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נ.ג 2.4.19

עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
מס' )879( 7/2019
התקיימה בתאריך  ,27.3.2019כ' באדר ב' ,תשע"ט
נוכחים:
מר רועי לוי ,ראש העירייה
מר ישי איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
גב' אדווה קאופמן ,משנה לראש העיר
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר אבי בינמו ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה
מר ליאוניד נוסימוביץ' ,חבר מועצה
נעדרים:
מר דני קרן ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מוזמנים:
מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר
עו"ד מעיין פולק ,סגנית יועמ"ש העירייה
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אייל לרמן ,דובר העירייה
סדר היום:
סעיף  – 1אישור יועץ משפטי עו"ד אורי גרינברגר.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03525

2

נ.ג 2.4.19

סעיף  – 2מינוי ראש העיר רועי לוי כנציג העירייה בדירקטוריון החברה העירונית המשותפת
מתחם בתי זיקוק.

פרוטוקול
מר ישי איבגי:

ערב טוב לכולם ,אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין .מספר  .7/2019 - 879קודם כל אני רוצה להגיד שיש אנחנו
עכשיו בימים של סביב יום המעשים הטובים .אז ככה מי שרוצה
להצטרף לפעולות שנעשות בעירייה בשלוחותיה ,בתי ספר להכול
היום הייתי בכמה בתי ספר .מוזמן תמדדי לעדכן אותנו ,ואנחנו נגיד
לכם איפה יש פעילויות ובעצם להגיע .בעת הזו כמובן אנחנו רוצים
לחזק את ידו של צה"ל ,של כל מערכת הביטחון.

אבי בינמו:

של ביבי נתניהו של ביבי נתניהו ,ראש הממשלה ראש הממשלה.

מר ישי איבגי:

רגע שניה אני יכול להגיד שאני רוצה לחזק תן לי לחזק ,תן לי לסיים
אבי את כל מערכת הביטחון ואת כל כמובן ההנהגה שלנו .שהקדוש
ברוך הוא ייתן להם תבונה ושכל ,כדי לעשות את הדבר הכי טוב עבור
המדינה אמן .אבי אתה רוצה להגיד משהו בנושא?

דובר:

רגע נוכחים ונעדרים?

מר ישי איבגי:

יפה נוכחים בישיבה :שגית גליק ,פרח אסטרוגנו ,לאוניד נוסימוביץ,
אדווה קאומפמן ,תומר כהן ,גיאורגי ההרשקוביץ ,אבי אברהם בינמו
ואני ישי איבגי ממלא מקום ראש העיר .נכנס גם שלומי ז'ינו ,צוות
המקצועי שלנו .מעיין פולק הסגנית של היועץ המשפטי  ,ובעצם אני
שמח כמו שאמרתי לפתוח את הישיבה .נמצא אתנו גם מנכ"ל
העירייה צחי שומרוני ,ודובר העירייה אייל לרמן .אני שמח לפתוח
עם הנושא אישור...

דובר:

רק חסרים?

מר ישי איבגי:

חייב להגיד חסרים?

דובר:

כן.

מר ישי איבגי:

טוב חסרים זאב שפיגלר ,רועי לוי ראש העיר ויחיאל אדרי ודני קרן.

סעיף  – 1אישור יועץ משפטי עו"ד אורי גרינברגר.
מר ישי איבגי:

אז אנחנו מתחילים את הנושא הראשון .אישור יועץ משפטי ,עורך
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דין אורי גרינברגר .פרוטוקול וועדת מכרזים לעובדים בכירים ומנגנון
וקורות חיים ,נמצא לעיון חברי מועצת העיר בלשכת ראש העיר
בתיאום מראש .מי רוצה לדבר בנושא?
מר שלומי זינו:

אני.

מר ישי איבגי:

שלומי בכבוד.

מר שלומי זינו:

אבל אני אחרון.

מר ישי איבגי:

אחרון אבי אתה רוצה לדבר ראשון?

אבי בינמו:

לא.

מר ישי איבגי:

לא שלומי אז אתה הראשון ואחרון .יאללה תפעיל את הזמן.

מר שלומי זינו:

או קיי ערב טוב לכולם .קודם כל אני שמח שבשעה טובה ,מסתיימת
הקדנציה של היועץ המשפטי שלא מילא את תפקידו .לפחות בכל
התקופה שאני מדבר על משהו קרוב ,הייתה פעילות של מועצת העיר.
אם זה בחמש שנים האחרונות ואם זה גם לאחר שהתחלף ראש
העיר ,את דעתי בכל פורום וכל מקום אמרתי עליו בהרבה עניינים.
אני אפילו עוד בטרם מוניתי להיות חבר מועצה בקדנציה הקודמת.
הצלחתי להביא ישיבה מיוחדת שתקיים דיון בנושא התפקוד הלקוי
שלו ,בהערכה ממש זהירה עשתה נזקים מאוד גדולים לעיריית נשר.

מר ישי איבגי:

שלומי סליחה שאני קוטע אותך ,נכנס מבקר העירייה גלעד.

מר שלומי זינו:

עשתה נזקים מאוד רציניים לעירייה ,אם זה נזקים כלכלים ואם
נזקים בהתנהלות של מועצת העיר ועיריית נשר .ואני אומר את זה על
בסיס נתונים מאוד בדוקים .ואני מאוד מקווה שהיועץ המשפחתי
הנבחר ,שנבחר בוועדת הבכירים על ידי רוב החברים ימלא את
תפקידו כשומר סף .למרות שאני ציינתי בוועדה ואני אציין את זה גם
במועצת העיר ,כדי שכל הציבור בנשר יהיה שותף להשגות שאני
העליתי בקשר למילוי שלו .אני חושב כאחד שהוא חבר במועצת העיר
עיריית חיפה ומשתייך ,ואיש פוליטי של מפלגת היום זה כחול לבן זה
כבר לא יש עתיד יהיה לנו מאוד קשה ,ויהיו פה הרבה מאוד עניינים
מאוד בעייתיים .והיה לא ניסיונות מה שנקרא מאוד קשים בתפקוד
שלו ,במיוחד לאור הקשרים החבריים שיש לו עם המנכ"ל שהגיע גם
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מיש עתיד וגם מרועי לוי שהגיע מיש עתיד .אבל מכיוון שהחוק
מאפשר את המינוי הזה בכל אופן עד שנקבל את האישור ממשרד
הפנים ,וכיוון שאני בתור בן אדם התרשמתי ממנו באופן מאוד חיובי.
אז אני מאמין שאם מבחינת התנאי סף הנדרשים הוא עומד בתנאים
ומשרד הפנים יאשרו אותו ,אני מאמין שאם הבן אדם רוצה הוא
יוכל איכשהו להתגבר על כל העניינים האלה .והמבחן יהיה שלו של
המנכ"ל של ראש העירייה .ואני מאחל בשם סיעת הליכוד לעבודות
שהוא ...עדיין יש פוליטיים במפלגת כחול לב .אני מאחל שבאמת
ישנה את הקור ואת הפאזה ויעשה את העבודה בתור יועץ משפטי,
שאמור להיות שומר הסף .ואני מאחל גם לך הסגנית של היועץ
המשפטי שתעשי את העבודה שלך גם ,כי את הביקורת שהייתה לי
על היועץ המשפטי אמרתי הרבה פעמים ואני אמרתי את זה גם
עכשיו .ואני חושב שאי אפשר ששומר סף לא יעשה את העבודה שלו.
ברגע ששומר סף לא יכול לעשות את העבודה שלו ,הוא צריך או
להתפטר או להתלונן במקומות ...לפנות לממונים עליו .אנחנו בתור
חברי מועצה חייבים שומרי סף חזקים ,חייבים יועץ משפטי חזק
חייבים גזבר חזק .וגם המנכ"ל אפילו שהוא משרד אמון ,הוא גם
איזשהו תפקיד של שומר סף .אני אנצל את הדקות האחרונות
שנשארו לי ואני ארצה לקבל ממך ישי כממנה מקום ראש העיר,
סקירה או איזשהו הודעה במועצת העיר .בקשר לפרסומים
האחרונים של הבלגן עם הוועד עובדים והעירייה .הם כמובן לא
תמכו בי בבחירות ,הם גם הצהירו שהם תמכו בבחירות בכם תמורת
החלטות תושב .ועכשיו ההחלטות האלה הם טוענים שהם לא
מתקיימים .הם טוענים שנאמרו מולם דברים קשים ,הכל מפורסם
בפייסבוק של יושב ראש וועד העובדים .ואני לא לוקח צעד בעניין
הזה ,אבל אני מאוד מבקש שנקבל סקירה במועצת העיר .כי לפי
הטוקבקים שיש שמה בפוסט הזה ,יש שמה גם חשדות ממש פלילים.
זאת אומרת יש שמה האשמות מאוד קשות .או שצד אחד סוחט את
הצד השני ,הוועד עובדים סוחט את ראש העיר .או שראש העיר או
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מישהו מטעמו לכאורה לפי מה שהם טוענים ,הבטיחו להם הבטחות
לפני הבחירות שתמורת זה הם תמכו בבחירות במועמדות שלו.
הדברים זה לא דברים פשוטים ,זה לא וויכוח של שני חברי מועצה.
זה יושב ראש וועד עובדים של עירייה שמטיח האשמות כל כך קשות,
וטוען טענות קשות מאוד כלפי המנכ"ל .עוד הפעם הכל ניתן
לפרשנות הכל ניתן להבנות .אבל אני ראיתי ושמעתי על מאבקים,
אתה היית הרבה זמן סגן יושב ראש וועד עובדים .חייבים לתת
הודעה למועצת העיר לציבור ,כדי להבהיר את הנושא הזה .אי אפשר
לטאטא את זה ,זה לא עסק פרטי זה עסק ציבורי .ובזמן שאנחנו
דנים פה בשכר בכירים של  85אחוז ,ליועץ המשפטי שזה מה שהחוק
קובע כן? ובזמן שאנחנו מדברים כמעט מידי ישיבה על מינויים
שונים כאלה ואחרים בשכר של בכירים ,ומעלים את הארנונה ועוד
ועוד ועוד כדי לתת התייחסות כדי שהציבור ידע במה מדובר.
בהצלחה ליועץ המשפטי.
מר ישי איבגי:

סיימנו אז קודם כל אני רוצה להגיד ,תודה באמת אם סיימנו לוועדה
לרבות נציג האופוזיציה שלומי ,שתמכו ביועץ המשפטי החדש
שנבחר.

אבי בינמו:

אחרי מה שהוא אמר הוא גם תמך?

מר ישי איבגי:

כן ,הוא אמר את זה אבל הוא גם אמר שזה היה בתמיכה .הוא אמר
רק את ההשגות שמוציאים בוועדה .אני חושב שהוועדה גם שלומי
יודע ,התנהלה בצורה מצוינת.

מר שלומי זינו:

כל מי שהיה אחרי טנדלר ,לא משנה שיביא עורך דין...

מר ישי איבגי:

שלומי שלומי לפעמים עדיף ..שלומי בוא נכבד.

אדוה קאופמן:

בלשון אין עצם בלשון אין עצם.

מר שלומי זינו:

הבן אדם הזה עשה נזקים גדולים לעירייה ולעיר ,וכל מי שיהיה
במקומו הוא יותר טוב ממנו.

מר ישי איבגי:

שלומי לשון רכה אומרים ,תשבר גרם .שלומי אמרתי לך הבן אדם
יסיים את תפקידו ,בוא נכבד אותו עד ליום האחרון .עכשיו אני רק
רציתי להגיד תודה בנושא הזה .אני יעלה את הנושא להצבעה ואז
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אני אתייחס לגבי מה ששאלת ,לגבי וועד העובדים .או קיי אז ככה
הצעת ההחלטה.
מר שלומי זינו:

רגע ועוד משהו אחד קטן .אני דווקא בגלל מה שהתפרסם שהוא
דוחה את ההתפטרות שלו ,למרות שאנחנו במכתב ...התפרסם היום
היום או אתמול בתקשורת שהוא דוחה...

מר ישי איבגי:

אז תן לי להגיד.

מר שלומי זינו:

אז אני שואל אותך שאלה ,אני מציע שואל תעשה מה שאתה רוצה.
שהוא מבקש לדחות את ההתפטרות שלו מהמועצה ,עד שיתקבל
אישור ממשרד הפנים .אנחנו עכשיו בתקופת בחירות ,יש פה דברים
לא ברורים...

מר ישי איבגי:

אז אני אענה לך עוד פעם .קודם כל שיהיה מה לעדכן ,ואני מאמין
שיהיה מה לעדכן .כולם ידעו כולל אותך וכולל את כל הציבור .כי
כמו שנהגנו מתחילת הדרך ועד היום רק בשקיפות נשים את הכל על
השולחן ,ותאמין לי שלא יחסר מידע מאף אחד.

מר שלומי זינו:

אז בוא נסיים את ההצבעה בזה שהוא התפטר מהמועצה.

מר ישי איבגי:

אז שלומי עוד פעם אני אומר .אתה תסייג איזה הצבעה שאתה רוצה.
אתה תיתן הצעה נגדית מה שאתה רוצה ,אנחנו נעלה את ההצעה
שלנו וכמו בכל שלטון דמוקרטי הרוב יקבע .אז ככה הצעת ההחלטה
שלנו א' מאשרים את המלצת וועדת המכרזים לעובדים בכירים
ומנגנון למינוי עורך דין אורי גרינברגר ,לתפקיד יועץ משפטי של
עיריית נשר החל מיום  20.5.19לפי שכר בכירים של  85אחוז משכר
מנכ"ל בהתאם לגודל הרשות .עוד פעם אני חוזר על הכל כדי שיהיה
ברור בסדר .הצעת ההחלטה א' ,מאשרים את המלצת וועדת
המכרזים לעובדים בכירים ומנגנון למינוי עורך דין אורי גרינברגר.
לתפקיד יועץ משפטי של עיריית נשר החל מיום  20.5.19לפי שכר
בכירים של  85אחוזים ,משכר מנכ"ל בהתאם לגודל הרשות .ב'
בהתאם לאישור משרד הפנים מהגברת וידרמן ,מנהלת אגף בכיר
בקרת הון אנושי .תתקיים חפיפה בשכר לתפקיד היועץ המשפטי,
לעורך דין אורי גרינברגר החל מתאריך  .28.4.19מי בעד? מי בעד?
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אחד שתיים שלוש ארבע ,רגע חמש שש אני שבע .ואתה מה אתה
רוצה להיות נגד?
(רועי לוי ראש העיר נכנס)
מר שלומי זינו:

לא אני רוצה להציע הצעה נגדית.

מר ישי איבגי:

בסדר קודם כל לגבי ההצעה הזאתי ,אתה בעד או נגד?

מר שלומי זינו:

הרי מה הקטע של הצעה הנגדית?

מר ישי איבגי:

הצעה נגדית צריכה להיות גם וגם?

דובר:

על מה הוא שואל על מה?

מר ישי איבגי:

העלנו הצעה הוא רוצה להעלות הצעה נגדית.

מר רועי לוי:

שיעלה מה אתה רוצה.

מר ישי איבגי:

בסוף ההצבעה שלנו.

דובר:

כן.

מר שלומי זינו:

ההצעה הנגדית שלי היא .כיוון שהוא לא התפטר ממועצת העיר
חיפה ,ואני מבין את הטיעון שהוא מחכה שמשרד הפנים יאשר לו את
המינוי באופן סופי ואז הוא התפטר .וכיוון שאנחנו גם בתקופה
בחירות וקצת לחוץ מבחינת הזמן הזה ,אני מציע הצעה נגדית למנות
אותו בכפוף לזה שהוא מתחייב להתפטר ממועצת העיר חיפה
ובכפוף...

מר ישי איבגי:

לא אבל הוא לא אמר לי שהוא יצא ,איפה אבי יצא?

דובר:

הוא יצא..

מר ישי איבגי:

אז ראש העיר הקודם אברהם יצא.

מר שלומי זינו:

אותה הצעה כמו שאתה הקראת ,בכפוף להתחייבות שלו להתפטר
ממועצת העיר שנייה תן לי לסיים .ואם בכלל היינו דוחים את זה עד
אחרי הבחירות.

מר רועי לוי:

שאלת אותי את זה היית אצלי אתמול שלשום ,שאלת אותי אמרתי
לך שאני אברר ביררתי .הוא לא יכול בכלל להיכנס לתפקיד של יועץ
משפטי ,גם אם תאשר אותו אי אפשר להיכנס לתפקיד יועץ משפטי
כל עוד הוא חבר מועצה שלנו .חד משמעית גם הובהר לו .אתה אמרת
לי שהוא אמר שהוא לא יתפטר יבקש הערכה ,אין כזה דבר .בכל
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אופן גם נאמר בעזרת השם יאושר עכשיו ,מחר הוא שם מכתב
התפטרות ממועצת עיריית חיפה.
מר שלומי זינו:

אבל זה המקל והגזר.

מר רועי לוי:

אין מקל וגזר..

מר שלומי זינו:

גם אתה לא התפטרת.

מר רועי לוי:

שלומי לא זה לא אותו דבר ,זה רשות גובלת משהו אחר לגמרי.
מאושר פה אתה מאשר הוא חייב להתפטר ,אם לא הוא לא יכול
להיכנס .גם אם תאשר אותו ותקבע תאריך והכל ותגיע לתאריך ולא
יתפטר ,לא יכול להיכנס להיות חבר מועצה.

מר שלומי זינו:

אז למה...

מר רועי לוי:

כי אני לא יכול להכניס את זה בזה .חד משמעית לא צריך את זה ,זה
בחוק ככה.

מר שלומי זינו:

טוב אין בעיה.

מר רועי לוי:

זה בחוק ככה אין כזה דבר ,מה אני רוצה שיהיה לנו כאן חבר
מועצה? יאללה מי בעד מה?

מר גאורגי גרשקוביץ :בעד מה?
מר רועי לוי:

ההצעה שלנו פה אחד תודה רבה .יאללה תודה שלומי .רגע אמרת כל
הכבוד לזה?

 .1מאשרים את המלצת וועדת המכרזים לעובדים בכירים ומנגנון למינוי עו"ד אורי גרינברגר ,לתפקיד יועץ משפטי של
עיריית נשר החל מיום  20.5.19לפי שכר בכירים של  85%משכר מנכ"ל בהתאם לגודל הרשות.
 .2בהתאם לאישור משרד הפנים מגלית וידרמן ,מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ,תתקיים חפיפה בשכר לתפקיד היועץ
המשפטי ,לעורך דין אורי גרינברגר החל מתאריך .28.4.19
בעד – פה אחד

מר ישי איבגי:

כן אמרתי לשלומי כל הכבוד שהוא הצביע..

מר רועי לוי:

הוא הצביע ענייני.

מר ישי איבגי:

בדיוק זאת הייתה וועדה מצוינת הם שאלו שאלה אם אתה רוצה...

מר רועי לוי:

אה ככה רק תנסח את הסעיף השני.

מר ישי איבגי:

סעיף שני אתה רוצה שנפתח?

מר רועי לוי:

מה השאלה לא הבנתי?
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מר ישי איבגי:

שלומי שאל אם יש איזה מידע שאנחנו רוצים לספר..

מר רועי לוי:

אתה מדבר על וועדי עובדים?

מר שלומי זינו:

כן התפרסמו פרסומים ,ואני אומר או תלונה במשטרה או לפטר
מישהו לא יודע .הוא טוען שאתה הבטחת לו הבטחות בכירות לפני
הבחירות ,ובגלל זה הוא וכל העובדים תמכו בך .הוא טוען נגד
המנכ"ל שמע זה האשמות חמורות .או שיש פה סחיטה באיומים או
שיש פה שוחד בחירות ,לא יודע אתה מביא משהו לישיבה?

מר רועי לוי:

אז אני אגיד לך לא יודע מה טוענים .אני קיבלתי מכתב מוועד
העובדים אחד שהם טוענים ,לגבי כל מיני עניינים הם עובדים .אני
יכול להגיד לך שתשעים אחוז מהדברים דנו עם וועד העובדים .יש
שמה דברים שוועד העובדים מכיר אותם יודע ,הסתדרות עוקבת
אחריהם .מחר יבואו לכאן מההסתדרות ,יקבלו בדיוק אתה מה
שאני חושב על כל ההתנהלות של הוועד .אני חושב שההתנהלות היא
חמורה ,מאוד חמורה מאוד בכל רמה .שגם אם יש מחלוקות
וויכוחים וזה מן הסתם אין שום בעיה שהיו מחלוקות וויכוחים ,לא
ככה מתנהלים .ואני ששמח שאתה מסכים גם עם העניין הזה.

מר שלומי זינו:

לא אני לא עושה צעד אני אומר צריך לברר.

מר רועי לוי:

אז אמרתי אין מה לברר ,יש דברים קשים מאוד שנאמרו .יבוררו בכל
האמצעים שיש .בתי דין משמעתיים וועדות שימוע  ,כל מה שצריך
הכל יבורר .לא יהיה דבר אני מבטיח לך שלא יטופל ,לא יהיה כזה
דבר בעיריית נשר שיהיה החלטה של וועדת שלושה חוקית שיושבים
שמה .יועץ משפטי נציג גזבר נציג לפי החוק .תהיה החלטה שבוחרים
הצעה שהיא הזולה ביותר ,ויבוא מישהו ויבקש שאנחנו נבחר הצעה
יותר גבוהה מההצעה הנמוכה ביותר .לא יהיה כזה דבר בתקופתי אין
כזה דבר .רק ההצעה הזולה והאיכותית ביותר שהוועדה תבחר ,זו
ההצעה אליה אנחנו נלך .שום דבר אחר חוץ מזה לא יהיה .ואם
מישהו חושב בעיריית נשר ועובדי עיריית נשר חברי המועצה או חברי
ההנהלה ,שהוא יכול לחזור לימי הקומבינה שדואגים למישהו או
מזמינים מאיזה מישהו שירות נגמרו ימי הקומבינות אין קומבינות.
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ימי הקומבינות נגמרו ,רק מי שזול וטוב הוא זה שיבחר...
מר שלומי זינו:

אבל מה אתה אומר..

מר רועי לוי:

אני לא בראיון אני מסביר לך .שאלת אני עונה לך אני לא בראיון .אז
אני עונה שנייה אני מתייחס ,ביקשת להתייחס אני מכבד אותך אני
מתייחס .לא יהיה כזה דבר פעם אחת פעם שנייה אין כזה דבר,
שאנשים מנסים לאיים כדי לקבל על עצמם כדי שיתנו להם הטבות
תנאים בשכר הגדרות תפקיד כניסה לתפקיד .כל מיני דברים בנושא
הזה ,ואז כשלא יתנו להם יאיימו בשביתה של העובדים .אז יגיעו
מחר מההסתדרות ידעו בהסתדרות בדיוק ,מה היה כאן בעיריית נשר
הכל יפתח .אחרי שההסתדרות יהיו פה ,יעבור מכתב לכל העובדים
בעיריית נשר שידעו בדיוק מה ההתנהלות בעיריית נשר ואיך אני
רואה את ההתנהלות .חד משמעית לא יהיה עובד אחד שפה בעיריית
נשר ,שרשום לו בחוקת העבודה או בחוק שהוא אמור לקבל איזשהו
תנאי .תוספת תשלום ,אני לא יודע מה שזה יהיה .תנאי העסקה
שכר ,לא יהיה אחד שיצטרך לקבל ולא יקבל .ואם יש דברים שצריך
לתקן מן העבר ,כבר תיקנו בשלושת החודשים האחרונים .גמול ב'
שאנשים לא קיבלו וקיבלו היום רטרואקטיבית ,למרות שהם לא
חייבים לתת רטרואקטיבית .אנשים שלא קיבלו נסיעות וקיבלו
נסיעות .כל מה שהיה לפי חוק והיה צריך לתקן ,הכל יתוקן הכל
בכפוף להסתדרות .היה הדברות במשך ארבעה חודשים האחרונים,
על כל מיני דברים שהועלו היסטוריים גם פה חלקם חדשים .כולל
הסייעות כולל האבות בית כולל הכל ,הכל בכפוף לחוקת העבודה
ולחוקים .אנחנו לא מפחדים שיתאגדו עובדי המתנ"ס למה לא?
להפך אנחנו בודקים את האפשרות בכלל להעביר אותם להיות עובדי
עירייה .למה שהיו במתנ"ס? זה עכשיו אנחנו בודקים מול
ההסתדרות למה לא? אבל דברים לא לוקח להם לא יום ולא יומיים.
ולמי שאין סבלנות וחושב שהוא יכול לדבר עם העירייה דרך
הפייסבוק באמצעות קללות ואיומים ,יוכח שעלינו לא מאיימים .לא
כדי שנעשה קומבינות ולא כדי שנסדר למישהו איזה תפקיד בעירייה
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נקודה.
סעיף  – 2מינוי ראש העיר רועי לוי כנציג העירייה בדירקטוריון החברה העירונית
המשותפת מתחם בתי זיקוק.
מר רועי לוי:

סעיף שני מינוי ראש העיר רועי לוי כנציג העירייה בדירקטוריון,
לחברה העירונית הרשות המשותפת מתחם בזן במקום מר אברהם
בינמו.

מר שלומי זינו:

תראה בישיבת מועצת עיר האחרונה ,אתה ניצחת לדעתי בניגוד
לחוק .אבל אני לא יועץ משפטי אני לא ...חוות דעת בעניין הזה...

מר רועי לוי:

רגע אני רוצה להקריא לך רק רגע ,כנראה מישהו סמס לאורי
גרינברגר .אז הוא רושם לא היה שום ציטוט שלי ,שאני מתנה את
ההתפטרות באישור כזה או אחר ואין לי כוונה לעשות את זה .אני
מתפטר מחר ,תודה רבה לכולם על האמון.

מר שלומי זינו:

בסדר שיהיה בהצלחה.

מר רועי לוי:

אבל אם אפשר לשמור את זה כאן ,כי אולי הוא ירצה לעשות את זה
במועצה שמה משהו למקרות שזה מצולם .אבל לא להפיץ את זה
לתקשורת או משהו.

דובר:

מצולם פעמיים.

מר רועי לוי:

בסדר אולי לא ישימו לב ומחר הוא יעשה את זה מסודר.

מר שלומי זינו:

עכשיו ברצינות אני לא רוצה למחוק לך את החיוך אבל אני כאילו
ש ...תחייך ובאמת תתייחס באופן ענייני.

מר רועי לוי:

לי?

מר שלומי זינו:

כן אתה אתה .עכשיו אני אומר חבר'ה היה דיון בישיבת מועצת עיר
האחרונה ,על נושא ...עכשיו

מר רועי לוי:

לא היה דיון כזה.

מר שלומי זינו:

היה דיון על מתחם ארבע וחצי .ואתה הצהרת שאתה כל עוד שאתה
ראש עיר ,אתה תקדם מדיניות של פתיחת עסקים בשבת.

מר רועי לוי:

באזור התעשייה.

מר שלומי זינו:

שנייה הגדרת אותי כאחד שמתנגד לפתיחת עסקים בשבת ,ואני לא
מתבייש בזה .אני בא ואומר דבר ..ואני גם לא משפיע עלי הקמפיין
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של אדון גיאורגי .אם כבר אתה עושה משהו ושולח הודעות ברוסית,
שאני ככה רוצה לסגור את החזית ורוצה למנוע פתיחת עסקים בשבת
אז אנחנו בנשר כבר למעלה  25שנה בסטטוס קוו .יש חוקי עזר
עירוניים ואני הייתי מבקש שלא לגרור את כולנו לאיזשהו שנאת
אחים ולאיזשהו מלחמות שבת ,סגנון טבריה ירושלים ובני ברק.
והייתי מבקש ויש לנו את האפשרות לא כדי להיות פופוליסטים או
פופולאריים ,לפעול על פי החוק .ואני ביררתי עוד פעם למרות שאני
בישיבה הקודמת אני ...מה שאמרתי מילה במילה ,אני עומד מאחורי
זה .הלכתי ובדקתי וביררתי ,אין שום אפשרות למועצת עיר לקבוע
מדיניות של אי אכיפה נגד עסקים פתוחים בשבת ,בזמן שיש חוק עזר
עירוני בעיריית נשר שאוסר על פתיחת עסקים בשבת .והיה ואם רוב
חברי מועצת העיר במועצה ירצו להתיר פתיחת עסקים בשבת ירצו
לעשות סיורים ,מטעם העירייה בשבת כמו שעשו בפארק קק"ל .פעם
ראשונה בחודש האחרון מטעם העירייה בשבת אנחנו ,מי שמעוניין
צריך להביא הצעת חוק לתיקון חוק העזר העירוני שיתיר פתיחת
עסקים בשבת .במידה ומעוניינים וזה צריך להגיע למשרד הפנים
ולקבל את אישור שר הפנים .ההצהרה שלך היא הצהרה מנוגדת
לחוק ,ואני מבקש לקבל חוות דעת משפטית שמדברת גם על
ההצהרה שלך וגם על החוקיות של ההצבעה .על המסמך הזה למעשה
 4.5כשאתה קובע שזה יהי ה פתוח  7\24בשבת כשזה נוגד את החוק
הקיים .אז בבקשה תעבירו ,אני מתנגד לפתיחת עסקים בשבת .אני
חושב שזה יום מנוחה לכל היהודים בכל הארץ ברוב המקומות.
אנחנו חיים עם זה אנחנו עיר שלמה ,אנחנו לא עיר של פעילות אנחנו
לא תל אביב אנחנו קרובים להכול .היה ורוב חברי מועצת העיר ירצו
לשנות את זה ,נסללה הדרך בחוק ...אישור משרד הפנים .או אתה
עוד לא מביא חוק עזר ואתה בא אומר ,אני בעל הבית אני ראש העיר
אני לא עושה בזה דיון .אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית ,עם
הגורם הרלוונטי ממך .אם לא תביא לי חוות דעת מיועצת ארגונית
בסדר?
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דובר:

איזה חוק עזר עירוני אומר את זה?

מר שלומי זינו:

יש חוק עזר עירוני שאוסר על פתיחת עסקים בשבת.

מר רועי לוי:

טוב מועצת העיר ממנה את רועי לוי ראש העיר ,תעודת זהות
 037482205כנציג עיריית נשר בדירקטוריון לחברה עירונית
המשותפת לחברת בזן .ח"פ  514279207במקומו של מר אברהם
בינמו ,מי בעד? אחד שתיים שלוש ארבע חמש שש שבע שמונה..

מועצת העיר ממנה את מר רועי לוי ,ראש העיר ,ת"ז  ,037482205כנציג עיריית נשר בדירקטוריון החברה העירונית
המשותפת לחברת בז"ן (ח.פ  )514279207במקומו של מר אברהם בינמו.
בעד – פה אחד

מר ישי איבגי:

פה אחד.

מר רועי לוי:

אה פה אחד חברים תודה רבה ,ישיבה נעולה.

*** נעילת הישיבה ***

__________________________
רועי לוי
ראש העיר

"חבר" – הקלטה ותמלול

