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(, ישיבה פתוחה. אני שמח  909) 8/2021אני פותח את ישיבת המליאה  ר. לוי, רה”ע:

שסוף סוף אפשר לקבל גם קהל. בפתח הישיבה אנחנו, בעצם לפני יומיים  

בהמשך להסכם הרוטציה בסיעת ש"ס תומר כהן הודיע בעצם פינוי  

ברשימה יעקב קובי דנינו ואנחנו נפתח   2מקומו, התפטרות, ובעצם מס' 

די שיוכל  את הישיבה, הוא קודם כל יצהיר את ההצהרה שצריך כ 

 להיכנס באופן רשמי. אז בבקשה קובי, 

אני יעקב דנינו בן סולומון שיבדל לחיים ארוכים ושרית ז"ל, נשוי לשרה   י. דנינו: 

ואב לאפרת, מיכל, אביטל וענבל מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.  

 בהצלחה. יישר כוח.   ר. לוי, רה”ע:

 פיים()מחיאות כ

זה גם המקום להודות לתומר כהן, סגן ראש העיר, על כך שמילא את   ר. לוי, רה”ע:

תפקידו במשך שנתיים וחצי במסירות, בהתנדבות. באמת לא היה דבר  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

שביקשנו והוא לא עשה, גם בתקופת הקורונה, עזר, סייע, גם במגזר  

 הדתי בעיר אבל גם בכלל בכל העיר. 

סכם ומקבלים אותך, קובי, וברוך הבא,  אנחנו נפרדים ממנו בגלל הה  

בעזרת השם שתצליח לקדם את הדברים שאתה אוהב ואת הקהילה.  

כולנו עיר אחת ורוצים את טובת העיר שלנו בכל הנושאים   בסופו של דבר

 והדברים. יחיאל, רצית להגיד משהו? 

 כן. תשמע, קובי דנינו שכן שלי.  י. אדרי:

 אתה בניגוד עניינים.   :י. איבגי

והוא גנב לי הרבה קולות בש"ס בגלל זה ואני יכול רק, אנחנו מתפללים   י. אדרי:

ביחד, יש לנו נציגות גדולה בבית הכנסת. אני רק יכול לאחל לך בשעה  

טובה, בהצלחה, תרום מה שאתה יכול למען הישוב ולנו יותר חשוב מכל  

דבר אחר, פוליטיקה בצד. בכל מה שקשור לרחובות שלנו אנחנו  

 אליציה. בקו

 ברוך השם.   י. דנינו:

אני רוצה להגיד כך, קודם באמת לתומר וסיעת הליכוד להעביר את   ז. שפיגלר:

תודתנו באמת על שנתיים וחצי שבכל זאת הוא לקח כאן חלק פעיל בכל  

נושא המערך הישובי וגם מיד הלך אתכם באמת מתוך כוונה לבוא ולייעל  

 ון הצלחה.  ולשפר. יעקב, שיהיה לך באמת המון המ 

 תודה.  י. דנינו:

יש מה לעשות ואני בטוח גם שתעשה ואנחנו מצפים שתעשה ואנחנו   ז. שפיגלר:

 מאחלים לך רק הצלחה. 

 אמן.  י. דנינו:

 בימים אלו,  ז. שפיגלר:

מזל טוב גם לתומר כהן, נולדה לו בת לפני יומיים. בגלל זה הוא לא יכל   ר. לוי, רה”ע:

 אז באמת במזל טוב גם לתומר כהן מכולנו.להגיע לפה, נולדה לו בת. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בימים אלו תלמידי בית ספר סיימו את שנת לימודיהם. שנה שבהחלט,   ז. שפיגלר:

 רגע, רגע, אנחנו לא בנושא הזה.  ר. לוי, רה”ע:

 זה ברכות נוספות. אנחנו בברכות. ז. שפיגלר:

 יאללה תברך. אם זה ברכות תמיד זה טוב.  ר. לוי, רה”ע:

שנה שהייתה קשה, שנת קורונה, שנה שרוב הזמן היו בבתיהם. אנחנו   ר:ז. שפיגל

רוצים לאחל לכל התלמידים בכלל באמת שיהיה בהצלחה ובפרט לבוגרי  

י"ב שאתמול חגגו את סיום לימודיהם בטקס ביגור. אנחנו יודעים שהם  

פונים לדרך חדשה, דרך מאתגרת, דרך שהיא מלווה בקשיים, בשירות  

 אוד מאתגר.  פעיל, מאוד מ

אנחנו מאמינים ויודעים שהם יעשו את זה בצורה מיטבית ביותר ולכולם   

 ללא יוצא מן הכלל בהצלחה.

 יישר כוח לשפיגלר. ישי.  ר. לוי, רה”ע:

כן. קודם כל אני רוצה באמת לברך את תומר שכל ההצלחות וכל העשייה   י. איבגי:

העשייה הזו. באמת  שעשינו בשנים האחרונות, הוא היה שותף מלא לכל 

אני אומר כל נושא ותחום שרצינו שיתוף פעולה מתומר והגעה לבן אדם  

כזה ואחר ורועי נגע לדוגמא בעניין של הקורונה, בתקופת הקורונה גם  

 מול הציבור הדתי, תמיד נעמד בחיוב, עשה את העבודה מהלב. 

והכי חשוב שהוא עשה את זה מהלב ובהתנדבות. ואני רוצה קודם כל   

לאחל לו שיצליח ואני בטוח שכך יהיה ובמזל טוב על הולדת הבת. ולך  

קובי דנינו שאנחנו מכירים כבר במשך שנים אני בטוח שתמשיך באותו  

קו ותשפר כי יש עוד הרבה מה לשפר ובעזרת השם אני סמוך ובטוח  

 שיחד נעשה את זה בשיתוף פעולה כמו שהיה. 

ילת הקדנציה ש"ס בחרו  אני אמרתי לתומר ואני אומר גם לך בתח  

בחירה נכונה להיות שותפים לעשיה בקואליציה ואני יכול להגיד שהם  

קיבלו את הספייס בכל התחומים שהם נוגעים בהם וגם בשאר הנושאים  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ולכן אני אומר זה הרכב שהוא מנצח וזה הרכב שהוא עושה עבודה  

וח  והמרוויח העיקרי זה התושב ורמת השירות שהוא מקבל, אז אני בט

שנשלב ידיים יחד ונעשה את העבודה במשותף על הצד הטוב ביותר.  

 בהצלחה.  

ישי, תודה רבה. בהמשך לדברים של ישי ולברכות אז סיפרנו היום,   ר. לוי, רה”ע:

סיפרתי להם וחשוב שאתם תדעו ותכירו, אז עם הכניסה של קובי הוא  

חזקת כל  הביא לנו גם מזל היום, אני שמח ונרגש, בטח אתה יחיאל שה

כך הרבה שנים את תיק החינוך והחינוך כולם יודעים שהיה תמיד בראש  

מעייניך ושפיגלר שהיה יו"ר ועד ההורים במשך שנים רבות ושגית ואדוה  

וכולם, כל מי שמעורב כאן בחינוך, אני היום בבוקר קיבלתי טלפון  

  מהגזבר והוא אמר לי תגיד לי פתחת את המייל היום? אז אמרתי לו עוד 

 לא הספקתי, עכשיו בדיוק נכנסתי למשרד, ככה נכנסתי והיה לי טלפון.  

אז הוא אמר לי תפתח, תפתח דחוף את המייל. פתחתי את המייל, היה   

לי שם הודעה מאילנית שושני, ממשרד החינוך, שהודיעה לי שאחרי  

תהליך ארוך מאוד מאוד מאוד שאנחנו מבצעים יחד עם מחלקת  

ייעצת בנושאים שלנו, של החינוך, ועם כל  ההנדסה ועם החברה המ

הגורמים, מנהלת מחלקת החינוך וכולם הוחלט במשרד החינוך לאשר  

  80-לנו ברוך השם את הפסילה של בית ספר התיכון שלנו ולתת לנו כ

 מיליון שקל לבניה של בית ספר תיכון חדש בעיר.  

 )מחיאות כפיים(

ה לכולם. זו עבודה קשה מאוד שעשינו  עבודה קשה מאוד שעשינו, תוד ר. לוי, רה”ע:

ובאמת כולם נרתמו, כולם עזרו. זה מגיע אחרי שאישרנו, רק לפני חודש  

וחצי אישרנו לנו את הפסילה של בית יהושע ואנחנו הולכים להרוס את  

בית יהושע ואת אולם הספורט, לבנות בית ספר חדש עם אולם ספורט  

 חדש בבית יהושע.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ם לפתוח תב"ר תכנון בעניין הזה. אז ברוך השם גם  אנחנו היום גם הולכי 

זה הולך לקרות בית יהושע, סיפרנו על צפרירים ורעים, טללים ורעים  

שגם קיבלנו שמה פסילה וכסף לבנות גם מעון שיקומי חדש וגם גני  

ילדים חדשים. וברוך השם פני החינוך בנשר משתנים, כולכם ראיתם את  

 , אולם ספורט ברבין. כיתות 6התחלות הבניה ברבין,  

ראיתם את בית הכנסת ברוך השם שמתחיל, גני ילדים חדשים ברחוב   

התמר, את הפארקים, אם זה הפסלים, אם זה הספורטק שעכשיו נבים.  

מחר מי שיעבור בגלילות יראה כבר שרשראות על השערים של בית  

  5,5-הספר. נכנס, ממחר מתחילים שיפוץ ענק בגלילות בעלות של כ

ון שקל, בית הספר הזה הולך לשנות את פניו באיך שהוא נראה  מילי 

באביזרים, בפסיליטיז, בקדמה של הטכנולוגיה שתהיה שמה, בשינוי של  

 הכיתות שיהיה שמה, מרחבי למידה חדשים ועדכניים. 

מי שיעבור בגבעון שגלילות הולכים לעבור שם שנה הבאה יראה את   

עד ת' כולל אולם הספורט ששופץ  א'  -השינוי שנעשה בבית ספר, שיפוץ מ

רק לאחרונה, כולל החצר, צביעה, חידוש. יש להם אולם ספורט כמו  

 שצריך עם ריצוף והכול.   

אז באמת אנחנו, אני שמח וזה מתחבר גם לדברים שנאמרו, אנחנו   

מאחלים בהצלחה לתלמידי י"ב, איחלנו שם שיוצאים לדרך חדשה, לכל  

ום האחרון שלהם של גני הילדים, של בתי  תלמידי נשר שהיום זה היה הי

 הספר ויצאו היום לחופשה, לבית ספר של החופש הגדול. 

יש לנו הרשמה מעל כל שנה מעבר למצופה אפילו לבית ספר של החופש   

הגדול ולהמשך בכלל כל הקייטנות. העיר נשר פתחה את הקייטנות בשבע  

וסוגרת אותם   וחצי בבוקר למרות שמשרד החינוך דורש מאתנו בשמונה 

 בשעה חמש אחה"צ למרות שמשרד החינוך דורש מאתנו בארבע. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אנחנו נותנים הסעות לכל תלמיד על חשבון העירייה. אם בעיריות אחרות   

, כאן חילקנו את זה לשלושה  21.7מסיימים את הקייטנות בתאריך 

- מחזורים בגלל בקשה של ההורים, ניתן להירשם למחזור הראשון עד ה

ליולי ואז לעוד מחזור שלישי עד אמצע אוגוסט, כך   31-עד ה 21- , מה21

 שאנחנו נותנים מענה מירבי להורים. 

אגב השנה גם כן עובדי העירייה שעובדים במוסדות החינוך בתקופה   

הזאת הם בשיא העבודה. פתחנו גם כן קייטנה לילדי העובדים, יוכלו  

עבוד ותוך כדי  לשים את הילדים שלהם פה והעובדים יוכלו להישאר ול

זה, תוך כדי כי תמיד הייתה להם את הבעיה בשבועיים האחרונים אין  

קייטנות ומצד שני הם צריכים לטפל בגנים, לנקות, לסדר, לחדש ולא  

היה מי שיעשה את כל הדברים האלו. אז גם בעניין הזה ברוך השם הכול  

 ממריא וכמו שצריך. זהו. 

ום שלנו מספר נושאים: שאילתא  ככה לגבי ההודעות פתיחה, על סדר הי 

של שלומי זינו, הצעה לסדר החלפת שעוני מים של שלומי זינו ואז אנחנו  

עוברים לאישור פרוטוקולים, כספים, תמיכות. סליחה. איוש ועדות  

העירייה ע"י נציגי האופוזיציה. שלחתי עם ההזמנה לכל נציגי  

יון שגם נמצא  האופוזיציה מכתב לגבי איוש הועדות בהמשך לסאגה ולד

 בבית המשפט שעתר שלומי זינו נגד כל חברי המועצה.  

אנחנו נשמח מאוד שכל חברי האופוזיציה יגיעו להסכמות, גם אם לא   

עכשיו, תהיה עוד ישיבה בעוד חודש ונוכל כמובן לאייש את הועדות.  

שפיגלר לינואר הבטיח לי שהוא שולח לי מכתב, עוד לא שלח לי עד היום,  

שנה. אז בעזרת השם גם זה יהיה. זהו, אנחנו נעבור לסדר  אבל לא מ

היום. אני רק אבקש לשמור על האווירה הטובה ושלומי, אם אתה יכול  

בבקשה לכבות את ההסרטה שזה בניגוד להחלטת מועצת העיר, אתה  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

יודע. והיו כמה ישיבות אחרונות שגם זה ועברו ישיבות כמו שצריך, אז  

 אני מבקש שתכבה.  

 אין בעיה. רק יש לי שאלה.  ו:ש. זינ

 תשאל הכול, רק תכבה קודם כל את הסרט.  ר. לוי, רה”ע:

, זה דבר  ההסרטה קודם כל היא הסרטה עצמית שלי. אין פייסבוק  ש. זינו:

ראשון. אני אגיד לך גם למה. קודם כל מעניין שזה לא הפריע לך עד  

שסיימת, אבל אני אצלם כי ראיתי שני דברים, ראיתי שיש תנועה  

במסכים איך שאנחנו נראים על הפנים וזה לא משקף את הלך הרוח  

 בישיבה בשידור החי בפייסבוק.

עים אותך יותר חזק  אבל יש בעיה אחרת. כשאתה נכנס בדברים שלי שומ  

ופשוט רושם את הדברים שלי וזה בא לידי ביטוי גם בשמיעה של  

 השידור. אני בדקתי, זה בא לידי ביטוי גם בשידור וגם בפרוטוקול, 

אני מוכן לבדוק את זה ואם יש בעיה במיקרופון מעליך יטופל. אני   ר. לוי, רה”ע:

 מבקש,

 חת שלא נפריע אחד לשני. לא, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות א ש. זינו:

 הלוואי שלא תפריע, חלום שלי שלא תפריע.   ר. לוי, רה”ע:

 ויש אפשרות שנייה,  ש. זינו:

 חלום שלי שלא תפריע בזמן הדיבור.   ר. לוי, רה”ע:

 בינתיים אני מבקש לתעד את עצמי, אני מתעד רק את עצמי. ש. זינו:

 די שלומי.  ר. לוי, רה”ע:

 פייסבוק. זה לא  ש. זינו:

 הכול עולה, הכול משודר, הכול מצולם. ביקשנו לא לצלם את הדברים.   ר. לוי, רה”ע:

 אני מצלם את עצמי.  ש. זינו:

 היה שתי ישיבות אחרונות ברוח טובה,  ר. לוי, רה”ע:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אבל אני זרמתי איתך ואני ממשיך לזרום, זה לא ישודר בפייסבוק. אני   ש. זינו:

 אחד.  מצלם את עצמי, לא מצלם אף

אבל אי אפשר לצלם ואי אפשר לשדר בתוך הישיבה. אבל דיברנו על זה   ר. לוי, רה”ע:

 כבר סגרנו את הנושא הזה, חבל עוד פעם לפתוח את זה כל פעם מחדש.  

 אבל יש בעיה עם הפרוטוקול. יש בעיה. ש. זינו:

 שלומי, אם יש בעיה תעלה אותה. אני מתחייב,  ר. לוי, רה”ע:

 ה זה יעזור לי,אבל מ ש. זינו:

רגע, אני מתחייב לפתור אותה. עד היום לא דיברת, העלית את זה,   ר. לוי, רה”ע:

אמרת לי, אני מתחייב אם יש בעיה במיקרופון שלך או מה שזה לא יהיה  

 אני פותר את הבעיה. מתחייב.

 אני אזרום איתך.  ש. זינו:

 זה נבדק. שמעת? מתחייב. מחר אתה אומר לי איפה ומחר ר. לוי, רה”ע:

 בסדר.  ש. זינו:

 בבקשה.  ר. לוי, רה”ע:

 במסעד הבוהמה" מר שלומי זינו שאילתא "חגיגות הנצחון .1

תן לי להגיש את התשובה לשאילתא, ברשותך. בבקשה שאילתא שלומי   ר. לוי, רה”ע:

 זינו, אתה יכול להקריא את השאילתא. 

 אני אתחיל מהסיפא של דבריך, ש. זינו:

 , אחר כך יש לך הצעה לסדר.  שאילתא. שאילתא. תקריא את השאילתא ר. לוי, רה”ע:

 החלפת מקומו של תומר כהן, סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר:

לוי: רועי  מר  הודיע    רה"ע,  כהן  תומר  ש"ס  בסיעת  הרוטציה  להסכם  בהמשך  הישיבה,  על  בפתח 

דנינו  2ומס'    והתפטרות  קובי  יעקב  מקומו.  ברשימה  יצהיר את ההצהרה    ימלא את  כל  קודם  הוא 

 כדי שיוכל להיכנס באופן רשמי. שצריך 

אני יעקב דנינו בן סולומון שיבדל לחיים ארוכים ושרית ז"ל, נשוי לשרה ואב לאפרת,    יעקב דנינו:

 מיכל, אביטל וענבל מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אדוני, היה פה חבר מועצה חדש, על חשבון הזמן שלי אני רוצה   ש. זינו:

 להתייחס. 

 לא, איזה חשבון,  ר. לוי, רה”ע:

 אתה עכשיו דיברת איתי על המצלמה, יש לי חמש דקות שאילתא.  ש. זינו:

 .לא, שאילתא אין לך שאלות, אתה צריך להקריא שאילתא ר. לוי, רה”ע:

 רגע, גם אתה לא רוצה שאני אתייחס, ש. זינו:

 אני רוצה, רק תקריא את השאילתא.   ר. לוי, רה”ע:

 לא מגיע לי דברי פתיחה כמו שלך, ש. זינו:

 שלומי תקריא, אבל הנה שפיגלר ביקש,   ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 לא ביקשת, הוא ביקש הוא קיבל דברי פתיחה.   ר. לוי, רה”ע:

 אתה לא יכול להכתיב לי מה לדבר בזמן שלי.  ש. זינו:

זה לא הזמן שלך. יש לך שאילתא, תקריא את השאילתא. אתה רוצה   ר. לוי, רה”ע:

 שאני אקריא את השאילתא שלך?

 אני אקריא את השאילתא שלי.  ש. זינו:

 אני אקריא את השאילתא. ר. לוי, רה”ע:

 אני אקריא את השאילתא. ש. זינו:

 ני אעזור לך, א ר. לוי, רה”ע:

 לא, לא, תודה רבה.  ש. זינו:

 זה לא חמש דקות, יש לך להקריא שאילתא ויש לך תשובה. ר. לוי, רה”ע:

בקשר להתחייבות שלך עכשיו בקשר למצלמה אני מקבל את זה. יחד עם   ש. זינו:

 זאת אני מזכיר לך שיש לך שתי התחייבויות משתי הישיבות האחרונות:

 ארנונה, לא קיימת.  אחד, לקיים דיון בצו ה

 קיבלת זימון. לא ענית.  ר. לוי, רה”ע:

 שתיים, ועדת תחבורה לא קיימת.   ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 קיבלת זימון, לא ענית.   ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 נדאג שתקבל גם את זה.  ר. לוי, רה”ע:

 ימים יצא זימון, 4ימים,   3אבל זה ייקח זמן. לפני שבוע,  :י.איבגי

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה שאילתא, שלומי, שאילתא.  ר. לוי, רה”ע: 

, אגב בנושא השאילתות והצעות לסדר אני רוצה  30.6.2021-השאילתא ב  ש. זינו:

 להזכיר לך,

 שלומי יאללה,   ר. לוי, רה”ע:

 , 27שיש סעיף   ש. זינו:

 זו הפעם השלישית,  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

מש דקות לשאילתא, יש לך להצעה לסדר, נו. אתה רוצה שאני  אין לך ח ר. לוי, רה”ע:

 אקריא רק את התשובה וזהו? 

 לא, לא.  ש. זינו:

אז בבקשה, תקריא את השאילתא. נו, עם המשחקים האלה. בבקשה, זו   ר. לוי, רה”ע:

 הפעם השלישית. נו. 

 אז אני אומר,  ש. זינו:

 תקריא את השאילתא.   ר. לוי, רה”ע:

 תא אצלי. אני רק אומר שהיו לנו שתי הצעות לסדר והעלית רק, השאיל ש. זינו:

 בבקשה, קח. טוב.   ר. לוי, רה”ע:

שהנושא שלה הוא שאילתא חגיגות   14.5.2021-השאילתא הוגשה ב ש. זינו:

הניצחון במסעדה הבוהמה. אני קורא לזה בוהמה, אני לא יודע לקרוא  

- ילתא הוגשה ברוסית, אני יודע לקרוא עברית. אז אני חוזר השא

, הכותרת שלה חגיגות הניצחון במסעדת הבוהמה. זו הפעם  14.5.21



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

השלישית שבה עיריית נשר מתקצבת, דרך אגב זה רק ככל הידוע לי  

הפעם השלישית שבה עיריית נשר מתקצבת מכספי הציבור מסיבת  

ניצחון במסעדת הבוהמה, מסעדה לא כשרה בצ'ק פוסט.  מה התקציב  

יום כל השתתפות עיריית נשר באירועים שבהם  ומקור התקציב לק

עיריית נשר מממנת ארוחות במסעדת בוהמה בצ'ק פוסט מאז נבחרת  

לראשות עיריית נשר, ולמה לממן מכספי הציבור ארוחות במסעדה לא  

כשרה? האם קיימת בידך חוות דעת משפטית מיועמ"ש העירייה לעניין  

גת ש"ס לעניין.  או האם קיבלת הכשר מסגן ראש העיר מטעם מפל

בברכה שלומי זינו, חבר מועצת העיר, ראש האופוזיציה ויו"ר סיעת  

 הליכוד נשר. 

תודה רבה. במענה לשאילתא על המכתב חתמת כיו"ר האופוזיציה,   ר. לוי, רה”ע:

תפקיד אשר אינו קיים עפ"י פקודת העיריות. חתימה בתור זה על נייר  

הטעות את הציבור ואף ניתן  מכתבים רשמי של עיריית נשר יש בה כדי ל

 לראות בה כשימוש כוזב במסמכי תאגיד על כל המשתמע מכך.  

הנך נדרש לחדול משימוש בתואר זה לאלתר, הפוסל במומו פוסל. עיריית   

נשר תמשיך לתמוך ולהעלות את קרנם של קהילת העולים בעיר על אף  

 רנים. בבקשה, הצעה לסדר. וטהניסיונות לפגוע במעמד הו 

 כרגיל שאלה חוזרת.   זינו:ש. 

 לא, שאלה ישירה מה שנקרא. ר. לוי, רה”ע:

 שאילתא חוזרת.  ש. זינו:

 שאילתא ישירה.  ר. לוי, רה”ע:

אני מבקש תשובה עניינית לשאלות שהוגשו. אני חושב שאתה בתור ראש   ש. זינו:

עירייה אמור לענות לשאילתות, במיוחד שמדובר על תקציבים  

 , האם יש חוות דעת כמה זה עלה? והתקשרויות והסכמים



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

התשובה שלי לשאילתא שאני מבקש להפסיק עם גזענות ולהפסיק לנסות   ר. לוי, רה”ע:

 לפגוע,  

 גזענות? אתה מאשים אותי בגזענות?  ש. זינו:

 לא. שמעת אותי מאשים אותך? אמרתי שאני מבקש להפסיק,  ר. לוי, רה”ע:

 כמה כסף, אני שואל שאילתא ש. זינו:

 עם גזענות ולהפסיק לנסות לפגוע בקהילת העולים בעיר.  ר. לוי, רה”ע:

 חבל שאתה לא  ש. זינו:

 הצעה לסדר "החלפת שעוני מים" מר שלומי זינו .2

 בבקשה, הצעה לסדר החלפת שעוני מים, מר שלומי זינו.  ר. לוי, רה”ע:

גם תמשיך להתייפייף ולבקש בפתח הישיבה שהישיבה תנוהל  אחרי זה   ש. זינו:

בנחת. שים לב לתשובות שלך ואני דורש ממך בתור ראש עירייה לתת  

 מענה ישיר לדברים האלה. לא, נגיש בקשות עיון ונבוא לעיין,

 בכבוד. בשמחה.  ר. לוי, רה”ע:

 אבל חבל שמי שהיה מבקר עירייה לא נותן מענה,  ש. זינו:

 בבקשה שלומי, הצעה לסדר. שלומי זינו, החלפת שעוני מים.  לוי, רה”ע:ר. 

עכשיו לגבי הצעות לסדר, אדוני היועץ המשפטי לעירייה, אני מפנה את   ש. זינו:

תשומת לבך, הנושא שלי בחמש דקות בהצעה לסדר, יש גבול  

 לדיקטטורה, אתה לא תקבע לי את המילים, 

 .צחון במסעד הבוהמה" מר שלומי זינוי"חגיגות הנ השאילת -ראשון א נוש

קיים    על המכתב חתמת כיו"ר האופוזיציה, תפקיד אשר אינו  ה במענה לשאילת  רה"ע, מר רועי לוי:

עפ"י פקודת העיריות. חתימה בתור זה על נייר מכתבים רשמי של עיריית נשר יש בה כדי להטעות את  

 הציבור ואף ניתן לראות בה כשימוש כוזב במסמכי תאגיד על כל המשתמע מכך.  

ולהעלות    ומו פוסל. עיריית נשר תמשיך לתמוךהנך נדרש לחדול משימוש בתואר זה לאלתר, הפוסל במ

 .  םטרניוהואת קרנם של קהילת העולים בעיר על אף הניסיונות לפגוע במעמד 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 וצה. בבקשה.כן, דבר מה שאתה ר ר. לוי, רה”ע:

אדוני היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד אורי גרינברג, אני שוב מפנה אליך   ש. זינו:

/א לפקודת העיריות הקובע שחבר מועצה רשאי להגיש  27את סעיף  

שעות לפני הועדה. בכל ישיבה מן   72-הצעה לסדר היום לא יאוחר מ

 הצעות לסדר היום.    4-המניין לא ידונו יותר מ

הצעות לסדר היום, הן בידי הקואליציה, הן בידי    4-מהוגשו יותר   

הצעות לסדר היום מטעם האופוזיציה.    2האופוזיציה, ידונו לפחות 

 ההצעות לסדר יום יידונו לפי סדר הגשתן.  

מכיוון שמאז שנבחרנו למועצת העיר לא הוגשה שום הצעה לסדר ע"י אף   

הצעות   2-ותר מחבר הנהלה של העיר ומכיוון שמדי ישיבה יש לפחות י 

לסדר שהוגשו על ידי שהן מחכות לדיון, אני מבקש שתורה או שתפנה  

את ראש עיריית נשר לחוק שהוא מכיר היטב ושיפעל להכניס בסדר היום  

שתי הצעות לסדר לפחות של האופוזיציה ואני אציין שאני הגשתי הצעה  

ל טוב  בנושא תקצוב מועדון עירוני נשר שאגב מגיע להם מז 18.6-לסדר ב

 על העלייה לליגה א', שיהיה להם המון המון בהצלחה.  

  2022הגשתי גם הצעה לסדר בעניין אישור צו הארנונה לשנת  21.6-ב 

שאני מזכיר בדיונים שבאחת מישיבות מועצת עיר האחרונות, אחת  

מהשתיים, אחת מהשלושה ראש עיריית נשר התחייב לקיים דיון בצו  

ינו, צו הארנונה בעירייה הוא משהו  הארנונה. חשוב שהתושבים יב

ביולי בכל שנה לגבי השנה הבאה ואחרי שראש   1שאפשר לדון בו עד 

פעמים אז הוא התחיל לפתח שיטה    4עיריית נשר העלה את הארנונה 

שלא לקיים דיון בצו הארנונה כדי להיכנס לסיטואציה הזאת ולהאשים  

 טומטי.  את משרד הפנים שהארנונה עולה רק עפ"י הטייס האו 

אז חשוב שתושבי נשר ידעו שיש לנו אפשרות כעירייה איתנה להפחית   

את הגובה העלאת השיעור של הטייס האוטומטי באמצעות קיום דיון  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

בצו הארנונה מדי שנה. אנחנו עירייה איתנה ובניגוד לדברי ראש העירייה  

אנחנו מזמן כבר לא בתעריף המינימום, תעריף המינימום של משרד  

 שקלים ואנחנו הרבה מעל.  36,88הפנים הוא  

ויש לנו אפשרות אם אנחנו רוצים להירגע עם הכניסה של העירייה לכיס   

של התושבים בקייטנות, בצהרונים, במיסים, באגרות, בניגוד למה  

שראש העירייה שיבח את עצמו לגבי הצהרונים והקייטנות אין הרשמה  

טנות, והצהרונים והקייטנות  מלאה של משפחות והורים לצהרונים וקיי

שקלים לכל מחזור, לכל המחזורים לכל ילד,   2,260בנשר עולים 

שקלים לאותה תקופה ובעיריית   500כשבעיריית עכו מדובר בעלות של 

 שקלים לאותה תקופה.   1,000אשקלון  

בזמן שאנחנו מכניסים יד לכיס אני חושב שזאת מחויבות של כולכם   

י שנה יתקיים דיון בצו הארנונה, גם נוכל  חברי המועצה לדאוג שמד

להוריד את הטייס האוטומטי וגם נוכל לדון בנושא הכול כך כואב של  

אותן מאות משפחות שגרים בבתים משותפים בתאנה, בדוכיפת ובעוד  

 בתים אחרים ומשלמים ארנונה כפולה.  

יש אפשרות לטפל בעניין הזה גם עפ"י קביעת בית המשפט המחוזי,   

הדין המחוזי שנחתם בעניין שלהם שכיום נדון בעליון וזה יכול  בפסק 

לקרות רק במסגרת דיון מיוחד באישור צו הארנונה שאותו ניתן לקיים  

ובכוונה ראש העירייה למרות שהתחייב ולמרות שביקשתי   1.7עד 

 ולמרות שפניתי, פעם שנייה או שלישית לא מקיים דיון בצו הארנונה.  

הוא כן החליט להעלות בנושא שעוני המים. אנחנו  לגבי ההצעה לסדר ש 

ראינו בביקורת של משרד הפנים, בעצם אני אקריא את ההצעה והיא  

 מתומצתת ומובנת.  

. עפ"י דוח הביקורת של משרד הפנים משנת  14.5.2021- ההצעה היא מ 

אחוז מכלל שעוני המים בעיר היה צורך להחליפם עפ"י   85נמצא כי    2019



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

א הוחלפו. ובנשר לא קיימת מערכת קריאה מרחוק עבור  תקנות המים ול

 צרכנים פרטיים.  

ולאור האמור ובפרט לאור תלונות רבות של תושבים רבים על חיובים   

מופרזים בחשבונות המים ובפרט בעניין הצריכה המשותפת הריני להציע  

כדלקמן: עיריית נשר תצא למכרז להחלפת כל שעוני המים בעיר ואני  

ומאז כבר   14.5.2021-שאני מסיים, שההצעה הזאת הוגשה ב שמח, לפני

יצאו למכרז, אז אני חושב שאפשר לייתר את ההצעה ולהוריד אותה  

 מסדר היום.

אוקי. תודה רבה, שלומי. אני אחזק את דבריך, אכן יצאנו כבר לפני   ר. לוי, רה”ע:

כחצי שנה להחלפת שעוני המים בעיר, לאו דווקא קריאה מרחוק זה  

 בר הנכון לעשות. הד

אחד הדברים שמתמודדים איתם עם החלפת שעוני מים, מי שמכיר   

ויחיאל מכיר את זה היטב, זה הנושא של החנוכיות הישנות בבתים  

שהחלפה של שעון עלול לפוצץ אותם ומאחר וזה מאחורי השעון יש צורך  

בזהירות מירבית. אבל אנחנו כבר אחרי זה ויש מכרז וברוך השם יש  

והולכים להחליף את כל שעוני המים ואם הורדת את ההצעה מסדר   זוכה

 היום מצוין.  

 לא, הוא הוריד את הצעת ההחלטה.   :י.אדרי

 לא, לא, את ההצעה.   ר. לוי, רה”ע:

 כל ההצעה ירדה?  :י.אדרי

 כן. ככה זה מורידים הצעות.   ר. לוי, רה”ע:

 נו נעקוב אחרי זה.  הורדתי את ההצעה כי ראיתי שיצאו למכרז ואנח  ש. זינו:

 תעקוב, תעקוב.  : א.קאופמן

 ואיך מתמודדים עם כל החנוכיות?  :י.אדרי

 בתוך המכרז הכנסנו שתהיה גם החלפה של החנוכיות.   ר. לוי, רה”ע:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 )מדברים ביחד( 

 הורדת את ההצעה מסדר היום, אבל תשאל, אין בעיה.   ר. לוי, רה”ע:

 שאלה אחת. הקריאה תהיה מרחוק בסוף?  ש. זינו:

אנחנו נלך על קריאה מרחוק. יש, אתה בטח מכיר את זה גם מהתחום   ר. לוי, רה”ע:

יש בעיה עם השידור של הקריאה מרחוק. אנחנו בדקנו    זאת אומרתשלך, 

ותר זה להעביר סיב אופטי אבל זה  את כל הטכנולוגיות, הדבר הטוב בי 

 מיליונים להעביר סיב אופטי לכל העיר.  

השעון   זאת אומרתאז מה שאנחנו נלך אנחנו נלך על מרכזיות שידור,  

ישדר לתוך מרכזיה והמרכזיה, כך שאם יש לך תקלה התקלה תהיה  

בניינים ולא תהיה תקלה, כל איפה שלא בדקנו, איפה   3, 2מקומית של 

ים על שעונים מלא בעיות בקריאות, זיופים. בקיצור יש עם זה  ששמו סימ 

 המון המון בעיות בקריאות. 

אני יכול להגיד לך שאני לא מתלהב מקריאה מרחוק. אני חושב שהשעון   

המכני בסוף עושה עבודה יותר טובה. נכון שיותר קל לנו לקרוא כי אתה  

בסוף בשעון   יושב, אתה יודע, על המחשב אתה מקבל את החשבון, אבל

המכני בא בן אדם, אין לך מים חוזרים אחורה. אתה יודע, אם הוא הולך  

אחורה הוא מתקן את עצמו. הוא יותר בטוח מהקריאה מרחוק. הייתה  

 גם עכשיו כתבה על זה, הוא הרבה יותר בטוח.  

 ממש לא. ממש לא. שמים את זה בכל המקומות,  ש. זינו:

אני יודע. לדעתי אמרתי, אחרי שבחנו את כל הטכנולוגיות לדעתי המכני   ר. לוי, רה”ע:

בסוף הוא עושה את העבודה הכי טובה. אבל בסדר, כל אחד אתה יודע  

 וכאן זה באמת זה.  

 "החלפת שעוני מים" מר שלומי זינו.הצעה לסדר  –שני נושא 

 

 בחר להסיר את ההצעה מסדר היום.  , מר שלומי זינו,חבר המועצה



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 איוש ועדות העירייה ע"י נציגי האופוזיציה.  .3

שלומי,  איוש ועדות העירייה ע"י נציגי האופוזיציה. קיבלתי מ 3סעיף  ר. לוי, רה”ע:

דקות משלומי גם   50,  40דקות, משהו כזה, קצת יותר,  30קיבלתי לפני 

בסיעת נשר הכי טוב,   2כן איזשהו פקס. קיבלתי גם מניסים בן לולו, מס' 

גם קיבלנו ממנו אתמול מכתב וגם היום הוא עתר לבית המשפט בעניין  

שהוא מבקש להמתין עם, מה אתה עושה ככה?  אתה יודע שלמה פרץ  

 ם לו על זה, יחד איתך הוא עתר, חת

 ? זאת אומרתמה  ש. זינו:

 אז אל תעשה פרצוף תמוה.   ר. לוי, רה”ע:

 איזה פרצוף?   ש. זינו:

 אל תעשה פרצוף תמוה. אבל לא משנה.  ר. לוי, רה”ע:

 ? אני לא מבין על מה, זאת אומרתמה  ש. זינו:

הוצאתי לכם מכתב לחברי    לא משנה. עתר ניסים בן לולו. בכל אופן אני ר. לוי, רה”ע:

ביוני יחד עם ההזמנה לסדר, ביקשנו    28-המועצה, הגיע אליכם ב

הסכמה. כרגע יש לי רק מסיעת הליכוד יש לנו איוש ועדות העירייה.  

נמתין גם, ניסים עתר לבית המשפט שהוא טוען שהוא צריך להיות חבר  

 מועצה והוא זה שצריך להגיד מי הם חברי המועצה אצלו. 

בע דיון ליום חמישי הבא. יחיאל גם כן טרם, שוחחנו בטלפון, אמר לי  נק 

מה הוא רוצה, הוא רוצה להעלות את זה גם כן על הכתב,   פחות או יותר

נאפשר לו גם את הזמן להעלות על הכתב את הועדות שהסיעה שלו רוצה.  

 זהו, נמתין שיהיה.  

הסכמה   נקוה שעד הישיבה הבאה כבר תהיה הסכמה, ואם לא תהיה 

אנחנו נגיע פה להסכמות כמו שצריך כדי לאייש את כלל הועדות. זהו.  

 מישהו רוצה להתייחס?  

 כן. ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בבקשה. ר. לוי, רה”ע:

אז כפי שאמרת שלחתי לך בפקס את מכתב התשובה למכתב שהגיע   ש. זינו:

 . אני רוצה להקריא את המכתב ולהתייחס לנושא.  28.6-אלינו ב

.  1כוד נשר בראשות הח"מ הריני להשיבך כדלקמן: בשם סיעת הלי 

רשימת נציגי סיעת הליכוד נשר לוועדות ולתאגידים הועברה אליך כבר  

 . 5.5.2019ביום 

. מבחינת סיעת הליכוד נשר בראשות הח"מ לא חל שינוי בזהות  2 

 , שנתיים וקצת.  5.5.2019הנציגים שהוגשו אליך ביום  

כל סיעות האופוזיציה כידוע לך, אין   לגבי הדרישה לרשימת נציגים של 

בנמצא רשימה מוסכמת מאז שכוננה מועצת העיר האחרונה וככל הידוע  

לח"מ לא הועברה אליך או אל מועצת העיר או אל הח"מ שום רשימת  

  5.5.19נציגים של סיעה אחרת באופוזיציה, מלבד רשימת הח"מ מיום 

שיש בעניין ועדת  והסכמות סיעות הליכוד נשר וסיעת נשר הכי טוב 

 . 2019הביקורת מחודש יולי 

כמה, ככה התבקשת גם   לא זוכרלפיכך הנך מתבקש שוב, בפעם אני כבר   

בבית המשפט   14:00בשעה  8.7-בעתירה המנהלית שהוגשה נגדך ותידון ב 

או   5.5.19המחוזי, את נציגי סיעת הליכוד נשר בהתאם לפניות מיום 

 . 2019מחודש יולי 

וממילא בעניין ההתייחסות שלך במכתב, שאיך רשמת? רשמת ככה ככל   

ט את ראש העירייה, אציע כי  ין סיעת נשר הכי טוב, זה אני מצטישבענ

בשלב זה ימונו נציגים מטעם האופוזיציה בהתאם ליחסי הכוחות  

כממלאי מקום של חבר המועצה אבי בינמו בוועדות אליהן ישובץ עד  

 לשיפור מצבו הבריאותי.  

אז בהתייחס לעניין הזה אני משיב לך וממילא מינויו של מר בינמו כנציג   

ועדות אחרות שנעשו על ידך  ונשרים וב האופוזיציה בחברה הכלכלית 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אינו על דעת האופוזיציה. סיעת הליכוד נשר בראשות הח"מ ובניגוד גמור  

לרצונו והודעותיו המפורשות של מר בינמו אליך בהזדמנויות שונות  

מישיבות מועצת העיר על כך שאינו מעוניין לכהן בשום תפקיד ובשום  

 ועדה. 

נשר אחת אשר מונה על ידך שלא על  . כך גם מר יחיאל אדרי מסיעת 6 

דעת האופוזיציה ובניגוד לרצונו כחבר ועדת הכספים ושלא השתתף באף  

דיון מלבד אחד מאז הוא מונה הביע את רצונו לא אחת לכהן רק בוועדת  

 הביקורת ותו לא.  

חשוב שהתושבים יבינו את ההקשר של הדברים, שנתיים וחצי אין ועדת   

ין שום נציגות לאופוזיציה באף אחת מהועדות  ביקורת בעיריית נשר, א

ומהתאגידים. ואחרי עשרות פניות והמון דיונים, כמעט בכל דיון במועצת  

העיר אני פניתי אליך, ראש העירייה, אל היועץ המשפטי של העירייה, אל  

מבקר העירייה ואתה כמי שהיה ראש האופוזיציה, ככה קראת לעצמך  

בקרית ים, לא פעלת או פעלת בדיוק   בקדנציה הקודמת ומבקר עירייה

הפוך ממה שמצופה ממי שהיה חבר מועצת עיר ומבקר עירייה ועשית כל  

שלאל ידך כדי למנוע את הקמת ועדת הביקורת וכדי למנוע את  

 ההשתתפות של האופוזיציה בוועדות בכך שלא מינית. 

  עכשיו ההתייחסות שלך לעניין הזה שבוע לפני הדיון בעתירה המנהלית 

שהוגשה על ידי באמצעות משרד אמיר חדד רוט היא מאוד מובנת, אבל  

אתה חוזר על מנטרה שהיא אמורה להתברר בבית המשפט ואני מאמין  

 ששמה זה המקום. 

בכל מקרה אם תואיל למנות באופן מידי עפ"י הפניות שנעשו אליך אז   

ניה  אנחנו נשמח ביחד עם עורכי הדין שמייצגים אותנו בעתירה לפנות בפ 

מתאימה לבית המשפט ולחסוך מעבר להרבה כספים, עשרות אלפי  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

שקלים ששולמו מכיסי הפרטי בגלל ההתנהלות שלך, חלק מזה כבר אני  

 לא אחסוך כי כבר הוצאתי ולייתר את הדיון בעתירה. זה דבר אחד. 

דבר שני, אני מנצל את הדקה האחרונה שנותרה בתוך הנושא הזה כדי   

החדש דנינו, אני מאחל לך הצלחה בכל אשר תלך   לברך את חבר המועצה

ושתהיה באמת משליחי הציבור שפועלים באמונה ושמברכים עליהם  

במי שבירך של האשכנזים בפתיחת ההיכל שהקדוש ברוך הוא ישלם  

ציבור שפה פועלים באמונה ואני  הלהם שכרם וגם יקיים בהם כל שליחי 

ציבורי מוכר לפחות  מאחל לך שבאמת תמשיך את הפועל שלך כפעיל 

 בשנים האחרונות בכיסא של חבר מועצה.

לגבי תומר כהן אין לי הרבה מילים להגיד, הוא ברמה של המועצה לא   

ראיתי אותו פעיל בשום דבר. אולי הוא עשה דברים שאני לא ראיתי ולא  

 ידעתי אבל כחבר קואליציה הוא כנראה היה שותף, 

 למה? למה לדבר ככה?  ר. לוי, רה”ע:

אבל רגע, אם אתה קוטע אותי ואני אומר לך שלא שומעים את  מה שאני   . זינו:ש

 אומר ואז יש בעיה בפרוטוקול.

 לא צריך לשמוע את זה.  : א.קאופמן

אחרי שייגמר לי הזמן ואני מברך אותו על כך שהוא התפטר מהמועצה   ש. זינו:

ה  ואני מברך אותו במזל טוב לרגל הולדת הבת ושתהיה לו פרנסה טוב

 והצלחה בכל מעשה ידיו. תודה רבה. 

יחיאל ביקש את זכות הדיבור, שנייה לפני אני רק אתייחס לשני דברים.   ר. לוי, רה”ע:

אחד, אני קראתי את המכתב לפני אמרתי כחצי שעה, אני לא מבין מי  

 שמך להחליט בשם אבי בינמו ומי שמך להחליט בשם יחיאל אדרי, 

 אני לא החלטתי,  ש. זינו:

 סליחה, לא הפרעתי לך. איפה הם יהיו, מה הם יהיו, איך הם יהיו.   וי, רה”ע:ר. ל

 )מדברים ביחד( 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 אני לא הפרעתי לך אבל. מועצת העיר,  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 זה בדיוק הסיפור שאתם ממנים רק את הנציגים שלכם.  ר. לוי, רה”ע:

 לא, שימנו. שימנו.  ש. זינו:

 הנציגים שלכם בתוך האופוזיציה גם כן צריכה להתקיים. רק את  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

סליחה, אתה מפריע לי. צריך להתקיים גם בתוך האופוזיציה חלוקה בין   ר. לוי, רה”ע:

 כל הועדות לכל חברי האופוזיציה.  

 )מדברים ביחד( 

 אתה מפריע לי.   ר. לוי, רה”ע:

 יש חוק.  ש. זינו:

 ביקשת שלא יפריעו לך ואתה מפריע.   ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 ביקשת שלא יפריעו לך אז אל תפריע. ר. לוי, רה”ע:

 בבקשה. ש. זינו:

 איך, לא יודעאז אל תפריע. אני  ר. לוי, רה”ע:

 אז אני רוצה להתייחס,  ש. זינו:

 איך האופוזיציה,   לא יודעאתה לא יכול להתייחס. אני   ר. לוי, רה”ע:

 אני אקח מהדקות של שפיגלר. ש. זינו:

אתה לא יכול לקחת מהדקות של שפיגלר. איך האופוזיציה רוצה,   ר. לוי, רה”ע:

האופוזיציה מעוניינת לשמר לעצמה, מסתבר כאילו יש לנו רק ליכוד  

באופוזיציה, כל הועדות הליכוד, כאילו אין עוד סיעות באופוזיציה  

תקיים גם לא לפי חוק וגם  שמגיע להן את החלק היחסי. זה לא יכול לה

 לא מעשית. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אנחנו בזמנו מינינו את האופוזיציה לכל הועדות ובכוונה עפ"י יעוץ   

משפטי של היועץ המשפטי לעירייה לא אמרנו מי השמות ונתנו  

לאופוזיציה להחליט. שפיגלר הבטיח שיעביר רשימת שמות שמקובלת על  

בבקשה יחיאל,   כולם. עד היום לא העביר את רשימת השמות לצערי.

 הזמן שלך. 

אם אנחנו לא עושים חטא על פשע. אם אנחנו    לא יודע טוב. ערב טוב. אני  י. אדרי:

היום צריכים לבוא ולקבל החלטה לגבי הועדות כשבעוד שבוע וחצי  

אנחנו צריכים להיות בבית משפט על הנושא הזה זה נראה לא טוב למי  

ירה ולכן אני לא חושב  שהגיש את העתירה ולמי שצריך לענות על העת

 שצריך להיות על סדר היום בכלל הנושא.  

כפי שאני הודעתי גם לבית משפט שאם היו עושים את זה לפני כן אז אין   

לי בעיה, היו מסתדרים, רבים, לא רבים, מגיעים לעמק השווה ואז אנחנו  

 מקבלים החלטה ועם זה יוצאים החוצה ואז לא צריך בית משפט. 

יע כבר לבית משפט צריך להיסגר שמה בבית משפט כל  אבל אם זה הג 

הנושא הזה. בית משפט אני מאמין, הרי הוא לא יכנס ויגיד יחיאל, אתה  

 תקבל את הועדה הזאת ואתה תקבל את הועדה הזאת.  

באופן כללי ואנחנו כעירייה וראש העיר יצטרכו לבצע עפ"י החלטת בית   

 ין של הועדות. המשפט שעל זה אין עוררין. זה לגבי העני

אנחנו מדברים פה על אנשים, אני ביומיים האחרונים, ביום וחצי   

של מסמכים ואני אמור לקרוא אותם. אנחנו   האחרונים מקבל ערימות

גם מתפרנסים, אני לא חי מהעירייה הזאת ועתירה פה, עתירה של ניסים  

בן לולו. ואני שומע פה על העניין של אבי בינמו שאז בזמנו חתם, אחר כך  

לי הוא אמר בעל פה יחיאל, רציתי להרגיז אותך. אי אפשר לאמת את  

 זה, מה לעשות? בן אדם חולה. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

מה הדין שלו מבחינת חברותו בעירייה, אבל מה שאני יודע   לא יודעאני  

שהחוק אומר, אני במקרה מכיר קצת את החוק, עד שלא יודעים אחרת  

בן אדם חולה ואני זוכר את שזה היה גם עם דוד עמר ז"ל, שאם הוא היה  

מביא אישור שהוא חולה הוא לא היה בחוץ אבל ברגע שיש אישור שהוא  

ז זה בעייתי להוציא אותו החוצה. אבל אני מבין ששם הכול  חולה א

 מסובך גם ככה, בעיה עם הסיפור שלו.  

אבל זה עדיין לא אומר שלאופוזיציה לא יהיה ייצוג במקומות האלה   

שהוא נמצא ולכן צריך לעשות חלוקה שונה ולהכניס במקום הזה, אם  

וא יחזור  יהיה מישהו שייבחר במקומו או שהוא יחזור לאיתנו וה

לעירייה סבבה. לא, אז לא. אני לא צריך לראות, אדון זינו, אתה שולח  

על מכתב שהגשת. תן לי אותו היום, מה   2019-אותי שנתיים אחורה ב

 נראה לך שאני זוכר מה,  

 הנה הבאתי לך אותו.  ש. זינו:

 עכשיו הבאת לי את זה.  י. אדרי:

 כן. אבל הוא אתמול רק שלח את זה.   ש. זינו:

 בסדר. י. אדרי:

 זה קשור לדיון המשפטי, בגלל זה.  ש. זינו:

זה שיבוש הליכי    אני לא חושב שאם יש דיון משפטי זה, איך אומרים? י. אדרי:

משפט בכלל. אסור לנו לדון בכלל על הדבר הזה. אבל אתם ביניכם, אני  

 את שלי אגיד בעניין. 

להעביר החלטה  תראו, אופוזיציה היא לא חייבת להיות מאוחדת כדי  

משותפת מה אנחנו רוצים ביחד וכל אחד לחוד. אולי זה רווח של  

הקואליציה שהאופוזיציה היא לא מחוברת כמו שצריך, גם אנשים  

 עסוקים. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אני החלטתי שהקדנציה הזאת אני מת שהיא תסתיים כבר לבוא   

וליהנות, לא רוצה לצעוק, לא רוצה לריב עם אף אחד. אין לי כוונות  

ת בעירייה, אני רק רוצה לראות שהדברים שעשינו הם יישארו  עתידיו

שנה זה   41שנה לטובת העיר נשר שמתוכם  43טובים, בכל זאת השקעתי 

בהתנדבות מלאה. אני לא רוצה לקלקל את המקום שאני אוהב אותו  

 והילדים שלי אוהבים.  

לת  ולכן כשאני שומע דברים על פסילת תיכון ובניית בית ספר תיכון ופסי 

בית יהושע ובניית בית ספר בית יהושע, אני שומע, אני מקווה רק שזה  

 לא על חשבון הבניה, 

 לא, לא.   ר. לוי, רה”ע:

 שלא יהיה על חשבון כלל, שיהיה על חשבון משרד החינוך בעניין הזה.  י. אדרי:

 ברור. משרד החינוך.  ר. לוי, רה”ע:

זה עושה לי טוב. למה? אני כבר לא אלך ללמוד, זה בטוח, שם, אבל  י. אדרי:

הנכדים שלי אולי ילכו וייהנו מזה, אבל אם הנכדים שלי ירצו ללמוד פה  

סבבה, צריך לראות, למצוא איך אחד נהנה והשני לא נפגע. זאת המטרה  

שלנו כחברי מועצת העיר ואנחנו פה כולנו בהתנדבות, אז אם שלומי  

ק, הוא יכול לצעוק עד מחר, אבל שורה תחתונה הוא גם רוצה  צועק וצוע

 טוב.  

ואם ראש העיר צועק אז הם רבים ביניהם ואנחנו לא אוהבים לבוא   

לבוא לשמוע איך שאתם    לישיבות האלה. מה יש לי לעשות בישיבה?

 יזיה הקטנה הזאת? היא לא מעניינת אף אחד.  ורבים כל פעם על הטלו 

להגיע במהלך המשפט, אבל חייבים להגיע למשפט,   לכן אני אומר אפשר 

לא לעשות שיבוש ולא ביזיון. במהלך המשפט, עורכי דין ערימה של  

עורכי דין בעניין הזה, לשבת עם ההגנה, עם התביעה ולסגור את זה  

 ולבוא עם החלטה ביחד לבית המשפט. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

טעם. שפיגלר,   תודה רבה, יחיאל, דברי טעם עם ניסיון. בהחלט דברי ר. לוי, רה”ע:

 אתה רוצה להתייחס? בבקשה.

כן, שתי דקות ברשותך. פשוט אתה חזרת פעמיים ששפיגלר הבטיח   ז. שפיגלר:

להעביר את הרשימה המלאה, אבל אני רוצה להזכיר לך שני דברים.  

אחד, סיעת הליכוד העבירה את כל חברי הליכוד כבר לפני למעלה  

 משנתיים וחצי אוטוטו.  

ביעו גם אבי דינמו, שאני רוצה לאחל לו שוב רפואה  במהלך הזמן ה 

שלמה, בריאות ושיחזור וייקח חלק במועצה כאחד מחברי המועצה לכל  

דבר. גם אבי בינמו בא והביע גם בזמן הישיבה את חוסר רצונו לבוא  

 ולהיות בשום ועדה.  

כלומר גם אחרי שמינית אותו הוא בא ואמר שאין לו שום רצון להיות   

וגם חברי יחיאל בא ואמר והוא צודק, והוא גם לי בפן האישי  בוועדה 

אמר באתי ליהנות השנה, סליחה, הקדנציה הזו. אני לא רוצה לקחת  

 חלק בוועדות מלבד, וזה כן העליתי ואמרתי לך, זה ועדת ביקורת.  

כלומר מבחינת כל האופוזיציה יש לך את כל הרשימות ללא יוצא מן   

עוניינים לקחת חלק בוועדה כזאת או אחרת  הכלל. זה שאחרים אינם מ 

זה עניין שלהם, הליכוד העביר את כל הרשימה של החברים שלו לכל  

 הועדות שהוא מעוניין להיות בהם.

טוב. שפיגלר תודה רבה גם על הדברים שלך. אני כואב לי רק שאנחנו   ר. לוי, רה”ע:

שלמה  מדברים על אבי בינמו שהוא לא נמצא פה ומאחלים לו רפואה 

ושוב מנסים דרך אנשים כאלה ואחרים להדיח אותו, את אבי בינמו,  

 במקום לכבד אותו, לראות שבעזרת השם יחזור,  

 )מדברים ביחד( 

וחבל   עשו את אותו הדבר לדוד עמר, עכשיו מנסים לעשות לאבי בינמו ר. לוי, רה”ע:

 שערכים לא קודמים לפוליטיקה.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 תגיד מי מנסה. ז. שפיגלר:

 )מדברים ביחד( 

 סעיף הבא.  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 אני אגיד לך כי לא נעים לי,  לא יודע אם אתה  ר. לוי, רה”ע:

 לא, אני יודע, אבל,  ז. שפיגלר:

 לי מכבודו של בינמו.  כי לא נעים לי, אני עדיין, אפילו כאן לא נעים  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

רועי, אתה אומר שלכולנו יש חלק בזה ואני לא חלק בזה ואני רוצה שזה   ז. שפיגלר:

 יהיה ברור. זה הכול. 

 אוקי. אתה חלק מזה, אל תדאג. אתה חלק.   ר. לוי, רה”ע:

 אתה במכתב שלך,  ש. זינו:

 אישור פרוטוקולים: .4

 20.6.2021הועבר אליכם ביום  – 19פרוטוקול ועדת כספים טו/

 מצ"ב+חוו"ד יועמ"ש  – 14פרוטוקול ועדת תמיכות טו/ 

 מצ"ב+חוו"ד סגנית יועמ"ש ומנהלת נכסים  – 10פרוטוקול ועדת הקצאות טו/ 

 ור פרוטוקולים. אני מבקש להתייחס לאישור הפרוטוקולים.  איש 4סעיף  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

 כשאני מדבר אתה לא יכול להגיד ששש,  ש. זינו:

 עכשיו תהיה רגוע.   :י.איבגי

 איוש ועדות העירייה ע"י נציגי האופוזיציה. - 3מס' נושא 

 

 לא נתקבלה החלטה.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אם מדברים על התנהגות מכבדת להגיד ששש לחברי מועצה, עם כל   ש. זינו:

 הכבוד, יש גבול.  

 חברים, אישור פרוטוקול.   ר. לוי, רה”ע:

 ראש העיר מדבר. :י.איבגי

 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש להתייחס,  ר. לוי, רה”ע:

 אני גם מבקש להתייחס.   ש. זינו:

קודם כל לפתיחה, אנחנו פותחים את  לתב"רים. אז ככה יש לנו תב"רים  ר. לוי, רה”ע:

 התב"רים הבאים. 

 רגע, מה הנושא עכשיו על סדר היום?  ש. זינו:

 אישור פרוטוקול.  ר. לוי, רה”ע:

 אישור פרוטוקול? איזה פרוטוקול?  ש. זינו:

 אישור פרוטוקולים.  ר. לוי, רה”ע:

 כל הפרוטוקולים,  ש. זינו:

 הפרוטוקולים. כל  ר. לוי, רה”ע:

 לא קיבלתי עד עכשיו חוות דעת בעניין, ש. זינו:

 כל הפרוטוקולים. אני מבקש ממך להפסיק להפריע לי.   ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

אנחנו נתחיל מעדכון תב"רים. אז ככה, קודם כל אנחנו פותחים היום   ר. לוי, רה”ע:

נת הסביבה,  מספר תב"רים, ברוך השם. אחד זה תב"ר של המשרד להג

אלף   55-אחוז הרשאה, כ 50אלף שקל לתוכנית סביב טבע,   109קיבלנו 

 שקל המשרד להגנת הסביבה.

תכנון והקמת קו ביוב ברח' התאנה, מי שמכיר את הבעיה ברח' התאנה   

עם הביוב שמה שכל הזמן מוצף בגלל המשאבות שנעשו ולא הועבר  

ה יש לה עלות של  מעולם שם קו כפי שהיה בתכנון המקורי, העיריי



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

משאבות שמה בערך עם החשמל ועם התיקונים ועם התחזוקה כחצי  

 מיליון שקל בשנה. אנחנו יוצאים לתכנון, נקבל אומדן.  

אחרי שיהיה לנו אומדן אנחנו נביא את זה כאן למועצת העיר לקבלת   

החלטה שאני ארצה שכולם יהיו שותפים לה מאחר ומדובר בעלות מאוד  

 יוב.  גבוהה של קו ב 

שיהיה ברור, צריך להוריד את קו הביוב עד לרח' האשל, מאחר ואי   

אפשר לחצות את הוודאי לכיוון חיפה, ביקשנו להתחבר לחיפה, לא ניתן,  

צריך להוריד אותו עד לאשל. אנחנו נשב כאן ונחליט אם שווה לנו חצי  

 מיליון כל שנה או להריץ את קו הביוב הזה. 

הדבר הנוסף הקמת שני מרחבי הכלה. קיבלנו תקציב ממשרד החינוך   

אלף שקל, עוד תקציבים ממשרד החינוך הקמה של מרחבים   120

חדשניים. מי שראה בתיכון, ביסודיים את המרחבים שאנחנו עושים, הם  

 צמודי תוכניות לימוד. מדהים.

חק א',  הקמת מתקן כושר גופני בגן הכוכב שמשויך לבית ספר רמות יצ 

בעצם בשילוב עם המורים לספורט של רמות יצחק א' הוחלט דווקא בגן  

הכוכב להקים שמה, יוכלו הילדים הבוגרים לעלות לשם כחלק משיעור  

הספורט. זה מתקן חדשני, יותר דומה מי שמכיר למתקני נינג'ה  

למיניהם, כשהיום זה מאוד הולך גם בבתי הספר, על חשבון משרד  

 אלף שקל שהצלחנו להביא ממשרד החינוך.  82החינוך ההקמה  

עיצוב גן חדשני בגן ההדס, מספר גננות הגישו למשרד החינוך דרכנו, זכה   

 אלף שקל. אגב כל זה אנחנו מיד נכנסים לשיפוצים. 90גן הדס בגן חדשני  

תכנון ובניית בית ספר בית יהושע, כפי שאמרתי קודם וציין יחיאל   

להניע את הליך התכנון גם של זה וגם   קיבלנו את הפסילה, מתחילים

הקמת אולם ספורט, אנחנו הגשנו עכשיו למשרד התרבות והספורט  

 ואנחנו מעריכים שנקבל גם תקציב לעוד בניה של אולם ספורט.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אנחנו הולכים להקים שם בית ספר חדשני, יפה, מודרני, עם אולם   

 ספורט חדש, עם יציע כמו שצריך.  

 אולמות, 5על הפיס  יש לך ממפ  :י. אדרי

זה לא מפעל הפיס, היום זה משרד הספורט העבירו ומשם אנחנו לוקחים   ר. לוי, רה”ע:

 את הכסף.  

עדכון תב"רים. שיקום קווי מים, אלה תב"רים שוטפים שאנחנו   

 משתמשים בהם לשיקום שוטף, תוספת חצי מיליון שקל. 

 שיקום ושדרוג קווי ביוב, תוספת של מיליון שקל.   

תכנון של מוסדות ציבור, אנחנו מוסיפים מיליון שקל מהתקציב הרגיל,   

מה שאומר שיש לנו עודפים בתקציב הרגיל ואנחנו מעבירים אותם  

לתב"רים. זה דבר שמזמן לא היה פה ואנחנו עושים את זה מישיבה  

לישיבה, מצליחים לחסוך כסף מתקציב העירייה ומעבירים לתב"רים  

 לטובת פיתוח העיר.  

פחים נוספים. מי שגר, יחיאל   100רכישה והתקנת פחים טמונים בעיר,  

מכיר, קובי מכיר בשכונת נשר למטה, התחלנו מהשכונות הוותיקות  

בכוונה, גבעת נשר, עברנו לנשר הוותיקה. תל חנן. עכשיו עוברים לאורן  

 הכרמל ומשמה לרמות יצחק, חצב ורמות יצחק.  

בו כבר פחים זה ברחוב התמר   הרחוב היחיד ברמות יצחק שהטמנו 

מאחר ועשינו, שדרגנו שם את כל הרחוב, כל ההחלפה, קווי מים, ביוב,  

סלילה, סימון, עצים חדשים, הנגשה, תאורת רחובות, ריהוט רחוב,  

עיצוב רחוב, גדרות חדשים עשינו שמה, אז גם הטמנו שם כבר את  

ת התב"ר  הפחים אבל מתחילים מלמטה כלפי מעלה, מעדכנים גם כן א

 מיליון ₪.   4,5-הזה ב



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

, אנחנו מקטינים אותו  2011- סוגרים תב"רים, תב"ר שהיה כאן מ 

וסוגרים אותו. שיקום קווי מים, בעצם היו המון המון תב"רים, אז  

 .  2266, סוגרים את 234אנחנו משאירים רק את  

מיזוג אשכול הפיס, אנחנו מקטינים את התב"ר, בעצם מתחת לאמדן   

צע את העבודה וסוגרים אותו. שיפוץ מרכז כמובן מיזגנו את  הצלחנו לב

שיפצנו. מי   םהוורדיהזה. שיפוץ מרכז נתיבים להורות למתבגרים ברח' 

וה  ושרוצה אגב נותנים שם שירותים, זה גם המקום להגיד תודה גם לאד

וגם לנעמי וגם לאופיר, השירותים שנותנים שמה למשפחות עם ילדים  

יוחדות זה משהו מדהים מה שקורה שם במרכז מיוחדים, משפחות מ

 הזה, אז גם כן מקטינים וסוגרים.

רכישת מבנה ושטח מויצ"ו, רכשנו כבר, סיימנו את הכול שם, את כל   

 הליך הרכישה, סוגרים את התב"ר. 

איטום גני ילדים, אירוסים ערבה והדס היה שמה, זה איפה שהמרכז   

המסחרי באלון, היה רטיבויות קשות מאוד של העסקים למטה, העירייה  

נתבעה ע"י העסקים, שילמנו גם דרך הביטוח כמה מאות אלפים והיינו,  

התחייבנו לבית המשפט לטפל בזה. זה היה התביעה עוד טרם תקופתנו,  

ה, אנחנו לקחנו על זה אחריות, יצאנו שמה לשיפוץ,  אבל זה לא משנ

פירקנו את כל הגגות, עשינו גגות חדשים, סידרנו שם את הכול והיום  

בחורף האחרון לא היו נזילות, יש לנו גם אחריות על העבודה, נקוה שזה  

 יישאר ככה. זה לגבי פתיחה וסגירה של תב"רים. 

עוני, רק כדי לסבר את האוזן  , בעצם דוח רב2020יש לנו דוח רבעוני של  

מסכם את כל השנה.   4למי שלא סגור על זה, בעצם דוח רבעוני רבעון 

אפשר להגיד שהוא מעין דוח סופי של השנה למרות שהוא לא הדוח  

אחוזים מה   95- המבוקר, אבל הוא דוח סופי. אנחנו יודעים, בוא נגיד ב

 ,  2020קרה בסוף  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  6רו זה שלמרות ההעברה של מעל אז קודם כל אחד הדברים היפים שק 

מיליון שקלים שהצלחנו גם לתב"רים לפרויקטים שוטפים, עדיין נשאר  

 אלף שקל בתקציב השוטף העירייה הצליחה לחסוך.   706עודף של 

מיליון שקל, סך הכול הכנסות   127היקף ההכנסות העצמיות שלנו הוא   

ענקיות בארנונה,  מיליון. חשוב לציין כאן שהשנה נתנו הנחות  191היו  

מיליון שקל עיריית נשאר נתנה הנחות בארנונה ולא קיבלה את   28כמעט 

  18כל השיפוי בחזרה ממשרד הפנים, מעבר להנחות הרגילות שהם בערך 

 מיליון שנתנו כתוצאה מהקורונה.   10-מיליון בשנה, עוד כ

אחוז   92ומשרד הפנים, בגלל שאנחנו רשות איתנה, החזיר לנו רק   

ום. זה אומר שהוא הכניס אותנו, כביכול היינו אמורים להיות  מהסכ

מיליון שקלים, וברוך   4,  3בגירעון מובנה של משרד הפנים כאן של בערך 

 השם, סיפרתי קודם שסיימנו ביתרה תקציבית את התקציב. 

 אחוז, היה ירידה, אי תשלום של מפעל מלט.   88הוצאות גביית ארנונה   

 הסכם הזה?  רגע, איפה ה ש. זינו:

 אתם מכירים,   ר. לוי, רה”ע:

 זה לא מצורף.  ש. זינו:

 בבקשה תן לי לסיים. זה לא אמור להיות מצורף.  ר. לוי, רה”ע:

 למה?  ש. זינו:

, תבקש תקבל אותו, אין בעיה.  2020גביית ארנונה מפעל נשר בשנת  ר. לוי, רה”ע:

ארנונה, לכן ירד לנו  לא שילמו לנו  2020-גביית ארנונה של מפעל נשר ב

 אחוז.  88-אחוז הגביה ל

 למה לא שילמו?   ש. זינו:

לא שילמו כי הם טוענים שהם סגרו את המפעל. נחתם איתם הסכם   ר. לוי, רה”ע:

 , 6מיליון שקל,  7פשרה שהם ישלמו 

 במקום?   ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 . זה יותר מורכב מלהגיד במקום, לכן אמרתי מי שירצה,6,9 ר. לוי, רה”ע:

 רים ביחד( )מדב

 אל תפריע לי.   ר. לוי, רה”ע:

 רק שאלה קטנה.  ש. זינו:

הוצאות שכר סך הכול, הנה אני כבר מסיים, הוצאות שכר אנחנו הוצאנו   ר. לוי, רה”ע:

מיליון הוצאות    2מיליון בערך. היה לנו  76,5מיליון, בעצם תקצבנו על   2

גם ממשרד   פחות מהמתוקצב. אני יודע שאני מקבל על זה הרבה תלונות

הפנים שאנחנו בתת כוח אדם בעירייה ואנחנו מקבלים תלונות ומקבלים  

הערות על כך ממשרד הפנים שאנחנו חייבים להרים את כוח האדם  

בעירייה, אבל עדיין אנחנו בוחרים לתת לכל עובד כאן לפחות שני  

 תפקידים כדי לחסוך את הכסף הזה. 

ני מקווה שאנחנו נמשיך ככה  מיליון שקל פחות מהמתוקצב וא  2-אנחנו ב 

וההערות האלה של משרד הפנים בדוחות שלו שיישארו הערות בדוחות,  

 אנחנו נמשיך לחסוך את הכסף. זה לעניין הכספים. 

 אתה לא פוגע בשירותים.  :י.אדרי

דקות דיברת רק על הפרוטוקול של ועדת כספים. ועכשיו אתה   11רועי,  ש. זינו:

 רוצה לדבר על, 

אני רציתי להסביר לכם, אני לא חייב לדבר על זה, אני רק רציתי   ”ע:ר. לוי, רה

 להסביר לכם.  

 לא, אבל אנחנו רוצים לשאול שאלות.   ש. זינו:

בבקשה. אם לא רוצים שאני אסביר אז בבקשה. שלומי, אתה רוצה אתה   ר. לוי, רה”ע:

 ראשון? 

 לא, אבל מה אתה רוצה להסביר?   :ש.זינו

 אין צורך, אין צורך. אני לא משחק את המשחק הזה.  ר. לוי, רה”ע:

 אין בעיה.  ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בבקשה. ר. לוי, רה”ע:

 קודם כל,  ש. זינו:

 שלומי זינו, חמש דקות, בבקשה תתייחס.  ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

אני מכבד אתכם, אתם לא מכבדים. אז בבקשה תתחילו. חברים, הציבור   ר. לוי, רה”ע:

 רואה, שומע אותי, אני מסביר לכולם. אם מפריעים לי להסביר,  

 )מדברים ביחד( 

 אני לא מתכוון,   ר. לוי, רה”ע:

 )מדברים ביחד( 

אני מסביר לציבור, יום יום אני מסביר לציבור. אני לא מתכוון לריב   ר. לוי, רה”ע:

ם על זה. אמרתי אני בא לישיבות לעשות אותם כמו שיחיאל אמר  אתכ

בכיף, שיהיה לו גם כיף כאן. בבקשה שלומי זינו. אתם לא רוצים שאני  

 אסביר. חמש דקות.  

 לא אמרנו שלא רוצים.  :י.אדרי

 הוא לא רוצה, הוא אמר כרגע, : א.קאופמן

 בבקשה שלומי זינו, חמש דקות. תתחיל. תודה.  ר. לוי, רה”ע:

 לפעמים כשמדברים מילים יפות צריך גם באמת לעמוד מאחוריהם.   ש. זינו:

 די להטיף, תדבר.   : א.קאופמן

 אם אתה, רוצה לעבור לאופוזיציה להצטרף אלינו?  ש. זינו:

 ממש לא.   : א.קאופמן

אני מבקש לא להיכנס לי בדברים. חמש דקות יש לי. מי שרוצה יתייחס   ש. זינו:

ל התייחסות. אז זה יפה לדבר, זה יפה לספר  אחר כך, אני אשמח לכ

סיפורים, זה יפה להצטלם עם צלמים מקצועיים, זה יפה אפילו ללכת  

לגנים של הילדים ולהצטלם עם כל ילד ולחלק תיק לבית ספר. זה גם עם  

 הבן שלי, חזר אלי עם המגנט למקרר. זה יפה מאוד.  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

טובה ואם באמת   בין זה לבין לקיים את זה ובאמת אם אתה רוצה רוח 

אנחנו בדרך להסדרה של לפחות אולי חצי מהקדנציה שנותרה נקבל את  

הזכות להשתתף בוועדות ולקחת חלק בדיונים כאופוזיציה אז בוא  

באמת תתחיל לשנות את סדר העבודה בישיבות המועצה. לא צריכים על  

 זה עתירה.  

דקות   11אני בזמן שלי מדבר ומבקש אם עכשיו ספרתי לך את הזמן  

הסברת רק בכותרות על הפרוטוקול של ועדת הכספים וכשהגעת לנושא  

, דוח רבעוני שבעצם, איך אמרת? מסכם את  2020של דוח רבעוני לשנת 

 כל השנה, עוד לא הגעת אליו ומה אתה מצפה מאתנו כחברי אופוזיציה? 

ואני מזכיר לך לפני שנתיים וחצי גם היית חבר מועצה והכול מתועד   

מוקלט, אתה מצפה מאתנו באמת לקיים דיון ועם כל הכבוד  והכול 

אנחנו נבחרי ציבור והדיונים במועצה נועדו כדי שהציבור יבין את כל מה  

שעומד מאחורי המספרים, לא הגיוני וכנראה שזו אולי תהיה העתירה  

הבאה כי אני לא מקבל חוות דעת משפטית, לא הגיוני שתרכז את  

ת, יש לנו על סדר היום עכשיו פרוטוקול ועדת  הפרוטוקולים של כל הועדו

כספים שכולל את כל התב"רים שדיברת עליהם, דוח עירוני, פרוטוקול  

ועדת התמיכות, פרוטוקול ועדת הקצאת נכסים, כל זה נתייחס בחמש  

דקות הספקת להתייחס לאחד   11-דקות, כשאתה בקושי ב 

 מהפרוטוקולים בכותרות. 

דקות, אני אנסה לגעת בכל מקרה בכותרות    2,5אבל אני לא, נשארו לי  

ועד שאנחנו לא נפנה לבית המשפט כנראה שהיועץ המשפטי, חברך  

הנאמן שלא מוכן לספק חוות דעת משפטיות, לא נזכה אז נלך לבית  

המשפט עוד פעם גם בנושא הזה, כי אם רוצים באמת להגיע לדיונים  

צחוקים אפילו אז   במועצת העיר, דיונים בריאים, טובים, חבריים, עם

 צריך לקיים דיון כי הציבור רוצה לשמוע את הדברים. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אבל בכל מקרה לגבי העניין של הכספים, אני חושב שחסוי לעיניים   

הרבה מאוד דברים, אבל הדבר שהכי קפץ בדוח הרבעוני הוא העניין  

יכול  שכשאני אמרתי את זה בפוסט בפייסבוק אנשים אמרו מה, לא 

 והנה זה מגיע.  יכול להיות  , באמת, לאלהיות

אלף שקלים לשלושת הנבחרים,   276יש תוספת שכר של  2020בשנת  

אלף   276שהציבור יבין, ראש העירייה ושני סגניו קיבלו תוספת של 

 לשכר שלהם.   2020שקלים משנת  

ואני הולך לדוח של בעלי השכר הגבוה בעירייה שמגיע בעמודה האחרונה   

בעלות השכר של כל אחד ואחד מהבכירים האלה מחוק כאילו בלי כוונה  

אבל אנחנו גם יודעים לעשות חשבונות גם עם המחיקה הזאת של  

המספרים, וכולם קיבלו אותו דבר, אנחנו מגלים שסך הכול עם העלאות  

ירים, וזה רק הבכירים האלה, יש מתחתיהם כנראה  השכר של אותם בכ 

עוד, אנחנו לא רואים כי אתה לא מזמין אותנו לעיון בבקשות במסמכים  

לא  שאנחנו מבקשים, ביניהם המצבת של כוח אדם אחרי שהוצאת, אני 

כמה הוצאת, אבל הוצאת מלא עובדים לחל"תים, מלא לא הוחזרו,   יודע

ירייה דאגו לפטר או דאגת שיפטרו  דווקא את העובדים הכי חלשים בע

בצורה כזאת או אחרת ואחרי זה מתלונן על התקן כוח אדם, אז אני  

 אשמח לבוא לעיין בכל הנושא הזה של הכוח אדם.

אבל השורה התחתונה זה שאני הייתי רוצה לגעת באמת בסימן שאלה   

. מה  2020אלף שקלים בשנת  57מה זה החזר הוצאות למאגר העירייה  

וזה מעבר לשכר הגבוה שהוא    47,406זה החזרי הוצאות? ליועץ המשפטי, 

 מקבל שהוא מציין פה בדוח ואני אעלה אותו.  

אלף   276-, ה2020פות לשנת  עשיתי איזשהו סיכום פשוט של כל התוס 

שקלים שאישרתם לעצמכם וכל התוספות והחזר ההוצאות, הגעתי  

לסכום של מיליון שקלים. אני מאמין שבמיליון שקלים האלה היה  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אפשר להשתמש כדי לא להעלות את הארנונה, היה אפשר להשתמש כדי  

שקלים, היה אפשר   500שקלים במקום    2,260שהצהרונים לא יעלו 

בהם הרבה דברים. ולצערי הרב תם לי הזמן וזאת ההתייחסות  לעשות 

 שאני יכול להתייחס. 

 תודה שלומי.  ר. לוי, רה”ע:

והייתי מאוד מבקש כבר בדיון הזה כן לקבל אפשרות להתייחס לנושא   ש. זינו:

 של התמיכות ושל הנכסים. אין זמן. 

 יישר כוח. יחיאל בבקשה.  ר. לוי, רה”ע:

תענוג? זה כשאתה יושב באופוזיציה ויסלח לי שלומי   אתה יודע מה  י. אדרי:

ויסלח לי ראש העיר, אני יודע מה זה אופוזיציה. כשאתה נכנס  

אלף החזר הוצאות,   50לקואליציה אתה רואה אז נכון, זה נשמע הרבה 

 אלף החזר הוצאות,  40

 על מה.   לא יודעעל מה? אני   ש. זינו:

 זה דברים, החזר הוצאות לרכב, לטלפון,  י. אדרי:

 שהחוק קובע.  ר. לוי, רה”ע:

אלף שקל הוא מקבל, אז אתה יודע מה?    50ציבורית כשאתה אומר  י. אדרי:

 סבבה.  

 )מדברים ביחד( 

יחיאל, לשניה רק תסביר למי שלא יודע כי אתה הוותיק כמו שאתה   ר. לוי, רה”ע:

אומר, איך נקבע שכר כי אתה היית גם ממלא מקום של סגן ראש העיר,  

 אש עיר ואולי האופוזיציה ישמעו. ר

אלף שקל זה    300אני בטוח שהם יודעים. פוליטית לבוא ולהגיד קיבלו  י. אדרי:

 נשמע וואו. ומיליון שקל זה נשמע וואו. אבל אם אנחנו,  

 )מדברים ביחד( 

 אם נכנס לדקויות זה לא הם מחליטים.   י. אדרי:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

החזר הוצאות רכב. והיועץ המשפטי  מי שלא לוקח רכב מהעירייה מקבל  ר. לוי, רה”ע:

 והמנכ"ל לא מקבלים רכב מהעירייה. 

 אבל משלמים להם החזר הוצאות רכב.  ש. זינו:

 בבקשה. ר. לוי, רה”ע:

 אלף תוספות,   276- וזה לא קשור ל ש. זינו:

 לא, זה לא שייך.  י. אדרי:

 בבקשה יחיאל, בבקשה, לא להפריע ליחיאל.  ר. לוי, רה”ע:

נכון, אני מסכים שעם אחרי כל כך הרבה דברים שלא הסכמתי עם   י. אדרי:

שלומי בחיים, אני מסכים איתו שאי אפשר בחמש דקות לדבר על כל  

 הפרוטוקולים שיש. זה לא נכון. גם אם אני רוצה אני לא יכול.  

ראיתי פה דברים יפים, דברים נחמדים, אבל אני לא יכול לשאול את כל   

ר רפאל? למה אני צריך לתת לו מבנה? הקצאה.  השאלות. מי זה בית ספ

 מי מפעיל אותו? באיזה מקום זה יהיה? לא יודע.  

כשאני מסתכל על הדברים שהעירייה חוסכת על מנת לתת שירות יותר   

טוב לתושב, אז זה תענוג, אני חושב שזה מה שצריך להיות, ככה צריך  

 השירות.    לנהוג. ואני הערתי הערת ביניים האם זה לא על חשבון

אם זה לא על חשבון השירות והעירייה יכולה לחסוך, סבבה. אבל אם זה   

על חשבון השירות לתושב זה לא בסדר. ולכן תבדקו לכם את זה אתם.  

 יש באמת רווח והפסד לתושב בקופת העירייה.  

קשה מאוד, רועי, בחמש דקות לעבור על כל הפרוטוקולים האלה. אני   

 ותנו או לחילופין,  רוצה להצביע ותעזוב א 

 או להזמין פיצה.  ש. זינו:

לא, לא, לא. ולכן אני בא ואני אומר, שלומי אל תפריע לי, ולכן אני בא   י. אדרי:

ואני אומר אולי על פרוטוקולים של תב"רים שאנחנו יודעים יש לך חומר  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

נלווה, תקרא, יש לך הערות, תשלח את זה לראש העיר, תקבל תשובות.  

 דפים בחמש דקות.   20אבל זה לא נכון, לא נכון לעשות דיון על 

 .300? 20איזה  ש. זינו:

 אני לא יודע מאיפה להתחיל ואיפה לסיים. תהיו בריאים.  י. אדרי:

 טוב. תודה רבה. שפיגלר?  ר. לוי, רה”ע:

 כן. ז. שפיגלר:

 בבקשה.  לוי, רה”ע: ר.

נתחיל בנושא התב"רים לגבי רח' התאנה. רח' התאנה עפ"י מה, ותתקן   ז. שפיגלר:

אותי אם אני טועה, יודע שכל נושא השאיבה מהקומה העליונה אמורה  

 להיות ולהתבצע באחריות הקבלן המבצע.  

מ' נקודת ביוב שאליה הוא   5, 4, מתחתיו  00העירייה אמורה לתת בגובה   

ר לשאוב את כל הצרכים ובמידה ויש בעיה וזה היה מהיום הראשון,  אמו

מהיום הראשון זה היה אמור להיות באחריות הקבלן, אלא אם כן נחתם  

איתו הסכם אחר. אז זה לגבי התב"ר, כי אם זה באחריות הקבלן אין  

 מיליון שקל.  2שום סיבה להוציא 

 . זה הבעיה שלך, לא שום דבר אחר 10חלקה  י. אדרי:

 אבל השאלה מי נושא בעלות.  ז. שפיגלר:

 )מדברים ביחד( 

 אם הקבלן לא ביצע את העבודה בואו נתבע אותו ונשלם.  ז. שפיגלר:

לא, מי אמר שהוא לא ביצע את העבודה? הוא ביצע את העבודה. אתה   ר. לוי, רה”ע:

 עושה את התחזוקה השוטפת. אתה לא בונה את המשאבה.

 יחה רועי, הוא נותן אחריות.  בסדר. אבל סל  ז. שפיגלר:

 אתה לא בונה את המשאבה.  ר. לוי, רה”ע:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

סליחה, הוא עשה את המשאבה. יש אחריות של הקבלן, אחריות ביצוע.   ז. שפיגלר:

מהיום הראשון הדיירים ברח' התאנה סבלו מרורים מנושא של 

 השאיבה, 

 שנה.   25בסדר, עברו  ר. לוי, רה”ע:

 אוקי.  ז. שפיגלר:

 שנה.  20עכשיו התעוררת?  רה”ע:ר. לוי, 

 שנה.  13שנה, זה הרבה פחות. זה  20לא  ז. שפיגלר:

 אבל זה לא משנה, חבר'ה, הם מביאים את המים למפלס שהעירייה,  :י.איבגי

 )מדברים ביחד( 

חברים, לא להפריע לשפיגלר. בבקשה, תנו לו לדבר. שפיגלר בבקשה,   ר. לוי, רה”ע:

 אתה אומר דברי טעם. 

אני רוצה להתייחס לדברים שפשוט לא ברורים או אולי זה טעות או   שפיגלר:ז. 

 אולי יש הסבר אחר. 

 בבקשה. ר. לוי, רה”ע:

בשכר בנושא של בריאות. שנה שעברה התקציב היה לעובד   83סעיף מס'   ז. שפיגלר:

אלף, העובד הזה לא עובד, כלומר השנה עדיין אנחנו   117אחד סכום 

רה עם אפס עובדים בעלות של כמעט אותה  מתקצבים את אותה מש

 עלות.  

 איזה עמוד? תפנה אותי בבקשה. ר. לוי, רה”ע:

 . 10מתוך  9אנחנו מדברים על עמוד  ז. שפיגלר:

 אוקי. תמשיך.  ר. לוי, רה”ע:

עובדים, ירד עובד אחד   14יש לנו את נושא של פיקוח עירוני. היו לנו   ז. שפיגלר:

להניח שאם אתה משחרר עובד, מפטר עובד,  והשכר עלה. כלומר סביר  

 זה אותו דבר.   78השכר ירד בהתאם ולא יהיה יותר גבוה. אז גם בסעיף 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

עובדים   55לי אישית כואב מאוד גם בנושא של הגמלאים שסך הכול היו   

עובדים כמעט על אותו שכר, פלוס מינוס. זה אומר שבמקום    56וכרגע יש 

וד שני עובדים, כרגע יש, סליחה, עוד  לבוא ולתגמל את הגמלאים, תן לע 

 עובד נוסף שכר גבוה יותר,  

 מה זה קשור? זה פנסיה תקציבית. תגיד לי על מה אתה מדבר? ר. לוי, רה”ע:

 למה?  ז. שפיגלר:

 מה זה גמלאים? מה עובדים אצלי גמלאים?   ר. לוי, רה”ע:

 זה לא גמלאים שעובדים שמה? ז. שפיגלר:

 לאים שעובדים? גמלאי יכול לעבוד? לא, זה פנסיה תקציבית. מה זה גמ  ר. לוי, רה”ע:

 סליחה.   ז. שפיגלר:

 ובדרך כלל שלא נדע כשזה יורד זה ששני בני הזוג הולכים לעולמם. ר. לוי, רה”ע:

יש לנו תשלומים לא רגילים שאין כאן שום פירוט שאתה מכניס כאן,   ז. שפיגלר:

  5אחרים אותו דבר, עמוד . יש לנו מקורות 10מתוך  6עמוד  99סעיף 

שאתה כותב ממקורות אחרים, אתה לא מפרט גם את   10מתוך 

 הסכומים. וזה לא משנה אם זה הכנסה או הוצאה,

רגע, אני חייב לעצור אותך, אני אתן לך את הזמן, רק כדי להגיד לך מה   ר. לוי, רה”ע:

שנקרא באמת רק בשביל להסביר, חלילה לא מהתנשאות. כל הפורמט  

 זה פורמט שאנחנו לא בונים אותו, אנחנו מקבלים, תקשיב, פורמט, הזה

 אבל הוא יכול לשנות פירוט.  ז. שפיגלר:

הכול בסדר. חבר'ה, אני רוצה להסביר. לא באת לשמוע, הכול טוב.   ר. לוי, רה”ע:

 שפיגלר, בבקשה דבר, הוא מפריע לך, 

 שתי מילים.   ש. זינו:

 ביזיון ההתנהלות הזאת.   ר. לוי, רה”ע:

 לא משנה מה, שתי מילים שיסבירו מאיפה זה הגיע.   ש. זינו:

 מנסים להגיד לך אבל אתה קוטע.  ר. לוי, רה”ע:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 בלי ללמד ולתת ציונים.   ש. זינו:

 בבקשה. שפיגלר בבקשה, בבקשה תמשיך. כן.  ר. לוי, רה”ע:

 יש לנו את נושא של,  ז. שפיגלר:

 ההתייחסות שלי.  חבל על   ר. לוי, רה”ע:

מיליון    7יש כאן נושא של רכישת המים. העלות של רכישת המים היא  ז. שפיגלר:

 שקלים, ההכנסות הם, רועי? 

 תמשיך, תמשיך.   ר. לוי, רה”ע:

. אני  14,940מיליון שקלים, ההכנסות  7,322הוצאות לרכישת המים  ז. שפיגלר:

ן ההכנסות, גם אם  חושב שהפער הזה הוא כל כך גדול בין ההוצאות לבי

אני מכניס את כוח העבודה הנלווה לזה. זה אומר שאו שלוקחים  

מבחינת הוצאה על המים או שמורידים את העלויות   2מיליונים שזה פי 

 שמה לתושבים.  

 למה העירייה קובעת את תעריף המים?  ר. לוי, רה”ע:

 אתה יכול הכול, אתה יכול לעשות הכול בהסכמה.   ז. שפיגלר:

בהסכמה עם מי? מה אתה ממציא דברים? מה אתה רוצה שיהיה לך כאן   ר. לוי, רה”ע:

 תאגיד מים תגיד לי? לשם אתה חותר, לתאגיד מים? 

 )מדברים ביחד( 

 חברים, נגמר הזמן. בבקשה, יש לך עוד דקה.  ר. לוי, רה”ע:

. אני תמיד תומך במורים.  10השכר בסעיף, בעמוד   יש לנו בנושא של ז. שפיגלר:

 רועי, זה אליך בבקשה.  

 תדבר. אתה מתייחס אלי?   ר. לוי, רה”ע:

,  178קשה לי להבין כיצד תוספת שכר לשני מורים כאן שהכנסתם של  ז. שפיגלר:

כמעט מהשכר   2ואותו דבר למנהל מחלקת המים קפיצה בשכר פי  125

מהשכר, עליה   2ורים, שני המורים קיבלו פי  שהוא קיבל. זה אומר גם המ 

ממה שהוא קיבל    2אחוז ואותו דבר גם מנהל מחלקת המים פי  100של 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

בעבר. דבר אחרון ואני אסיים בזה, חמש דקות לדוח כזה זה מצחיק,  

 שנה שעברה עמותת הכדורגל,

 שפיגלר, נגמר לך הזמן וקיבלת עוד שלוש דקות מעל כולם.  ר. לוי, רה”ע:

אוקי. שנה שעברה קבוצת הכדורגל שבשעה טובה עלתה לליגה א' לא   פיגלר:ז. ש

 תוקצבה בשקל אחד.  

 זה לא נכון.  ר. לוי, רה”ע:

אלף שזה מקובל.   250-ועכשיו כשהיא עולה לליגה א' היא תוקצבה גם ב ז. שפיגלר:

אני הייתי ממליץ כיוון שהיא העמותה היחידה דרך אגב ששנה שעברה  

 לא תומחרה, 

 זה לא נכון. זה לא נכון.   לוי, רה”ע:ר. 

 זה מה שאתה כאן כתבת. ז. שפיגלר:

 זה לא נכון.   ר. לוי, רה”ע:

 זה מה שכתוב,  ז. שפיגלר:

 לא שהיא לא תוקצבה, היא לא הגישה את המסמכים. זה משהו אחר.   ר. לוי, רה”ע:

 אוקי. אז היא לא תוקצבה.  ז. שפיגלר:

תוקצבה. היא כן תוקצבה, היא לא הגישה מסמכים. אתה רוצה  היא כן  ר. לוי, רה”ע:

 שאני אתן להם כסף בלי, 

 )מדברים ביחד( 

 אנחנו חיים מהפרוטוקולים.   ז. שפיגלר:

 אתה רוצה שאני אתן להם כסף בלי שהם יגישו מסמכים? ר. לוי, רה”ע:

 לא, אנחנו לא יודעים.   ז. שפיגלר:

 )מדברים ביחד( 

הזמן, אתה לא נותן לי גם לענות לך. אתם לא מכבדים. בבקשה  חבל על   ר. לוי, רה”ע:

 תסיים.  

 אני חושב באמת שכרגע בכל זאת לתקצב אותם,  ז. שפיגלר:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

חברים, נגמר הזמן. תודה רבה, שפיגלר, על ההערות שלך. צר לי שאי   ר. לוי, רה”ע:

 אפשר,

 כמה מקבלים, כדורגל כמה מקבלים?  י. אדרי:

 . 250 ז. שפיגלר:

 השנה כמיליון שקל כולל שימוש באצטדיון.   לוי, רה”ע:ר. 

 )מדברים ביחד( 

 לא, זה לא עולה, לתושבים לא עולה כסף.  ר. לוי, רה”ע:

 אלף שקלים?  250אלף קבוצה שעולה לליגה א',  250 ש. זינו:

 שלומי זינו בעד הכדורגל. עוד שנייה אני מתעלף.   ר. לוי, רה”ע:

 משחק.ראיתי אותך ביציע ב ש. זינו:

וואי וואי וואי וואי, עוד שנייה אני מתעלף. חברים, אני אפילו צוחק, מזל   ר. לוי, רה”ע:

שיש לי מסכה. שפיגלר, תודה רבה. רציתי להתייחס האמת לדברים שלך  

וצר לי שקוטעים אותי. אני אעלה את זה להצבעה. מי בעד אישור  

 הפרוטוקולים? 

 אני נמנע ורוצה לנמק. ש. זינו:

 בעד. מי נמנע.  8 , רה”ע:ר. לוי

 אני נמנע ורוצה לנמק.   ש. זינו:

 אין נגד. חברים, תודה רבה. הישיבה הסתיימה. נמנעים. מי נגד? 3 ר. לוי, רה”ע:

 אני יכול לנמק?  ש. זינו:

 לא. ר. לוי, רה”ע:

 כשאני נמנע מגיע לי לנמק.  ש. זינו:



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 זאת הישיבה הכי ארוכה שהייתה בקדנציה. י. אדרי:

 

 
 *** נעילת הישיבה *** 

 

 רועי לוי

 ראש העיר 
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