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 4כ"ז  רביעי, שהתקיימה ביום , מיוחדת שלא מן המניין,מועצת העירפרוטוקול ישיבת 

 5 , נשר.20בחדר ישיבות, בבניין העירייה, דרך השלום  2019בדצמבר  25בכסלו תש"ף, 

 6  : משתתפים

 7 מר רועי לוי, ראש העיר

 8 מר גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר

 9 העיר גב' אדוה קאופמן, משנה לראש

 10 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 11 גב' שגית גליק, חברת מועצה

 12 מר לאוניד נסימוביץ, חבר מועצה

 13 מר שלומי זינו, חבר מועצה

 14 חסרים:

 15 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר

 16 מר דני קרן, חבר מועצה

 17 מר אברהם בינמו, חבר מועצה 

 18 מר תומר כהן, סגן ראש העיר 

 19 ועצהמר זאב שפיגלר, חבר מ

 20 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה

 21 מוזמנים:

 22 מר צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה

 23 מר זאב זימל, גזבר העירייה

 24 עו"ד אורי גרינברגר, היועמ"ש

 25 גב' שרון שלמה, מנהלת לשכת ראש העיר

 26 מר ליאור האס, עוזר ראש העיר

 27 

 28 

( 189) /201919מס'  ,שלא מן המניין, מיוחדת ישיבת מליאת מועצת העיר  

 (2019בדצמבר  25בכסלו תש"ף  )כ"ז 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 על סדר היום:

 2נמסרו ע"י קורת שדו"ח כספי מבוקר ובי – 2018ח ביקורת מפורט לשנת "אישור דו -

 3 חשבון.  משרד הפנים, נימר נאסר ושות', רואי

 4, אישור 891, 19/2019ישיבת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין,  מר ר.לוי, רה"ע: 

 5ודוח כספי. זה דיון גם אין כאן  2018דוח ביקורת מפורט לשנת 

 6הצבעה, הוגש על ידי רו"ח נימר נסר ושותפיו, בעצם הוא רו"ח של 

 7ים שעושה את הביקורת הזאת. אני אציין בתחילת משרד הפנ

 8הישיבה שהמלצתי, שוחחתי עם שלומי זינו, חבר מועצת העיר, 

 9מאחר ואחד הסעיפים של הביקורת פה הם בגין חובות ארנונה שהוא 

 10 חייב לעירייה המלצתי לו לא להשתתף בדיון הזה, אני חושב שזה 

 11למה שאמרת זה חובות שכבר  החובות שמוזכרים בדוח הזה בניגוד מר ש. זינו:

 12 לא קיימים וכבר ...

 13 תן לי בבקשה, יש חובות, הדוח הזה מציין  ע:"מר ר. לוי, רה

 14 , החובות האלה כבר לא קיימים.2018מדבר על שנת  מר ש. זינו:

 15 יש עדיין, אתה יודע שיש לך חובות לעירייה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 16 ך אין לזה שום קשר, ואתה לא צרי מר ש. זינו:

 17 חלקם נמצאים בהוצאה לפועל ע:"מר ר. לוי, רה

 18 זה לא נכון. מר ש. זינו:

 19 אז אל תיכנס לזה.  ע:"מר ר. לוי, רה

 20  2018-זה לא נכון, זה מתייחס ל מר ש. זינו:

 21 שלומי, תגיד  ע:"מר ר. לוי, רה

 22 החובות האלה לא קייימים.  2018-וב מר ש. זינו:

 23 תן לי לסיים. תגיד מה שאתה רוצה, ע:"מר ר. לוי, רה

 24 זה לא נכון, לא נכון. מר ש. זינו:

 25 יש חוות דעת  ע:"מר ר. לוי, רה

 26 אתה לא יכול לציין את הדברים האלה. מר ש. זינו:

 27 יש חוות דעת של היועמ"ש של העירייה  ע:"מר ר. לוי, רה

 28 אני לא קיבלתי שום חוות דעת של היועמ"ש מר ש. זינו:
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 1שתתף בדיונים בגין חובות ותשלומי חובה לעירייה. שהורה לך לא לה ע:"מר ר. לוי, רה

 2אתה כרגע במידה ותשתתף בדיון הזה ולא תצא ממנו אני אומר לך 

 3אתה פועל בחשש כבד מאוד לניגוד עניינים, אני רק דבר אחד פתחתי 

 4בישיבה, לא אמרתי מי נוכח, אעשה רגע סבב, לאוניד נסימוביץ, חבר 

 5מועצת העיר, פרח אסטרוגנו,  חברת ,מועצת העיר נוכח, שגית גליק

 6משנה לראש העיר, גיאורגי  ,חברת מועצת העיר, אדוה קאופמן

 7 ,ראש העיר, שלומי זינו ,רועי לוי ,סגן ראש העיר, אנוכי ,גרשקוביץ

 8 ,מר זאב זימל, היועמ"ש של העירייה ,חבר מועצת העיר, גזבר העיר

 9ראש ליאור האס, מנהלת לשכת  ,אורי גרינברגר, עוזר ראש העיר

 10צחי שומרוני, אז אני אמרתי  ,שרון שלמה, מנכ"ל העירייה ,העיר

 11 שלומי, אם אתה רוצה

 12 אני יכול להגיב על הדברים שאמרת? מר ש. זינו:

 13 על הכל, יש לך אם תרצה לחשוב רגע או לצאת להתייעצות או משהו ע:"מר ר. לוי, רה

 14 לא, אני רוצה להגיב ולהתקדם, דיברנו בחוץ. מר ש. זינו:

 15 אם אתה רוצה  ע:"ר. לוי, רהמר 

 16 אני רוצה להגיב מר ש. זינו:

 17סליחה רגע, תן לי לסיים את הדברים שלי, אם אתה רוצה, אני אומר  ע:"מר ר. לוי, רה

 18לך, לא אומר את זה בשבילי, אני אומר את זה כי אני מייעץ לך, אם 

 19תרצה לעצור שניה את הישיבה ולהתייעץ אפילו בחוץ עם היועמ"ש, 

 20ם בעיה, אנחנו נעצור את הישיבה, אני חלילה לא רוצה אין שו

 21להכניס אותך לתוך מחלוקת אבל אומר לך עוד פעם, אתה לא יכול 

 22להשתתף בישיבה שבאחד הממצאים שם העיקריים אתה מופיע 

 23 בהם

 24 סיימת? מר ש. זינו:

 25אני, סליחה, אני סיימתי, מי רוצה להתייחס בבקשה לנושא שעל  ע:"מר ר. לוי, רה

 26 היום?סדר 

 27 אני  מר ש. זינו:

 28 אתה רוצה? ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 בטח מר ש. זינו:

 2 דקות.  10בבקשה שלומי, יש לך   ע:"מר ר. לוי, רה

 3 ראשית מר ש. זינו:

 4 אגב, זה בקשר לזמן דיבור שאמרת כשיש דוח ביקורת כן. ע:"מר ר. לוי, רה

 5חוות דעת  אז בניגוד למה שאמרת בפתח הישיבה, לא קיבלתי שום מר ש. זינו:

 6 לגביי הישיבה הזאת, חוות דעת מהיועמ"ש

 7 אתה לא צריך לקבל חוות דעת עדכנית. ע:"מר ר. לוי, רה

 8  2018החוב המדובר הוא משנת  מר ש. זינו:

 9 הוא עושה מה שבא לו. ע:"מר ר. לוי, רה

 10 והחוב הזה כבר לא קיים מר ש. זינו:

 11 אני ניסיתי. ע:"מר ר. לוי, רה

 12לדבריך, וחוות דעת בדר"כ מבקשים חברי המועצה כשרוצים בניגוד  מר ש. זינו:

 13להתייעץ עם היועמ"ש והחוות דעת הן מייעצות. מי שמחליט האם 

 14הוא בניגוד עניינים או לא הוא חבר המועצה ומי שיבחן את זה אם 

 15צריך, אתה רשאי לבחון על פי פקודת העיריות ושבית המשפט יבחן 

 16ניינים, ואם מדברים על ניגודי את הדבר הזה, אני לא בשום ניגוד ע

 17עניינים, איך אומרים, במסגרת האוירה הטובה ובמסגרת הערב הזה 

 18שאנחנו מנציחים את זכרו של מסעוד אלימלך שהיה אוהב שלום 

 19ורודף שלום אני אשתדל בכל כוחי להימנע מלהיכנס לניגודי עניינים 

 20דונו וחשדות להרבה ניגודי עניינים שקיימים פה כולל בנושאים שנ

 21וכל הנתונים שקיימים  2018בישיבה ושידונו בדוח הזה. עכשיו לגבי 

 22 3פה אני חושב שזה לא, עוד פעם, תקין שאנחנו נקבל את הדוח הזה 

 23ימים לפני הישיבה, ועל זה לא ענית לי אדוני היועמ"ש, ונדון בו 

 24אחרי שלושה ימים, בדוח ביקורת של משרד הפנים. את הדוח הזה 

 25 ימים ,זה דבר ראשון, דבר שני  3קיבלנו לפני 

 26 ימים. 10לא נכון, קיבלת אותו לפני  ע:"מר ר. לוי, רה

 27ימים,  10לא נכון, אנחנו קיבלנו את הדוח ביקורת של העירייה לפני  מר ש. זינו:

 28את הדוח המבוקר של משרד הפנים שעליו אנחנו מקיימים עכשיו 
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 1 דיון

 2א הדיון, אתה ביקשת, גם שלחתי אתה לא הקשבת, תקרא מה נוש ע:"מר ר. לוי, רה

 3לך במיוחד הביתה הבהרה שחלילה אם לא הבנת, שמתי לך את זה 

 4 במשלוח אישי.

 5 רשמת על משרד הפנים. מר ש. זינו:

 6 במשלוח אישי קיבלת, למה אתה סתם אומר? ע:"מר ר. לוי, רה

 7 אישור, רשום אישור מר ש. זינו:

 8 אתה יודע מה?  ע:"מר ר. לוי, רה

 9 על סדר היום מר ש. זינו:

 10 אם ככה בא לך מה שאתה אומר  ע:"מר ר. לוי, רה

 11 הנה המכתב הבהרה, הנה המכתב הבהרה.  מר ש. זינו:

 12  -במסגרת הדיון יוצג הדוח הכספי המבוקר והביקורת כפי ש ע:"מר ר. לוי, רה

 13 יפה, יפה מר ש. זינו:

 14 אז לא קיבלת? ע:"מר ר. לוי, רה

 15ביקורת של עיריית נשר ומדברים על דוח  אנחנו מדווחים על דוח מר ש. זינו:

 16ימים  3שהתקבל אצלנו לפני  2018מבוקר של משרד הפנים לשנת 

 17 בניגוד לחוק.

 18 אם בא לך להגיד תגיד מה שבא לך.  ע:"מר ר. לוי, רה

 19אדוני היועץ המשפטי אני מבקש שתחווה דעתך גם בעניין הזה, האם  מר ש. זינו:

 20חוקי כשאנחנו קיבלנו את הדוח  אנחנו יכולים לקיים, האם דיון זה

 21 -ימים ו 3של משרד הפנים, של אדון נימר, קיבלנו אותו רק לפני 

 22 לא נכון, קיבלת את הדוח גם  ע:"מר ר. לוי, רה

 23 לא נכון. מר ש. זינו:

 24 הנה, בבקשה, הנה הדוח של נימר.  ע:"מר ר. לוי, רה

 25 דוחות. 2יש פה  מר ש. זינו:

 26 נימר. הנה הדוח של ע:"מר ר. לוי, רה

 27 -יש דוח ש מר ש. זינו:

 28 ימים, ומי כתב את הדוח? 10קיבלת אותו לפני  ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 אז יכול להיות שהייתה טעות. מר ש. זינו:

 2 ומי כתב את הדוח? ע:"מר ר. לוי, רה

 3 דוחות 2דוחות, יש  2יש  מר ש. זינו:

 4 משרד הפנים.  דוחות, ככה זה מוגש על ידי 2ברור, אתה דן על  ע:"מר ר. לוי, רה

 5 ימים רק את הדוח  10נכון, אבל אנחנו קיבלנו לפני  מר ש. זינו:

 6 כאילו אתה לא יודע. ע:"מר ר. לוי, רה

 7 רק את הדוח של עיריית נשר.  מר ש. זינו:

 8 אתה יודע מה? אני מתחיל להאמין שאתה באמת לא יודע. ע:"מר ר. לוי, רה

 9לנו דוח, אבל אנחנו קיבלנו רק את בבקשה, קיבלנו, אתה יכול, ויש  מר ש. זינו:

 10 הדוח הזה של עיריית נשר

 11 בבקשה, בבקשה, שלומי, בבקשה, טוב ע:"מר ר. לוי, רה

 12 ולא קיבלנו את הדוח של משרד הפנים. מר ש. זינו:

 13 יאללה, הבנו ע:"מר ר. לוי, רה

 14 אני יכול לקבל תשובה האם אפשר לקיים דיון בדבר הזה? מר ש. זינו:

 15 דקות. 10-אין תשובה, תסיים את ה :ע"מר ר. לוי, רה

 16שום תשובה? בסדר גמור. כשבמעט ימים שהיו לנו כדי לנתח את  מר ש. זינו:

 17אל מול הדוחות הרבעוניים שלא צריך  2018הדוחות הכספיים לשנת 

 18  2019לקיים בהם דיון לשנת 

 19ע של אני מציין שפרח אסטרוגנו, חברת מועצת העיר יוצאת, יש אירו ע:"מר ר. לוי, רה

 20 קידום מעמד האישה, בבקשה. 

 21 חג שמח.  גב' פ. אסטרוגנו: 

 22לבין  2018מסקנה אחת מההשוואה שמקיימים בין הדוחות של  מר ש. זינו:

 23שבשנה הזאת קוצצו, זאת אומרת  2019הדוח של רבעון שלישי לשנת 

 24סיימו את ההעסקה שלהם, לא יודע אם כולם פוטרו או הופרשו 

 25עובדים  50-לפנסיה, אבל סיימו את ההעסקה שלהם למעלה מ

 26ה שעולה מהדוחות. , זה מ40-בעיריית נשר כשבפועל מונו למעלה מ

 27אני כיוון שאני לא מקבל הסבר לא מהיועמ"ש ולא מהגזבר אני 

 28רוצה לקבל חידוד בנושא הזה כמה עובדים עזבו משנכנסת לעירייה, 
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 1פוטרו, עזבו, הופרשו, וכמה עובדים חדשים מונו כי בשורה 

 2התחתונה על פי השוואה בין המצבות של כוח אדם ברבעון האחרון 

 3יש ירידה בכמות העובדים ולעומת זאת רואים  2019לעומת  2018של 

 4שיש עליה מאוד גדולה בעלויות של הוצאות השכר ואני אשמח לקבל 

 5הסבר בנושא הזה מגזבר העירייה. דבר נוסף, גם בדוחות הרבעוניים 

 6חסרים נתונים בעמודים האחוריים הן לגבי רשימת מקבלי השכר 

 7תמת מתי נחתמו הגבוה שמחוקים בעמוד האחרון והן לגבי החו

 8הדוחות הרבעוניים, לא יודעים מתי נחתמו, לא יודעים מתי הם 

 9התקיימו, ואני אשמח מאוד לקבל גם תשובות מגזבר העירייה מי 

 10הכין את הדוחות הרבעוניים, מי חתם עליהם, למה אין תאריך על 

 11הדוחות האלה, לא מופיע לנו תאריך מתי נחמתו, רק על אחד מהם. 

 12ים שמדברים על ההוצאות בדוחות הרבעוניים ועוד דבר, בסעיפ

 13אנחנו רואים סעיפים שמכמתים כמויות  2018בניגוד לדוח של 

 14גדולות של כסף בסעיפים של הוצאות כלליות, אבקש לקבל פירוט. 

 15בשורה התחתונה של הדוחות הרבעוניים שהוכנו מופיעה שם שורה 

 16ת במה של מאות אלפי אחוזים, גם משהו לא ברור, אני מבקש לדע

 17מדובר. אני רוצה לדעת האם נכון יהיה לומר על פי הדוחות 

 18מיליון ₪ מקרנות העירייה  13הרבעוניים שנמשכו סדר גודל של 

 19, אני רוצה לדעת מה הכוונה בגירעונות 2019בשנה הזאת, בשנת 

 20אלף, רבעון  620כשאנחנו רואים שרבעון ראשון מסתיים בגירעון של 

 21מיליון, האם זה נכון, ולמה  1.777אלף ורבעון שלישי  348שני 

 22הגידולים האלה והמשחקים האלה, אני רוצה לדעת למה בדוח 

 23באה לידי ביטוי  5%-הרבעוני השלישי למרות שהעלאת הארנונה ב

 24. אני 2019בספטמבר למה הם לא באים בדוח הרבעוני השלישי של 

 25רוצה לדעת למה בדוחות הרבעוניים אין פירוט לעניין היועצים 

 26וניים ולעניין כמות העובדים או עלות הוצאות העירייה פר החיצ

 27רבעון לגבי העסקת כוח אדם חיצוני. אני רוצה לדעת בבקשה כמו 

 28שאמרתי, תאריך שבו נחתמו הדוחות של הרבעון הראשון והדוחות 
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 1של הרבעון השני. אני רוצה לדעת מה זה באחד הדוחות שאנחנו 

 2ות בהוצאות, אני לא רואים בסעיף הוצאות שכר המנכ"ל השתתפ

 3אלף שקל,  29יודע אם זה לאותו רבעון או לאותו חודש, סעיף של 

 4ואנחנו רואים אצל היועמ"ש סעיף שמדבר, או שורה של השכר שלו, 

 5אלף שקלים, מה זה המרכיב הזה, על  18השתתפות בהוצאות של 

 6מה מדובר? אני רוצה עוד לדעת בבקשה בעניין הוצאות השכר של 

 7, 0.7קומיים, לא רואים גידול בכמות משרות, אולי השירותים המ

 8אבל כן רואים גידול גדול בעלות השכר של נותני השירותים 

 9המקומיים וזהו, זה מה שיש לי השאלות לגבי הדוחות הרבעוניים. 

 10-דבר אחרון, למרות ששפיגלר לא נמצא כאן, הוא הגיש לך הצעה ב

 11א גם פנה אליך , הצעה לסדר שעד עכשיו לא עלתה לסדר, הו21/7

 12במכתב לפני יומיים וביקש שההצעה תועלה לסדר, אני רוצה לדעת 

 13היועמ"ש למה לא התייחסת לדבר הזה ולמה הצעות לסדר שמוגשות 

 14 על ידי חברי מועצה, ספציפית ההצעה הזאת לא עלתה. זהו. 

 15 טוב, תודה שלומי. לצערי ניצלת את כל הזמן שלך שוב פעם לא לדבר ע:"מר ר. לוי, רה

 16וניים וכאן מונח על הנושא שעל סדר היום, דיברת על דוחות רבע

 17 בכלל. 2018לפניך ולפנינו הדוח הכספי של 

 18לא קיבלנו תשובה, אי אפשר לקיים דיון כשאתה אומר שקיבלנו את  מר ש. זינו:

 19 הדוח

 20 .2018של  ע:"מר ר. לוי, רה

 21 ימים. 3קיבלנו את זה לפני  מר ש. זינו:

 22 , תנצל את הזמן שיש לך, נקיים דיון. חבל ע:"מר ר. לוי, רה

 23 אני חושב שהדיון לא חוקי. מר ש. זינו:

 24 אתה כל פעם מתלונן שחבל שלא מקיימים דיון ע:"מר ר. לוי, רה

 25 אני ביקשתי חוות דעת משפטית. מר ש. זינו:

 26 יש דיון, תקיים, לפחות  ע:"מר ר. לוי, רה

 27 אלה.אני באתי פיזית לעירייה להביא את הש מר ש. זינו:

 28 אין דבר שאתה לא מקבל עליו תשובה. ע:"מר ר. לוי, רה
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 1 לא קיבלתי תשובה לפני הדיון, איך אדע אם הדיון חוקי או לא?  מר ש. זינו:

 2אני אגיד משהו למר זינו ושידע, אף אחד לא עובד אצל ונותן לך  ע:"מר ר. לוי, רה

 3 תשובות אחרי דקה.

 4ך, אצל הציבור, אצל כולם, גם אתה היועץ המשפטי עובד אצלי, אצל מר ש. זינו:

 5 וגם אני עובדים אצל הציבור.

 6 אף אחד לא עובד אצלך, אתה עובד  ע:"מר ר. לוי, רה

 7אם יש דיון ואני רוצה לקבל חוות דעת משפטית לפני הדיון כדי  מר ש. זינו:

 8 להגיע מוכנים לדיון אתה צריך לדאוג שזה יקרה.

 9 , היועץ המשפטי ברוך השם יש לו אף אחד לא עובד אצלך ע:"מר ר. לוי, רה

 10 עובד אצל הציבור. מר ש. זינו:

 11יש לו הרבה נושאים שהם מטופלים על שולחנו, וגם לגזבר וגם לכל  ע:"מר ר. לוי, רה

 12 העירייה, כשאתה כותב מכתב בסדר גמור, אתה תקבל תשובה.

 13 רק תשובה רלוונטית  מר ש. זינו:

 14אם אתה רוצה שיתייחסו אליך ברצינות הם הם צריכים להכין לך,  ע:"מר ר. לוי, רה

 15 ומכובד צריכים להכין לך תשובה מסודרת וכתובה כמו שצריך

 16 זוב אותך, נואבל זה שאלות לדיון, ע מר ש. זינו:

 17כמה לדיון רק ב, 2018עכשיו אני מבקש להתייחס לדוח הכספי של  ע:"מר ר. לוי, רה

 18ביקורת של דברים, אחד, הדבר החשוב הוא, אני חושב, זה הדוח 

 19יש שם ביצוע של תיקון ליקויים, יש  2018, ובדוח הביקורת של 2018

 20 שם ביצוע של תיקון 

 21 משרד הפנים? על איזה דוח אתה מדבר? של העירייה או של מר ש. זינו:

 22 הכל זה דוחות של משרד הפנים, אין כאן שום דוח שליש שם,  ע:"מר ר. לוי, רה

 23יקויים לחלק מהדברים, אחד יש כאן ביצוע של תיקון ל העירייה.

 24בעזרת השם שרוב הליקויים שהדברים שאנחנו העמדנו לעצמנו כיעד 

 25כשנכתב הדוח אנחנו ששנמצאים, חלקם כבר תוקנו, זאת אומרת 

 26תיקנו אותם אבל זה לא מופיע כאן, אבל את רוב ו צנוכבר ר

 27הליקויים שנמצאים כאן אני מעריך שנתקן, אחד הליקויים שלא 

 28אשמים, אבל זה הכל, זה נושא  לא כמובן, אנחנו גם נתקן אבל זה
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 1תקציב העירייה שבעיקרון אמור להיות מוגש למועצה בנובמבר 

 2אבל מאחר ומשרד הפנים עדיין לא הוציא כללים בגלל שהם  2019

 3, לא הוציאו כללים עצמם לא יודעים מה קורה בתקציב המדינה

 4, אחד, יש 2020בכלל לפי איזה כללים הם רוצים לעשות לפי תקציב 

 5תחילת דצמבר דצמבר, עם זה בעיה, שתיים, קיבלנו את הגזבר רק ב

 6שעד פברואר נוכל כולנו לשבת ולדון  זרת השם, אני מקווה בע2019

 7אפשר לעבור על  העניין הזה. , שלי זה מאוד חשוב2020על תקציב 

 8דוח ביקורת ולראות שם את עיקרי הממצאים. הממצאים הם לא ה

 9המועצה  2018-נושא ביצוע התקציב הרגיל שב בשמיים, יש שם

 10אישרה את התקציב לאחר המועד הקבוע, הביקורת מצאה כי משרה 

 11סטטוטורית של מנהל מחלקת חינוך לא הייתה מאוישת ואוישה. 

 12אלף ₪ נכון  15הביקורת מצאה כי לחבר מועצה בעיר חוב בגובה 

 13ום דיווח בגין ארנונה ומים, לא שולם ולא הוסדר. ריש 31/12ליום 

 14רשימת מציעים  2018-כספי והתקשרויות, העירייה לא פרסמה ב

 15לעיון הציבור באתר האינטרנט של העירייה כמתחייב מחוזרי 

 16 מנכ"ל, זה בסוף החודש הזה נסגר...

 17, מתי נבחרה? שאלה, 5כתוב שנבחרה ועדת ביקורת בדוח, בעמוד  מר ש. זינו:

 18 אתה מדלג על זה

 19 בקשהתן לי ב ע:"מר ר. לוי, רה

 20 מתי נבחרה ועדת ביקורת? מר ש. זינו:

 21 אל תקטע אותי כי אני סוגר את הדיון, אל תקטע אותי. ע:"מר ר. לוי, רה

 22 תסגור, אתה יכול לסגור.  מר ש. זינו:

 23 אני מדבר. ע:"מר ר. לוי, רה

 24 אם אתה לא רוצה לענות אני שואל שאלה  מר ש. זינו:

 25 לי אני סוגר את הדיון. אני מדבר, אם אתה מפריע ע:"מר ר. לוי, רה

 26 תסגור, אתה לא מאיים, אתה לא מאיים על אף אחד. מר ש. זינו:

 27 לא פורסמה  ע:"מר ר. לוי, רה

 28 יש פה נתון מזויף, מבחינת ועדת ביקורת. מר ש. זינו:
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 1 חברים, תודה רבה. ע:"מר ר. לוי, רה

 2 מתי ועדת ביקורת מר ש. זינו:

 3 ישיבה  ע:"מר ר. לוי, רה

 4 מתי ועדת ביקורת נבחרה? מר ש. זינו:

 5נסגרת עקב הפרעה של חבר מועצת העיר שלומי  19/2019, 891מספר  ע:"מר ר. לוי, רה

 6 זינו, תודה רבה. 

 7 

 8 ישיבה נעולה

________________ 9 

 10 רועי לוי

 11 ראש עיריית נשר

  12 

 13 


