עיריית נשר

1
2

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין מס' )883( 11/2019
מיום  26ביוני 2019
[גתשע"ג
ישיבה מן המניין של מליאת מועצת ב ,תשס"ט
העיר,שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ג בסיון התשע"ט

4

 26/6/19בשעה  18:00בחדר ישיבות ,בבניין העירייה ,דרך השלום  ,20נשר.

5

משתתפים:

6

מר רועי לוי ,ראש העיר

7

מר ישי איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר

8

מר תומר כהן ,סגן ראש העיר

9

מר גאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר

10

גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר

11

גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה

12

מר דני קרן ,חבר מועצה

13

גב' שגית גליק ,חברת מועצה

14

מר לאוניד נסימוביץ ,חבר מועצה

15

מר אברהם בינמו ,חבר מועצה

16

מר שלומי זינו ,חבר מועצה

17

חסרים:

18

מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה

19

מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה

20

3

21

מוזמנים:

22

מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה

23

עו"ד אורי גרינברגר ,היועץ המשפטי לעירייה

24

מר מיכה זינו ,גזבר העירייה

25

מר אייל לרמן ,דובר העירייה

26

מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר

27
28
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2

חברת איגמי04-8666313 ,

על סדר היום:

1

 .1שתי שאילתות – שלומי זינו.

2

 .2שתי הצעות לסדר – שלומי זינו.

3

 .3אי קיום ישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט ואוקטובר .2019

4

 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים.

5

פרוטוקול

6

מר ר .לוי ,רה"ע :ערב טוב ,אחר צוהריים טובים לכולם .ישיבת מועצת עיר מס' ,883

7

 11/2019מן המניין .נוכחים :שלומי זינו ,אבי בינמו ,גזבר מיכה זנו,

8

יועמ"ש אורי גרינברגר ,ישי איבגי ,ממלא מקום ראש העיר ,תומר כהן,

9

סגן ראש העיר ,צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה ,אדוה קאופמן משנה

10

לראש העיר ,פרח אסטרוגנו ,חברת מועצת העיר ,דני קרן ,חבר מועצת

11

העיר ,שגית גליק ,חברת מועצת העיר ,גיאורגי גרשקוביץ סגן ראש העיר

12

יצא ,אנוכי ראש העיר רועי לוי נמצא כמובן ,גיאורגי גרשקוביץ יצא

13

לאיזה קונצרט ,יש פתיחה של קונצרט של מרכז המוזיקה ,אז הוא הלך

14

לשמה לברך אותם ואני כבר אודיע מראש ,אם נגיע לשעה שבע אז בשבע

15

אני ,בחמישה לשבע אני אצא לגבעון ,יש שם טקס סיום וישי ימשיך.

16

זהו ,לפני שאפתח ,שתי הודעות לפרוטוקול .אחד ,הישיבה מוקלטת

17

ומצולמת באמצעות אתר פייסבוק של עיריית נשר ,על פי החלטת

18

מועצת העיר אין לצלם ישיבות מלבד צילום של עיריית נשר .אני רואה

19

ששלומי זינו ,אתה מצלם את הישיבה ,אני מבקש ממך להפסיק,

20

בהתאם להחלטת מועצת העיר ,את הצילום .הודעה שניה ,ביקש ממני

21

יחיאל אדרי להקריא לחברי המועצה" ,הנדון ישיבת מועצת עיר",

22

הצטרף לישיבה לאוניד נסימוביץ וגיאוגרי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר.

23

ההודעה השניה ,יחיאל אדרי ביקש ממני להקריא" :הנדון ,ישיבות

24

המועצה ,צר לי מאוד ,אני לא אוכל להגיע לישיבת מועצת העיר היום

25

ולהלן סיבותיי :הישיבה הוזמנה לשעה שש ,לאחר מכן יש מסיבת סיום

26

של בתי ספר שאני מאוד מעוניין להגיע בזמן .ישיבת המועצה האחרונה

27

התנהלה בצורה בזויה .לא יעלה על הדעת שחבר מועצה לא יוכל להגיד

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

את דעתו בכל הנושאים על סדר היום .אני משמש כחבר מועצה

1

כארבעים שנה ומעולם לא הייתה התנהלות כל כך מכפישה ולא ראויה

2

בתהליך דמוקרטי .אוסיף ואומר ,כאשר יש חבר מועצה מפריע לדעת

3

יו"ר הישיבה יש לבדוק את כל האפשרויות על מנת למגר זאת ,ולא דרך

4

ניצול הרוב האוטומטי שיש בהנהלה ולבצע רצף של הצבעות תוך כדי

5

התעלמות מבקשתי להביע את דבריי ,כאשר יש נושאים על סדר היום,

6

כל כך חשובים ,מסיבות סיום של בי"ס שעה לאחר פתיחת הישיבה .אני

7

מבין ששוב יהיו הצבעות תוך כדי ניצול הרוב ,לי ברור שכך יהיה ,אי

8

לכך ובהתאם לזאת אני מאוד מצטער ולא אוכל להגיע לישיבת המועצה

9

וזאת על מנת להתבזות ולשתות קפה ,את זה יש לי בבית .אבקש

10

להקריא את המכתב הזה בתחילת הישיבה על ידי יו"ר הישיבה בשמי".

11

אז הקראתי את ההודעה של יחיאל אדרי .על סדר היום שאילתות.

12
13

נושא ראשון  -שאילתא – שלומי זינו

14

מר ר .לוי ,רה"ע :שאילתא ראשונה ,שימוש ,אפשר לחלק את התשובה גם כן ל ,גיאורגי

15

גרשקוביץ יצא .שאילתא ראשונה ,שימוש ברכבים צמודים לנבחרי

16

ציבור ועובדי עיריית נשר של שלומי זינו .מי מנבחרי הציבור והעובדים,

17

רוצה להקריא את השאילתא שלו?

18

לא ,בבקשה ,אם אתה רוצה לקרוא אותה אני אשמח.

19

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :תקריא ,תקריא ,אין בעיה ,תקריא אותה ,בבקשה.
מר ש .זינו:

היא לא צורפה להזמנה ,אני לא רואה אותה.

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה ,אני אתן לך אותה ,תעבירו לו.
מר ש .זינו:

21
22

השאילתא ,ערב טוב קודם כל לכולם ,השאילתא ,דרך אגב ,ביקשתי

23

בקשה לדיון בנושא הזה וכבר קיבלתי נתונים מגזבר העירייה ,אחת

24

מהבקשות לעיון הבודדות שכמעט הוזמנתי ...

25

מר ר .לוי ,רה"ע :תקריא את השאילתא בבקשה.
מר ש .זינו:

20

26

ושמה נשאל בשאילתא ,מי מנבחרי הציבורי והעובדים בנשר משתמש

27

ברכב צמוד הממומן מכספי העירייה ובאיזה סוג רכב ומה העלות

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

השנתית של כל אחד.

1

מר ר .לוי ,רה"ע :או.קי .אז התשובה היא כדלקמן :בהתאם לפקודת העיריות ולחוזר

2

מנכ"ל משרד הפנים נבחרי הציבור המכהנים בשכר רשאים לחכור

3

בליסינג דרך העירייה רכבים לצורך מילוי תפקידם .עלות הליסינג

4

מגולמת בשכרם של העובדים ,כך למשל גילום הרכב עבורי כראש

5

הרשות מגיע ל 4,540-שקל שיורד לי מהשכר ,אני משלם כל חודש ,וזה

6

עבור רכב ששוויו  180אלף שקל על אף שמשרד הפנים מתיר לי לשכור

7

רכב בעלות של עד  210אלף  ,₪בהתאם לזאת כלל בעלי התפקידים להם

8

מגיע רכב וביקשו רכב משלמים בגילום שכר עבורו .להלן העובדים

9

החוכרים רכב במסגרת תפקידם באמצעות העירייה :רועי לוי ,ראש

10

העיר ,מינואר  4,540 – 2019שקל אני משלם עליו כל חודש ,סקודה

11

קודיאק .ישי איבגי ,ממלא מקום ראש העיר ,מאפריל  2019הוא משלם

12

מהשכר  3,870שקל קאיה ספורטז' .גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר

13

החל מיוני  ,2019יש לו רכב בעלות של  3,320שקל ,מיצובישי .ASX

14

גלעד הישג ,מבקר העירייה ,מיולי  2017משלם  3,600שקלים עבור (לא

15

ברור) מיכה זנו ,גזבר העירייה ,מדצמבר  2017משלם בכל חודש 2,650

16

שקל עבור (לא ברור) .לאון גורדצקי ,סליחה ,3,650 ,לאון גורדצקי,

17

מהנדס העיר ,מינואר  2017משלם עבור הרכב שלו  3600,שקלים בכל

18

חודש עבור (לא ברור) .גלי כהן ,מנהלת מחלקת החינוך ,החל מינוי 2019

19

משלמת  3,030שקל עבור ,בכל חודש עבור קייה נירון היברידי .מימון

20

טובול מנהל אגף שפ"ע מיוני  2018משלם  3,510שקלים משכרו עבור

21

סקודה  ...אבי פסקל ,מנהל מחלקת גינון ורכב וממונה בטיחות בדרכים

22

משלם החל מיוני  2,510 2017שקלים משכרו עבור רנו קליאו .זו

23

תשובתי

24

יש לי שאילתא בתוך השאילתא ,בבקשה ברשותך

25

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

26

כפי שהחוק מאפשר לי ,אני הייתינ ,השאילתא שלי נגעה לעלויות של

27

עיריית נשר ,כמה זה עולה לעיריית נשר .בנתונים שקיבלתי בבקשה

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

לזכות טיעון ונפגשתי עם גזבר העירייה ,שמה נאמרו סכומים אחרים.
מר ר .לוי ,רה"ע :שאלה או שאתה מקריא.
מר ש .זינו:

2

זו שאלה ,אני שואל.

3

מר ר .לוי ,רה"ע :תשאל ,אתה לא שואל ,אתה טוען ,תשאל שאלות.
מר ש .זינו:

4

אני שואל.

5

מר ר .לוי ,רה"ע :שאל ,מה השאלה?
מר ש .זינו:

6

אז כשאני אשים את הנתונים אלה מול אלה

7

מר ר .לוי ,רה"ע :לא ,תעלה שאלה.
מר ש .זינו:

1

8

מה ההפרש או כמה ,לא כמה אתה זה מגולם לך בשכר או מגולם לכל

9

עובד בשכר אלא כמה זה עולה לעירייה כל רכב ורכב שכזה ,מה העלות

10

שלו ,זה מה ששאלתי ,אתה השבת כמה זה מגולם בשכר ,זה לא עלויות.

11

מר ר .לוי ,רה"ע :התשובה לשאלה שלך ,כל עובד על פי פקודת העיריות או לחלופין חוזרי

12

מנכ"ל שמגיע לו לקבל רכב לעירייה ,העירייה לא משלמת ,העובד משלם

13

על הרכב הזה עבור כל רכב ,אני משלם עבור הרכב ,כל אחד משלם עבור

14

הרכב שלו ,כולם ,כל עובדי העירייה לקחו רכבים בדרגה יותר נמוכה

15

ממה שמגיע להם על פי חוק בכדי לחסוך בעלויות עבור הרשות

16

העירייה על סמך

17

עבודתם ,על סמך הטבה שמגיעה להם בשכר שלהם וזו התשובה

18

לשאלה .זה בכלל לא משנה ,זה מגיע להם.

19

אתה לא עונה על העירייה ,כמה זה עולה

20

המקומית .צר לי שמנסים להכפיש את עובדי

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :שלומי ,שאלה נוספת ,בבקשה תקריא אותה.
מר ש .זינו:

לא ,לא ענית לי כמה זה עולה.

מר ר .לוי ,רה"ע :או.קי .לא עניתי ,בבקשה ,שאלה נוספת.
מר ש .זינו:

אני שאלתי כמה עולה לעירייה ,אתה ענית כמה זה מגולם בשכר.

מר ר .לוי ,רה"ע :כמה זה עולה לי.
מר ש .זינו:

21
22
23
24
25

השאילתא השניה ,לך זה עולה בשכר ,וגם לעירייה זה עולה ,ואת

26

הנתונים האלה אני אפרסם מיד אחרי הישיבה.

27

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה ,וואו

28
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מר ש .זינו:

6

חברת איגמי04-8666313 ,

השאילתא הזאת היא הוגשה ב ,25/11/18-השאילתא שכותרתה "משיח

1

כן" בא?

2

מר א .בינמו:

אבל אולי זה לא רלוונטי.

3

מר ש .זינו:

אני ,זה לא רלוונטי ,הוא יודע את השאילתא ,הוא רוצה להקריא אותה,

4

אולי זה רלוונטי.

5

מר ר .לוי ,רה"ע :הוא יכול להוריד את זה מסדר היום ,מה שהוא רוצה .זכותו
מר ש .זינו:

הייתי שמח מאוד לקבל תשובה ושהציבור יקבל תשובה

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

דרך אגב ,לא חילקת לנו את התשובה.

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה ,עכשיו תקבל את התשובה לעניין הזה .בבקשה ,תקריא את

מר ש .זינו:

6
7
8
9
10

השאילתא.

11

" , 25/11/18הבוקר הובא לידיעתי כי העבריין המורשע  ...משיח עמר

12

הגיע לבניין העירייה ונפגש עם סגן ראש העיר מש"ס ,תומר כהן ומזכיר

13

המועצה הדתית ריקו ביטון .מיד עם היוודע הדבר לחתום מטה דבר

14

הפגישה הגיע החתום מטה לבניין העירייה ומצא את העבריין משיח

15

עמר יוצא מלשכת יועמ"ש העירייה וקורא ליועמ"ש העירייה שעמד

16

מחוץ לבניין העירייה שייכנס עימו ללשכתו בבניין העירייה ".לשאילתא

17

גם צורפה תמונה .והשאלה היא ,מה היו נושאי הפגישות בהם השתתפו

18

סגנך ומזכיר המועצה הדתית ויועמ"ש העירייה עם העבריין המורשע

19

עם קלון משיח עמר בעירייה ,והאם גם אתה נפגשת איתו ואם כן באיזה

20

עניין.

21

מר ר .לוי ,רה"ע :מענה לשאילתא ,על המכתב חתמת כיו"ר האופוזיציה ,תפקיד אשר

22

אינו קיים על פי פקודת העיריות .חתימה על נייר מכתבים רשמי של

23

עיריית נשר יש בה כדי להטעות את הציבור ואף ניתן לראות בה

24

כשימוש כוזב במסמכי תאגיד על כל המשתמע מכך .הנך נדרש לחדול

25

משימוש בתואר זה לאלתר.

26

יש לי שאלה בתוך השאילתא

27

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה

28
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מר ש .זינו:

7

חברת איגמי04-8666313 ,

אז כמובן אתה גם לא עונה על השאילתא ,אבל אם כבר אתה מתאר את

1

הדבר הזה ,אז מעבר לכך שמה שאתה כותב פה זה לשון הרע ודיבה,

2

השאלה היא מכוח או מאיזה סמכות או מאיזה חוות דעת משפטית ,אם

3

אתה כבר עונה על דבר שלא קשור לעניין אתה כותב את מה שאתה

4

כותב כפי שכתבת בכל המכתבים ,ומדוע אתה מפחד גם לענות על

5

השאלה הזאת ,זה השאלה.

6

מר ר .לוי ,רה"ע :אני אתייחס לסוף של השאלה שלך ,אני יכול להגיד לך שאני מתבייש

7

שעומד חבר מועצה מחוץ לבניין העירייה ומצלם אנשים שנכנסים ,כל בן

8

אדם במדינת ישראל ,גם אם הוא עבריין הכי גדול וגם אם הוא אדם

9

הכי ישר זכותו לבוא לעירייה לקבל שירותים עירוניים מכל עירייה

10

במדינת ישראל וכך צריך להתייחס אליהם כנבחר ציבור .גם אתה

11

מצופה ממך ,אני חושב ,אבל זה תלוי בך ,לתת שירות לכל בן אדם כזה,

12

לא משנה כמה שנות השכלה יש לו ,מה עשה בחיים ,מה לא עשה,

13

מאיזה עדה הוא ,כן היה עבריין ,לא היה עבריין ,כן יש לך איתו משהו,

14

אין לך איתו משהו ,כל בן אדם שיגיע לעיריית נשר וירצה לדבר עם כל

15

אחד ,ולקבל שירות מכל אחד ,יוכל לדבר עם כל אחד ,לקבל שירות מכל

16

אחד וצר לי שאתה עומד מחוץ לעירייה ומצלם אנשים שנכנסים.

17

צר לי שלא השבת את התשובה הזאת בתשובה לשאילתא בדף רשמי

18

ובחרת לענות על דבר שלא קשור לעניין.

19

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

אבל גם תשובה חלקית זה משהו.

20
21

מר ר .לוי ,רה"ע :טוב

22

נושא שני  -שתי הצעות לסדר

23

א .הצעה ראשונה – "שירות לתושב קבלת קהל אצל ראש העיר" – שלומי זינו

24

מר ר .לוי ,רה"ע :נושא נוסף ,הצעה לסדר ,שירות לתושב ,קבלת קהל אצל ראש העיר ,מר

25

מר ש .זינו:

שלומי זינו ,בבקשה ,יש לך  5דקות.

26

אני כבר מציין שפניתי מספר פעמים אליך אדוני ,היועמ"ש ,עו"ד

27

גרינברג

28
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8

חברת איגמי04-8666313 ,

עו"ד א .גרינברגר :גרינברגר
מר ש .זינו:

1

גרינברגר ,כן ,גרינברגר ,אני אלמד בסוף ,והנושא האקטואלי הרלוונטי

2

האחרון כרגע ,נושא על סדר היום ,שירות לתושב ,הצעות לסדר ,אז

3

קודם כל אני שמח שסוף סוף ישיבה ראשונה מהתחלת הקדנציה

4

שמועלים כחוק שתי הצעות לסדר בשתי שאילתות .השאלה היא אם

5

כבר לקיים את החוק אז למה לא לקיים אותו כמו שהוא רשום .יש

6

עניין של סדר הגשת הצעות לסדר ,גם ככה כל השאילתות וכל ההצעות

7

לסדר מובאות לדיון באיחור של איזה  7 ,6חודשים ,ואז כשמגיע הזמן

8

שצריך לקיים את הוראות החוק ובעצם להגיש את ההצעה לסדר על פי

9

סדר הגשתה ראש העירייה בוחר מתוך מבחר ההצעות שהוגשו את

10

ההצעות לסדר כפי שהוא מוצא לנכון .האם מבחינת פקודת העיריות יש

11

אפשרות לראש העירייה לבחור איזה מההצעות לסדר להגיש לסדר

12

היום ללא קשר לסדרי הגשתם בניגוד למה שרשום בפקודת העיריות?

13

עו"ד א .גרינברגר :על פי

14

מר ר .לוי ,רה"ע :לא ,למה ,תוציא לזה חוות דעת בכתב.

15

עו"ד א .גרינברגר :זה בדיוק מה שרציתי להגיד .אתה מוזמן לפנות בנושא.

16

מר ש .זינו:

פניתי בכתב ,לא קיבלתי תשובה עדיין .דרך אגב

מר ר .לוי ,רה"ע :זה לא דיון ,זה הצעה לסדר.
מר ש .זינו:

17
18

זה הצעה לסדר .אציין לפרוטוקול שמישיבת מועצת העיר האחרונה

19

שהתקיימה שבה ,באמת התנהלה בצורה מחפירה ,ובזה אני כן מסכים

20

אתך אדוני ראש העירייה ,בהעדרך ...גם ועדת כספים ,התקבלו פה

21

הצעות לדעתי באופן לא חוקי מיד לאחר תום ישיבת המועצה שבה

22

נעשה מחטף ולא ניתנה זכות דיבור לאף אחד מחברי מועצת העיר

23

מהאופוזיציה החל מהנושא השני ,כולל בנושאים כספיים ותמיכות

24

לעמותות שגם לגביהם לא ניתנו מסמכים ולא ניתנו חוות דעת

25

משפטיות כפי שהתבקשו .אדון מ"מ ראש העיר ,ישי איבגי ,העביר

26

במחטף את כל ההצעות ועד היום ,מה 22/5-לא קיבלתי חוות דעת

27

משפטית בנושא של הישיבה האחרונה שהייתה וגם לא קיבלתי מענה

28
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9

חברת איגמי04-8666313 ,

למגוון פניות שעשיתי אם זה בבקשות לזכות עיון ואם זה בבקשות

1

לחוות דעת משפטיות שרלוונטיות לישיבת מועצת העיר .אני לא יודע

2

באיזה חוקים ובאיזה מקום אנחנו נמצאים אבל אני מבין שיש חוק

3

ויועמ"ש ,גזבר עירייה ,שממך אני ביקשתי מספר פעמים את הדוח

4

הרבעוני של  1/2019עדיין ,עד היום ,למרות שעברו  20ומשהו ימים

5

מהמועד הקבוע ,אתה לא הבאת ולא משיב לפניות שלי ,ראש העירייה

6

לא משיב ,הוא פוליטיקאי ,מותר לו לעשות מה שהוא רוצה ,יש לו גיבוי,

7

יש לו משרד הפנים ,יש לו חברים ,הוא עושה מה שהוא רוצה ,עד

8

שמגיעים לבית המשפט ,אבל אתה בתור שומר סף ,אני חושב ,במיוחד

9

שאתה עכשיו חדש ואתה באמת רוצה למלא את תפקידך ,אני מאמין,

10

נאמנה ,אני חושב שמן הראוי שלאחר מספר רב של פניות אתה תיתן

11

חוות דעת משפטיות בכתב כפי שהחוק מחייב אותך .כמובן שאתה יכול

12

גם למצוא לנכון ,להגיד אני בניגוד עניינים בעניין שלך ,כי אני חושב

13

שאתה לא חבר שלי או כי אתה מוציא עלי דיבה כמו שאיימת עלי

14

לתבוע אותי בתביעת דיבה ,אבל אתה חייב לכתוב את חוות הדעת

15

המשפטיות שלך ולהביא אותן למועצה ,כי בעצם ,ואני חוזר על זה כאן,

16

בישיבת מועצת העיר ,לפרוטוקול של הישיבה ,כל החלטה שמתקבלת

17

ללא קבלת חוות דעת משפטית ממך כיועמ"ש ואדוני גזבר עיריית נשר,

18

כל החלטה שמתקבלת לאחר שפונים אליך כשאתה לא רואה את

19

תפקידך ולא מפרסם את הדוח הרבעוני במועד כפי שהחוק מחייב

20

אותך ,היא החלטה שעלולה להתבטל ועלול לפגוע בצדדים שלישיים

21

מעבר לפגיעה בכללי הדמוקרטיה וביצוג של הציבור ,של המיעוט .עכשיו

22

לגבי הצעה לסדר ,אעשה את זה ממש בקצרה ,ההצעה לסדר כפי

23

שהוגשה היא הצעה שמדברת על שירות לתושב ,אני כבר נתתי איזושהי

24

הקדמה לזה לציבור ,כי בעצם ישיבות המועצה האלה ,אתה גם ככה,

25

ראש העירייה ,לא עונה לשאילתות וכשאתה עונה אתה מוכר לנו דברים

26

אחרים ,אז בעצם למה הופסקה המסורת רבת השנים שהייתה פה

27

בעירייה נשר ושנמצאת גם בהרבה מאוד עיריות של קבלת קהל בלשכת

28
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10

חברת איגמי04-8666313 ,

ראש העיר ביום קבוע ללא תיאום ,אתה החלטת על זה ,אתה לא הודעת

1

על זה ,יש הרבה מאוד פניות של אנשים שבאו ליום הזה של קבלת קהל

2

ולא ידעו שהופסקה הקבלת קהל הזאת וגם הרבה מאוד אנשים שרצו

3

להיפגש עם ראש העירייה באופן אישי ועברו תלאות ותלאות וחלקם

4

הצליחו להיפגש ,לא עם ראש העירייה ,וחלקם כן הצליחו אבל יש גם

5

הרבה מאוד שלא הצליחו והם פנו אלי ואני מציע כהצעה לסדר ,אם

6

כבר הצעה שאמורה להיות נגדית לעניין הזה של הרצון שלי

7

כאופוזיציה ,אבל כשירות לתושב אני מציע להחזיר את הקבלת קהל

8

הזה ,שכל מי שרוצה לבוא לראש העירייה יוכל לבואו לשטוח בפניו את

9

הבעיה ,אם אין דיון אז אני אקריא את ההצעה ונעלה אותה להצבעה,

10

אם יש דיון ...

11

מר ר .לוי ,רה"ע :אולי אבי בינמו רוצה להתייחס.
מר ש .זינו:

תודה

12
13

מר ר .לוי ,רה"ע :אז אני ברשותך אעלה את זה בקצרה ונעלה את זה כמובן להצבעה.

14

ככה ,לגבי ההצעה שלך לסדר ,שוב ,אתה רוצה כאילו לעשות טוב

15

לתושבים אבל לצערי אתה רוצה לפגוע בהם בפועל ואני אגיד לך גם

16

למה.

17

אני ...

18

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :אני אגיד לך גם למה ,אתה רואה ,לא הפרעתי לך ,תן לי לסיים ,אתה

מר ש .זינו:

רוצה לפגוע בהם

20

אתה מאשים...

21

מר ר .לוי ,רה"ע :תקשיב עד הסוף ותבין למה אתה רוצה לפגוע בהם.
מר ש .זינו:

19

בבקשה...

22
23

מר ר .לוי ,רה"ע :יש כאלה שלפעמים היו אומרים להם אתם יכולים לבוא רק ביום

24

רביעי ,יש לכם דלת פתוחה ,יש להם חוג עם ילדים קבוע ביום רביעי,

25

הם עובדים אחר הצוהריים ,הם לא יכולים לבוא ,אני מהיום שנכנסתי

26

יש הנחיה אחת שנתתי לכל העירייה ,אין אחד בעירייה ,כן? מנבחרי

27

הציבור ,שלא מקבל קהל לאורך כל השבוע בכל שעה ,אני באופן אישי

28
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מר ש .זינו:

11

חברת איגמי04-8666313 ,

מקבל קהל בימי שישי ,במוצאי שבת ,בכל יום בשבוע ,לרבות ביום

1

רביעי אחר הצוהריים ,לא היה בן אדם שבא ,נכנס ואני לרגע גם אם יש

2

לי עשר דקות בין פגישה לפגישה ומישהו המתין כי בא בלי לקבוע שהוא

3

לא נכנס אלי למשרד ,אין כזה דבר ,ואם לא אלי הוא יכול תמיד להיכנס

4

לישי ,ואם לא לישי הוא יכול להיכנס לכל אחד ,אבל אני אגיד לך יותר

5

מזה ,אם מישהו צריך להגיע אלי יתכן מאוד שני דברים ,או שהוא קיבל

6

תשובה שלא מספקת אותו והוא חושב שראש העיר יהפוך את התשובה

7

של הצוותים המקצועיים ,מה שאני מנסה להסביר כאן ולאט לאט זה

8

יחלחל זה לא יקרה ,כי יש צוותים מקצועיים ויש חוק ואנחנו נקפיד על

9

החוק ונשמור על החוק בכל מחיר ,זה פעם אחת .ופעם שניה ,אני מקווה

10

מאוד שאנשים גם כן יבינו שיש כאן עוד אנשים בעיר שעובדים עבורם

11

והם לא צריכים על כל דבר להגיע לראש העיר ,להמתין שבוע ,שבועיים,

12

כי אולי יום רביעי הזה הוא לא יכול ,ואז עוד שבועיים הוא רק יגיע ולא

13

יפתרו לו את הבעיה .כל עובדי העירייה מונחים ,מרגע שנכנסתי שמתי

14

את הרגל פעם ראשונה בבניין העירייה ,חרטתי את זה ואני אומר שוב,

15

שירות ושירות ושירות ,מי שלא ידע לתת שירות לתושבים לא יהיה פה,

16

רק שירות זה מה שיקבע ,ולצערי ההצעה שלך לסדר לקבל קהל רק

17

שלוש שעות בשבוע בזמן שאני עובד כל יום בערך משבע בבוקר עד עשר

18

בלילה וכל יום יש להם אופציה כאן לקבל קהל ולהיכנס אלי במשך 16-

19

 17שעות ,כל יום ,כולל ביום שישי ,כולל ביום שבת ,אני לא רוצה להגיד

20

גם אנשים שבשבת שולחים לי בבוקר ומקבלים תשובות ,לפגוע בהם

21

בצורה כזו לצערי אני לא אתן לך יד ואנחנו נעלה את זה להצבעה ואנחנו

22

נתנגד להצעה שלך ,אבל תודה שהעלית אותה .אני מבקש להעלות,

23

תקריא את ההצעה.

24

לאור פניות ,הצעה לסדר ,שירות לתושב

25

מר ר .לוי ,רה"ע :אני חושב שכדאי לך להוריד אותה מסדר היום לאור מה שאמרתי ,אני

מר ש .זינו:

26

חושב שזה פוגע בציבור אבל איך שאתה רוצה.

27

אני שמעתי את ההסבר שלך.
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12

חברת איגמי04-8666313 ,

מר ר .לוי ,רה"ע :איך שמעת הסבר?
מר ש .זינו:

יכול להיות שהוא משכנע ,אותי לא

מר ר .לוי ,רה"ע :תמשיך לפגוע בציבור.
מר ש .זינו:

1
2
3

עצם זה שאפשר ביום אחד קבוע להגיע ללא תיאום זה היה משרת

4

במשך  25שנה את התושבים וזה היה יכול להמשיך כמו שזה קיים

5

בהרבה מאוד עיריות...

6

מר ר .לוי ,רה"ע :אז אני אומר לך שזה קיים ולרבות זה כל יום יכולים להגיע ,אז אתה

7

אומר לי אל תיפגש כל השבוע ,רק ביום רביעי ,אני אומר לך ,אני כל

8

השבוע רוצה ,אני נפגש עם אנשים ,אבל תחליט אתה

9

אני מסיים...

10

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :תעלה מה שאתה רוצה.
מר ש .זינו:

אני מעלה את זה להצעה ,אני לא אחראי על הלו"ז שלך ושל הסגנים

12

שלך ,אני מדבר על מועד קבוע יום בשבוע.

13

מר ר .לוי ,רה"ע :אז כנראה לא הקשבת ,אבל לא משנה.
מר ש .זינו:

11

כל המוסיף הרי זה משובח .הצעה לסדר

מר ר .לוי ,רה"ע :תודה רבה .מי בעד ההצעה של שלומי זינו לוחץ  ,Aמי נגד  ,Bמי שנמנע

14
15
16

 ,Cאני לוחץ  A .Bזה בעד שלומי.

17

מר א .בינמו:

לחצתי  Cיצא לי .A

18

מהנוכחים:

לאוניד לא לחצת.

19

מר ש .זינו:

למה זה כולם באותו צבע לא הבנתי.

20

מהנוכחים:

אני מוסיף לך זמן לאוניד ,תלחץ עוד פעם.

21

מר ל .נסימוביץ:

בבקשה.

22

עיריית נשר תקיים לפחות פעם בשבוע למשך שלוש שעות במועד קבוע וללא צורך בתיאום
מראש קבלת קהל לתושבים אצל ראש העירייה.
בעד – 1
נגד – 8
נמנע – 1
ההצעה נדחתה
23

ב .הצעה שנייה – "צו המיסים  – "2019שלומי זינו

24

מר ר .לוי ,רה"ע :אנחנו עוברים להצעה הבאה .הצעה לסדר שלומי זינו ,צו מיסים .2019

25
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מר ש .זינו:

13

חברת איגמי04-8666313 ,

אתה בטוח שאתה רוצה להעלות את ההצעה הזאת על סדר היום?

1

לא רק בטוח ,בטוח מאוד.

2

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה לא חושב שאתה נמצא בניגוד עניינים?
מר ש .זינו:

לא

מר ר .לוי ,רה"ע :או.קי .בבקשה .ניתן לאבי בינמו לפתוח ,אבי בבקשה.
מר א .בינמו:

3
4
5

בישיבת מועצת העיר האחרונה ,כפי שכתב יחיאל ,לא כיבדה לא את

6

מועצת העיר ולא את נושאי התפקידים ובטח לא אותנו .הגישה בטח

7

שלי לאפשר למערכת הזו שנה לעבוד מבלי להפריע לה כלל וכלל ,אנחנו

8

באנו הנה לסייע לה .יחד עם זאת ,חייבים למצוא כל דרך לאפשר לחבר

9

מועצה להביע את דעתו בין אם בדרך זו או בדרך אחרת .ההערה

10

האחרונה שיש לי ויכולה להיות לי בתקופה הזו זה נושא אחד ,שאני

11

מסתכל מ 2019-עד  2020אני רואה סבירות של העלאת ארנונה של

12

כמעט  ,11%כאשר הייתה אפשרות להעלות ל 0.32-העלו את זה ב ,5-ב-

13

 6אחוז ולהערכתי ולכאורה בקשה נוספת להעלאה בשנת  .2020עכשיו

14

תראו ,אני אומר את הדברים האלה כי אני אומר אותם מתוך מקום

15

שאני כואב ,כי אני שומע גם את ישי בבית ספר התיכון בא ואומר

16

השאירו לנו גירעון תקציבי ,יושב כאן הגזבר ,אני אומר לך ,אין טעם

17

שתגיד את זה ,אני שיבחתי את ראש העירייה הקודם שלפני ,עם כל

18

הכבוד הראוי לו והגיע לו הרבה כבוד ,אנחנו השארנו כאן מערכת עם

19

עודף ,מסודרת ,יכולה להיות מאושרת ומאוששת על ידי הגזבר הן

20

בקרנות והן במצטבר .בסדר ,יש לכם גישה שאומרת אנחנו רוצים לבנות

21

את העתיד בתחומים שונים ,הן בתחום הפעילות והן בתחום הפיתוח

22

ובמקומות מסוימים לא נשאר ,אבל יחד עם זאת תכבדו את הדברים

23

האלה ,להיכנס לנושא הארנונה אני מציע לכם לשקול פעם נוספת .יחד

24

עם זאת ,אתם יודעים גם ,נדמה לי שבישיבה הקודמת ראש העיר היה

25

בישיבה בנושא בז"ן ,מן הראוי שיספר לנו באמת מה קורה שמה כדי

26

לראות באמת שאנחנו לא הולכים לאכול איזושהי מכה כלכלית לטווח

27

הארוך ,יבוא ויסביר ויגיד זה הנימוק המרכזי שבגינו אני מציע להעלות

28
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14

חברת איגמי04-8666313 ,

את הארנונה ולא יעיר הערות אחרות .אני אומר את הכל בצורה מתונה,

1

בצורה מכובדת ,ואמרתי לכם ,אני מבחינתי שנה ,לא  100ימי חסד,

2

שנה חסד נותן למערכת ,מאפשר לה ,לא מעיר ,לא מגיב ,לא מסתובב

3

בכל מיני חוגים מיותרים ,לא מגיב לא בפייסבוקים וכיוצא בזה ,באמת

4

מאפשר לכם להצליח ,רוצה מאוד שהמערכת הזאת תצליח ,העיר הזאת

5

חשובה לי מאוד ,יחד עם זאת ,דבר יחידי שאתם יודעים שאני הכי להוט

6

סביבו זה נושא החינוך ונושא הכדורגל ,אני מקווה שגם פה אתם תבואו

7

לידי פתרון .ובנושא הארנונה ,קחו את זה לתשומת לבכם ,ארנונה

8

שתעלה ב 2019-וב 2020-קרוב ל 11-12-אחוז ,עדיין לא ראיתי איזה

9

פתרון נתתם לארנונה בדוכיפת ובתאנה עם כל הלחץ הגדול שהיה ,אני

10

מאחל שתצליחו ,תודה רבה.

11

מר ר .לוי ,רה"ע :תודה אבי ,שלומי ,אתה רוצה להתייחס?

12

אתה רוצה לענות לו ואחרי זה שנתייחס?

13

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :לא ,אני לא עונה.
מר ש .זינו:

בסדר גמור .טוב ,ככה ,כפי שפניתי אליך ופניתי ליועמ"ש לעירייה גם

15

בעניין הזה ,מיד אחרי שראיתי את הזימון אז מצד אחד שמחתי שסוף

16

סוף מועלים שתי הצעות לסדר ושתי שאילתות ,אבל מה ,באותו רגע לא

17

מצאתי את המוקש ,אחרי כמה דקות בעצם אני בא ורואה הצעת

18

החלטה לצו המיסים ואני הולך להיסטוריה ,לפרוטוקול של הישיבה

19

הסמוכה להגשת ההצעה הזאת ואני רואה שההצעה שהבאת לסדר היום

20

היא לא הצעה לסדר ,היא הצעה נגדית שהגשתי בעקבות ישיבת מועצת

21

העיר מס'  877ששם הצעת הצעת החלטה להעלות את הארנונה בשיעור

22

חריג של  5%והגשתי הצעה נגדית וכשהלכתי לפרוטוקול להסתכל ב-

23

 877ראיתי בעמוד האחרון שאני בא ואומר לך יש לי הצעה נגדית

24

מר ר .לוי ,רה"ע :למה ,זו לא הצעה לסדר?
מר ש .זינו:

זו לא הצעה לסדר ,זו הצעה נגדית להצעה

מר ר .לוי ,רה"ע :אז להוריד את זה מסדר היום?
מר ש .זינו:

14

לא ,לא ,העלית את זה כבר ,זהו ,לא מוריד שום דבר מסדר היום ,אני

25
26
27
28
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15

חברת איגמי04-8666313 ,

יש לי הצעה לסדר
מר ר .לוי ,רה"ע :אז זו הצעה לסדר או לא?
מר ש .זינו:

2

אני אהפוך את זה להצעה לסדר .אני רק אומר שפניתי כדי לקבל חוות

3

דעת משפטית וכדי לקבל אפשרות שההצעות לסדר יוגשו לפי סדרן אבל

4

אמרתי גם מקודם ,אם יש לך אפשרות לבחור מתוך ההצעות לסדר או

5

אתה יכול ,או אתה מחויב להעלות על פי מה שרשום בחוק על פי סדר

6

הגשתן וכרגיל לא קיבלתי תשובה גם מהיועמ"ש החדש ,למרות

7

מכתבים מפה ועד מחר בחודש האחרון ,עדיין חוות דעת משפטית אחת

8

לא קיבלתי חוץ מאיום בתביעת דיבה.

9

(מצטרף לישיבה :מר גיאוגרי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר ,בשעה )18:30
מר ש .זינו:

1

10

ולנושא הארנונה ,בישיבה שהייתה ב 13/2/19-אתה באת וסיפרת לכולנו

11

על גירעונות בקופת העירייה ,דבר שאני רוצה להגיד פה וגזבר העירייה,

12

יש לך אחריות אישית ואתה צריך לפרסם את הנתונים האלה ולהשיב

13

לשאלות בישיבת מועצה ,כמו היועמ"ש ,וכששואלים אותך מה המצב

14

בקופת העירייה אז בוועדת הכספים אמרת את זה ,אבל כשמגיעים

15

לכאן למועצה אתה לא אומר את זה ואני מצטט מתוך פרוטוקול ועדת

16

הכספים של עיריית נשר מיום  4/4/19שנכון ליום  31/12/18אומר גזבר

17

עיריית נשר "המאזן של עיריית נשר מסתכם בסך של  241מיליון ₪

18

הכולל רכוש שוטף של  56מיליון  ,₪סך של  185מיליון  ₪בקרנות,

19

התחייבויות שוטפות  43מיליון  ₪ועודף נצבר בתקציב הרגיל בסך 12.8

20

מיליון  .₪כמו כן קיים גידול בתקבול הארנונה בסך  1.750מיליון,

21

והוצאות שכר בסך  66מיליון  ₪על  417משרות  .אתה בא אחרי הדיון

22

הזה בוועדת הכספים ,אתה עושה פה ישיבת מועצת עיר ,מבקש בחוצפה

23

שאין כדוגמתה להעלות את הארנונה בשיעור חריג של  5%ואתה מספר

24

לנו שיש גרעון של מיליוני שקלים ,אם אני לא טועה ,את המספר אמרת

25

משהו כמו  7מיליון  ₪ופה בא גזבר העירייה וסותר את דבריך .אני

26

בפניה שלי ליועץ המשפטי ביקשתי ואני עדיין מבקש ואני נותן לך

27

איזשהו קרש הצלה ,לך ולכל חברי מועצת העיר פה שרצו בבחירות

28
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16

חברת איגמי04-8666313 ,

והבטיחו המון הבטחות לאנשים וידעו לבקר את היושבים בקואליציה

1

ביחד איתי בקדנציה הקודמת ואני נותן לכם הזדמנות לצאת מהעניין

2

הזה של העלאת הארנונה ב ,5%-דבר שיפגע קשה מאוד בעיקר בבעלי

3

עסקים ובעיקר בבעלי נכסים ,מה? לא הבנתי ,מה?

4

מר ר .לוי ,רה"ע :תמשיך ,אני אדבר אחר כך.
מר ש .זינו:

ואני מציע ,בגלל שאני חושב שעקב זה שההצעה הנגדית שלי לא

6

הועלתה לדיון באותה ישיבה ופניתי גם אז ליועמ"ש הקודם ,עכשיו,

7

כשראש העירייה מביא את זה לסדר היום זאת אומרת שהוא כן קיבל

8

את ההצעה הנגדית בזמן כשהיא הוגשה בזמנו והוא לא העלה אותה

9

ולא אפשר לי לשכנע את חברי מועצת העיר להצביע על הצעה אחרת

10

ובעצם לא להעלות את הארנונה ב 5%-אלא אפילו לבטל את ההעלאה

11

האוטומטית שעמדה בסך הכל בשנת  2019על  0.32%ואני מציע בהצעה

12

שלי לסדר שאנחנו נבטל את הצעת החלטת מועצת העיר שהתקיימה

13

בישיבה מס'  877ביום  13/2/2019וצו המיסים יישאר כפי שהוא היה ב-

14

 ,2018בהפחתה של  ,0.32%קרי הארנונה לא עולה ב 5%-ומורידים גם

15

ב 0.32%-כדי לא להתעדכן בשיעור האוטומטי .עוד פעם אני מבקש

16

חוות דעת משפטית לעניין חוקיות ההצעה לסדר עכשיו וההצעה אז כדי

17

שבאמת אם זה אפשרי אז אנחנו נשכנע את החברים שירדו מהעץ הגדול

18

הזה שאתה עזרת להם לטפס עליו.

19

מר ר .לוי ,רה"ע :טוב ,שלומי זינו ,תודה רבה .שאלתי אותך
מר ש .זינו:

5

אני רוצה חוות דעת משפטית

20
21

מר ר .לוי ,רה"ע :שאלתי אותו אם זו לא הצעה ,אם הוא רוצה להוריד את זה מסדר

22

היום ,אז הוא אמר אני אהפוך את זה להצעה לסדר ,בסדר ,זה נרשם,

23

עזוב ,נו ,אין כאן הצעה ,יש כאן

24

אתה אומר שיש הצעה לסדר או אין הצעה לסדר?

25

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :לא משנה ,אבל אני אתייחס ,ביקשת לעשות מזה הצעה לסדר ,לא רצית

מר ש .זינו:

26

להוריד את זה מסדר היום ,אני אקריא

27

...חוות דעת משפטית

28
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17

חברת איגמי04-8666313 ,

מר ר .לוי ,רה"ע :אני אקריא מי אמר למי מה שנקרא" ,גמרו את קופת העירייה ,רוקנו

1

את קרנות הפיתוח ועכשיו הם שועטים לעבר חיסול קרנות המים

2

והביוב באמצעות הטלת גזרות כלכליות נוספות על תושבי העיר".

3

מהנוכחים:

מי אמר?

4

מר י .איבגי:

מישהו שרשם את זה לפני שנתיים.

5

מר ר .לוי ,רה"ע :שלומי זינו רשם את זה לפני שנה וחצי ,אז או שאתה קוסם או ששנינו

6

קוסמים ביחד כי מסתבר שבתוך שנה וחצי חיסלו את קופת העירייה

7

ופתאום נהיה פלוס בקופת העירייה .אז או שמישהו לא יודע חשבון

8

אתה עושה את זה ב...

9

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :אולי מישהו לא יודע לקרוא מסמכים ,אולי תקציבים ,אולי זה ,או

10

שהוא שיקר לציבור כשהוא אמר להם שיש גירעונות.

11

אתה בורח מהעניין.

12

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :אני לא יודע ,בכל אופן
מר ש .זינו:

אנחנו מדברים על שנת  2019ולא ...

מר ר .לוי ,רה"ע :יש פקודת עיריות
מר ש .זינו:

ואני עומד מאחורי כל מלה שאמרתי אז...

מר ר .לוי ,רה"ע :אז אין כסף
מר ש .זינו:

...ממה שאתה אמרת.

מר ר .לוי ,רה"ע :אז אין כסף ,אני מבקש ממך לא לקטוע אותי ,לא קטעתי אותך ,תן לי

מר ש .זינו:

13
14
15
16
17
18
19

בבקשה לדבר.

20

בבקשה

21

מר ר .לוי ,רה"ע :תודה רבה .לכן ,מסתבר שכנראה היו כאן קוסמים בעירייה ,בתוך שנה

22

וחצי עיריית נשר נהייתה מיליונרית ,אבל כנראה שאין כאן קוסמים

23

ובפועל מה שיש ,אנשים שכנראה פחות מבינים ויודעים לקרוא

24

תקציבים וגם משתמשים בכל כלי כדי לסמא את עיני הציבור ,אבל אני

25

אתייחס בכמה דברים ,ראשית ,זה שמבקש ,אתה כל הזמן אומר

26

החוקי ,החוקי ,החוק ,אתה מבקש לשנות צו מיסים ,שלומי זינו,

27

להוריד ב( 0.32-אחוז) מילא היית אומר להוריד ב 5%-הייתי אומר לך

28
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מר ש .זינו:

18

חברת איגמי04-8666313 ,

או.קי.

1

אתה...

2

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה מבקש להוריד ,אני מבקש ממך ,לא נכנסתי לך בדברים ,אל תיכנס

3

לי בדברים ,אתה מבקש להוריד ב( 0.32-אחוז) צועק כאן  5%ומבקש

4

 ,0.32לפחות היית מבקש  5%שלומי ולא  ,0.32זה פעם אחת .פעם

5

שניה ,צו המיסים של  2019המועד האחרון להעלות ,לשנות ,לעשות,

6

היה בעצם  20לפברואר  ,2019כך שההצעה שלך

7

...לבחון את החוקיות של ההצעה.

8

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :בכלל לא עולה בקנה...
מר ש .זינו:

...היועמ"ש לתת לי חוות דעת...

מר ר .לוי ,רה"ע :חברים ,אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד ההצעה של שלומי זינו?
מר ש .זינו:

לא ,לא ,זה לא ההצעה הזאת.

מר ר .לוי ,רה"ע :מי בעד? זה ההצעה שלך ,מי בעד ההצעה של שלומי זינו ילחץ  ,Aמי נגד

מר ש .זינו:

10
11
12
13

 ,Bמי C

14

אתה מונע מהיועמ"ש לתת חוות דעת.

15

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

9

16

...להפוך את ההצעה להצעה לא חוקית ,ואתה פוגע בזכות שלי כחבר

17

מועצה לקבל חוות דעת ולהביא הצעה לסדר על פי חוק .אני אומר

18

שההצעה מישיבה  877הייתה הצעה לא חוקית.

19

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה רוצה להצביע?

20

מהנוכחים:

אין כאן אפשרות להצביע.

21

מר ש .זינו:

אני לא מצביע עד שלא מקבל חוות דעת משפטית.

22

מהנוכחים:

אין הצעה לסדר ואין הצעת החלטה.

23

מר ר .לוי ,רה"ע :אבי בינמו מצביע?
מר ש .זינו:

אני רוצה חוות דעת משפטית כדי לדעת ...

מר ר .לוי ,רה"ע ... :בבקשה תוצאות.
מר ש .זינו:

אם זה אפשרי כן או לא .אתה פוגע בזכויות של חבר מועצה...

מר ר .לוי ,רה"ע :ההצעה של שלומי זינו

24
25
26
27
28
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מר ש .זינו:

19

חברת איגמי04-8666313 ,

פוגע בזכות שלי להעביר הצעה לסדר כשאתה לא נותן חוות דעתך

1

המשפטית גם לפני הישיבה וגם במהלך הישיבה.

2

מר ר .לוי ,רה"ע :חברים ,יש לכם עוד זמן להצביע.
מר ש .זינו:

על מה אתה מקבל משכורת?

מר ר .לוי ,רה"ע :תפסיק לדבר ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

3
4
5
6

עיריית נשר מצהירה כי היא עיר איתנה ולכן השנה היא מוותרת על העלאת הארנונה
בשיעור של  0.32%ותעריפי הארנונה בכל הסיווגים בצו המיסים לשנת  2019יעמדו בגובה
התעריפים שנקבעו בצו המיסים של עיריית נשר לשנת .2018
בעד 0 -
נגד – 8
לא השתתפו – 2
ההצעה נדחתה
נושא שלישי :אי קיום ישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט ואוקטובר .2019

7
8
9

מר ר .לוי ,רה"ע :הצעה לסדר הבאה אי קיום ישיבות בחודשים אוגוסט ואוקטובר .2019

10

עשינו בדיקה מהעבר .אני אגיד לך מה ,תמיד באוגוסט ובחגים לא היינו

11

עושים ישיבות .בדקתי את זה ,מסתבר לפי פקודת העיריות שחייב

12

לאשר את זה במועצת העיר.

13

מה קורה עם החגים?

14

מהנוכחים:

מר ר .לוי ,רה"ע :אני אגיד לך ,החגים יוצא חודש שלם עם  5ימי עבודה בערך בחגים שזה

15

אוקטובר יוצא ,כל החגים השנה יוצאים באוקטובר ,ובאוגוסט רוב

16

העירייה בהדממה וחלקנו נושאים לנופש בחו"ל ,בדרך כלל העירייה

17

בחודשים האלה ,או ביולי – אוגוסט או באוגוסט – ספטמבר לא עובדת,

18

מבקשים לאשר את ההצעה הזו לסדר היום ,בבקשה ,מישהו רוצה

19

להתייחס?

20

אז קודם כל הגשתי הצעה נגדית בלשכה שלך ויש חתימה עליה התקבל

21

ולכן אני מבקש מראש העירייה שהוא גם יו"ר הישיבה

22

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע :תעלה אותה.
מר ש .זינו:

כן ,שניה רגע ,יש לי חמש דקות ,נכון?

מר ר .לוי ,רה"ע :תעלה ,אתה רוצה להעלות ,תעלה.
מר ש .זינו:

ואני מבקש מראש העירייה שהוא יושב ראש הישיבה להעלות ביחד את

23
24
25
26
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20

חברת איגמי04-8666313 ,

ההצעות עם ההצעה שלך וההצעה שלי כהצעה נגדית לפני ההצבעה כדי

1

שאנשים יוכלו לשקול את ההצבעה בעניין הזה ,זה דבר אחד .דבר נוסף

2

 ...לנסות לשכנע שכן צריך לקיים ישיבות מועצה כל חדוש ,אני רוצה

3

להעלות את ההצעה כפי שהיא ואנצל את ה 4,5-דקות שנשארו לי כדי

4

לנסות ולדבר על ענייני דיומא ,מה שקרה לנו פה בחודש האחרון מאז

5

שלא התכנסנו לולא הפניות שלי לממונה על המחוז ולמנכ"ל משרד

6

הפנים לא היינו מתכנסים .אז אדוני ראש העיר ,קודם כל אני חייב

7

לומר ,עם כל היריבות הפוליטית בינינו ,אני מגנה כל אלימות שיש כלפי

8

כל אדם ,אבל במיוחד כלפי נבחרי ציבור ,כמי שחווה את זה על בשרו

9

בקדנציה האחרונה כולל שריפת הרכב ,כולל מספר התקפות אלימות,

10

אני מגנה כל אלימות .יחד עם זאת אני חושב שאנחנו ,מועצת העיר,

11

חברי מועצת העיר כנבחרי הציבור מה שנקרא בשפה המקראית

12

התלמודית ,פרנסי העיר ,כשקורים אירועים מהסוג הזה העירייה צריכה

13

לכנס את מועצת העיר לדיון עם כוחות הביטחון והמשטרה ,אנחנו

14

מייצגים ציבור ,כל אחד מייצג ,כל אחד מאיתנו נבחר באמצעות ציבור

15

ששלח אותו ואנשים פונים אלינו ושואלים אותנו ורוצים לשמוע את

16

דעתנו בעניין הזה .עיריית נשר ,אתה אומנם בהרבה מאוד דברים

17

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה מעלה את זה לסדר היום?
מר ש .זינו:

18

אני אומר ,עיריית נשר בהרבה מאוד דברים מתנהלת כאילו זה עסק

19

פרטי ,ויש לי הרבה דוגמאות לעניין הזה ,אבל גם ההערה שלך להעלות

20

את זה לסדר היום ,מה זה משנה מה אני מעלה על סדר היום ,אם אתה

21

בוחר לי הצעות לסדר מלפני כמה חודשים וכשאני מבקש מהיועמ"ש

22

לקבל חוות דעת מה החוקיות של ההצעה הזאתי לסדר אז אתה לא

23

מאפשר לו לתת לי חוות דעת משפטית גם לפני ישיבת המועצה וגם

24

בתוך ישיבת המועצה .אדוני גזבר העירייה ,עוד הערה אליך בנושא הזה,

25

אני אומר לך כשראש העיר מדבר על נתונים כספיים של העירייה ואתה

26

לא אומר מה קורה בקופת העירייה ואתה לא מאשר או מכחיש את מה

27

שאמרת בפרוטוקול הכספים ,עם זה שאנחנו באותו שם משפחה ועם זה

28
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21

חברת איגמי04-8666313 ,

שאתה מאוד אדיב ושירותי ,אני אומר לך ,אתה לא עושה את העבודה

1

שלך ובסוף זה יבוא לידי ביטוי בחיוב אישי ובעתירות מינהליות ,אתה

2

לא יכול להמשיך ולבוא ולשבת בישיבות מועצה ולא לחוות את דעתך

3

כגזבר העירייה .עכשיו יש לי שאלה ,בנושא הזה של כל ההתכנסות עם

4

המשטרה והאלימות שאמרת שהותקפת על ידי שני תושבי העיר ,פעם

5

אחת אמרת שלא קרה לך כלום ,פעם שניה שמעתי אותך אצל אלי לוי

6

אומר שקיבלת  3אגרופים .אני פגשתי את התושבים האלה והם אמרו

7

שמע שלומי ,היה מה שהיה אבל להרים ידיים לא הרמנו ידיים .אני

8

שואל למה הדברים האלה צריכים להגיע לפייסבוק ,למה אתה מאוים

9

בדרגה  ?6האם זה בגלל התושבים האלה או בגלל דברים אחרים ,למה

10

יש לך שומר ראש באופן קבוע? אנחנו רוצים לדעת ,הציבור בנשר,

11

תשתף אותנו מה קורה אתך אדוני ראש העיר ,אם יש דברים שאנחנו

12

צריכים לדעת אני אשמח לדעת ,כי בזמן האחרון אני לא חושב

13

שאירועים פנימיים בעיר תמיד היו בכל מקום ולא היו אמורים להיות

14

קשורים למי יושב בכיסא ראש העירייה ומי יושב במועצת העיר ,אבל

15

קרו הרבה מאוד דברים ,יש תושב העיר שנהרג בפיצוץ מטען ,יש עוד

16

תושב בתל חנן ששרפו לו את הרכב ושרפו לו את האופנוע ,יש כל מיני,

17

עוד שריפה הייתה ברחוב נחשון .הציבור צריך לא רק לראות תמונות

18

בפייסבוק שלך מצטלם עם קציני משטרה או מתראיין ברדיו חיפה

19

ומספר את מה שקרה לך ,אנחנו צריכים לקיים דיון פה של חברי מועצת

20

העיר כדי לראות מה קרה ,מה קורה ,ואיך אנחנו כפרנסי העיר משתפים

21

פעולה כולנו יחד בעניין הזה ,אין בזה לא קואליציה ולא אופוזיציה ,כדי

22

שנבחרי הציבור לא יפנו אליהם בכלל במקומות כאלה שמאיימים,

23

ומצד שני שלא יהיה  ,FAKE NEWSקרה מה שקרה ,יש חקירת

24

משטרה ,המשטרה תסיים את החקירה ,אנחנו נדע מה קורה ,אתה לא

25

יכול בתור ראש עיר להשתמש בסמכות שלך לרעה ולהאשים תושבים

26

שהם תושבי העיר ולהגיד הרביצו לי פעם אחת ,פעם שניה לא הרביצו

27

לי ,קרה משהו ,יש חקירת משטרה ,המשטרה תסיים את החקירה,

28
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22

חברת איגמי04-8666313 ,

תבוא תשתף אותנו מה קורה בדבר הזה .עוד דבר אחרון ,שאלת אותי,

1

יש לי  30שניות.

2

מר ר .לוי ,רה"ע :יש לך עוד  30שניות.
מר ש .זינו:

 36שניות ,אני צריך לעשות את זה ממש ממש מהר

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

וגם קיבלנו שאלון של ניגוד עניינים לחברי מועצת העיר ,אני שואל את

7

היועמ" ש ופה אני אומר לך ,עוד הפעם ,גם אם אתה אולי תענה ,כי ענית

8

לי פעם אחת כשאיימת עלי בתביעת דיבה

9

עוד  10שניות .מה מקור הסמכות שלך לפנות לכל חברי מועצת העיר,
בחוק אני מדבר ,לא בחלומות שלך ,לבקש מכל אחד למלא שאלון של

12

ניגוד עניינים כזה ,תודה רבה.

13

וההצעה שלי נשארת כפי שהיא ,אני מבקש להעלות אותה להצבעה.

שוב הוא לא עונה?

מר ר .לוי ,רה"ע :הצעת ההחלה ,אני אגיד לך למה אני לא עונה לך ,אני מתבייש בך,

מר ש .זינו:

16
17
18

רגע ,שיראו הציבור שאתה מתבייש.

20
21

לאלה שהתקיפו את ראש העיר

22

אני לא הולך

23

הם...

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה הולך לשבת עם אלה שהתקיפו את ראש העיר ,תתבייש!
מר ש .זינו:

15

מתבייש בך

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה הולך לשבת עם אלה שהתקיפו את ראש העיר.
מר ש .זינו:

14

19

מר ר .לוי ,רה"ע :אתה בושה וחרפה שראש עיר מותקף שאתה בכלל מעלה והולך ,הולך

מר ש .זינו:

10
11

מר ר .לוי ,רה"ע :מי בעד?
מר ש .זינו:

5

שאלת אותי ,אב ל יש לנו עוד נושא לדיון ,שאלת אותי על ניגודי עניינים

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה
מר ש .זינו:

4

6

מר ר .לוי ,רה"ע :בבקשה ,יש לך עוד  10שניות.
מר ש .זינו:

3

...אומרים שהם לא תקפו אותך.

מר ר .לוי ,רה"ע :תתבייש!

24
25
26
27
28
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מר ש .זינו:

23

חברת איגמי04-8666313 ,

אני שואל אותך למה אתה לא מספר לציבור מה קורה אתך.

מר ר .לוי ,רה"ע :תתבייש ,בושה
מר ש .זינו:

למה אתה לא מספר להם

מר ר .לוי ,רה"ע :בושה וחרפה שאתה הולך לשבת
מר ש .זינו:

 ...ואתה אומר את זה לאלה...

מר ר .לוי ,רה"ע :אל תקטע אותי ,אני עכשיו מדבר ,אל תקטע אותי ,בושה וחרפה שחבר

מר ש .זינו:

2
3
4
5
6

מועצת עיר הולך לשבת עם אנשים שתקפו את ראש העיר

7

אני לא יושב ,אל תוציא דיבה.

8

מר ר .לוי ,רה"ע :ולשבש הליכי חקירה כי זה מה שעשית עכשיו!
מר ש .זינו:

1

9

 ...אתה מוציא דיבה.

10

מר ר .לוי ,רה"ע :שיבוש הליכי חקירה.

11

מר ש .זינו:

אתה מוציא דיבה ולשון הרע ,אתה מוציא דיבה ...

מר ר .לוי ,רה"ע :תן לי לסיים את הדברים שלי ,לא הפרעתי לך ,אל תפריע לי.
מר ש .זינו:

אני ...

מר ר .לוי ,רה"ע :פעם הבאה ,אל תפריע לי ,פעם ראשונה אני קורא אותך לסדר.
מר ש .זינו:

12
13
14
15

מקבל

16

מר ר .לוי ,רה"ע :הלכת ,ישבת עם האנשים

17

מר ש .זינו:

לא ישבתי

מר ר .לוי ,רה"ע :תוך כדי חקירה ואתה בא למועצת העיר ומעלה במועצת העיר מול

מר ש .זינו:

הפייסבוק האישי שלך שאסור לך לצלם ומול פייסבוק ציבורי
גם זה לא חוקי.

21

אז רגע

מר ר .לוי ,רה"ע :מובהק ,בושה מה שעשית עכשיו.
מר ש .זינו:

19
20

מר ר .לוי ,רה"ע :ולפרוטוקול אתה מעלה שיבוש הליכי חקירה מובהק.
מר ש .זינו:

18

זה לא נכון עובדתית ,אתה ...

מר ר .לוי ,רה"ע :אני מבקש להעלות ,אני קורא אותך לסדר פעם שניה .אני מבקש
להעלות את ההצעה לסדר היום ,הצעת החלטה

22
23
24
25
26
27
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24

חברת איגמי04-8666313 ,

הצעת ההחלטה של ראש העיר ,ר.לוי:
מאשרים ,על פי סעיף  5בתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש] כי מועצת העיר לא
תתכנס לישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט ואוקטובר .2019
בעד 10 -
נגד – 1
ההצעה הנגדית של חבר המועצה ש .זינו:
עיריית נשר תקיים את ישיבות מועצת העיר מן המניין בכל חודש בשנת  ,2019גם
בחודשים אוגוסט ואוקטובר .2019
בעד 1 -
נגד 9 -
לא משתתף – 1
הצעת ראש העיר אושרה
1

נושא רביעי– אישור פרוטוקול ועדת כספים ט"ו4/

2

מר ר .לוי ,רה"ע :ארבע.

3

מר א .בינמו:

אני לא משוכנע שהקוורום שהתכנס לוועדת כספים הוא קוורום חוקי.

4

למרות הבדיקה שעשיתם ,רוב של שני אנשים אינו מהווה קוורום חוקי,

5

זו דעתי .כפוף לבדיקתכם.

6

מר ר .לוי ,רה"ע :אני רק רוצה להתייחס ,אני צריך לצאת עוד  5דקות לגבעון .אני רק

7

מבקש להתייחס לזה .בהצעת ההחלטה כפי שתבוא בסדר היום עם

8

הפרוטוקול אנחנו נוריד את תב"ר  – 2349כיתה יבילה בבי"ס יסודי

9

רבין

10

איזה 2 ,מה?

11

מר ש .זינו:

מר ר .לוי ,רה"ע ,2349 :כיתה יבילה בבי"ס יסודי רבין מאחר והצלחנו ,ברוך השם,

12

באמצעות התוכנית החינוכית שיזמנו בתוך גלילות ופניה להורים ממש

13

אישית להוריד את כמות התלמידים בבי"ס רבין בפתיחת שנה בכיתות

14

א' כרגע ל 102-תלמידים ,הצלחנו מ 116-להוריד את זה ,מה שאומר

15

שגלילות כבר הגיעו ל 51-תלמידים בשכבת א' ,ייפתחו שם בעזרת השם

16

שתי כיתות ואז רבין בעצם אנחנו מצמצמים אותו שוב פעם ל 3-כיתות

17

א' בע"ה ייפתחו ,כנראה עוד יהיה הרבה פחות ,אנחנו מעריכים שעוד 3-

18

 4יעברו לגלילות ,אנחנו נעמוד סביב  100ילדים פלוס מינוס בבית ספר

19

רבין ולכן אין צורך בכיתה סתם לתפוס שטח ,אז אנחנו נוריד את זה.

20

תב"ר נוסף ,ואני שמח מאוד ,אגב ,אני רוצה לציין עוד משהו שאנחנו

21
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25

חברת איגמי04-8666313 ,

ננהיג ואתם תראו את זה בהמשך ,אני ביקשתי על כל בעצם סעיף או

1

פרויקט שאנחנו עושים ,מאוד חשוב לי לפתוח תב"ר ואני אגיד גם למה,

2

גם אם זה קטן ,400 ,300 ,גם אם אפשר לעשות משהו יותר גדול ,שמתי

3

לב שבקבלת כספים ובדיווחים שלנו כשהתב"ר מאוד גדול אנחנו לא

4

מצליחים לבצע מעקב ,זאת אומרת אין סגירת מעגל ,כשהתב"ר הוא

5

קטן ,יש כאן למשל תב"ר שעכשיו נדבר עליו ,שדרוג צומת השזיף –

6

הזית ,צומת מאוד מסוכנת ,לסדר אותה כמו שסודר הצומת של החצב

7

הלוטם ,ושמתי לב שכשהתב"ר סגור ,קטן ,יש לנו פתיחה ,אנחנו יודעים

8

לעקוב אחריו ,יודעים לסגור אותו ,יודעים לבקש את הכספים בגינו ,ואז

9

אתה כאילו נהיה הרבה יותר תכליתי ומסודר בקבלת הכספים ממשרדי

10

הממשלה וגם בתכנון שלנו ,וחשוב לי אגב גם מבחינת השקיפות ,אני

11

חושב שגם לחברי המועצה ,באמת אני אומר ,כולם שידעו בדיוק לאן

12

הולך הכסף ,מאיפה התכנון ,שהתכנון הוא רק לזה ,זה ילך רק לכסף

13

הזה ,ולאט לאט אני רוצה לפרק את הכל פשוט באמת לעבודות קטנות,

14

אני יודע שזה יותר עבודה לגזברות ולחשבות ,אבל אין מה לעשות ,אני

15

מאמין שנוכל לנהל את זה ככה בצורה יותר טובה ,ואתם רואים את זה

16

גם כאן ,פחות או יותר .אז אחד הדברים שבאמת ככה ,כולם קיבלו ,זה

17

נושא שדרוג צומת השזיף הזית ,אנחנו הולכים לפתוח תב"ר ולתקן

18

אותה .שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך לקראת השנה הבאה ,בעצם

19

בתי ספר .הצטיידות בתי ספר  ,2019ציוד לבתי ספר  300אלף שקל,

20

הצטיידות גני ילדים  200אלף שקל לתחילת השנה ,תכנון והקמת כיתות

21

בבי"ס יסודי רבין ,אחרי זה כבר יש פה תב"ר ,היה תב"ר כללי ,פותח

22

תב"ר ספציפי לבי"ס רבין ,קיבלנו אישורים על הכל ,פרוגרמה ,הכל,

23

בספטמבר ,יש ועדה במשרד החינוך ,ועדת הקצבות ,מה שחשבו שירד

24

בעקבות הבחירות לכנסת ,ראש הממשלה ,וזה גם המקום להגיד תודה

25

לכל הממשלה ,שהחליטו כן להשאיר את הוועדה הזאתי לפחות,

26

בספטמבר היא תתכנס ,היא תאשר לנו את הכסף ,אני מעריך שבאזור

27

חודש ינואר אנחנו כבר נתחיל עם בניית  6הכיתות של רבין בע"ה,

28
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מר י .איבגי:

26

חברת איגמי04-8666313 ,

תוכנית אב וסקר השקעות ,אז בעצם כאן יש תב"ר קיים של  1.4מיליון,

1

אנחנו מוסיפים עליו עוד  300אלף שקל ,אנחנו צריכים לעשות התאמות

2

בסקרים שטרם סיימנו בעיר ,סקר נכסי תשתיות וכל מיני כאלה,

3

כבישים ,אנחנו נסיים אותם ,כמובן אגב כל הסקרים ,אם תרצו,

4

נמצאים במחלקת ההנדסה ,מי שזה מעניין אותו מוזמן לבוא ולראות

5

אותם .שיקום ושדרוג מערכות עירוניות ברחוב התמר והשיטה ,תלונה

6

גם כן שהגיעה אלינו הרבה זה נושא של לחץ מים בעיקר ברחוב נחשון

7

והבנייה העתידית שאמורה להיות גם כן בכיכר העיר ,אין מספיק,

8

הצינור שם קטן מדי ,מסתבר שאת המים מקבלים שמה מרחוב התמר

9

דרך השיטה ,צריך להרחיב את הקו הזה ,בלי שום קשר יש לנו המון

10

המון פיצוצי מים והפסקות מים באזור רחוב התמר ,המערכת שם

11

נרקבה לאורך שנים ,זה המון שנים ,משנות התשעים שהיא קמה ,אז

12

בעצם נחליף שמה את כל מערכות המים עד לרחוב השיטה .אותו דבר

13

ברחוב העליה בגבעת נשר ,גם כן ,המון הפסקות מים ,קריסות של

14

ביובים שיש לנו שם ברחוב ,זה הוקם ,אתה בטח יודע ,בשנות השבעים,

15

שמונים ,גם כן שיקום של כל מערכות המים ברחוב הזה .זה לגבי

16

פתיחת התב"רים .סך הכל יש לנו כאן תב"רים שאנחנו פותחים על סך

17

כ ,יש כאן בערך  6-7מיליון שקלים ,זה רק בסיבוב הזה .אגב ,בישיבת

18

המועצה הבאה יהיו עוד כבר ,אני אומר ,וסגירה של תב"רים .כל

19

התב"רים שאנחנו מבקשים כאן לסגור כולם נגמרו מלבד פיתוח בית

20

עלמין שלב ב' ,זה תב"ר עוד מתקופתו של דוד עמר ,זכרונו לברכה ,מי

21

שעושה פיתוח בבית עלמין ,אני לא יודע מה היה אז ,אבל זה לא

22

העירייה,זה המועצה הדתית ,אם יש לה עבודה לעשות זה בית עלמין

23

ומקוואות ורצוי שזה גם כן ,הם יעשו את זה .זהו ,זה ככה לגבי

24

התב"רים ,זה מה שאנחנו מביאים לאישור .אז ברשותכם ,אני מתנצל,

25

ישי ימשיך רק עבור ההצבעה .אני יוצא לבית ספר גבעון למסיבת סיום

26

שמה .אז שיהיה בהצלחה לכולם.

27

שלומי ,רוצה לדבר?

28
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מר ש .זינו:

27

חברת איגמי04-8666313 ,

כן ,אני הגשתי הצעה נגדית בכל נושא ונושא ,חבל שאתה לא נשאר כי

1

יש לי כמה דברים שמופנים אליך באופן אישי והייתי רוצה לקבל מענה

2

בכמה מהדברים אבל כרגיל.

3

מר ר .לוי ,רה"ע :הם יותר חשובים ממך פשוט.
מר ש .זינו:

יותר חשובים ,בבקשה.

מר ר .לוי ,רה"ע( :יוצא מהדיון)

4
5
6

מר ש .זינו:

אני לא חשוב ,הציבור חשוב ,הגאוה והיוהרה עוד יותר חשובה.

7

מר י .איבגי:

שלומי ,בכבוד.

8

מר ש .זינו:

קודם כל אני שוב פונה ליועמ"ש ומבקש להנחות ,הפעם אני לא מבקש

9

חוות דעת כי פה כבר התחלתי לנסות ללמוד את החוק לבד כשאני לא

10

מקבל מהיועמ"ש שצריך לתת לי חוות דעת ,שלא עושה את העבודה שלו

11

בעצם ,אז אני כבר התחלתי לנסות ללמוד את החוק לבד ואני קראתי

12

בחוק שאם חבר מועצה רוצה לטעון לפגם בהזמנה שהתקבלה אצלו הוא

13

צריך לטעון מיד עם דבר היוודע הפגם בהזמנה בפני היועמ"ש והיועמ"ש

14

אמור לחוות דעתו מיד עם הפניה אליו ולהנחות את יו"ר הישיבה שיפעל

15

על פי חוות הדעת .עכשיו אני כדי לדעת אם יש פגם בהזמנה או אין פגם

16

בהזמנה ,אני רוצה לדעת האם בנושאים כספיים כמו ועדת כספים ,כמו

17

בתקציב ,כמו כל מה שהיה נהוג עד עכשיו ,מה שאני מכיר מהמועצה,

18

אנחנו לא היינו אמורים לקבל את ההזמנה לישיבת מועצת העיר עם

19

הנושאים הכספיים 10 ,ימים לפני התכנסות ,עובדתית קיבלנו אותה

20

לפני  48שעות ,אז השאלה אם זה חל גם על העניין של פרוטוקול של

21

ועדת כספים שחל בתקציב בלתי רגיל ולפי זה אני אדע לטעון אם יש

22

פגם בהזמנה או לא ,לפני שאני מדבר.

23

מר י .איבגי:

קיבלת את זה...

24

מר ש .זינו:

כן ,אני הגשתי את זה בכתב .אני יכול להראות לך שהגשתי את זה

25

בכתב.

26

עו"ד א .גרינברגר :לא ראיתי.
מר י .איבגי:

לא נתקלת בזה.

27
28
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28

חברת איגמי04-8666313 ,

מר ש .זינו:

יש לי חותמת התקבל.

1

מר י .איבגי:

הוא לא הכין תשובה.

2

מר ש .זינו:

ישי ,זה בנושאים כספיים ,אני מבקש ממך

3

מר י .איבגי:

שלומי

4

מר ש .זינו:

רגע ,שניה ,אנחנו לא צריכים ...עוד שאלה אחת ,עוד אימרה אחת

5

מר י .איבגי:

 ...כמה שאלות ,יש לך מלא זמן.

6

מר ש .זינו:

אני מבקש ממך בתור אחד שמנהל את הישיבה ,הרי תראה ,גם בישיבה

7

האחרונה שהתנהלה ,הם לא קיבלו את התמיכות עד עכשיו ,באים

8

בתלונות

9

מר י .איבגי:

מאיפה הבאת את זה?

10

מר ש .זינו:

לא יודע ,אם העברת אז אנחנו בבעיה חוקית ,הם לא קיבלו את

11

התמיכות ,מבחינתי ...אם קיבלו את התמיכות אז אני אפנה בחיוב

12

אישי ,אין שום בעיה.

13

מר י .איבגי:

אין בעיה.

14

מר ש .זינו:

אבל אני עדיין ממתין לתשובת היועמ"ש ,ממתין לתשובת הממונה על

15

המחוז ,ממתין לתשובת מנכ"ל משרד הפנים והיועמ"ש לממשלה

16

בבקשה למתן צווים לגבי הישיבה הקודמת שלדעתי התנהלה באופן לא

17

חוקי .כדי שלא נגיע ונפגע חלילה בתקציבים בלתי רגילים שאמורים

18

להגיע בשיפוץ בתי ספר ולהכנת מוסדות החינוך לקראת שנת

19

הלימודים ,זה יכול להיות גם צו בבית המשפט ודברים כאלה ,בוא

20

ביחד ,לפרוטוקול אני אומר ,ננסה לקבל חוות דעת עם אישור פרוטוקול

21

ועדת כספים האם הזמן הוא  48שעות או  10ימים.

22

תקבל ,זו בקשה של שלומי ,אנחנו מכבדים ,התקבל ,נגיב בכתוב .שלומי

23

רוצה הכל בכתוב.

24

מר ש .זינו:

אבל זה רלוונטי לדיון הזה ,ישי

25

מר י .איבגי:

זה רלוונטי

26

מר ש .זינו:

העברתי את זה אתמול ,יש חותמת התקבל על אתמול.

27

מר י .איבגי:

שלומי

28

מר י .איבגי:
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חברת איגמי04-8666313 ,

מר ש .זינו:

אתה רואה את החותמת התקבל?

1

מר י .איבגי:

כל מה שאתה אומר זה רלוונטי לדיון.

2

מר ש .זינו:

אני מוכן להראות לך.

3

מר י .איבגי:

אני לא מזלזל בשום דבר שאתה אומר ,רק אני אומר

4

מר ש .זינו:

אני מוכן להראות לך

5

מר י .איבגי:

עיריית נשר לא עובדת בזמן אפס ,הגשת משהו ,היועמ"ש

6

מר ש .זינו:

אבל מדובר פה בנושאים כספיים וקיבלתי את ההזמנה  48שעות לפני זה

7

מר י .איבגי:

אז אני אומר עוד פעם

8

מר ש .זינו:

הגשתי  24שעות לפני

9

מר י .איבגי:

תקבל חוות דעת ואם

10

מר ש .זינו:

אבל זה

11

מר י .איבגי:

רגע ,שניה ,אם תקבל חוות דעת עכשיו שלא לטעמך ותרצה ,שניה

12

מר ש .זינו:

אני לא חייב.

13

מר י .איבגי:

אם תגיד לי ,לא משנה מה הוא יענה ,אז סבבה ,אני מבין ,אבל זה לא

14

משנה ,אם החוות דעת לא תהיה לרוחך אז תוכל להסתייג ממנה לפני,

15

תוך כדי ואחרי.

16

מר ש .זינו:

לא ,לא ,אני אסיים את זה לפני.

17

מר י .איבגי:

ואם היא תהיה לרוחך ,או.קי ?.אז אתה תגיד ,ממילא אני מצביע אתך

18

מר ש .זינו:

אז בגלל ש-

19

מר י .איבגי:

אז תקבל אותה.

20

מר ש .זינו:

בגלל שגם אתה למדת איזשהו דף גמרא בחיים ,אז תתפוס את הראש

21

של מה שאני אומר לך ,אני שואל את היועמ"ש ,אני חושב שיש פגם

22

בהזמנה ,אבל כדי להיות בטוח אם יש פגם או אין פגם בהזמנה אני

23

שואל את היועמ"ש האם כמו שבכל עניין כספי אנחנו אמורים לקבל

24

הזמנה  10ימים לפני הזמן ,האם אישור פרוטוקול של ועדת כספים

25

אנחנו לא אמורים לקבל את ההזמנה ,אם הוא אומר לי שמע ,שלומי,

26

לא נכון ,אתה טועה ,אנחנו צריכים לקבל תוך  48שעות ,קדימה ,אין

27

פגם ,יש לי הצעת החלטה...

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

מר י .איבגי:

ואם הוא יגיד לך את אותה תשובה בכתוב מחר?

1

מר ש .זינו:

אז זה ימנע ממני את הדיון.

2

מר י .איבגי:

דיון על מה? יש לך  5דקות לדבר על מה שאתה רוצה.

3

מר ש .זינו:

דיון על התב"רים ,לא ,יש לי הצעה ,אני מבקש לפני שאנחנו נכנסים

4

לדיון על התב"רים אני שואל האם אפשר לדון במועצת העיר בתב"רים

5

כשקיבלנו את ההזמנה  48שעות לפני.

6

מר י .איבגי:

אם הבאנו אנחנו אומרים שכן ,יש בעיה

7

מר ש .זינו:

אבל למה אתה לא נותן ליועמ"ש לענות?

8

מר י .איבגי:

כי אם הוא לא הכין כתוב אנחנו החלטנו רק כתוב הוא נותן לך הכל,

9

שיהיה לך הכי מסודר.

10

מר ש .זינו:

הוא הכין.

11

מר י .איבגי:

אם יש לך כתוב...

12

עו"ד א .גרינברגר :מצוין בפרוטוקול.

13

מר י .איבגי:

אם מצוין ,תקרא בבקשה.

עו"ד א .גרינברגר :זה היה בפרוטוקול ועדת כספים.

14
15

מר י .איבגי:

בבקשה ,אם כתוב כתוב.

16

מר ש .זינו:

איפה כתוב?

17

מר י .איבגי:

אם לא שלא יגידו אמרת...

18

מר ש .זינו:

שניה ,אתה יכול להפנות אותי בבקשה?

19

מר י .איבגי:

יפה

20

מר ש .זינו:

איפה הפרוטווקול ,הנה הפרוטוקול ,איפה פה ,יועמ"ש העירייה .מה

21

חקיקה נפרדת ,לא הבנתי מה חקיקה נפרדת.

22

עו"ד א .גרינברגר :חוק אחר.
מר ש .זינו:

23

אה ,זה חוק תב"רים ללא תקציב? בסדר ,אז בוא נקיים דיון ,אין בעיה.

24

יש לי

25

מר י .איבגי:

שלומי ,יש  9שניות ,תכבד את עצמך.

26

מר ש .זינו:

מה  9שניות ,ביקשתי חוות דעת ,יש לי הצעה נגדית עם  9סעיפים ,כל

27

סעיף וסעיף אני רוצה לקיים ,תקשיב ,לפי החוק גם ...לגבי כל סעיף

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

וסעיף אתה חייב לקיים דיון נפרד והצבעה נפרדת ,זה כך כתוב בסעיף

1

.42

2

מר י .איבגי:

על מה אתה מדבר ,על תב"רים?

3

מר ש .זינו:

כן ,הגשתי הצעה נגדית ,תכף אגיד

4

מר י .איבגי:

שלומי ,היית חבר מועצה ,רגע ,שניה ,היית חבר מועצה שנה אחרונה

5

בקדנציה הקודמת ,תגיד לי ממתי הצבעת על תב"ר ותב"ר בנפרד.

6

מר ש .זינו:

אני הגשתי את ההצעה הזאתי שמונחת בפניכם עם אישור

7

מר י .איבגי:

יפה

8

מר ש .זינו:

הגשתי אותה ,אם לא קיבלת העתק קח העתק.

9

מר י .איבגי:

מצוין

10

מר ש .זינו:

שיש שמה

11

מר י .איבגי:

קיבלתי ,היא פה מולי.

12

מר ש .זינו:

שיש שמה על כל סעיף וסעיף ולפי סעיף  42לפקודת העיריות צריך לדון

13

ולהצביע על כל סעיף וסעיף בנפרד.

14

שלומי ,אני יכול לכבד אותך אם תכבד את עצמך ,אני מוכן לתת לך עוד

15

 5דקות להגיד את כל מה שאתה רוצה ואחר כך אני מעלה את זה

16

להצבעה ,מתאים לך מתאים לך ,לא  -נעלה את זה עכשיו.

17

מר ש .זינו:

אין לי בעיה ,רגע ,רגע

18

מר י .איבגי:

מה אתה רוצה?

19

מר ש .זינו:

בהסתייגות

20

מר י .איבגי:

אתה רוצה?

21

מר ש .זינו:

אני לא רוצה לקיים פה על ההצעה שהגשתי ונתתי לך אותה ,תחזיר לי

22

אותה.

23

מר י .איבגי:

קח אותה ,קח ,יש לי אותה מול העיניים.

24

מר ש .זינו:

ההצעה שהגשתי יש בה הרבה סעיפים.

25

מר י .איבגי:

שלומי ,קח  5דקות לדבר.

26

מר ש .זינו:

לא התכוונתי  5דקות דיון על כל סעיף ,אני מתכוון להצבעה נפרדת על

27

כל אחד ואחד.

28

מר י .איבגי:
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חברת איגמי04-8666313 ,

אני לא מצביע ,אני מצביע על כל פרוטוקול ועדת כספים מאשר או לא,

1

זהו.

2

אז אני ,בגלל שאני יודע שאם אני אתנגד לזה עכשיו אתה תתנהג

3

בכוחניות ואתה לא תיתן

4

אני נותן לך עוד  5דקות .במקום שתגיד לי כל הכבוד אתה רוצה לריב.

5

אני לא רוצה לריב אתך היום.

6

מר ש .זינו:

אני אסיים במשפט אחד.

7

מר י .איבגי:

היום באתי במצב רוח טוב ,לא רוצה לריב אתך.

8

מר ש .זינו:

מצוין ,מצוין ,אז אני פונה ליועמ"ש בעניין הזה ומבקש ממנו ,אשתמש

9

ב 5-דקות האלה ואציין תחת מחאה שלא קיבלתי חוות דעת משפטית.

10

מר י .איבגי:

מה שאתה רוצה...

11

מר ש .זינו:

 ...האם זה לפי סעיף 42

12

מר י .איבגי:

שלומי

13

מר ש .זינו:

שניה ...האם לפי סעיף  42צריך לקיים הצבעה על כל נושא ונושא בנפרד.

14

עכשיו ,יש פה מעבר לעניין של העניינים שצוינו כבר ולא זכו

15

להתייחסות ,מעבר לעניין המהותי שאתה בתור יועמ"ש לא נותן חוות

16

דעת משפטיות ,אתה שולח לנו שאלון של ניגוד עניינים שאפילו מי

17

שחבר בוועדת תכנון ובנייה לא מקבל שאלון כזה למרות שהוא נראה

18

מועתק משם ,הוספת שם גם ,אני חושב שאתה מגיע לשלב שאם אתה

19

לא עונה ,ואני אומר לך ,בישיבות מועצה או בכתב ,יש לך מלא מכתבים

20

עם דואר רשום ,התקבל ,אני הולך ,חוזר ,אם אתה לא עונה אתה כבר

21

עלול להכניס את עצמך למצב שאתה בניגוד עניינים ,כי כשאתה בא

22

לחברי מועצת העיר ,אדוני היועמ"ש ,עו"ד אורי גרינברגר ואתה שולח

23

שאלות עם שאלון שאפילו חברי ועדת תכנון ובנייה לא נשאלים שאלון

24

כזה ,אתה מעתיק שאלון ואתה לא מציין את מקור השאלון ,אתה לא

25

מציין את מקור הסמכות שלך לבקש מחברי מועצת עיר שאינם חברים

26

בוועדת תכנון ובנייה ,אנחנו בוועדת בנייה מרחבית אם אתה לא יודע,

27

אז יש פה רק נציגים ,אז אתה בא וגם לדבר הזה שיכול להעמיד חברי

28

מר ש .זינו:

מר י .איבגי:
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חברת איגמי04-8666313 ,

מועצה בניגוד עניינים ,הנה עוד דוגמה איך אתה לא רק שלא מאפשר

1

לחברי מועצת העיר לעשות העבודה שלהם ובמירכאות ליהנות מהכלים

2

והזכויות שיש להם בתור חברי מועצת העיר כדי לעשות עבודתם נאמנה

3

אתה בעצמך פוגע בנו באופן אישי ,חברי מועצת העיר ,כשאתה עלול

4

להכניס אותנו לניגוד עניינים ויכול להיות ,אחרי המכתב שאתה שלחת

5

שבו איימת עלי בתביעת דיבה ,עוד לא היה דבר כזה שפקיד ציבור ,עובד

6

ציבור בכיר ככל שיהיה יאיים על נבחר ציבור ,יכול להיות ,תשאל את

7

עצמך ,אולי תגיש שאילתא ליועמ"ש של משרד הפנים או היועמ"ש

8

לממשלה ,אולי אתה בניגוד עניינים ויפה שעה אחת קודם .עכשיו לגבי

9

התב"רים ,אני ראיתי את התב"רים ומה ששמתי לב בתב"רים האלה,

10

אגב עוד דבר ,ראש העיר לא פה אז לא אעלה את הנושא הזה ,אבל עיין

11

ערך רשימת התורמים שתרמו בבחירות האחרונות לראש עיריית נשר,

12

יש לנו שמה את שמואל גנץ שהיה מנכ"ל העירייה ,יש לנו הרבה מאוד

13

יזמי נדל"ן ,יש לנו את הבעלים של אחים מרסל ,יש לנו את הבן של

14

פינגולד שהוא יזם נדל"ן ,יש לנו את רז בן אשר ,יש לנו את עידו קליין,

15

יש לנו את מיכאל אסרף ,ואני אומר לך טול קורה ,או שאתה תיטול

16

קורה מעל עיניך או שתגיד לראש העירייה שאתה יושב איתו ואתה

17

מתכנן איך לענות או לא לענות ,טלו קורה מבין עיניכם לגבי ניגוד

18

עניינים ,לגבי שאלות של ניגוד עניינים ולגבי התנהלות העירייה

19

והמועצה על פי חוק ,בדברים האלה אני אלך עד הסוף וחבל ,זה מה

20

שאני רוצה להגיד בנושא הזה .לגבי התב"רים ,גיאורגי ,אתה בא ,מדבר,

21

זורק איזה מלה?

22

מר י .איבגי:

שלומי ,שלומי ,עד עכשיו...

23

מר ש .זינו:

חבל

24

מר י .איבגי:

מותר להגיד חבל ,גם אתה אמרת חבל על אנשים ,תתרכז בדברים,

25

באמת חבל על הזמן ,תתרכז.

26

חבל ששומרים על אחים מרסל ,על אחים מרסל  ...ופועלים בניגוד

27

לרישיון עסקים

28

מר ש .זינו:
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חברת איגמי04-8666313 ,

מר י .איבגי:

שלומי ,שלומי

1

מר ש .זינו:

ושומרים על אחים מרסל...

2

מר י .איבגי:

שלומי

3

מר ש .זינו:

אולי זה חבל שאתה עבדת שמה.

4

מר י .איבגי:

שלומי

5

מר ג .גרשקוביץ :אני עבדתי באחים מרסל?

6

מר ש .זינו:

חבל ,חבל

7

מר י .איבגי:

שלומי ,תתרכז

8

מר ש .זינו:

חבל שאנחנו נגלה עוד מעט איך הם קיבלו את רישיון העסקים שהם

9

קיבלו.

10

מר י .איבגי:

שלומי

11

מר ש .זינו:

אם הם קיבלו

12

מר י .איבגי:

תתרכז

13

מר ש .זינו:

ואיך אין אכיפה נגד האחים מרסל

14

מר י .איבגי:

שלומי ,תתרכז בבקשה.

15

מר ש .זינו:

אז לגבי התב"ר ,תב"ר  ,2349אני בכלל טוען לגבי התב"רים שאנחנו

16

במיוחד שאנחנו טוענים שיש גירעונות ...זה שקר דרך אגב ,גם הגזבר

17

נמצא פה ,והוא לא מכחיש את מה שאני ציטטתי מתוך הדברים שלו

18

בפרוטוקול ,של ישיבת ועדת כספים לגבי המצב הכספי של עיריית נשר

19

נכון ליום  ,31/12/2018ואמרתי את הדברים האלה ,אז אני חושב

20

שאסור לנו להתנהג בהינף יד לגבי קרנות הרשות וזה שאתם במשך 8

21

חודשים לקחתם את אורי הדס שהיה עוזר של יחיאל אדרי והמצאתם

22

לו תפקיד מנהל פיתוח ,קולות קוראים ,עד עכשיו דרך אגב ,בבקשה שלי

23

לזכות טיעון עוד לא קיבלתי לעיון את כל הקולות הקוראים במירכאות

24

שפניתם אליהם ,על זה שאתם לא מצליחים לגייס תקציבים למרות

25

שאתה רצת תחת הבית היהודי וישי ורועי לוי דרך יש עתיד וכולנו

26

וגיאורגי עם ליברמן ותומר כהן עם ש"ס ,זה לא אומר שאנחנו מצליחים

27

להעביר רשימה של תב"רים שבה אתם שולחים יד ארוכה לקרנות של

28
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חברת איגמי04-8666313 ,

העירייה ,ולכן ההצעה שלי כדלהלן :תב"ר  2349יורד מהצעה בעקבות

1

דברי ראש העיר ,תב"ר  2350לשדרוג צומת השזיף הזית ,הסכום בהצעה

2

שלי הוא  ,400קרנות הרשות  ,200משרד התחבורה  ,200זה הכל באלפי

3

שקלים ,עבודות קבלניות  ,370תכנון ופיקוח  30אלף ( .)₪תב"ר – 2351

4

שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך ,הסכום בהצעה ...קרנות הרשות

5

 250אלף ( )₪משרד החינוך  250אלף ( )₪עבודות קבלניות ,אתה רואה,

6

אני מריץ את הכל במכה אחת ,תן לסיים ,עבודות קבלניות ( 500אש"ח).

7

תב"ר 2352

8

אתה יכול להגיד לנו שלומי רק מה השינויים שאתה רוצה לעשות? כרגע

9

אתה מקריא את אותו דבר.

10

מר ש .זינו:

אני לא מקריא ,חלק אותו דבר

11

מר י .איבגי:

אז תגיד את השינויים ,תגיד הכל אותו דבר ושינויים

12

מר ש .זינו:

לא ,יש שינויים ,תסתכל במקור ותסתכלו

13

מר י .איבגי:

אני מסתכל ,רואה אותו דבר בינתיים.

14

מר ש .זינו:

תב"ר  – 2352הצטיידות בתי ספר  ,2019סכום ( 400אש"ח) מפעל הפיס

15

( 300אש"ח) קרנות הרשות ( 100אש"ח) רכישת ציוד יסודי – 400

16

(אש"ח) .תב"ר  -2353הצטיידות גני ילדים  – 2019סכום  300אלף (,)₪

17

מפעל הפיס ( 200אש"ח) קרנות הרשות ( 100אש"ח) רכישת ציוד יסודי

18

 300אלף שקלים .תב"ר  – 2354תכנון והקמת כיתה בבית ספר יסודי

19

רבין ,סכום  900אלף שקלים מקרנות הרשות ,לא ,הסכום הכללי 900

20

אלף ( ,)₪מקרנות הרשות  300אלף ( )₪וממשרד החינוך  600אלף ()₪

21

הוצאות תכנון  900אלף שקלים .תב"ר  – 2259תוכנית אב וסקר

22

השקעות ,תב"ר קיים  1.4מיליון ( )₪זה מה שאני מציע ,כן? קרנות

23

הרשות ( 100אש"ח) ,עבודות קבלניות ( 100אש"ח) .תב"ר – 2356

24

שיקום ושדרוג  ...עירונית ברחוב התמר והשיטה ,סכום ...רגע ,יש פה

25

מיליון ,רגע ,2356 ,שיקום ושדרוג

26

מר י .איבגי:

הנה ,אתה רוצה את ההצעה שלך?

27

מר ש .זינו:

מה?

28

מר י .איבגי:
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חברת איגמי04-8666313 ,

מר י .איבגי:

אתה רוצה את ההצעה? יש לי אותה.

1

מר ש .זינו:

שיקום רחוב העליה – כולל מערכות ביוב ,סכום  1.2מיליון ( ,)₪קרנות

2

הרשות  1.2מיליון ,רגע ,שניה

3

מר י .איבגי:

איך יכול להיות? יש לך פה  2.3מיליון ( )₪של כל הזה.

4

מר ש .זינו:

זה הסכום הכללי ,אני מבקש לצמצם את הסכום ל 1.2-מיליון ()₪

5

מר י .איבגי:

תוריד את ה ...הבנתי.

6

מר ש .זינו:

עבודות קבלניות

7

מר י .איבגי:

 1.1מיליון ()₪

8

מר ש .זינו:

 1.1מיליון ,קידום ופיקוח ( 100אש"ח) והכל כמובן מקרנות הרשות 1.2

9

מיליון ( )₪זה שווה ,אין שום טעות.

10

מר י .איבגי:

הלאה ,יש לך עוד אחד.

11

מר ש .זינו:

עכשיו אחרון ,מלה אחת ,ראש העיר אמר שהעבודה במועצה הדתית,

12

זאת אומרת של בתי העלמין אמורה להיות על ידי המועצה הדתית ולכן

13

הוא מבקש לסגור את התב"ר הזה ,זה התב"ר היחיד שאני מציע

14

להשאיר אותו פתוח וכידוע כבר  6שנים אין מועצה דתית ,יש משהו

15

ממונה ,אין חברי מועצה דתית ואין הרכב והמצב של בית העלמין

16

מזעזע ,אם זה בכביש הגישה ,וכולנו מסכימים לזה .ודבר אחרון ,אני

17

רוצה לשכנע אתכם שלפחות את התב"ר הזה אל תסגרו ,ריבונו של

18

עולם ,מי שמשתתף בהלוויות מאז הקדנציה הקודמת זה בושה וחרפה

19

לנפטר ולמשפחה .העגלה הזאת ,מה הבעיה לקנות איזה ימאהה ב10-

20

אלף 12 ,אלף ,קח ,זה ההצעה הקודמת ,תעתיק אותה ,תגיש אותה ,אבל

21

בואו תקנו ימאהה ב 10-אלף שקל שאפשר יהיה להוביל את הנפטרים

22

בכבוד ,זה פשוט לא מכובד .אז אני מבקש להשאיר את התב"ר הזה

23

פתוח ולהגדיל אותו ,מתוך קרנות הרשות כי זה באמת עבודות פיתוח

24

גרידא שאפשר גם לשתף פעולה ביחד ולנסות לגייס תקציב ,אני מוכן

25

להירתם בעניין הזה ,מיליון שקל מקרנות הרשות ,עבודות קבלניות 800

26

אלף ( ,)₪תכנון ופיקוח  100אלף ( ,)₪רכישת ציוד  100אלף ( ,)₪תודה

27

רבה לכולם.

28
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37

חברת איגמי04-8666313 ,

טוב ,חבר'ה ,קודם כל מי בעד ההצעה של שלומי זינו .רק אצבע אחת,

1

לא ללחוץ ,לא ללחוץ מי נגד ההצעה של שלומי?

2

הצעה של חבר המועצה ש .זינו בדבר תיקונים בתב"רים:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

בעד – 1
נגד – 8
ההצעה נדחתה

15
16

לפני שאני אעלה שלומי את ההצעה שלנו ,להצביע על ההצעה שלנו ,יש

17

מר י .איבגי:

הצבעה על ההצעה שלנו .שלומי ,אני אגיד לך משהו ברמה האישית

18

קדימה ,אמרתי לך את זה גם בשיחות אישיות וגם במועצה ,אתה לא

19

חייב לקבל ,אני אגיד לך על זה משהו ,מקודם נגעת בשם של אחד

20

העובדים בעיריית נשר שנכנס ,שעבד והכל .עכשיו ,מקודם הזכרת את

21

אחד העובדים איך נשאר בעבודה בתפקיד כזה או אחר.

22

מר ש .זינו:

אני?

23

מר י .איבגי:

לפני שניה ,אני אזכיר לך ,כשאני אצא אני אזכיר לך את השם ,או

24

שתסתכל ...

25

באיזה נושא?

26

מר ש .זינו:
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מר י .איבגי:

מר ש.זינו:

מר י .איבגי:

38

חברת איגמי04-8666313 ,

לא ,עכשיו ,עכשיו ,לפני דקה וחצי .מה שאני מנסה להגיד לך ,אמרתי לך

1

את זה תמיד ,אתה יכול להלין על המערכת ולהגיד שיש בעיה ,וזה בסדר

2

בתור אופוזיציה להעביר ביקורת ,זה לגיטימי ותמיד מתקבל בברכה,

3

אבל אני אציע לך משהו שתראה שעשיתי אותו לכל אורך הקדנציה

4

הקודמת ,תשתדל לא לדבר בשמות של אנשים ,אתה לא יודע ,אתה יכול

5

להיות חבר מועצה שנה ,יכול להיות חצי שנה ,יכול להיות חמש שנים,

6

יכול להיות עשר שנים ,מתי אתה תהיה בקשר עם האדם הספציפי .כבד

7

את האנשים ,אל תרד לרמה האישית של אנשים ,אתה יכול ,עוד פעם

8

אני אומר ,להלין על המערכת ,אני לא אומר לך לא לבקר את המערכת,

9

אני אומר לך אתה יכול להלין עליה וזה בסדר כאופוזיציה ,אבל תמחוק

10

את השמות של האנשים הפרטיים ,לדעתי אתה לא חייב לקבל את מה

11

שאני אומר.

12

קודם כל תודה רבה על המוסר ,מכל מלמדיי השכלתי ,אבל אני חושב

13

ששומרי סף ,מנכ"ל עירייה ,גזבר עירייה ויועמ"ש של העירייה

14

...אז אתה לא זוכר על מי דיברת ,אני אזכיר לך את זה אחר כך .עזוב

15

מאשרים פרוטוקול ועדת כספים ט"ו , 4/למעט תב"ר  – 2349תב"ר לכיתה יבילה בבית
ספר יסודי רבין בסך  126אש"ח.
בעד – 8
נגד – 1
ההצעה אושרה
16

מר י .איבגי:

הישיבה הסתיימה ,תודה רבה לכולם.

17
18

ישיבה נעולה

19
20

_______________
ישי איבגי
מ"מ וסגן ראש העיר

_______________

21

רועי לוי

22

ראש העיר

23
24

