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. על  9/2021)  910חברים, ברוכים הבאים. אנחנו בישיבת מועצת עיר מס' (  ר. לוי, רה"ע:

ליאוניד   העיר  מועצת  חבר  נוכחים  כרגע  נושאים.  מספר  היום  סדר 

סימוביץ, חבר מועצת העיר דני קרן, חברת מועצת העיר פרח אסטרוגנו,  ונ

חבר מועצת העיר קובי דנינו. סגן ראש העיר גיאורגי גרשקוביץ. אנוכי רועי  

לוי, ראש העיר. ממלא מקום וסגן ראש העיר ישי איבגי וחבר מועצת העיר  

 שלומי זינו.  

על סדר היום מספר נושאים. רק ברשותך, שלומי, אם אפשר לפתוח עם   

 מינוי סגן ראש עיר ואז את ההצעה שלך, אם זה נוח לך. אם זה לא מפריע.

 המינוי יובא עם הועדות?  ש. זינו:

א, לא. מינוי סגן ראש עיר. יש מינוי סגן ראש עיר. לא משנה, אפשר  לא, ל ר. לוי, רה"ע:

 גם להתחיל מהצעה לסדר. מה שנוח.

 אין שום בעיה.  ש. זינו:

בסדר. רק לפני שנתחיל אני אעדכן את החברים שגם אצלנו בעיר יש עליה   ר. לוי, רה"ע:

בתחלואה של הקורונה ולכן אני מבקש מכולם גם כן להישמר, להיות עם  

 מסכות וגם כמובן מהאנשים בבית להיות עם מסכות.  

 ינוי סגן ראש העיר (במקומו של תומר כהן). מ - 2נושא מס' 

 אז נפתח רק עם מינוי סגן ראש העיר קובי דנינו.  ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

אם אפשר שהמצלמה בזום, אני לא מבין למה צריך להיות זום, הפקידים   ש. זינו:

לי  עירייהשל ה נוח להם להישאר ואתה  למה לא באים  שיבות, אבל אם 

  יכול להיותמאשר להם לא להשתתף בישיבות לפחות שיראו אותנו. לא  

אנשים    20שיראו   נפרדת.  בקוביה  מהם  אחד  וכל  אחת  בקוביה  אנשים 

 מתלוננים. אמרת שתטפל בצילום, 

 במה? ר. לוי, רה"ע:

 בוא נעשה עוד בדיקה. על הצילום.  ש. זינו:

 ה? לא רואים אותם?שמ ר. לוי, רה"ע:

 שלא שומעים, שלא רואים.   ש. זינו:

 רואים אותם אבל.  ר. לוי, רה"ע:

 ,יכול להיותלא רואים. זה לא   ש. זינו:

 לא, רואים אותם, את העובדי עירייה.  ר. לוי, רה"ע:

 הם צריכים לדעתי להשתתף בישיבה עצמה,  ש. זינו:

 הם משתתפים.   ר. לוי, רה"ע:

אבל אני לא מנהל לך את העניינים, אתה מנהל והם לא צריכים להיות כל   ש. זינו:

 אחד קוביה, 

אתה יכול בבקשה לעשות שהזה יהיה מרכזי? אין בעיה. רגע, הנה, עכשיו   ר. לוי, רה"ע:

 אני אדבר וזה יעבור אלינו. בסדר גמור.  

אז חברים, אני בינתיים ממשיך, אתם תסדרו את זה תוך כדי. אז בבקשה,   

קובי דנינו. אנחנו ממנים היום את חבר מועצת העיר קובי דנינו כסגן ראש  

זהות   תעודת  מספר  דנינו,  יעקב  בתואר    22330823עיר.  עיר  ראש  כסגן 

בבקשה,   גרינברגר.  אורי  של  דעת  חוות  כאן  יש  כהן.  תומר  מר  במקום 

 תקריא את ההצהרה הזאת רק, קובי. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

י אין מניעה משפטית או חוקית במינוי שלי  אני דנינו יעקב מצהיר בזאת כ י. דנינו:

בעבר   הורשעתי  ולא  בארנונה  סופיים  חובות  לי  אין  העיר,  ראש  לסגן 

 בעבירה שיש עימה קלון.  

 יישר כוח.  ר. לוי, רה"ע:

 אני רוצה להתייחס.  ש. זינו:

 רק שניה. בהצלחה קובי. ר. לוי, רה"ע:

 תודה.   י. דנינו:

 בהצלחה.  דוברת:

 בקשה, בהצלחה. סעיף הבא על סדר היום. ב ר. לוי, רה"ע:

 אני רוצה להתייחס.  ש. זינו:

 לא, אין מה להתייחס.  ר. לוי, רה"ע:

 מה זה? זה נושא לסדר היום ומגיע לי חמש דקות בנושא הזה,  ש. זינו:

 איזה חמש דקות?  ר. לוי, רה"ע:

 מה זה? זה הצעה לסדר,  ש. זינו:

 רה שלו. זה לא הצעה לסדר. זה הצה  ר. לוי, רה"ע:

מינוי סגן ראש העיר במקומו של תומר כהן, סעיף על סדר    2רשום סעיף   ש. זינו:

היום וכל סעיף על סדר היום מגיע לכל חבר מועצה חמש דקות. צריך גם  

 לעשות הצבעה על זה. 

 אוקי. יאללה בבקשה.  ר. לוי, רה"ע:

 אז קודם כל ערב טוב.   ש. זינו:

 בבקשה, חמש דקות. ר. לוי, רה"ע:

יש כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. קודם כל לברך אותך על המינוי   ש. זינו:

 לתפקיד סגן ראש עיר. 

 תודה.  י. דנינו:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ושיהיה לך בהצלחה. אני חושב שיותר ממה שקודמך עשה בטוח שאתה   ש. זינו:

תוכל לעשות כי לא ראיתי ממנו הרבה דברים שהוא עשה, אז אני מאחל  

לך המון בהצלחה ואני מאחל לך שתהיה פעיל גם בישיבות המועצה ולא  

אחוז מישיבות    99-תהיה כמו כל חברי ההנהלה שממלאים פיהם מים ב

ד מהם גם לא הגיש שום שאילתה, שום הצעה לסדר.  מועצת העיר. אף אח

 זה יפה להצטלם בפייסבוק אבל הפרוטוקול מראה את הדברים האלה.  

ואני רוצה לפנות אליך, רועי לוי, על זה שאתה בהמשך לישיבת מועצת עיר   

הקודמת שבה ניסית לעשות, קוראים לזה בשפה, יש איזה מילה לטינית  

א סוביודיצה,  בתור  אחרי  שמוגדרת  להתאפס  ובמקום  ממשיך  אתה  ז 

של   לייצוג  בקשר  המחוזי  המשפט  לבית  מנהלית  עתירה  שהגשנו 

 האופוזיציה בוועדות ובקשר להקמת ועדת ביקורת אתה, 

 זה לא הנושא, עוד מעט נגיע לנושא. עוד מעט נגיע לנושא.  ר. לוי, רה"ע:

 ומר לך,דקות אני א 20לא, אבל זכותי לקחת חמש דקות, יש לי  ש. זינו:

 הכל בסדר.  ר. לוי, רה"ע:

אבל אני מוכן לחמש דקות, אז אני בחמש דקות שלי אני גם מבקש שלא   ש. זינו:

 תפריע לי, 

 בבקשה. ר. לוי, רה"ע:

כי בשידור גם רואים שאתה מפריע לי כל כמה דקות ושומעים אותך ולא   ש. זינו:

שלוש וחצי דקות,  שומעים אותי. אז הנה לקחת לך עוד דקה, נשאר לי עוד  

להבהיר את הדברים   רוצה  ולכן אני  לי בבקשה.  להפריע  לא  אני מבקש 

 לאלה שצופים בנו בשידור חי, תושבי נשר. 

 למה, אתה מצלם? אתה מצלם עם הפלאפון שלך?  ר. לוי, רה"ע:

לא, אני לא מצלם. זה מצלמה למקרה שיהיה פה איזשהו בלגן אז שאני   ש. זינו:

 הצילום.אהיה מגובה מבחינת 

 בבקשה.  ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

הפלאפון שלי לא מצלם. עכשיו אנחנו הגשנו עתירה מנהלית אחת שבה   ש. זינו:

אנחנו מבקשים מבית המשפט המחוזי להורות לראש עיריית נשר ולממונה  

על המחוז ולמשרד הפנים בעצם להורות על הקמת ועדת ביקורת בעיריית  

 נשר. 

, אין  עירייהם מאז רועי לוי נבחר לראשות האנחנו כבר עוד קצת שלוש שני 

ובכל   הועדות  בכל  לאופוזיציה  ייצוג  אין  נשר,  בעיריית  ביקורת  ועדת 

התאגידים ובעצם מי שהבטיח בבחירות האחרונות שקיפות ורץ לתושבים  

ואמר אנחנו לא נהיה כמוהם, אנחנו אומרים כן לנשר, כן לשקיפות, הכל  

ע אתה  התחתונה  בשורה  ויפה.  מי  טוב  כי  הדיקטטורים.  כאחרון  ובד 

 מתנהג ככה? רק דיקטטור שיש לו מה להסתיר. 

לוי,    רועי  של  הסיעה  חברי  על  במיוחד  מדבר  אני  המועצה,  חברי  ואתם 

סיעת כן לנשר שהיא סיעה מטעם הבית היהודי ומטעם מפלגת כולנו, איך  

אתם נותנים לזה יד? איך אתם במשך שלוש שנים יושבים כאן ונותנים  

להתנהג ללא ייצוג לאופוזיציה, שלא לדבר על כך שכמה ועדות    עירייהל

אתם   איך  מתכנסות,  ולא  כמעט  האופוזיציה  של  ייצוג  ללא  "שהוקמו" 

 חיים עם זה שעיריית נשר שלוש שנים אין לה ועדת ביקורת? 

אפילו בישיבת מועצת העיר האחרונה, הקודמת, לא האחרונה, שבה הובא   

, דו"ח שהמבקר עשה אותו  2019לשנת    עירייהמבקר הלפה לדיון דו"ח של  

כשראש   מים  פיכם  מילאתם  הביקורת,  ועדת  של  כינוס  שום  ללא  לבד, 

פיצץ את הישיבה ולא רצה שנשאל שאלות שרלוונטיות לדו"ח    עירייה ה

 הביקורת. 

אז אני חושב שההתנהלות שלכם היא ממש מפרה באופן בוטה את הבטחת   

חושב   ואני  שלכם  המועצה  הבחירות  חברי  אתם  צריכים,  שאתם 

ין  ישממלאים את פיכם מים בכל ישיבה וישיבה ולא אומרים שום דבר בענ

הזה, אתם צריכים להתעורר כי אתם גם שותפים לכל העניינים האלה. זה  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

חושב שהוא יוכל למנוע מהציבור לדעת את מה שקורה    עירייה שראש ה

רת והוא לא נותן לנו,  בעיריית נשר בזה שהוא לא מכנס את ועדת הביקו

בכנסת   עכשיו  שיש  הדיונים  אגב  לנו,  שמגיע  הייצוג  את  האופוזיציה, 

, אתם שותפים  ענייןישראל על ייצוג לאופוזיציה, ואתם לא עושים כלום ב

 בדבר הזה. 

אני גם לא מבין איך בשום נושא שנמצא פה על סדר היום במועצת העיר   

עם הצעות לסדר. אין לכם שום  אין לכם אף פעם מה לומר, אין לכם אף פ

  הערות, אין לכם שום שאלות לגבי דו"חות כספים.  

וגם אם תגידו לי את מה שאמרת לפני כמה ישיבות מועצה שיש ישיבות   

הנהלה ואתם יושבים לפני זה ומחליטים לפני זה ומתעדכנים לפני זה, אז  

  רייהעילא עדכן אתכם, ראש ה  עירייהאני שמח לעדכן אתכם, אם ראש ה

בתוך מכלול השקרים שהוא שיקר בכתב תשובה שלו לעתירה שאני הגשתי  

אין    ענייןהוא גם אמר שיש ועדת ביקורת, אבל הוא גם אמר עוד משהו מ

 ועדת הנהלה בעיריית נשר.  

זאת אומרת שהוא אומר שאתם פשוט, סליחה על הביטוי, פיונים. אתם   

  ענייןיושבים במועצה, הציבור לא מלא יושבים בוועדות הנהלה, אתם לא  

היום.   סדר  שעל  הנושאים  לגבי  בדיונים  משתתפים  לא  אתם  אתכם, 

לפעמים שולחים אתכם לדגמן בסרטונים לפייסבוק ותו לא. לא לשם כך  

 נבחרתם. אני לא בא לחנך אתכם,

 שלומי, תודה רבה. ר. לוי, רה"ע:

 . אבל אני בא להזכיר לכם מה הבטחתם לציבור ש. זינו:

 תודה רבה לשלומי זינו.  ר. לוי, רה"ע:

 הצבעה בבקשה.  ש. זינו:

בתואר   ר. לוי, רה"ע: העיר  לראש  קבוע  כסגן  דנינו  יעקב  מר  את  ממנה  העיר  מועצת 

וסגניו    15בהתאם לסעיף   לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש העיר 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

תשל"ה  תרבות    1975-וכהונתם,  דת,  תיק  הבאים:  בתחומים  ולעסוק 

 בעד. מי נמנע?  8חינוך תורני. מי בעד?  תורנית,

 אני נגד.   ש. זינו:

 מי נמנע? אף אחד. מי נגד?  ר. לוי, רה"ע:

 אני.  ש. זינו:

 הצביע נגד. ההצעה עברה.  1הצביעו בעד.  8שלומי זינו נגד.   ר. לוי, רה"ע:

 מועדון הכדורגל "עירוני נשר". -מר שלומי זינו  - הצעה לסדר  - 1נושא מס' 

הצעה לסדר, אני חוזר, של שלומי זינו מועדון הכדורגל עירוני נשר. בבקשה   ר. לוי, רה"ע:

 שלומי, יש לך חמש,  

 אני רוצה לתת, ההצעה לסדר. ש. זינו:

 רק רגע, שניה. רגע, חכה רגע. תן לי רגע להציג את ההצעה. ר. לוי, רה"ע:

 להציג את ההצעה, זאת הצעה שלי, אני מעדיף להציג אותה.  ש. זינו:

 לא, תציג אותה. שניה אחת. מה, אתה ממהר היום. לאן אתה ממהר?  וי, רה"ע:ר. ל

 לא, אני לא ממהר לכלום.  ש. זינו:

 לאן אתה ממהר? תשב, יש זמן, הכל טוב.  ר. לוי, רה"ע:

 הכל בסדר.   ש. זינו:

 בסדר גמור. יפה מאוד.  ר. לוי, רה"ע:

 עוד שנתיים בחירות.  ש. זינו:

 ת החלטה:עהצ
 15מנה את מר יעקב דנינו כסגן קבוע לראש העיר בתואר בהתאם לסעיף ת העיר ממועצ

ולעסוק  1975 –לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה 

 תיק דת, תרבות תורנית וחינוך תורני.  בתחומים הבאים:

 הצבעה: 
 .8 –בעד 
 .1 –נגד 

 .0 –נמנע 
 .אושרהההצעה 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

עירוני  הצעה לסדר ר. לוי, רה"ע: בנושא מועדון הכדורגל  זינו הציע הצעה  , מר שלומי 

את   להציג  זינו  משלומי  מבקש  ואני  היום  לסדר  צורפה  ההצעה  נשר. 

 ההצעה שלו במשך חמש דקות. בבקשה.

טוב. ככה, כהקדמה להצעה לסדר שהגשתי אני רוצה לציין כמה דברים   ש. זינו:

לגבי   שאמרתי  האחרונים  לדברים  העיר  שמצטרפים  מועצת  התנהלות 

של   בעניין  עתירה  הגשנו  לכם  כידוע  אז  לוי.  רועי  בראשות  נשר  ועיריית 

 הקמת, 

 תציג בבקשה את ההצעה לסדר. אתה לא יכול,  ר. לוי, רה"ע:

 אני מציג את ההצעה,  ש. זינו:

רגע, סליחה. סליחה. אני גם מוכן לעצור את הזמן אם אתה רוצה. אתה   ר. לוי, רה"ע:

לסדר? דבר על מה שאתה רוצה, אבל תציג לפחות את ההצעה  מגיש הצעה  

 לסדר שלך. 

 הצגתי את ההצעה.  ש. זינו:

 אז בבקשה תציג אותה. יש לך הצעה ארוכה, בבקשה.  ר. לוי, רה"ע:

אמרתי שההצעה לסדר זה בעניין מועדון הכדורגל עירוני נשר. ולפני שאני   ש. זינו:

 לי. לקחת לי עוד דקה. מקריא את ההצעה אני רוצה לתת הקדמה מש

 אין בעיה. בבקשה תציג. עוד לא עברה דקה אבל בסדר.  ר. לוי, רה"ע:

המחוזי   ש. זינו: המשפט  בבית  לעתירה  חדד  עמית  עו"ד  באמצעות  פניתי  אני 

אצל שופטת שרועי לוי מכיר, הוא כבר היה   12.9.21-שאמורה להתקיים ב

הזאת העתירה  ולמרות  טאובר.  בטינה  השופטת  שמדברת,   אצלה, 

מתמקדת בשני דברים עיקריים; אי הקמת ועדת ביקורת ואי מתן ייצוג  

לאופוזיציה בוועדות ובתאגידים, יש עוד הרבה פגמים מאוד חמורים ואני  

רוצה להתרות בך, לפרוטוקול, שאם הדברים האלה לא יתוקנו אנחנו ניגש  

 לעתירה נוספת. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

זה לא יוצא לך מהכיס, אתה  ואני יודע שזה לא מפריע לך וזה לא כואב לך,   

שוכר עו"ד חיצוניים של חברות הביטוח כדי להגן או לדחות את הקץ של  

עיר עפ"י החוקים במדינת   ושל התנהלות מועצת  לאופוזיציה  ייצוג  מתן 

ישראל, אולי יהיו בחירות והדברים האלה לא יקרו ובינתיים כספי הציבור  

זה המועצה  בתוך  שקורה  מה  על  הציבור  שמעניינים    וידיעת  דברים  לא 

 אותך. 

  עירייה אבל אני רוצה לציין שפניתי על רקע התנהלות בלתי חוקית מצד ה 

המועצה   חברי  זכויות  קיפוח  תוך  לדין,  בניגוד  שיטתי  באופן  שפועלת 

בעצם בראשות רועי לוי מגלמת פגיעה אנושה    עירייהוהציבור. יותר מכך, ה

ת את  למלא  האופוזיציה  חברי  שלנו  ולייצג  באפשרות  נאמנה  פקידנו 

 כהלכה את ציבור הבוחרים שבחרו אותנו למועצת העיר. 

ואני אעמוד כאן על פגמים נוספים שנפלו מעבר לעתירה ואני אציין אותם   

 כהקדמה להצעה שלי לסדר כי זה גם חשוב להעלאת ההצעות לסדר. 

יה  מאז כינון מועצת העיר ועד היום כאמור אין לעירייה ייצוג לא באופוזיצ 

עפ"י   מתקיימים  לא  העיר  במועצת  הדיונים  ביקורת.  ועדת  הוקמה  ולא 

אחוז מהדיונים פה התפוצצו    80החוק ועפ"י הוראות כל דין. כידוע לכם  

בפתח הישיבה, הטענה שראש העיר דיבר על המצלמה, אבל כל פעם גם  

 יתה מצלמה היו סיבות אחרות לפוצץ את הישיבה. י כשלא ה

נבחר חוץ מישיבה אחת,    יועמ"ש   5.1.21ביום    נשר שמאז שהוא  עיריית 

דבר   בשום  התערב  ולא  דעת  חוות  שום  העיר  למועצת  נתן  לא  שתיים 

כשהתפקיד שלו הוא שומר סף, אז כנראה, אבל כנראה שהחברות שלו עם  

שי אבוחצירה היזם מסלע בינוי מאוד מקשה על התפקוד שלו בתור יועץ  

 משפטי.  

דע  חוות  לקבל  ביקשתי  שנפלו  ושמה  פגמים  לשלל  ביחס  משפטית  ת 

הדיבור   זכות  שלילת  למשל  מועצה.  בישיבת  עירייה  ראש  בהתנהלות 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

בישיבות מועצת עיר, בייחוד נושאים רבים של ועדות שבהן אין לנו ייצוג  

 ונושא אחד והצבעה כמקשה אחת על כל הנושאים האלה. 

חובתו כיועץ משפטי  ומה חוות הדעת שקיבלנו? לא רק שהוא לא מילא את   

אלא הכשיר את ההתנהלות הפסולה הזאת ובנוסף יש גם הרבה הצעות  

כחברי   ואנחנו  נענות  שלא  לעיון  בקשות  הרבה  שאילתות,  הרבה  לסדר, 

לראשות ה לוי  רועי  ונבחר  העיר  מועצת  הוקמה  ,  עירייהאופוזיציה מאז 

למרות מסמך,  באף  לעיין  אפשרות  קיבלנו  לא  ויחידה  אחת  פעם    מלבד 

 שהחוק מחייב לקרוא לנו לעיון שלושה ימים מיום הגשת הבקשה. 

להסביר, אבל אני רוצה לשתף אתכם, היום החלטתי לשתף    לא יודעאני   

אתכם חברי מועצת העיר שכשאתם משתתפים בדברים האלה לכל אחת  

 ואחד מכם יש אחריות בנושא הזה. 

עלו מליגה ב' לליגה  בעניין ההצעה לסדר. עירוני נשר עלו ליגה. עלו ליגה.   

הם    2019-. ב437.50התקצוב תמיכות האחרון שהיה להם הוא    2018-א', ב

תקציב אפס.    2020אלף שקל תמיכות מהעירייה.    215ירדו לליגה ב' קיבלו  

  אלף שקל.   250עלו ליגה וקיבלו רק   2021

התמיכות    בנושא  התקיים  שלא  שבדיון  להזכיר  רוצה  אני  כך  כדי  תוך 

צת עיר האחרונה גיליתי אחרי הדיון שגם העמותה בית לב חם  בישיבת מוע

לנזקקים השנה לא קיבלה תמיכות מעיריית   ואוכל  שנותנת מנות חמות 

 נשר.

עליה    אחזור  לא  אני  מפורטת,  ההצעה  הזאת?  בהצעה  הצעתי  אני  ומה 

יחזיר לי את הדקה שהוא    עירייה מפאת קוצר הזמן אלא אם כן ראש ה 

תחתונה בהצעה הזאת מבקשת לתגמל את הקבוצה  לקח לי, אבל השורה ה

 על העליה לליגה א', 

 זמנך הסתיים.  ר. לוי, רה"ע:

 ולהגדיל את התקציב. רק את השלוש סעיפים שאני מבקש, ש. זינו:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 זמנך הסתיים. היה לך זמן לדבר, אתה מנצל אותו לדבר על דברים אחרים, ר. לוי, רה"ע:

 אלף לקבוצת הבוגרים,  500 ש. זינו:

 ובזה סיימת. אני מבקש,   ר. לוי, רה"ע:

 , 150 ש. זינו:

 סיימת את ההצעה שלך לסדר. תודה רבה.  ר. לוי, רה"ע:

 בבקשה.  ש. זינו:

נגד. אני רק אציין    9בעד. מי נגד ההצעה?    1מי בעד ההצעה של שלומי זינו?   ר. לוי, רה"ע:

 לפרוטוקול שאדוה קאופמן הצטרפה לישיבה והיא הצביעה גם כן נגד.  

 ובאיגוד ערים אזור חיפה לביוב.  עירייהשינויים בוועדות ה - 3נושא מס' 

שינויים   ר. לוי, רה"ע: הבא  לסעיף  עובר  אני  החברים,  ערים    עירייה בוועדות  ובאיגוד 

אזור חיפה לביוב. אני אקדים ואומר שאנחנו בישיבת המועצה הקודמת  

בעקבות פניה של משרד הפנים וגם של שלומי זינו למשרד הפנים ולבית  

שאם   העתירה  עבור  הפנים  ממשרד  דעת  חוות  התקבלה  המשפט 

העליון    האופוזיציה לא יכולה למנות בעצמה, על אף פסיקת בית המשפט 

אם האופוזיציה לא יכולה למנות בעצמה נציגים מה שיקרה בעצם אומר  

 משרד הפנים לוקח את שני הדברים, כמובן זה הוא אומר, זה לא בפסיקה,  

 זה לא נכון.  ש. זינו:

 אני מבקש,  ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 

 ת החלטה:עהצ
 .מאשרים את ההצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר שלומי זינו

 הצבעה: 
 .1 –בעד 
 .9 –נגד 

 .0 –נמנע 
 .נדחתהההצעה 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 לי.אני מבקש שלא תפריע לי. אני לא מפריע לך, אל תפריע  ר. לוי, רה"ע:

 בסדר. ש. זינו:

ביאליק   ר. לוי, רה"ע: קרית  בנושא  הדין  פסק  את  שיש  שלמרות  הפנים  משרד  אומר 

הקואליציה לא יכולה לכפות על האופוזיציה איזה חברי מועצה היא תשים  

ועברה מאחר  אבל  ועדות.  הפנים    באיזה  משרד  אומרת  ניכרת  תקופה 

מילה, צריך לעשות  שצריך לעשות, אני ככה מצטט, אני לא מצטט מילה ב

הכל כדי למנות. אנחנו בישיבה הקודמת פנינו לכל חברי המועצה, בעיקר  

לחברי האופוזיציה בעיר וביקשנו מכל רשימה שתשלח מי שיכול כמובן,  

שתשלח את הבקשות שלה לגבי איזה ועדות היא רוצה, כאשר ברור שיש  

 .  עירייהיותר מועדה אחת מבין הועדות ב

שש  היחידה  היהסיעה  כן  י לחה  גם  כאשר  לנו,  שלחה  הליכוד,  סיעת  תה 

בתקופה מפרק הזמן שביקשנו עד לרגע זה עדיין לא העבירו מכתב רשמי  

אני   אפילו  יודעאלא  לא    לא  אופן  בכל  לא משנה,  זה התקבל. אבל  איך 

קיבלנו הסכמה ואישור של כלל חברי האופוזיציה ולכן היום אנחנו בעצם 

לווע אופוזיציה  חברי  הממנים  שאין  עירייהדות  שמתלונן  שמי  ככה  אז   .

אז אולי כדאי שישקול פעמיים ואני מעריך שבטח    עירייהייצוג בוועדות ה

יצביע בעד יחד עם הקואליציה כדי להקים את הועדות שכל כך נחוצות  

 ויהיה ייצוג. עירייהלעבודת ה

שפיגלר  אני מזכיר שכבר בינואר לפני שנתיים וחצי הובטח לנו ע"י זאב   

שימונו ויועברו השמות. עד היום לא עבר, עבר מעל שנתיים אז לכן אנחנו  

 וה שזה יעבור פה אחד. ו ממנים אותם. אני מק

בכל אופן מבחינת הייצוג של הקואליציה אותם אנשים שהיו באותן ועדות   

את   זה  לכם  שהגשנו  הרשימה  לפי  זה  שיש  מה  ועדות.  באותן  נשארים 

ויש עוד שינוי אחד שזה באיגוד ערים לביוב ששמה    השינויים באופוזיציה.

שנבחר   זה  יכנס  לפנסיה,  שיוצא  המחלקה  מנהל  במקום  יכנס  בעצם 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

במקומו לאיגוד, זה עוד השינוי היחיד שיש שמה. זהו. אם מישהו רוצה  

 להתייחס בבקשה, יש חמש דקות.  

 טוב. ש. זינו:

 אתה רוצה להתייחס?  ר. לוי, רה"ע:

 בוודאי. מה זה? בוא נראה כמה תפריע לי, כן,  ש. זינו:

 בבקשה. ר. לוי, רה"ע:

 בחמש דקות שיש לי.  ש. זינו:

 יש לך חמש דקות, בבקשה שלומי, אתה יכול להתחיל.  ר. לוי, רה"ע:

נתחיל מזה שכל מה שאמרת מילה במילה הוא שקר וכזב ואתה משקר   ש. זינו:

בת מטעמך  שהוגשה  בעמדה  ששיקרת  כמו  נחושה,  בבית  במצח  צהיר 

השם   ובעזרת  הגשתי,  שאני  לעתירה  נשר  עיריית  של  ובתשובה  המשפט 

יינתן פסק דין, פסק דין נוקב שגם יראה    12.9-קצת אחרי הדיון שיתקיים ב 

לך שיש גבול לחוצפה שלך ולכמה אתה יכול לשקר, לא רק את הציבור  

אלא את בית המשפט, את המדינה. אתה לא מפחד לשקר במצח נחושה  

תחלה התחלת להגיד, בתשובה הראשונה שלך, שיש ועדת ביקורת  כשבה

 בעיריית נשר.  

שלומי, אתה לא מדבר יפה. זה ראש העיר ואתה קורא לו שקרן וחוצפן.   :ל. נוסימוביץ

 איך זה? תשמע, הוא כלפיך הוא לא, 

 אתה מפריע לי בזמן שלי. זה מתועד. אתה רוצה? קח זכות דיבור אחרי.   ש. זינו:

 לא,  :מוביץל. נוסי

 אני אתן לך לדבר.  ש. זינו:

תשמע, פשוט אני יותר מבוגר מכולם, אתה מבין? אבל צריך קצת תרבות,   :ל. נוסימוביץ

 חברים.  

 את התרבות תשמור לעצמך והכל בסדר.   ש. זינו:

 לא יעזור.  ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ל ש. זינו: לבזבז  רוצה  שאתה  וכנראה  זה  מאחורי  עומד  ואני  אומר  שאני  י  מה 

מהחמש דקות שיש לי דבר כדי שאני אגיד את האמת שהיא גם תגיע בפסק  

 דין מאת בית המשפט המחוזי. 

אתה בא ואחרי שלוש שנים שאתה לא מקיים ועדות ולא נותן את הייצוג,   

שאתה לא עושה טובה שאתה נותן אותו, החוק מחייב אותך לתת ייצוג  

צה באופוזיציה ואתה חייב  אחוז מחברי המוע  30יחסי לאופוזיציה, אנחנו  

לקום   צריכה  הועדה  הביקורת  בוועדת  וגם  היחסי  הייצוג  את  לנו  לתת 

 כשבראשה עומד נציג האופוזיציה עפ"י בחירת האופוזיציה. 

מכתבים    באינספור  לרדוף  שנים  שלוש  לנו  נותן  אתה  עושה?  אתה  ומה 

נותן   ישיבות המועצה, אתה  פניות שכולם מתועדות בתוך  לי  ובאינספור 

  ענייןלהוציא עשרות אלפי שקלים על עו"ד בשביל להגיש עתירה, זה לא מ

, הרי אתה ניסית לחסל אותי, ניסית לפגוע בי, קראת לי פושט רגל,  ךאות

רבות   דיבה  הוצאות  כולל  אישית,  בי  לפגוע  כדי  שיכולת  מה  כל  עשית 

 שעליהן אתה נתבעת על חלק מהן ועל עוד אתה תיתבע בקרוב.

בא תנו לנו חברים, תנו לנו נציגים, אם לא אני אמנה. הממונה  ובסוף אתה   

אני   הישיבה  ובסוף  פה  נמצא  כתב התשובה  למנות.  צריך  שאני  לי  אמר 

אעביר אותו לכל חברי המועצה ואני אעלה אותו גם לפייסבוק כדי להוכיח  

 עד כמה אתה שקרן ואתה משקר במצח נחושה.  

ירה שרירותית שלך והיא נגד  הבחירה של הנציגים האלה ששלחת זה בח  

החוק ותסתכל על העתירה שלנו ותקרא אותה שוב ובית המשפט יבהיר  

אומר   בעצמך  זה אתה  עושה את  כבר  וגם כשאתה  להיות.  צריך  לך מה 

שאנחנו היחידים שהגשנו רשימת נציגים לוועדות מטעם סיעת הליכוד ואף  

 אחד אחר לא הגיש.

של הנציגים שלנו לא השתנתה והיא  אז אנחנו חוזרים ואומרים הרשימה   

ואתה, אדוני ראש עיריית נשר רועי לוי,    5.5.19-אותה רשימה שהוגשה מה 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

מבקר   שהיית  אתה  הקודמת,  בקדנציה  אופוזיציה  ראש  שהיית  אתה 

עירייה בקרית ים יודע היטב ומכיר את ההלכה שרק האופוזיציה תבחר  

 את הנציגים שלה.  

יקורת מישהו שלא ביקש להיות באף ועדה  וזה שאתה מציע ליו"ר ועדת ב 

אחרת מדברת בעד עצמה ואין לי אלא להצטער על כך שהציניות שלך לא  

עוברת כל גבול ואתה בטוח שכל העולם הוא סביב הפייסבוק ושבסופו של  

 דבר הציבור לא מגלה את השקרים שלך. 

חוקי,    לא  מהלך  הוא  הזה  המהלך  משמעי  חד  באופן  לך  אומר  אני  אז 

מק המה אני  הזה  כלפיך  ולך  אישיות  בהוצאות  ביטוי  לידי  שיבוא  וה 

וחצי,   שנתיים  לי  בסדר, הצליח  טוב,  ולהגיד  במקום להתעשת  בעתירה. 

שלוש הצלחתי לעבור מתחת לרדאר, הצלחתי לגרום לזה שלא יהיו דיונים  

הארנונה,   בהעלאות  דיונים  יהיו  שלא  לזה  לגרום  הצלחתי  ועדה,  בשום 

 אחוז העלית את הארנונה מאז שנבחרת.   12ך הכל פעמים ס 5שהעלית  

ללמעלה   שקלים  מאות  מכמה  הצהרונים  מחירי  את  להעלות  הצלחתי 

אחוז.    300-מאלף שקל לכל ילד. הצלחתי להעלות את האגרות שילוט ב

את   שנה  מדי  לשפץ  הצלחתי  וגם  ועוד  עוד  נשר  בתושבי  לפגוע  הצלחתי 

מצוקה של עיריית נשר שאתה  הדו"חות התקציביים כדי לא להראות את ה

נכנסת אליה והיא הייתה עם עודפים של מאות מיליונים וכיום מדי שנה  

בגירעון מובנה ורק בעזרת מצגי שווא שחותמים עליהם שומרי הסף אתה  

הגרוע   המצב  את  ולהסתיר  שלך  השקרים  באמצעות  להראות  מנסה 

 שעיריית נשר נכנסה אליה מאז שאתה נבחרת.  

באז    מק  12.9- ניפגש  ואני  המשפט  הישיבה  ובבית  של  שהפרוטוקול  וה 

ולכם   בדיון בבית המשפט.  גם  כדי שנוכל להציג אותו  יהיה מוכן  הזאת 

שומרי הסף אני אומר לכם תתחילו לעשות את העבודה שלכם, לא יתכן  

לא   ואתם  בחודש  שקלים  אלפי  עשרות  של  משכורות  מקבלים  שאתם 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

את שלכם.  העבודה  את  פיזית  עושים  להשתתף  טורחים  לא  אפילו  ם 

 בישיבות ולהגיד את דעתכם גם כשפונים אליכם. תודה רבה.

תודה רבה לשלומי זינו. אני כמובן דוחה את המילים שלך, אבל כמובן לא   ר. לוי, רה"ע:

נרד לרמה הזאת של הסגנון של הדיבור שלך כפי שלא עשינו עד היום, גם  

 לא נמשיך.  

אני שמח שאנחנו בעקבות פניות ובקשות, גם שלך, אנחנו מקימים היום,   

ופועלות,   אבל שחברי  לא מקימים, הועדות קמו כבר לפני שנתיים וחצי 

 האופוזיציה יוכלו להשתתף, גם אתה, בישיבות של ועדות,

 אנחנו נבחר את הנציגים של,  ש. זינו:

 יש גם, ר. לוי, רה"ע:

 לא תבחר את הנציגים שלנו.   ש. זינו:

 מי זה אנחנו?  דוברת:

 האופוזיציה תבחר.  ש. זינו:

 מי זה אנחנו? אתה לבד יושב פה.   דובר: 

 האופוזיציה. ש. זינו:

אתה מפריע לי. אתה מפריע לי לדבר. אתה מפריע לי לדבר, אני לא הפרעתי   ר. לוי, רה"ע:

 לך. 

 בבקשה. לא, אבל יש,  ש. זינו:

 אתה הפרעת לי לדבר.  ר. לוי, רה"ע:

 הערות ביניים,  ש. זינו:

 יש גם ועדות שאתה שלומי זינו עומד בראשן,  ר. לוי, רה"ע:

 ועדות,   30יש  ש. זינו:

 שלו,   2וגם מס'  ע:ר. לוי, רה"

 ועדות. לפי היחס אנחנו צריכים להיות,  2 ש. זינו:

 אתה מפריע לי.   ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 (מדברים ביחד) 

אתה מפריע לי לדבר ואני מבקש ממך לא להפריע. קיבלת לדבר, דיברת   ר. לוי, רה"ע:

 בצורה, 

 לא, אבל אתה מוסיף,  ש. זינו:

בצורה לא תרבותית ולא השתיקו אותך, אז  דיברת בצורה גסה, דיברת   ר. לוי, רה"ע:

 בבקשה תהיה בשקט.  

 האמת כואבת. היא חותכת כמו סכין,  ש. זינו:

 אז בבקשה תהיה בשקט.   ר. לוי, רה"ע:

 תתמודד עם הטענות.   ש. זינו:

 תהיה בשקט ותדבר בנימוס.   ר. לוי, רה"ע:

 אל תגיד לי להיות בשקט. אני מדבר בצורה,  ש. זינו:

 אתה מפריע לי לדבר.  לוי, רה"ע:ר. 

 (מדברים ביחד) 

לי, פעם ראשונה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני   ר. לוי, רה"ע: אתה מפריע 

 מבקש שלא יפריעו לי לדבר.  למרות הסגנון הבוטה אני שמח,

 סגנון בוטה זה אתה.  ש. זינו:

 הבוטה, אתה מפריע לי לדבר. למרות הסגנון  ר. לוי, רה"ע:

 זה אתה סגנון,  ש. זינו:

והבלתי מקובל בישיבות מועצת עיר בין אנשים שמכבדים אחד את השני   ר. לוי, רה"ע:

קיימות   להיות  ויכולות  וקיימות  להיות  שיכול  המחלוקות  אף  על 

מחלוקות, אבל יש גם דרך וצורה לדבר ולהתבטא, כך אנחנו מאמינים.  

ציג את עצמו בצורת דיבור שלו וכל  אתה יכול להציג, שלומי זינו יכול לה

 אחד מחליט איך לדבר ואיך להציג את עצמו,  

 עוד שנתיים, עוד שנתיים,  ש. זינו:

 (מדברים ביחד) 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 פעם שניה אני קורא אותך לסדר. ר. לוי, רה"ע:

 אתה לא יכול באותו נושא פעם, ש. זינו:

 פעם שניה אני קורא אותך לסדר. ר. לוי, רה"ע:

 את החוק.  תלמד  ש. זינו:

אני רוצה לציין שוב שאנחנו היינו מאוד שמחים לקבל את ההסכמה של   ר. לוי, רה"ע:

כל חברי האופוזיציה לגבי המינויים שלהם, אבל לצערי הם לא הצליחו  

 להתגבש ולהגיש ולכן אנחנו נאלצים, בלי רצון רב, למנות כדי,

 הזה?אפשר חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי בנושא  ש. זינו:

 כדי לקבל,  ר. לוי, רה"ע:

 אפשר חוות דעת משפטית,  ש. זינו:

 כדי לקבל,   ר. לוי, רה"ע:

 נושא כזה בלי חוות דעת משפטית?  ש. זינו:

 אתה שוב מפריע,  ר. לוי, רה"ע:

 זה נקרא הפרעה? אני מבקש חוות דעת משפטית.   ש. זינו:

 אתה שוב מפריע.   ר. לוי, רה"ע:

 אני מבקש ממך, ש. זינו:

 יש דרך לקבל חוות דעת משפטית,  ר. לוי, רה"ע:

 איך?  ש. זינו:

 יש חוק. אני אלמד את שלומי זינו אחרי חמש שנים שהוא במועצה,  ר. לוי, רה"ע:

 עוד פעם הוא עושה לי בית ספר. ש. זינו:

הוא   ר. לוי, רה"ע: כיצד  מועצה  לחבר  מורה  משפטי  ייעוץ  המקומיות  הרשויות  שחוק 

דעת משפטית. אני ממליץ לו לנהוג עפ"י החוק. חברים, מי  מקבל חוות  

 בעד?

 (מדברים ביחד) 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

לישיבה. חברים, מי בעד סעיף   ר. לוי, רה"ע: כלל    3אתה מפריע. מפריע  מאשרים את 

ה בוועדות  בהתאם    עירייה השינויים  לביוב  חיפה  אזור  ערים  ובאיגוד 

 בעד. מי נמנע?  9לטבלה המצורפת. מי בעד?  

 אני נמנע ורוצה לנמק, זינו:ש. 

 מי נמנע?  ר. לוי, רה"ע:

 אני.   ש. זינו:

 אחד נמנע. אין נגד כי אין אף אחד. חברים, תודה רבה.   ר. לוי, רה"ע:

 אני רוצה לנמק את ההימנעות שלי.  ש. זינו:

 ההצעה עברה.  ר. לוי, רה"ע:

 נושא בדלתיים סגורות  –אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה  - 4נושא מס' 

 רגע, רגע, רגע.  ש. זינו:

 אנחנו עוברים להצעה הבאה,  ר. לוי, רה"ע:

 להביא לסדר.אני רוצה גם את זה  ש. זינו:

 אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה,   ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 

 אתה מפריע לי לדבר.   ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 

 אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה,    4אני קורא אותך לסדר. עברנו לסעיף   ר. לוי, רה"ע:

 ת החלטה:עהצ
אם מאשרים את כלל השינויים בוועדות העירייה ובאיגוד ערים אזור חיפה לביוב בהת

 .לטבלה המצורפת
 הצבעה: 

 .9 –בעד 
 .0 –נגד 

 .1 –נמנע 
 .אושרהההצעה 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 יש פה הצעת החלטה ויש לי זכות, ש. זינו:

חברים, אני מבקש להוריד את זה. מי שבקהל, הנושא הזה רק בדלתיים   ר. לוי, רה"ע:

 סגורות, צאו ותחזרו. בבקשה. 

 אדוני היועץ המשפטי, אני מבקש ממך חוות דעת,  ש. זינו:

הנושא בדלתיים סגורות אז מי שבקהל רק שיצא ויחזור אחרי הנושא הזה.   ר. לוי, רה"ע:

 נקרא לכם, אין שום בעיה.  

 ---דיון בדלתיים סגורות---

 . 20אישור פרוטוקולים: פרוטוקול ועדת כספים טו/ - 5נושא מס' 

מאשרים   ר. לוי, רה"ע: בעצם  היום  אנחנו  כספים.  ועדת  פרוטוקול  אישור  הבא  סעיף 

תב"ר בעירייה,  מספר  לביצוע  תב"רים  מספר  בעצם  פותחים  אנחנו  ים, 

כאשר אחד התב"רים, כמה תב"רים מרכזיים וכמה דברים מעניינים שיש  

 כאן שחשוב שתדעו. 

אז קודם כל התב"ר הראשון שאנחנו פותחים זה תב"ר לשיקום כבישים   

ומערכות בשכונת גבעת נשר, כאשר אנחנו מדברים בעצם על תב"ר שעיקרו  

תהיה  הסדר שם  העבודה  כאשר  נוף,  יפה  רחוב  כל  של  שיפור  שיפוץ  ה 

גם   מחדש,  ריבוד  בעצם  שם,  האספלטים  כל  החלפת  הניקוזים,  הסדרת 

 חניות וגם של הכביש, מדרכות חדשות, ריהוט, אבני שפה. 

הגדר שמה מטה, עומדת בכלל    נוף  ביפה  גדרות. בעצם הגדר מי שמכיר 

וליפול אז בעצם אנחנו עושים שם ריבוד של כל המדרכה מחדש    לקרוס 

באבן משתלבת. גדרות חדשים לאורך כל הרחוב. ריהוט רחוב חדש שזה  

אומר ספסלים, אשפתונים, אם צריך לשתול עוד עצים וכדומה. וזה אחרי  

 שכבר עשינו שמה את כלל הפחים מוטמנים.  

זה    העליה,  רח'  של  הפרויקט  של  המשך  זה  בעצם  שעשינו,  למה  בנוסף 

לו וכל ההסדרה שמה של הצומת ורח' ההשכלה ויהיה כאן גם,  ההמשך ש

יש כאן גם טיפול ברח' האילנות שבעצם גדרות האבן ברח' האילנות קרסו  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

שכונה   על  מדברים  אנחנו  החומר.  מעייפות  האנשים  של  החצרות  לתוך 

שנה, צריכים להסדיר שמה את כל הגדרות מחדש,    90,  80שנבנתה לפני  

 לה שמתבצעת שמה של קירות תמך שפשוט קרסו. עבודה מאוד מאוד גדו 

אלף שקלים    110תרבות לגיל השלישי, בעצם קול קורא של מפעל הפיס   

לפעילות לגיל השלישי שאנחנו עושים. ואני נכנס לתב"רים הבאים שאני  

בכמה מילים עוד ארחיב עליהם ובזה אסיים, זה בעצם הסדרת כבישים  

שיש זה איפה שאלוני, כל הכביש הזה  ברח' השיש, המסילה והבונים. רח' ה

עושים את הכל שמה חדש   בעצם מדרכות כמובן, מערכות חשמל, הכל, 

 במימון של משרד התחבורה. 

בסך    ותאורה  חשמל  עבודות  כל    625ביצוע  בעצם  שזה  שקלים  אלף 

בר   בדרך  שנעשה  למה  כהשלמה  יהודה  בר  דרך  את  שמזינים  הרחובות 

לאור אופטי  סיב  הטמנת  של  יהודה.  בעלות  יהודה  בר  כביש  אלף    200ך 

שקל, בעצם אנחנו מחברים את כל הרמזורים בתוך סיב אופטי כך שתהיה  

לנו שליטה מלאה ושרידות מלאה של המערכת על ציר בר יהודה של כל  

 המצלמות והכל, שהיום יש עם זה המון המון קשיים בגלל שיטת השידור.

הכוונה זה לא שער שנסגר,    הצבת שערים בכניסות לנשר, זה לא שערים, 

הכוונה שער של ברוך הבא לעיר, בעצם מסדירים את הכניסות לעיר מיגור,  

מהצ'ק פוסט, מרח' לח"י וכמובן מהתאנה. מי שראה כבר התחלנו שם עם  

 הצבה של הפסל, עם התרומה. זה גם המקום להגיד שוב תודה לפסל.  

 כמה עלה הפסל הזה?  ש. זינו:

כאן  לאלכ ר. לוי, רה"ע: אישרנו  אבל  התנגדת  אתה  אישרת,  לא  אתה  התרומה.  על  ס 

 במועצת העיר את הפסל הזה כתרומה. 

 אני התנגדתי?  ש. זינו:

 אתה התנגדת בישיבת מועצה. ר. לוי, רה"ע:

 כן, אני מתנגד עדיין. אבל אני אומר,  ש. זינו:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 בסדר. שאלת,   ר. לוי, רה"ע:

 (חברי המועצה צוחקים) 

 אני לא זוכר שהיה דיון בעניין הזה. לא,  ש. זינו:

 הכל בסדר.  ר. לוי, רה"ע:

 לא זוכר שהיה דיון.  ש. זינו:

 זה בסדר להתנגד לתרומות.   :א. קאופמן

 הכל בסדר.   ר. לוי, רה"ע:

 ש"ס תומכת?  ש. זינו:

בטח שהיא תומכת בהצבת פסלים. ברור. ש"ס תומכת, בכל המדינה יש   ר. לוי, רה"ע:

 גם מוזיאונים, יש גם על מטבעות דיוקנים.   פסלים, שלומי, יש

שיקום וביצוע עבודות תאורה לאורך ציר הרכבלית, בעצם כל רח' התאנה   

הולך לקבל עבודות תאורה חדשות, גינון והכל, כל החלק העליון כתוצאה  

 מעבודות הרכבלית וכמובן גינון וכניסות לעיר. 

בכספים שהבאנו  אני רק אעדכן שכל העבודות האלה הם במימון מלא   ,

אנחנו   שבהסכם  הכל  סך  עבודות  על  מדברים  אנחנו  התחבורה.  ממשרד 

ב שהסתכמו  עבודות  על  של    23,5-מדברים  מלא  במימון  שקלים  מיליון 

 משרד התחבורה, ללא צורך במצ'ינג מעיריית נשר.  

 . 2למה? יש מימון של הרשות בסעיף  ש. זינו:

שמח  ר. לוי, רה"ע: אני  חכה.  חכה.  של    שניה,  בקטע  ורק  אך  מימון  יש  שואל.  שאתה 

 צומת רח' הבונים שאותה קיבלנו,  

 למה אין הסכם?  ש. זינו:

 יש הכל.  ר. לוי, רה"ע:

נציג   ש. זינו: לפני הדיון כדי לראות מה זה. אין לנו  לא, לא קיבלנו את ההסכם 

 בוועדה,

 אתה יכול לבקש לראות,  ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 אין לנו הסכם.  ש. זינו:

זה   י, רה"ע:ר. לו את  תפרסם  וגם  הציבור  וגם  יראו  שכולם  שתראה,  אשמח  אני  אגב 

בשמחה לציבור, יראה את העבודה האינטנסיבית שבוצעה כאן בעיריית  

משרד   מנכ"ל  התחבורה,  משרד  עם  פגישות  מאות  לא  אם  עשרות,  נשר 

התחבורה, עם שרת התחבורה הקודמת שנפגשנו איתה וגם הגיעה לכאן.  

פגשנו איתה אצלה במשרד ועם מנכ"ל משרד התחבורה ועם  סליחה, שרק נ

נתיבי   מנכ"ל  רבה,  עבודה  כולם,  עם  ובעצם  התחבורה  משרד  סמנכ"ל 

ישראל, מנכ"ל חברת יפה נוף, מנכ"ל חברת נתיבי איילון ומי לא, ויש כאן  

עבודות בסך הכל, ככה כדי לעבור עליהן מהר שאנחנו לא מאשרים פה אבל  

ון, מובל ניקוז בצומת הבטחון, אפשר כבר לראות את  יהיו, זה צומת הבטח 

כביש   חדשה,  צומת  השלום  ודרך  פרץ  אשכולות,  ברח'  חניון  העבודות. 

משה   דרך  השלום,  דרך  צומת  נסלל.  כבר  שראה  מי  בברטק,  השירות 

 הסדרה של הכניסה, 

 איפה הדברים האלה?   ש. זינו:

 כניסה למפעל נשר,  ר. לוי, רה"ע:

 ה מקריא את זה? לא קיבלתי זימון.מאיפה את ש. זינו:

 .  29חברים, כביש  ר. לוי, רה"ע:

 מאיפה אתה מקריא?   ש. זינו:

כיכר   ר. לוי, רה"ע: עתידי  צומת  ההסכם.  את  לך  אעביר  אני  אביא,  שאני  ביקשת 

התעשיה, המסגר, צומת קרן היסוד דרך משה, חיבורים למצלמות, דרך  

ה עוד שני דברים שעוד בדיונים.  השלום אמרנו כבר סיב אופטי. טוב, יש פ

עבודות ברחובות המזינים ספייס פלדה, יצירה, ישורון בטחון, בקיצור סך  

עבורנו    23הכל   שיבצעו  בעבודות  או  לקבל  הולכים  שאנחנו  שקל  מיליון 

יבצעו,   שהעירייה תבצע, חלק מהעבודות הם  בעבודות  או  ישראל  נתיבי 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

אה אני מעריך בתוך שנה את  חלק מהעבודות אנחנו נבצע, אבל אנחנו נר

 כל העבודות מסתיימות.   

כל    זה כמובן  זמן  יותר  לוקח  רואים, מה שקצת  מה שבאופן מיידי כבר 

וכו', מהנדסים, תכנון   הסיפור של הצמתים, יש מדידות, ספירות תנועה 

 של הכניסות, אלה דברים שלוקחים קצת יותר זמן. 

 רואים אותם בשטח.  דוברת:

אבל כולנו רואים את כל העיר שלנו משתנה ברוך השם וזה הולך לשם.   רה"ע:ר. לוי, 

אלף שקלים.    155זהו. אנחנו מעדכנים את התב"ר של משרדי הרווחה בעוד  

אלף שקלים מכספי הרשות,    500אלף שקלים קיבלנו מכספי מדינה,    200

הולך להיות משרדי רווחה, זה יהיה יותר הייטק מאשר משרדי רווחה, זה  

יהיה הכי יפה ומגיע גם לעובדים וגם למי שמגיע לשם אני חושב את הכבוד  

 להגיע למשרדים ברמה גבוהה. 

 זה כולל הנגשה?  ש. זינו:

כולל הנגשה, ברור. אין כזה דבר לעשות משהו בלי הנגשה. גם היום זה   ר. לוי, רה"ע:

מונגש, מי שלא יודע. בכל אופן אנחנו סוגרים גם תב"ר מצלמות בטחון  

לעיר ומחכים לתקציב מדינה חדש כדי לפתוח עוד אחד חדש בעזרת השם  

 אם יעבור וסוף סוף נוכל למשוך תקציבים. זהו. מישהו רוצה להתייחס, 

 כן. ו:ש. זינ

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

בגדול הפעם אין לי הרבה ביקורת, ההיפך, אני רואה שרוב הדברים פה   ש. זינו:

מבורכים. רק חבל שעוד פעם אנחנו למרות הדיבורים שדיברנו לא קיבלנו  

בוועדת   חברים  לא  ואנחנו  שהיה  מה  בעקבות  התחבורה  לוועדת  זימון 

  12.9- ה. ועוד פעם אני חוזר על הדברים האלה שזה יילך וידון בהתחבור 

 ה שבית המשפט לצערי הרב יצטרך לעשות סדר ויעשה סדר.  וואני מקו 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

לי,    לגבי כל הדברים פה שנתת, ששאלתי אותך לגבי ההסכם אתה ענית 

ממשרד   להתקבל  שאמורים  התקציבים  של  הרשימה  את  הקראת 

תקן טועה,  לא  אני  שאם  שייכים    התחבורה  רובם  טועה,  אני  אם  אותי 

לתקציב שאושר עבור המטרונית וזה רוב הדברים קשורים לבר יהודה חוץ  

מהעניין של הסדרת הכבישים ברח' השיש, המסילה והבונים שאני זוכר  

כשימוש   לא  יקום,  באמת  והלוואי  ארוכים  לחיים  שיבדל  בינמו  שאבי 

 לדברים אחרים, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, 

 אמן.  לוי, רה"ע:ר. 

לפני שנה   ש. זינו: פעיל במועצה  זוכר שכשהוא היה  נס, אבל אני  ושיקרה בעצם 

וחצי או משהו כזה, היו לו הרבה שאלות לגבי ההסכם הזה שנחתם ברח'  

לכל   בנוסף  לקבל  מבקש  ואני  מחדד  אני  אז  והבונים.  המסילה  השיש, 

 הבקשות שלי לעיון, לקבל זכות עיון בהסכם הזה.  

מה    לא יודעבעד כל הדברים שנמצאים פה, חוץ מההסכם הזה שאני    אני 

מסתתר מאחורי ההשקעה הזאת במתחם הזה והייתי מאוד רוצה להבין  

 ואני לא מבין אם ההסכם לא נמצא, 

 איזה מתחם? זה כביש.  ר. לוי, רה"ע:

בסדר. יש פה כביש שהוא מתחבר בין רח' השיש, המסילה והבונים. אני   ש. זינו:

 כיר, לא מ

 זה כביש שלנו.   ר. לוי, רה"ע:

 אם אתה רוצה לקבל הצבעה פה אחד פעם הבאה תביא הסכם.  ש. זינו:

 זה לא קשור להסכם. אתה יכול להצביע נגד, הכל בסדר.   ר. לוי, רה"ע:

 לא, אני לא אצביע נגד.  ש. זינו:

 אני רק רוצה להגיד לך,   ר. לוי, רה"ע:

 ץ ממה,אני בעד כל הנושאים חו  ש. זינו:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

אבל אני רק, ברשותך, בצניעות מנסה לתקן אותך במשהו שאתה טועה בו.   ר. לוי, רה"ע:

. ואני מבין גם למה הבלבול, גם אני  עירייהאין מתחם, זה כבישים של ה

שנה    50חשבתי ככה, למדתי עם הזמן שהמתחם הזה כאילו סגור איזה  

ואנחנו   ציבוריים  כבישים  זה  בכלל,  אותו  לסגור  הולכים  ואסור  עכשיו 

 לפתוח את זה ולתת לציבור שם זכות מעבר. 

 אז יפה. יש שמה,  ש. זינו:

 אז זה לא קשור להסכם, זה כביש ציבורי.  ר. לוי, רה"ע:

 לנתיבי ישראל ומשרד התחבורה,  עירייהאבל יש הסכם משולש בין ה  ש. זינו:

 זה משהו אחר.  ר. לוי, רה"ע:

 ולכן אני, שהוא חלק מהתקציב הזה  ש. זינו:

 בסדר, אין בעיה. אבל זה משהו אחר. אל תגיד מתחם, תגיד כביש.   ר. לוי, רה"ע:

הטמנת סיב אופטי מבורך. הצבת שערים, אם זה היה מדובר רק בשערים,   ש. זינו:

טוב שאמרת שמדובר גם בפסל, אני באופן עקרוני נגד פסלים, נגד דיוקנים  

אפשר לייפות את העיר ואת הכניסות שלה  ותמונות וכל מיני דברים כאלה.  

 בכל מיני דברים, 

 עם תמונה של הבאבא סאלי?  ר. לוי, רה"ע:

 תמונה של הבאבא סאלי? איפה, בכניסה לעיר?  ש. זינו:

 אתה נגד לשים בבית, בבית.  ר. לוי, רה"ע:

 אל תשווה צדיקים, ש. זינו:

 ת של אנשים. אז מה אתה נגד, אתה אומר אני נגד תמונו ר. לוי, רה"ע:

 אל תשווה צדיק,  ש. זינו:

 אמרת אני נגד תמונות של אנשים.  ר. לוי, רה"ע:

 אתה עוד חי, אתה שם תמונה שלך פה.  ש. זינו:

 לא, חס וחלילה.  ר. לוי, רה"ע:

 אני נגד הדברים האלה. אם אני הייתי ראש עירייה,  ש. זינו:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עזוב. ואנשים שהלכו?  ר. לוי, רה"ע:

 שלי שאני חי לא תהיה.  התמונה ש. זינו:

 ואנשים שהלכו?  ר. לוי, רה"ע:

 אנשים שהלכו אני בעד להנציח אותם.  ש. זינו:

 עכשיו אמרת שאתה נגד.  ר. לוי, רה"ע:

 אין שום בעיה. לא. אני אמרתי שאתה חי ואתה שם את הדיוקן שלך,  ש. זינו:

 מה זה קשור עכשיו? אתה אומר שאתה נגד פסלים.    ר. לוי, רה"ע:

 לא, אני אומר באופן כללי.   . זינו:ש

 אז הנשר ששמו אותו הוא מת כבר. :י. דנינו

 יש דרכים יצירתיות אחרות לייפות,  ש. זינו:

 שלומי, זה בעל חיים נשר.   :ש. גליק

 הוא מת. גם הוא מת כבר. הנשר הוא מת.  :י. דנינו

 אין לי שום בעיה איתו. אין לי בעיה עם חיות.  ש. זינו:

 זה לא מיתולוגיה יוונית.  :גליקש. 

הרי אמרתם שיש לי בעיה עם נכים, עכשיו יש לי בעיה עם חיות. תמציאו   ש. זינו:

לי שום בעיה עם חיות. יש לי בעיה באופן אישי להציב   עוד דברים. אין 

 פסלים ברחבי העיר. אני חושב שזה לא נכון. 

 בסדר. אוקי. זכותך.  ר. לוי, רה"ע:

 ולכן אני לא אוכל לתמוך,  ש. זינו:

 זכותך להיות נגד הפסל שהצבנו בתאנה, בסדר גמור.  ר. לוי, רה"ע:

 אני לא נגד הפסל. אני נגד הצבת פסלים באופן כללי.  ש. זינו:

 אוקי.  ר. לוי, רה"ע:

 אני יהודי שומר מסורת,   ש. זינו:

 וגן הגיבורים אצלנו הוא גם פסלים.  :א. קאופמן



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

כל דבר כזה צריך להיבחן בצורה מדוקדקת. יש לנו רב עיר  אני חושב ש ש. זינו:

שהסיעה שלו היא חלק מהקואליציה. אם היית מביא לי חוות דעת מרב  

שהייתי שוקל לתמוך בזה   יכול להיותהעיר שאומר שמותר להציב פסלים 

 וגם הייתי מגיע ביחד עם רב העיר לטקס שעשיתם.

 חוות דעת מהרב.   דוברת:

ד כל הפרויקטים האחרים ואני חושב שזה חיובי ואני מאוד מבקש,  אני בע ש. זינו:

מאוד מבקש דווקא בעניין הזה של המצלמות לאור כל התאונות הקשות  

שהיו לעשות את כל המאמצים ואם אתם רוצים לרתום אותי בנושא הזה  

המצלמות   כמות  להגדלת  תקציב  דחוף  להשיג  כדי  להירתם  אשמח  אני 

שנוכל   כדי  העיר  ותאונות  ברחבי  תחבורה  מפגעי  שאפשר  כמה  למנוע 

 דרכים. ולצערי הרב, 

 אבל אין קשר. שלומי, אין קשר. לא היית בישיבה, אין קשר בין,  :י. איבגי

לא הייתי בישיבה כי אתה מנעת ממני להיות בישיבה. זה לא קשור, אני   ש. זינו:

את   להגדיל  מאוד  חשוב  התחבורה  בענייני  מההצעה  שכחלק  חושב 

 של המצלמות בעיר ואני איאלץ להימנע.   התקציב

 טוב. יאללה חברים,  ר. לוי, רה"ע:

 אני מבקש לקבל חוות דעת בעניין,  ש. זינו:

 בעד. מי נגד? אין נגד. מי נמנע? שלומי זינו נמנע.  9מי בעד?  ר. לוי, רה"ע:

 חברים, הישיבה הסתיימה. תודה רבה.   :ר. לוי, רה"ע
 *** נעילת הישיבה *** 

 רועי לוי
 ראש העיר 

 ת החלטה:עהצ
 20מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/

 הצבעה: 
 .9 –בעד 
 .0 –נגד 

 .1 –נמנע 
 .אושרהההצעה 


