, מייד כשסיום ... לישיבה הזאת לפני 

 מוכן להביא לך את זה, אמרת אני לא אתן לכם להגיע,

 למה שלא תגיעו להישגים? מר אברהם בינמו: 
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 זה מה שאמרת. מר ישי איבגי: 

 באותה ישיבה. מר שלומי זינו: 

רגע, שנייה. אבל תן לי רגע לסיים, אדוני. תן לי לסיים, אדוני ראש העיר. אני  מר ישי איבגי: 

אז לי אין אמון ומותר גם שלא יהיה לי אמון. אני אומר אני רוצה  אומר

א' עד ת'. עכשיו אני שואל שאלה. -כמו שצריך מ הכולבכתוב,  הכוללראות 

תושבים באו וקנו דירות בפרויקט החדש. הם עמדו מול, זאת אומרת הקבלן 

כון? א' עד ת'. נ-שבנה, ומשרד השיכון היה מחויב לפיתוח עם לוחות זמנים מ

 כל, כמו כל פרויקט. כמו כל פרויקט,

 א',-א' עד ג', לא מ-מ מר אברהם בינמו: 

א' עד ת' היה מתוכנן אבל הם -א' עד ג', לא, אתה אומר, אתה בא להגיד מ-מ מר ישי איבגי: 

 א' עד ג'. -עמדו מ

 אבל גם הוא לא סיים, מר שלומי זינו: 

שאלה. אם הפרויקט עמד אצל משרד השיכון רגע, רגע. אז אני שואל אותך  מר ישי איבגי: 

א' עד ת', למה בזמן אמת, כראש העיר, אני זאת אומרת הייתי -והיה תכנון מ

פועל בצורה הזו, למה כראש העיר לא באת ואמרת חבר'ה, בלוחות זמנים 

הזה פה היה אמור להיות כיכר. אני לא, מפעיל את המהנדס בזמן אמת 

תכנון עתיד להתבצע כיכר, אני רוצה לדעת מה ואומר לו אני לא רואה שלפי ה

קורה. עכשיו, מה אתה אומר לי? תשמע. בוא, רגע שנייה. בוא נאשר במועצה. 

המהנדס אומר איך שתאשרו במועצה אני הולך לתכנון אצל המתכננים, שזה 

. הכוליומיים. זה תכנון ומשם נתחיל את -זמן, אתה מסכים איתי. זה לא יום

 יות תכנון אצל משרד השיכון.הרי היה אמור לה

 חלק מהדברים, מר אברהם בינמו: 

 רגע. מר ישי איבגי: 

 פשוט וחלק מהדברים הוא מורכב יותר. מר אברהם בינמו: 

. אני רוצה עוד להגיד דברים שחשוב שתבין. אתה תבחר, וזה מה או קיי מר ישי איבגי: 

ות על פי רוב. שקורה בפועל, שישיבות מועצה, הדרך שמתקבלים בהם החלט

אני לא מוכן לקבל ממך תכתיבים בשום מצב של אילו החלטות אתה מוכן 

 לבצע.

 כל מה שקשור בנושא בטיחות אני בא לבצע את זה, מר אברהם בינמו: 
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 תן לי לסיים. מר ישי איבגי: 

 באישור או של מועצת העיר או של משרד הפנים. מר אברהם בינמו: 

 לי לסיים., תן או קיי מר ישי איבגי: 

 במיוחד של שר הפנים אריה דרעי, חבר שלך. מר שלומי זינו: 

תן לי לסיים. אני רוצה להגיד שאתה לא יכול לבחור, רגע, שנייה. תן לי רגע  מר ישי איבגי: 

להגיע עד הסוף. אני חושב שאתה לא יכול לבחור, אתה לא יכול לבחור אילו 

עריך שהיועץ המשפטי לא החלטות מועצה לבצע ואילו לא. וגם כשאני מ

הוציא לך, הוציא חוות דעת כי הוא חושב אולי שאנחנו צודקים בהחלטות, 

אז מה אתה עושה? אתה מפעיל את הפקידה שלו שתבוא ותתן חוות דעת 

למועצה. אני אגיד לך איפה החוות דעת שלה עבורי וחשוב לי להגיד. היא 

ל הקלטת מועצת העיר עברה את הגבול. כשבאו ואמרו על הסעיף האחרון ש

 ושידורה,

 אה, איפה זה?  :מר שלומי זינו

 מה היא אמרה בחוות דעת? מר ישי איבגי: 

 אנחנו בעד. מר אברהם בינמו: 

לא, שנייה. אני לא חושבת שהעירייה צריכה להיכנס להוצאה כספית כזו ולכן  מר ישי איבגי: 

 אני חושבת שההחלטה לא חוקית. מי שואל אותך?

 אנחנו בעד. בינמו:  מר אברהם

 מי, מי שואל אותך? מר ישי איבגי: 

 אנחנו בעד. מר אברהם בינמו: 

 אף אחד, רגע, שנייה, אז איך אתה נותן, ראש העיר, מר ישי איבגי: 

 כן. מר אברהם בינמו: 

איך אתה נותן תחת ידך שתצא חוות דעת כזו על נושא שהוא בכלל לא  מר ישי איבגי: 

 בסמכות?

 רגע, ומה עם ...  :זינומר שלומי 

 ישי, ישי, מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

... שהוא אמר שהוא לא הסמיך אותה לתת חוות דעת ואחרי זה פתאום הוא   :מר שלומי זינו

 אומר שהוא כן הסמיך אותה.
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 ישי, מר אברהם בינמו: 

 רגע.  מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 

 ר גם על הפרוטוקול ששכחו לדבר עליו.רגע, אני הולך לדב מר ישי איבגי: 

 אה, סליחה, מר אברהם בינמו: 

 יש פה פרוטוקול. מר ישי איבגי: 

 לא, אבל סליחה. מר אברהם בינמו: 

 רגע, תקציב. מר ישי איבגי: 

 מדובר כאן על התב"ר. מר אברהם בינמו: 

 .הכולל, בתקציב אתה יכול לפתוח ואבי, מדובר בהכ מר ישי איבגי: 

 סליחה. מדובר, רהם בינמו: מר אב

. הכולאבי, אתה מדבר על פרוטוקול שהיה בוועדת כספים, אני יכול לפתוח  מר ישי איבגי: 

 אתה מאשר אותו עכשיו, זה הסעיף.

 אבל בגלל התושבים שנמצאים כאן, מר אברהם בינמו: 

 לא, אתה לא, מר ישי איבגי: 

 רק שנייה, מר אברהם בינמו: 

 ה לא תצמצם את ה, תן לי לסיים. את מר ישי איבגי: 

 דקות. 18...  מר אברהם בינמו: 

אני אומר, אני אומר, באמת שאני מכבד אבי ואני אשתדל לסיים כמה שיותר  מר ישי איבגי: 

מוקדם אבל יש לי תוכן להגיד והוא חשוב לי להגיד אותו לפרוטוקול. אני 

פעם שעד עכשיו אני אומר, אתה לוקח תקציב ונניח, אני עכשיו אומר עוד ה

לא יודע אם התקציב הזה באמת צבוע רק לשכונה או לא, לא הבנתי. אם 

משרד השיכון עושה אותו זה רק לשכונה. אם העירייה עושה אותו זה מפוצל. 

 אני שואל שאלה. אתה,

 על סמך מה אתה אומר דברים כאלה? מר אברהם בינמו: 

את, אני הבנתי שמשרד השיכון, אם משרד מה שנאמר פה. רגע, שנייה. ז מר ישי איבגי: 

השיכון נותן זה יהיה רק לשכונה ואם העירייה תקבל את התקציב יהיה 

 אפשר להתרווח קצת לצדדים. יכול להיות שלא הבנתי, המהנדס ישיב על זה,

 כתוב לך במפורש על מה זה הולך. מר אברהם בינמו: 
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 תן לי, מר ישי איבגי: 

 מסודרת.בצורה  מר אברהם בינמו: 

 תן לי לסיים. מר ישי איבגי: 

 יש פרוטוקול. מר אברהם בינמו: 

 רגע, תן לי לסיים. מה שאני מנסה להגיד זה שבשורה התחתונה, מר ישי איבגי: 

 במקום ללכת מחר לסלול את הכבישים ולעשות, מר אברהם בינמו: 

 תן לי אבל, מר ישי איבגי: 

 ולים,אתה מתעסק עם פרוטוק מר אברהם בינמו: 

לא, לא, לא. תן לי להגיד. אמרתי לך משהו. אני רוצה בסוף להגיד את מה  מר ישי איבגי: 

 שיש לי ואני אגיד את זה. גם אם לא נוח לך לשמוע את זה. 

 נוח. מר אברהם בינמו: 

אני שואל, לא ראית בצורה מוסרית, אילו שבחרו בך בחרו בך מהשכונות  מר ישי איבגי: 

שהתקציב מיועד רק לשכונה הזו ואם זה כך מצוין. לא ראית הוותיקות ונניח 

נגיד להגיד שמע, את העודפים שאתה טוען שנשארו לך, אני הולך להשקיע 

 בשכונות הותיקות כבר,

 אני לא יכול. מר אברהם בינמו: 

 אתה לא מקשיב לי, מר ישי איבגי: 

 אני לא יכול. מר אברהם בינמו: 

 ב מה אני מדבר.אתה לא מקשי מר ישי איבגי: 

 הכסף הזה מיועד לשכונה הזו בלבד. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 רגע, עוד דבר. בתקציב, תקשיב לי, ויש ... מר ישי איבגי: 

 זו פעם ראשונה שאני שומע שאתם אומרים שיש עודפים. מר אברהם בינמו: 

 אתה אומר. אני מצטט אותך. מר ישי איבגי: 

ראש עיריית נהרייה אמרה שיש עודפים וגם ראש עיריית עכו אמר  גם מר אברהם בינמו: 

 שיש לנו עודפים.

 אבי, אבי, מר ישי איבגי: 

 כולם אומרים שיש לנו עודפים, מר אברהם בינמו: 

 אבי, מר ישי איבגי: 
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 כן, סליחה. מר אברהם בינמו: 

לות שיכול להיות ל עד הסוף, בסדר? אני שואל שאואני רוצה להבין את הכ מר ישי איבגי: 

ל והם יעשו את הדברים בצורה פשוטה גם לקראת ההצבעה. ושיפשטו את הכ

ותיקות שאני, אני ואני אומר אני לא ראיתי תקציב מתקציב שונה לשכונות ה

אומר לך, אם אני מנתח, אני עשיתי דו"ח ... הם העלו אותך. השכונות 

ב הזה, אני חושב תיקות העלו אותך. אני לא רואה תקציב לצד התקציוהו

 שזה חוסר הוגנות, חוסר מוסריות כלפי האנשים,

 אתם יוצרים הבדלה, מר אברהם בינמו: 

 אבי, תן לי, מר ישי איבגי: 

 אתם יוצרים הבדלה. מר אברהם בינמו: 

תקשיב לי אבל, אני לא בורח לך. אני יושב איתך כל הישיבה, תקשיב לי עד  מר ישי איבגי: 

שראש העיר פועל כמו שאתה פועל. אתה מבקש מאיתנו הסוף. זה לא מכובד 

לא להפריע ואתה מפריע לי. עשר פעמים. מה שאני מנסה להגיד, ביקשנו 

חומר. לא קיבלנו אותו. אם היינו מקבלים אותו, אל תסתכל לשם כי יחיאל 

 קיבל אותו,

 לא קיבל אותו. יחיאל דפק בדלת של המהנדס ואמר תראה לי.  מר אברהם בינמו: 

 אני לא אדפוק בדלת, מר ישי איבגי: 

 למה לא? מר אברהם בינמו: 

 כי אני לא עובד אצלך. מר ישי איבגי: 

 למה לא? מר אברהם בינמו: 

 אני לא עובד אצלך. מר ישי איבגי: 

 אתה חבר מועצה. מר אברהם בינמו: 

 אני עובד איתך. מר ישי איבגי: 

 תמלא את השירות שלך. מר אברהם בינמו: 

 נכון, אני עובד איתך. ישי איבגי: מר 

 תמלא את השירות שלך. מר אברהם בינמו: 

 יחד()מדברים 

 . הכול, הוא ישמע את הכולשלומי, שלומי, אני אגיד לו את  מר ישי איבגי: 

 יחד()מדברים 
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 ישי, אזל הזמן. :גב' מיכל ליבנה

? משבע וחצי, עכשיו שנייה, שנייה. אתם לא חושבים שאתם כבר מגזימים מר יחיאל אדרי: 

ים עשרה וחצי בלילה. בואו, תדבר, לא נגמור ... האלה. אנחנו עושים ישת

 ישיבה ביום אחר. אני אומר לכם, אני לא מאופס.

 אני מציע שנצביע על התב"ר, מר אברהם בינמו: 

 לא, לא. אני יש לי גם מה להגיד.  שפיגלר:מר זאב 

 יחד()מדברים 

 דקות, 5עשה הפסקה של אנחנו נ מר אברהם בינמו: 

 לא, לא. :גב' מיכל ליבנה

 דקות.  5אין הפסקה של  דובר:

 יחד()מדברים 

אני מבקש להעלות, אני מבקש להעלות להצבעה את כל פרוטוקול ועדת מר אברהם בינמו: 

הכספים על כל התב"רים בוועדת הכספים. מי בעד פרוטוקול ועדת הכספים 

 אין. מי נמנע? אין. הישיבה הסתיימה. בעד, מי נגד? 3? 2320כולל תב"ר 

 

 

 

 

 

 *** הישיבה*** נעילת 

 

     ___________              ___________ 

 אבי בינמו        מיכל ליבנה       

 ראש העיר       מנכ"ל העירייה      

 מרכזת ישיבות המועצה

 

 20י"ד  פרוטוקול ועדת הכספיםור איש -הצעת החלטה
 3 -בעד

 1 -נוכח ולא הצביע
 8-עזבו לפני הצבעה


