
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 ) 291(  2021/11 מן המניין מס'  ישיבת מליאת מועצת העיר,פרוטוקול 
 ב פ"התש  כסלוב 'כ, 1202 בנובמבר 24תאריך מ

 דלתיים סגורות ללא
  : משתתפים

 מר רועי לוי, ראש העיר 

 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר 

   מר גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר

 , סגן ראש העיר דנינויעקב מר 

   גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר

 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 מר דני קרן, חבר מועצה 

  גב' שגית גליק, חברת מועצה 

   סימוביץ, חבר מועצהואוניד נימר ל

 מר שלומי זינו, חבר מועצה 

  מר זאב שפיגלר, חבר מועצה 

 (באמצעות ישומון "זום")  מר יחיאל אדרי, חבר מועצה 

 חסרים:

 ר אברהם בינמו, חבר מועצה מ

 זמנים:ומ

 (באמצעות ישומון "זום") מר צחי שומרוני, מנכ"ל העירייה

 מר זאב זימל, גזבר העירייה (באמצעות ישומון "זום") 

 (באמצעות ישומון "זום") עו"ד אורי גרינברגר, יועמ"ש 

 מר גלעד הישג, מבקר העירייה 

 דקל טנצר, דובר העירייה מר 

 (באמצעות ישומון "זום") גב' שרון שלמה, מנהלת לשכת ראש העיר 

 (באמצעות ישומון "זום") מר ליאור האס, עוזר ראש העיר



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 על סדר היום:

 ו. חבר מועצת העיר מר שלומי זינ  - שאילתא  .1

 .נושא בדלתיים סגורות  - ישור עבודה נוספת לעובדי עירייהא .2

 .22פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/ אישור .3

 פ ר ו ט ו ק ו ל

, חבר  ). נוכחים ליאוניד נוסימוביץ912(  11/2021אנחנו בישיבת מועצת עיר   :ר. לוי, רה"ע

מועצת העיר. דני קרן, חבר מועצת העיר. שגית גליק, חברת מועצת העיר.  

העיר.   לראש  אדוה קאופמן, משנה  העיר.  מועצת  פרח אסטרוגנו, חברת 

קובי דנינו, סגן ראש העיר. גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר. אנוכי רועי  

זינו, חבר    לוי, ראש העיר. ישי איבגי, ממלא מקום וסגן ראש העיר. שלומי 

דובר העיריה דקל   הישג.  גלעד  נוכח מבקר העיריה מר  כן  מועצת העיר. 

גזבר   בזום  איתנו  ונמצאים  הזום  של  המערכת  כל  את  שמתפעל  טנצר 

העיריה זאב זימל. מנכ"ל העיריה צחי שומרוני. אורי גרינברגר, יועמ"ש  

   העיריה ויחיאל אדרי אמור להתחבר עוד מעט, ראיתי אותו קודם. זהו.

אישור    זה  השני  שאילתא,  זה  הראשון  היום.  סדר  על  נושאים  שלושה 

כספים   ועדת  פרוטוקול  אישור  והשלישי  העיריה  לעובדי  נוספת  עבודה 

 .  22טו/

 חבר מועצת העיר מר שלומי זינו – אשאילת  - 1נושא מס' 

בבקשה   ר. לוי, רה"ע: העיר.  מועצת  חבר  זינו,  שלומי  מר  של  השאילתא  בבקשה,  אז 

 י.  שלומ

 איפה המענה?  :ש. זינו

 .  אתקריא את השאילת  ר. לוי, רה"ע:

 אני אמור לקבל אותו בכתב.  ש. זינו:

את   ר. לוי, רה"ע: תקריא  תדבר,  מחלק.  עכשיו  אני  פה,  זה  הנה  בכתב.  אותו  תקבל 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 .  אהשאילת

 אבל אני אמור לקבל אותו בפתח הישיבה, לא?  ש. זינו:

 .אבבקשה, תקריא את השאילת :ר. לוי, רה"ע

 ערב טוב. אני,  :ש. זינו

 .אבבקשה להקריא את השאילת ר. לוי, רה"ע:

 שהגשתי עוסקת,   אהשאילת ש. זינו:

 , אלא, לא עוסקת. נא להקריא את השאילת  ר. לוי, רה"ע:

 אין שום בעיה.  :ש. זינו

 כפי שהוגשה.  ר. לוי, רה"ע:

 אותה, אין שום בעיה. אני אקריא   :ש. זינו

 תודה.  ר. לוי, רה"ע:

 ויש לי את החמש דקות שלי.  :ש. זינו

. אם  אלא, לא, אין לך שום חמש דקות. אתה מוזמן להקריא את השאילת ר. לוי, רה"ע:

 אתה לא רוצה להקריא אותה, אני אקריא אותה.  

 אז בבקשה.  :ש. זינו

 בבקשה. אתה רוצה אתה להקריא?  ר. לוי, רה"ע:

 תקריא אותה אתה. אתה רוצה להקריא? בבקשה.   :ש. זינו

מפי שלומי זינו. האם לאחר שפעלת מאז נבחרת להשבחת נכסי    אשאילת ר. לוי, רה"ע:

במאות   נדל"ן,  ויזמי  קבלנים  שלך,  והחברים  המקורבים  של  הנדל"ן 

הנך   נשר,  עיריית  לרשות  ועזרת  בך  שתמכו  אותם אלה  שקלים,  מיליוני 

חיפה   עיריית  לראשות  ולהתמודד  נשר  העיר  את  לעזוב  בעצתם  מתכוון 

 ולבגוד בתושבי נשר? 

 : אה לשאילתתשוב 
פי   .1 על המכתב חתמת כיו"ר האופוזיציה, תפקיד אשר אינו קיים על 

 פקודת העיריות. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

חתימה ב"תואר" זה על נייר מכתבים רשמי של עיריית נשר יש בה כדי   .2

במסמכי   כוזב  כשימוש  בה  לראות  ניתן  ואף  הציבור  את  להטעות 

 תאגיד על כל המשתמע מכך. 

 לאלתר.  הינך נדרש לחדול משימוש ב"תואר" זה .3

מאמין בי ומבין שאני יכול לנהל גם את העיר  אתה מחמיא לי מאוד ש .4

 השלישית בגודלה בישראל.  

 העיר נשר נמצאת בתנופת פיתוח כלכלי, תרבותי, קהילתי וחינוכי.   .5

 אחוז.   94-שיעור מקבלי הבגרויות בנשר נושק ל  .6

אביב   .7 תל  אחרי  השני  במקום  נמצאים  אנו  כי  פורסם  לאחרונה  רק 

אבל זה לא אומר שאני מתכנן להתמודד על ראשות    ,בחינוך  בהשקעה

 . עיריית תל אביב

 יש לי שאלה חוזרת, מגיע לי, יש לי שאלה חוזרת.  :ש. זינו

 בבקשה, אני עובר לנושא הבא. ר. לוי, רה"ע:

 חוזרת.   אן שאילתיבאותו עני  :ש. זינו

 חברים, אני עובר לנושא הבא.  ר. לוי, רה"ע:

 למה אתה מספר סיפורים. השאלה היא פשוטה האם אתה, :ש. זינו

 חברים, אני עובר לנושא הבא. ר. לוי, רה"ע:

מתכוון לבגוד בתושבי נשר ואתה הולך להתמודד לראשות עיריית חיפה   :ש. זינו

יזם   עם  בפגישה  שמה  והיית  צור  רונן  היחצ"ן  עם  פגישה  קיימת  והאם 

 דל"ן, נ

 בבקשה, אנחנו בנושא הבא.  ר. לוי, רה"ע:

על מי אתה   :ש. זינו חיפה.  עיריית  לראשות  בנושא קידום המועמדות שלך  ודנת 

 עובד? למה אתה בוגד בתושבים? למה אתה בוגד, 

 שלומי זינו, אתה מתחיל להפריע עוד פעם.   ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

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

 מבקש שלא תפריע לישיבה. 

 (מדברים ביחד) 

 אני קורא לך לסדר פעם שלישית. בבקשה, תצא החוצה.  ר. לוי, רה"ע:

 אני לא אצא החוצה.   ש. זינו:

 אתה תצא החוצה.  ר. לוי, רה"ע:

 ואתה תענה לשאלות,  ש. זינו:

 בבקשה תצא החוצה. אתה מפריע לישיבה.   ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 

 תצא בבקשה החוצה, אתה מפריע לישיבה.   ר. לוי, רה"ע:

 נושא בדלתיים סגורות  – אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה - 2נושא מס' 

 במהלך הדיון בדלתיים סגורות הצטרף מר זאב שפיגלר 

 

 ***דיון בדלתיים סגורות***

 

 22ו/"אישור פרוטוקול ועדת כספים ט - 3נושא מס' 

 בבקשה, אנחנו עוברים לנושא הבא אישור פרוטוקול ועדת כספים.   ר. לוי, רה"ע:

איש קטן. איש קטן. אין לך מה לענות לתושבים אתה נכנס למשפחה, אה?   ש. זינו:

אולי תענה, אולי תענה על הקבלן שאתה, שתרם לך כסף ואתה מקדם  

פרויקט פינוי בינוי על הבית של ההורים שלך, אותו פרויקט שהתנגדת  

אליהם. גם על זה אתה צריך לענות. אני יודע כמה זה מושחת ולא העליתי  

 רד לרמה כזאת.  בדעתי שת

 אין מושחת כמוך, שלומי זינו. ר. לוי, רה"ע:

 אין מושחת כמוני, בוא ניפגש בבית משפט. תמשיך.  ש. זינו:

 אין בעיה.  ר. לוי, רה"ע:



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 אין לך בעיה לדבר כי אתה חושב שהביטוח יגבה אותך.  ש. זינו:

 חברים, נושא שלישי,   ר. לוי, רה"ע:

 (מדברים ביחד) 

 אתה מפריע בבקשה לדיון. אישור פרוטוקול ועדת כספים, רה"ע:ר. לוי, 

 מושחת.   ש. זינו:

 צורף לדיון הקודם,  ר. לוי, רה"ע:

 תענה לתושבי העיר נשר.  ש. זינו:

אתה מפריע לישיבה. אתה מפריע לישיבה. חברים, פתיחת תב"רים.   ר. לוי, רה"ע:

מרכז להט"ב,   אלף שקל מהמשרד לשוויון חברתי לפתיחה של 103קיבלנו 

אלפים שקלים. יוצאים בשלישי תוכנית,   10, המצ'ינג שלנו הוא 93סליחה, 

אלף שקל   37סדנאות וקורסים לאזרחים ותיקים מהמשרד לשוויון חברתי 

 שגייסנו מהמשרד עבור פעילות לגיל השלישי. שיפוץ  

  100אלף שקלים, התחייבות של   100חדר המורים בבית ספר רבין, התקבל  

כולל המצ'ינג שלנו, זה חלק   115שקלים ממשרד החינוך, סך הכל אלף 

מיליון שקל שקיבלנו עבור חידוש המבנה הישן של   1,5-מהפרויקט של ה

רבין שבעצם יכנס לפועל בעזרת השם בקיץ הקרוב ומיד לאחר מכן יחובר  

יחד עם האגף החדש, אז זה עוד תוספת לסכום. הנגשה אקוסטית  

ות ציבור, בעיקר הנגשה ללקויי שמיעה, אבל גם כל  במוסדות חינוך ומוסד 

אלף   30מיני דברים שאנחנו מתבקשים מעת לעת להנגיש עבור ילדים, זה 

 אלף שקלים מקרנות הרשות.   11שקלים ממשרד החינוך, 

שיקום מדרונות חיפה, נשר, פארק דורי, מי שמכיר את המתחם בין נשר   

ין, אתר לפסולת בניה, הפסולת  לבין כביש דורי מה שהיה בעבר פסולת בנ

הזו אחת הצרות שלנו הגדולות איתה שהיא בעצם גולשת לתוך המדרונות  

, נכנסת לתוך פתחי הניקוז וסותמת את פתחי הניקוז. אחד הדברים  4,5של 

שניתן לעשות, זאת אומרת עפ"י יועצים שהבאנו זה להעלות את המים  



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

עים בפסולת בנין  בעצם מעל האשפה ולשפוך אותם כאשר הם לא נוג

לשעבר. חלק מזה זה שיקום של כל האזור הזה, שיקום אקולוגי, הגשנו  

מיליון שקלים לקרן לשטחים פתוחים. הקרן לשטחים    7-פרויקט של כ

פתוחים לא מתקצבת בבת אחת את כל העסק, היא מתחילה בתקצוב  

ראשוני של תכנון ואחרי שמגישים להם תכנון משנה לשנה הם מתקצבים  

אלף שקלים שגייסנו מרשות מקרקעי   720ועוד. אנחנו מדברים על   עוד

אלף שקל של הרשות   300ישראל, הקרן לשטחים פתוחים ועוד מצ'ינג של  

 המקומית. 

ויש לנו מיון של פארק עירוני, סכום התב"ר נשאר אותו דבר, יש מיון שלו   

עים  מקרנות שונות בתוך הסכום הכללי. זהו. אלה הנושאים שאנחנו מצבי

 עליהם פרוטוקול ועדת כספים. בבקשה, מישהו רוצה להתייחס? 

 בוודאי.   ש. זינו:

 אתה לא יכול להתייחס.  ר. לוי, רה"ע:

 מה אתה אומר?   ש. זינו:

 שפיגלר, אתה רוצה להתייחס? ר. לוי, רה"ע:

 אתה יכול, גם כשאתה קורא לסדר אתה יכול לקרוא,  ש. זינו:

 שפיגלר, אתה יכול להתייחס?  ר. לוי, רה"ע:

 אני מבקש ממך למה אתה בוגד בתושבי נשר?   ש. זינו:

 חברים, מי בעד?   ר. לוי, רה"ע:

 תודיע מדוע ישבת עם היחצ"ן רונן צור ודנת איתו,   ש. זינו:

 בעד. מי נגד?  9 ר. לוי, רה"ע:

 להתמודדות לראשות עיריית חיפה.  ש. זינו:

 מי נמנע?   ר. לוי, רה"ע:

 תענה לתושבי נשר. מושחת,  זינו:ש. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 לא השתתפו.    2הצביעו בעד.  9חברים,  ר. לוי, רה"ע:

להתמודד  תענה למה אתה בוגד בתושבי נשר ולמה מכריחים אותך   ש. זינו:

 לראשות עיריית חיפה? 

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

 תענה. מושחת. אנחנו ניפגש בבית משפט.  ש. זינו:

 יאללה, בשמחה.   ר. לוי, רה"ע:

 

 
 *** נעילת הישיבה *** 

 

 רועי לוי

 ראש העיר 

 ת החלטה:עהצ
 .22פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/מאשרים את 

 הצבעה: 
 .9 –בעד 
 .0 –נגד 

 .0 –נמנע 
 .2 –לא השתתף 

 .אושרהההצעה 


