יום ראשון י"ב אלול תשע"ג
 18אוגוסט 2013
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  171מיום 18.8.2013
נוכחים :דוד יוסף ,עופר בוזי ,עו"ד יעקב נחום ,איילה ברטה ,אפי גוטמן ,סבח יוסף,
אברהם בורוכוב ,ננה חן ,עו"ד עוזי אהרון ,טל אשכנזי ,חנן בנימינוב ,עו"ד ליאת
שוחט ,שאול סאלם.
חסרים :יחזקאל שקד ,יובל דוידוביץ.
מוזמנים :עו"ד שלומית שפינדל ,רמי בן סעדון ,דוד חמאני ,בנצי אזאצ'י ,מנהל הבחירות -
ארז לביא.
על סדר היום:
סעיף מס'  - 1קביעת סיעות המועצה היוצאת  -הזדהות סיעות.
סעיף מס'  - 2בחירת ועדת בחירות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:10
סעיף מס'  - 1קביעת סיעות המועצה היוצאת  -הזדהות סיעות
ראש העירייה:
ערב טוב ,אני פותח את הישיבה .אנו נתחיל בהזדהות.
יוסף סבח – ת.ז – 49980030 .אני ב"כ הסיעה ,רשימת נאמני ציבור אות נ"צ .מס' סידורי
בסיעה –  .1מ"מ – יצחקי מנשה ת.ז??? .
בורוכוב אברהם – ת.ז – 14796130 .אני ב"כ סיעה בשם יחד דרכי נועם ,אות י"ם .מ"מ ??? -
סאלם שאול – ת.ז – 59163717 .סיעת זו הדרך ,אות כ"ן.
אהרון עוזי – ת.ז – 57943722 .סיעת ש"ס ,אני ב"כ הסיעה ומ"מ יחזקאל שקד .אות ש"ס.
בנימינוב חנן – ת.ז – 16334369 .סיעת אור יהודה ביתנו ,אני ב"כ .אות ל'.
)יחזקאל שקד הצטרף לישיבה בשעה (18:17
שקד יחזקאל – ת.ז – 27821214 .סיעת ש"ס .אות ש"ס.
שוחט ליאת – ת.ז – 25079989 .סיעת אור חדש ,אות א"י .מספר  1ברשימה .מ"מ – עידן רן
ת.ז.032318420 .
גוטמן אפרים – ת.ז – 55380836 .רשימת נווה סביון ,אות פ' ,אני ב"כ הסיעה ,מ"מ – חן
בריל ת.ז.056541923 .
דוידוביץ יובל – )באמצעות מכתב( ת.ז – 57345712 .רשימת נווה סביון ,אות פ'.
איילה ברטה – ת.ז – 323636159 .זו הדרך ,אות כ"ן.
חן ננה – ת.ז – 016343139 .סיעת אני מאור יהודה ,אות ז"ך ,אני ב"כ ומ"מ יצחק דדוש ת.ז.
.053583373
בוזי עופר – ת.ז – 24166704 .סיעת זו הדרך ,אות כ"ן.
אשכנזי טל – ת.ז – 35676196 .סיעת זו הדרך ,אות כ"ן.
נחום יעקב – ת.ז – 050920578 .סיעה יעקב נחום ,אני ב"כ ומ"מ – יהודה שרעבי ת.ז.
.55417726
יוסף דוד – ת.ז – 55592554 .זו הדרך ,אות כ"ן ,ב"כ הסיעה ומ"מ – עופר בוזי.
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ראש העירייה:
אנו מתכבדים בנוכחותו של מר ארז לביא ,מנהל הבחירות באור יהודה.
לפני שאני עובר לסעיף  2שעל סדר היום ,אני רוצה להודיע שאני מתחיל תהליך לפסול את
מועמדותו של חנן בנימינוב.
כידוע לכם ,עבירות מן העבר ,מטילות דופי גם בהווה ,במיוחד כאשר מדובר באדם המתיימר
לשרת ולייצג ציבור .ראו לדוגמא :חריגות הבנייה של גלאנט ,שבעקבותיהן נפסל לכהונת
רמטכ"ל ,ראו את מקרה בקבוק הבושם של פרנקל ,שבגללו נפסלה מועמדותו לנגיד בנק
ישראל .בקשר לנושאים אלה נתייחס בהמשך.
לגבי חנן בנימינוב ,יש לי חשד ולכן ,אני מבקש לבדוק אותו בטרם פנייתי לכתובות שכבר
דיברתי איתן.
בצו א' סעיף  109ב' לדיני הבחירות ,כתוב ,ואני מצטט" :לא יכהן כראש המועצה חבר
המועצה ,שאינו יודע קרוא וכתוב".
אני רוצה למסור לחנן בנימינוב מכתב ששלח אלי ואני מבקש ממנו שיקרא בסך הכל שני
משפטים מודגשים .אנו יודעים שאת המכתב הזה כתב לו אדם מושחת ,שמנסה לחבל בכל
מה שקורה בעיר ,אדם צר עין ולכן אני אשמח מאוד ,בטרם נפסול את חנן ,אם הוא יקרא
את שני המשפטים שציינתי ,או כל משפט אחר שיבחר.
חנן בנימינוב:
מי אתה שאני אקרא לך? אני לא רואה אותך ממטר .מי אתה בכלל שאני אקרא לך? אתה לא
שווה את הנעליים שלי ואני אקבור אותך! ואתה מושחת! אתה נבלה וטרפה.
ראש העירייה:
אני מצטט מידיעות אחרונות ,שפורסם בעבר ,וזאת על מנת שתושבי אור יהודה לא יתבזו
במועמדותו של בנימינוב.
חנן בנימינוב:
אתה נבלה! חתיכת מניאק! אתה לא רק מניאק ,גם זבל.
ראש העירייה:
בכותרת המשנה נכתב ..." :חנן בנימינוב נעצר ,נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים .המשטרה:
צפויים מעצרים נוספים".
" ...חנן בנימינוב נעצר אתמול על ידי המשטרה ,בחשד שייבא לארץ עובדים זרים והוציא
מהם במרמה עשרות אלפי דולרים" ,בהמשך כתוב :ש"מכריו סיפרו כי מדובר באדם כוחני,
בעיקר על אוכלוסייה חלשה .נגד בנימינוב התנהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה על
ידי חוקרי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ההגירה במחוז תל אביב ,בפיקודו של רפ"ק
ליאון הירש .החקירה החלה בעקבות תלונות שהגישו נגדו עובדים זרים מאוזבקיסטן.
העובדים סיפרו ,כי פגשו את בנימינוב לראשונה בטשקנט ,שם הבטיח להם ,שלאחר שיגיעו
לישראל יסדר להם אשרות עולה ותעודות זהות ישראליות והם יוכלו לעבוד באין מפריע.
בתמורה להבטחות שולמו לבנימינוב עשרות אלפי שקלים".
חנן בנימינוב:
כמו שאתה לוקח.
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ראש העירייה:
אני ממשיך להקריא מהכתבה" :אך בפועל ,לאחר שהאוזבקים הגיעו ארצה וביקשו ממנו
לממש את הבטחותיו ,הוא סירב להחזיר להם את כספם.
אתמול ,כשהחקירה הגיעה לשלב הגלוי שלה ,נעצר בנימינוב ונלקח לחקירה .לטענת
המשטרה ,בחקירתו קשר עצמו בנימינוב לחשדות נגדו.
אתמול לפנות ערב נלקח בנימינוב להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב .המשטרה
מחשידה אותו בביצוע עבירה של קבלת דבר בנסיבות מחמירות .בתום הדיון הוא שוחרר
בהסכמת המשטרה בתנאים מגבילים .במשטרת ההגירה אמרו אתמול כי צפויים מעצרים
נוספים".
עוד מוסיף מקומון העיתון ,תחת הכותרת "העבר של בנימינוב"" :על פי רישומי משטרת
ישראל ,נשפט והורשע חנניה בנימינוב בעבר בשורה של עבירות פליליות שביצע ואף נשלח על
ידי בית המשפט ...לשלוש שנות מאסר בכלא בגין ,תקיפה הגורמת חבלה של ממש .על פי
הרישומים ,הורשע בנימינוב ,בין היתר ,בתקיפת עובד ציבור  ...ניסיון לשיבוש הליכי משפט
 ...וביצוע עבודות ללא היתר באור יהודה .כן נמסר מהמשטרה ,כי בעניין בנימינוב עדיין
פתוח תיק חקירה בחשד להחזקת כסף מזויף .בנימינוב סירב לדבר על עברו הפלילי ואמר...
ישבתי בכלא ,אבל זו בעיה שלי על מה ישבתי."...
בהמשך נשאל בנימינוב על ידי העיתון:
שאלה" :גם פה אתה טוען שזה קשור למאפיה?"
תשובת בנימינוב" :כן ,קיבלתי מיליון טלפונים ואיומים ,מאיפה הם יודעים על הבחורה
הזאתי? מאיפה היא יודעת על יפו ועל משפחת הפשע? הם היו בבית .יש לי מצלמות .איפה
היתה המשטרה? למה לא באה ולא עשתה דבר?".
שאלה" :אבל במשטרה אומרים שלא התלוננת"
תשובת בנימינוב" :המשטרה שקרנית .הם הכל יודעים .עושים עצמם טמבלים שלא
יודעים."...
שאלה" :המשטרה טוענת שאיימת על הבחורה שתחתוך לה את הרגליים"
תשובת בנימינוב" :ראיתי אותה בבית שלי ,הם שלחו אותה במיוחד אלי ביום שבאו אלי
הביתה .אמרתי לה 'אני חותך את הרגליים שלך' .אין לי מה להפסיד .לפני זה עשיתי לה
כבוד .חשבתי שאני עוד ממשיך להחזיק את המפעל שם ,אבל הם חתכו ידיים ורגליים שלי.
הם הכל עשו בכוונה כדי לקחת לי את המפעל ,כאילו אני חייב לאשתו."...
שאלה" :לאיזה טיפולים הבאת אותן לישראל?"
תשובת בנימינוב" :הן אמרו ענייני נשים .בפעם הראשונה שהן הגיעו לקחתי אותן למחרת
לרופא באור יהודה ואחר כך לא ראיתי אותן יותר".
שאלה" :אבל הם לא באו ביחד ,כל אחת מהן הבאת לחוד ובהפרש גדול ,אז איך זה?"
תשובת בנימינוב" :כי בינתיים הייתי עובד עם בעלה ועם אח שלה ועם כל הרחוב במפעל וגם
לא הבאתי את האחות השלישית .היא שקרנית .אני חתום אישית על שתיים מהאחיות .את
השלישית אני לא מכיר ולא הבאתי אותה ועל השתיים שברחו הודעתי למשרד הפנים.
הודעתי למשטרה בדיוק והם עכשיו בודקים את התלונות שהגשתי אז.
שאלה" :אז איך אתה מרגיש עם כל זה?"
תשובת בנימינוב" :אני מרגיש טוב מאוד ,לא מפחד מכלום .המשטרה ,אני לא סופר אותם
ולא קונה אותם באגורה אחת ,את משטרת ישראל .הם מאפיה ,המשטרה .כן ,הם מאפיה
ולא אני .את יכולה לכתוב את זה".
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ראש העירייה - :חברים יקרים ,כמו הסיפור של בקבוק הבושם ,זה לא משנה באיזו שנה
קרה מה שקרה ,כי מי שישב בכלא הוא נקרא עבריין.
כעת אני מבקש מחנן שיקרא את שתי השורות המודגשות מתוך המכתב שהגיש לי בחודש
יולי ,וזאת על מנת שלא אפנה לבעלי הסמכות לפסול את מועמדותו.
חנן בנימינוב:
אתה תמות ואני לא אקרא לך ,יא חתיכת מניאק .אתה את הנעליים שלי לא שווה.
ראש העירייה:
ביקשתי מחנן לקרוא והוא הוציא אצבע משולשת ליד נשים מכובדות כמו היועצת המשפטית
והקלדנית.
חנן ,אני שואל ברצינות ,האם אתה יודע קרוא וכתוב?
חנן בנימינוב:
אני אראה לך ,עד הבחירות אתה לא תהיה .אתה תראה מה אני אעשה מהיום .אני בן זונה
אם אני לא ...
נספחים הדעות בכתב של חברי מועצה על הזדהות סיעות:
מכתבו של יובל דוידוביץ – הזדהות עם רשימת נווה סביון שסימנה בקלפי הוא האות "פ".
מכתבו של עו"ד יעקב נחום  -הזדהות בשמו ,עו"ד יעקב נחום ו/או כתנועת "יחד בתקווה".
מכתבה של עו"ד ליאת שוחט – הזדהות כסיעת "אור חדש".
מכתבו של חנניה בנימינוב – הזדהות בשמו ,חנניה בנינמינוב כתנועת "אור-יהודה ביתנו".
סעיף מס'  - 2בחירת ועדת בחירות
ראש העירייה:
מבקש לאשר את ועדת הבחירות:
נציגי חברי המועצה:
סבח יוסף – פשה גאולה.
בורוכב אברהם –
סאלם שאול –
אהרון עוזי – עו"ד שלה רצאבי ת.ז.34473108 .
שקד יחזקאל – מאיר מיכאל ת.ז.74683673 .
בנימינוב חנן – מ"מ שמעונוב
מטעם שוחט ליאת – נמני אבי ת.ז 054-8182873 ,028569879 .ומ"מ שלו – ניסים ענבי ת.ז.
 ,059135228בן גוריון .052-3418245 ,42
גוטמן אפריים – ת.ז 55380836 .שנת לידה  ,1958טופז  6אור יהודה –0522-948340 ,מ"מ חן
בריל
איילה ברטה – ת.ז ,323636159 .איילת השחר  8אור יהודה .054-7987716 ,מ"מ – אבייה.
חן ננה – ת.ז ,054-6883733 ,016343139 .דיין משה  5אור יהודה.1964 ,
בוזי עופר –  ,24166704כלנית  ,24אור יהודה .052-8053331 ,1968 ,מ"מ אליהו שרעבי.
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אשכנזי טל –  – 035676196כנרת  43אור יהודה.054-2525250 ,1978 ,
נחום יעקב – ת.ז ,050920538 .סמטת הגן  ,2אור יהודה .050-5714500 ,1951 ,מ"מ – יהודה
שרעבי ת.ז ,55417729 .רח' האורן  4אור יהודה.
יוסף דוד –  ,55592554רח' יקותיאל אדם  8אור יהודה.1959 ,
החלטה :תזומן ועדת בחירות.

נספחים:
דו"ח על קביעת סיעות המועצה היוצאת )'הזדהות'(.
הודעה על בחירת ועדת בחירות  -לפי סעיף )24ג( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ"ה.1965-
)הישיבה ננעלה בשעה (18:55

עופר בוזי
סגן ראש העירייה

דוד יוסף
ראש העירייה

