עיריית נשר
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ישיבת מליאת מועצת העיר ,חגיגית ,מן המניין ,מס' )890( 18/2019
כ"ז בכסלו תש"ף ( 25בדצמבר )2019
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4

תש"ף 25 ,בדצמבר  2019בשעה  19:00בחדר ישיבות ,בבניין העירייה ,דרך השלום ,20

5

נשר.

6

3

משתתפים:

7

מר רועי לוי ,ראש העיר

8

מר גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר

9

גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר

10

גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה

11

מר דני קרן ,חבר מועצה

12

גב' שגית גליק ,חברת מועצה

13

מר לאוניד נסימוביץ ,חבר מועצה

14

מר אברהם בינמו ,חבר מועצה

15

מר שלומי זינו ,חבר מועצה

16

חסרים:

17

מר ישי יעיש איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר

18

מר תומר כהן ,סגן ראש העיר

19

מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה

20

מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה

21

מוזמנים:

22

הרב יצחק לוי ,רב העיר

23

מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה

24

מר זאב זימל ,גזבר העירייה

25

עו"ד אורי גרינברגר ,היועמ"ש

26

גב' שרון שלמה ,מנהלת לשכת ראש העיר

27

מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר

28
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על סדר היום:

1

 טקס קריאת שם חדר ישיבות העירייה על של מסעוד אלימלך ז"ל. הדלקת נרות חגיגית. .1אישור מ"מ למנהלת לשכת מ"מ וסגן ראש העיר בשל יציאה לחופשת לידה
 .2אישור פרוטוקולים:
א .ועדת שמות ט"ו.2/
ב .כספים ט"ו.8/

2
3
4
5
6
7
8

מר ר.לוי ,רה"ע:

-

אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העיר החגיגית מן המניין,18/2019 ,

9

 ,890נוכחים שלומי זינו ,חבר מועצת העיר ,אבי בינמו חבר מועצת

10

העיר ,ראש העיר לשעבר ,גזבר העירייה זאב זימל ,ברוך הבא ,הגזבר

11

החדש ,התחיל החודש ,אורי גרינברגר ,היועץ המשפטי ,אני רועי לוי,

12

ראש העיר ,גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר ,אדוה קאופמן ,משנה

13

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

14

מועצת העיר ,שגית גליק ,חברת מועצת העיר ,לאוניד ניסמוביץ ,חבר

15

מועצת העיר ,נעדרים זאב שפיגלר ,יחיאל אדרי וישי איבגי ותומר

16

כהן .כן נוכחים מנכ"ל העירייה צחי שומרוני ,רב העיר ,רבינו

17

שליט"א הרב יצחק לוי ,רב מכובד ,הרב ביטון היקר ,תודה שבאתם.

18

אנו נפתח בהדלקת החנוכיה כולם ביחד ונעבור לטקס של הסרת

19

הלוט ואחר כך נגיד כמה מלים ,ניתן למשפחה גם כן את זמנה לברך

20

על היום מבחינתי המאוד מרגש הזה.

21

הדלקת נרות חגיגית.
טקס קריאת שם חדר ישיבות העירייה על של מסעוד אלימלך ז"ל.

22
23
24

נושא מס'  - 1אישור מ"מ למנהלת לשכת מ"מ וסגן ראש העיר בשל יציאה לחופשת לידה
מר ר.לוי ,רה"ע:

25

אני ממשיך את ישיבת המועצה ,עזבו אותנו דני קרן חבר מועצת

26

העיר ואבי בינמו חבר מועצת העיר ,אז הסעיף על סדר היום אישור

27

ממלאת מקום מנהלת לשכת ממלא מקום וסגן ראש העיר ישי איבגי

28

בשל יציאה לחופשת לידה ,הקורות חיים היו אצלי ,בעצם רעות

29

שעובדת עם ישי ,העוזרת שלו ,יוצאת לחופשת לידה וקודם כל

30

בעזרת השם שתלד בבריאות ...אז כשתצא אנחנו מחפשים ממלאת

31

ישיבת מועצת עיריית נשר
כ"ז בכסלו תש"ף
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מקום .הממלאת מקום שלחנו ,הקו"ח היו אצלנו לעיון ,אף אחד לא

1

הגיע לעיין ,בסדר ,אם מישהו רוצה להתייחס ,זה טכני ,שלומי?

2

בבקשה ,יש לך  5דקות.

3

אני רוצה לנצל את הסעיף הזה לטובת ההזמנות לישיבת מועצת

4

העיר ,אנחנו קיבלנו ב 15-לחודש שתי הזמנות לשתי ישיבות מועצת

5

העיר ,אחת ישיבה  890ואחת  ,891את ההזמנות הראשונות קיבלנו

6

ב 15-לחודש עם שליח הביתה ,עם דוח ביקורת כספי של עיריית נשר

7

לשנת  2018בשעה טובה ושלשום

8

מר ר .לוי ,רה"ע:

זה בישיבה הבאה.

9

מר ש .זינו:

לא ,אני רוצה לנצל ,יש לי מה להגיד בדוחות הכספיים ,גם ככה אתה

10

סופר את הזמן ,אז אני אנצל את ה 5-דקות שיש לי כדי להכניס.

11

מר ר .לוי ,רה"ע:

איך שאתה רוצה.

12

מר ש .זינו:

כדי להכניס ויש הרבה מה להכניס .עכשיו היועץ המשפטי פניתי

13

אליך אורי ()ORI

14

עו"ד א .גרינברגר:

אורי ()URI

15

מר ש .זינו:

אורי ,כן ,ופניתי גם אליך ראש העירייה בפניה שבאה ואומרת שלא

16

יתכן שבהזמנה המעודכנת לפני  3ימים אנחנו מקבלים פרוטוקול של

17

ועדת כספים עם דוח נוסף משנת אלפיים ושמונה עשרה ,דוח של

18

משרד הפנים מבוקר על הדוח ביקורת שקיבלנו לפני  10ימים ועוד

19

שלושה דוחות ,הדוחות הרבעוניים שמתחילת השנה אני שואל מה

20

קורה איתם ,רבעון ראשון ,רבעון שני ,רבעון שלישי ,מקבל אותם

21

יומיים לפני ישיבת מועצת עיר כשהחוק מחייב בכל מה שקשור

22

לנושאים של תקציבים ודוחות כספיים ,זה מה שאני טענתי ואני

23

מבקש ממך לתת לי לסיים את מה שאני רוצה לומר ואני מבקש את

24

התייחסותך.

25

מר ר .לוי ,רה"ע:

הפרעתי לך? דבר

26

מר ש .זינו:

 10ימים לפני מועד הישיבה ,וראה זה פלא ,פעם ראשונה אני חושב

27

מתחילת הקדנציה שאני מקבל תשובה כזו מהירה מהיועמ"ש ,אני

28

מר ש .זינו:
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מודה לך מאוד על התשובה ,אבל חורה לי מדוע בתשובה שלך ניסית

1

לייצר סיטואציה שאנחנו לא מבינים מה אנחנו כותבים והתבלבלנו

2

במספרים וזה לא היה מהות הפניה ,לכן הגשתי היום פניה נוספת.

3

מר ר .לוי ,רה"ע:

אני עניתי ,לא הוא.

4

מר ש .זינו:

לא ,קיבלתי תשובה ממנו .רק שניה

5

מר ר .לוי ,רה"ע:

לא משנה ,אני כתבתי לך את המכתב.

6

מר ש .זינו:

אתה כתבת את המכתב ,טוב ,אז אתה לא ענית לי היועמ"ש ,ובעצם

7

אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית האם אפשר יהיה לדון בסעיף

8

אחד שזה הסעיף הבא ,אישור פרוטוקולים שיש שם  2פרוטוקולים,

9

אחד של ועדת שמות ואחד של ועדת כספים כשאת הפרוטוקול של

10

ועדת כספים כולל הדוחות הנוספים שציינתי ,דוח רבעוני ,דוח רבעון

11

ראשון ,דוח רבעון שני ,דוח רבעון שלישי לשנת  2019ודוח ביקורת

12

מפורט של משרד הפנים לשנת  2018כל זה בתוך חצי סעיף בדיון

13

הבא בתוך  5דקות ,האם זה נשמע לך .זאת אומרת אני ממך רוצה

14

את החוות דעת החוקית ומראש העיר ארצה לשמוע חוות דעת

15

עניינית אחרי שלא קיימנו את מה שהחוק מחייב אותנו ולא דנו

16

בדוחות הרבעוניים האלה  60יום בתום כל רבעון כמו שהחוק מחייב

17

את גזבר העירייה להגיש לנו אותם ,האם יש איזשהו מקום ,במיוחד

18

כשזה עסק ציבורי ,שאפשר לדון בדוחות ובכל כך הרבה נתונים

19

כשאתה מקבל אותם יומיים לפני ישיבת המועצה וכשאתה מקבל

20

זמן דיון שאמור להיות חמש דקות אבל זה אפילו לא חמש דקות כי

21

בתוך אותו סעיף אתה מכניס גם את הפרוטוקול של ועדת כספים

22

וגם את הפרוטוקול של ועדת השמות ,אני מבקש ,באמת ,וזה

23

עניינים כספיים ,אם עד עכשיו לא נתת חוות דעת אני מבקש לפני

24

הישיבה ,לפני שנכנסים לנושא הזה לקבל חוות דעת ,אבקש מראש

25

העירייה לאפשר ליועץ המשפטי לתת לי חוות דעת וללמד אותי ,אולי

26

אני לא יודע את החוק ואולי כן אפשר לקיים את זה ואז אני אשמח

27

לשמוע ממך עניינית .לגבי המינוי של הממלאת מקום ,אני לא מכיר

28
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אותה אבל השם שלה מוכר לי ,היא אחות של ליאור?

1

מר ר .לוי ,רה"ע:

לא ,אשתו של ליאור.

2

מר ש .זינו:

אשתו של ליאור פלדהמר?

3

מר ר .לוי ,רה"ע:

כן

4

מר ש .זינו:

אז בגלל שהתעסקתי איתו בבחירות והיה לי איתו קשר דרך החברת

5

שילוט אימנע מלהשתתף בדיון הזה כדי לא להיות בניגוד עניינים,

6

ושיהיה בהצלחה.

7

בסדר גמור .אני מזכיר שהדיון שלנו על סדר היום זה אישור ממלאת

8

מקום למנהלת לשכת ממלא מקום וסגן ראש העיר ,ככה שכל

9

ההקדמה המרגשת שעשית לא קשורה לנושא ולכן אני כרגע לא אוכל

10

מר ש .זינו:

כשנעבור לסעיף הבא.

11

מר ר .לוי ,רה"ע:

כרגע לא אוכל להתייחס ,כשיגיע הזה ותרצה אני אוכל להתייחס.

12

מר ר .לוי ,רה"ע:

הצעת החלטה:
מאשרים את הגב' עו"ד סיון פלדהמר כמ"מ מנהלת לשכת מ"מ וסגן ראש העיר כמשרת
אמון החל מחודש ינואר ,בחוזה אישי ,לפי שכר בכירים של  25%משכר מנכ"ל לפי חוזר
מנכ"ל משרד הפנים מספר .1/2011
הצבעה:
 6בעד
 0מתנגדים
 0נמנעים
 1לא משתתף  -שלומי זינו הודיע שאינו משתתף בשל חשש לניגוד עניינים
ההצעה אושרה
13

נושא מס'  - 2אישור פרוטוקולים
מר ר .לוי ,רה"ע:

14

הסעיף השני ,אישור פרוטוקולים שצירפנו אותם .כספים וועדת

15

שמות .בבקשה שלומי.

16

מר ש .זינו:

אבקש לקבל תשובה על מה שאמרתי לפני.

17

מר ר .לוי ,רה"ע:

תעלה את ההשגות שלך לגבי הנושא הזה נוכל להתייחס ,קודם דנתי

18

במשהו אחר.

19

הבנתי ,אז אני ,אתה רוצה שאת מה שאמרתי קודם ואני אחדד את

20

זה ,יש פה בעצם שלוש שאלות ,השאלה הראשונה האם אנחנו

21

יכולים לקיים דיון בדוחות כספיים כשבמקרה הזה הדוחות

22

מר ש .זינו:
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הכספיים המדוברים הם דוח כספי מבוקר של עיריית נשר ,סליחה,

1

דוח מבוקר של עיריית נשר קיבלנו לפני  10ימים ,לפני  3ימים קיבלנו

2

את פרוטוקול ועדת כספים שגם דרך אגב ההרכב של ועדת הכספים

3

לא חוקי כי נציג האופוזיציה שם לא נציג שלנו והוא לא מגיע לאף

4

ישיבה ,אפשר לראות בכל הפרוטוקול מתחילת השנה מוזמן ולא

5

מגיע .אנחנו לא ביקשנו למנות אותו והוא לא הנציג שלנו כך שאין

6

נציג לאופוזיציה בוועדת הכספים.

7

מר ר .לוי ,רה"ע:

מי זה אנחנו?

8

מר ש .זינו:

אנחנו זה חברי האופוזיציה ,סיעת הליכוד נשר ,שלומי זינו ,אגב ,זו

9

ההזדמנות להשתתף בצערם של משפחת יאיר ,השותף של שפיגלר,

10

אבא שלו נפטר ובגלל זה לא הגיע לישיבה.

11

מר ר .לוי ,רה"ע:

וגם שפיגלר

12

מר ש .זינו:

נכון ,לא הייתה ישיבת מועצת עיר ,משתתף בצערם של משפחת

13

שפיגלר שאביו נפטר ,יצא משהו ,לא יודע איך לקרוא לזה ,צירוף

14

מקרים אבל הם היו ,גדלו ביחד

15

מר ר .לוי ,רה"ע:

אתה מצלם את הישיבה בפלאפון שלך?

16

מר ש .זינו:

כן ,כן

17

מר ר .לוי ,רה"ע:

אתה יודע שאסור לצלם.

18

מר ש .זינו:

אתה אומר את זה בכל ישיבה ,בסדר .אני שולח תנחומים למשפחות.

19

אם נחזור לענייננו ,בפרוטוקול ועדת הכספים קיבלנו את הדוח

20

המבוקר לשנת  2018של משרד הפנים ואת שלושת הדוחות

21

הרבעוניים לשנת  ,2019האם ניתן לדון בהם כשקיבלנו אותם רק

22

יומיים לפני זה וגם השאלה המהותית הנוספת האם ניתן להכניס

23

את כל הדוחות האלה כשבעצם המחוקק הוא בכמה מקומות ,גם

24

בדרישה שלו לקבל אותם  60יום אחרי כל רבעון וגם באפשרות של

25

זמן דיבור שיש בעצם לחבר מועצה בעניינים כספיים זמן דיבור של

26

 10דקות שהוא כפול מהזמן הקבוע בחוק של  5דקות מבהיר לנו מה

27

החשיבות של הנושא הזה ,האם אפשר לנהל דיון בחצי סעיף על 4

28
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דוחות ,עוד פעם אני חוזר ,דוח ביקורת  2018של משרד הפנים ו3-

1

דוחות רבעוניים לשנת  .2019תודה רבה ,ואם נצטרך לקיים דיון

2

ארצה את הזמן כדי להתייחס לזה.

3

מר ר .לוי ,רה"ע:

יש לך עכשיו את הזמן ,לא יהיה עוד זמן ,זה הזמן שיש.

4

מר ש .זינו:

כמה זמן דיבור יש לי והאם אני יכול

5

מר ר .לוי ,רה"ע:

יש לך עוד  2דקות ו 40-שניות.

6

מר ש .זינו:

חמש דקות לחצי סעיף הזה?

7

מר ר .לוי ,רה"ע:

יש לך  2דקות וארבעים שניות.

8

מר ש .זינו:

רגע ,לסעיף של הדוחות הכספיים לפני שומע את החוות דעת

9

מר ר .לוי ,רה"ע:

יש סעיף שנקרא אישור פרוטוקול

10

מר ש .זינו:

שמה הוא אומר? אז אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית.

11

מר ר .לוי ,רה"ע:

לא אהיה אתך בפינג פונג ,יש לך אישור ,יש לך סעיף ,תסיים.

12

מר ש .זינו:

אז אני ארצה לנצל ,אם אנחנו עוסקים בדוחות כספיים ארצה לנצל

13

את ה 10-דקות ,הזמן שמגיע לי ,זמן דיבור.

14

מר ר .לוי ,רה"ע:

מגיע לך  5דקות.

15

מר ש .זינו:

על פי פקודת העיריות מגיע לי  10דקות.

16

מר ר .לוי ,רה"ע:

לא מגיע לך.

17

מר ש .זינו:

בדוחות כספיים מגיע לי  10דקות ,תקרא את פקודת העיריות.

18

מר ר .לוי ,רה"ע:

שלומי ,אני בכלל לא מתווכח אתך ,תאמין לי שקראנו ,תאמין לי

19

שאנחנו מכירים את ה-

20

מר ש .זינו:

אז למה אתה לא נותן ,למה אתה

21

מר ר .לוי ,רה"ע:

אני לא רוצה להתפרץ ,יש לך  5דקות.

22

מר ש .זינו:

למה אתה לא נותן חוות דעת משפטית ,אמרת לי לחזור ,מה זה,

23

תרגיל?

24

אבל תסיים ,מה ,אני לא אתפרץ ,אני לא אתן לך חוות דעת תוך כדי

25

שאתה מדבר ,זה לא מנומס.

26

מר ש .זינו:

אכן ,אני רוצה חוות דעת ,רוצה לשמוע את הדוחות ואז יש לי

27

מר ר .לוי ,רה"ע:

אין לך ,יש עכשיו ,תסיים

28

מר ר .לוי ,רה"ע:

ישיבת מועצת עיריית נשר
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מר ש .זינו:

 ...אתה לא רוצה לקיים דיון בדוחות?

1

מר ר .לוי ,רה"ע:

תסיים את הזמן שלך.

2

מר ש .זינו:

רגע ,אתה לא רוצה לקיים דיון?

3

מר ר .לוי ,רה"ע:

אני ,אתה שאלת שאלות אני מוכן להתייחס

4

מר ש .זינו:

אני רוצה תשובה.

5

מר ר .לוי ,רה"ע:

אבל אני לא רוצה להפריע לך.

6

מר ש .זינו:

לא ,אני עכשיו במצב שאני שואל ,מבקש לקבל

7

מר ר .לוי ,רה"ע:

שואל? שואל ,תשאל בכתב ,תקבל תשובה בכתב.

8

מר ש .זינו:

שאלתי בכתב ,לא קיבלתי תשובה.

9

מר ר .לוי ,רה"ע:

חכה...

10

מר ש .זינו:

אבל איך אתה מביא לדיון למועצת העיר

11

מר ר .לוי ,רה"ע:

אני לא יכול לתת לך על זה תשובה.

12

מר ש .זינו:

את הדוחות הכספיים

13

מר ר .לוי ,רה"ע:

סליחה ,אני לא רוצה להפריע לך ...יש לך עוד חצי דקה.

14

מר ש .זינו:

אני לא רוצה לנהל שיח חירשים ,אנחנו דנים פה בדוחות כספיים של

15

שנת  2018בעיריית נשר ,דוחות כספיים מבוקרים של משרד הפנים

16

לשנת  2018ודוחות רבעוניים ,שלושה דוחות רבעוניים שעולים מהם

17

הרבה מאוד שאלות ,לא קיבלנו שום הסבר על הדוחות האלה ,פניתי

18

בכתב ויש לי חותמת התקבל ,יש לי  2פניות לגבי השאלות שהעליתי

19

אותן כאן גם בדיון הזה האם אנחנו יכולים לקיים דיון ,כשאני

20

אקבל תשובה היועמ"ש ,האם ניתן לקיים דיון והאם יתקיים דיון

21

וגזבר העירייה יפרט ויסביר את כל הדוחות האלה אני אגיד את

22

דעתי כנציג ,כחבר

23

מר ר .לוי ,רה"ע:

זה הזמן שלך להגיד.

24

מר ש .זינו:

על הדוחות הכספיים.

25

מר ר .לוי ,רה"ע:

זה הזמן שלך להתייחס.

26

מר ש .זינו:

אני לא מקבל את זה ,יש לי  10דקות לדוחות הכספיים.

27

מר ר .לוי ,רה"ע:

אתה יכול לא לקבל ,הכל בסדר.

28
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אני רוצה לשמוע חוות דעת ואני רוצה לשמוע את הגזבר החדש

1

שיסביר לנו מה קורה פה בדוחות הכספיים.

2

מר ר .לוי ,רה"ע:

סיימת?

3

מר ש .זינו:

סיימתי ,כן ,אני ממתין.

4

מר ר .לוי ,רה"ע:

בבקשה ,אז אני מבקש ,אתן לך בקצרה להתייחס כדי שתנוח דעתך

5

מה שנקרא.

6

תנוח דעתו של חבר המועצה זינו ושל יתר חברי המועצה שההצבעה

7

היא הצבעה תקינה ,אז קודם כל נושא של דוחות רבעוניים כלל אין

8

חובה לדיון ובוודאי שאין חובה להצבעה ,יש חובת הגשה לוועדת

9

הכספים ,למועצת העיר

10

מר ר .לוי ,רה"ע:

אנחנו עשינו יותר מזה.

11

עו"ד א .גרינברגר:

אין חובה לגבי דיון .באשר לנושא  10הדקות ,סעיף ,עוד רגע אחד,

12

הכנתי לי אותו ,סעיף  ,34אין חובה של  10דקות לחבר מועצה

13

בנושאים כספיים ,בכל הקשור לתקציב העירייה ואישורו יוקצב זמן

14

של  10דקות לכל דובר ולא יותר משעה אחת לכל סיעה ,כלומר

15

כשתהיה ישיבת תקציב לכל חבר מועצה כפי שציין חבר המועצה זינו

16

מר ש .זינו:

אבל דוחות כספיים זה לא תקציב?

17

עו"ד א .גרינברגר:

לא ,דוחות כספיים...

18

מר ש .זינו:

יכול לפרש

19

מר ר .לוי ,רה"ע:

מה זה לפרש? יש תקציב ויש דוחות כספיים.

20

מר ש .זינו:

הרי הדוחות הם על התקציב.

21

מר ר .לוי ,רה"ע:

תעשה מילון אבן שושן ,תראה מה אומר על תקציב ומה על דוח

22

כספי.

23

לא בכדי מפרידה פקודת העיריות בין דוח שנתי ,רבעוני ,חצי שנתי,

24

לבין תקציב.

25

תודה אורי על ההתייחסות שלך ,רק עוד דבר אחד שביקשת

26

שאתייחס ,אז בשמחה גם אתייחס לגבי פרוטוקולים ,הדיונים

27

מתקיימים בתוך הוועדות ,הוועדות ממליצות למועצת העיר על מנה

28

עו"ד א .גרינברגר:

עו"ד א .גרינברגר:

מר ר .לוי ,רה"ע:
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להצביע ,לכן לא מקיימים במועצות עיר דיונים של  3שעות שכן ניתן

1

לקיים בתוך ועדות ,הוועדה מסדרת ,מדברת ,שואלת את הכל,

2

כמובן יש אחר כך במועצת העיר את כל האפשרויות ,אבל מה שצריך

3

להתייחס זה להמלצות הוועדה או לדיון

4

מר ש .זינו:

אין לנו נציגות של האופוזיציה בוועדה הזאת.

5

מר ר .לוי ,רה"ע:

כל הדיון שמתקיים בתוך הוועדה ,ביקשת ,אני לא קטעתי אותך,

6

דיון שמתקיים בתוך הוועדה ,מכבדים ,עוד פעם ,אמר לך היועמ"ש,

7

בכלל את הרבעונים אנחנו לא אמורים להביא את זה אבל מביאים

8

לשם השקיפות ,גם לכל אחד אולי יש לו שאלה ,אולי תובנה שלא

9

יודעים ,אז מביאים את זה ,זה הכל .אני אבל כן רוצה להתייחס

10

לנושא ועדת שמות ,כל חברי המועצה ,מה שעשינו ,יש שם נוהל איך

11

בן אדם רוצה שיקראו על שם מישהו ,אולי חבר מועצה יש לו רעיון,

12

יש לו איזה הצעה ,יש ועדת שמות ,עשינו שם נוהל שיהיה אחיד,

13

שלא ההוא יעשה על שם הדוד שלו וההוא על שם הזה ,לא יודע מה,

14

אז יש נוהל בצורה מסודרת לעשות את הכל ולכן אנחנו אימצנו,

15

ועדת השמות את הנוהל והמלצנו למועצת העיר גם כן לקבל את זה,

16

לעשות את זה בסדר ,אז אנחנו מאשרים את פרוטוקול ועדת שמות,

17

ט"ו 2 /וכספים ט"ו . 8/מי שבעד  ,Aמי שנגד  , Bמי שנמנע C

18

מר ש .זינו:

בקשר לוועדת שמות ,משפט אחד ,בפרוטוקול ,יש בעיה בפרוטוקול

19

מר ר .לוי ,רה"ע:

בבקשה להצביע.

20

מר ש .זינו:

בפרוטוקול רשום שחברי האופוזיציה לא מינו נציג ואני מזכיר לך

21

ששלחנו מכתבים ויש לנו התקבל וכן מינינו נציגים ואתה לא אישרת

22

אותם וזה חלק מהעניין שאין נציגות של האופוזיציה בוועדות וחבל

23

שדנים בנושא.

24

מר ר .לוי ,רה"ע:

תצביע שלומי.

25

מר ש .זינו:

על מה מצביעים?

26

מר ר .לוי ,רה"ע:

על אישור הפרוטוקולים?

27

מר ש .זינו:

על איזה?

28
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ועדת שמות ט"ו ,2/כספים ט"ו.8/

1

הצעת החלטה:
מאשרים את פרוטוקול ועדת שמות ט"ו 2/ואת פרוטוקול ועדת כספים ט"ו.8/
הצבעה:
 6בעד
 1נגד
 0נמנעים
ההצעה אושרה
2

מר ר .לוי ,רה"ע:

אני סוגר את הישיבה מן המניין .18/2019

3
4
5
6

ישיבה נעולה

7

________________

8

רועי לוי

9

ראש עיריית נשר

10
11

