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מר ישי איבגי ,חבר מועצת העיר
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גב' מיכל לבנה ,מנכ"ל העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
רו"ח מיכה זנו ,גזבר העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועץ משפטי

אשל ארמוני ,נציג יועץ משרד הפנים

"חבר" – הקלטה ותמלול

05018

2

ת.ל .

סדר יום:
סעיף – 1

מתן הנחה מארנונה של  5%לחיילי מילואים פעילים בהתאם לסעיף  3לתקנות
ההסדרים במשק המדינה( .הנחה מארנונה) תשנ"ג .1993

סעיף – 2

ועדת כספים י"ד .21

סעיף - 3

אישור מחיקת חובות בהתאם לסעיף  339 ,338לפקודת העיריות בהמלצת
ועדת הנחות.

סעיף – 4

פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד13/

סעיף – 5

הסכם התקשרות עם המתנ"ס (מצ"ב חו"ד יועמ"ש העירייה ,עו"ד טנדלר).

סעיף - 6

תקנון חברה הכלכלית.

סעי ף- 7

הצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות הר הכרמל.

סעיף – 8

ועדת הקצעות י"ד 4

סעיף – 9

עדכון חוק עזר שמירת הסדר והניקיון.

פרוטוקול
דן תיכון :יש לי הצעה אליך לפני שאנחנו .תשמע ,את הכנסת סגרתי ב 5.1-כשהבחירות היו
ביוני .ואמרתי שכל מה שמקבלים בתקופת הבחירות שגוי .אלא אם כן יש
דבר דחוף במיוחד .אני מציע אם יש לך דבר שהוא דחוף ,כי אני עברתי על סדר היום .זה
נושאים ליורשים של היורשים שלך .אם יש לך דבר דחוף תציב על סדר היום ונדון .כל השאר
תשאיר אותו למי שיבוא במקומך ,או אתה תיבחר עוד פעם.
מר אברהם בינמו :לא .אני לא מתכוון להתמודד.
דן תיכון:

בסדר אני רק אומר ,אני רק אומר במקום שתקבע סגמה חברה כלכלית

התקנון שלה ,מה הערבות בשביל מה צריך את זה היום .אותו דבר יש הרבה סעיפים שהם
חשובים אבל הם לא חשובים לתקופת הבחירות .אז תשאיר את זה ליורשך ויהיה מי .ואני
אומר לך את זה כאחד שבוודאי לא יופיע במועצה הבאה .אבל א ם יש דבר דחוף ,אני מבין
שיש דבר דחוף שנקרא תמיכות ,תעביר אותו ,תשים אותו על סדר היום .תן לנו לראות את
הכדורגל היום .גם אתה רוצה לראות.
מר אברהם בינמו :אני בעד אתלטיקות.
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דן תיכון:

בסדר אתה בעד ,,,,זה בסדר .אבל מה שאני אומר ,תציב את מה שבאמת,

באמת דחוף .ולא לקבוע כאן איזה כל מיני דוקטרינות לכל מיני אנשים שכן ירצו או לא
ירצו .למה לך לתת להם להתמודד עם זה אחר כך.
מר אברהם בינמו:

לא .אני חושב שהדברים הם יותר פשוטים .אפשר לסיים את

הישיבה ,את כל הנושאים אפשר לסיים תוך חצי שעה.
לא .לא .יש כאן כל דבר שהעלית.

דן תיכון:

מר אברהם בינמו :יש את הנושא של האשכולות .רק דבר אחד ,יש את הנושא של
האשכולות.
דן תיכון:של מה.
מר אברהם בינמו :אשכולות.
דן תיכון:מה הרבותא .מה הבעיה באשכולות .איזה פקיד במשרד הפנים רוצים לתת לו
ג'וב.
מר אברהם בינמו :לא פקיד זה מנכ"ל משרד הפנים .הגיש את
דן תיכון :נו .אז בסדר עם כל הכבוד זה נושא שמי שיבוא במקומך ,או אתה ,בקדנציה,
תחליטו כן .לא מה לנו להיכנס לעניין הזה של הקמת האשכול הזה .שאני לא יודע את מי
הוא משרת.
מר אברהם בינמו :משרת את העיר נשר .גם את העיר נשר.
דן תיכון:

תשמע ,למה לא תצטרף לעיריית חיפה ,אולי זה יותר טוב .למה לך להצטרף

לעוספייה .אולי לעיריית חיפה .אבל ברצינות זה מסוג הנושא שזה בא ליצור ג'וב למישהו.
ואני לא חושב שזה ענייננו באחרית הימים של המועצה הזאת ,אבל תחליט מה שאתה רוצה.
אני רק הצעתי לך הצעה.
מר אברהם בינמו:

בכל זאת אני לפני שאנחנו מתחילים את הישיבה אני רוצה להתייחס

לדברים מאוד חשובים שאתה הערת בנושא.
דן תיכון:

איזה נושא.

מר אברהם בינמו :שנייה עוד לא ,דקה .הנושא הביטחוני ,איך אנחנו ערוכים ,אתה העלית את
זה בדרך.
דובר:

אני צילצלתי ואמרתי ש.
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מר אברהם בינמו:
דן תיכון:

בדקה אנחנו יכולים להיות חזית.

מר אברהם בינמו:
דובר:

אז אנחנו כרשות מקומית.

למה אתה לא עושה את זה במסגרת פתיחת הישיבה ?

מר אברהם בינמו:
דובר:

אז אני רוצה להגיד לך.

שנייה.

לא .כי זה מכובד יותר שזה מופיע בפרוטוקול כי דיברנו על זה .כל דבר זה נחוץ
אנחנו דנים שעתיים מחוץ לפרוטוקול ואחרי זה מדברים על הפרוטוקול.

דובר:

אני מבין שאתה חייב להוא כסף ,לטכנאי .שאתה לא רוצה לדבר איתו.

אברהם בינמו :אני מבקש לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מספר 865
 ,5/2018נוכחים יחיאל אדרי ,בוריס אייזנברג ,גאורגי גרשקוביץ ,אדווה קאופמן ,רועי לוי,
דן תיכון ,ישי איבגי ,שלומי זינו ,איגור גורביץ ,ניסים בן לולו ,ואבי בינמו חברי המועצה.
ומשתתפים מנכ"ל העירייה גב' מיכל ליבנה ,מיכה זנו ועו"ד אלכסנדר טנדלר והאורחים
המכובדים .אני ברשותם הזמנתי בכל זאת נציג בנושא של משרד ...בנושא ....הוא יגיע אני
מבקש לאשר את הקדמת הנושא שלו לסדר היום .מגיע מתל -אביב .הנושא הראשון על סדר
היום מתן הנחה מארנונה של  5%לחיילי מילואים פעילים ,בהתאם לסעיף  3לתקנות
ההסדרים במשק המדינה .הנחה מארנונה תשנ"ג  .1993אני יכול להעיר שהנושא הזה הועלה
לראשונה הן על ידי דן תיכון והן על ידי שלומי זינו.
סעיף – 1

מתן הנחה מארנונה של  5%לחיילי מילואים פעילים בהתאם לסעיף 3
לתקנות ההסדרים במשק המדינה( .הנחה מארנונה) תשנ"ג .1993

שלומי זינו:

הנושא זה הצעה לסדר שלי מ 14.3.2018-ואדוני ראש העיר,

התחייבת להציב את זה לסדר היום ,כי ההצעה לסדר שלי .כמו שהחוק מחייב אותך.
דובר:

אני אציע לך הצעה.

דן תיכון:

אם אתה רוצה לפתוח בוויכוח זכותי שאני.

שלומי זינו:

לא .אני יכול לפתוח גם בוויכוח אין בעיה ,אבל אם זה הצעה לסדר,

תפתח אליה את הסדר .תעשה פוליטיקה מה אתה לא מתמודד ואתה עושה פוליטיקה בשקט.
דן תיכון:

תפסיק להפריע בינתיים אתה עושה פוליטיקה.

שלומי זינו:

אל תגיד להפסיק להפריע .יש הצעה לסדר ,הנושא הראשון ,התחייבת
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אלי ,התחייבת לממונה לקיים את החוק .ההצעה לסדר בנושא הזה זה הצעה לסדר שלי.
דן תיכון:

אדוני היושב ראש ,בניגוד לעמיתי אני מציע לך לקיים הצבעה בלי דיון.

יש בזה דיבידנד לכל אחד .פשוט מי בעד מי נגד.
שלומי זינו:

אבל למה לא ללכת לפי החוק .הגשתי את ההצעה לסדר בזמן ,והוא

תוקע לי את ההצעה לסדר.
דן תיכון:

כל אחד .ואני עשיתי את זה חצי שנה לפניך תאשר את זה וגמרנו.

שלומי זינו:

אין לי בעיה .אין לי בעיה רק על פי הצעת הסדר.

אברהם בינמו:

שלומי בבקשה תענה ,תציע ,תציע.

שלומי זינו:

הצעה לסדר ביום  12.32018חתם שר הפנים על התקנה שבסימוכין,

הנחה לחייל מילואים פעיל .לפיכך הריני להציע עיריית נשר קובעת הנחה בשיעור של 5%
מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת הכספים  2018המחזיק בנכס שהוא חייל מילואים
פעיל בהתאם לתיקון מס'  3של תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה תשע"ח
.)2018
דן תיכון:

מה אתה מציע אדוני ראש העיר .מה אתה מציע בנוסח משפטי.

ניסים בן לולו:

מיכה ממתי זה נכנס לתוקף.

מיכה זנו:

ב 23-באפריל זה נוסחא ברשומות 23 .באפריל פורסם ברשומות ואנחנו

כפי שבדקנו ההנחה ניתנת החל מינואר .לא מאמין שיגיש מחר ,שבוע הבא אם ייתן החל
מינואר .2017
דן תיכון:

אני מוכרח לומר לך שמתעוררות המון שאלות ,אבל אני בעד לאשר

את זה ,אז -איז כמו בכל המועצות.
דובר:

אז בוא תעלה את ההצעה.

יחיאל אדרי:

סליחה עם כל הכבוד .מותר לי גם להגיד משהו.

דן תיכון:

מה כתוב .כולם יגידו וכל אחד ייקח את זה מהמקום שהוא רוצה

לקחת את זה.
שלומי זינו:

נכון ,נכון פוליטיקה .אני רוצה להגיד זה תקנה של משרד הפנים או

שזה הצעת חוק של חבר מועצה.
שלומי זינו:

הצעה לסדר .הצעה לסדר היום .זה ככה אושר בהרבה מקומות.
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דן תיכון:

הצעה לסדר זה לא יכול להתקבל.

שלומי זינו:

זה בטח יכול .ככה זה התקבל במלא רשויות.

דן תיכון:

הצעה לסדר לא יכולה .הצעה לסדר .

שלומי זינו:

על פי החוק.

דן תיכון:

מהצעה לסדר אתה יכול להביא הצעה לחוק רק לאחר .כתוצאה.

שלומי זינו:

 ....גם משפטית.

דן תיכון:

הצעה לסדר זה לא הצעת חוק .תאמין לי.

שלומי זינו:

זה לא הצעת חוק ,אתה מבקש לאמץ את  .אני יש לי נוסח מסודר

עיריית נשר .שייתן חוות דעת שייתן חוות דעת .עם ההקראה לסדר וזהו.
אברהם בינמו:

מאחר והייתה פנייה של שלמה זינו ,הוא הגיש הצעה שהיא לא הצעה

שעומדת על פי התקן והממונה על פי.
שלמה זינו:

איך לא עומדת על פי התקן .הוועדה המשפטית שלא עומדת על פי

התקן.
אברהם בינמו:

תן לי לסיים .תן לי לסיים.

שלמה זינו:

תן חוות משפטית שעומדת על פי התקן ואז נגיד דברים .ממתי אתה.

נהיית יועץ משפטי.
אברהם בינמו:

תן לי לסיים ,מאחר ויש תשע עשרה הצעות על סדר היום.

שלמה זינו:

ששבע עשרה מהם.

אברהם בינמו:

סליחה תשע עשרה הצעות לסדר יום ,אני חושב שמן הראוי שבוע

הבא נשב עם ראשי הסיעות .יש שם הצעות שהם כבר לא רלוונטיות ואין טעם לגרור אותם.
עדיף לשים את הדברים הרלוונטיים .התשובה שלי הייתה עם סגן הממונה על המחוז,
הצעתו של מר שלומי ז'ינו בעניין חיילי מילואים לא עלתה כדין ,הצעה לסדר.
שלמה זינו:

אבל איך אתה קובע דבר כזה בלי חוות דעת משפטית .מי אתה

שתקבע שהיא לא הועלתה כדין .יש יועץ משפטי .תצרף חוות דעת משפטית.
דן תיכון:

החל מינואר .2017

שלמה זינו:

תצרף חוות דעת משפטית.

אברהם בינמו:

יחד עם זאת לאור חשיבות הנושא.
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דובר:

אני אתגייס לצבא .זה כדאי.

אברהם בינמו:

ופרסום עניין ההנחות ברשומות ,מובא נושא זה לסדר יום בוא אציין

שבקשה זו עלתה בפני שלומי זינו.
דובר:

מה אנחנו רוצים .לקבל את ההחלטה או להתעסק בפוליטיקה.

אברהם בינמו:

לקבל את ההחלטה .תמיד את ההחלטה.

דובר:

מה שכתבנו.

דן תיכון:

אני חוזר אדוני היועץ המשפטי.

שלומי זינו:

מה שהוא מקריא בסעיף  1על סדר היום ,זה בדיוק מה ...ההצעה

לסדר שאני הגשתי .את מי אתם משקרים ,מה .מה .אני עושה פוליטיקה ,אתם פועלים
בניגוד לחוק ואני עושה את הפוליטיקה.
דן תיכון:

תסלח לי ,אני רוצה לחזור ולומר.

יחיאל אדרי :

אתה עושה רק פוליטיקה.

דן תיכון:

הצעה לסדר כמשמעותה.

שלומי זינו:

רק תספר לי על משרד פרסום שמביא  2000לייקים ביום .אני אשמח.

דובר:

זאת לא הצעה לסדר ,אני כבר העברתי.

דן תיכון:

גמרת .ההצעה לסדר.

דובר:

גם משרד פרסום אני אתן לך.

דן תיכון:

הצעה לסדר ,אם היא תתקבל צריך להציב הזה על סדר היום לדיון

והחלטה .אם יבוא ראש העיר שיגיד שזו הצעת החלטה ,אז אין מקום להצעה לסדר.
שלומי זינו:

א בל הצעה לסדר הופכת להיות הצעת החלטה ,ברגע שהצעה לסדר

היא  ...החלטה .באותו זמן יש הצעת החלטה להצעה לסדר .מהיום חבר המועצה.
אברהם בינמו:

אני מבקש להעלות ,מתן הנחה מארנונה של  5%לחיילי מילואים

שלומי זינו:

צריך לעשות לפני זה הצבעה לפי הצעת סדר .אתה הצעת הצעה.

אברהם בינמו:

בהתאם לסעיף  3לתקנות ההסדרים במשק ובמדינה .הנחה לארנונה.

שלומי זינו:

אתה הצעת את ההצעה שלי לסדר היום ,אתה חייב לקיים הצבעה על

ההצעה שלי לסדר היום.
אברהם בינמו:

אחד ,שניים שלוש ארבע ,חמש שש שבע.
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שלומי זינו:

אני גם בעד אבל אתה הצעת.

אברהם בינמו:

שמונה ,תשע ,עשר אחד עשרה .מי נגד .אין .מי נמנע .אין תודה רבה.

הצעת החלטה :אישור מתן הנחה מארנונה של  5%לחיילי מילואים פעילים בהתאם לסע'  3לתקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג .1993
בעד11 -
נגד -אין
נמנע -אין

עוברים לסעיף הבא .וועדת כספים יא החומר הועבר אליכם.
סעיף – 2
שלומי זינו:

ועדת כספים י"ד .21

אתה מתנהג בניגוד לחוק .היועץ המשפטי ,גם כשיש לכם מקום לבוא

ולתת חוות דעת משפטית ,כשמבקשים ממך חוות דעת משפטיות אתה גם לא נותן .מה
ההבדל בין ההצעה לסדר לבין הבאה של הצעה כזאת בצורה כזאת.
אברהם בינמו:

רבותיי אני מבקש להצביע ועדת כספים לגבי י"ד.

שלומי זינו:

אני מבקש לקבל חוות דעת משפטית.

אברהם בינמו:

מאשרים את ועדת כספים י"ד  .21מי בעד.

דובר:

מה יש שם.

דובר:

יש שם תב"רים .יש שם הכל .אז באיזה היתר אתה.

דובר:

אתה עושה רגע שיעבור .אתה עושה אישור פרוטוקול ולאשר את כל

מה שבפנים.
אברהם בינמו:

כן .בטח .יש שם דו"ח רבעוני ראשון ,דו"ח רבעוני שני.

דובר:

לא משאיר על סדר היום אלא בדרך פרוטוקול.

דובר:

אם העלית את זה כנושאים נפרדים ,למה אתה מעלה את זה ככה.

אברהם בינמו:

לא .כנושאים נפרדים .העליתי את זה כי.

דובר:

הנה ,הבאת את הדו"חות אז צריך להצביע מתוך דו"ח.

אברהם בינמו:

זה מתוך סעיף ומתוך ......לא נכון ,יש תיקון אחד לפרוטוקול

שוועדת כספים  ...מסכים איתך לחלוטין.
דובר:

מקובל אלי.

"חבר" – הקלטה ותמלול

05018

9

ת.ל .

ישי איבגי:

יש לי שאלה אליך.

דובר:

אז תגיד את זה אבי רק בפרוטוקול .ואין לי בעיה .תנו לו רגע שישמע

בפרוטוקול.
אברהם בינמו:

סעיף ועדת כספים בנושא אושר ,הומלץ על ידי ראש העיר ולא על ידי

כל חברי המועצה .טוב רבותיי .אז בואו .אני מבקש.
שלמה זינו:

ממי אתה גונב את הקרדיטים מבוריס.

בוריס אייזנברג:

לגבי אני מסכים עם כל התב"רים ,דווקא תב"רים של המים ,של

הצינור ,וביוב והכל .אבל אני רק רוצה לשאול אותך שאלה .אנחנו דיברנו על זה על מדיניות
אתם עושים בהתחלת הקדנציה שלנו ,למה לקח חמש שנים ,חמש שנים להגיד תב"ר .כי כבר
קורס ביוב ואנחנו השקענו המון כסף.
אברהם בינמו:

כבר השכבנו את זה עשר פעמים בתוכנית האב לביוב .עם

ההלוואה .כבר אישרנו את זה אבל.
דובר:

זה מה שהוא אומר.

בוריס אייזנברג:

זה מה שאני אומר ,למה חמש שנים לקח למחלקת...

שלומי זינו:

ארבע שנים הוא היה בקואליציה.

דו תיכון:

למה אתם רבים ,מה אתה רוצה ממנו .הוא לא ירוץ עוד פעם.

שלומי זינו:

למה חמש שנים .אתה היית שם.

בוריס אייזנברג:

אני הייתי שם ואני דיברתי אתה יכול ל-

שלומי זינו:

לא .אני בעד .אני בעד .אבל למה צריכים לדון בדברים האלה עכשיו,

הוא עוזב עוד חודשיים שלוש.
בוריס אייזנברג:

אבל אתה לא יודע את המצב.

שלומי זינו:

אני יודע את המצב.

בוריס אייזנברג:

אתה לא יודע את המצב ,בוא אני אקח אותך ותראה.

דובר:

מי קובע את סדרי העדיפויות האלה .עכשיו קובעים את סדר

העדיפות.
בוריס אייזנברג:

זה דחוף .אתה עכשיו .המון כסף.

אברהם בינמו:

אמרת את ההערה שלך .ישי בבקשה.
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דובר:

מה זה התב"רים האלה.

בוריס אייזנברג:

אני רוצה לשאול אותך ,שאלתי אותך תענה לי.

אברהם בינמו:

אני יענה לך.

ישי איבגי:

אבי שאלה קטנה ,ברחוב הורדים ,אם אתה בא מכיוון המרכז של

הורדים לפני שאתה פונה שמאלה לכיוון בית הספר ,יש שם מעבר חצייה שדולף ממנו מים
משהו למטה קורה .זה כבר הרבה זמן.
דובר:

קצת אחרי המתנ"ס.

ישי איבגי:

יורדים כבר ,זאת אומרת סללו את זה ,פתחו סללו את זה ,השאלה

זה מופיע בתוך גם התיקון הזה .תבדוק את זה אבי כי זה חשוב ,כי זה אני אומר לך יוצא
משם מים.
דובר:

יש שם מים ירוקים כבר והכביש ממש שקוע.

ישי איבגי:

כבר במשך חודש אני לא יודע למה מחכים ,אם לא עדיף כבר עכשיו

להכניס את זה גם לתיקון.
אברהם בינמו:

אני אבקש להתייחס לזה .בסדר.

מיכה זנו:

פרוטוקול ועדת כספים יש ארבעה נושאים ,אחד זה התקציב

שאישרנו אותו שהוא לא רלוונטי .דיון בדו"ח הרבעוני השני והשלישי .יש שם את התוצאות.
סיימנו בעודף של  2.9אלפיים ושבע שבע עשרה הסתיימה בעודף של  .3.2זה
התוצאות הכספיות .מבחינת התב"רים יש פה רשימה של תב"רים בגדול יש פה תב"רים
למערכות בקרה בתחנות שאיבה ,אני מבין ממנהל מחלקת המים שברגע שהמים בבריכות
יורדות לגובה מינימום .מערכות ההתראה לא פועלות וזה יכול לגרום לניתוקי מים ,זה מה
שהסבירו לי .ה צטיידות לבתי ספר בגני ילדים ,במפעל הפיס .שזה כולל שתייה מזגנים
מדפסות.
אברהם בינמו:

אני לא חושב שיש הערות על הת"ברים ,אני מציף שתי הערות ואני

מניח.
שלומי זינו:

אני מבקש התייחסות אדוני ראש העיר .קודם כל ראשית אני רוצה

לברך את כל חברי הליכוד על בחירתם בי כיו"ר הליכוד ,וכמועמד על ראשות העיר נשר.
אתה אמנם חבר ליכוד ורצית להיות המועמד ,אבל אל תפריע לי כשיגיע הזמן שלך.

"חבר" – הקלטה ותמלול

05018

11

ת.ל .

דובר:

אתה מועמד של הליכוד אתה לא יושב ראש הליכוד.

שלומי זינו:

כשיגיע הזמן שלך אתה תעשה מה שאתה רוצה.

דובר:

אבל מה הקשר רגע לישיבה הזאת.

שלומי זינו:

אני מבקש לא להפריע לי.

דובר:

מה הקשר לישיבה הזאת.

שלומי זינו:

אני בחמש דקות שלי בחמש דקות שלי ,אומר את מה שיש לי לומר,

גם אם זה נעים לך או גם אם זה פחות נעים לך .אז אני מודה לכל חברי הליכוד .על
השתתפותם בבחירות.
דובר:

אני מבקש לא להכניס.

בוריס אייזנברג:

לא .לא אתה לא תדבר מה שאתה רוצה .לא .לא .רק על התב"רים.

על התב"רים ,על התב"רים .אתה יכול להגיד מאה פעמים אייזנברג ,אתה לא תדבר רק על
התב"רים כי אין לי זמן לשטויות שלך.
שלומי זינו:

אני אדבר.

בוריס אייזנברג:

לא .לא .אתה צריך לדבר על סדר היום .לא יכול .לא יכול .אני לא

איכפת לי מה יש לך בליכוד .אני לא ליכוד אני לא רוצה לשמוע את זה אני רוצה לשמוע על
התב"רים.
שלומי זינו:

אתה לא רוצה לשמוע אתה מוזמן לצאת.

בוריס אייזנברג:

לא .אני רוצה לשמוע על התב"רים .על התב"רים.

שלומי זינו:

זה הזמן שלי אני אדבר מה שאני רוצה .אז אם תהיה ראש עיר ,אם

תתמודד.
בוריס אייזנברג:

אני לא אתמודד גם אתה לא תהיה ראש העיר.

שלומי זינו:

בסדר בוא נראה .אדוני ראש העיר .חמש דקות שלא יפריעו לי.

יחיאל אדרי :

דבר רק על הנושא של התב"רים ,לא תדבר על מה שאתה רוצה .אתה

לא תעשה פה פוליטיקה בדרך.
שלומי זינו:

אז חמש שלושים ושלוש ועוד לא התחלתי לדבר.

יחיאל אדרי :

חמש ולא תתחיל לדבר בכלל מבחינתי .מה לעשות.

דובר:

אני מקווה שזאת תהיה הישיבה האחרונה שלנו .בדיוק.
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דובר:

היא לא יכולה להיות אחרונה ,יש עשרה.

דובר:

לא חייב לעשות אותה .אם לא עושים כל אחד יכול להגיד לבד.

דובר:

כן .אבל נעשה שיהיה אקשן .מה.

דובר:

אין בעיה.

דובר:

באהבה.

דן תיכון:

כל מה שעושים עכשיו מקלקלים.

דובר:

לא .לא מקלקלים.

אברהם בינמו:

כן בבקשה.

שלומי זינו:

אני מבקש להודות

יחיאל אדרי :

אני מבקש לא להיכנס לפוליטיקה ,לפוליטיקה זולה בעירייה עכשיו.

שלומי זינו:

פוליטיקה זולה.

יחיאל אדרי :

דבר על התב"רים.

שלומי זינו:

כשאתה תהיה מנהל .של הישיבה.

יחיאל אדרי :

אני אהיה ואתה תהיה.

שלומי זינו:

כשבחלום שלך תהיה מנהל של ישיבה.

יחיאל אדרי :

תעשה לי טובה ,אני לפחות הייתי כמה פעמים אתה לא תהיה בחיים.

עזוב אותך.
שלומי זינו:

אנחנו נבקש ממך את רשות הדיבור .כרגע רשות הדיבור שלי.

יחיאל אדרי :

אתה לא .אתה לא .אתה תדבר אך ורק.

שלומי זינו:

אתה יכול להפריע עד מחר .אין שום בעיה.

יחיאל אדרי :

על תב"רים ועל נושא של סדר היום .אתה רוצה לעשות פוליטיקה

זולה ולנצל את הבמה על חשבוננו .סלח לי .לנו יש מספיק.
שלומי זינו:

הבמה היא שלי ,החמש דקות שלי.

יחיאל אדרי :

אין לך במה בכלל.

שלומי זינו:

ואתה יכול רק להמשיך להפריע ,אני את החמש דקות שלי.

יחיאל אדרי :

אין לך במה .אין לך במה.

שלומי זינו:

בחמש בהם להגיד את מה שאני רוצה.
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יחיאל אדרי :

אין לך במה אין לך במה.

שלומי זינו:

מפריע לך .אבל בסדר הזמן רץ אין שום בעיה.

יחיאל אדרי :

אין בעיה לי כואב גם לו כואב.

שלומי זינו:

אין בעיה .אבי.

דובר:

נגמרה הישיבה.

יחיאל אדרי:

לא .לא .אני ממשיך את הישיבה.

דובר:

אז מה קרה מה עושים.

יחיאל אדרי:

ממשיך צריך להמשיך את הישיבה.

שלומי זינו:

חתיכת פחדן.

דובר:

מה קרה.

יחיאל אדרי:

לא קרה כלום ,ממשיך .יש הערות על נושא התקציב .על נושא.

דן תיכון:

רק רגע ,הוא סגר את הישיבה.

יחיאל אדרי:

הוא לא סגר.

דובר:

יחיאל ימשיך.

שלומי זינו:

 ....עד מחר אני את ההתייחסות שלי ,את החמש דקות שלי אדבר.

דן תיכון:

אני כרגע חושב.

שלומי זינו:

ואתה לא יכול סתימת פיות תעשה אצלך בבית לא פה.

יחיאל אדרי:

רק אצלך.

שלומי זינו:

בוא נראה.

דן תיכון:

אני מציע אדוני .לשעבר ממלא מקום ראש העיר.

יחיאל אדרי:

לא .ממלא מקום ראש העיר עדיין.

דן תיכון:

בסדר בסדר .לא יכול ראש העיר היום לקחת ולהעביר את ניהול

הישיבה לידי מי שהוא מוצא לנכון.
יחיאל אדרי:

ממלא מקום ,סליחה עם כל הכבוד.

דובר:

ממלא מקום.

יחיאל אדרי:

אני ממלא מקום.

שלומי זינו:

רק שיעביר לו .למה מה אני באוטו .יש חמש דקות להתייחסות שלי
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ואני צריך להתייחס .רוצים למשוך את הזמן בבקשה.
דן תיכון:

מבחינתי אין דבר כזה .זה לא עסק שעובר בירושה.

יחיאל אדרי:

דן תיכון ,דן תיכון ,לא צריך להצביע.

בוריס אייזנברג:

ממלא מקום היה יושב סגן שלך ,היה יושב ומעביר את כל יתר

הדברים.
דן תיכון:

גם עכשיו זה ככה.

יחיאל אדרי:

דן תיכון .אני מציע ,אני מציע ,לא כשנוח לך אני ממלא מקום ,כשלא

נוח לך אני לא ממלא מקום.
דן תיכון:

לא .אתה ממלא מקום.

יחיאל אדרי:

אם אני ממלא מקום וראש העיר יוצא מהישיבה אני ממשיך אותה.

זה חוק .או קי אתה רוצה להיצמד לנושא.
שלומי זינו:

אני אתייחס ואני אומר מה שיש לי לומר ,סתימת פיות

יחיאל אדרי:

רק לנושא .רק לנושא.

שלומי זינו:

זה רק אצלך בבית .אתה לא תקבע לי מה לומר ,בחלום שלך בחלום

שלך .אתה יכול להנות מהדקות האלה .אתה לא.
יחיאל אדרי:

יש למישהו ,אתה לא רוצה ,אני אגיד לך מה שאתה רוצה שקשור.

שלומי זינו:

אתה לא תמנע ממני להגיד מה שאני רוצה .שבתור חבר מועצת עיר

חמש דקות לדבר .אדוני היועץ המשפטי ,אני מבקש חוות דעת האם מישהו מהישיבה מנהל
ישיבה או יושב ראש ישיבה או ראש עירייה יכול להחליט לי מה לדבר .אני מבקש חוות דעת.
יחיאל אדרי:

אני מבקש להיצמד לנושא של סדר יום.

שלומי זינו:

האם מישהו יכול לקבוע לי מה לדבר ומה לא לדבר ,בזמן התייחסות

יחיאל אדרי:

נושא סדר היום בלבד.

שלומי זינו:

אני מבקש חוות דעת אדוני יועץ משפטי .אני מבקש חוות דעת אדוני

היועץ המשפטי.
עו"ד אלכסנדר:

אני לא מעוניין לתת.

שלומי זינו:

אתה לא מעוניין לתת שום חוות דעת ,אבל אתה מחויב על פי חוק.

דובר:

לא חייב .יש דברים שאתה חייב......
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שלומי זינו:

מה השיקול דעת  ,הוא יבוא לסתום לי את הפה .אתה לא יכול לתת

חוות דעת  ...על פי החוק .אתה לא מעוניין לתת חוות דעת.
 ......לשיקול דעתי.

עו"ד אלכסנדר:
שלומי זינו:

אבל אנחנו מבקשים חוות דעת מהחוק.

יחיאל אדרי:

יש למישהו עוד הערה .ישי ,יש לכם הערה לגבי הנושא של ועדת

כספים .דן .דן .יש לך גם משהו להעיר בנושא הכספים ,משהו להעיר בנושא ועדת כספים.
דן:

אין לי שום דבר.

יחיאל אדרי:

יש לכם ,אתם לא .אני מעלה את הנושא להצבעה .מי בעד הצעת.

שלומי זינו:

אין אתה לא יכול לתת ,,,,אתה חייב לתת לנו להתייחס.

יחיאל אדרי:

אני יכול אני יכול מי בעד ההצעה של העברת התקציב ,מאשרים את

זה.
שלומי זינו:

אתה לא יכול לעשות שום דבר .אני מבקש מכם לא להשתתף

בהצבעה .זה לא חוקי.
יחיאל אדרי:

ועדת כספים מספר יד  . 21מי בעד ,כולל מסמכים ,מי בעד.

שלומי זינו:

מה אתה משתתף בהצבעה זה לא חוקי.

יחיאל אדרי:

מי בעד.

שלומי זינו:

ולא תוכל להתייחס.

דובר:

רגע ,אבל נתנו לי להתייחס.

יחיאל אדרי:

תתייחס לפרוטוקול .מי בעד פרוטוקול ,אחד ,שניים ,שלוש ,ארבע

חמש ,שש ,מי נגד .מי נמנע .פרוטוקול ועדת כספים .אין נגד אין נמנע ,פרוטוקול יד מאושר.
הצעת החלטה :מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים י"ד  21כולל נספחים
בעד6 -
נגד -אין
נמנע -אין

אברהם בינמו :סליחה רגע ,סליחה.
שלומי זינו:

מה סליחה למה אתה כזה שפן ,למה אתה משתפן.

אברהם בינמו:

הנושא הבא .הנושא הבא .הוא .אני מבקש מהתושבים לצאת.
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סעיף - 3

אישור מחיקת חובות בהתאם לסעיף  339 ,338לפקודת העיריות בהמלצת
ועדת הנחות.

שלומי זינו:

אין שום נושא הבא ואין שום כלום.

אברהם בינמו:

זה נושא של....

שלומי זינו:

לא קיימנו דיון .לא קיימנו דיון ,מדובר פה על נושא של עשרות

מיליונים ומאות מיליונים ולא קיימנו דיון.
דובר:

אבל אתה לא מציג את ה.

שלומי זינו:

אני יכול לדבר ,זה רק באיראן .לא .אני אצלם אותך ואני אצלם

אותך כמה פעמים .אתה לא מקיים .אתה לא תעבור סעיף דיונים מבלי שאתה מקיים דיון
על פי החוק .ארבע פעמים...לסדר אני לא אצא מפה ואתה תקיים את החוק ,ואתה תאשר לי
את הזמן המגיע לי על פי החוק לדבר .אתה רוצה בכוח .סגרת עסקאות עם יחיאל עכשיו.
מה קרה  .אתה מנסה להוביל איזה שהוא משהו.
דובר:

 ...אמרת עסקה של מיליונים ..מה אתה.

דובר:

מיליארדים ,מיליארדים.

שלומי זינו:

אתה ביחד ,אתה מעביר אותו ,מה קורה פה תגיד לי מה השתגעת,

מה אתה חושב שזה בישיבה כזאת תוכל ללכת.
דובר:

איך אתה פונה לראש העיר .הוא בן אדם יותר מבוגר ממך ,איך אתה

פונה אליו.
שלומי זינו:

איך שאני רוצה ,איך שאני רוצה.
 ......מלומד.

שלומי זינו:

אתה מלומד ומתורבת אין בעיה .ברור שיהיה שידור חי .אני לא

מסכים להצבעה הזאת שהתקיימה .היא התקיימה שלא על פי החוק.
יחיאל אדרי:

אסור .אסור לצלם את זה.

שלומי זינו:

אסור לצלם זה במשטרה תגיד שם איפה שאתה עובד שם .יש פה

נושאים על סדר היום ,שצריך לטפל  ...אתה יכול לקרוא לסדר פעם רביעית אדוני ראש
העיר ,אתה רוצה ביריונות .אנחנו יודעים גם להתנהל כשצריך ביריונות .אני לא מפחד
מהביריונות שלך ומההתנהלות שלך ואתה מתנהג בדיוק כמו גנב.
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זה מה שההתנהגות שלך ,ובמקום לתת דין וחשבון על כל מה שאתה גרפת עד עכשיו אתה
מנסה לגנוב הצבעה על עש רות מיליונים .תודה רבה לחברי במועצת העיר שמשתפים פעולה
עם העניין הזה גם אבל בסדר .אין שום בעיה .אני לא יאשר לקיים דיון כל עוד שאני לא
אקבל את זכות הדיבור שלי המגיע לי על פי החוק .בהתאם לפקודת העיריות זה שיש פה
יועץ משפטי  ..התחשבנויות וקורא קריאות גנאי ,אני אומר לך  ...ללשכת עורכי הדין אתה
הפעם תשלם.
יחיאל אדרי:

אתה מאיים על היועץ המשפטי.

שלומי זינו:

אני לא מאיים אני מודיע.

יחיאל אדרי:

אתה מאיים על היועץ המשפטי.

שלומי זינו:

אדוני הסוכן המשטרתי הסמוי אני לא מאיים .אני מודיע.

אברהם בינמו:

א ני קורא אותך לסדר פעם שלישית .הנושא על סדר היום ,אני מבקש

ממך להפסיק לצלם.
שלומי זינו:

לא יהיה דיון .לא יהיה דיון .אני אצלם לא יהיה דיון.

דובר:

כבוד ראש העיר נסלק אותו מפה.

שלומי זינו:

ובכוח אתה תסלק את עצמך.

דובר:

אני אסלק את עצמי.

שלומי זינו:

תצא החוצה אתה .ואתה לא יכול לקיים.

יחיאל אדרי:

יש לי שאלה .יש פה חברי מועצה שחייבים כסף אדוני הגזבר .יש חברי
מועצה שחייבים כסף בעירייה .יש חברי מועצה אדוני יש חברי מועצה
שחייבים כסף .אני שואל שאלה בפני הכל .אם יש חברי מועצת עיר שחייבים
כסף ארנונה לעירייה .אני רוצה לדעת .אני מבקש ממך אתה כגזבר אתה חייב
לתת לי תשובות.

שלומי זינו:

אתה שותף לביזיון של כל מה שהיה במועצת העיר הזאת ואתה ממשיך את
הביזיון במועצת העיר.

יחיאל אדרי:

אני שוטר סמוי ...אני

שלומי זינו:

זה הכל תחת השרביט שלך .אני לא אתן לך להמשיך את הישיבה שלא
על פי החוק.
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יחיאל אדרי:

הוא רוצה חוק ,שישלם את החוק קודם כל .שישלם על פי חוק.

שלומי זינו:

אתה קודם כל זה שאתה סוכן במשטרה סמוי .זה לא יעזור לך ,זה

לא יעזור לך גם אם תהיה גלוי זה לא יעזור לך .אני לא מפחד לא מהמשטרה ולא מאף אחד.
אני עובד על פי חוק.
יחיאל אדרי:

אתה לא עובד על פי חוק .אתה יושב פה לא על פי חוק .סימן שאתה

שלומי זינו:

אני עובד על פי חוק .אז תפנה לחברים שלך במשטרה .תפנה לחברים

שלך במשטרה.
יחיאל אדרי:
שלומי זינו:
יחיאל אדרי:

לא .לא .לא אל תתנהג בחוק.
 ....בשום תיק .לא ...אתה חמש שנים ואתה לא תצליח.
אתה לא ,אתה לא יושב פה חוק .אדוני אתה עושה לעצמך ,אדוני

תשלם ארנונה לעירייה .אחר כך תבקש חוק .תשלם את הארנונה.
שלומי זינו:

אני משלם ארנונה יותר מאשר אתה.

יחיאל אדרי:

אתה לא משלם.

שלומי זינו:

יותר מאשר אתה משלם אני משלם יותר משאתה משלם.

יחיאל אדרי:

אתה לא משלם ,אתה לא משלם ,אדוני ראש העיר אני מבקש ,אדוני

ראש אני מבקש.
שלומי זינו:

 ....על הכלה שלך ,שאתה מנהל עסק בבית שלך .תגלה לתושבים מה

קורה בתיקים במשטרה שפתוחים נגדך.
יחיאל אדרי:

לדעת אם יש חברי מועצה שחייבים כסף .שום דבר לא פתוח.

שלומי זינו:

מה שום דבר לא פתוח .יש תיקים במשטרה פתוחים נגדך.

יחיאל אדרי:

שום דבר .תירגע ,כלום ,כלום .אין כלום.

שלומי זינו:

יש תיקים במשטרה פתוחים נגדך .יש חקירות להב  ,433אתה לא

מתבייש.
יחיאל אדרי:

אין כלום .אין כלום .אני מבקש לדעת אדוני הגזבר אדוני ראש העיר

אני מבקש לדעת אם יש חברי מועצה שחייבים כסף בעירייה הזאת זכותי.
אברהם בינמו:

סעיף  3אישור מחיקת חובות על ידי בהתאם לסעיף 339 ,338

לפקודת העיריות בהמלצת ועדת הנחות .מי בעד.
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שלומי זינו:

אתה לא תתקדם לנושא הבא אתה לא תתקדם לנושא הבא .עד שלא

יתקיים דיון בתב"רים על פי חוק .אתה צריך לקיים דיון בתב"רים על פי חוק.
אברהם בינמו:

אחד שתיים שלוש ארבע חמש שש .שבע שמונה תשע.

שלומי זינו:

תקיים דיון על פי חוק.

אברהם בינמו:

בהתאם לוועדת ההנחות אני יכול ל ...מי נגד .מי נמנע.

שלומי זינו:

אני מבקש את זכות התגובה לתב"רים ואתה לא יכול לנהל אתה לא

יכול לנהל את  ...אתה לא יכול לנהל ,אני מבקש להתייחס לנושא הראשון שעל סדר היום.
אני מבקש שהתייחס לנושא הראשון שעל סדר היום .אני לא אתן לכם לנהל את הישיבה .אני
מב קש ...על הנושא .אתה לא תוציא אותי תביא ביריונים ,תביא את המשטרה.
דובר:

תן לו רגע להסביר נו.

אברהם בינמו:

אנחנו ננהל את הישיבה אם תרצה או לא תרצה.

שלומי זינו:

לא יעזור לך.

אברהם בינמו :קודם כל אני מבקש להעיר ... .של שלומי זינו לא יכנסו לפרוטוקול .אנחנו
עושים הפסקה של שלוש דקות .שלוש דקות.
דן תיכון:

אני מבקש להפסיק עם ההפסקות האלה בישיבות .אבי די עם זה כבר.

שלומי זינו :אתה מתנהג באופן ביריוני ,באופן עברייני .מנעתי ממני את זכות הדיבור ,מנעת
ממני את זכות ההצבעה .אתה לא יכול לגנוב .אתה מנעת ממני את זכות הדיון
ומנעת ממני את זכות ההצבעה .אתה לא יכול לגנוב הצבעות אדוני ראש העיר.
אתה לא יכול לגנוב הצבעות .אתה לא יכול לגנוב הצבעות .אתה לא יכול לגנוב
הצבעות .אני מבקש את זכות ההשתתפות.
אברהם בינמו:

אישור מחיקת חובות ,ל ....שניים נמנעים עוברים לסעיף הבא.

הצעת החלטה -אישור מחיקת חובות בהתאם לסעיף  339 ,338לפקודת העיריות בהמלצת ועדת הנחות.
בעד 9
נגד אין
אתה מונע ממני את ההצבעה .אתה מונע ממני את זכות הדיבור
שלומי זינו:
נמנע 2

ואתה גונב את ההצבעות .אני מבקש לקיים דיון .כחוק בסעיף  2ועדת כספים יד'  21ואני
מבקש את הזכות להגיב על הנושא ואני מבקש את הזכות להצביע בנושא.
אברהם בינמו:

כשאני אתן לך את זכות הדיבור.
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שלומי זינו:

אתה לא תעשה מה שאתה רוצה .אתה לא תעשה מה שאתה רוצה פה

זה לא הבית שלך.
אברהם בינמו:

אני אתן לך את זכות הדיבור.

שלומי זינו:

אתה לא תעשה את מה שאתה רוצה .אתה לא תעשה מה

שאתה רוצה פה זה לא הבית שלך .אתה לא תעשה מה שאתה רוצה .פה זה לא הבית שלך.
הדברים שאתה מתנהל .אתה מתנהל על פי חוק .אי אפשר להוציא ואתה היועץ המשפטי
אתה בניגוד עניינים מעכשיו עד סוף הישיבה .אם אתה לא תוכל לתת חוות דעת משפטית
שאתה מתחייב לנושא ברור לכל יועץ מתחיל .אתה לא רוצה לתת חוות דעת ואתה אפילו לא
מנמק למה אתה לא רוצה לתת חוות דעת ,אתה לא יכול לתת שום חוות דעת בישיבה הזאת.
ואני אומר לך אני אפנה למשרד הפנים ,ואני הפעם גם ללשכת עורכי הדין ואני אטפל בזה עד
הסוף .גם אם נשארה ישיבה אחת הישיבה הזאת.
יחיאל אדרי:

אתה מאיים .אתה מאיים אתה מאיים על היועץ המשפטי.

שלומי זינו:

אני לא מאיים .אני מודיע ,אני מודיע.

יחיאל אדרי:

אתה מאיים על היועץ המשפטי.

שלומי זינו:

אתה מאיים על כולם עם המשטרה .אבל מה לעשות שהגיע מישהו

שלא מפחד מהמשטרה.
יחיאל אדרי:

אדון שלומי זינו תשלם ארנונה.

שלומי זינו:

אתה סוכן סמוי של המשטרה ואתה חושב שאתה אתה חושב שיש לך

חסינות אחרי שתבעת כמה אנשים .וניסית לקבור אותו.
יחיאל אדרי:

החברים שלך ,פרדי ,פרדי..... ,

שלומי זינו:

בוא נראה חברים או חברים .אתם יכולים לנצל את הבמה לעשות מה

שאתם רוצים .הציבור לא מטומטם.
דובר:

אני מקווה שהוא לא מטומטם.

שלומי זינו:

בינתיים אדוני ראש העיר אני קורא אותך לסדר .אני קורא אותך

לסדר ,ואני אומר אתם חייבים לפעול על פי החוק .החוק מחייב אותך לפני הצבעה לקיים
דיון .אתה לא קיימת דיון וגנבת שתי הצבעות .אני קורא אותך לסדר ואני מבקש לקיים דיון
בנושא השני .אני קורא אותך לסדר .אני קורא אותך לסדר.
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אברהם בינמו:
שלומי זינו:

אני רוצה לחזור להצבעה.
אני קורא אותך לסדר ,אתה לא תחזור על שום הצבעה כי אין

לזה שום תועלת .אני קורא אותך לסדר ,אני קורא אותך לסדר .אני קורא אותך לסדר ואתה
תקיים דיון.
אברהם בינמו:

שישה בעד ,שניים נמנעים .בהתאם .....עוברים לסעיף הבא,

סעיף  .4פרוטוקול ועדת תמיכות.
שלומי זינו:

ההצבעה הזאת לא תהיה לה שום תועלת .אני קורא אותך

לסדר .אני קורא אותך לסדר .אתה תקיים דיון .אני קורא אותך לסדר .אתה לא תפעל בניגוד
לחוק.
אברהם בינמו:

בבקשה.

שלומי זינו:

אני אומר לך אתה לא יכול לפעול בניגוד לחוק .אולי זו

התוכנית שלך כדי להעביר את המיליונים לכדורגל שאתה התחייבת להעביר אליהם ,אבל כל
הישיבה הזאת .לא אתה לא תגנוב את ההצבעה אני מבקש לקיים דיון בנושא הדיון .יש לי
מה להגיד בנושא השני ,יש לי מה להגיד בנושא השלישי ,יש לי מה להגיד בכל נושא ונושא
ואתה לא תמנע ממני את זכות ההצבעה.
אברהם בינמו:

אנחנו.

שלומי זינו:

הכל מוקלט גם כשאתה  ...את הפרוטוקולים הכל מוקלט

ואני אומר לך זה ילך לעתירה לבית המשפט .וזה לא יעבור .לפני שזה ילך לעתירה לבית
המשפט אני מבקש ממך להתעשת ולעשות דיון חוזר ולתת לי זכות ההצבעה .לא יכול להיות
שאתה כראש עיר שהודיע שפורש אבל מחויב לכדור רגל אתה תעשה אסטרטגיה עם יחיאל
אדרי שגם מחויב לכדורגל ותתכן את הטיול המגעיל הזה שהתקיים עכשיו כדי למנוע ממני
את זכות הדיבור ,וכדי לגנוב את ההצבעות .אני דורש ממך ואני קורא אותך לסדר גם אם ...
על סדר מאה פעמים וזה יכנס לפרוטוקול וזה ילך למשרד הפנים .וזה ילך למשרד
המשפטים .אני לא אלך גם אם .......מפה .אתה תיתן לי לדבר ולהתייחס.
יחיאל אדרי:

תעזוב אותו בחייך.

אברהם בינמו:

טוב רבותיי סעיף.

שלומי זינו:

אני לא אתן לך להגיע ,,,,אני לא ואני קורא לסדר את כל
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חברי מועצת העיר פה בישיבה כדי לשים פעולה עם הדבר הזה .עם כולם אני קורא .גם
אתכם לכולם .אל תשתפו פעולה עם הדבר הזה .היום זה אני מחר זה אתם .הוא לא קיים
דיון אתם מצביעים איתו בדיון הזה .אני אומר לכם.
דן תיכון :

שלומי אתה  ...בינתיים רק צועק .אני רוצה לדבר אני רוצה

לדבר.
דן תיכון:

אתה מדבר.

שלומי זינו:

אז שיתן לי את רשות הדיבור.

דן תיכון:

אבל אם אתה צועק.

שלומי זינו:

שיחזיר את הנושא לנושא השני .

אברהם בינמו:

זה עבר ,זה עבר זה עבר.

שלומי זינו:

אתם הצבעתם .זה לא יעבור אתה בסעיף  2אדוני ראש העיר

אני קורא אותך לסדר .ואני קורא את כל חברי המועצה לסדר .הרי גם ככה זה לא יעבור.
במשרד הפנים וגם ככה זה ילך לבית המשפט תחסוך זמן ואנחנו לא ניתן לך לגנוב ,לא את
המיליונ ים שאתם רוצים לגנוב לכדורגל ולא את המיליונים שאתם רוצים לגנוב לקבלנים.
אני אומר לך על גופתי המתה זה יעבור .זה לא יעבור .אנחנו רוצים לקיים דיון שיהיה
משרד הפנים ,שיהיה משרד ראש הממשלה .אתה תתחיל את סדר היום מהתחלה בנושא
השני .אף אחד לא ידון אף אחד לא ידבר אם אתה לא תעבוד על פי החוק .לא יעזור לך
כלום ,אני לא אתן לך לקיים דיון עד שאתה לא תקיים דיון לפי החוק .אתה רוצה לעשות
הפסקה להתייעץ להתעשת אתה לא קיימת דיון לא בנושא מספר  2שזה תב"רים בעשרות
מיליונים אם לא מאות ולא בנושא מספר  3של אישור מחיקת חובות ארנונה .אני קורא
אותך לסדר .מבקש ממך לקיים דיון.
אברהם בינמו:

זה על פי הסכמה.

שלומי זינו:

שום הסכמה ושום כלום .לא יהיה פה שום דיון עד שאתה לא

תקיים את הדיון ותיתן לי את זכות הדיבור ואני נציג הציבור ,והציבור בחר בי כדי לייצג
אותו במועצה.
אברהם בינמו:

והוא לא בחר בך.

שלומי זינו:

ולא אתה ולא יחיאל אדרי ולא המשטרה והחברים שלו ימנעו
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ממני את זכות הדיבור .גם אם אתה לחוץ להעביר לאלי את הכסף לכדורגל הרי זה גם ככה
לא יעבור .אבל אני לא אתן לך להגיע לסעיף הזה מבלי שתקיים דיון בסעיף השני .יחיאל
אתה יכו ל לעשות פרצופים לחברים .זה לא יעבור הכדור גל לא שתיים וחצי מיליון לא עשרה
מיליון .אני גם בעזרת השם בקדנציה הבאה יקים ועדת חקירה שיבדקו איפה נגנב כל הכסף
ואיפה הוא הלך .כשהצבעת בניגוד עניינים .אני לא אתן לכם לשדוד את הקופה.
אברהם בינמו:

הדברים שלו לא יכולים להיכנס לפרוטוקול .הוא לא יכול,

תעשה מה שאתה רוצה.
אתה יכול להגיד ככה עד מחר ,הם בפרוטוקול ,בפייסבוק

שלומי זינו:

אדוני ראש העיר וכזה יגיע לבית המשפט ,אתה מבזה את העירייה ,אתה מבזה את המועצה
אתה מבזה את המעמד של כל חבר וחבר מועצה.
אברהם בינמו:

שלמה זינו ,דבריך לא יכנסו לפרוטוקול .תודה רבה.

אברהם בינמו:

כמו שסיכמנו ,כמו שסיכמנו אני מבקש לעלות אותם.

אברהם בינמו:

אנחנו מקדמים את נושא אנחנו מקדמים את נושא

אברהם בינמו:

סעיף  ,7הצטרפות נשר לאשכול.

אברהם בינמו:

יש אורח אמרתי לך.

אברהם בינמו:

ברוך הבא.

אברהם בינמו:

יש לך תמיכות ,תצביע לתמיכות.

אברהם בינמו:

טוב בסדר ,בסדר ,בסדר ,בסדר.

אברהם בינמו:

כן .אשל בבקשה.

אברהם בינמו:

יש כאן איתנו דן תיכון ,יושב ראש הכנסת לשעבר ,חבר

מועצת העיר .יועץ משפטי .אשל ארמוני .אשל ארמוני.
אברהם בינמו:

הנושא על סדר היום ,הנושא על סדר היום .הצטרפות עיריית

נשר לאשכול רשויות הר הכרמל .יש הערות.
אברהם בינמו:

מי בעד.

דובר:

שלומי.

יחיאל אדרי:

בריון ,בריון ,אתה פושע .בריון .פושע .אתה פושע .אתה פושע.
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אברהם בינמו:

מי בעד .לא .לא.

דובר:

נדון בה .נושא .7

יחיאל אדרי:

אין לך סיכוי.

אברהם בינמו:

רועי רועי .רועי  ...לקדם את הנושא הזה לסדר יום .מי בעד.

אברהם בינמו:

לא .אני לא רוצה .אני רוצה רק להעלות את הנושא .אחרי אני

צריך לעלות את הנושא הזה.
את הנושא שעל סדר היום .שתיים שלוש ארבע .מי

אברהם בינמו:
נגד.
דובר:

אתה מונע הצבעה.

דובר:

אתה לא מונע הצבעה.

אברהם בינמו:

רועי ,שש ,שבע.

אברהם בינמו:

 ....בע"מ .... .בע"מ ,מי בעד.

דובר:

אתה אל תצעק .אתה אל תצעק .אתה רוצה לדבר

איתי תוריד את הקול.
תודה רבה הבקשה היא כך.

דובר:

דובר :אם אתה חושב שאתה צועק עלי אז זה לא ככה.
דובר :תמשיך לצעוק....
דובר :שמונה בעד.
הצעת החלטה -העלאת נושא  7לדיון כעת -בנושא הצטרפות עיריית נשר לאשכול רשויות.
בעד8 -
נגד אין.
נמנע 3 -

אברהם בינמו:

לא .ומתי צריך להעלות את  ...לקיים הצבעה?

יחיאל אדרי:

בריונות מה שאתה עושה.

אברהם בינמו:

אתה  ...רגע?

דובר:

אבל גם יש מדינה.

דובר:

אדוני ,אדוני ... ,שאתה עושה נקמה.
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דובר:

שב בשקט אתה אורח.

אברהם בינמו:

אני מבקש ,אני מבקש להפסיק רגע את הדיון.

(מדברים ביחד)
אברהם בינמו:

 ....הישיבה נעולה תודה רבה.

*** נעילת הישיבה ***

____________

__________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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