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. על 6/2021( 907חברים, שלום לכולם. אנחנו בישיבת מועצת עיר מס' ) ע:"ר. לוי, רה

סדר היום מספר הצעות. אני מבקש בראשית דבריי לברך את חבר מועצת 

העיר זאב שפיגלר שהשיא את בתו השבוע. אז באמת כולנו מאחלים לו, 

הצטרף אלינו דני קרן, חבר מועצת העיר והצטרפה שגית גליק, חברת 

אנחנו מאחלים לו כולנו מזל טוב והצלחה לזוג, בעזרת השם  מועצת העיר.

 שיהיה סבא בקרוב, ייהנה מנכדים ונינים ובריאות איתנה. 

מספר נושאים על סדר היום, אבל לפני שאפתח אני רוצה רק לעדכן אתכם,  

בעצם בשבועיים של מבצע שומר חומות אנחנו כאן בעירייה היינו ערוכים 

ירייה יחד בהנחיית פיקוד העורף ואני שולח בעת כל צוותי החרום של הע

הזאת גם כן החלמה מהירה לפצועים, כמובן תנחומים למשפחות. זה לא 

 הגיע אלינו הפעם אבל יכולנו, 

 למזלנו. דוברת:

למזלנו, יכולנו להיערך. זה היה מבחינתנו מעין אימון מצוין בכדי שנוכל  ע:"ר. לוי, רה

בות ואני יכול להגיד שהמערכות הגיבו לראות איך המערכות שלנו מגי

מרגע שאני נתתי הנחיה גם לפתוח מקלטים וגם להיכנס לפתוח חדר, את 

 11דקות לדעתי, אולי  9החדר בטחון שלנו, בעצם חדר מצב, תוך בערך 

דקות כבר הכול היה פתוח, אנשים היו שמה, תקתקו, כל אחד היה בעמדה 

נצטרך אבל אנחנו מתכוננים גם שלו, במכלול שלו ובאמת זה עבד. שלא 

 ליום שאנחנו צריכים. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

פיקוד העורף החליט לעשות בנשר את הכנס המרכזי שלו בצפון כבר  

להפקת לקחים של המבצע. היינו כאן, שמענו אותם, אנחנו מפיקים את 

הלקחים, עובדים איתם, מפעילים את חוק העזר שלנו בעניין של מקלטים 

 המשפטי גם בחוות דעת.  פרטיים, מפעילים את היועץ

נכנסים מי שהזמין אותנו דרך המוקד למקלט פרטי פינינו, ניקינו, סידרנו  

ואנחנו בדרך לכל מקום שקוראים לנו ואני גם כן שוב רוצה להודות לעובדי 

העירייה על היוזמה ועל הנכונות של כולם ועל הלקיחת אחריות גם 

 בתקופה הזו. זהו.

 

 שקיפות ופומביות –מר שלומי זינו  –ר הצעה לסד - 1נושא מס' 

על סדר היום הצעה לסדר מר שלומי זינו שקיפות ופומביות. בבקשה, יש  ע:"ר. לוי, רה

 לך חמש דקות. בהצלחה.

אני אקריא את ההצעה לסדר ואחרי זה אני אסביר. עפ"י פקודת העיריות  ש. זינו:

חלה פומביות הדיון על כל ישיבות מועצת העיר. על אף העובדה שתקנות 

הקורונה לעניין הגבלות התכנסות קהל בוטלו, ראש העיר עדיין מונע 

 מהציבור כניסה לישיבות מועצת עיר וישיבות מועצת העיר סגורות לקהל. 

סף ישיבות מועצת העיר ממשיכות להתקיים באמצעות אפליקציית בנו 

זום ושומרי הסף של העירייה ממשיכים להיעדר מנוכחות פיזית בישיבות 

מועצת העיר. כמו כן איכות הצילום והשידור של ישיבות מועצת העיר 

באיכות נמוכה מאוד ואינם מאפשרים לציבור שאינו משתתף באופן פיזי 

עיר לצפות במהלך הישיבה ולאחריה בדיוני מועצת בישיבות מועצת ה

 העיר.

לפיכך הריני להציע שישיבות מועצת העיר יצולמו וישודרו בשידור חי  

ברמה מקצועית כפי שמצולמות ישיבות מועצת העיר חיפה ועוד הרבה 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

רשויות נוספות וועדות הכנסת באופן שעל המסך יוצג בשידור חי כל דובר 

 המסך יופיע סדר היום.בזמן דיבורו וכן על 

הכניסה לכל ישיבות מועצת העיר תהיה פתוחה לקהל בהתאם למגבלת  

התפוסה באולם ובמידת הצורך ישיבות מועצת העיר יתקיימו באולם 

הכניסה בהיכל התרבות כפי שהתקיימה ישיבת מועצת העיר הראשונה 

 בקדנציה הזאת. 

רד הבריאות לאיזה אולמות הקולנוע נפתחו לאחרונה, יש תגובה של מש 

שאילתה שהוגשה שאין שום הגבלה להכניס תושבים לאולם המליאה 

 והישיבות מועצה עפ"י חוק חייבות להיות פתוחות לקהל.

עכשיו במשך שנתיים וחצי כשניסיתי לצלם את ישיבות מועצת העיר אתה  

בחרת לפוצץ את הישיבות בטענה שיש החלטת מועצת עיר שמאפשרת, 

ת המועצה יצולמו באמצעות העירייה ולא יצולמו ע"י שקובעת שישיבו

גורמים אחרים, למרות שאני סבור עדיין שההחלטה הזאת אינה חוקית 

ואם צריך אנחנו נבחן אותה גם בבית המשפט, אני פונה ומבקש מראש 

העירייה שרץ בבחירות יחד עם חברי מועצת העיר והבטיח שקיפות, לתקן 

להשתתף בישיבה יבואו וישתתפו בישיבה את המצב הזה שתושבים שירצו 

ושהישיבות מועצה יצולמו ברמה איכותית, כך שכל תושב שצופה בנו 

בשידור חי לא יראה את התמונה הזאת של כל דובר מרחוק, אלא יצפה 

בכל דובר בזמן שהוא מדבר וסדר היום של ישיבת המועצה יוקרן בלייב. 

 יר לקבל את ההצעה שלי.זה בנושא ההצעה ולכן אני ממליץ למועצת הע

דקות שנותרו בהצעה הזאת כדי לדבר על סדר היום  2.5-אני אנצל את ה 

ולהזכיר לראש העירייה, לחברי המועצה, לציבור בנשר שבישיבת מועצת 

עיר אחרונה קיימנו מספר דיונים, בהם אתה התחייבת, אדוני ראש 

 העירייה, לכנס את ועדת התחבורה.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ראה לי ולא קיבלנו שום זימון לוועדת התחבורה. עבר למעלה מחודש נ 

ונה, אנחנו מתקרבים לתאריך האחרון שבו נהתחייבת לקיים דיון בצו האר

ניתן לקיים דיון בנושא צו הארנונה שזה סוף חודש שישי, תחילת חודש 

 שביעי, ולא הבאת דיון במועצת העיר בצו הארנונה.

ים פה שגם במצב הכי קשה ואם מדברים על צו הארנונה הרי כולם יודע 

שהיינו בו השנה בתקופת הקורונה, החלטתם להעלות עוד פעם את 

 10הארנונה, פעם רביעית, וזה בסך הכול העלאות מתחילת הקדנציה של 

אחוז. בתקופה הכי רגישה והכי קשה שהייתה גם לתושבים וגם לבעלי 

 עסקים.

משפחות שגרים  183והשבוע התקיים דיון בעתירה שהוגשה לעליון ע"י  

בבתים חדשים יחסית ובעצם כל ההליך שלהם הוא על זה שהם משלמים 

על שטח הדירה שלהם כפול או כמעט כפול משטח הדירה שהם גרים בה 

 בפועל.

אחוז ארנונה שהגדלת  10-יש גם עוד תושבים שמשלמים הרבה יותר מ 

מאז שנבחרת, זה התושבים שמגיעים אליהם בעקבות העלאת התקציב 

של מדידות הנכסים ומבלי שביקרו אצלם בדירה השטח של הדירה שלהם 

 עלה והם משלמים בעצם יותר ארנונה.

התושבים שהיו שמה, חלק מהם וחלק שדיברתי איתם אחר כך שאלתי  

אותם אלה שהגישו ערעור לעליון, מה הייתם מצפים מראש העירייה. 

ייתה אחת והתשובה המשותפת כמעט לכמה אנשים שדיברתי איתם ה

אנחנו מצפים מראש העירייה שיבוא ויגיד את האמת. את אותה אמת 

שהוא אמר כשהוא היה חבר אופוזיציה והוא טען שעיריית נשר לא חייבה 

 בגין שטחים משותפים שיבוא ויגיד עכשיו. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ויש פתרון פשוט מאוד, הפתרון הוא לבטל בהסכמה את פסק הדין ולקיים  

חון את הנושא הזה  וזה מה שאני מצפה שתעשה. דיון בצו הארנונה כדי לב

 חשוב מאוד גם העניין של ועדת המל"ח,

 תודה רבה. ע:"ר. לוי, רה

משק לשעת חרום, זה יפה שהתכנסת עם פיקוד העורף, עוד משפט אחד,  ש. זינו:

 אבל יש פה מועצת עיר שכוללת גם חברי אופוזיציה ואני מבקש ממך,

 ומי.תודה רבה, של ע:"ר. לוי, רה

בשעות משבר, בשעת חרום להזמין גם את חברי האופוזיציה לדיונים  ש. זינו:

 במועצת העיר. תודה רבה.

תודה רבה, שלומי זינו. בהתייחס להצעה שלך אני מבקש להפנות אותך  ע:"ר. לוי, רה

לחוות דעת של היועץ המשפטי של העירייה על אף, הנה אני אגיד לך את 

 זה, עזוב את החוות דעת. 

 לא קיבלתי אותה, אפשר לקבל אותה עכשיו? ש. זינו:

 אני אביא לך אותה. ע:"ר. לוי, רה

 לקבל אותה בכתב.  ש. זינו:

תקבל אותה. על אף מה שאתה אומר וחלק אני מסכים איתך גם כן עם  ע:"לוי, רהר. 

-אולמות קולנוע והכול, אבל עדיין התקנות טרם בוטלו אלא יבוטלו ב

. אז אם אתה רוצה שעיריית נשר תעבור על התקנות אני נגד לעבור 8.6.21

 על התקנות. זה אחד.

לתפקיד ישיבות מועצה בערך הדבר השני, אני רק מזכיר שעד שלא נכנסנו  

היו מתועדות על פרוטוקול שהיה מתקבל חצי שנה אחרי מועד הדיון ואחת 

ההחלטות הראשונות שהקואליציה קיבלה ואני שמח על כך זה לשדר את 

 ישיבות המועצה,

 כל מועצת העיר קיבלה.  ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

א חובה עפ"י חוק, ואנחנו נמשיך ונשדר את ישיבות המועצה למרות שזה ל ע:"ר. לוי, רה

אבל אין לנו מה להסתיר, הכול פתוח, אנחנו גאים ושמחים בעשייה שלנו 

לשדר אותה ולפרסם אותה לציבור ואנחנו שמחים מאוד שהציבור יכול 

 להתעניין ולראות את הישיבה שלנו.

לצלם כמו בכנסת, מי שרוצה שיהיה כאן צילום של הכנסת זה עולה בערך  

 ום, מיליון שקל לשנה ציל

 עיריית חיפה, ש. זינו:

אם שלומי זינו רוצה להוציא מיליון שקל מילדי נשר עבור שהוא ייראה  ע:"ר. לוי, רה

 טוב במצלמות זה עניין שלו.

 זה עניין, ש. זינו:

 אני נגד. מי בעד ההצעה של שלומי זינו?  ע:"ר. לוי, רה

 אני יכול להביא לך הצעות מחיר, ש. זינו:

 י לא הפרעתי לך. אנ ע:"ר. לוי, רה

 אני יכול להביא הצעות מחיר שיפריכו, ש. זינו:

אני לא הפרעתי לך. מי שבעד להוציא כסף מילדי נשר תמורת זה שיצלמו  ע:"ר. לוי, רה

 אותו יפה, 

 אני אתייחס בפעם הבאה, ש. זינו:

ר נגד. בעד. מי נגד? כל הית 1אין בעיה. אז מי בעד ההצעה של שלומי זינו?  ע:"ר. לוי, רה

 נגד. ההצעה נפלה.  9ההצעה נפלה. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ניגש להצבעה:

 18ו/"אישור פרוטוקול ועדת כספים ט - 2 נושא מס'

. הועבר 18ו/"נושא הבא אישור פרוטוקולים. פרוטוקול ועדת כספים ט ע:"ר. לוי, רה

לכם כל החומר. אני רק אעדכן מה יש שמה דברים עיקריים. אז בעצם 

הדברים העיקריים שמה אנחנו מדברים על תב"רים חדשים שאנחנו 

 פותחים בעירייה. 

ושמח ואפילו אני יכול להגיד נרגש ורוצה גם בהזדמנות הזאת אני גאה  

להודות למשנה לראש העיר, לאדוה קאופמן, גם שהשבוע חשפת את 

הסיפור האישי שלך ואני חושב שזה היה, מי שקרא באמת התרגש ואנחנו 

 יודעים שאת פועלת מתוך תחושת שליחות ובלעדיך זה לא היה קורה.

 תודה. א. קאופמן:

לא היה קורה. את יכולה לרשום לך וי ענק בקורות החיים שלך. אנחנו  ע:"רה ר. לוי,

יוצאים לתכנון והקמה של מעון יום שיקומי לילדים עם אוטיזם ואותי 

באופן אישי זה הדברים שאני הכי גאה בהם ואני גאה בך שאת דוחפת את 

 הנושא הזה באמת כל יום בהתנדבות מלאה. יישר כוח ענק. 

אלף שקל לתכנון. אנחנו  450היום מאשרים פתיחה של תב"ר של אז אנחנו  

מעדכנים תב"רים לפי תוצאות מכרזים, אז קודם כל, סליחה. קודם כל 

 ת החלטה:עהצ

ישיבות מועצת העיר יצולמו וישודרו בשידור חי ברמה מקצועית כפי שמצולמות ישיבות 
יבורו דבאופן שעל המסך יוצג בשידור חי כל דובר בזמן  ,מועצת העיר חיפה וועדות הכנסת

הכניסה לכל ישיבות מועצת העיר תהיה פתוחה לקהל בהתאם  וכן על המסך יופיע סדר היום.
למגבלת התפוסה באולם ובמידת הצורך ישיבות מועצת העיר יתקיימו באולם הכניסה בהיכל 

 זו.קדנציה להתרבות כפי שהתקיימה ישיבת מועצת העיר הראשונה 
 הצבעה: 

 .1 –בעד 
 .9 –נגד 

 .0 –נמנע 
 נדחתה.ההצעה 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אנחנו מעדכנים את השם של התב"ר פארק גבעת נשר לפארק הכלניות, 

תכנון שנמצא בעיצומו ע"י חברת א.ב. אדריכלים. אנחנו מעדכנים את 

ן עפ"י תוצאות מכרז שהתקבלו, כאשר הקמת אולם ספורט ברבי

מיליון מתקציב שוטף. אז לא  4,479המקורות התקציביים המעודכנים זה 

רק שאנחנו מצליחים להתנהל טוב בתקציב השוטף, אנחנו חוסכים כסף 

 ובונים איתו פרויקטים בעיר.

שום פרויקט תכנון ובניה בעיר לא ז"ל אני בצניעות אגיד שמאז דוד עמר  

מהתקציב השוטף וזה רק מראה עד כמה אנחנו מצליחים להדק התקיים 

את החגורות, לשמור כסף ולנצל אותו לטובת הפיתוח של העיר מהתקציב 

 השוטף אני חוזר. אז אנחנו מעדכנים גם את התב"ר הזה.

מיליון שקל ממשרדי הממשלה לטובת הקמת אולם ספורט  7,770והשגנו  

עמודים שכנראה גם אותה נסגור ונעשה הזה שיהיה אחד היפים עם קומת 

 שם, יש לנו כמה רעיונות אבל עוד חזון למועד.

כיתות בבי"ס רבין, גם כאן אנחנו מעדכנים את התב"ר  6תכנון והקמת  

טחון לרווחה יכיתות ברבין. מב 6מיליון להקמת  9,5לפי תוצאות המכרז, 

הבאנו ממשרד אלף שקל ש 40זה כל נושא הקורונה, זה פעימה אחרונה של 

הביטחון וחידוש מבנה של בי"ס רבין, בעצם המבנה הישן כדי שלא יהיה 

רק מבנה חדש ולא ידבר באותה שפה עם המבנה הישן, אנחנו הצלחנו 

, במיליון 300אלף שקל, אנחנו מוסיפים עוד  700להביא ממשרד החינוך 

 שקל אנחנו גם נעשה את ההתאמה ואת החידוש של ביה"ס רבין.

נוסף שהיה, אנחנו אחר כך נדבר על זה גם בישיבה הבאה, אבל ככה דבר  

רק זה הנחנו על השולחן של המועצה, זה רק כהנחה על השולחן, אבל לא 

 . 2019משנה, זה בסדר גמור, את הדוח המבוקר של 

אני יכול להגיד שהיו מספר טענות על ההתארכות של מתי מגישים את  

הרבה יותר  2019ו יותר מוקדם, את הדוח, כי בדרך כלל מגישים אות



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

מוקדם. בגלל הקורונה משרד הפנים לא מינה, מי שמגיש את הדוח הזה 

בעצם זה אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות ולא היה להם תקציב 

למשרד הפנים למנות משרדי רו"ח ברשויות המקומיות, לכן הם דחו את 

 תאריכי ההגשה של הדוחות הכספיים. 

  השוק הפרטי לא. גם דוברת:

בדיוק, גם השוק הפרטי דחה, על אחת כמה וכמה, אבל מרגע שקיבלנו את  ע:"ר. לוי, רה

הדוח אין בעיה, זאת אומרת זה דוח, זה אפילו לא דוח שאנחנו עושים, זה 

עושה אותו משרד חיצוני. אז כל מי שהתלונן על ההתארכות שיבוא 

 בתלונות למי שצריך להתלונן.

אנחנו מבחינתנו תמיד מוכנים לכל ביקורת בשמחה. אני רק אציין  

שלמרות כל אלה שצועקים שהעירייה, שאנחנו הקואליציה מכניסה את 

סיימנו בעודף  2019-העירייה לגירעון ואין כספים ומחלקים כספים, אז ב

מיליון שקל אחרי מיליוני פעולות שביצענו. זהו. בבקשה, אם  1,2של 

 התייחס זה הזמן. מישהו רוצה ל

קודם כל בהתייחס לסיפא של דבריך, בניגוד להטלת אחריות על משרד  ש. זינו:

הפנים אתה את המחויבות שלך לא קיימת כשדוחות העירייה הכספיים 

יום מתום כל  60מחויבים להיות מועברים למועצת העיר כל רבעון, תוך 

תיתלה בתירוץ  רבעון, הדוחות האלה התקבלו רק לאחר שנה ויותר, ואל

הזה כדי לקיים את, כדי להימנע מהאחריות שהייתה לך להגיש את 

 הדוחות הכספיים,

אני אקח עשר שניות מהזמן שלך, אני מתנצל רק, אבל אם היית רק קורא  ע:"ר. לוי, רה

את הכותרת, רק את הכותרת, לא אני, רק את הכותרת מתי זה נשלח 

 במאי, 4לעיריית נשר, 

 לא מדבר על זה.אני  ש. זינו:

 . עכשיו אני מחזיר, קח את העשרים שניות שלך. 21במאי  4 ע:"ר. לוי, רה



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 אין בעיה.  ש. זינו:

 תלמד לקרוא. רק תלמד לקרוא. ע:"ר. לוי, רה

אני יפשט את זה לתושבים שרואים את הדיונים האלה. מי שכן רואה ומי  ש. זינו:

סה להציג. אנחנו שכן יראה ויסיר את המסך עשן מעל מה שאתה מנ

מדברים על דוחות כספיים רבעוניים שגזבר העירייה וראש העירייה 

 מחויבים להגיש,

 לא, זה דוח ביקורת מפורט, דוח כספי מבוקר. זה לא הדוח הזה. ע:"ר. לוי, רה

הדוח הזה מוגש רק אחרי שמוגשים מדי רבעון הדוחות הכספיים ומוגש  ש. זינו:

דיון בדוחות השנתיים באיחור רב למעלה הדוח השנתי. אנחנו קיימנו 

 משנה.

 זה שני דוחות שונים. ע:"ר. לוי, רה

אבל לא משנה. לא משנה. אז אתה לא רוצה שאני אפריע לך, אבל אתה  ש. זינו:

 הפרעת לי.

 בבקשה. ע:"ר. לוי, רה

 תן לי בבקשה, ש. זינו:

 לפחות תהיה מדויק.  :פ. אסטרוגנו

העובדה היא שלא הוגשו דוחות כספיים רבעוניים בזמן  אני מדויק ומדייק. ש. זינו:

וכולם הוגשו באיחור של למעלה משנה. אבל אם כבר מדברים על העניין 

של התקציב, על העניין של עודפים וגירעונות, ישיבת מועצת העיר שבה לא 

התקיים דיון אבל לכאורה עבר התקציב ללא דיון ואנחנו עדיין מחכים 

ץ המשפטי של העירייה שאמר שהוא ישלח חוות דעת לחוות דעת של היוע

 ימים אחרי שיתפרסם הפרוטוקול. 60תוך 

ימים ועדיין לא  60אז התפרסם הפרוטוקול באתר של העירייה ועברו  

קיבלנו תשובה בנושא הזה, ואני דורש לקבל חוות דעת משפטית שוב פה 

ובתקציב במועצה לפרוטוקול מהיועץ המשפטי על התקציב האחרון הזה. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

עם תקציב  2021הזה אחד מדברי הפתיחה היו שעיריית נשר תכנס לשנת 

גרעוני בגלל סגירת מפעל נשר. אני חושב שזה גם זלזול באינטליגנציה של 

האנשים לבוא ולהאשים את סגירת המפעל בכך שהתקציב ייסגר, מתחיל 

 באופן גרעוני.

ור איזה, מה הולך ובעניין של מפעל נשר אגב אני כן ארצה שתספר לציב 

להיות שמה. זאת אומרת אני שמעתי שנחתמה עסקה עם חברת כלל עם 

צד אחד שהשכיר לצד ג' והולכים להיות שמה הרבה מאוד קונטיינרים. 

אנחנו מבקשים לדעת עם מי נחתם, מה נחתם, מה הולך להיות שמה. אני 

 מאוד מקווה שלא תהפוך,

 בתור חבר מועצה?אתה שואל בתור תושב או  ע:"ר. לוי, רה

אני שואל בתור חבר מועצת עיר ונציג ציבור, ובניגוד למה שאמרת בישיבת  ש. זינו:

מועצת עיר אני לא בשום ניגוד עניינים. הניגוד עניינים היחידי זה ניגוד 

עניינים שאתה לא מביא את האמת לציבור. תביא את האמת לציבור, 

סה של העיר, עם איזה תהיה שקוף ותגיד מה אתה מתכנן לעשות בכני

גורמים ואיזה אנשים, פרטיים, חברות ציבוריות? אנחנו רוצים לדעת את 

 זה.

דבר נוסף, אם כבר דיברת על דוד עמר וגם על אבי בינמו הצלחת להכניס  

במספר דקות שהתחלת, אז עם כל הכבוד לטענות לגבי עשייה שביצעת 

אומרת אני זוכר ראש בחצי קדנציה שעברה אז אני לא ראיתי כלום. זאת 

עיר שהיה כאן דוד עמר ז"ל ואבי בינמו גם שייבדל לחיים ארוכים, שהיו 

 מדברים כולם בגובה העיניים והדלת שלהם הייתה פתוחה. 

ולגבי הטענות באופוזיציה שהיו לך והיו גם לי בתור חבר מועצה בקדנציה  

של בינמו לפחות, אני לא רוצה להגיד משפט שיישמע מתריס, אבל בוא 

תשחזר את ישיבות מועצת עיר, תסתכל בפרוטוקולים ולפחות תקיים לא 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

את מה שהבטחת לבוחרים, את מה שאתה דרשת בתור חבר מועצה. אנחנו 

 חצי, אין ועדת ביקורת, אין ייצוג במועצה. שנתיים ו

אתה לא אומר את האמת בבית משפט, אני אומר לך התשובה שלך  

בעתירה שהגשתי על אי הקמת ועדת הביקורת ועל אי קבלת ייצוג 

לאופוזיציה במועצה היא תגובה מזעזעת. בוא נגיד את האמת או במילה 

מייצג את העירייה זה אחרת שאני לא רוצה להשתמש בה, לראש עירייה ש

 דבר חמור מאוד. 

אני מבקש ממך לא רק להגיד את האמת אלא להתעשת ולהקים מיד ועדת  

יהיה אפשר  8.6לחודש,  6ביקורת ולאפשר ברגע הראשון שיתאפשר, 

לפתוח את הישיבות לקהל, תפתח את הישיבות לקהל ותפעל באופן שקוף 

כדי שבאמת הציבור לא  ותגיש את הדוחות הרבעוניים בזמן, הכספיים,

רק ישמע סיסמאות אלא באמת יבחן את הנושא ויראה למה עיריית נשר 

שקיבלת, אתה חתום על זה בוועדת הכספים הראשונה שאתה כיהנת 

מיליון  13-מיליון שקלים בקרנות ו 250, שקיבלת עם 2018כיו"ר בשנת 

אחוז ולמרות  10-שקלים בעודפים ולמרות שהעלית את הארנונה ב

בתקציב  2021מיליון שלקחת צריכה להתחיל את שנת  50-ההלוואה של ה

 גרעוני. תודה רבה לך.

 תודה רבה. האמת שהייתי,  ע:"ר. לוי, רה

 אבל האופוזיציה צריכה להקים את ועדת הביקורת.  :ל. נסימוביץ 

האמת שהייתי מתייחס לדברים שלך אם היית יודע על מה אתה מדבר,  ע:"ר. לוי, רה

 אני כל פעם שאתה מדבר אני שם לב,אבל 

 אתה ממשיך לתת ציונים. ש. זינו:

שאין לך מושג מה ההבדל בין דוח מבוקר לדוח רבעוני, מי עושה דוח  ע:"ר. לוי, רה

מבוקר, מי עושה דוח רבעוני. אתה לא קורא את הדוחות לצערי הרב, אתה 

 רק בא לפה לברבר ואני אשמח כל פעם, 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ותן ציונים על דברים שאתה לא יודע,חבל שאתה נ ש. זינו:

ואמרתי לך כל פעם שאם תרצה ללמוד גם יש כאן גזבר, אני גם יכול תמיד  ע:"ר. לוי, רה

לעזור לכל אחד. כל מי ששואל אותי וחבר'ה שואלים אותי, כולל חבר'ה 

 מהאופוזיציה שואלים אותי דברים, אני אשמח,

 )מדברים ביחד(

 וד, אני לא הפרעתי לך,אני אשמח מא ע:"ר. לוי, רה

 בניגוד אליך,  ש. זינו:

 אני לא הפרעתי לך, ע:"ר. לוי, רה

 אתה נותן לי ציונים, ש. זינו:

 אני לא נותן לך ציונים. מי שלא מבין,  ע:"ר. לוי, רה

 מה זה דוח כספי, לא יודעמה זה דוח רבעוני, אני  לא יודעאני  ש. זינו:

 מה לעשות?  ע:"ר. לוי, רה

 ביחד( )מדברים

. אבל מה לעשות, אבל זה לא בושה, יש דברים לא יודעאתה  מה לעשות? ע:"ר. לוי, רה

 שאני לא יודע בהם, אני שואל. 

 יש לי ניסיון עסקי שלך אין, ש. זינו:

 איזה ניסיון? ע:"ר. לוי, רה

 אני אומר לך, ש. זינו:

 חלילה.איזה ניסיון? השם ישמור, אבל לא רוצה לזלזל  ע:"ר. לוי, רה

 השם ישמור? אין בעיה. אין בעיה. ש. זינו:

 הכול בסדר.  ע:"ר. לוי, רה

 )מדברים ביחד(

 שלומי, אם תרצה להבין, ע:"ר. לוי, רה

 אל תלמד אותי, ש. זינו:

 )מדברים ביחד(



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 אתה תגיב לשאלות ששואלים אותך. ציונים, ש. זינו:

 בוא אל תפריע לי.  ע:"ר. לוי, רה

 תהיה באופוזיציה תיתן ציונים.כשאתה  ש. זינו:

 תודה רבה. אל תפריע, אני לא הפרעתי לך. ע:"ר. לוי, רה

 תענה לעניין.  ש. זינו:

צר לי, צר לי שחבר מועצת עיר לא מבין מה ההבדל בין דוח כספי מבוקר  ע:"ר. לוי, רה

 ע"י רו"ח, 

 )מדברים ביחד(

אענה. מה ההבדל בין דוח כספי אל תפריע לי כי אני לא אענה. אני לא  ע:"ר. לוי, רה

שמבוקר ע"י רו"ח חיצוני לבין דוחות רבעוניים, מי עושה מה, מי מחליט 

 מה, מי סוכם את הסכומים, מי תוחם את הכסף.

מיליון שקל, אז אני  250-ואני אסיים רק בדבר אחד, אמרת שקיבלנו ב 

 259שמח לבשר לך שאם היית פותח את הדוח היית רואה שאנחנו היום על 

 נגד. תודה רבה. 1בעד. מי נגד?  9מיליון שקל. חברים, מי בעד הפרוטוקול? 

 ניגש להצבעה:

 הקצאת מבנה לעמותת אלווין ישראל - 3נושא מס' 

סעיף אחרון, לא, סליחה, לא אחרון. הקצאת מבנה לעמותת אלווין. אני  ע:"ר. לוי, רה

מקווה מאוד שאנחנו כולנו נאשר את זה פה אחד. אני קודם סיפרתי לכם 

בנשר  3עד  0על העמותה, בעצם לא על העמותה, על זה שילדים בעצם מגיל 

 ת החלטה:עהצ

 18מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/
 הצבעה: 

 .9 –בעד 
 .1 –נגד 

 .0 –נמנע 
 אושרה.ההצעה 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

שלוקים באוטיזם בעצם נאלצים לצאת מהעיר כי אין להם מענה בתוך 

 מעון יום.העיר ל

פנו אלינו גם הורים, גם עמותה שמוכנה לקחת את זה על עצמה. אז עד  

שאנחנו נסיים תכנון ובניה וכו' שזה לוקח מספר שנים, אנחנו כרגע 

בינתיים איתרנו להם את גן, מה שנקרא גן גפן, צמוד, מתחת לבית ספר 

 ישורון ליד בית הכנסת שמה. 

וההתאמה עבור הילדים עם הם לוקחים על עצמם את כל השיפוץ  

האוטיזם ואנחנו מה שאנחנו מבקשים לאשר להם הקצאה בהליך מהיר 

כדי שהם כבר יוכלו להיכנס ולשפץ שמה ובעצם בעזרת השם כשנפתח את 

שנת הלימודים הנוכחית כאשר ילדים, זה אפילו לא ילדים, תינוקות עם 

כאן, שוב אדוה, כאן ולקבל  ךאוטיזם מנשר יוכלו להיות בתוך נשר, להתחנ

גם בנושא הזה אני מודה לך שהבאת את העמותה לפה והצפת את הצורך 

הזה. אני מקווה שנוכל על זה לפחות להסכים כולנו ולהיות בעד. אני מעלה 

 את זה להצבעה. 

 לא, אני רוצה להתייחס לזה. ש. זינו:

 אתה רוצה להתייחס לזה? בבקשה. ע:"ר. לוי, רה

 זלזול שלך באינטליגנציה של התושבים, לא שלי, עזוב,אז קודם כל ה ש. זינו:

 תדבר על הנושא אלווין עמותה לילדים אוטיסטים.  ע:"ר. לוי, רה

אני בחמש דקות שלי יכול לדבר על מה שאני רוצה. אני מתייחס  ש. זינו:

 להאשמות,

 מה? שיש ילדים אוטיסטים שיכולים להיות בעיר. ע:"ר. לוי, רה

 א מה שמעניין אותו. ברור שזה ל דוברת:

 אני אתייחס להאשמות שאמרת ואפילו לסיומת המלעיגה, ש. זינו:

אבל אתה אמרת שראש העיר אומר אמת, אז מה אתה רוצה? אתה אמרת  :ד. קרן

 שראש העיר אומר אמת. אז מה אתה רוצה ממנו? 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 תייחס,מיליון שקלים אז  250-המלעיגה שלך, אז כשאתה אומר שסיימנו ב ש. זינו:

 . 259 ע:"ר. לוי, רה

. זה דבר 2021, אנחנו היום בשנת 2019תייחס שזה מתייחס לדוח של  ש. זינו:

ראשון. לגבי הציונים שנתת לי אני אשאל וארצה לדעת לפני שאני מחליט 

איך להצביע, מדוע בעצם אנחנו, וזה שאלה עניינית ואני מצפה לקבל 

 תשובה עניינית, מדוע ההחלפה הזאת? 

 איזה החלפה? :. קרןד

 זאת אומרת אתה מדבר עכשיו על להקצות מבנה שהיה גם,  ש. זינו:

 ליד ישורון, גן גפן. ע:"ר. לוי, רה

 גן? ש. זינו:

 גפן, ליד ישורון בין הבית כנסת לישורון יש שם את המבנה הקטן. ע:"ר. לוי, רה

ות יצחק שאתה בין הבית כנסת לישורון. עכשיו אני שמעתי שיש גן ברמ ש. זינו:

 מתכוון לסגור אותו, גן ברחוב החצב או כליל החורש. 

 לא. זה פרדי מליק פנה אליך, אני יודע שהוא חבר שלך ופנה אליך, ע:"ר. לוי, רה

 לא פרדי מליק פנה אלי. שאל אותי זאב שפיגלר. ש. זינו:

 לא, לא. פרדי מליק פנה אליך, אני יודע שהוא פנה אליך.  ע:"ר. לוי, רה

 פרדי מליק הוא לא חבר שלי. פנה אלי זאב שפיגלר, ש. זינו:

 חבר שלך פרדי פנה אלי, אני אחר כך אתייחס לזה. ע:"ר. לוי, רה

 הוא חבר שלך וחבל שאתה, ש. זינו:

 אני אתייחס לזה אחר כך. ע:"ר. לוי, רה

 אני שואל שאלה עניינית, ש. זינו:

אני אענה לך עניינית. אתה לא שואל, עניינית זה לשאול את המעון. יש כאן  ע:"ר. לוי, רה

 מעון יום, אתה רוצה לשאול עליו? 

 אם אתה רוצה לנצל את הזמן להתקפות אישיות, ש. זינו:

 חס וחלילה. יש כאן מעון יום, אתה רוצה להתייחס למעון? ע:"ר. לוי, רה



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בעניין אם אתה רוצה.אין בעיה, יש לי גם מה להגיד לך  ש. זינו:

 בבקשה. ע:"ר. לוי, רה

אבל אני שואל על המעון ואני אשאל אותך שאלה. אם יש שמה גן שהוא  ש. זינו:

נגיש והוא כבר בנוי והוא כבר מסודר, כן? אם הגן הזה נסגר, מה הולך 

להיות במקום הגן הזה, כן? ולמה צריך לקחת משהו שהוא ישן ולשפץ 

בשביל הדבר הזה כשיש לנו אני חושב מספר  אותו ולעשות לו התאמות

גנים חדשים שיש להם את כל הנגישויות האלה ואולי השיפוץ יהיה קצת 

יותר זול, למה להוציא סכום כזה גדול ולמה לסגור את הגן הזה. עוד יותר 

 שיש את הפרויקט של עמק הכרמל, כן? שאין שמה שום בתי ספר וגנים,

 על חשבוננו בכלל.אתה אמרת שזה לא  :א. קאופמן

 הוא לא יודע. הוא לא קרא את זה. :ג. גרשקוביץ

 אז אני רוצה לקבל ממך תשובה. ש. זינו:

קודם כל אני בשמחה, קודם כל כשיש שאלות ענייניות אני אומר לך תמיד  ע:"ר. לוי, רה

 אני בשמחה גם עונה לך. 

 תודה על הסיווג שהשאלות, ש. זינו:

, קודם כל שוב לצערי אתה לא מקשיב למה שאני אומר. בשמחה. ככה ע:"ר. לוי, רה

אמרתי לך אנחנו מקצים ואנחנו לא שמים שקל על זה, כל השיפוץ של 

 המקום הזה, כל ההתאמה שלו היא על העמותה. 

מי פנה, נו יאללה נגיד, יש גן  לא יודעלגבי הגן שאתה מדבר עליו שפנה,  

 8ילדים לגן הזה, בשביל  8שיכול להיות שייסגר בגלל שנרשמו עד כה 

ילדים אף אחד לא מחזיק גן, בטח לא משרד החינוך, גנים של משרד 

החינוך. אם הוא ייסגר יכול להיות שבעתיד נעשה שם משהו. יכול להיות 

לדים כי זה שנה ראשונה שהוא ייסגר לשנה ואחרי שנה פתאום כן יהיו י

 שיש כל כך מעט ילדים שם ואז הוא ייפתח. אז אנחנו לא ממהרים לתת.



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

כאן יש גן שהוא סגור כבר מעל שנה וחצי, שאף אחד לא משתמש בו. שהגן  

הזה הם מוכנים לקחת אותו לשנה, שנתיים בינתיים כהקצאה, הם עושים 

להם כי מי שמכיר את כל ההתאמה, הכול. מבחינת נגישות זה הכי טוב 

את גן הגפן הם מגיעים עם האוטו ממש עד שער הגן וניתן להוריד את 

הילדים בנגישות מלאה, מירבית, בניגוד לגן שאתה מדבר עליו ברח' ששת 

 הימים פינת החצב. לכן הגן הזה מתאים,

 וזה היה המבנה היחיד, ש. זינו:

 מבנים.  זה מה שהם רוצים. יכול להיות שיש עוד ע:"ר. לוי, רה

 הם עשו פה סיבוב והם בחרו.  דוברת:

הם עשו סיור בעיר, זה מה שהם בחרו. אני בעד לתת להם את זה. אני  ע:"ר. לוי, רה

אשמח מאוד שגם כל החברים יהיו בעד. בסופו של דבר תומר צודק, ובזה 

אני אסיים, שאלת לגבי שכונת עמק הכרמל. אני מזכיר לך שאישרנו לפני 

יים תקציב שמה בעמק הכרמל, אנחנו בונים שם קומפלקס ישיבה או שת

 של גנים ומעונות יום במקום גם כן הגן הזה, 

 אז למה לתת להשקיע את הכסף הזה,  ש. זינו:

 אף אחד לא, ע:"ר. לוי, רה

 אבל זה לא מהכסף, דוברת:

 )מדברים ביחד(

 אף אחד לא משקיע, ע:"ר. לוי, רה

 כספי העמותה.  ש. זינו:

זה שני דברים שונים. אתה לא מקשיב. אנחנו מתכננים גן, יש את גני  ע:"רה ר. לוי,

 הילדים ברח' האורן, יש גן שם רעים צפרירים.

 טללים ורעים. דוברת:

סליחה, טללים ורעים. אנחנו הצלחנו לקבל ממשרד החינוך אחרי סיור  ע:"ר. לוי, רה

סילה לגנים שערכנו איתם כאן ודיונים של שנה וחצי, הצלחנו לקבל פ



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

האלה. זאת אומרת הגנים האלה אנחנו יכולים ללכת ולהרוס אותם ולקבל 

 במקומם כסף מלא ממשרד החינוך לבניה של גנים חדשים.

אנחנו הולכים לבנות שם גנים חדשים. באתי אני עם רעיון, אמרתי להם  

תקשיבו, אני לא רוצה רק לבנות את הגנים כי אני חייב לתת שם נגישות. 

מכיר את הגנים באורן זה גנים עם מדרגות, אין נגישות. חייב לתת מי ש

 נגישות., חייב להביא אותם לגובה אפס עם הכביש. 

במקום להביא לגובה אפס ורק לבנות, בואו נבנה גם מעון יום. נגייס כסף  

מביטוח לאומי, נביא אנחנו כסף משלנו, נבנה בקומה הראשונה מעון יום 

כמובן עם נגישות, שביל ומעלית וכל מה שצריך. כולם ולמעלה גני ילדים, 

אהבו את זה. זה משהו אחד, זה אנחנו מתכננים שם עתידית, בעזרת השם 

 נגמור לתכנן, נבנה, יהיה לנו שם מעון יום קבוע.

כרגע באה העמותה ובאו הורים שפנו אלינו מנשר ואמרו אין מענה בנשר  

מענה בנשר לא מהיום, מהיום לילדים עם אוטיזם. אנחנו יודעים אין 

 שנשר קמה אין מענה לילדים עם אוטיזם.

 אין מספיק ילדים, ש. זינו:

 יש מספיק ילדים דווקא בעניין הזה.  ע:"ר. לוי, רה

 כמה יש ילדים היום? ש. זינו:

 אני לא רוצה בכוונה להיכנס לנושא, ע:"ר. לוי, רה

 לא. עשרות,  ש. זינו:

ה. תרצה, אחר כך אני אגיד לך אחרי הישיבה, אין לי בעיה אני לא רוצ ע:"ר. לוי, רה

, אבל אין מענה, ותלהגיד לך. זה לא ברמה של עשרות, זה ברמה של בודד

לעמותה היחידה שנותנת מענה אין להם מענה, הילדים של נשר אין להם 

מענה. וגם אם יש, צריכים להסיע אותם לעכו. צריך להסיע אותם לטירת 

ם יש לי כאן מבנים פנויים והם מוכנים להשקיע בהם הכרמל. עכשיו א

 כמובן, תפדלו. ועל זה אנחנו, 3עד  0-כסף, מ



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 אבל אם זה מבנה, ש. זינו:

הם רוצים. אני אמרתי להם, ואגב מה שאתה אומר אתה צודק, אבל אני  ע:"ר. לוי, רה

אמרתי להם את זה והם אמרו עדיין מתאים לנו את השנתיים הקרובות 

 שם. אם מתאים להם, מתאים לי.להעביר 

ולא רק זה, גם כל דרישה שבאנו אליהם הם הסכימו ואישרו לנו. זאת  :א. קאופמן

 אומרת לא היה לנו בכלל,

 ואנחנו בעד לתת מענה. חברים, מי בעד?  ע:"ר. לוי, רה

 אני נמנע. ש. זינו:

 תהיה בעד. ע:"ר. לוי, רה

 בין את הקטע הזה,לא, לא, לא, אני נמנע. אני לא מ ש. זינו:

 בעד,  9טוב.  ע:"ר. לוי, רה

 קצת, קצת ערכיות.  :א. קאופמן

 בעד להקים מעון לילדים עם אוטיזם. מי נגד?  9 ע:"ר. לוי, רה

 אני לא מבין למה אני צריך להשקיע, ש. זינו:

 אתה לא משקיע. אתה לא שומע מה שאתה אומר. אתה לא משקיע. :א. קאופמן

 אתה לא משקיע כסף.  ע:"ר. לוי, רה

 לא, לא, אני חושב, ש. זינו:

 זה לא מעניין אותו. הוא החליט שמשקיעים.  ע:"ר. לוי, רה

 אתה יודע מה?  :א. קאופמן

 )מדברים ביחד(

 שלומי, אני אגיד לך משהו. דוברת:

 הוא לא רוצה שיהיה מענה,  ע:"ר. לוי, רה

 )מדברים ביחד(

שלומי, בזה שאתה לא מצביע אתה פשוט מראה שאתה אדם חסר ערכים.  :א. קאופמן

אתה יודע מה? אני לא מאחלת, אני אומרת לך, תקשיב לי, אני לא מאחלת 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

לאף הורה לקום בלידה ולגלות או אחרי שנה שהילד שלך זקוק לצרכים 

 מיוחדים. זה הדבר הכי קשה להורה להתמודד. 

 מה זה קשור לדיון? ש. זינו:

 אני, :אופמןא. ק

 מה את רוצה להגיד? ש. זינו:

 אני ואתה וכולנו, :א. קאופמן

 מה את רוצה,  ש. זינו:

שתצביע בעד ותאשר כי אתה גורם להורים פה, רגע, תהיה רגע בשקט  :א. קאופמן

ותקשיב לי שנייה. תהיה רגע בשקט ותקשיב, אבל באמת תקשיב, לא רק 

 לשמוע אותי. 

 רועי.אל תדברי כמו  ש. זינו:

מה לעשות? איתך כנראה צריך לדבר בצורה הזאת. יש פה הורים, כבר  :א. קאופמן

שולחים את הילדים שלהם במוניות כדי  0שולחים הודעות, שכל יום מגיל 

 שיטפלו בהם ויחנכו אותם ויתנו להם את כל הצרכים, 

 אני בעד למצוא להם, ש. זינו:

 ע בעד הוא נגד הילדים. אז תצביע בעד. מי שלא מצבי ע:"ר. לוי, רה

 הפרובוקציה הזאת,  ש. זינו:

 חברים, מי בעד?  ע:"ר. לוי, רה

 זה לא פרובוקציות.  :א. קאופמן

 אני מבקש הצבעה שמית. ע:"ר. לוי, רה

 זאת פרובוקציה. ש. זינו:

 תתבייש לך, שלומי.  :א. קאופמן

 ן בעד. ליאוניד נסימוביץ בעד. שגית גליק בעד. דני קר ע:"ר. לוי, רה

 )מדברים ביחד(

 הצבעה שמית.  ע:"ר. לוי, רה



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ואתה יודע מה? וגם אם היינו צריכים להשקיע כסף אז היינו משקיעים  :א. קאופמן

 כסף.

 )מדברים ביחד(

 חברים, חבל על הזמן. הוא מחפש בכוח להגיד לא.  ע:"ר. לוי, רה

 )מדברים ביחד(

אני אמרתי לך שהעמותה משקיעה בהתאמת המבנה לילדים עם אוטיזם.  ע:"ר. לוי, רה

אלף שקל עיריית  450-אתה לא מקשיב. לא שלא אמרתי, אני אמרתי ש

נשר משקיעה כדי לתכנן ברח' האורן מעון יום חדש לילדים עם אוטיזם. 

 מי בעד בבקשה? 

 רגע, רגע, רגע. ש. זינו:

 אני סיימתי, חברים. ע:"ר. לוי, רה

 ניגש להצבעה:

 . מי נגד? עדב 9 ע:"ר. לוי, רה

 אני לא נגד ואני לא הצבעתי. ש. זינו:

 מי נמנע?  ע:"ר. לוי, רה

 אני לא נגד ולא הצבעתי. ש. זינו:

 מי נמנע? חברים, ההצעה עברה. ע:"ר. לוי, רה

 אני רוצה לנמק. מגיע לי לנמק.  ש. זינו:

 אין לך שום נימוק. ע:"ר. לוי, רה

 ת החלטה:עהצ

מאשרים ההקצאה וההתקשרות עם עמותת אלווין ישראל בהסכם להקצאת המקרקעין 
המצורף, בהליך מזורז על פי נוהל משרד הפנים, למשך שנה, וזאת לטובת הקמת מעון יום 

 .בנשר 3-0שיקומי לפעוטות בגילאי 
 הצבעה: 

 .9 –בעד 
 .0 –נגד 

 .0 –נמנע 
 .1 –לא השתתפו 

 אושרהההצעה 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 מה זאת אומרת? ש. זינו:

 אין לך שום נימוק. תתבייש. ע:"ר. לוי, רה

 יש לי זכות דיבור. ש. זינו:

 שלומי, כל מה שתוסיף תעשה לעצמך יותר רע.  :א. קאופמן

 כל מה שתוסיף אתה גורע. פה תתבייש שאתה נגד ילדים עם אוטיזם.  ע:"ר. לוי, רה

 אתה נגד ילדים עם אוטיזם.  ש. זינו:

 תתבייש. תתבייש. ע:"ר. לוי, רה

אלף שקל היינו מוציאים את זה.  450-גם אם היינו צריכים לשלם את ה :א. קאופמן

 תתבייש לך.

 בושה וחרפה.  ע:"ר. לוי, רה

 אתה משתמש, ש. זינו:

 בושה וחרפה.  ע:"ר. לוי, רה

 אתה משתמש בדבר כזה חשוב,  ש. זינו:

 תתבייש.  ע:"ר. לוי, רה

 )מדברים ביחד(

 אתה משתמש בדבר כזה חשוב אתה הופך את זה לדיון,  ש. זינו:

 לא אדוני, אתה הפכת את זה לדיון. :א. קאופמן

 חבל על הזמן, ש. זינו:

 תתבייש לך. :א. קאופמן

 

 0799262-355הצטרפות לתוכנית  - 4נושא מס' 

 . מצב חוות דעת,355-0799262חברים, הצטרפות לתוכנית  ע:"ר. לוי, רה

 מבקש לנמק,אני  ש. זינו:

 אתה לא יכול לנמק, גמרת את החמש דקות בתוכנית. ע:"ר. לוי, רה

 מה זה קשור חמש דקות? ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 מועצת העיר,  הצעת החלטה: ע:"ר. לוי, רה

 כשאני נמנע בהצבעה מותר לי להימנע.  ש. זינו:

 מועצת העיר, ע:"ר. לוי, רה

 מותר לי להימנע. כשאני נמנע אני רוצה, ש. זינו:

 מועצת העיר מאשרת הצטרפות העירייה,  ע:"ר. לוי, רה

 לנמק את ההימנעות שלי עפ"י חוק. ש. זינו:

 שלומי, אתה מפריע לי. פעם ראשונה אתה מפריע לי. אנחנו עברנו נושא.  ע:"ר. לוי, רה

 אתה לא נותן לי לנמק, ש. זינו:

לתוכנית  4אנחנו עברנו נושא. עבר חמש דקות. הצטרפות העירייה, סעיף  ע:"ר. לוי, רה

. מצ"ב חוות דעת והתוכניות. מועצת העיר נשר מאשר 355-0799262

 . 355-0799262הצטרפות העירייה להגשת תוכנית 

 יש לי הצעה, ש. זינו:

 בבקשה. רק שנייה. ע:"ר. לוי, רה

 קודם כל במילה אחת,  ש. זינו:

 שלומי זינו מתייחס.  ע:"ר. לוי, רה

אלף שקל תכנון לבין זה שהעמותה  450-עדיין לא הבנתי מה הקשר בין ה ש. זינו:

רוצה להשקיע כסף בבניין או מבנה שבעוד שנתיים, שלוש ייהרס. אני 

חושב שהיה יותר חכם להשקיע אפילו מכספי העירייה כדי לתת להם 

מחפש מניפולציה זולה  מבנה לטווח ארוך. וחבל שבדיון בדבר כזה אתה

 לתת ציונים ולתת האשמות. 

עכשיו לגבי הנושא הזה אני מכיר את בעלי הדירה, בעלי הבית הזה שהגישו  

את התוכנית באופן אישי. בעלת הדירה היא חברת מועצת סניף של הליכוד 

ובגלל ההיכרות האישית שלי איתה ועם בן הזוג שלה שהוא גם חבר שלי, 

בדיון הזה ואני לא יודע אם צריך לצאת אבל אני  אני אמנע מלהשתתף

 אמנע. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בעד. שלומי זינו הודיע שהוא לא משתתף.  9? 4חברים, מי בעד סעיף  ע:"ר. לוי, רה

 ניגש להצבעה:

 נעולה.  907חברים, ישיבה  ע:"ר. לוי, רה

 

 
 *** נעילת הישיבה ***

 

 רועי לוי

 ראש העיר

 ת החלטה:עהצ

 .  0799262-355מס'  מועצת העיר נשר מאשרת את הצטרפות העירייה להגשת תוכנית
 הצבעה: 

 .9 –בעד 
 .0 –נגד 

 .0 –נמנע 
 .1 –לא השתתפו 

 אושרהההצעה 


