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עיריית נשר
ישיבת מועצה 873-1/19
התקיימה בתאריך 09/01/2019
נוכחים:
רועי לוי ,ראש העיר
גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
שלומי זינו ,חבר מועצת העיר
זאב שפיגלר ,חבר מועצת העיר
ישי איבגי ,ממלא מקום וסגן ראש העיר
תומר כהן ,סגן ראש העיר
אדווה קאופמן ,משנה לראש העיר
ליאוניד נוסימוביץ' ,חבר מועצה
פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
דני קרן ,חבר מועצה
שגית גליק ,חברת מועצה
צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועץ משפטי
רו"ח מיכה זנו ,גזבר העירייה
עו"ד מעיין פולק ,סגנית היועץ המשפטי

סדר היום:
.1

הרכב ועדות העירייה.
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פרוטוקול
 .1הרכב ועדות העירייה
זאב שפיגלר :ערב טוב ,קודם כל .אני קודם כל רוצה לפנות ...לברך אותך ,אדוני ראש
העיר ,שבאמת החלטת לבוא ולאפשר לחברי האופוזיציה לבחור את
המועמדים מבחינתם לוועדות .אני רוצה לציין ,ששמות ,אנחנו חברי
האופוזיציה נתכנס במהלך השבוע הקרוב ונעביר שמות לכל ועדה -מי מייצג
את חברי האופוזיציה.
רועי לוי:

עד איזה תאריך אתם צריכים?

זאב שפיגלר :אני מאמין שאנחנו נעשה את זה בתחילת שבוע הבא ,יום ראשון -שני זה כבר
אצלך.
רועי לוי:

אין בעיה.

זאב שפיגלר :בוועדות עצמן ,מבחינתי ,מה שאני ראיתי שיש לי השגות לגביהן ,זה בוועדת
ביקורת .ועדת ביקורת לא יכולים להיות חברי הנהלה .קרי – סיעה שהיא
בהנהלת הקואליציה.
רועי לוי:

לא ,בוועדת הנהלה.

זאב שפיגלר :לא .סיעה שחברה...
רועי לוי:

חבר בוועדת הנהלה.

זאב שפיגלר :זה אומר שאם ,לצורך העניין...
רועי לוי:

בוועדת הנהלה .תבדוק מה שאני אומר לך.

זאב שפיגלר :אז אני ...אבל אני הסתכלתי על זה .יכול להיות שאתה צודק ,אני אבדוק עוד
פעם .כפי שאני ראיתי ,סיעה שיש לה אפילו חבר אחד...
רועי לוי:

אם נצטרך לתקן ,מבטיח לך שנתקן.

זאב שפיגלר :אוקיי ,אז ועדת ביקורת וגם החלוקה בוועדת הביקורת היא לא נכונה .ועדת
הביקורת צריכה לאפשר לאופוזיציה את הרוב ,החלוקה ששניים מקואליציה
ואחד מהאופוזיציה ,זו חלוקה שהיא לא ...היא לא נכונה והיא לא תעבוד
מבחינת דיני המועצה ודיני ההתנהלות ,מבחינת ניהול העיר .יש לי עוד השגה
אחת לגבי ועדת החינוך .בוועדת החינוך ישנם חמישה חברים ושם נתתם
ייצוג אחד בלבד לאופוזיציה כשזה צריך להיות שני חברי אופוזיציה ,ועדת
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החינוך .אוקיי ,זה לגבי הוועדות עצמן שיושבים כרגע על שולחננו .אני רוצה
לפנות אליך ,כבוד ראש העיר ,ולבקש ממך שבאותה רוח שהיא הרוח הנכונה,
שבאמת אנחנו מיישרים קו על פי דיני העירייה ,אני מבקש להחזיר חזרה את
ההחלטות חזרה את ההחלטות שהתקבלו ב 12.12בישיבה הקודמת שבהם
נקבעו שמות של חברי אופוזיציה ,שבדיעבד ,לצורך העניין ,מסרבים לקחת
חלק בכלל בוועדה .זה אומר ,לצורך העניין ,קבעת ,לצורך העניין ,את ראש
העיר לשעבר מר אבי בינמו ,הכנסת אותו לוועדה כזו ואחרת ,שהוא מראש
אומר שהוא אינו מעוניין .לכן ,בבקשה ,את כל מה שדנו בתאריך 12.12
בישיבה של המועצה ,שזה כלל את נושא התאגידים ,זה כלל את ועדת
כספים ,ועדת תחבורה ,מורדות הכרמל ,המתנסים ,העמותה למען הקשיש,
לכל שאר הוועדות לעניינים .אני חושב שזה יהיה נכון לבוא ולהציג את זה
חזרה לשולחן המועצה ולקבל החלטות ,הן מבחינת באנשים שייוצגו שמית,
והן מבחינת הייצוג של כל סיעה וסיעה .ככה שהפרק הזה של כל הנושא של
הוועדות למיניהן ,יגיע בצורה כזו או אחרת למקום הראוי ,שהיה צריך להיות
מההתחלה ,על פי הנהלים .ומבחינתי ,בכל אופן ,אני אשמח לתמוך בכל שאר
הדברים .ממש ,אין לי השגות לגביהם.
רועי לוי:

בסדר גמור .מי בעד ההצעה שהוגשה?

שלומי זינו:

אני מבקש את זכות הדיבור.

רועי לוי:

מי בעד ההצעה שהוגשה? ...3 ,2 ,1

שלומי זינו:

אני מבקש את רשות הדיבור.

רועי לוי:

תשעה בעד ,מי נגד? אחד נגד .מי נמנע?

שלומי זינו:

אני מבקש את רשות הדיבור.

רועי לוי:

אין נמנעים ,חברים הישיבה ...הנושאים שעל סדר היום הסתיימו ,הישיבה
סגורה.
*** נעילת הישיבה ***

רועי לוי
ראש העיר
________________________
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