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סדר יום:
 .1מישכון גו"ח  11232/107לטובת מפעל הפיס למשך  5שנים על סך  ₪ 100,000לצורך
קבלת מענק לשיפוץ/מיזוג הספריה העירונית.
 .2חוק עזר לנשר שצ"פ
 .3פרוטוקול ועדת תמיכות יד 14
 .4הצעה לסדר :בית העלמין נשר -שלומי זינו
 .5הצעה לסדר :תוכנית המצטיינים במכללת אורנים -אדווה קאופמן
 .6אישור הסדר פשרה לחוב בהמלצת ועדת הנחות עפ"י סע'  339לפקודת העיריות

פרוטוקול
אבי בינמו:

טוב ברשותכם ,בסדר ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת מועצת העיר מן
המניין מספר  867/7/2018נוכחים אבי בינמו ,יחיאל אדרי ,נעמי כספי ,בוריס
אייזנברג ,גאורגי גרשקוביץ ,אדווה קאופמן ,ישי איבגי ,רועי לוי ,דן תיכון
שלומי זינו ,איגור גורביץ ,ניסים בן לולו ,כן משתתפים מטעם העירייה ,מיכל
ליבנה ,גזבר העירייה מיכה ז'נו ,מעין פולק ,סגנית היועץ המשפטי ,אורחים
נכבדים ,בהמשך לשאלה ששאלתי קודם לפני שנתחיל את סדר היום לעניין
(לא ברור) אבן ,מה שנעשה שם זה מה שנעשה כדומה למפעל נשר ,מאחר
והמפעל הפסיק את פעילותו גם מפעל הזפת וגם החציבה מפעל הזפת לא
קיבל את האישור שלי לפעול למרות ש ...את כל ההיתרים וגם מפעל הבטון
 ...על מנת להפחית את העלויות שלהם פשוט החליטו למכור (לא ברור),
למרות שהייתה תוכנית מאוד יפה לעשות מהברזלים האלה משחקיה לילדים
אני מספר לכם תוכנית מאוד יפה כנראה שזהו זה ברגע שהמקום הזה לא
פעיל כבר  11שנים ,פשוט הם מפרקים ומוכרים את הברזל ,מחצבה לא תהיה
שם ,אמרתי כל עוד אני חי כל עוד אתם פה ,אני סומך גם עליכם ,זה מה
שהולך לקרות מה שקורה כפי שקרה במפעל נשר הם הסירו הרבה גגות ברגע
שהמבנה הוא מבנה משלמים עליו ארנונה ,גם הם מצאו את הפטנט וצר לי
באמת על מה שקורה גם במפעל המלט כי מפעל אין יש סך הכול טחינה יש
תוכנית לפטר עוד  28עובדים מפעל שהיה  1,000איש הגיע ל 56ובאמת זה
צער גדול בשבילי אני בעד התעשייה כפי שאתם מבינים אתם תהיו רגועים
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הכול בסדר קיבלתי את ההערה אני מקווה שתעבירו את המסר והכול בסדר,
על סדר היום יש מישכון,
דן תיכון:

אולי תרחיב קצת לגבי התוכנית הארצית למחצבות איפה היא עומדת?

אבי בינמו:

כל המחצבות יקומו ברעננה ובסביון,

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

אני אומר לך איפה כל המחצבות בנשר לא תהיינה מחצבות בנשר היו 5
מחצבות וברוך ה' סגרנו את כולם ,אחת מהם שוקמה

בקרן לשיקום

מח צבות יש מיליארדים למעשה המדינה אולי שיקמה עוד שתי מחצבות אחד
מהם במבשרת ציון והשקעה שם כ( ...200לא ברור) מיליון שקל ,ואנחנו לפי
התוכניות שלנו כל המחצבות האלה היו מיועדות לשיקום המחצבה ב 4וחצי
עברה שיפור רוב הקרקעות שמה נמכרו יש כבר תוכניות בנייה תעשייה
מ סחר אין למגורים המחצבה שהייתה מול מפעל המלט נשר לא פעילה כבר
עשרות שנים ,היא לא קוראים ושמה כידוע לכם לפי מה שאתם מכירים יש
שם תוכנית בנייה שלדעתי היא מצוינת לדעת אחרים היא פחות טובה,
הבעתם את ההתנגדות שלכם בצורה מאוד מכובדת יש את המחצבה בדרום
ההר...
שלומי זינו:

אתה  ...התנגדות של העירייה לסיים את זה,

אבי בינמו:

שנייה שנייה ,דרום ההר ...כן כן זה מחצבה ששמה הייתה בזמנו תוכנית ,היי
התוכנית של ראש העיר הקודם גם אם ליצור רכבל על הבסיס רכבל הקיים
אלה שזה לא אושר על ידי רשות הטבע והגני החברה להגנת הטבע בגלל
האספקטים של שקשורים ותופתעו לשמוע ,ומה יקרה עם הגחליליות אספר
לכם את הכותרת של האירוע הזה מלפני  20שנה המחצבה הזו היא ברשות
חברת כלל אחת הבעיות לעשות שם משהו אפילו משהו פשוט היא (לא ברור)
לבתי חניה אין שם אפשרות ליצור חניה זה אחד המקומות הכי יפים בישראל
מי שהולך ומשקיף שם אנטנה של בזק ,מה שכן במחצבה מול מפעל המלט
בנשר אחד הדרישות שלנו הייתה שם ביצה שבמהלך השנים כל האבק שנותר
היה נשפך לביצה הזו ,אנחנו דרשנו מהם להוציא את כל הפסולת שנשפכה
שם ,אני רוצה להבטיח חלק מכם

שכל הציפורים הנודדות שעוברים
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מאפריקה לצפון יהיו בנשר אתה מרגיש שאתה בנשיונל גאוגרפי אני חושב
שמעטים מכירים את זה,
דן תיכון:

זה שטות,

אבי בינמו:

אל תגיד לי שטות

דן תיכון:

שטות גדולה,

אבי בינמו:

מה שאני יודע...

דן תיכון:

הם עוברות דרך עמק החולה

אבי בינמו:

דן ,עמק החולה עוברים רק הגורים ,אני אומר לך עשרות אלפי ציפורים,

דן תיכון:

יש...

אבי בינמו:

אני אומר לך תשמע רגע,

שלומי זינו:

מה אנחנו עכשיו בשיעור היסטוריה? בוא תגיע לסדר היום ,בואו נתקדם בוא
תעלה את הצעות לסדר היום,

דן תיכון:

לא לא זה דבר חשוב מה שהוא אומר,

שלומי זינו:

איזה דבר חשוב הוא אומר הבענו את ההתנגדות שלנו

רועי לוי:

למה הוא מדבר על המחצבה,

שלומי זינו:

עזוב אותך איזה מחצבה איזה נעלים ,בוא תתקדם ,באמת נו ,דבר לסדר
היום,

אבי בינמו:

פעם אחרונה שהגישו משהו בנעלים זה היה סושי לא ,טוב ניתן את ההסבר
בהזדמנות נוספת,

דן תיכון:

תגיד זו הישיבה האחרונה שלנו?

אבי בינמו:

לא מה פתאום יהיה עוד  6ישיבות בערך ,אני חושב שכן,

דן תיכון:

זו אחרונה,

אבי בינמו:

אני חושב שכן תהיה עוד ישיבת הזדהות שלא חייבים לעשות אותה אני מניח
שכן ,אתה יכול...

דן תיכון:

אני אשאל אותך עוד שאלה,

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

נוכח ה אווירה הלוהטת בצפון ובדרום אם אתה ער לכך שצריך לבדוק את
מצב המקלטים בנשר ואם אתה עם יד על הדופק בנושא הזה?
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אני שמח על השאלה המקלטים נבדקים באופן שיטתי אחת הבעיות הקשות
שיש לנו בנשר זה אזור רחוב ששת הימים שאין שם מקלטים בכלל והדרישה
הייתה עם אלוף פיקוד העורף לפני כחודש זה לקבל מיגוניות כדי להציג
אותם גם באזור הזה וגם באזורים אחרים ,אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק
אנחנו בתרגילים ם פיקוד העורף אני מקבל מידע באופן ישיר חלק מידע
מסווג לא שאני כזה אבל יש חלק שנצטרך לשמוע...

דן תיכון:

אבל מה קורה עם כל השכונות שאין בהם ממד?

אבי בינמו:

בכל השכונות אני יכול להגיד לך כבר לפני שנים שלוש אנחנו אפילו בבניינים
גבוהים שאנשים השתלטו עליהם במחסנים איפה שיש מקלט בין בתים
לדוגמא ברחוב חבצלת נכנסנו למקלטים  200כיסאות מישהו פשוט השתלט
על המקלט  24שעות הבאנו משאית פינינו את זה עם המשטרה ,והטלנו עליו
את האחריות יש מקומות שקצת יותר קשה אבל אני אומר לך האזור הכי
בעייתי וקודם כל מצב המבנים שיש לנו בבן דור המבנים קיימים ,שתמיד יש
חשש מרעידת אדמה משהו כזה ,אני יכול להגיד לך שהחשש הגדול שלי
כראש עיר וכתושב זה רק שריפה ,אני פחות חושש מטילים פחות חושש
מדברים אחרים ,לשריפה יש עוצמה סכנה שאין לה אח ורע ועל זה אני מנסה
להקפיד כל הזמן גם לכיבוי אש וגם בשיחות עם האלף (לא ברור) חטיבת
גולני,

שלומי זינו:

ואז אתם כורתים עצים

אבי בינמו:

ואני יכול להוסיף לשלומי שעל כל עץ שנכרת בנשר נשתלו עשרה,

שלומי זינו:

כן אצל...

אבי בינמו:

יחד עם זאת,

שלומי זינו:

אצל (לא ברור) אלמוגים בתוך השטח הזה

אבי בינמו:

יחד עם זה ,אני לא מעסק עם כל התוכניות ,יחד עם זאת הדבר שאנחנו
מקפידים עליו הקפדה יתרה בעיקר מאוד ,גם לאנשים פרטים זה עץ זית
שרוצים להוציא אותו מחצר הבית אנחנו מעתיקים אותו אנחנו מטפלים בו
בעיקר בעצי זית ,אומנם בעצם..

בוריס אייזנברג :מה עם העצים שפה
אבי בינמו:

כל העצים האלה,
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בוריס אייזנברג :איפה הם?
אבי בינמו:

יש להם ,חלק כבר נשתלו ,עוד כ 60עצים אמורים להישתל,

בוריס אייזנברג :למה בכלל הורידו אותם?
אבי בינמו:

כי בונים תוכנית חדשה ,כולם ישתלו בחזרה,

בוריס אייזנברג :לאן איפה באמצע מה אתה מדבר?
שלומי זינו:

איך יש כאלה שכרתו אותם בלי השורשים בלי כלום אי אפשר לשתול אותם
לא כלום מה אתה מדבר ,בוא נתקדם לסדר היום מה זה תוכנית אקטואליה
היום,

דן תיכון:

מה בסדר היום זה דברים יותר חשובים,

שלומי זינו:

אבל הוא מברבר

דן תיכון:

הוא לא מברבר תן לו ל...

ישי איבגי:

אנשים מדברים על העצים כל היום (לא ברור) בסדר גמור עוד מעט הוא ידבר
על בית ספר דתי יגיד כמה מילים ,הוא מחייך,

אבי בינמו:

יש כ 100עצים וכ 40יש פתרון ,אנחנו בדיונים מאוד משמעותיים ,עם ה ...של
חברת יפה נוף ,לנסות לשתול חלק בדרך משה לא את כולם ניתן בגלל מבנה
הקרקע והאזור וחלק יישתל בשדרה שאמורה להוביל מהכניסה לאצטדיון יש
תוכנית שם של כביש ושדרה ,חלק מהם יישתל לשם ,אני מאמין שיהיה
פתרון לכל העצים ,למרביתה ותודה לאל עד היום אני חושב שנתנו פתרון
למרבית הדברים אחד המקורות ששתלנו עצים ותפסו בצורה מכובדת
וברחוב החרוב פשוט הקפדנו על בקטע של מהאלון כלפי השיטה כלפי האשל
סליחה שם נשללו משני הצדדים עצים ,העצים תפסו ההשקיה תפסה העצים
כבר פורחים אני מניח שתוך שנה שנתיים תהיה שם שדרה מאוד יפה ,לא
הצליחה דרכנו בנושא הזה לדרך משה ,ומשם קיבלנו הצעה לשתילים קטנים,
השתילים האלה לא תפסו כל כך פה ,אבל נדמה להם חלופה שתעשה את
הדרך הזו יפה יותר יעשו אותה אחרים אם ירצו מי שימלא את התפקיד,
המועצה שתמלא את התפקיד הבא יוכל לטפל בהם,

דן תיכון:

עוד בקשה אליך.

אבי בינמו:

בקשה?

דן תיכון:

לגבי...
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שלומי זינו:

אני רגוע,

דן תיכון:

בש עה טובה התחילו לסלול להקים אם תרצה את המטרונית ,אבל אני לא
יודע אם עובדים ברצינות או לא עובדים ברצינות זה לא נראה שעובדים
ברצינות הם לפחות כשאני עובר משני הצדדים של האי מכרו בטונדות זה
צימצם את שני השבילים בכל צד,

אבי בינמו:

שני מסלולים,

דן תיכון:

תלמד ,לחצי צריך להסביר את כל העניין הזה של הבטונדות ולסמן כראוי את
הכביש שהרי אני לא רוצה לומר על מצב הצבע בכבישי נשר אבל לפחות
בכביש הראשי

בוריס אייזנברג :אתה לא נוסע בצהרים בבוקר ,הנתיב אחד סגור כל כולם בפקקים הנתיב
אחד,
דן תיכון:

אני אמרתי לזה התכוונתי

רועי לוי:

הוא אמר ,אולי שיעבדו בלילה,

נעמי כספי:

עובדים בלילה .אתמול נסעתי ה 12או  12וחצי בלילה כל היה סגור...

אבי בינמו:

הפרויקט הזה לשנתיים

דן תיכון:

הלוואי לשנתיים,

אבי בינמו:

הפרויקט הזה לשנתיים הערה שלך במקום ,הערה כזו התקבלה אנחנו
ביקשנו בצורה מסודרת,

דן תיכון:

חבל שאתה לא מביא לכאן את מהנדס העיר,

אבי בינמו:

סליחה,

דן תיכון:

ואת היועץ המשפטי שאני (לא ברור)

אבי בינמו:

היועץ המשפטי חולה,

דובר:

רפואה שלמה,

אבי בינמו:

חולה כן,

דן תיכון:

שיחלים,

אבי בינמו:

ביקשנו ממנו להגיע לכאן,

שלומי זינו:

היא קיבלה ייפוי כוח?
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האיש חולה ,אני רק רוצה לסיים (מדברים יחד) פנינו לחברת יפה נוף
שתעבוד בלילה ,הערה שלך שהנתיבים צומצמו היא נכונה מאוד למרות
שבאירופה ככה כל הנתיבים,

דן תיכון:

אתה מבין הם (מדברים יחד) מסלולים,

סעיף  -1מישכון גו"ח  11232/107לטובת מפעל הפיס למשך  5שנים על סך ₪ 100,000
לצורך קבלת מענק לשיפוץ/מיזוג הספריה העירונית.
אבי בינמו:

נכון ,טוב ברשותכם אני רוצה לעבור לסעיף הראשון משכון

שלומי זינו:

מה עם ההצעות לסדר לפי...

אבי בינמו:

1132107

שלומי זינו:

לפי פקודת העיריות ....

אבי בינמו:

לטובת מפעל הפיס,

שלומי זינו:

צריכים להיות בסדר היום ,למה העברת אותם ומאיזה סעיף בחוק אתה יכול
להרשות לעצמך...

אבי בינמו:

בוא נגמור שתי דברים פשוטים ואחר כך...

שלומי זינו:

לא אבל יש חוק כל פעם אתה עושה את הדברים האלה לא תיקון פרוטוקול
יש הצעות לסדר להכניס אותם כנושא ראשון לא בגלל שאתה עושה טובה
למישהו כי החוק מנחה אותך לעשות ככה ,אם יש לך חוות דעת משפטית
שאומרת לך שאתה יכול לשנות את סדר היום בניגוד לפקודת העיריות
בקשה ,אם לא נתחיל את סדר היום לפי החוק,

אבי בינמו:

רבותי סדר יום מופיע,

שלומי זינו:

אתה לא יכול לקבוע סדר יום שמנוגד לפקודת העיריות ,ופקודת העיריות
הצעות לסדר יום ושאילתות חייבות לבוא ראשונות לסדר היום,

אבי בינמו:

כידוע ל...

שלומי זינו:

אם אין לנו יועץ משפטי ואנחנו לא יודעים מה המעמד של הסגנית פולק אם
היא יכולה לתת לך (לא ברור) או לא,

אבי בינמו:

רק אותי אתה יכול לשאול,

שלומי זינו:

רק אותך ,זה שאני מסתכל עליה זה בסדר אבל תגיד אתה עוד פעם רוצה
לעשות לי משטרת דיבורית אני מבקש ממך לפתוח את הישיבה כשהצעות
לסדר היום מעוצבות בראש סדר היום ,ועל פי החוק כמובן,
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אבי בינמו:

מאחר ואתה לא פרשן של החוק,

שלומי זינו:

אי לא פרשן החוק מפורש לא ניתן לפירוש

אבי בינמו:

אתה לא יודע את החוק,

שלומי זינו:

לא ניתן לפירוש לא הבאת חוות דעת שאומרת משהו אחר,

אבי בינמו:

מאחר ואתה לא מכיר את החוק,

שלומי זינו:

אני מכיר את החוק אתה לא מכיר את החוק אתה זה שמכיר את החוק
ועובר על החוק ומתי שאתה עובר על החוק אתה אומר שאתה לא מכיר את
החוק ,אל תתחיל תתחיל לפי הסדר יש הצעות לסדר היום הם צריכים להיות
בראש הסדר יום ,אם יש לך חוות דעת משפטית שאומרת שיש לך אפשרות
לפעול בניגוד לחוק גם בנושא של סדר היום אנחנו נשמח לפעול על פי חוות
דעת משפטית ,אין חוות דעת משפטית אתה מתבקש לעלות את ההצעות
לסדר כפי שהחוק מחייב אותך בראש הנושאים שעל סדר היום

אבי בינמו:

סיימת?

שלומי זינו:

כן סיימתי בוודאי אם צריך להמשיך אני אמשיך אני רוצה שתשנה את סדר
היום ואנחנו ננהל את הישיבות על פי חוק.

אבי בינמו:

סיימת?

שלומי זינו:

בקשה ,אז להתחיל עם ההצעה לסדר,

אבי בינמו:

על סדר היום,

שלומי זינו:

אין זה לא ילך בבריונות אתה אני אומר לך אבי זה לא ילך בבריונות יש
הצעות לסדר הצעות לסדר חייבות להיות נדונות בראש סדר היום ,אם יש פה
סגנית יועץ משפטי שיכולה לתת חוות דעת שסותרת את החוק בבקשה,

יחיאל אדרי :רגע אני לא מבין,
אבי בינמו:

על פי,

יחיאל אדרי :אין סדר יום?
אבי בינמו:

יש סדר יום,

יחיאל אדרי :איפה הבעיה?
אבי בינמו:

צריך להכניס  2הצעות לסדר יום של אופוזיציה על פי סדר הגעתם לא חייב
להיות בתחילת הישיבה
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חייב להיות בתחילת הישיבה הצעות לסדר ושאילתות חייב להיות בתחילת
הישיבה,

אבי בינמו:

אני מבקש ממך לא להפריע לי,

שלומי זינו:

לא אתה מפריע לי,

אבי בינמו:

אני מבקש,

שלומי זינו:

אתה מפריע שאתה כל ישיבה מחפש דרכים לפעול גם בנושא של סדר יום
בניגוד לחוק ואני דורש ממך לפעול על פי חוק גם אם זו ישיבה אחרונה וגם
אם  ....דרך להעביר איזה משהו בסעיף ראשון או בסעיף שני או סעיף שלישי
הצעות לסדר צריכות להיות בראש סדר היום יחד עם שאילתות וזה חוק של
פקודת העיריות זה מה שקובע ואם אתה חושב אחרת תביא חוות דעת
משפטית ונשנה את זה ,כרגע אין לך שום חוות דעת משפטית שאומרת אחרת
אז אנחנו נפעל על פי חוק,

אבי בינמו:

לך יש חוות דעת משפטית להפריע?

שלומי זינו:

אני לא צריך חוות דעת משפטית,

אבי בינמו:

להפריע?

שלומי זינו:

לא אתה מפר יע זה עוד פעם פרשנות שלך אני מפריע לך מרגע שנכנסתי לפה
זה אני מבין אין שום בעיה ,אבל זה לא אומר שאני אאפשר לך לנהל את
הישיבות שלא על פי החוק ,למה היא יושבת פה אם היא לא יכולה לתת
חוות דעת גברת פולק? את יכולה לתת חוות דעת משפטית?

אבי בינמו:

סליחה אדוני אתה לא יכול לפנות אליה ,אני יכול לפנות אליה,

שלומי זינו:

אז רגע מה אתה בעל הבית שלה?

אבי בינמו:

אני,

שלומי זינו:

אתה בעל הבית שלה?

אבי בינמו:

אני ראש העיר

שלומי זינו:

היא עובדת אצלך?

אבי בינמו:

אני מנהל את סדר היום,

שלומי זינו:

היא עובדת אצלך? כן ומה אתה מחליט מתי היא מדברת ומתי היא לא
מדברת?

אבי בינמו:

אם אתה תאפשר לי...
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לא אם יש פה יועץ משפטי אז יש אם אין אז למה אתה עושה את הישיבה
תדחה את הישיבה עד שהיועץ המשפטי יבריא אם יש פה סגנית משפטית
שמקבלת שכר ובאה לפה לישיבה והיא לא יכולה לתת חוות דעת משפטיות
ואין לי שום דבר אישי נגדה ואני מצד בשביל ל ...שאת לא יכולה לענות בלי
רשות מהוד מלכותו ,אבל זה לא ילך ככה ,הישיבות מועצה לא יכולות
להתקיים בלי יועץ משפטי שמייעץ לנו איך לפעול בסוגיות משפטיות

אבי בינמו:

הייתה לך אפשרות להלין על כך קודם כל

שלומי זינו:

לא ,לא לא לא אתה נכנס ואתה מנסה להיות פרשן משפטי,

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

שלומי זינו:

אתה לא פרשן משפטי אתה לא יכול לפרש את החוק

אבי בינמו:

תן לי לסיים,

שלומי זינו:

בלי חוות דעת משפטית ,תביא חוות דעת משפטית ,תראה שהחוק אומר
אחרת תראה שיש לך אפשרות לסדר את סדר היום בניגוד לחוק ואני אכבד
עם זה חתום על ידי יועץ משפטי שמוסמך ...

יחיאל אדרי :כל מה שחתום על ידי היועץ המשפטי אתה תכבד?
שלומי זינו:

כן ,בוודאי ,אין לי ברירה אחרת,

אבי בינמו:

אתה תאפשר לי להמשיך את הדברים?

שלומי זינו:

אני אאפשר לך אבל אני מבקש,

אבי בינמו:

אני מבקש ממך לא להפריע

שלומי זינו:

אני מבקש ממך לא להפריע לנו ולא להכניס אותנו למהלכים לא תקינים
ולפעול בניגוד לחוק ואני מבקש ממך להתחיל את סדר היום בהצעות לסדר
לא אכפת לי גם שההצעה שלי תהיה שנייה אני לא,

אבי בינמו:

סדר היום כפי שנקבע ונשל אליכם וכך הוא יתקיים,

שלומי זינו:

לא אז זה בריונות הוא לא התקיים,

אבי בינמו:

אז אתה תליך על זה,

שלומי זינו:

אני לא אלין אתה תלין עוד  3חודשים שתהיה בבית אתה תלין על עוד הרבה
דברים אתה תלין זה לא ילך ככה זה לא ילך הבריונות הזאת אני בישיבות
אחרונות אמרתי לך את זה אתה שאבת ממני אנרגיות רבות ובסופו של דבר
העברת את מה שרצית להעביר אתה מנצל את זה שאנחנו בתקופת בחירות
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שאנחנו עסוקים אבל אני אומר לך אני לא אתן לישיבה להתנהל שלא על פי
החוק ,יש לי הצעה לסדר עד שאתה מביא בכלל הצעה לסדר שלי אחרי
תשעה חודשים שהגשתי למעלה מ 24הצעות לסדר אז גם כשאתה מביא
אותה אתה זורק אותה לסוף סדר היום ,אני לא אתן לזה יד,
אבי בינמו:

אני מבקש ממך לא להפריע פעם ראשונה,

שלומי זינו:

אני מבקש ממך לא להפריע ולא לקיים את הישיבה כולל...

אבי בינמו:

אני מבקש ממך לא להפריע פעם שנייה,

שלומי זינו:

ללא חוק פעם רביעית ואם אתה...

אבי בינמו:

ואני מבקש ממך לא להפריע פעם שלישית

שלומי זינו:

הבריונות שלך לא תעזור לך

אבי בינמו:

אנחנו עכשיו לא הפרעה שלך,

שלומי זינו:

ארבע פעמים

אבי בינמו:

לאור ההפרעה שלך אנחנו...

שלומי זינו:

זה לא ילך אני לא מפריע,

אבי בינמו:

אנחנו נצא להפסקה של חמש דקות סגור את הפרוטוקול,

שלומי זינו:

בקשה,

אבי בינמו:

לבריאות.

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

על סדר היום גוש וחלקה  11232107לטובת מפעל הפיס במשך  7שנים על סך
 ₪ 100,000לצורך קבלת מענק לשיפוץ מיזוג הספריה העירונית רק בהערה

בוריס אייזנברג :לא יש לי,
אבי בינמו:

אני יודע שיש לך ,רק בהערה אחת כן מר בוריס,

בוריס אייזנברג :אני מבקש לדחות את סעיף  1אני ביקשתי פעמים לשלוח לנו חומר לעיון
לא קיבלתי לא תגובה ולא חומר ,אני לא יכול לעדכן משהו שאני לא מכיר,
אבי בינמו:

בסדר אני לא קיבלתי כי אני לא פתחתי את המייל שלי ,אבל ברשותך

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

ברשותך אני מבקש שמיכה,

בוריס אייזנברג :לא אני אומר עוד פעם...
אבי בינמו:

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה,
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בוריס אייזנברג :אני זה מה שאמרתי,
אבי בינמו:

אבל תגיד מה שאתה רוצה,

בוריס אייזנברג :כן,
אבי בינמו:

אף אחד לא מפריע לך להגיד את הדברים ,עד שתצביע כבר מזגנו את
הספריה ,מה אתה חושב שלא דואגים לילדים ,אבל

בוריס אייזנברג :אתה לא דואג
אבי בינמו:

תן לי שנייה,

בוריס אייזנברג :כבר פחות משנים שנה אין (מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לי שנייה בוריס,

בוריס אייזנברג :מה אתה כבר היית יכול (מדברים יחד) לעשות שם,
אבי בינמו:

בוריס באמת בוריס,

דובר:

שנתיים,

בוריס אייזנברג :שנתיים עוד יותר גרוע,
אבי בינמו:

לפני ה...

דן תיכון:

אולי תסביר את העניין?

אבי בינמו:

אז בקשה מיכה ,בקשה מיכה,

בוריס אייזנברג :לא אתה תענה לי קודם,
אבי בינמו:

אני אענה לך אני עוד לא סיימתי,

בוריס אייזנברג :למה אתם לא מתייחסים למיילים של חברי מועצה,
(מדברים יחד)
מיכה ז'נו:

נשאר תבר מתקציב מפעל הפיס למיזוג בספריה בסך  ₪ 100,000מפעל הפיס
כחלק מהתהליך לאשר את המענק מבקש לבדוק זכויות קניין ,למה זכויות
קניין הוא רוצה לדעת שהנכס של הרשות זה לא משקיע את הכסף בנכס ואז
הרשות מוכרת אותו והוא רוצה לראות בנסח טאבו מופיע חלק מהחלקה ...

אבי בינמו:

חלק קטן כן,

מיכה ז'נו:

על חלק קטן של בנק המזרחי ,פנינו למפעל הפיס ,מפעל הפיס הציע את
הפתרון בכתוב ממנו כדי לפתור את הבעיה לרשום משכון ל 5שנים על הנכס
הספרייה תמשיך להיות וזה תנאי שלא לישוב המענק זה הכול

דן תיכון:

אני רוצה להבין מה הוא אומר?
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אני אגיד לך מה הוא אומר ,מסתבר שמלפני  20או  30שנה כאשר נבנתה
הספריה בערך מלפני  25שנה ,יש שם קטע רצועה של מטר ,מטר וחצי לאורך
כל המקום הזה שהיא של הסוכנות או משהו כזה ,בדרך כלל אנחנו לא נקלים
בבעיה כזו ,היום מפעל הפיס מקפיד יותר ובא ואומר אני נותן לך כסף לבצע
מזגנים או לבצע ספריה או לבצע שיפוץ אני רוצה לדעת שהכסף הוא הולך
לשם לא לחינם אנחנו פותחים,

דן תיכון:

איך הוא יכול לדעת?

אבי בינמו:

הם בודקים מה זאת אומרת,

דן תיכון:

זה לא כסף צבוע

אבי בינמו:

לא זה כסף צבוע מה זאת אומרת? צבוע זה כסף צבוע הם גם בודקים את זה
הם גם דורשים מאיתנו דרך אגב לפתוח חשבון בנק בדקסיה רגע אתה ,שמע
אנחנו עובדים לפי הסדר דן באמת ה 100,000שקל זה לאר הסיפור העניין
כאן שבא הגזבר ובצדק בא ואומר אני רוצה לשריין יש לי תמיכה כספית אני
רוצה לקחת את זה יכולנו גם לא לדון בזה בכלל ,אבל מאחר והגזבר עושה
עבודה מצוינת ומאחר והרשות נמצאת ביתרת עודפים טובה ,הביא את
הנושא הזה אני חושב שזה החלטה מאוד פשוטה רוצים לדון עליה בבקשה,

שלומי זינו:

אני רוצה להתייחס,

אבי בינמו:

בקשה,

שלומי זינו:

כאן במקום בסעיף הזה ל...למנהל הספריות הציבוריות במשרד התרבות
והספורט ושנהנה לבנייתנו ומיד בשבוע הבא עם ההתקנה של המזגנים
יועבר תקציב של  100,000שקלים לעיריית נשר,

אבי בינמו:

מה השם שלו?

שלומי זינו:

שם שלו רגע שנייה ,יש חיים חדד

אבי בינמו:

אם (לא ברור) צרך ל..

שלומי זינו:

אין בעיה ,אני כבר שלחתי פניה בנושא הזה לגזבר ,שנייה

דן תיכון:

תגיד הגזבר מקבל אותך לשיחה?

שלומי זינו:

בועז דהן,

אבי בינמו:

בועז ,כן? אני מבקש לעלות להצבעה,

שלומי זינו:

אתה לא ענית,
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אבי בינמו:

אני עניתי,

שלומי זינו:

לא ענית,

אבי בינמו:

מי בעד? ,אחד שתים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה בעד .מי נגד? אני גם
בעד ,אחד שתים שלוש נמנעים ,ספרתי נכון ,תשע בעד,

בוריס אייזנברג :דן לא הצביע,
אבי בינמו:

דן לא הצביע 8 .בעד ו 4נמנעים אין נגד,

ישי איבגי:

לא דן לא נמנע הוא לא מצביע,

דן תיכון:

אני לא מצביע

אבי בינמו:

מה זה לא מצביע?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב דן לא מצביע 3 ,נמנעים ,מה אני מכבד אותך דן מכבד אותך,

דן תיכון:

מה שאני לא מבין לא,

יחיאל אדרי :אנחנו לא נמנעים מהפעולה עצמה אלה מעצם זה ש...
אבי בינמו:

אין הסבר,

יחיאל אדרי :שחבר מועצה לא קיבל את ההסבר שהוא היה צריך לקבל,
אבי בינמו:

אני לא ראיתי את הפניה אם הייתי רואה את הפניה לא אמרתי שלא שלחת
אמרתי שלא ראיתי את הפניה,

בוריס אייזנברג :עוד פעם אני גם שלחתי אליך,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבל זה  700בקשות ליום שלא נענו,

אבי בינמו:

בקשה מה אתה חושב שאני יכול לקרוא ביום  400מיילים? לא.

שלומי זינו:

אבל יש יועץ משפטי שלפי דעתי שיודע לענות בדיוק מתי שצריך,

הצעת החלטה -מאשרים מישכון גו"ח  11232/107לטובת מפעל הפיס למשך  5שנים על סך  ₪ 100,000לצורך
קבלת מענק לשיפוץ/מיזוג הספריה העירונית.
בעד8-
נגד -אין
נמנע3 -

סעיף  -2חוק עזר לנשר שצ"פ
אבי בינמו:

כן ,חוק עזר סעיף  2חוק עזר לנשר שצפ

(מדברים יחד)
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דן תיכון:

רק את הסעיף הזה קראתי ולא הבנתי

שלומי זינו:

גם אני לא הבנתי כלום,

אבי בינמו:

תכף מיכה יסביר אותו,

דן תיכון:

סך כך שלא נבין,

אבי בינמו:

דרך אגב את חוק עזר במדינת ישראל קשה להבין,

שלומי זינו:

משרד הפנים מאפשר בסדר,

אבי בינמו:

חוק עזר שצפ נועד למימון עבודות להקמת שטחים ציבוריים פתוחים,

שלומי זינו:

שינויים דרמטיים,

אבי בינמו:

כגון התקנת מתקני משחקים התקנת מערכות השקיה התקנת מערכות
תאורה וכל עבודה אחרת הדרושה להקמת שטח ציבורי כספי ההיטל
המנוהלים במשק סגור ומשמשים בהתאם לנקבע בחוק העזר ,מגבלת הגביה
וזה לתשומת ליבכם מסתיימת ב 27/8/18מונה בפניכם תעריף חדש שאושר
על ידי חברת ג'יגה בהתאם לתחשיב שבוצע על ידי,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תקבלו הסבר תנו שנייה אחת ,שבוצע על ידי רואה חשבון בוכניק לכן יש
ברשותכם אנחנו מבקשים לאשר את עדכון התעריף והארכת מגבלת הגביה
במידה ולא הכנסות העירייה פשוט יפגעו מיכה בוא תיתן את ההסבר כדי
שאנשים יוכלו להתייחס בצורה רצינית,

מיכה ז'נו:

חברת ג'יגה זה חברת בקרה של משרד הפנים שהיא מאשרת את התחשיב
משרד רואה חשבון חיצוני אופיר בוכניק עשה את התחשיב הגיש אותו
לחברת ג'יגה התחשיב עובד בצורה הזאת לפי שיטת הממוצע כי לוקחים את
כל הטבאות את כל השטחים שנבנו עד עכשיו העתידים מתמכרים אותם ואז
מחלקים את התעריף למטר קרקע ולמטר בנוי ,נכון יש עלייה דרמטית
בתעריפים כי הבסיס לדונם שצפ עובד על פי תעריף משרד השיכון ואפשר
לראות שהתעריפים ב 2014לעומת התעריפים של היום עלו כמעט פי  3לדונם
לשיפוע תבינו שדונם בשיפוע עולה כמיליון  ...עלה פי שלוש ממה שעלה
ב 2014עכשיו יש הבדל בין רשות שהיא משורית לרשות שיש שם שיפוע כי
ברגע שאתה צריך לעשות את העבודות צריך למצוא קירות תמך ,אז התחשיב
הזה הלך למשרד הפנים עכשיו במקביל יצא השיווק של המחצבה רק לדוגמא
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היטלי שצפ שמה עבור המחצבה זה מעל עשרה מיליון שקל זאת אומרת ברגע
שיצא שיווק אנחנו נצטרך לעשות שמה עבודות שצפים בהיטל שצפ נכון
להיום יש  120,000שקל הכסף מנוהל במשק סגור הוא משמש רק למה
שנקבע בחוק שזה שצפים מתקנים ציבורי תאורה מתקני משחקים ותאורה
עוד אומר המהנדס שחלק מהסביבה שהתעריפים עלו שחוקי הנגשה
מחמירים תקני בטיחות של הגני משחקים גם מחמירים אני מאמין שרשויות
אחרות שיחדשו את החוק בגלל התעריף של משרד השיכון שעלה אני יכול
להציג את  14ו 16כמה זה עלה לדונם ,כמעט פי ,3
שלומי זינו:

מה קורה עם תושבים שהתחילו עם בנייה או בעלי עסקים ש...

אבי בינמו:

רק רגע שלומי ,שנייה שנייה

שלומי זינו:

שנייה אני...

אבי בינמו:

אבל שלומי,

שלומי זינו:

והתבססו על התעריפים הישנים עשו את החישובים שלהם ועכשיו פתאום
התעריף...

מיכה ז'נו:

אני אסביר,

אבי בינמו:

ברגע ששילמת

שלומי זינו:

אבל זה שאתה מגיע להיתר בסוף התהליך מה,

(מדברים יחד)
מיכה ז'נו:

אתה כדי להגיע לוועדה אתה משלם...

שלומי זינו:

אתה לא משלם רק ברגע שאתה מגיש תוכנית ומקבל את ההיתר אתה משלם
את ההיטלים

אבי בינמו:

בסדר שנייה הוא יסביר קודם כל בוריס שנייה שלומי תכף נתייחס לדברים
שלך

שלומי זינו:

יש גם התייחסות לסעיף 2

אבי בינמו:

נתייחס לדברים שלך רק שנייה כן בוריס?

בוריס אייזנברג :אני לא הבנתי מי משלם את הכסף?
אבי בינמו:

אהה מי משלם,

בוריס אייזנברג :מי משלם
אבי בינמו:

מי שרוצה
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בוריס אייזנברג :מי משלם כל תושב או ש
אבי בינמו:

לא כל תושב

שלומי זינו:

בעלי נכסים

אבי בינמו:

בעלי נכסים שרוצים לבנות

שלומי זינו:

חדשים

אבי בינמו:

ואז יש עליהם היטלים של כבישים ושל תשתיות יש היטלים,

בוריס אייזנברג :אתה מדבר על חברת בנייה על ה...
אבי בינמו:

כל מי שבונה,

בוריס אייזנברג :וזאת אומרת צריך לשלם את האגרה של הכבישים?
אבי בינמו:

כן ,וודאי

דן תיכון:

למה זה דחוף?

שלומי זינו:

למה זה דחוף כל הזמן דחינו את הדברים האלה,

אבי בינמו:

אז אני מסביר למה,

שלומי זינו:

אתם באתם פתאום הדברים שצריך לקחת כסף מהתושבים רוצים לעבוד לפי
הספר,

אבי בינמו:

א' אני לא לוקח מהתושבים

שלומי זינו:

כל מי שבונה אתה מעלה לו את ה...היטלים פי ,3

אבי בינמו:

תפסיק,

שלומי זינו:

אנשים שמ...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בנאדם בונה תוספת בניה בבן דור בגבעת נשר והיו כבר הרבה תלונות כאלה
שאתם גם ככה הייתה איזה הערה אחת אתה בא ומעלה את זה פי  3יש
הרבה אנשים שהתחילו הליכי תכנון של תוספת בנייה במיוחד בשכונת בן דור
וכל האזור הזה לפי פינוי בינוי מרגע שיצא  ...לפי סעיף  77ו 78הרבה אנשים
התחילו תוכניות בנייה וביססו לתחשיבים שלהם על בסיס

ההיטלים

הקיימים אנחנו לא יכולים לאשר דבר כזה מבלי לידע על כך למה אין יועץ
משפטי שייתן איזשהו פתרון בינים לדבר הזה?
אבי בינמו:

זה הכול נעשה עם היועץ המשפטי אני רק רוצה שמיכה יסביר ואחרי זה אני
אתן...
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אני אסביר ,מגבלת לגבי ה ,מגבלת הגביה הנוכחית עד  27/8/18עכשיו לאחר
ש ,החוק שלנו יש לו מגבלת בניה עד ה27/8עכשיו לאחר שמועצת העיר
מאשרת כחוק זה עובר תהליך של מול משרד הפנים ומשרד המשפטים
ופרסום ברשומות אז בעצם אנחנו קצת בעיכוב בזמנים ,עכשיו על מי חל
החוק ברגע שבנאדם מגיש בקשה להיתר בנייה עם הבקשה מי שכבר התחיל
ובנה והוא כבר,

שלומי זינו:

לא בנה מי שהגיש בקשה ל...

מיכה ז'נו:

רגע

שלומי זינו:

זה לוקח יותר משנה,

אבי בינמו:

מי שמגיע בקשה לשלם,

מיכה ז'נו:

תן לי רגע,

שלומי זינו:

לא,

אבי בינמו:

מה לא,

שלומי זינו:

אתה לא משלם מיד עם הבקשה אתה משלם רק כשאתה מקבל את ההיתר,

מיכה ז'נו:

תן לי רגע,

אבי בינמו:

תן לו להסביר,

מיכה ז'נו:

תן לי רגע לדבר ,מי שכבר קיבל היתר זה לא חל עליו מי שמגיש בקשה
להיתר זה חל עליו ,עכשיו רגע בפתח יש את השיווק של המחצבה הסכום של
ההיטל שצפ הוא מעל עשרה מיליון זאת אומרת אם לא יהיה חוק ויהיה
שיווק הכסף הזה לא יהיה מהנדס העיר אומר לי שלפתח שם כשצפ הוא זה
עולה כסף במידה ולא יהיה את הכסף הזה,

שלומי זינו:

אני לא רוצה לפגוע בהכנסות,

מיכה ז'נו:

רגע רגע,

שלומי זינו:

אבל תן פתרון לתושבים,

מיכה ז'נו:

תן לי רגע להסביר ,תן לי להסביר,

שלומי זינו:

אני מבין מה שאתה אומר

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בסעיף  2יש לך הערת ביניים שאומרת גביית ההיטל מהתושבים הוותיקים
כפופה להסדרים ולהסכמות שיגיעו מהתושבים למה להשאיר את זה פתוח?
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לתושבים שיתחילו לבוא פה ולהתחנן שמישהו יתייחס אליהם ,בואו נחריג
שכל מי שהגיש בקשה בוועדה עד לתאריך זה
אבי בינמו:

אתה לא יכול אתה לא יכול חוקית לעשות את זה,

שלומי זינו:

אז תביא יועץ משפטי למה מראש לדפוק אנשים?

מיכה ז'נו:

אי אפשר,

שלומי זינו:

יש לך המון בעלי משפחות שהם לא אנשים שהם יזמים או דברים כאלה והם
בבעיה,

אבי בינמו:

כן גלעד בקשה,

גלעד הישג:

חוק...

אבי בינמו:

מבקר העיריה נוכח נא לרשום בפרוטוקול,

גלעד הישג:

חוק הוא שוויוני הוא לא יכול לבוא ולומר לזה כן זה כמו שתעשה אכיפה
(מדברים יחד)

שלומי זינו:

לא אבל יש פה בעיה אתה עכשיו בא משלם משהו עד ה 24/8אף אחד לא
אמר שיקרה משהו אם אנחנו לא נאשר את זה ואתה גם בא ונותן נימוק
מסחרי אתה אומר צריכים לפתח את  4וחצי אנחנו נפסיד שמה במקום 3
מיליון אנחנו נקבל עשרה מיליון שקלים אבל בינתיים יש אנשים שתכננו
תפרסם את זה ואנשים לא יפגעו,

גלעד הישג:

שלומי אין אופציה אחרת,

שלומי זינו:

יש אופציה בואו נדחה את זה לאחרי הבחירות,

אבי בינמו:

לא יהיה לך כסף,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש פה הערה למה אדון בוכנית שאנחנו מסתמכים על החוות דעת שהוא
העביר לג'יגה ושג'יגה העבירה אלינו ושכחנו לאשר ולהגיד למשרד הפנים
כותב שיש אפשרות להגיע להסדרים והסכמות אז בוא אנחנו נקבע בעמוד 3
מה קורה עם האנשים האלה למה להשאיר את זה פתוח במיוחד בתקופת
בחירות שיש הרבה עניין למועמדים ולמי שרוצה להיבחר ולהגיד שיש בעיות
וצריך לבחור,

אבי בינמו:

מה הקשר לבחירות,

שלומי זינו:

אל תשאיר,
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אבי בינמו:

איזה קשר יש לבחירות?

שלומי זינו:

יש קשר יש,

אבי בינמו:

המועד הסתיים ב27/8

שלומי זינו:

אדוני יש קשר

אבי בינמו:

מסביר לך שהכנסות העיריה יכולות להיפגע,

שלומי זינו:

אל תשאיר דברים מעורפלים לא בשביל להרוויח מהיזמים עוד כמה מיליונים
אני אספור תושבים בכמה עשרות אלפים או מאות אלפים,

אבי בינמו:

כן?

דן תיכון:

זה חל על תושבים שמרחיבים את...

שלומי זינו:

על כולם,

מיכה ז'נו:

כל מי שמגיש בקשה,

דן תיכון:

מה?

מיכה ז'נו:

כל מי שמגיש בקשה להיתר

(מדברים יחד)
דן תיכון:

בגלל שאני מקים ממד אתה תחייב אותי בהיטל הזה?

שלומי זינו:

בוודאי היטלים וזה כבר עלו פעם אחת בקדנציה הזו הם עלו כבר פעם אחת,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבל מי שמרחיב ממד הוא בדרך כלל גם עושה תוספת בנייה בדרך כלל

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

חברה יש פה סוגיה שאי אפשר לדון עליה בעיני (לא ברור) יש פה אפשרות
גם,

דן תיכון:

כי הוא אמר לי רק על קבלים,

שלומי זינו:

יש פה אפשרות,

(מדברים יחד)
מיכה ז'נו:

כל מי שמגיש בקשה להיתר,

שלומי זינו:

בקשה אז יש לנו עשרות אנשים כאלה ואנשים שמוסיפים בנייה בגבעת נשר
או בבן דור או בתל חנן עם כל הכבוד גם ברמות יצחק לא צריכים לסבול את
זה,

"חבר" – הקלטה ותמלול

07574

דן תיכון:

22

ש.ר25.07.2018 .

אני רוצה לשאול אותך שאלה ,נניח שהעירייה תחליט להרחיב את דרך משה
מול הבית שלנו נניח ,עכשיו נניח שהיא תחליט להרחיב האם אתה תטיל את
המס הזה על התושבים?

מיכה ז'נו:

לא

(מדברים יחד)
דן תיכון:

בסדר יש שם מגרשים ריקים ואתה תרחיב את הכביש אתה איזה מס תטיל
עליהם השבחה?

מיכה ז'נו:

השבחה לא חל שם ,השבחה לא...

שלומי זינו:

אני מציע להביא את זה לדיון נוסף עם הסדר

(מדברים יחד)
דן תיכון:

באיזה מידה הוא יחול על כולם באופן שווה ולא ניתן לתת הנחות לכל מיני
אנשים?

מיכה ז'נו:

החוק עזר יחול על כל מי שמגיש בקשה להיתר זה בסיס התחשיב שקיים
אושר על ידי משרד הפנים

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אז בוא עכשיו במסגרת ההצעה נוסיף הצעה שקובעת הסדר והסכמות
מסוימות מוגדרות שאפשר להגיע עם התושבים באופן שוויוני לכל תושב
ותושב

מיכה ז'נו:

צריך לג'יגה אישור וזה תהליך

שלומי זינו:

אבל למה ,מי כתב את זה בוכניק ששלח לג'יגה

מיכה ז'נו:

לא,

שלומי זינו:

הוא כתב את זה שאפשר להגיע להסדרים,

מיכה ז'נו:

אם תלך בדרך הזאת לא יהיה לך תושבים אתה תצטרך לממן עבודות פיתוח
והתקציב,

שלומי זינו:

אני לא אומר ל...

רועי לוי:

מיכה אני לא חושב שאתה צודק לא מדובר פה על בתים פרטים סליחה לא
על זה,

מיכה ז'נו:

רוב ה,

רועי לוי:

מדובר על שטחים ציבורים אוקי ,שטחים ציבורים,
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(מדברים יחד)
רועי לוי:

כמה כאלו יש נכון להיום? ?20

מיכה ז'נו:

רוב ההיטל חל על קבלנים,

רעי:

קבלנים אין בעיה שישלמו אני מדבר מבחינת תושבים? אני גם לא חושב שזה
חל

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

המדיניות של הממשלה זה להקל כמה שאפשר על מי שרוצה לעשות תוספות
בניה בגלל הממדים אושר תקציב

של  5מיליארד שקלים כדי לאפשר

השתקפו...
יחיאל אדרי :אבל זה לא קשור לממדים ,בממדים אין היטלים,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

במילא בפרוטוקול לא שומעים כלום שתבין,

ישי איבגי:

שנייה במילא משרד הפנים צריך לאשר את ה...

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כי כשמדברים  4ביחד אז לא שומעים כלום,

שלומי זינו:

אז תחליף חברה מה זה?

אבי בינמו:

תתחילו לדבר אחד אחד זה יהיה יותר נעים ,כן ישי בקשה,

ישי איבגי:

יש לי הצעה,

שלומי זינו:

זה עוד  3חודשים,

אבי בינמו:

כן ישי,

ישי איבגי:

קחו את החוק תוסיפו שיהיה רשום שם או למעט שטחים פרטים זאת
אומרת בתים פרטים או למעט

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מיכה תן להם להגיד את הדברים האלה תן להם,

מיכה ז'נו:

טוב,

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

רגע שנייה,

אבי בינמו:

הרי ברור מה שהם אומרים ז....

(מדברים יחד)
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יושב לידו רועי לוי הרי יודע שהדברים לא נכונים,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תקשיב לי מה אתם רוצים פופוליזם מה קרה לכם?

ישי איבגי:

רגע שנייה תשמעו רגע מה אני אומר

שלומי זינו:

פופוליז ם אל תגיד את זה עכשיו תבוא תעשה שיעורי בית ותביא את זה יותר
מסודר,

ישי איבגי:

אבי ,נתת לי להביא רעיון וקטעת אותי,

אבי בינמו:

סליחה,

ישי איבגי:

בסדר,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

ישי מדבר מיכה אל תתרגז אתה ידעת את זה לפי הדין תן לישי לדבר,

ישי איבגי:

יופי,

אבי בינמו:

אני מנהל את סדר היום מספיק בקשה,

ישי איבגי:

אפשר להגיד משהו?

אבי בינמו:

כן,

ישי איבגי:

אני אומר לחוק עזר להוסיף הסתייגות אחת שאומרת ,הרי זה צריך ללכת
למשרד הפנים תהיה איתי כדי שנבין את זה ,לרשום שם למעט שטחים
פרטים או לחלופין כאלו שהתחילו כבר בבנייה אלה והחלטה ,משרד הפנים
יגיד שאפשר לאשר את זה ככה מצוין ,אי אפשר החוק יאושר כמו שעכשיו,

מיכה ז'נו:

אי אפשר,

ישי איבגי:

למה שתגיד את זה,

אבי בינמו:

אי אפשר,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מועצת העיר צריכה להגיש את זה,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :יש לי רעיון אתם הרי מקרינים את זה ומדברים על זה אני בא ואומר עד
שזה יאושר אנחנו נניח ומאשרים היום עד שיוצא הפרוטוקול עד ה27
לאוגוסט עד שזה יגיע יעבור חודשים,
אבי בינמו:

ארבעה חודשים,
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יחיאל אדרי :צריך פשוט מאוד
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :שנייה ג'ינו תנו לי לסיים אני לא הפרעתי לאף אחד,
ישי איבגי:

הוא מבקש שנעביר את זה היום,

יחיאל אדרי :אל תפריעו לי אני ביקשתי לא להפריע ,יש עניין של ,זה עניין בערך של 3
חודשים עד שזה יחזור ממשרד הפנים אני לא יודע אם זה יאריך זמן ,לכן אני
בא ואומר אנחנו יכולים לאשר את זה בינתיים צריך לצאת במקביל ,אפשר
לצאת לתושבים להגיד להם רבותי עד התאריך הזה והזה,
שלומי זינו:

אין דבר כזה זה ברגע שזה עובר...

יחיאל אדרי :למה אתה מפריע לי אבל?
שלומי זינו:

כי אתה מטעה,

יחיאל אדרי :סליחה אני לא מטעה למה אתה חושב שאתה יודע ואני לא?
שלומי זינו:

אני לא אמרתי שאתה לא יודע,

יחיאל אדרי :סליחה אתה אומר לי אני מטעה אז אני לא יודע,
שלומי זינו:

אתה,

יחיאל אדרי :לא ג'ינו תן לי בבקשה
שלומי זינו:

בסדר ,אין לנו יועץ משפטי כרגע

יחיאל אדרי :לא קשור אני בא ואומר זה תהליך אם עד ה 27/8לא יחודש הדבר הזה אנשים
לא ישלמו את ההיטלים האלה,
דן תיכון:

מה אני לא שומע?

יחיאל אדרי :לא ישלמו את ההיטלים האלה,
שלומי זינו:

לא ישלמו את  300אחוז,

יחיאל אדרי :לא סליחה,
שלומי זינו:

ישלמו מה שהיו רגילים לשלם,

יחיאל אדרי :אתה לא כל החוק נופל,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :לכן אני אומר,
שלומי זינו:

אם כזה לחוץ להחזיר את הכסף הזה תחזור לבוכניק תשאל אותו איך אנחנו
עושים הסדר כמו שהוא קבע בדף  3סעיף  1וזהו,
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(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :סליחה ג'ינו אתה מוכן לא להפריע לי? סליחה תודה .אני בא ואומר זה עניין
של תהליך שייקח לפחות  3חודשים אפשר לצאת (לא ברור) לתושבים ולהגיד
בעוד  3חודשים המחירים יעלו אנחנו חייבים לאשר את החוק הזה כי אם לא
נאשר את החוק הזה לא יהיה חוק ,לא יהיה חוק לא יהיה שום דבר עכשיו
אל תשכחו
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אין בעיה תעשה ישיבה שבוע הבא תעשה הסדר שלא יפגע בתושבים,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :רבותי אני חושב שצריך לאשר את החוק הזה לא לפגוע בעירייה ואני מבקש
לעלות את זה להצבעה,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :בסוף גינו תהיה ראש העיר לא יהיה לך כסף,
שלומי זינו:

יהיה יהיה ,יהיה הרבה כסף,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הצעת החלטה שאני מעלה מאשרים הערכת תוקף למגבלת גבייה של שטחים
ציבורים פתוחים תשעז  2016עד ליום  13/6/2022מאשרים עדכון תעריפי
החוק בהתאם לתכשיר ג'יגה שצורף בנספח .מי בעד? שמונה .מי נגד? מי
נמנע? שאר נמנעים,

שלומי זינו:

ועכשיו אני רוצה לנמק את ה...

אבי בינמו:

רגע אני אתן לך את רשות הדיבור קודם כל אני צריך לעשות את הספירה אז
אמרנו  8בעד,

יחיאל אדרי 2 :נמנעים,
אבי בינמו:

 2נמנעים ,למה  2נמנעים?

דובר:

שלומי ויחיאל הם ביחד,

אבי בינמו:

 3נמנעים ,ומה איתך אתה נגד?

שלומי זינו:

אני איגור גורביץ

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אהה נעמי בחוץ ,שמונה בעד ושלושה נמנעים.

"חבר" – הקלטה ותמלול

07574

27

ש.ר25.07.2018 .

יחיאל אדרי :כן.
הצעת החלטה -מאשרים הארכת תוקף מגבלת הגבייה של חוק עזר לנשר שטחים ציבוריים פתוחים,
התשע"ז  2016עד ליום  13.6.2022ומאשרים עדכון תעריפי החוק בהתאם לתחשיב ג'יגה שצורף
בנספח
בעד8 -
נגד -אין
נמנע3 -

אבי בינמו:

עכשיו אני אאפשר לך בכבוד רב לשאול להסביר להגיד אפשר לקבל מים?

שלומי זינו:

כמו שניסיתי לשכנע אותכם בדיון אני חושב שזה טעות להצביע על חוק או
התיקון לחוק עזר שבסופו של דבר גם אם וזה נתון שלא הוצג אבל גם אם
הרוב ברוב כזה של  90אחוז ההיטל נלקח מהיזמים ורק עשרה אחוז
מהתושבים אני חושב שאם יש אפשרות ופתח לקבוע איזושהי מדיניות בקשר
לתושבים שכבר התחילו בהליכי תכנון ולא קיבלו היתר והגישו בקשות היה
עלינו לא להטיל ביום אחד לשנות להם את כל התחשיבים הכלכליים שלהם
בהקשר לתוספות בניה שהם עושים ,וחבל שיש כאלו שהצביעו בעד ויש כאלו
שאמרו שצריך להצביע בעד ונמנעו אבל אני חושב שלא צריך לעלות את זה
לסדר היום ולכן נמנעתי

אבי בינמו:

תודה רבה,

שלומי זינו:

זהו,

אבי בינמו:

תודה רבה ברוך ה' גם זה עבר,

יחיאל אדרי :אני נמנעתי כי אסור לי להחליט,
שלומי זינו:

אסור לך להחליט?

יחיאל אדרי :בקטע הזה
שלומי זינו:

אבל לפני רגע אמרת בעד

יחיאל אדרי :אני יכול להציע אני לא יכול להחליט ,מה לעשות אני יזם.
שלומי זינו:

יזם,

יחיאל אדרי :יזם מתווך אני לא יכול,
אבי בינמו:

טוב אני מבקש ברשותכם רק ברשותכם לשנות את סדר היום ,להתחיל
בסעיף  6נעבור לסעיף  4ו 5ואחר כך לסעיף 3

רועי לוי:

מה לעשות,

יחיאל אדרי :אני רוצה לדעת על מה הסעיפים?
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אז אני אגיד,

יחיאל אדרי :תגיד כן,
רועי לוי:

מה לעשות?

אבי בינמו:

סעיף ,6

רועי לוי:

כן?

אבי בינמו:

זה אישור הסדר פשרה לחוק המלצת וועדת הנחות

דובר:

זה ישיבה סגורה,

אבי בינמו:

אתה צודק זה נשאיר לסוף .לעלות את הנושא של הצעה לסדר בית העלמין
בנשר של שלומי ג'ינו לעלות להצעה לסדר של אדווה קאופמן,

רועי לוי:

למה תמשיך לפי הסדר,

אבי בינמו:

אני רק נענה בהתאם לבקשה שנעשתה על ידי שלומי,

רועי לוי:

נו די רצנו עד לפה תמשיכו ,נו עוד חצי שעה נסיים נו מה זה משנה

שלומי זינו:

תגיד לי כשאתה מגיש בקשה אני....

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :צריך הצבעה של  75אחוז לשינוי,
אבי בינמו:

אם תגיעו להסכמה

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תעלה את זה להצבעה מה אתה רוצה לעשות,
אבי בינמו:

בדיוק,

יחיאל אדרי :ואני מבקש להישאר על פי הסדר,
אבי בינמו:

תכבדו את הבקשה של שלומי מה קרה?

יחיאל אדרי :לא אני רוצה להישאר על פי הסדר,
רועי לוי:

תעלה כולנו מכבדים את הבקשה

שלומי זינו:

תעלה להצבעה

אבי בינמו:

תצביע נגד מה אתה...

שלומי זינו:

שיצביעו נגד,

אבי בינמו:

למה לך

שלומי זינו:

לא אני הסכמתי לדחות את העניין הזה בשביל שתי הסעיפים שאמרת שהם
חשובים לעירייה
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אבי בינמו:

מאוד חשובים,

שלומי זינו:

בתמורה ש,

אבי בינמו:

אני בעד,

שלומי זינו:

בסדר עוד תרגיל בקשה,

אבי בינמו:

אני בעד שלומי ,אל תשכח שאני לבד,

שלומי זינו:

גם אני בעד אז שיצביעו שיתכבדו נא ויצביע נגד נו ,בקשה,

אבי בינמו:

כל המועצה ל ...מה לעשות,

יחיאל אדרי :אתה בוכה על זה ,חבל יכולנו כבר לגמור את הנושאים,
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

חברה זה ישיבה אחרונה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

טוב אני בהתאם לבקשה של שלומי ג'ינו,

בוריס אייזנברג:

צריך לכבד את ראש העיר הוא נתן את המילה אם הוא נתן מילה

לשלומי צריך לכבד את זה אני חושב,
שלומי זינו:

חכה שאני אפנה את המצלמה אליך

אבי בינמו:

תתייחס בכבוד,

שלומי זינו:

אני בכבוד מתייחס ביקשת בקשה כיבדתי אותה

אבי בינמו:

אני גם מכבד אותה

שלומי זינו:

החברה לא רוצים להתנגד יש דרך שיציעו נגד שלא נדון בהצעה לסדר על בית
העלמין,

יחיאל אדרי :זה לא שלא נדון
שלומי זינו:

ידון בהצעות בסדר בסוף אין בעיה ,מי בעד מי נגד,

אבי בינמו:

לא אני מבקש לשנות את סדר היום ולעלות את סעיף בית העלמין את הסעיף
הבא ,ההצעה של אדווה קאופמן אחר כך ,פרוטוקול ועדת תמיכות ובסוף
תש אול הסדר פשרה לחיוב המלצה .מי בעד שינוי סדר היום? שלומי מי בעד
שינוי סדר היום? אחד שתים שלושה מי נגד?,

שלומי זינו:

שינוי סדר היום,

אבי בינמו:

מי נגד? ,אחד שתים שלושה ארבעה חמישה שישה מי נמנע? שבעה ,יש
נמנעים בכלל,
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בוריס אייזנברג :אני נמנע,
החלטה -שינוי סדר יום .העלאת נושא לדיון -בית העלמין כהצעה הבאה ,את הסעיף הבא,
ההצעה של אדווה קאופמן אחר כך ,פרוטוקול ועדת תמיכות ובסוף תשאול הסדר פשרה לחיוב
המלצה.
בעד3 -
נגד7 -
נמנע1-

דובר:

תנמק למה בוריס?

בוריס אייזנברג :כי אני חושב שאם ראש העיר נתן את המילה שלו צריך לכבד את זה.
רועי לוי:

אז תצביע בעד,

דוברת:

חסר אחד,

אבי בינמו:

דן לא מצביע,

דן תיכון:

מה שאני לא מבין לא מצביע,

ישי איבגי:

לא זה היה שינוי סדר היום הוא רוצה לשנות את סדר היום,

דן תיכון:

יש לי דעה משלי ,אל תצחק אדוני,

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אני ניהלתי איזה מוסד קטן אני יודע מה אומר החוק כשמדובר הסדר היום,
סדר יום קובע היושב ראש גם אם יהיה  100פעם בחוק,

אבי בינמו:

חיכיתי לאמירה הזו שנים ,הפסקה של  5דקות,

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

אבל המועצה לא התפזרה,

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

המועצה לא התפזרה,

דן תיכון:

יש לך בחירות היום בעוד  3חודשים אתה יכול להביא הכול בהסכמה או לא
לעלות את זה לסדר היום,

אבי בינמו:

לא לעלות,

דן תיכון:

כן ,יכול להיות שזה פוגע במועדון ספורט נשר אני יודע או ברוטרי אתה
השתגעת שוב פעם למרוח את זה ...הוא שואל אותי אם יש לי משהו נגד
רוטרי אמרתי לך רוטרי זה לתת לעזור לעירייה אנשים משלמים מכיסם

נעמי כספי:

אתה צודק לגמרי,
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דן תיכון:

בנשר המצב הפוך,

נעמי כספי:

אתה צודק לגמרי,

דן תיכון:

אבל אני לא מכיר אף אחד בנשר ברוטרי נשר ואני גם לא יכול להיות חבר
שם בשל גילי ,יש להם מגבלת גיל  66נדמה לי

אבי בינמו:

אז זה לא חוקי

דן תיכון:

מה?

אבי בינמו:

מה זה מגבלת גיל?

דן תיכון:

זה התקנון העולמי של רוטרי כמו שהוא אומר שרוטרי זה נתינה ואמרתי לך
את זה כמה פעמים אני רואה שהבקשה חוזרת בסדר לא אכפת לי ,כל אחד
רוצה את הקולות של רוטרי,

אבי בינמו:

דברי חכמים בנחת נשמעים,

דן תיכון:

לא בחייך,

אבי בינמו:

כן אנחנו ממשיכים את הישיבה,

דן תיכון:

תראה כמה קל היה יכול להיות לך בקדנציה,

נושא  -3פרוטוקול ועדת תמיכות י"ד 14
אבי בינמו:

טוב הנושא פרוטוקול ועדת תמיכות יד'  14,חוזר מנכל משרד הפנים 2006/ 4
מגדיר את התנהלות רשות מקומית ומתן תמיכות לגופים ציבוריים עמותות
על פי כללי מנהל תקין ,לפיכך ועדת התמיכות הגישה למועצה תבחינים
למתן תמיכות  2018אשר אושרו במועצת העיר מיום  . 7/2/18לפיכך עיריית
נשר פרסמה את התבחינים בפומבי ועל כן קיבלה בקשות למתן תמיכות
מעמותות הפועלות בתחום העיר נשר ,ועדת התמיכות בחנה את הבקשות על
פי התבחינים הגישה המלצותיה ופרוטוקול ועדת תמיכות יד'  13למועצת
העיר ,ישיבת מועצת עיר מספר  866מיום  27/6/18לא אושרה המלצת ועדת
התמיכות וחלוקות תמיכות מאידך אושרה מקדמה על סך  25אחוז על פי
חוזה מנכל סעיף  13/9כמו כן ניתנו הערות על ידי חלק מהחברות על ידי חלק
מחברי מועצה לגבי עמותות מסוימות ,ועדת התמיכות לפי סעיף  13.8בחוזר
מנכל דנה בהערות חברי המועצה בישיבתה בנושא זה ,לפיכך הוגש למועצה
לדיון היום פרוטוקול ועדת תמיכות יד 14המציג חלופה להערת חברי מועצה,
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בנוסף מוצגת חוות דעת של היועץ המשפטי של עיריית נשר עו"ד אלכס
טנדלר המנחה אם ניתן או לא ניתן  ...בהקשר זה עד בשנת בחירות בפרט
שלומי זינו:

אתה יכול להקריא את כל ה...

אבי בינמו:

עוד יצוין

שלומי זינו:

לפרוטוקול,

אבי בינמו:

כידוע לכם העמותות הפועלות נזקקות לתמיכה להמשך פעילותה אנחנו
נמצאים בסוף חודש יולי ידועה לכם מצוקה בעניין לצורך פעילותם ,כן
הערות בקשה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אנחנו רוצי את החוות דעת של היועץ המשפטי,

בוריס אייזנברג :שאלה טכנית לפני שמגישים את הבקשה מי שמדבר מה בערך יש לנו
בתקציב לתת להם? מה זאת אומרת אני למשל יודע שתקציב לצופים היה
 150,000שקל והם הגישו רק  75כי לא ידעו שבתקציב הוגש לאישור של
המועצה יש להם יותר כסף אני וזה לא ,עוד פעם זה לא נכון או שהתקציב
שאנחנו הגשנו לא היה נכון או שהם לא ידעו שהם יכולים להגיש יותר כי
אתם כתבתם שבגלל שהם לא הגישו יותר לא יכולים לתת להם ,זה ככה ב...
אבי בינמו:

כן בקשה,

דן תיכון:

הערות לסדר אני שומע מעובדים בכירים שוועדת התמיכות היא וועדה של
פקידים ,אז עם כל הכבוד ל ..הזו אני לא מבין איך  ...דבר כזה ,אנחנו
מקבלים את זה כאן ביכולתנו להוסיף לפיכך אנחנו מקבלים את הרשימה
כאן ביכולתנו להוסיף ולגרוע ולשנות עכשיו לגופו של עניין וטרם אני
אתייחס לנושאים הקבועים שאני מתייחס אני מציע שתפצל את החוק הזה
ותצביע עמותה עמותה מה שיש הסכמה יעבור מה שאין הסכמה ידחה לצערי
הרב,

אבי בינמו:

אני לא מקבל את דעתך

דן תיכון:

לא מקבל ,בסדר,

אבי בינמו:

בקשה ,כן ,ב 1/7/18כתב היועץ המשפטי אלכס טנדלר הנדון החלטת מועצת
עיר מה27/6
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אני מציע שתיקח את הפרוטוקול הזה שלו ותצרף אותו לפרוטוקול שיופץ
בקרב החברים ,אן טעם לקרוא את כל העמוד הזה

יחיאל אדרי :לא לא זה  4שורות,
דן תיכון:

זה לא  4שורות,

אבי בינמו:

זה ,8

יחיאל אדרי :עד שהוא כתב ,8
דן תיכון:

ה 8מעוררות בעיות,

שלומי זינו:

אז זהו זה חשוב ש,

דן תיכון:

ה 8מעוררות בעיות בעצם הוא אומר לך אתה לא יכול לדון בהכול,

שלומי זינו:

בדיוק שיקריא את זה

דן תיכון:

הוא אומר לך אתה לא יכול לדון בו

ישי איבגי:

ושום דבר,

דן תיכון:

ושום דבר

שלומי זינו:

אז למה שלא...

דן תיכון:

הוא אומר לך את מה שאני אומר לך במילים פשוטות הוא מפחד לומר הוא
אומר בכל מקום הוא קורא לזה (להורים) אני קורא לזה מוטבי השעון נפל
יש בחירות הכול יחשב כשוחד בחירות קיים חשש שזה יחשב אני מציע לך
אם כך אם אתה תקבל את חוות הדעת אז תדון בהכול ,הוא אומר לך
במפורש (מדברים יחד)

אבי בינמו:

מה אתה אומר רועי? מה אמרת?

רועי לוי:

אחכה שיסיים,

אבי בינמו:

לא אמרת משהו?

דן תיכון:

לדעתי אני קורא את סעיף  5לדעתי החזרת כספים להורים בתקופת בחירות
עלולה להיחשב כשוחד בחירות ולכן מוטב להימנע במעשה זה במסגרת
תמיכות

שלומי זינו:

אז למה לקרוא לזה באמצע בוא נקרא את הכול שראש העיר יקריא את
הכול ,או שמישהו יתנדב לקרוא את הכול ונדון בזה

דן תיכון:

תשמע אני אומר לך,

שלומי זינו:

נדון בחוות הדעת אנחנו לא חייבים לקבל את חוות הדעת אפשר לדון בה,
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דובר:

חייב לקבל אותה,

שלומי זינו:

לא חייב המועצה יכולה להתנגד ולבקש יועץ משפטי אחר ,יש הלכה בעניין
הזה בואו נשמע,

אבי בינמו:

אבל קודם אמרת מה שיועץ משפטי אומר זה בסדר,

שלומי זינו:

כן אז בגלל זה אני אומר בואו נשמע את חוות דעת וכל אחד יביא את עמדתו,

אבי בינמו:

תן לי לקרוא אותה,

שלומי זינו:

בקשה ,לגבי החוות דעת מה הבעיה הזמן הזה שעכשיו אנחנו דנים אם
לקרוא או לא לקרוא יכולת כבר לקרוא אותה פעמים,

דן תיכון:

אל תתעסק עם העניין הזה לפני בחירות

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :דן אתה לא היית בישיבה הקודמת זה שאלות שנשאלו קודם
דן תיכון:

אני יודע

יחיאל אדרי :ולכן זה לא קשור,
דן תיכון:

אני יודע שלא הייתי באותה ישיבה אני בה ואומר לך אם ישנה הסכמה לגבי
מתן תמיכה לגוף כזה או אחר אז זה יעבור אם מישהו אחד מתנגד לא צריך
להצביע ,למה לך להיכנס בכלל לעניין אבל זו דעתי אתה ראש העיר,

אבי בינמו:

יש לי אחריות עד ה 30לאוקטובר

דן תיכון:

יש לך אחריות לגבי נשר מועדון ספורט...

אבי בינמו:

יש לי אחריות לגבי העיר נשר על כלל תושביה כולל דן תיכון ,כולל דן תיכון
לדאוג לרווחה שלך לביטחון שלך ולבטיחות שלך וככה אני אנהג עד ה30
לאוקטובר אני לא אפסיק את הפעילות שלי,

יחיאל אדרי :עד ה21
אבי בינמו:

בסדר .ב 30לאוקטובר אני אעביר את השרביט

דן תיכון:

אני מציע...

אבי בינמו:

רק שנייה,

דן תיכון:

עד ה 30לאוקטובר אתה עדין ראש עיר,

אבי בינמו:

אני גם אחרי זה עוד כמה ימים אבל אני אומר אני ב 30לאוקטובר אני כבר
יודע פחות או יותר לעשות את חילופי משמרות אז אני רוצה להגיד לך
במלוא אחריות במלוא הכנות אני עד ה 30לאוקטובר אפעל אנהל אם צר...
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(מדברים יחד)
דן תיכון:

זה לא עומד על סדר היום אף אחד לא חולק על העובדה שאתה ראש העיר
אבל אומרים לך ט ול קורה מבין עיניך יש דברים שזה אסור לעשות את זה
בתקופת הבחירות,

אבי בינמו:

לא זה נאמר לכם לא לי ,זה נאמר לכם לא לי,

שלומי זינו:

אז יש פרשנות לחוות הדעת אתה מוכן להקריא את החוות דעת בקשה

דן תיכון:

בחייך אילו לא הייתה חוות דעת אז הייתי לא מסכים למה שאתה אומר אבל
נאנס ברצון אני מבין לכן הצעתי לך תפריד את הסעיף ,סעיף סעיף תעבור
להצבעה תאשר את מה שיש לגביו קונצנזוס הרי לא תרצה שנפתח את
מערכת בחירות בזה הרגע ,נשתדל לנהל את זה כמה שיותר רחוק ממערכת
הבחירות.

אבי בינמו:

כן הערות,

יחיאל אדרי :תקריא את החוות דעת,
אבי בינמו:

טוב אני מקריא את החוות דעת של היועץ המשפטי,

דובר:

אם אפשר בקול יש לי בעיות שמיעה,

אבי בינמו:

כן ,החלטת מועצת עיר מה 27/6/18בעניין תמיכות ,בהמשך לישיבת מועצת
העיר מה 27/6/18הרי להפנות את תשומת ליבך כדלקמן אחד התקציב לשנת
 2018לתבחינים לחלוקת תמיכות אושרו על ידי מועצת העיר  2ועדת
התמיכות פועלת בהתאם לתקציב העירייה ,לתבחינים כאמור ועדת
התמיכות פועלת על בסיס התבחינים ועל פי הבקשות ...תוספת תמיכה על
ידי חברי המועצה ,עלולה להיחשב לכאורה כשוחד בחירות ,שלוש הענקת
תמיכה לעמותה שלא הגישה כלל בקשה נוגדת את השכל הישר,

דן תיכון:

זה לא נוגדת את השכל הישר...

אבי בינמו:

וכן את הנחיות משרד הפנים

דן תיכון:

אסור זה פשוט אסור לאשר את זה,

אבי בינמו:

יפה,

דן תיכון:

מה זה נוגד את השכל הישר?

אבי בינמו:

נכון אתה צודק .ראה סעיף  9/4לנוהל תמיכות  4/2016הודגש כי אין מדובר
כאן בהגשת בקשה באיחור אלא בלי הגשה בכלל בסדר הגדלת תמיכה מעבר

"חבר" – הקלטה ותמלול

07574

36

ש.ר25.07.2018 .

לסכום שהגוף הנתמך ביקש מהווה מעשה פסול ובמיוחד בתקופה של 6
חודשים לפני בחירות  4יוצר תשלומים להורים שלא היה בשנים קודמות...
דוברת:

הוא ענה לגבי נושא של מלגות ש...

דן תיכון:

לגבי מה?

ישי איבגי:

מלגות,

אבי בינמו:

החזר תשלומים הורים או מלגות

יחיאל אדרי :שלא היה בשנים קודמות
אבי בינמו:

שלא היה בשנים קודמות ,בתקופת  6החודשים הקודמים לפני הבחירות,
ומעשה עלול לייצור חשד למעשה פסול יודגש כי הדבר קורא לראשונה בשנת
בחירות ונוגע לסעיף זה ראה חוזה מיוחד מטעם מנכל משרד הפנים 5/2018
לדעתי לדעתו של היועץ המשפטי סעיף  5החזרת כספים להורים בתקופת
בחירות עלולה להיחשב כשעות הבחירות ולכן מוטב להימנע למעשה זה
במסגרת תמיכות ,בכבוד רב אלכס טנדלר היועץ המשפטי של העירייה,

ישי איבגי:

אפשר? אבי אפשר משהו?

אבי בינמו:

כן בטח ,ישי איבגי בקשה,

ישי איבגי:

אני קודם כל חושב שהוא היועץ המשפטי היה חייב להיות פה,

אבי בינמו:

הוא חולה,

ישי איבגי:

רגע שנייה ,לא אם הוא חולה או שהנושא הזה היה צריך ללכת לעבור ואני
אסביר לך למה כדי שאולי אתה תסכים איתי ,הוא לא התייחס לדבר מאוד
חשוב ,בדינמיקה של קדנציה יכול להיות לך היום רוב לסדר יום X ,ומחר
יכול להיות רוב לצד שני או לא לבנאדם אחר לסדר יום  Yבשנה אחרונה אי
אפשר להגיד זה אותה עירייה שממשיכה וכולם נוהגים רק בגלל בחירות הוא
לא אומר את זה ,הוא היה צריך להתייחס לזה שבקדנציה אחרונה פתאום
אני אקרא לזה רוב במועצה בסדר כדי שאני אהיה זהיר שכל אחד לא יגיד
ששייכתי אותו לאיזה קבוצה נמצא היום בצד אחד של המדרס שהוא לא
היה בפעם הקודמת ובדרך כלל כשמשתנה קבוצה רוב עובר לצד שני רוב
עובר לצד שני לפי הסיפורים של האנשים אני קורא לזה ,גם סדר יום יכול
להשתנות ולכן יכול להיות שמה שאתם רציתם להנחות במשך  4שנים לא
מתאים היום ככלל אני מדבר למועצה שנמצאת היום ,יש סדר יום אחר
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שרוצים לתעדף סתם לצורך העניין ש(יסגרו את הצופים) או את אחרי או כל
מיני קבוצות שהציבור שאנחנו רוצים בהשקפת עולם שלנו יכול להיות
שאנחנו רוצים לעשות את זה וראיתם את זה לאורך כל הקדנציה אבל לא
היה לנו את הרוב לעשות את זה ,אז עכשיו כשמגיע רוב לתת תעדוף לנושאים
כבירים כאלה גדולים כאלה אני הייתי שמח לראות את היועץ המשפטי
אומר את עמדתו האם לצורך העניין הדבר הזה הוא אפשרי והוא לוקח את
זה בחשבון שהיה פה איזה שינוי היה שינוי במועצה הזאת הוא לא יכול
להתעלם והייתי שמח לשמוע את זה ישירות ממנו עם חוות הדעת גם לעניין
הזה,
אבי בינמו:

אני בהערת אגב אומר לך לא היה שום שינוי,

ישי איבגי:

אתה יכול להגיד,

אבי בינמו:

אני אומר לך,

ישי איבגי:

אבי קורא משהו בעיר במועצה

אבי בינמו:

שנייה,

ישי איבגי:

אתה חייב להסתכל במועצה שלך,

אבי בינמו:

אני אומר לך שאין שום שינוי,

ישי איבגי:

בסדר אתה אומר,

אבי בינמו:

יותר מזה אני יכול להגיד לך ש,

שלומי זינו:

אין שינוי במה?

אבי בינמו:

אם ב 30/12/12היה  240,000,000שקל בקופת העירייה אני יכול להגיד לך
שב 30/12/17יש  243,000,000שקל ,רק שנייה אז אני אומר לך...

ישי איבגי:

אבי תוריד את ההיטלים ותגיד מים וביוב בתוך זה ואני מבטיח לך שאין לך
שקל,

אבי בינמו:

גם אז היה...

יחיאל אדרי :גם אז היה היטלים נו באמת,
(מדברים יחד)
דן תיכון:

אל תסתבך

אבי בינמו:

אני?

דן תיכון:

יש לך חוות דעת של היועץ המשפטי
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אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

שיכולה להפיל אותך כל אזרח שיתנגד ל...

אבי בינמו:

יכול להפיל אותכם לא אותי,

דן תיכון:

אותך

אבי בינמו:

אותכם,

ש.ר25.07.2018 .

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אני במקומך קבל את ה,

אבי בינמו:

לא דן בנושא,

דן תיכון:

לא מה שיש הסכמה

אבי בינמו:

מה זאת אומרת מה שיש הסכמה?

דן תיכון:

מה שאין הסכמה לא עובר

אבי בינמו:

מה זאת אומרת...

שלומי זינו:

(מדברים יחד) שוחד בחירות...

אבי בינמו:

יש תקציב ,כן,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בחוות דעת הזו צריכים להתנגד אליה ולהזמין יועץ משפטי חיצוני,

דן תיכון:

אני לא רוצה לסבך את העניין אני בא ואומר לך מר בינמו ראש העיר,

אבי בינמו:

בינמו ,אני לא עיוותי את השם שלך אף פעם...

(מדברים יחד)
דן תיכון:

עכשיו מה שאני רוצה לומר לך בסדר אני מכבד אותך לא באתי להרגיז אותך
היום,

אבי בינמו:

אותי?

דן תיכון:

ממש לא וודאי שלא ,אני בא ואומר לך כל קורה מבין עיניך ,יש הסכמה אז
חוות הדעת לא תופסת ואין הסכמה הוא אומר לך בכל משפט בחירות
בחירות בחירות הוא אומר לך נפל הפור אז אני יודע שאתה רוצה כשם שאני
רוצה לאחרי לתת להם,

שלומי זינו:

אחרי גם היה איזשהו סיכום שראש העירייה אמר שהוא ייתן איזה ,היה
סיכום עם שפיגלר שראש העירייה ייתן דרך המתנס ...עם שפיגלר ואיתי מה
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קורה? למה הם לא מקבלים את זה? למה אנחנו צריכים קבל את זה בתוך
הפרוטוקול של וועדת תמיכות הם קיבלו? את התקציב הזה,
אבי בינמו:

וועדת תמיכות לא יכולה ל...

שלומי זינו:

לא אבל אתה אמרת בישיבה אחרונה ששפיגלר העלה את זה לדיון אתה
הבטחת שלמרות שהם לא הגישו את הבקשה בפרוטוקול ועדת תמיכות,

אבי בינמו:

...לדון בזה וועדת תמיכות אבל אי אפשר לדון בזה בוועדת תמיכות

שלומי זינו:

אין בעיה ,עבר חודש

אבי בינמו:

אני פתרתי את העניין

שלומי זינו:

פתרת הם קיבלו כסף?

אבי בינמו:

לא,

שלומי זינו:

אז מה?

אבי בינמו:

הם צריכים להגיש בקשה מה זאת אומרת,

שלומי זינו:

איפה יגישו בקשה?

דן תיכון:

הם הגישו בקשה,

אבי בינמו:

בלשכה למעלה.

שלומי זינו:

במה בוועדת התמיכות?

אבי בינמו:

לא.

שלומי זינו:

אתם אומרים אתם לא יכולים,

אבי בינמו:

אני לא יכול לתת למישהו שלא מגיש בקשה,

שלומי זינו:

דרך המתנס,

יחיאל אדרי :לא הגישו בקשה,
שלומי זינו:

אהה גם דרך המתנס (מדברים יחד)

אבי בינמו:

בקשה בדרך כזו או אחרת

דן תיכון:

ואם תקרא להם

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

לא אבל למה לא שולחים ילדים שיביאו את האחראי שלהם

אבי בינמו:

המנכל שלהם אמור להיות כאן,

(מדברים יחד)
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היו פה חברה אחרים הייתה פה ילדה מאוד נחמדה וחברה שלה והכול טוב
ויפה ואנחנו ניסינו להגיד לפתרון אבל אם מנהל שלכם הוא לא מגיע לבקש
את הבקשה לפי מה שראש העיר אומר גם לא דרך המתנס אז מה יקראו לו
ו( ...מדברים יחד)

אבי בינמו:

לא לא יהיה פגישה איתו,

שלומי זינו:

אה?

אבי בינמו:

תהיה פגישה

שלומי זינו:

יש לך פגישה איתו?

אבי בינמו:

תהיה פגישה .יש הנחייה

שלומי זינו:

תוריד את זה מסדר היום אבל אמרת את זה גם לפני חודש לא?

אבי בינמו:

אבל יש הנחייה,

שלומי זינו:

זה כולה  40 ,30אלף שקל מה,

אבי בינמו:

בסדר כולה,

שלומי זינו:

כולה 40 30 ,יש פה מיליונים שמעבירים נו ,מה ,אז מה? זה שוחד בחירות
לתת לילדים  40 ,30אלף שקל?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רגע יחיאל רוצה להתייחס,

יחיאל אדרי :אני רוצה להתייחס,
(מדברים יחד)
דן תיכון:

אני אומר שישנה הסכמה יש קונצנזוס מלא אז יכול לעבור,

שלומי זינו:

לא יאשימו את כולם,

יחיאל אדרי :אני יכול להגיד כמה מילים? דן? דן?
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

קודם יחיאל אחרי זה גלעד בקשה,

יחיאל אדרי :טוב אני רוצה לעשות קצת תיקון כדי שתבינו על מה מדובר,
אבי בינמו:

תגביר את הקול שלך,

יחיאל אדרי :אני קראתי את החוות דעת ,ובחוות דעת צריך לעשות הפרדה בא יועץ
משפטי ואומר מה שנתנו כל השנים אחורה אין בעיה זאת אומרת אם היה
סבסוד בנושא כספים בכדורסל אז אין בעיה להמשיך לתת את זה אי אפשר
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היום לקום אחרי שאנחנו אישרנו את נוהל תמיכות ואחרי שאישרנו את
התקציב של העירייה יש וועדת תמיכות שישבה ועברה על התבחינים ונתנה
את זה על פי התבחינים שאושרו בעירייה ,לבוא ולהגיד היום אני רוצה
להוסיף  100שקל סתם לעמותה הזו או אחרת למה ככה ,כי אי אפשר דבר
כזה כי לא עומדים בתבחינים כי אם התבחינים באו נקבע שהתבחינים
נותנים לפי אחד שתים שלוש ארבע חמש ככה צריך להיות,
שלומי זינו:

אז למה הוא לא פירט את הנימוקים?

יחיאל אדרי :סליחה אז אני מסביר,
שלומי זינו:

היינו מבינים,

יחיאל אדרי :אז אני קורא בדיוק כמוך,
אבי בינמו:

אז אני מסביר,

יחיאל אדרי :אני מנסה להיכנס ,ואני מסכים עם דן בדבר אחד שזה מסוכן אבל אם אנחנו
נעשה את זה נכון שום דבר לא מסוכן אנחנו התפקיד שלנו היה לאשר
תבחינים בעירייה אישרנו בואו נלך אחורה יותר אנחנו הקמנו וועדת
תמיכות אנחנו אישרנו את התבחינים לאחר אישור התבחינים אישרנו את
התקציב אחרי שאישרנו את התקציב ,הביא את זה וועדת התמיכות ישבה
ועבדה על פי התבחינים,
שלומי זינו:

אבל איפה הס ...של חברי מועצה למה לא מקימים למשל וועדת משנה

יחיאל אדרי :רגע,
שלומי זינו:

כי אם זה הולך לפקידים,

יחיאל אדרי :בוא בוא בוא תעשה אתה צודק אבל
(מדברים יחד)

יחיאל אדרי :אבל זינו אתה מפריע לי,
שלומי זינו:

אני לא מפריע,

יחיאל אדרי :אתה מפריע,
שלומי זינו:

יש אפשרות להקים ועדת משנה?

יחיאל אדרי :כן בטח,
שלומי זינו:

נו אז יאללה
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יחיאל אדרי :בטח,
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :בתנאי שאנחנו יושבים ומקימים את וועדת התמיכות יכלו לבוא ולהגיד
אנחנו רוצים עוד ועדת משנה
דן תיכון:

אני אשאל אותך שאלה,

יחיאל אדרי :כן,
דן תיכון:

אני רוצה לשאול אותך שאלה,

רועי לוי:

תן לו אבל לסיים

דן תיכון:

רק רגע ,תענה לי

יחיאל אדרי :אין בעיה אני אענה לך
דן תיכון:

נניח ונתנו תמיכה לתאטרון שהתחייב להציג  60הצגות השנה ,והתאטרון
עמד בפני קשיים ונתן רק  20האם תיתן לו את אותה תמיכה לאחר שנה?

יחיאל אדרי :תעשה הפרדה,
דן תיכון:

אני שואל אותך,

יחיאל אדרי :בתבחינים אם בתבחינים,
דן תיכון:

למה אני אומר לך,

יחיאל אדרי :אז אני אענה לך,
דן תיכון:

עכשיו אני אתן לך,

יחיאל אדרי :אם אחד התבחינים יש לך תנאי שאומר שאתה צריך לתת  60הצגות ונתן 40
הוא לא יקבל אותו דבר אבל אין לך תנאי כזה,
דן תיכון:

עכשיו אני אפרוט את זה לפרטי פרטים

יחיאל אדרי :לא אבל אם אתה תיתן לי לסיים תוכל להמשיך,
דן תיכון:

לא אתה אחר כך תתייחס למה שאני אומר,

יחיאל אדרי :אין בעיה,
דן תיכון:

אנחנו נותנים כאן לאגודת ספורט כדורגל שאני מעריך מאוד ואני חסיד גדול
ואני מוכרח להגיד ש...

אבי בינמו:

הם עוד יישארו בלאומית הם עוד ישחקו בזה תדע מה אני אומר לך

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

רגע יש שאלות פה,
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זו בדיוק השאלה ,נניח אנחנו הצגנו אותם כקבוצה בליגה השנייה ,אבל מה
לעשות כל הכסף שנתנו לא עזר

ניסים בן לולו :לא נתת כלום ב 2018דן,
דן תיכון:

המדינה אישרה

ניסים בן לולו :אישרה אבל איפה הכסף?
דן תיכון:

רק רגע העירייה אישרה,

ניסים בן לולו :אבל אין כסף,
יחיאל אדרי :מה עירייה אישרה
ניסים בן לולו :שקל לא עבר
דן תיכון:

כסף לא הולך אחורנית תמיכות לא באות (מדברים יחד) התמיכות באות כדי
לקיים את אותה פעילות

שלומי זינו:

את אותה עונה נכון

ניסים בן לולו :נכון זה על 2017
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :דן כיוון שאתה מבין בכדורגל יותר
ניסים בן לולו :אבל למה הבעיה היא רק כדורגל איפה ה..
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תנו לי רגע לסיים,
ניסים בן לולו :בואו תאשרו את התמיכות ותגמרו איתם,
יחיאל אדרי :תנו לי לסיים ,מכיוון שאתה מבין בזה יותר ממני אותי לימדו דבר אחד
שכדורגל המשחקים מתחילים באוגוסט או ביולי ,באוגוסט או בספטמבר
ונגמרים במאי .זאת אומרת זה לא השנה הקרדינאלית של ינואר דצמבר
אלה זה באמצע שנה שקבוצה רואה שהיא מתחילה להידרדר היא בינואר מה
עושה ,עושה העברות מעבירים שחקנים כדי להתחזק אבל אם אין לה
תקציב היא לא יכולה לעשות את זה היא לא יכולה להתחייב
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אתה צודק לא באתי אליך בטענות
דן תיכון:

התמיכות לא באות לכסות את חובות העבר,

יחיאל אדרי :אף אחד לא מדבר על חובות עבר ,אין חובות עבר סליחה,
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ניסים בן לולו :לא ניהול תקין אין חובות קבוצות אחרות עם חובות בגלל זה כנראה...
דן תיכון:

אף קבוצה לא תרד

ניסים בן לולו :ירדה פתח תקווה ירדה דן מה ראית אתמול חדשות הספורט?
דן תיכון:

אני בקיע בעניין פתח תקווה

יחיאל אדרי :אבל אתה מוכן לתת לי לסיים לדבר,
דן תיכון:

היא לא תרד .בקשה,

יחיאל אדרי :אתם מנהלים דו שיח.
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :מה שאני רוצה להגיד ומה שהבנתי מהחוות דעת של היועץ המשפטי לא יכול
להיות שיקומו פה חברי מועצה ויגידו אנחנו רוצים להגדיל סתם דוגמא
לצופים  100,000שקל לקליעה  40,000שקל
דן תיכון:

אתה...

יחיאל אדרי :לא דן סליחה ,אל תפריע לי עכשיו .כיבדתי אותך תכבד אותי .כל הדברים
האלה היו צריכים להיות בתבחינים ברגע שאתה בתבחינים אתה נותן
הנחייה ואתה אומר אני רוצה לתת לא קשור לזה אני אשנה את התבחינים
כדי שאני אוכל לתת להם יותר סבבה אבל אני לא אוכל לעשות את זה
בדיעבד מה שאומר היועץ המשפטי ממה שאני הבנתי הוא אומר ככה אנחנו
היינו נותנים בכדורסל  250,000שקל או  88,000שקל מלגות לילדים כדי שהם
יוכלו להשתתף כי החוג יקר ואז מה שנעשה אמרו קדימה אנחנו שילמנו את
זה לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש ולפני ארבע הוא אומר מה שאתה
רוצה לעשות חדש אתה לא יכול בשנת בחירות בחצי שנה זאת אומרת מה
אנחנו אמרנו יש לנו אחד מהסכומים  250,000שקל או לחלופין  60 ,40מה
שהציע רועי 250,000 ,שקל אני לא יכול השנה להחזיר לכדורגל לילדים
שמחשקים בכדו רגל אני לא יכול להחזיר להם כסף ,כדורסל זה היה לפני
שנה אין בעיה כמו אם הוצאנו עיתון חוברת בשנת  ,13,14,15 ,2012מותר לי
גם בש 17שזה שנת בחירות ,אבל אסור לי לעשות בשנת בחירות לעשות
פעולה שלא עשיתי אותה לפני כן ,עכשיו קם רועי ואמר האלה מהכדורגל
החוק הזה הכי יקר ,הוא יקר בואו נסבסד את ההורים מסתבר שזה לא נכון
החוק כולה  220שקל לתושב נשר ו 280שקל לתושב חוץ זה עלויות רועי אמר
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סכומים גדולים עכשיו אני בא ואומר ,תאמין לי ישי הכול רשום בפרוטוקול
תירגע שקרים גם אני יודע להגיד,
רועי לוי:

אני רק אומר שקרים,

יחיאל אדרי :סליחה הוכח שאתה משקר,
ישי איבגי:

מה הוא אמר בסך הכול?

יחיאל אדרי :תקרא תיקח את הפרוטוקול
רועי לוי:

נכון אתה משקר

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אתה משקר בכל מקום כמו שאתה אומר שאני העלתי את הארנונה.
דן תיכון:

יאללה מספיק

יחיאל אדרי :תירגע
דן תיכון:

אין יושב ראש

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :לכן אני בא ואומר לבוא לתת לגופים לבוא ולהמליץ לגופים לא במסגרת
התבחינים זה שוחד פוליטי כיוון שבגלל זה יש לנו יתרון כחברי מועצה יש
לנו וועדה שהיא לא קשורה לפוליטיקה זה גזבר מהנדס גזבר ...ממלא מקום
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :גז בר מנכל ויועץ משפטי זו וועדה סטטוטורית היא לא וועדה שמורכבת
מאנשים פוליטיים אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ,ככה אני מכיר בזה,
הם לא פוליטיקאים הם לא מתמודדים סליחה הם עושים מה שכתוב
בתבחינים שאנחנו אישרנו ,זה מה שהם עושים וכל שינוי שאנחנו באים
ושמים פה על השולחן שזה בניגוד לתבחינים זה שוד פוליטי .זה מה שאני
יכול להגיד,
גלעד הישג:

אפשר

אבי בינמו:

כן גלעד,

גלעד הישג:

אני רק רוצה להתייחס למה שאמר קודם שלומי ,לא יודע למה בדיוק
התכוון אן היה הבהרה כזו או אחרת דרך המתנס אני רק רוצה להבהיר
שיהיה ברור העברת תמיכות זה רק דרך מועצת העיר זה רק דרך העירייה
בשום מצב שיהיה איזשהו מסלול עוקף דרך ה..
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שלומי זינו:

זה מה שראש העיר הציע פעם שעברה

גלעד הישג:

אז...

שלומי זינו:

תודה שאתה מעיר את תשומת ליבנו

גלעד הישג:

ואני אומר גם לפרוטוקול שיהיה ברור שכולם ידעו אין דבר כזה ...תמיכות
רק דרך וועדת תמיכות מועצת העיר,

שלומי זינו:

אגב יש לך הערות

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אגב אם יש לך הערות לגבי הדבר הזה כשאתה קורא את הפרוטוקול של
ועדת תמיכות ואתה קורא את דוח מבקר המדינה לעניין נהריה  2017שמדבר
שמה על כל העניין של השווי שימוש של בתי כנסת של כוללים של אצטדיון
יחסים ציבורים וכל הדברים האלה ,איך לא עלה הערה שלך לדיון איך
כאילו ...ואנחנו שאלנו הרבה בעניין הזה ,אנחנו רוצים לדעת שכשעמותה
מסוימת משתמשת וזה לאו דווקא כדורגל זה יכול להיות גם כ ....ועמותת
(לא ברור) והצופים איפה אנחנו רואים את הכסף של השווי שימוש?

גלעד הישג:

קודם כל יש תחשיב לפי מה שאני יודע יש תחשיב של שווי שימוש לכל
המת...

שלומי זינו:

אבל למה זה לא מופיע בוועדת תמיכות? זה צריך להופיע בוועדת תמיכות זה
מה שהמבקר מדינה קבע ,אני שואל?

גלעד הישג:

אני לא יודע למה זה לא עובר שם

(מדברים יחד)
ישי איבגי:

זה צריך להיות?

גלעד הישג:

רגע,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מה אתה רוצה לגבות כסף מבתי כנסת?

שלומי זינו:

לא...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אבל יש מבקר מדינה שקבע ב 2017באופן מפורש הוא קבע את הדברים
האלה לגבי עמותות ספורט ובתי כנסת שמה עם השיפוצים של הבתי כנסת 9
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וכל הדברים האלה זה דומה מאוד למה שקורה אצלנו רק שאצלנו אנחנו לא
רואים את הכסף ,אז השאלה היא,
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אם היועץ המשפטי נותן לנו חוות דעת שמצד אחד יש פה חשד לשוחד
בחירות

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

הלו על מה אנחנו דנים על שינויים שהיו בדיון הקודם שכל חבר מועצת עיר
הציע את השינויים המבוקשים זה חזר לוועדת תמיכות עבר את החוות דעת
של היועץ המשפטי וגם בדיון הקודם ובדיון שכן שנה שעברה ב 2017הועלתה
הסוגיה אדוני מבקר העירייה ,ואדוני הגזבר זה עלה כבר  3פעמים למה זה
לא מופיע?

דובר:

תקרא בפרוטוקול אחרון בסעיף  245כתוב שווי שימוש

שלומי זינו:

כן,

דובר:

שנלקח בחשבון 1,333,000

ישי איבגי:

מאיזה תקציב?

אבי בינמו:

הם מציעים שתגבה שווי שימוש מהצופים זה מה שהם מציעים.

הם

מציעים ,תן לי רגע לסיים .הם מציעים שאתה תגבה שווי שימוש מבתי
הכנסת
שלומי זינו:

רגע זה...

אבי בינמו:

הם מציעים

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

הם מציעים שאתה תגבה כסף מהכולל

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

יש לנו כאן את הדברים הכי טובים,

ישי איבגי:

עוד פעם,

אבי בינמו:

יש לנו ערכת בריאה .יש לנו כאן מקום פנטסטי

שלומי זינו:

כן אבל ה כסף צריך לעבור במסלול הירוק לא במסלול שאני כבר לא יודע
איזה צבע המסלול הזה אנחנו רוצם לדעת כל עמותה שהיא מקבלת 100,000
שקל או  20,000שקל האם זה הכסף היחיד שהיא מקבלת
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משתמשת באיזשהו מתקן ואני כבר שמעתי על עמותות או גופים שלא רק
משתמשים במתקנים ציבוריים מבלי שהדבר בא לידי ביטוי בתמיכות אלה
גם שהם משכירים לאנשים אחרים ,משהו שלא יאומן,
אבי בינמו:

כן בקשה רועי,

שלומי זינו:

אז מה איפה זה מופיע בדוח של פרוטוקול ועדת תמיכות ואגב יש פה
שאלה...

דן תיכון:

אני לא מבין למה אתה מתכוון?

שלומי זינו:

אני מתכוון למשל יש את הצופים יש את עמותת הכדורסל הם עכשיו ינסו
לתפוס אותי במילים כאילו אני מבקש שהם ישלמו כסף

כל הגופים

הנתמכים כמעט כל הגופים האלה משתמשים במתקנים ציבוריים ,המתקנים
הציבוריים האלה אם הם פשוק החופשי,
יחיאל אדרי :לא כמעט זה כולם,
שלומי זינו:

כולם .אם הם היו בשוק החופשי הם היו משלמים שכירות ,הנכס הזה
לעירייה יש לו אחזקה למה הוא שווה משהו השימוש שלו הוא שווה אני
לאנכנס עכשיו איך מכנים את השורש...

דן תיכון:

אתה רוצה שהצופים ישלמו כסף?

שלומי זינו:

לא אני רוצה שאם רוצים לתת להם מתקן להשתמש בו שיופיע שווי שימוש
יהיה משתמשים ב 20,000שקל שיהיה שווי שימוש גם הצופים גם הכדורגל
גם בתי כנסת גם עמותת הכדורסל .ובינמו אם כבר צחוקים יש שאלה מה
קורה במלגות של מעונות יום ,באמת זה כבר  2הודעות מה קורה במלגות של
מעונות יום ,מה קורה? תגיד (מדברים יחד) מה קורה עם הבית ספר דתי
ביחד ,מה קורה עם הפחי זבל? תענה לאנשים אם כבר אתה במצב רוח טוב,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

מה קורה?

אבי בינמו:

אחרי שרועי יתייחס אני אתן לך תשובה,

שלומי זינו:

תודה רבה,

רועי לוי:

ניסים ביקש לפני,

אבי בינמו:

שניסים ימתין,

רועי לוי:

אני רוצה לשמוע אותו
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אבי בינמו:

אני רוצה שאתה תדבר,

רועי לוי:

אני מבקש לשמוע אותו

אבי בינמו:

אתה מוביל כאן קמפיין תדבר?

רועי לוי:

אני מבקש לשמוע,

אבי בינמו:

אתה מוביל קמפיין תדבר,

רועי לוי:

אני מבקש,

אבי בינמו:

לא אתה מוביל קמפיין תדבר,

רועי לוי:

את הדברים האלה אני מבקש ממך

אבי בינמו:

אהה,

רועי לוי:

תכבד,

אבי בינמו:

מכבד,

רועי לוי:

כמו שמכבדים אותך .ניסים ביקש לפני שידבר

אבי בינמו:

בקשה ניסים?

ש.ר25.07.2018 .

ניסים בן לולו :אני עברתי על מה שהיועץ משפטי פה על החוות דעת שלו באמת ולפי דעתי
היא מאוד פשוטה ומאוד עניינית ,הוא בא ורושם אושרו התבחינים אושרו
התקציבים כל מה שאושר על פי מועצת עיר עם זה אין בעיה .מה שבישיבה
אחרונה רצינו חלק מהחברים ניסו להכניס כל מיני שינויים עם זה יש בעיה,
זה מה שהוא בא ואומר,
דוברת:

ענינו לזה בפרוטוקול,

ניסים בן לולו :נכון ,אז אני לא רואה בזה בעיות לא לגבי תשלומי הורים או דברים כאלו
כל מה שהעברנו עם התקציב עם התבחינים אפשר לאשר את זה וגם
בפרוטוקול כמו שהיא אמרה היא רשמה ואין שינויים ואפשר לאשר את זה
כמו שזה ,עכשיו אני מבקש מרועי ,לא דיברתי איתך באמת בעניין הזה,
הסלוגן שלך זה כן לנשר ,בוא תגיד כן לתושבים אני לא יודע איך אתה רוצה
להצביע אבל בואו ניתן כבר לתושבים את הכסף הזה זה לא כדורגל יש פה
רווחה יש פה מבוגרים יש פה בית הקשיש יש פה בתי כנסת יש פה כוללים
כמעט כל תושב פה נפגע ,הרי אם אתה לא תאשר את זה ברמה מסיימת לפי
מה שאני רואה פה זה לא יעבור .אני מבקש פה רק שתסתכלו על התושבים
כל השאר זה כבר פוליטיקה,
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תגיד אתה רצת לבחירות הקרובות?

ניסים בן לולו :הכול יתבהר בזמן הקרוב,
דן תיכון:

הבנתי .שאתה רץ,

ישי איבגי:

איזה שאלות יש לך,

דן תיכון:

תהיה זהיר,

ניסים בן לולו :מאוד זהיר,
דן תיכון:

אתה לא זהיר,

ניסים בן לולו :מאוד ,בוא אבי בוא,
אבי בינמו:

בקשה רועי,

רועי לוי:

ראשית אבי אני אתקן אותך במה שהתבטאת ואיך שהתבטאת ואני מצטער
שוב שעוד מעט נגמרת הקדנציה

שלומי זינו:

כל ה...

רועי לוי:

ועדיים לא למדת איך אפשר לתת גם לצופים וגם לכדורסל וגם לכדורגל וגם
לבתי הכנסת מבנה בלי שהם ישלמו ,נספר לך יש דבר שנקרא נוהל הקצאות
בטח שמעת עליו נוהל הקצאות אומר שמפרסמים הקצאה למבנה ,יש מבנה
ציבור מפרסמים הקצאה ,עמותות,

שלומי זינו:

בדיון הקודם

רועי לוי:

עמותות ניגשות

שלומי זינו:

רק בדיון הקודם דנו את זה,

אבי בינמו:

לפני שנתים שלוש היא פרסמה ואנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו
נאלצים לפנות לעמותות שיגישו את הבקשה שיגישו את הבקשה אבל מה
לעשות כנראה זה,

שלומי זינו:

זה כמו הסיפור של ביחד

רועי לוי:

אני שוב,

שלומי זינו:

מה אתה יכול להכריח אותם ,לא של ביחד של עמותת אחרי כאילו שהם
יבואו להגיש אבל אם אין נוהל הקצאות ואין הקצאות בזמן אז מה,

רועי לוי:

אז עכשיו שהתבטאתם והפרעתם לי אני אחזור עוד הפעם על מה שאמרתי.
יש נוהל הקצאות ודרך נוהל הקצאות אפשר לתת לכל אחת ואחת מעמותת
האלה כל אחד מעמותת שנמצאות פה את המבנים בחינם בלי לקחת מהם
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כסף .אני אמרתי את זה זה אולי השנה השלישית שדיברנו גם על אצטדיון
אבל לא רק כולל על הצופים איך אנחנו יכולים לתת להם מבנה ציבור מבלי
שהם ישלמו,
שלומי זינו:

אבל (מדברים יחד) ישלמו השווי שימוש לא מופיע בוועדת תמיכות,

רועי לוי:

אז...

שלומי זינו:

אין בעיה שי ...אנחנו רוצים לתת לכולם אין פה שווי שימוש זה מה ששאלנו
וועדת תמיכות,

רועי לוי:

אתה דיברת אני לא הפרעתי לך אם אתה רוצה אני גם אפריע לך,

שלומי זינו:

אין בעיה שתפריע לי.

רועי לוי:

אז תודה רבה,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני לא בדיון אני לא איתך בדיון,

שלומי זינו:

לא אני רק מתקן אותך

רועי לוי:

אתה לא יכול לתקן אותי,

שלומי זינו:

אתה עכשיו...

רועי לוי:

אתה לא יכול לתקן מה שאתה לא יודע,

שלומי זינו:

אני יודע מה שאני יודע ומדבריך יוצא כאילו רוצים לקחת כסף מהצופים או
מהכדורגל,

רועי לוי:

הפוך,

שלומי זינו:

לא,

רועי לוי:

הפוך,

שלומי זינו:

א ף אחד לא רוצה לקחת כסף מאף אחד אנחנו רוצים שהכול יתנהל בצורה
שקופה ואיך הוא אמר לך תגיד כן כן לנשר אנחנו בעד שכל עמותה שרוצה
לעשות פעילות פה יעשו הכול בשביל הנוער בשביל המבוגרים בשביל החיים
אין לנו שום בעיה וגם אתה אני בטוח שכן ,אבל העניין הוא אנחנו רוצים
לדעת מה שווי שימוש של כל שימוש של כל עמותה שעושה שימוש במוסדות
הציבורים ,כן אבל זה לא ככה צריך,

ניסים בן לולו :הכול כתוב אם רוצים הכול נמצא צריך לקרוא ולראות אם לא רוצים יחפשו,
תחפשו,
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אבל אז עבר התקציב?

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

מה זה בית כנ סת שקוראים הפטרה ולא מפריעים יש דיון אנחנו במועצה

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אנחנו במועצה בדיונים מה זה פה בית כנסת שידברו כל אחד מדבר אם יש
הערות ורוצה לחכות שיחכה בקשה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

עכשיו דממה דקה דומיה,

יחיאל אדרי :מי צריך להמשיך?
שלומי זינו:

רועי,

רועי לוי:

מחכה שראש העיר ייתן לי זכות דיבור,

(מדברים יחד)
רועי לוי:

שראש העיר ייתן לי זכות דיבור שידאג שאני אוכל לדבר ולא יפריע ,שידאג
לשקט אני לא אמור לדאוג לזה,

אבי בינמו:

כן בקשה,

רועי לוי:

אני חוזר שוב יש דרך איך נותנים מבנים ציבוריים ללא עלות שימוש
לעמותות הדרך היחידה לעשות את זה,

אבי בינמו:

 5שנים לא אמרת את זה,

רועי לוי:

למועצת עיר,

אבי בינמו:

 5שנים לא אמרת מה נזכרת?

יחיאל אדרי :אבל עכשיו קצאנו את זה בישיבה אחרונה לוועדת הקצאות,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

כל הזמן אני אומר את זה

אבי בינמו:

לא אמרת את זה,

רועי לוי:

אוקי,

יחיאל אדרי :ועדת הקצאות אישרנו את זה רק לפני חודש
רועי לוי:

אתה יודע מה אני חושב שזה יותר חמור שאתה לא עשית את זה מאשר אני
אמרתי את זה,
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והפעם אני חולק עליך בכל דיון שהיה בוועדת התמיכות אנחנו הדגשנו את
הנושא הזה פעם אחר פעם

אבי בינמו:

רק לגבי נושא אחד,

שלומי זינו:

מה?

אבי בינמו:

רק לגבי נושא אחד הדגשתם את זה ,והיום העלתם לקחת כסף מבתי כנסת,

שלומי זינו:

לא לא ,לא

אבי בינמו:

מהצופים,

שלומי זינו:

אל תסלף את המציאות יש דוח של מבקר המדינה בעניין העירית נהריה
שדו רש לגלם את השווי בשימוש של כל עמותה נכסים ציבוריים אתה הבאת
לפה בדיון ארוך שהיה בישיבה קודמת

יחיאל אדרי :אבל רועי מדבר עכשיו
שלומי זינו:

הבאת את העניין של ועדת הקצאות אז זה שתחזור על זה מאה פעמים
שאנחנו רוצים לקחת כסף מהבית כנסת או מהצופים או כל גוף אחר זה
חרתה ברתה אנחנו רוצים לעבוד לפי החוק .החוק ברור הוא עכשיו יפרט את
החוק בצורה יפה,

יחיאל אדרי :יפרט,
שלומי זינו:

לא יודע הוא רוצה לפרט את זה בואו נשמע,

אבי בינמו:

בקשה רועי,

רועי לוי:

אפשר להמשיך?

אבי בינמו:

בקשה,

רועי לוי:

תודה רבה .אני שוב חוזר צר לי אחרי כל כך הרבה זמן במקום לדעת שוועדת
הקצאות היא היחידה שמוסמכת לתת מבנים ללא עלות שימוש לעמותות
עדיין בעיריית נשר לא הפנימו את זה אני גם מתפלא גם על היועץ המשפט
וגם על הגזבר שישבו בתוך ועדה וראו את זה קורה לנגד ענייהם וראו
שעיריית נשר מעבירה סכומי כסף בשימוש במבנה כי השימוש עצמו עולה
כסף ,וזה אמור להיות מגולם ועדיין זה לא מגולם מוזר לי מילאתם את פיכם
מים .לכן חשוב לפני ראש העיר כשאתה מתחיל שתלמדו איך עושים את
הדברים אנחנו ברוך ה' נדע לעשות אותם משולי הדברים אני רוצה להגיד
תודה גם לניסים גם לשלומי שהסלוגן שלנו תפס ואתם חוזרים עליו זה
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אחלה ואני בעד אני אגיד לכם מה למה אנחנו אומרים כן ולמה אנחנו
אומרים לא .לשוחד פוליטי אנחנו אומרים לא.
יחיאל אדרי :בינתים אתה ביקשת אותו
רועי לוי:

לזה שמעבירים משתמשים בכספים דרך עמותות כדי לממן קמפיינים של
בחירות אנחנו אומרים לא ,לזה שיש שימוש באולמות,

שלומי זינו:

למי אתה מתכוון?

אבי בינמו:

אל תעשה טעויות בדיבור שלך,

רועי לוי:

לזה שיש

אבי בינמו:

אל תעשה,

יחיאל אדרי :מצוין מצוין
שלומי זינו:

יש פה כמה מועמדים בוא,

אבי בינמו:

אל תעשה טעויות אתה מדבר על עניין אל תעשה טעויות,

יחיאל אדרי :מצוין,
רועי לוי:

לזה שיש שימוש

יחיאל אדרי :תמשיך
רועי לוי:

העמותות של רשתות חברתיות כדי לנגח מועמדים אנחנו אומרים לא,

אבי בינמו:

אל תעשה טעויות,

רועי לוי:

אנחנו אומרים לא לכל דבר,

אבי בינמו:

אל תעשה טעויות,

רועי לוי:

לכל דבר ש,

שלומי זינו:

מה זה...

אבי בינמו:

אני מציע לו

שלומי זינו:

זה יכול להתפרש לא טוב

אבי בינמו:

לא אני מציע לו הוא אומר דברים לא נכונים

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני אומר כל דבר שהוא חושב,

יחיאל אדרי :אני שמח שזה מופיע בפרוטוקול,
רועי לוי:

אני גם כן שמח,

שלומי זינו:

וזה בחי בפייסבוק ויש שאלות,
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רועי לוי:

אני גם כן שמח,

שלומי זינו:

יש שאלות מהקהל באמת ,תכף אני אענה גם,

רועי לוי:

אדוני ראש העיר דיברת קודם על נושא של שימוש באולמות בכלל כפי שהציע
קודם חייב להיות מוסדר אני גם קראתי את החוות דעת משפטית של טנדלר
אני יכול להגיד לך שהחוות דעת המשפטית שלו רב הנסתר בגלוי ולא יכול
להיות בדיון שהוא מנפק חוות דעת שהוא לא יהיה בו אם הוא חולה

אבי בינמו:

בזה אני מסכים איתך,

רועי לוי:

אם הוא חולה שיהיה לו רפואה שלמה אבל לא ניתן לדון בדברים כשהוא לא
נמצא,

יחיאל אדרי :קיבלת את זה עשרה ימים קודם
רועי לוי:

יש חוות דעת

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :עשרה ימים קודם קיבלת את זה,
(מדברים יחד)
רועי לוי:

אין קשר בין בריאות

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :ז'ינו אמר לך בדיוק איפה,
שלומי זינו:

זה משהו שמחר בבוקר יכולה להיפתח חקירה משטרתית וכולנו נהיה בחדרי
חקירות על הדיון הזה

אבי בינמו:

לא כולנו,

שלומי זינו:

כולנו,

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :ממש לא גינו אתה לא תהיה
(מדברים יחד)
דן תיכון:

תשמע כל יום בערוץ הראשון יש כתבה...

יחיאל אדרי :אני לפחות לא העדתי נגד חברי מועצה
דן תיכון:

תקשיב

יחיאל אדרי :זה ההבדל בינינו
דן תיכון:

תקשיב
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יחיאל אדרי :ואתה פתחת חשבון איתי גם אתה וגם ישי כי אני יודע מי הלך להעיד ומי לא
ומי הגיש תלונה ומי לא,
דן תיכון:

תקשיב לי,

שלומי זינו:

על מה?

(מדברים יחד)
רועי לוי:

רגע נחקרת במשטרה?

יחיאל אדרי :נראה לך?
רועי לוי:

יש לך תיקים במשטרה?

יחיאל אדרי :נראה לך,
רועי לוי:

לא? שום דבר לא פתוח?

יחיאל אדרי :אצלך לא?
רועי לוי:

לא שום דבר

יחיאל אדרי :לא נעצרת?
רועי לוי:

לא כלום ברוך ה'

יחיאל אדרי :להזכיר לך? ב 2008במאי
רועי לוי:

בואו נראה,

יחיאל אדרי :מסיבה של הסטודנטים אזכיר לך
רועי לוי:

בוא נראה אם נעצרתי,

יחיאל אדרי :אני יודע הכול
רועי לוי:

בוא נראה,

יחיאל אדרי :נמשיך,
רועי לוי:

בוא נעשה עסקה כל אחד מחר,

שלומי זינו:

חברה חברה חברה

רועי לוי:

כל אחד מחר מוציא רישום פלילי מהמשטרה

יחיאל אדרי :אני גם הוכיח לכם את הבקשה של החנינה שלך
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :תירגע גם את הבקשה של החנינה שלך יש לי אותה,
דן תיכון:

יאללה מספיק ,שניכם מספיק

יחיאל אדרי :אתה תגיד לי שוחד בחירות תתבייש
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יחיאל אדרי :תתבייש
רועי לוי:

תירגע אל תהיה לחוץ,

יחיאל אדרי :בינתים אתה הלכת ו ...הגנה אצל יוחאי
רועי לוי:

תנשום עמוק,

יחיאל אדרי :כעד הגנה אצל פרדי מורשעים,
רועי לוי:

יחיאל למה אתה בלחץ תנשום עמוק,

יחיאל אדרי :אתה תירגע בינתים אתה אמרת את המילים האלה שעמותות נותנות כסף
כשוחד בחירות
רועי לוי:

אני לא אמרתי עליך,

יחיאל אדרי :אתה רוצה שאני אגדי לך אותם ,אני אספור לך אותם,
רועי לוי:

לקחת על עצמך?

יחיאל אדרי :אני אספר לך יותר,
רועי לוי:

רגע אתה טוען שאתה קיבלת?

יחיאל אדרי :לא ,מה פתאום
רועי לוי:

אוקי אם אתה טוען שאתה קיבלת זה משהו אחר,

יחיאל אדרי :לא אני טוען שאתה מקבל להזכיר לך,
דן תיכון:

רד מזה כל יום בערוץ הראשון ישנה כתבה על ראש עיר שסחר לידיעתך
הייתה היום כתבה על ראש עיריית חדרה ,אתמול הייתה כתבה על ראש
עיריית זכרון יעקב וכל יום עד הבחירות הם יתנו לנו ,אני לא הייתי רוצה
שהם יגיעו לנשר ,אז אני קורא לשניכם לסדר בהעדר ראש כאן יצא נעלם אני
לא יודע לאן הוא נעלם.

שלומי זינו:

הכול בגלל היועץ המשפטי שלא נמצא כאן וגם בבחירות הקודמות הוא בא
ואמר לך (מדברים יחד) ונעלם ,דרך אגב למה הוא לא הגיש תלונה במשטרה?
אני בדיון האחרון שאתה לא היית וכשביקשו לעלות את השכר שלו בעוד 25
אחוז במקום לשלוח אותו הביתה אני ושפיגלר היחידים שהתנגדנו הבנאדם
הזה לא רק בדברים שכולם אומרים גם בהתעסקות היום יומים שלי ומלא
פניות,
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דן תיכון:

אבל תפסיק...

שלומי זינו:

לא ,הבנאדם הזה לא עושה את העבודה שלו והוא מסבך את כל העניין

דן תיכון:

זה השמצות אישיות

שלומי זינו:

זה לא השמצות אישיות זה השמצות מקצועיות,

דן תיכון:

כל ה,

שלומי זינו:

זה לא השמצות אישיות ,בנאדם שנותן חוות דעת על שוחד בחירות והוא לא
בא לפה לדיון ,אז בטח שיהיה את הוויכוחים האלה כל פעם יש ויכוחים זה
חוקי זה לא חוקי זה מותר או לא מותר ,אין יועץ משפטי,

דן תיכון:

אני לא ידוע איך הוא עשה את זה בקדנציה הקודמת

שלומי זינו:

עם הטבלתים ואחר כך עם ....

דן תיכון:

אני לא יודע לא הייתי שם,

דובר:

באותה צורה,

שלומי זינו:

באותה צורה בדיוק,

דן תיכון:

לא הייתי שם ,אני את ה..

יחיאל אדרי :לא הוא עצר את זה
שלומי זינו:

כן וחילקו אותם כמה חודשים אחר כך אתם חילקתם ודוד עמר

יחיאל אדרי ... :דיבר אליו
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ומה עם מחשבים אישים חילקתם

יחיאל אדרי :זה מחשב אישי על..
(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אתה סיימת רועי?
רועי לוי:

מחכה לראש העיר

יחיאל אדרי :בקשה תמשיך,
רועי לוי:

אני ממתין לראש העיר שיבוא,

יחיאל אדרי :למה אתה צריך להמתין לראש העיר?
שלומי זינו:

חוץ מזה למה שלא יגיעו לנשר איפה הם איך הם לא באו עד עכשיו איך הם
לא באו עד עכשיו איך המשטרה עם כל מה שקרה פה בחמש שנים אחרונות
איך הם לא ידעו עד עכשיו (מדברים יחד) שיגיעו שיבדקו את כל הטענות את
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כל החשדות את כל האשמות ,מי שבסדר בסדר מי שלא בסדר שייתן את
הדין זהו ,זה לא משנה לאיזה צד ,חמש שנים היו פה,
יחיאל אדרי :אתה מוכן להמשיך רועי?
רועי לוי:

מחכה לראש העיר,

יחיאל אדרי :למה אתה מחכה לראש העיר אם הוא יצא סימן שהוא יצא
שלומי זינו:

תמיד בישיבות האחרונות בקדנציה יש דרמות

רועי לוי:

הנה הוא מגיע

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני יכול להמשיך?

(מדברים יחד)
רועי לוי:

הייתי בנושא של חוות הדעת המשפטית ואני אומר שרב הנסתר מהגלוי ומן
הראוי שיועץ משפטי יהיה בוועדה שהוא נותן חוות דעת משפטית

אבי בינמו:

שיהיה בישיבה,

רועי לוי:

שיהיה בישיבה,

אבי בינמו:

כן,

רועי לוי:

כדי שניתן יהיה לשאול אותו שאלות להעביר הבהרות ולקבל ממנו גם כן
תשובות מעבר לזה בנוהל התבחינים יש דרישה להעניק אם יש איזושהי
התנגדות יש דרישה להנמקה בתוך נוהל תמיכות אבל מאר ואני שומע גם את
מבקר העירייה שהוא אומר שלומי העלה את הנושא של דוח נהריה ,והגביל
אותו לפה ואומר המבקר שצריך לבדוק את זה,

אבי בינמו:

בנהריה יש גגות אסבסט אצלנו יש גגות אסבסט?

רועי לוי:

שצריך לבדוק את זה,

אבי בינמו:

בנהריה צריך לתת את כל החוף

רועי לוי:

היועץ המשפטי,

אבי בינמו:

מה אתה משווה את נהריה

רועי לוי:

איננו נמצא,

אבי בינמו:

זה הערה שאני מקבל אותה

רועי לוי:

ולא ניתן ל...

שלומי זינו:

צריך לפטר אותו
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אבי בינמו:

לא לא

שלומי זינו:

יש  3דוחות ביקורת חמורים נגדו ויש  4תיקים של פסקי דין בגלל שהוא לא
הגיש כתב הגנה ובוא אני אראה לך את כל התשובות שהוא נותן לי בבקשות
שלי ,צריך לפטר את הבנאדם הזה ,למה אנחנו צריכים לסבול את הבנאדם
הזה ,למה אנחנו צריכים לסבול אותו קדנציה הבאה? ,צריך לפטר אותו,
באמת זה לא צחוק זה לא בדיחה הבנאדם הזה הוא האסון של כל העיר הזו
הוא זה שאפשר את כל השחיתויות שהיו פה ,צריך לפטר אותו מה אתם
מפחדים ממנו העלתם לו את השכר עוד  5אחוז ככה בציק פרס מגיע לו על
זה שהוא לא עובד ,מה אתם מפחדים ממנו? מי מחזיק אותו סליחה על
הביטוי ,מי מחזיק אותו? מה אתם מפחדים ממנו?

דובר:

מצחיק אהה

שלומי זינו:

זה לא מצחיק,

רועי לוי:

יש...

דן תיכון:

אני לא רואה טעם להמשיך לקיים את הישיבה,

אבי בינמו:

רועי ראה דבר אחד שיש בו לפי דעתי כל מה שהוא העלה זה בסדר הוא העלה
דבר אחד שיש בו מן העניין הוא משמעותי מאוד הוא אומר לא יתכן שנדון
בנושא בישיבה לאור חוות דעת של היועץ המשפטי כשהוא לא נוכח זה אני
מסכים,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

בסדר אבל לא חשבתי שהוא לא יגיע

יחיאל אדרי :הוא חולה,
דן תיכון:

אהה הוא בבוקר היה?

אבי בינמו:

לא,

יחיאל אדרי :לא,
שלומי זינו:

כל ישיבה שיהיה בו בלאגן הוא מפחד הוא מודיע שהוא לא מגיע שים לב,

רועי לוי:

בתוך הנוהל (מדברים יחד) בניגוד למה אני הייתי צריך אותו פה כי בניגוד
לחוות דעת שלו יש בתוך נוהל,

(מדברים יחד)
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יש בתוך נוהל התמיכות יש שם אפשרויות ומנגנונים שקובע נוהל מצד ניתן
כן להביא תמיכה לעמותה כזו או אחרת יש שמה מנגנונים לשנות גם כן לפני
קבלת החלטה ויש מנגנון שאני חושב שבנסיבות העניין ובגלל החוות דעת של
היועץ המשפטי ובגלל החוות דעת ,בעצם האמירה של מבקר העירייה ובגלל
כל מה שנאמר פה אני חושב שחשוב לקיים דיון גם על החוות דעת גם על
הסעיפים גם על הכול בתוך וועדת משנה לתמיכות וטרם קבלת החלטה יש
מנגנון בתוך נוהל תמיכות שזה סעיף  7הנקרא ועדת משנה לתמיכות ,אני
מתכוון להציע,

דן תיכון:

ממי היא מורכבת

רועי לוי:

מורכבת מחברי מועצת עיר על פי הרכבם שמה שלומי דיבר קודם ואמר
שצריך להיות סייל לחברי מועצה שמה ניתן כלפי חברי מועצה שם ניתן לברר
את חוות דעת של היועץ המשפטי שם ניתן לברר את חוות הדעת האמירה
של המבקר שם ניתן לשאול את מיכה את אותם שאלות שאנחנו צריכים
להישאר ולקבל עליהם גם תשובות ולאחר מכן אני מציע

אבי בינמו:

מציע לדחות את הדיון זה מה שהוא מציע,

רועי לוי:

להקים ועדת משנה

אבי בינמו:

הוא בא ואומר שהיועץ המשפטי יהיה פה,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

לא יכול להיות וועדת משנה אתה לא יכול להציע דברים לא חוקיים,

רועי לוי:

תן לי בקשה

אבי בינמו:

אתה לא יכול להציע דברים לא חוקים,

רועי לוי:

תן לי בקשה אבל לסיים לפי סעיף  7לנוהל התמיכות  77/1 7/1ו 7.1מועצת
הרשות רשאית למנות ועדת תמיכות ואני מציע שזה מה שנעשה

אבי בינמו:

אתה לא יכול להציע הצעה שלא הוגשה

רועי לוי:

נמנה ו...

אבי בינמו:

שלא הוגשה לי קודם לכן

רועי לוי:

זה הצעה נגדית

אבי בינמו:

אתה לא יכול להציע הצעה נגדית

רועי לוי:

זו הצעה נגדית שלי,
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צריכה להתקבל לפני כן,

יחיאל אדרי :ממה היא מורכבת
(מדברים יחד)
רועי לוי:

זו תהיה הצעה שלנו לדחות ולהקים ועדת משנה.

שלומי זינו:

מה שדיברנו,

רועי לוי:

כן,

שלומי זינו:

בסדר ,יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אני יכול להתייחס?

אבי בינמו:

קודם כל אני רוצה להגיד ש,

שלומי זינו:

להגיב

אבי בינמו:

להגיד,

שלומי זינו:

הבטחת שאלות מהקהל

אבי בינמו:

להגיד...

(מדברים יחד)
דן תיכון:

אדוני ראש העיר,

שלומי זינו:

אם כבר יש פה בעיות בסיעות

יחיאל אדרי :אין בעיות בסיעות,
שלומי זינו:

יש פה נשר בתנופה,

(מדברים יחד)
ניסים בן לולו :היום במקרה ראיתי שלחו לי מכתב ש (מדברים יחד) וזה מוקלט ואני מבקש
גם מאבי וגם מהמנכלית כשאתם מקבלים מכתב שכתוב יושב ראש סייעת
הליכוד ,ולא כתוב מעל בן לולו ניסים זה מכתב שלא נכון הוא לא אמיתי זה
אדם שמתחזה עד ה 30לאוקטובר בן לולו ניסים יושב ראש סייעת הליכוד
בעירייה ,ונשר בתנופה אני לא יודע מי שהם ידונו
דן תיכון:

אדוני ראש העיר,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני רוצה להתייחס גם לי יש הצעה ראשית אתה הבטחת להתייחס לשאלות
מדר ...מעונות יום בית ספר ופחי זבל ואתה רואה בהצעות סדר החשובות
שגם אני הגשתי לגבי בית העלמין וגם אדווה קאופמן הגישה לגבי נושא הבא

דן תיכון:

אורנים
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מצטיינים בבית ספר אורנים חבל שאנחנו לא מסיימים עם הדיון הזה מהר
ומקדמים לעצור את הסדר אבל אני יש...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

יש לך תשובה אדוני ראש העיר? עכשיו ברצינות

אבי בינמו:

עד שאתם תדונו,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

סליחה תעצור את הפרוטוקול

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

בהתאם למה שנידון כאן יש כאן הערה אחת שאני יכול לקבל אותה במלואה
בהתאם לחוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי מאחר והוא לא נוכח ,לא
לקיים את הדיון על הנושא הזה ,זה אני יכול לקבל כי יש כאן עניין מהותי
מאוד ,מאוד משמעותי ,גם אם התכתבות קשה מאוד ,כן לכן אני מציע בכלל
לדחות את הנושא הזה כרגע,

דן תיכון:

בכל זאת תגיד אתה דוחה?

אבי בינמו:

כן,

דן תיכון:

מוריד מסדר יום

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מוריד מסדר יום,

שלומי זינו:

אבל יש לי זכות התייחסות לפני זה,

אבי בינמו:

בסדר,

שלומי זינו:

אני רוצה להתייחס,

אבי בינמו:

אוקי בהתאם להסכמה שנעשתה כאן,

שלומי זינו:

אני לא ,אני רוצה להתייחס,

אבי בינמו:

אתה תתייחס,

שלומי זינו:

אז לפני ש..

אבי בינמו:

אני רק מציין

שלומי זינו:

אולי תקבל הצעה? אולי תקבל הצעה ,יותר טובה אתה לא יכול לעצור לי את
הזכות דיבור שלי,

אבי בינמו:

נו באמת
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שלומי זינו:

באמצע נושא

אבי בינמו:

דן תיכון הלך בגלל שהעלתי את זה,
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(מדברים יחד)
שלומי זינו:

לגבי וועדת התמיכות את מה שהיה לי לומר באופן פרטני לגבי כל הסעיפים
השתדלתי והצעתי את זה בישיבה הקודמת ,אני חושב בעניין חוות הדעת
המשפטי ת שהיועץ המשפטי נתן זו חוות דעת חמורה ביותר ואני דרך אגב
עולה עוד הפעם לדיון

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אתה יכול לעצור את הרעשים?

דן תיכון:

אני הצבעתי בעד הדחייה,

אבי בינמו:

אוקי,

שלומי זינו:

איך אתה מצביע לפני שיש הצעה,

אבי בינמו:

אהה?

שלומי זינו:

אני יכול?

אבי בינמו:

לא אני רק במילה אחת לפני שדן תיכון רוצה לכבד אותו ל...

דן תיכון:

אתה רוצה שאני אשאר?

אבי בינמו:

לא תישאר עוד שתי דקות אני רק מבקש,

דן תיכון:

בסדר שתי דקות,

שלומי זינו:

לא אתה תיתן לי את הזכות דיבור את החמד דקות את זמן דיבור שיש לי
להתייחס

אבי בינמו:

אני רק מבקש,

שלומי זינו:

 5דקות אני אתייחס

אבי בינמו:

אני רק מבקש

שלומי זינו:

השיתוף פעולה...

אבי בינמו:

דן,

שלומי זינו:

לא אתה לא יכול לעלות את זה להצבעה

אבי בינמו:

אני מבקש לעלות את זה להצעה...

שלומי זינו:

באמצע התייחסות שלי?

אבי בינמו:

מי בעד?
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באמצע התייחסות שלי?

בוריס אייזינברג:

לא אני גם רוצה להתייחס

אבי בינמו:

תתייחס,

שלומי זינו:

באמצע התייחסות שלי,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

 5דקות אני אתייחס לא יפריעו לי ,אם יפריעו לי אני אאריך את ה 5דקות מה
לעשות סליחה שלא תיאמתי איתך מראש גם את הזמן התייחסות אבל בפעם
הבאה אולי נעשה את זה ,יש חוות דעת משפטית שדורשת מכל בנאדם
שאמור לפעול על פי החוק כל שכן נציג החוק היה צריך לפנות לגורמים
הרלוונטיים לבוא ולהגיד יש פה חשד לשוחד בחירות שיחקרו את זה ,הוא
בא וקובע שאם נעשה ככה זה יהיה שוחד בחירות ואם לא נעשה ככה הוא לא
אומר משהו אחר אני חושב באמת מעבר לעניין שזה דורש דחיה אולי זה
דורש חקירה מה שהוא אומר זה פעם אחת ,פעם שנייה לגבי הסעיפים
הספציפיים אני בא ואומר וחשוב להדגיש אנחנו בעד ,שכל עמותה שעושה
פעילות עבור תושבי נשר ולא משנה באיזה תחום שהעירייה תעזור ותסייע
אם בהקצאת מבנים אם בהעברת תקציבים כמה שאפשר אבל לבוא ואנחנו
 5שנים מתעסקים כל פעם בעמותה הזאת או בעמותה אחרת אם הם כן
מקבלים או לא מקבלים כמה הם מקבלים זה צריכים ובאמת לחשוב על
איזשהו פתרון שייצוג עשייתי במועצה יבוא לידי ביטוי בשיקול דעת הפוליטי
שמייצג את הציבור כמה אנחנו מתעדפים את גופים השונים שמבקשים את
התמיכות ולכן אני חושב שהרעיון של וועדת משנה לוועדת התמיכות הוא
רעיון מצוין אנחנו צריכים ללכת עם הרעיון הזה ולגבי הרכב תעשייתי אנחנו
נקבל חוות דעת משפטית ושהיועץ משפטי...

אבי בינמו:

ממי?

שלומי זינו:

מיועץ משפטי חיצוני לא יודע אבל היועץ המשפטי הזה...

דוברת:

ומה לגבי התבחינים?

שלומי זינו:

התבחינים לא מונעים

אבי בינמו:

בסדר שלומי מה ההצעה שלך?

שלומי זינו:

ההצעה שלי להקים ועדת משנה לתמיכות
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אבי בינמו:

אוקי,

שלומי זינו:

על פי הרכב עשייתי בצירוף חוות דעת משפטית שייתן התייחסות

(מדברים יחד)
יחיאל אדרי :אבי בינמו ואתה או רועי ואבי בינמו?
שלומי זינו:

אני לא תיאמתי עם אף אחד,

יחיאל אדרי :אז מה עכשיו אתה מעלה את ההצעה שלו?
שלומי זינו:

לא אני אומר משהו אחר ...הוא מציע הצעה להקים וועדה בלי ל ...וועדת
משנה ( . ...מדברים יחד) אני מצטרף לזה ואני אומר שאנחנו צריכים חוות
דעת משפטית חיצונית לגבי ניהול הישיבה ולגבי ניהול הוועדה ולגבי הרכב
עשייתי של הוועדה

יחיאל אדרי :אכזבת אותי
שלומי זינו:

בסדר.

אבי בינמו:

כן בוריס,

שלומי זינו:

אתה לא ענית אבל שנייה

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :אני רוצה להתייחס
אבי בינמו:

בקשה,

בוריס אייזנברג :מה שדיברתם עכשיו ,אני פונה אליכם לחברה שרוצים להתמודד לרשות
העיר ,אתם עכשיו עושים פוליטיקה אבל בזמן שאתם עושים פוליטיקה
הילדים בכל עמותות,
שלומי זינו:

איזה ילדים?

רועי לוי:

איזה ילדים?

בוריס אייזנברג :צפים צופים גם כל הילדים שב...
רועי לוי:

אז למה אתה עושה פוליטיקה?

בוריס אייזנברג :אני לא עושה,
רועי לוי:

אז תפסיק לעשות פוליטיקה,

שלומי זינו:

אז למה

(מדברים יחד)
רועי לוי:

אני מתמודד?
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בוריס אייזנברג :כן,
רועי לוי:

באיזה סיעה

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני חושב שבוריס מבקש להתייחס תנו לו להתייחס

(מדברים יחד)
בוריס אייזנברג :אני חושב שאנחנו צריכים לתת לגופים שאנחנו רוצים לתמול בהם כי זה
כמעט כבר סוף השנה,
רועי לוי:

אז אתה חוזר להצעה של דן?

בוריס אייזנברג :לא...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

למה אתה מפריע לו?

שלומי זינו:

אני לא מפריע לו אני מנסה להועיל את הדיון

אבי בינמו:

שלומי למה אתה מפריע לו זה לא הוגן,

שלומי זינו:

סליחה,

בוריס אייזנברג :אנחנו יש וועדת תכנים
שלומי זינו:

לא תכנים תמיכות,

בוריס אייזינברג:לא תכנים קודם כל זה היה וועדת..
יחיאל אדרי :תבחינים,
שלומי זינו:

תבחינים

בוריס אייזנברג :כן תבחינים ש...
שלומי זינו:

תכנים זה בפרסומות,

בוריס אייזנברג :שהחליטו על הלמי אפשר לתת אחר כך הייתה וועדה מקצועית שהחליטה
על התמיכות ,לפי המקצועיות עכשיו אנחנו באים ולפי דעתי זה רוצים
ללחוץ כמו שאתה אומר סייעתי ופוליטי אבל אני לא מסתכל עכשיו על
פוליטיקה אני מסתכל על ...
שלומי זינו:

אתה עכשיו אמרת אני לא מעניין אותי בית ספר ביחד שלך זה עם זה לא
פוליטיקה אז מה כן פוליטיקה ,מי שאומר שהוא לא פוליטי איך אמרו לי
סליחה על הביטוי אל תגיד שקר תגיד זה לא אמת

אבי בינמו:

שלומי למה אתה מפריע?
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שלומי זינו:

כי זה הכול פוליטי,

אבי בינמו:

עזוב,

שלומי זינו:

הכול פוליטי,

אבי בינמו:

אבל אמרת את שלך

שלומי זינו:

הכול פוליטי

אבי בינמו:

תן לו להגיד,

שלומי זינו:

איזה מקצועי,

ש.ר25.07.2018 .

בוריס אייזנברג :אתה יותר לא תדבר,
שלומי זינו:

אני יותר לא אדבר?

בוריס אייזנברג :אתה לא נותן לי לדבר
(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני אתן לך ריטלין אתה יושב פה  4שנים במועצה ולא דיברת מילה אתה לא
צריך ריטלין

(מדברים יחד)
נעמי כספי:

שלמי תן לו לדבר,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

בואו נעשה את ההצעה של דן על מה יש ויכוח

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

אני מקבל את ההצעה של דן תיכון אנחנו דוחים את הדיון בנושא הזה,
עושים הפסקה  5דקות,

שלומי זינו:

תעשה הצבעה

אבי בינמו:

מי בעד לדחות את הדיון? אחד שתים שלושה ארבע חמישה שישה שבעה
שמונה

בוריס אייזנברג :אני לא מסכים,
אבי בינמו:

בסדר מי נגד

שלומי זינו:

גם אני נגד,

החלטה -דחיית הדיון בסעיף ועדת תמיכות
בעד8-
נגד3-
נמנע-אין
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אבי בינמו:

אנחנו יוצאים להפסקה של  5דקות,

שלומי זינו:

 4נגד,

ש.ר25.07.2018 .

(הפסקת הקלטה)
אבי בינמו:

נוכחים בישיבה,

שלומי זינו:

למה יש כאלה שעזבו?

אבי בינמו:

כן כן ,הישיבה התמעטה איפה ניסים?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שנייה אנחנו ממשיכים את סדר היום אני רוצה לציין שנוכחים בישיבה חברי
מועצה אבי בינמו ,גאורגי גרשקוביץ ,ניסים בן לולו ,איגור גורביץ ,אדווה
קאופמן ,ישי איבגי ,רועי לוי ,שלומי זינו .עזבו את הישיבה בוריס אייזנברג,
יחיאל אדרי ,נעמי כספי ודן תיכון .אכן יש לנו  2הצעות לסדר יום נשתדל
לקצר אותם,

שלומי זינו:

כל מה שנוגע אלי...

 . 4הצעה לסדר :בית העלמין נשר -שלומי זינו
אבי בינמו:

הצעה לסדר  ...בית עלמין בנשר הצעה שהועלתה על ידי

שלומי זינו:

יש לי אותה אני אקריא,

אבי בינמו:

על ידי שלומי זינו ,בבקשה תקריא אותה ותיתן לאנשים להתייחס,

שלומי זינו:

אין בעיה .טוב ראשית

אבי בינמו:

אתה ידוע מה אני רוצה להגיד לך?

שלומי זינו:

כן? בזמן שלי?

אבי בינמו:

לא ,לא בזמן שלך דקה,

שלומי זינו:

בקשה

אבי בינמו:

אני רוצה רגע שתקשיב למילים שלי ,עד שתגיבו הכול גמור עד שתעשו מהלך

שלומי זינו:

אני מבסוט אני רואה כל הקדנציה כל הצעד של השאילתה אתה מושך את זה
ואז מוציא לעבודה עושה אותה ואז מוציא הודעה לתקשורת

אבי בינמו:

הלאה,

שלומי זינו:

ואז לתקשורת

אבי בינמו:

יפה,

שלומי זינו:

כל ההישגים רשומים עוד מעט...
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אבי בינמו:

לא אין לי הישגים

שלומי זינו:

הישגים שלנו הצעות שלנו השאילתות שלנו

אבי בינמו:

בקשה,

שלומי זינו:

וזה בסדר ,אנחנו אופוזיציה

אבי בינמו:

די שלומי קצת ככה,

שלומי זינו:

בכיף נכון ,הרמזור בבר יהודה התאגיד מים נכון ועוד הרבה דברים שעשינו
וזה בסדר ,זה נקודת אור,

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

שלומי בית העלמין,

שלומי זינו:

עכשיו לפני בית העלמין על חשבון ההצעה של בית העלמין כן ,אני מבקש
ממך וכשאתה עונה זה לא על חשבון הזמן שלי ,שתענה לשאלות מהקהל שזה
באמת גם בעניין המלגות הגדולות מעונות יום גם בעניין ...תשובה קצרה כי
אתה רואה את הפייסבוק מעלים כל הזמן שאלות בנושא הזה תן להם
תשובה תגיד להם לא רוצה לתת מלגות תגיד להם לא יהיה בית ספר ביחד
יהיה רק בית ספר כזה או אחר או אין לי מבנה או אין לי פתרון או סתם לא
רוצה כמו שאמרתי ברשימה הקודמת ותענה מה קורה בעניין של פינוי אשפה
למה אתם לא רוצים להעביר מסמכים לראות מה קורה בפינוי אשפה יש
התכתבות אנפה בנינו כבר שבוע ימים

אבי בינמו:

בין מה?

שלומי זינו:

עם היועץ המשפטי ביני לבינך

אבי בינמו:

ביני לבינתך אין שום התכתבות

שלומי זינו:

הכול ממוסמך

אבי בינמו:

אצלך ממוסמך

שלומי זינו:

ליועץ המשפטי ,הרי יש מכתבים חתומים על ידך זה אני מקריא תשובה פעם
אחת,

אבי בינמו:

דבר על בית העלמין,

שלומי זינו:

ולעניין אגב אני מתקרב לבית העלמין ,לעניין המחצבה ,המאבק...

דובר:

ה' ישמור,

(מדברים יחד)

"חבר" – הקלטה ותמלול

07574

71

ש.ר25.07.2018 .

שלומי זינו:

כשיהיה פה שקט אדבר,

דובר:

הוא למד,

שלומי זינו:

למדתי מרועי לוי ,לעניין המחצבה שאיפה שיושבים חברת מחצי אבן שקיבלו
צו בשנת  2011לפינוי המחצבה ,והמחצבה אולי אני אומר אולי נסגרה אך
בפועל לא פונתה מכל המתקנים וכל האנשים שנמצאים שמה ואני עשיתי
שמה כמה ביקורים העלנו רחפניים לאוויר וראינו פעולות שמה והבאנו את
זה לסדר יום הציבורי גם לאחרונה בעבודות אחרונות שנעשו,

אבי בינמו:

דבר על בית העלמין,

שלומי זינו:

לא אני מגיע למחצבה,

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ופניתי למהנדס העירייה ופניתי לפיקוח של הוועדה המרחבית של מורדות
הכרמל ופנינו למוקד העירוני ופנינו למשרד להגנת הסביבה ולכל הגורמים
הרלוונטיים אף אחד לא ידע מה קורה עם העבודות האלה ,חזרו אלי מהנדס
העירייה היום והודיע לי שמדובר ,דרך אגב פניתי...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אל תקטע אותי רועי,

רועי לוי:

אבל למה צריך לחזור על זה

שלומי זינו:

תמשיך לקטוע

רועי לוי:

הוא התייחס לזה בתחילת הישיבה,

שלומי זינו:

תמשיך להתנהג באופן ילדותי

רועי לוי:

למה צריך לחזור על זה?

שלומי זינו:

תמשיך למשוך...

רועי לוי:

למשוך זמן,

שלומי זינו:

אני אחזור על דברי ,מהנדס העיר הודיע לי אתמול שהוא דיבר עם הבעלים
של המחצבה והבעלים של המחצבה אחרי שהוא עושה עבודות במחצבה כבר
למעלה מחודש וחצי וכל תושבי רמות יצחק ותושבי גבעת נשר שמשקיפים על
הגבעה הזו ורואים עבודות ונלחצים גם מהפוסטים שישי מעלה אחרי כמה
חודשים ,ונלחצים מכל הסרטונים ומכל התעמולה שגם אני עושה,

אבי בינמו:

שותף לה,
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שלומי זינו:

משותף לה בעניין הזה,

ישי איבגי:

אתה שותף לתעמולה אנחנו שותפים לעשיה,

שלומי זינו:

בהמשך לעשייה שלי ולמאבק שלי משנת  ,2014כן ,והשאלה היא איך אדום
לייש הבעלים של המחצבה מרשה לעצמו להגיד מה הבעיה אני מפנה
מתקנים ,אני מוכר אותם אני אעשה מה שאני רוצה ,אדוני ראש העיר יש
חוק במדינה הזאת והוא לא יכול לעשות שום דבר במחצבה כולל גם לא
לפנות את המתקנים מבלי לקבל היתר והדבר המינימאלי שהיה נדרש ממך
בתור ראש עיר ,וממך בתור מנכלית העירייה

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

אני מעלה את הדברים שלי ואני מבקש תשובות מראש העירייה ,למה לא
מבקשים ממנו לפעול על פי החוק הוא לא הבעלים של הקרקע בניגוד למה
שאתם אומרים הוא סך הכול חוכר הוא קיבל את האדמה לחכירה עבור
מטרה מסוימת המטרה שלו הסתיימה ,כל פעולה אחרי שהמחצבה הזו
נסגרה הוא מחויב לבקש היתר ואתם כעירייה,

אבי בינמו:

אני,

שלומי זינו:

אתה כראש עיר ...אני מגיע...

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

ואתה כראש העירייה ואת כמנכלית העירייה וגם דובר עירייה שפתאום
בישיבות הם לא נמצאים,

אבי בינמו:

הוא חולה,

שלומי זינו:

צריכים להרגיע את הציבור ולהוציא הודעה מפנים את המתקנים מהמחצבה
אין עבודות קריאה שלושה ימים אין שום מודעה רק טלפונים מאנשים
מעלים מנופים משאיות אנשים עובדים אף אחד לא יודע מה קורה ,שטח
שלו ,שטח פרטי בטאבו שלו הוא גם יעביר את זה בירושה .זה לא שטח שלו,
זה חכירה מהמנהל והוא בדיונים מהמנהל כדי לשנות את הייעוד וכדי
לעשות שמה משהו אחר כשיבחר ראש עיר אחר וכשיהיה דיונים על זה
במועצה והוא יתייחס לזה כרגע הוא לא יכול לעשות שום פעולה בלי לבקש
היתר ואני מב קש ממך לבדוק את זה ולא להיות שותף לבריונות הזו .לעניין
ההצעה שלי לבית העלמין ועדיין התושבים מחכים לתשובות בעניין של
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מעונות יום בבית ספר ביחד בפחי זבל ההצעה שלי כדלקמן ,אגב הערת אגב
והצעה הוגשה בראשון לאוקטובר ב 2017אחת מתוך  23הצעות לסדר שאתה
בכוונת עד עכש יו ורק אחרי שהממונה על המחוז הכריח אותך לעלות את
ההצעות לסדר הועלת בטובך אחרי קרוב לשנה לעלות את ההצעה הראשונה
לסדר ,לאחרונה בהלוויות הנערכות בבית העלמין נשר והיא רלוונטית גם
להיום דרך אגב .לאחרונה בהלוויות הנערכות בבית העלמין נשר חל שימוש
ניכר בהסעת הנפטרים מאולם הנספדים בחלקות הקבר באמצעות רכב
מסחרי ישן המונע באמצעות מנוע דיזל מזהם ורועש של החברה קדישה
בנשר .אני השתתפתי בהרבה מאוד הלוויות ואני משתתף כל הזמן בהלוויות
של תושבים מהעיר ופשוט זו תמונה מזעזעת לבוא ולראות עד כדי ביזוי מת
איך מעלים את המת ברכב המיושן הזה בגי אם סי הזה ומעלים את המתים
בהלוויה שצריכים לנסוע אחרי הרכב הזה ששולח את כל הפיח והגזים והעשן
על כל הציבור שעולה אחריו ,והיום המרחקים גם מאוד ארוכים ,אני מבקש
זה פשוט מזעזע אני לא מבין למה זה היה צריך לבוא בתור הצעה לסדר
ודרך אגב זאת אחת מהצעות לסדר שאתה לא טיפלת בהם לא הבאת אותם
למועצה אחרי שטיפלת בהם לא טיפלת בהם בכלל בנוסף ברוב ההלוויות הם
מתקיימות בבית העלמין נשר הכביש המוביל לבית העלמין נחסם לתנועה
בשל חניית רכבים בשני כיווני תנועה אז אם יש תקציב ואפשר לתקצב את זה
ולשפץ את הגישה בבית העלמין ברמה של החלטה עם הצעה של תקציב נא
לעשות את זה .ואם אין במקום להעמיד פקחים שיחסמו את הכניסה בכלל,
לכביש הגישה של בית העלמין ,למצוא פתרון שרכבים יחנו רק בצד אחד כדי
שהגישה גם בכניסה לבית העלמין וגם ביציאה מבית העלמין לא תיצור
פקקים במיוחד שאנשים באים בשעה של הלוויה במצב רוח הכי גרוע
שאפשר,
אבי בינמו:

סיימת את דבריך?

שלומי זינו:

לא סיימתי אני רק בסעיף  ,3כמו כן מזה שנים רבות ,וזה דבר הכי מזעזע
עירייה איתנה  250מיליון היו  250מיליון אולי יש 100 ,מיליון יש לך למים
ואתה לא מוצא את התקציב לתקן את הברזיות שמה ואת הברזים שאם
אתה פותח ברז אחד כל הברזים האחרים אין להם זרם זה פשוט מבזה
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שאנחנו צריכים להביא את זה לדיון מועצת העיר אבל כשזה לא נעשה אני
מוצא את הנחיצות לעלות את זה למועצת העיר ,ולכן כמו כן הברזים בכניסה
והיציאה מבית העלמין תקועים ללא זרם והניקיון וגינון בכל בית העלמין
לוקחים בהזנחה אז נכון שפעם אחת לקחת כמה תלמידי תיכון ,ועשיתם
פעילות מבורכת כשהלכתם וניקיתם כמה מצבות אבל לך לבתי עלמין אחרים
בכל הארץ ותראה איך בתי עלמין נראים ותראה איך בית העלמין שלנו בנשר
נראה ואני לא רוצה להרחיב ,פשוט אתה רואה אתה גם משתתף בהרבה
לוויות זה דורש טיפול מידי ולאור כל האמור לעיל אני מציע להוציא את
ההצעה הזאת בדחיפות כך ,עיריית נשר תפעל באופן מידי לאישור וביצוע ואו
העברת תקציב לגרומים הרלוונטיים לצורך א' רכישת רכב חשמלי להסעת
נפטרים וזה ראיתי בכמה בתי עלמין יש רכב שעולה  15,000שקלים 20,000
שקלים רכב חשמלי שמסיע בצורה מכובדת את הגופות של הנפטרים עד
למקום המיועד,
אבי בינמו:

בגדרה

שלומי זינו:

בהרבה ראיתי את זה איפה שאתה רוצה,

אבי בינמו:

בחולון,

שלומי זינו:

כך שהלוויות יעשו בצורה ,בחולון בגדרה בראשון איפה שאתה רוצה,

אבי בינמו:

במקומות מישורים,

שלומי זינו:

לא גם בחיפה יש רכבים כאלה,

אבי בינמו:

בחיפה?

שלומי זינו:

בחיפה כן,

אבי בינמו:

בחיפה אין מקום יותר,

שלומי זינו:

אז אני השתתפתי בכמה הלוויות בחיפה איפה שהיה המקום והרכבים
החשמליים בחיפה ...וזה תירוץ עלוב כי הרכבים האלה יודעים לעלות את
העליות האלה בלי שום בעיה ,כך שההלוויות יערכו בצורה מכובדת שתכבד
את הנפטרים ואת המלווים וזה עניין רציני אל תעשה צחוק מזה .ב' תיקון
כל הברזים לרבות תשתיות הצמרת שתהיה שרימה בברזים ושהברזים יראו
מכובדים ובאמת יהיה שימוש כי בסופו של דבר זה לכלל הציבור לנשר .ג'
הסדרת הכביש המוביל לבית העלמין כך שהחניות יסומנו ותותר החניה וזה
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בינתיים רק בצד אחד בלבד ,עד להסדרת כל פיתוח הכביש לבית העלמין
בצורה שלא תגרום למצב הכאוס אני קורא לזה שקורה עכשיו שיש הלוויות
רבות משתתפים ,ועוד דבר זה אני לא יודע בסמכות או באחריות של מי זה
אבל זה צריך לקרות אם זה המועצה הדתית צריכה לעשות את זה או
העירייה צריכה לעשות את זה .הכנת תוכנית אתה מינית מנהל ...בשכר
מכובד מאוד הקמת אגף כדי וזה היה אמור לשפר את הניקיון בעיר ואני
ממש רואה שמי שמינית אותו שום דבר לא השתפר אלה להיפך ,אני לא
מאשים אותו אני אומר יש פה איזושהי בעיה מאוד רצינית ובגלל זה ביקשתי
את כל המסמכים לגבי העניין של מצב של כוח אדם בעניין הניקיון בעיר אם
זה מטאטא רחוב אם זה משאיות
אבי בינמו:

אתה מדבר על בית עלמין או שאתה עושה לי תעמולה עכשיו?

שלומי זינו:

אני מדבר על בית העלמין,

אבי בינמו:

תפסיק

שלומי זינו:

וזה מגיע גם לבית העלמין שבית העלמין

אבי בינמו:

אל תתרגז

(מדברים יחד)
שלומי זינו:

גם בעניין הניקיון בעניין הגיזום כל בית העלמין שאתה נכנס במדינת ישראל
חוץ מבתי עלמין של לא רוצה לציין שמות ולפגוע באף אחד אבל ראיתי כמה
בתי ע למין מוזנחים כמעט כמו שלנו אבל לא יותר משלנו .יש תשתיות יפות
יש הרבה שימוש באבני שיש יש פרחים יש גינון הם מכבדים את התושבים
שבאים בשעה הכי קשה כדי לקבור את הקרובים אליהם וזה לא נורמאלי
שבעיר נשר שנקראת עיר איתנה שהיא משקיעה מיליונים בכדורגל ומשקיעה
מיליוני ם בעמותות אחרות ומשקיעה מיליונים בחינוך ומשקיעה מיליונים
בגינון שאתה לא רואה אותו ,ומשקיעה מיליונים בניקיון שאתה לא רואה
אותו שהיא לא תוכל להשקיע את הכמה מאות אלפים בעניין הזה של...

אבי בינמו:

סיימת את הנאום שלך?

שלומי זינו:

עניין הזה של הניקיון ולכן אני דורש שתכין תוכנית ניקיון יסודי וגינון וגיזום
לבית העלמין באופן מידי במקביל שהיה תהיה תוכנית אחזקה שוטפת כך
שבית העלמין שלנו יראה אחרת,
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אבי בינמו:

תודה רבה,

דובר:

יש שם גם הרבה מצבות ישנות בחלקות של שנות ה 80ו70

אבי בינמו:

תודה רבה

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

סליחה אתה דיברת?

שלומי זינו:

כן,

אבי בינמו:

הוא מהקהל אני מבקש מהקהל...

שלומי זינו:

כשהיו באים

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

תן לענות תן לאנשים להתייחס,

שלומי זינו:

בקשה ,אתה עושה צחוק גם מבית העלמין אתה עושה צחוק ,בקשה,

אבי בינמו:

הכול בסדר העיקר אתה בפייסבוק זה מה שחשוב,

שלומי זינו:

תעשה צחוק

אבי בינמו:

אני רוצה להתייחס במילה קצרה על דברים שנאמרו כאן,

אני חושב

שהתשובה לגבי המחצבה ניתנה,
שלומי זינו:

היא לא ניתנה בכתב היא ניתנה בדיבור תוציא מכתב מהיזם עם היתר
ותוציא הודעה מהעירייה באופן רשמי הודעת בישיבת מועצה שהפרוטוקול
יגיע עוד  4חודשים לא ירגיע את התושבים שעדיין חוששים ולא יודעים מה
קורה באמת,

אבי בינמו:

אתה מפריע לישיבה,

שלומי זינו:

כן ,לא מפריע לך בכל הישיבות אתה טוען שאני מפריע

אבי בינמו:

במחצבה אין פעילות של חציבה משנת 2011

שלומי זינו:

מה הקשר למה שאמרתי לא דיברנו על חציבה .דיברנו על היתר לעבודות
הפינוי של הכלים גם אם הוא מפנה את הכלים והמתקנים שמה הוא צריך
לקבל היתר ואתם בתור עירייה צריכים להודיע את זה לציבור על מנת למנוע
חששות ודאגות לציבור,

אבי בינמו:

אתה מפריע,

שלומי זינו:

אתה מפריע לציבור לחיות ,אנשים יושבים בבית ורואים מתקנים ורואים
מה...
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ניסים בן לולו :זה תת רמה נו  12בלילה...
(מדברים יחד)
אבי בינמו:

כן מה ההצעה שלך?

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

מי בעד ההצעה של שלומי? שש .מי נגד? שתים שלושה

שלומי זינו:

ניסים בן לולו נגד,

אבי בינמו:

ההצעה עברה.

שלומי זינו:

ניסים בן לולו נגד אבי בינמו נגד תתביישו לכם,

אבי בינמו:

זהו הישיבה הסתיימה.

הצעת החלטה -עיריית נשר תפעל לאישור וביצוע או העברת תקציב לגורמים הרלוונטיים לצורך:
רכישת רכב חשמלי להסעת נפטרים ,תיקון כל הברזים וזרימת המים בתוכם לרבות תשתיות
הצנרת ,הסדרת הכביש המוביל לבית העלמין ,כך שהחניות יסומנו ותותר חנייה רק בצד אחד ,הכנת
תוכנית ניקיון ,גיזום וגינון של כל השטחים בבית העלמין לרבות תוכנית אחזקה שוטפת
בעד6-
נגד2-
נמנע -אין

(הפסקת הקלטה)
 .5תוכנית המצטיינים במכללת אורנים
אבי בינמו:

הנושא של תמיכה במכללת אורנים עיריית נשר  ...אנחנו טיפלנו בנושא הזה
אז אני שמח על ההצעה שלך היא הגיעה באיחור אבל אני יכול להגיד לך
שלפחות התמונה הזאת ב ...שטיפלנו בזה ,תודה רבה

(מדברים יחד)
אבי בינמו:

רק הנושא האחרון של מחיקת חובות ,אהה זה בדלתיים סגורות ,אני מבקש
מכל החברים שהם לא חברי מועצה לצאת זה דקה אחת אנחנו נסיים את זה,
נסיים את העניין הזה .דקה אחת אתם יכולים להמתין בחוץ,

(מדברים יחד)
____________

_________
מיכל ליבנה

אבי בינמו

מנכ"ל העירייה

ראש העיר

מרכזת ישיבות המועצה
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