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 1 על סדר היום: 

 2 ם סגורותנושא בדלתיי .אישור עבודה נוספת לעובדי העירייה .1

 3 . 6/ם ט"ואישור פרוטוקול ועדת כספי .2

 4  .תעודה עבור רשם המקרקעין זכות חתימה על .3

 5 לכבוד ראש השנה תש"פ.חגיגית רמת כוסית ה .4

 6 

 7 .נושא בדלתיים סגורותאישור עבודה נוספת לעובדי העירייה.  - 1 אשונ

 8אב , נוכחים ז15/19, 887נושא ראשון בדלתיים סגורות. ישיבה  ע:"מר ר. לוי, רה

 9עיר, רועי ממלא מקום ראש השפיגלר, חבר מועצת העיר, ישי איבגי, 

 10לוי, ראש העיר, סגן ראש העיר גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר 

 11אש העיר, תומר כהן, אדוה קאופמן, חברת מועצת העיר, משנה לר

 12פרח אסטרוגנו, חברת מועצת העיר, דני קרן חבר מועצת העיר, שגית 

 13כן  עיר, ליאוניד נוסימוביץ חבר מועצת העיר,גליק, חברת מועצת ה

 14שמחליפה היום  נית היועמ"שנוכח מנכ"ל העירייה צחי שומרוני, סג

 15את היועמ"ש אורי גרינברגר, עוזר ראש העיר ליאור האס, רק לציין 

 16רוני כרגע גם על תקן גזבר העירייה, לפי הישיבה האחרונה שצחי שומ

 17דלתיים סגורות, קיבלתם גם ואנחנו מתחילים. על סדר היום נושא ב

 18 . חוות דעת מדוע

 19 6אישור פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/ - 2 אשונ

 20 , אם מישהו רוצה6כספים ט"ו/ , אישור פרוטוקול ועדת2סעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 21 להתייחס, זה הזמן, בבקשה שפיגלר, חמש דקות. 

 22אני ברשותך אני לא נכנס לסעיפים שכלולים באישור שאושר בוועדת  מר ז. שפיגלר:

 23נהלי יותר. לגבי הנושאים יכול להיות ימכספים, אני נכנס לנושא ה

 24אבל כל כולם כאחד ראויי, נכונים, וצריכים לבוא ולהצביע בעדם, 

 25עוד שוועדת כספים מבחינתנו לא מתכנסת בהרכב הנכון שבו 

 26לשבת בוועדה ולהשתתף בה האופוזיציה בוחרת את הנציג שלה 

 27ובפועל במצב הקיים כרגע הנוכחי אתה ראש העיר החלטת למנות 

 28אחד מחברי האופוזיציה ללא קבלת הסכמתנו, לא באישורנו ולא  תא
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 1של ועדת הכספים כרגע  בדיון מקדים שלנו לכן כל הישיבות

 2מבחינתנו אינן מתנהלות על פי הנהלים ולכן אני לא נכנס בכלל למה 

 3ה את זה בכלל לאישור אבל אציין עוד פעם שהוועדה אתה מעל

 4נה תקינה ואנחנו מבקשים יאמבחינתנו לא תקינה, ההתנהלות שבה 

 5שבאמת יהיה נציג מוסכם שביקשנו להכניס אותו מטעם 

 6 זומן לוועדה ונשמח להצביע בעד.האופוזיציה והוא י

 7אני אשמח לקבל נציג מוסכם על ידי ארבעתכם. אני מעלה את  ע:"מר ר. לוי, רה

 8מי  6הסעיף להצבעה, מי בעד אישור פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/

 C . 9, מי שנמנע Bשנגד , מי Aשבעד 

 10 

 11 

 12 

 13 המקרקעין חתימה על תעודה עבור רשם תוכז – 3 אשונ

 14, זכות חתימה על תעודה עבור רשם המקרקעין. אני בעצם 3סעיף  ע:"ר ר. לוי, רהמ

 15מאציל מהזכויות שלי לשרון כי לפעמים אני לא נמצא ואנשים 

 16נתקעים שמה  להעביר בעלות,למכור דירה,  נתקעים אפילו רוצים

 17וזה פשוט אישור פורמאלי, אין שם יותר מדי זה, יש חוות דעת 

 18להאציל סמכויות ראש העיר בהתאם לסעיף שבע עשרה  היועמ"ש

 19לחוק הרשויות המקומיות לחתימה על תעודה עבור רשם מקרקעין 

 20גד , מי שנAלגברת שרון שלמה, מנהלת לשכת ראש העיר, מי שבעד 

Bנע , מי שנמC . 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 :הטלחה תעצה
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת  17בהתאם לסעיף  ת ראש העיר,האצלת סמכו מאשרים

 ה עבור רשם המקרקעיןתעודעל  לחתימה, 1975-ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה
  לשכת ראש העיר.לגב' שרון שלמה, מנהלת 

 
 
 .דחא הפ םירשאמ – העבצה
  .הרשוא העצהה

 .6את פרוטוקול ועדת הכספים ט"ו/מאשרים  :הטלחה תעצה
 הצבעה:

 בעד 9
 נמנע 1
 םידגנתמ ןיא
 הרשוא העצהה
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 1 הרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה תש"פ.  – 4 אשונ

 2 הישיבה ישיבה חגיגית, אני רוצה לאחל, טוב, תתחילו אתם, ישי.  ע:"ר. לוי, רה רמ

 3אני אתחיל עם ברכה, זה כמו בבית כנסת אני מרגיש כי בדרך כלל  מר י. יעיש איבגי:

 4ברך את כל העולים לתורה ואז בסוף יוצא שמ אחדבבית כנסת יש 

 5שיברך  מצב שהוא עולה, מי מברך אותו, בוחרים מישהו מהציבור

 6אותו, במקרה הזה לפני שאברך את כולם אני רוצה לברך אותך 

 7כשחלפה כמעט שנה מאז  באופן אישי, אז רועי היקר, עכשיו

 8ים השנשהציבור בנשר נתן את אמונו בנו ובחר בנו להוביל בחמש 

 9הקרובות ניתן באמת לאמוד את ההשפעה והדרך בה אנו הולכים 

 10נו, ניתחנו והובלנו תהליכים ולדעת מה טיבה. שנה בה השפענו שני

 11אותם שמנו למטרה כולנו יחד לפני ובמהלך התפקיד, שנה בה צלחנו 

 12יתה לתוך התפקיד שלא הייתה רכה כלל ואף מאתגרת אך את הנח

 13ר מלה טובה על דרך לומתן מספקת מעין כמותה וכעת ני

 14ההתמודדות שלך עם המכשולים והאתגרים וכיצד אנו מנקודת מ 

 15י המועצה והן של תושבי נשר רואים אותך ואת בטנו הן של חבר

 16מוך התרומה שלך לעיר במהלך השנה הזו. אז אני יכול להיות ס

 17ובטוח שאני מדבר  בשם חברי המועצה כולם ואומר בפה אחד ובפה 

 18, גאים בך ובדרך בה אתה בוחר לפעול יומיום איםו גמלא כי אנחנ

 19הן טובות, בהחלטות שאתה לוקח שלפעמים הן לא קלות אך תמיד 

 20טובת העיר אל מול עיניך. גאים לעמוד מאחורי האדם שאתה, 

 21ותמיד בגובה העיניים. בעל כישרון מקצועי, ישר, אנושי, בעל חמלה 

 22חת, כזה ת אותפלהניע את כולם מסביבך לפעולה מתוך מטרה מש

 23שנותן לביקורת להיות לו כמה לשיפור וצומח ממנה ולא רואה בזה 

 24נהיג אמיתי ראוי שיראה, ויודע כי ניהול זה ככישלון בדיוק כפי שמ

 25הנכונים לעשות את הדברים נכון אך מנהיגות זה לעשות את הדברים 

 26כפי שאתה בוחר לעשות. במהלך כל העשיה והעבודה הקשה אנו 

 27ולהודות ולהוקיר את כל העשיה וגם לטפוח  ימהנש שוכחים לקחת

 28שנשר זכתה על השכם, אז הרשה לנו לטפוח לך על השכם ולומר לך 
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 1במנהיג כמוך, מנהיג שפועל ימים כלילות, נושם את העיר וחש אותה 

 2כר וזה מורגש וזה מה שמניע אותנו יומיום. בכל רמ"ח איבריו, זה ני

 3ו למה אנחנו פה וזה לנ כיראז תודה לך שאתה לא שוכח ותמיד מז

 4שירות התושבים בנשר. אז נאחל לך ולמשפחתך היקרה חג שמח, 

 5, שמחה ונתינה, שנה שבה תמשיך להוביל את כולנו שנה של בריאות

 6לצדך  לדרך ישרה וטובה כמו זו שהולכת עד כה, גאים לעמוד

 7 ומאחוריך תמיד, חברי המועצה. 

 8 תודה רבה. ע:"מר ר. לוי, רה

 9עכשיו חידוש קטן שהיום בעצם זה לכולנו ואז אני אאחל באמת  :בגיאי מר י. יעיש

 10ן שהיום באמת אמרתי אותו לכולם את השנה הטובה, חידוש קט

 11במועדון הקשישים. יש בתפילה שאנחנו נקרא בעזרת השם בראש 

 12ם בכיפור יש משפט שאומר "כי זוכר כל הנשכחות אתה ואין השנה וג

 13אם כי זוכר כל הנשכחות ם אלישכחה תחת כיסא כבודך", אז שו

 14אתה אז למה צריך להוסיף ואין שכחה תחת כיסא כבודך, ברור 

 15ר אתה לא שוכח. ומה קשור פה בסוף תחת כיסא שאם אתה זוכ

 16לרמוז לנו? אז  כבודך? מה קשור העניין של הכבוד פה? מה רצו בעצם

 17אומרים דבר יפה, אומרים לפעמים יש בן אדם שמגיע ליום הדין, 

 18ומר גם אם בן אדם לא מאמין יש זמן שאתה צריך י אאנ עכשיו

 19פה, כל זמן, מה לעשות איזה סוג של חשבון נפש עם עצמך, כל תקו

 20עשיתי, האם עשיתי טוב, האם עשיתי פחות או האם עשיתי חלילה 

 21למצב שאתה עומד ואתה אומר לעצמך אני רע ואז בעצם אתה מגיע 

 22וך הוא אומר: "כי בר דושצדיק, לא עשיתי שום בעיה, שום כלום. הק

 23אבל אין שכחה תחת כיסא כבודך." אני  זוכר כל הנשכחות אתה

 24והוא מזכיר לך את זה. אבל יש בן אדם  4-ו 3, 2, 1זוכר שגם עשית 

 25מר, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אוויתי, חטאתי, פשעתי, שאו

 26ובעצם חושפים את כל הכשלונות שלנו ואת כל המינוסים שלנו 

 27נה, אז שם נכנס ההיבט השני שהקדוש ברוך הוא הש הלךשעשינו במ

 28הטובים  אומר אתם הבנים שלי, אז אני זוכר גם את הדברים
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 1שעשית, נכון שאתה עכשיו חושף בפני את כל הדברים השליליים, 

 2ית, עזרת לזקנה במעבר, מישהו אבל בסוף מה, אני גם זוכר שעש

 3ליחות הש זה הגיע אליך לקבלת קהל, עזרת לו, טיפלת בו ובעצם

 4שאתה נמצא בה, ועשית דברים טובים וגם את זה הוא זוכר, אז 

 5הנשכחות אתה ואין שכחה תחת כיסא בסוף למה רשום כי זוכר כל 

 6כבודך. אנחנו למדנו עוד בגן כולנו שהקדוש ברוך הוא במה שקשור 

 7ן אדם למקום לקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא מוחל, הוא בי

 8שקשור בבין אדם לחברו הקדוש ברוך מה בל מוחל על הכבוד שלו, א

 9ילו הוא לא מוחל, ולכן הוא אומר תחת כיסא כבודך, הוא אומר אפ

 10אני שכולכם תחתיי אני מוחל לכם, אז ככה כל אחד מאיתנו, כי מה 

 11שיו זה הכי בולט שבעולם זו שאנחנו צריכים במדינה שלנו ועכ

 12ת, שלא חדוהא אחדות, מה שאנחנו צריכים כולנו ביחד זה עניין של

 13תהיה מחלוקת בעם ישראל וככה אנחנו מוחלים אחד לשני על 

 14גע במישהו אחר יבקש ממנו סליחה, הכבוד שלנו ובעצם אם מישהו פ

 15יגיד סליחה, טעיתי וגם הפוך ובזה בעצם אני חושב שאנחנו נוכל 

 16ור את האחדות בעם, אז כולנו ביחד, אני מאחל לכל אחד בנפרד ליצ

 17ה, שנה של בריאות, של הצלחה, של שגשוג טובנה וגם לכולם ביחד ש

 18לבו  ובעזרת השם כל אחד שיחלום בלילה ושיתגשמו כל משאלות

 19 לטובה במה שהוא חולם. 

 20 אמן  הנוכחים:

 21 מי עוד רוצה לברך? ע:"מר ר. לוי, רה

 22 כולם כבר. מר ל. נסימוביץ:

 23 כולם יברכו. ש. גליק: 'גב

 24 בבקשה, תתחילי שגית. ע:"מר ר. לוי, רה

 25 אני? זה גם בוידאו? ש. גליק: 'גב

 26 בטח, תסתכלי למצלמה. ע:"מר ר. לוי, רה

 27ת הברכה, בגלל זה שאלתי. קודם כל שנה כה להרחיב אאז אני צרי ש. גליק: 'גב

 28טובה לכל מי שנמצא כאן. זה נראה לי שעברה כבר שנה, אני זוכרת 
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 1שבירכנו לא מזמן. לא, זה היה משהו של התחדשות. תשמעו, השנה 

 2באופן אישי, עוד מעט בנובמבר אנחנו שנה חברי מועצה וזה לי סה ט

 3וצה לברך את כל מי שנמצא נראה לי כאילו זה היה אתמול, אני ר

 4כאן ואת כל התושבים של נשר, קודם כל שתהיה שנה מלאה 

 5אות, אחדות, עזרה הדדית, אני עדיין נרגשת בהתחלות חדשות, ברי

 6א עוצמתי ברמה שהובת מהאירוע של אתמול ברבין כשאני חוש

 7שאולי רק מי שגר פה והוא לא ממש חדש מבין את העוצמה של 

 8יה מרגש, וזה מלמד בעצם שהכל מתחיל הכוח של הביחד, זה ה

 9 מהראש, ועכשיו אני לא אביך את רועי אבל אני אגיד לך, אדם חכם

 10בצורה יוצאת דופן, ואני מכירה המון אנשים ואני חושבת שהעיר 

 11נה אחת טובה, יהיה לה הרבה שנים טובות ק שה רהזאת לא יהיה ל

 12ני כי בעזרת השם אנחנו נצליח לעשות את כל מה שעושים וא

 13מוכרחה להגיד שאני מרגישה שאני בתוך הרימון הגדול הזה ממש 

 14לו גורם גם לי לעזוב את הכל לא גרגר גדול אבל רועי עם ההובלה ש

 15בעשר  חותלפ ולהתייצב איפה שצריך, אני חושבת שבאמת נשר זכתה

 16השנים הקרובות שזה יהיה נשר, אחר כך אלוהים גדול, ואני 

 17עזרת השם יקרה איזשהו נס וגם מצטרפת באמת למה שישי אמר שב

 18במדינה שלנו תהיה אחדות וממשלה רחבה, כי יש הרבה דברים 

 19ה שנה של בריאות, שמחה והצלחה, מה שנקרא ברכה לעשות, שתהי

 20 והצלחה לכולם. 

 21 לאוניד. ע:"מר ר. לוי, רה

 22דברים, געזינט, בריאות,  3מה אני יכול להגיד? אני יכול לכולם לברך  מר ל. נסימוביץ:

 23 וברוסית זדרוביה, זה הכל. אנחנו מסתדרים, בריאות. 

 24 אמן ש. גליק: 'גב

 25אתם יודעים שאני יותר מבוגר מכולם ותאמינו לי, אני מאחל לכולם  מר ל. נסימוביץ:

 26 . בריאות, בריאות ובריאות

 27 אמן, אמן ע:"מר ר. לוי, רה

 28לב בריא  בריאות אני מתכוון גם שבראש יהיה בריא, לפעמים יש מר ל. נסימוביץ:
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 1 אבל ראש לא כל כך, גם בלב וגם בראש. 

 2 בנפש ש. גליק: 'גב

 3 שנה טובה ובריאה.  מר ל. נסימוביץ:

 4 לא בטוח. תה הכי זקן, אני, לא בטוח אגב שא מר ד. קרן:

 5 שנים יותר מבוגר ממך אבל לא חשוב.וש של מר ל. נסימוביץ:

 6בי נשר, שתהיה אני קודם כל רוצה לפתוח באמת בשנה טובה לתוש מר ד. קרן:

 7עד לפיתוח ושגשוג. ואני רוצה שנה פוריה, משגשגת, שנה שרק נצ

 8משהו בפן האישי, בימי חיי הארוכים, הציבוריים, מרבית חיי 

 9עבדתי לצד ם, יגיעסקתי בעבודות ציבוריות, הלכתי אחרי מנה

 10מנהיגים, מנהיגים שעשו באמת מהפכות בתחומים שלהם, תקחו את 

 11, כשהגעתי לפה אני בשנה הזאת שאני נמצא חיים רמון...בהסתדרות

 12דים פה אני מתערבב הרבה עם תושבים, בעיקר בדוכיפת, איפה שהיל

 13שלי גרים, ובתאנה ולמטה, וכשאתה שומע את הפן של הדיבור 

 14באמת מרוצים אני אומר, כמובן שיש פה ם, וצישלהם, איך הם מר

 15רונית, ושם, אבל ההתחדשות העירונית, אני קורא לזה התחדשות עי

 16אתם רואים שבכל מקום פועלים העובדים, בכל מקום שיש בעיות 

 17בנושא הזה כי אני יודע שאנשים  תמיד יש תשובות, זה גם אני, ישי

 18יה הזאת עובדת יריהע פונים אליו ואני באופן אישי פונה אליו, תמיד

 19לטובת התושב, למען התושב, ורועי, זה רק מוכיח שמנהיג טוב 

 20שלו, מקרין מתחתיו, לא רק חברי המועצה, מקרין על העובדים 

 21שאנחנו בעצם מנהלים את העיר הזאת, ואני רוצה באמת לברך 

 22ותך וגם את ישי וגם את שאר חברי המועצה שתהיה לנו שנה לא א

 23ואני בטוח לפי התוכניות שאנחנו וג שגשפחות מוצלחת, שנת 

 24שומעים, בטוח שכשתיגמר הקדנציה אנשים לא ידעו איפה חיפה 

 25יפה נשר, יחשבו שהגיעו למקום הנכון, אז שתהיה לנו שנה טובה, וא

 26 רבה.  פוריה ובאמת שנה אדומה כרימון, תודה

 27 הבנו ושתקנו.  ש. גליק: 'גב

 28ל חגגתי את זה באופן מאוד מאוד אב לדתרק אתמול חגגתי יום הו פ. אסטרוגנו:  'גב
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 1מיוחד עם מאות תושבים בהפנינג של תרומה לילדה מדהימה 

 2מה, זה מצחיק, רוב האנשים, חלקם, אין להם מושג מיהי ומקסי

 3לראות את זה, ואני בכלל, והם הגיעו ונרתמו וזה פשוט היה מדהים 

 4אומרת שאם ככה אנחנו מסיימים שנה אז השנה שהולכת להיות 

 5היא שנה מדהימה שהולכת לעלות על כל הציפיות של כולנו, נו פניב

 6לכל העיר שנה טובה אז אני מאחלת לכולנו, לכל התושבים ו

 7ומתוקה, שנה של התגשמות כל החלומות, שתמיד נישאר מאוחדים 

 8 , ותודה שאתם חלק מהחיים שלי. ולכם חברים שנה טובה

 9 קצר... דרך ארוכה עברתי אתכם  טוב, דרך ארוכה, אני עושה את זה א. קאופמן:  'גב

 10 חבר'ה, אני מזכיר למי ששוכח, היא המשנה לראש העיר. מר י. יעיש איבגי:

 11דרך ארוכה עם חלום שלקח לנו בעבודה קשה, אני חושבת שאתם  א. קאופמן:  'גב

 12מכירים את רוב תושבי העיר, והלכנו בכל העיר ואני חושבת שלהיכן 

 13שהגענו, שרועי, אתה ראש העיר וישי סגן ראש העיר, כל מי שנמצא 

 14בת שבשנה הזאתי אנחנו באמת עושים עבודה, יתנו היום אני חושא

 15עבודה קשה ובאמת לאט לאט נוגעים בכל הנקודות שאנחנו רוצים 

 16להגיע, יש דרך ארוכה, אבל אנחנו הולכים אליה בדרך הנכונה. אני 

 17ת פה אתכם וחלק מהעשיה הזאת של מודה לכולכם שאני פה יושב

 18של המרכז העיר. אתמול הייתי בהרמת כוסית של החינוך המיוחד 

 19למשפחה והייתה לנו שם הדרכה כזאת של מהי איכות חיים כשכל 

 20אחד בעצם דיבר שאיכות חיים היא שונה מאחד לאחד, ולמסקנות 

 21שאני יצאתי שאיכות החיים שלי זה בעצם חלק מאוד גדול, האיכות 

 22ים שלי זה הנתינה והעשיה שלי בתוך העיר, והתרומה שלי למה חי

 23ת איתם, אז כן, תודה שאני נמצאת שאני, לאנשים שאני נפגש

 24במקום הזה ומאחלת לכולם באמת בריאות, בסופו של דבר זה הכי 

 25חשוב, והמשך עשיה טובה וכיפית ואוירה טובה, זה הכי חשוב, 

 26 שנמשיך להיות באוירה טובה, שנה טובה.

 27אני רוצה לאחל באמת שנה טובה לכל תושבי נשר ולראש העיר היקר  ר ת. כהן:מ

 28לחברי המועצה באמת שתהיה לנו שנה טובה, שנה מתוקה, ולסגניו ו
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 1שנה פוריה, שנה של הצלחות חדשות ובאמת בתור הנציג של הדתיים 

 2אנחנו מודים לך על כל העזרה וההשקעה שאתה משקיע בדת בעיר, 

 3 , יש בארץ הרבה חיכוכים. זה לא מובן מאליו

 4 צדיק ש. גליק: 'גב

 5 לך ושנה טובה. כן, ממש וזהו. תודה רבה  מר ת. כהן:

 6 גיאורגי, תרגום.  מר י. יעיש איבגי:

 7תרגום, כן, אז כמו שכולם אמרו אני מתחבר לכל הברכות של כולם,  מר ג. גרשקוביץ:

 8שנה ומאחל כמובן לראש העיר ולכל חברי המועצה, לכל תושבי נשר 

 9טובה, שנה בריאה ומשגשגת וכיף לי כאן עם רועי וישי יומיום, 

 10וכמו שתומר אמר שאנחנו, שראש העיר עוזר  מהבוקר עד הלילה,

 11לקהילה של תומר שהוא מייצג אותם, גם הקהילה שלי אומרת תודה 

 12וכל פעם שאני נפגש איתם תודה לראש העיר, עוזרים או תומכים או, 

 13תודה ושיהיה לנו שנה חדשה עוד יותר  שום דבר לא חסר, אז באמת

 14ד יותר טוב, טובה ממה שהיה, אבל אני לא יודע לאן אפשר עו

 15 שאיפות יש תמיד. 

 16יש לי גם, ההולך בדרך הישר מגיע מהר, כלומר אני מאחל בשמי  מר ז. שפיגלר:

 17ובשם חברים מסיעת הליכוד לכל חברי המועצה ולתושבים ללכת 

 18להגשים את כל היעדים שאנחנו נציב. מהר, בדרך הישר ובכך להגיע 

 19ר נשר תגדל, אני מאחל לעיר נשר ולתושבים ובכלל לכולנו שהעי

 20תתפתח, תשגשג, שאנחנו תוך כדי השאיפה הזאת להתרחבות, 

 21לשגשוג, אנחנו נשמור גם על איכות חיים כיוון שכל שגשוג או כל 

 22 התרחבות היא באה בסופו של דבר על איכות חיים, ואנחנו צריכים

 23למנוע את זה ולדעת איך אנחנו שמים את הגבול שהאיכות של 

 24וזה מתקשר גם אליך לאוניד, אתה  החיים של התושבים תישמר,

 25אמרת יפה, אתה יודע, האמת הברכה הכי עיקרית זה בריאות, 

 26בריאות ובריאות. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נלחמים בכל 

 27יעה בבריאותם. המפעלים המזהמים שגורמים כאן לתושבים לפג

 28אנחנו צריכים להיות סלע איתן ולמנוע ולהקטין את המחלות 
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 1לצערי אנחנו נתקלים בהם ואין כמוני בעל ניסיון הכרוניות ש

 2שהתנסיתי כבר באחת מהמחלות האלה. לכן בריאות תביא לכולנו 

 3גם איכות חיים, היא תביא לכולנו גם פרנסה טובה, היא תביא 

 4פות שלנו, אז לסיום באמת שיהיה לכולנו להגשים את כל השאי

 5ר לאוניד לכולנו שנה טובה, שנה של בריאות, בריאות כמו שאומ

 6 ואחרון בריאות. 

 7 אמן מר ל. נסימוביץ:

 8טוב, חברים, קודם כל תודה לכולם על הברכות וגם על המחמאות,  ע:"מר ר. לוי, רה

 9זה לא מובן מאליו בכלל. יש לנו, באמת עברנו שנה מאוד מאוד 

 10נסיבית ועמוסה, אתם יודעים מה קיבלנו ולאן אנחנו שואפים אינט

 11שאוף ולהוביל את העיר, אני חושב ויש עוד הרבה הרבה לאן ל

 12שאנחנו באמת רק בתחילת הדרך ויש לנו עוד דרך מאוד ארוכה 

 13לעשות, אומנם יצאנו לדרך חדשה אבל הדרך היא ארוכה, יש הרבה 

 14המון אנשים שעוד אנחנו  פרויקטים שממתינים לנו על סדר היום, יש

 15ו חייבים להכניס לתוך המערכת, לשנות, לסדר, לתקן איפה שרצנ

 16מהר מדי ולחזור אחורה רגע ולשפר. יש המון המון מה לעשות, אבל 

 17אני נהנה כל פעם מחדש מהעשיה הזו כאן יחד אתכם באמת מכל 

 18חברי המועצה. אני חושב שזה, אני לא רוצה לדבר על קדנציות 

 19כשהתחלנו וכל אחד מכם לקח לעצמו תחום בעיר לטפל  בעבר, אבל

 20פטיים לכך שתקבלו יד חופשית בו נראה לי שגם אתם הייתם די סק

 21אחוז מהמקרים לעשות באמת את מה שאתם רוצים לעשות  99-ב

 22ולהגשים את עצמכם בתוך התחום הזה, אם זה לאוניד בתחום של 

 23פורט ובאיכות הווטרנים והקשישים ואם זה שגית בחינוך, ודני בס

 24הסביבה ופרח במעמד האישה ומלגות, ואדווה ברווחה שלקחה על 

 25לכם מושג כמה שעות היא משקיעה בזה, זה פשוט בלתי  עצמה שאין

 26נתפס, וכמובן תומר עם תחום הדת שעושה שם דברים מדהימים וגם 

 27כן אתם, לא כל אחד נחשף להכל, אבל עושה שם דברים מדהימים 

 28וזה עבודה שקשה מאוד לעשות אותה,  בעיקר בקירוב האנשים
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 1ם והתרבות, באמת קשה. כמובן גיאורגי עם כל התחום של העולי

 2ראינו, אנחנו מרגישים את ההיפוך של השעון הזה, יש עוד המון מה 

 3לעשות שמה, בעיקר בתחום של התרבות, אבל אנחנו כבר מרגישים 

 4ו אני לא שזה מתחיל ללכת לכיוון שאנחנו רוצים. כמובן ישי שבלעדי

 5יודע בכלל איך הייתי יכול לתפקד, זה בלתי אפשרי, בטוח שלא 

 6כנס לזה בלעדיו, בלתי אפשרי לתפקד, שפשוט לוקח כל הייתי בכלל נ

 7מה שקשור בניהול היומיומי בעיר, בשפ"ע, הוא שניה קבלן וחמש 

 8דקות אחרי זה אינסטלאטור ואחר כך איש חשמל ושואלים אותו 

 9גיע, וסידור עבודה עושה ועושה הכל וכולם רגע לגבי זה, זה כן ה

 10ן, כולל כשהוא עם מתקשרים אליו וגם הוא עונה לכולם בכל זמ

 11הילדים שלו אוכל גלידה, אז באמת גם כן תודה רבה לך על כל מה 

 12שאתה עושה ותודה לכולם וכמובן שפיגלר שעובד כל הזמן אבל 

 13ות, נהנינו ממנו מאוד במכרז של מנהלת מחלקת חינוך מהיכול

 14מהכישורים וגם כן תמיד יודע לתת עצה טובה, רק מחכה שיתקשרו, 

 15תמיד יודע לתת, אני אומר את זה מכל הלב, אין אבל באמת, באמת 

 16פעם שפניתי והוא לא ענה ענייני למרות שזאת אופוזיציה תמיד יענה 

 17ענייני וגם לך תודה רבה, וכמובן לכל עובדי העירייה היקרים 

 18י שלא עובד קשה ולא יתן שירות לציבור, שבאמת עובדים קשה ומ

 19י מצפה מכולם שיתנו כמו שאמרתי מהיום הראשון  לא יהיה פה, ואנ

 20שירות לציבור ומעל כולם, עובדי העירייה, כמובן צחי המנכ"ל 

 21שמנהל את עובדי העירייה ואני אומר לכם ותרשמו ותבדקו אותי 

 22ם יותר באחריות, אין מנכ"ל במדינת ישראל שעשה בעשרה חודשי

 23תפקידים ממה שצחי עשה, כי כשהוא נכנס לפה הוא גם מאז מנהל 

 24קודם כל הוא מנכ"ל כמובן, מנהל כוח אדם, עכשיו  כוח אדם, מנהל,

 25הוא גם גזבר, הוא היה תקופה, אה, מנהל חירום, כמובן, כל פעם 

 26תפקיד אחר, חברים, הכנסנו אותו, הפלנו אותו, אתם לא מבינים 

 27 החלטה בכלל מה המשמעות של

 28 אז כמה משכורות הוא מקבל? מר ל. נסימוביץ:
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 1שבועות הכנסנו אותו פה כולנו להיות גזבר  3לפני  אותה משכורת. ע:"מר ר. לוי, רה

 2עירייה, אין לכם מושג כמה זה קשה לבן אדם שלא התעסק בגזברות 

 3להיכנס להיות גזבר עירייה, זה התפקיד הכי מתמקצע שיש בעיר, 

 4ר, וזה לא עכשיו, אני מכבד את כולם, אבל יועץ הכי מתקצע שיש בעי

 5שיתן לך דברים, יריץ לך את  משפטי אתה יכול להביא מישהו חיצוני

 6הדברים, גזבר עירייה צריך לחיות את היומיום, את המצב הכלכלי, 

 7את הסעיפים התקציביים, מאיפה מביאים כסף, את המשכורות, 

 8עירייה בגלל החג, חברים, צחי הצליח להקדים משכורות לעובדי ה

 9עובדי העירייה מחר יראו את המשכורת שלהם כבר בתוך החשבון 

 10כשבעיקרון זה היה אמור להיות אחרי יום הכיפורים, בין ראש בנק, 

 11השנה ליום הכיפורים, הקדימו לכולם את המשכורות, זה עבודה 

 12קשה, מאומצת, ותודה בהזדמנות הזאת באמת לכל הגזברות וכולם, 

 13חדש עם סייעות, ואם זה דרגות לעובדים, מסתבר ואם זה הסכם 

 14יש יותר, אנחנו עוד נשלים, עובדים שלא קיבלו,  70שהיה לנו כאן 

 15עובדים שלא קיבלו דרגות, פשוט ישבו במשך שנים פה  70אבל כרגע 

 16ולא נתנו, לפי חוק הם מקבלים את זה, אנחנו לא עושים לאף אחד 

 17עלה על זה, ומערכות טובה כאן, הם צריכים לקבל את זה והוא 

 18שעות ובאמת צחי תודה רבה על כל מה שאתה עושה ובא בשעות גם 

 19ף אחד לא נמצא פה והולך אחרי כולם ושישי וגם מוצאי שבת שא

 20הוא מגיע. אז באמת תודה לך גם ולכל עובדי העירייה. עברנו שנה 

 21מאתגרת, מצפה לנו שנה עוד יותר מאתגרת, הרבה דברים על הפרק, 

 22רטק חדש שיקום בתוך העיר שמעולם לא היה פה אם זה ספו

 23ה כיתות לימוד, אם זה ספורטק, אם זה אולם ספורט ברבין, אם ז

 24בי"ס ממלכתי דתי חדש שאנחנו רוצים לבנות שנמצא במבנה ארעי 

 25היום, אם זה אולמות חדשים שאנחנו בונים, יחידת נוער חדשה, 

 26רחובות  3ם צופים שאנחנו מרחיבים, כבישים, אנחנו כאן מרחיבי

 27מעבודות ענקיות שאנחנו צריכים לעשות אותם בגלל בעיות צנרת 

 28נו בהזרמות מים וביובים, אנחנו פשוט הולכים להפוך קשות שיש ל
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 1 רחובות שלמים כאן, קו מים חדש שיכנס לעיר

 2 צמתים מר י. יעיש איבגי:

 3 בית כנסת חדש, צמתים, המון המון פרויקטים שנמצאים על ע:"מר ר. לוי, רה

 4השולחן, אנחנו יושבים, מתכננים אותם ואני אומר לכם דבר אחד, 

 5יקט עד שנדע שהוא סגור בתשעים אחוז, נכון לא יצא כאן שום פרו

 6שעשרה אחוזים תמיד יש לך בלת"מים אבל אנחנו רוצים לסגור, אני 

 7תמיד אומר יקח עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד 

 8בסוף להדק את הדברים וכשיוצאים החוצה  חודשיים, זה לא משנה,

 9כל. זהו, ברמת לצאת חזק, מדויק, אחרי מכרז חוקי כמובן וה

 10השירות לתושבים אני חושב ששיפרנו מאוד את השירות אבל גם 

 11כאן יש לנו כברת דרך ארוכה מאוד לעשות בעיר, אנחנו צריכים 

 12ים, להפוך את כל השירותים של העירייה לשירותים חכמים ודיגיטלי

 13זה החזון שלי, אני מקווה שאנשים, אני אשמח לקבל אותם פה בימי 

 14רכו להגיע כמה שפחות לעירייה כדי שהכל ישב רביעי אבל שיצט

 15בתוך הרשת, אז אנחנו גם שם עושים כברת דרך. רמת השירות 

 16לתושב משתפרת, ברור החזון, קודם כל התושבים, אנחנו נמצאים 

 17ון ומי שעובד בעירייה גם מקבל פה בגללם בגלל שהם נתנו בנו אמ

 18תייחס משכורת בגלל שהם משלמים לו את המשכורת וכך צריך לה

 19לכל תושב ותושב בעיר באופן הזה ובטח ובטח בגובה העיניים ואני 

 20יכול להגיד לכם שאני גם גאה מאוד במחלקת הרווחה שלנו שפשוט 

 21ש נותנת היום שירותים, אין לכם מושג מה אופיר עשה שם, אני אבק

 22ממנו לתת לכם סקירה לקראת סופ השנה האזרחית, תבינו מה קרה 

 23ה להתמכרויות שנפתחה שלא הייתה פה שם עם אדוה, זה יחיד

 24מעולם, זה תוכניות חדשות למשפחה, זה עו"סים בתחום הקשישים 

 25שנכנסו, וקהילה, ובית לבעלי מוגבלויות, לכל הגילאים, עכשיו לא 

 26ו היום, פרסמתי, תעזרו גם רק להם, גם למשפחות שלהם. תסתכל

 27חדים כן, תדחפו את זה, פרסמנו, המשפחות של בעלי הצרכים המיו

 28אנחנו מוציאים אותם לטיולים כי הבנו, הבינו שמה ואדוה מובילה 
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 1את זה ואני לא אומר את זה סתם, היא באמת מובילה, אני לא נוגע 

 2 בזה, היא מובילה את זה כדי לתת גם להם את התמיכה ועשינו שם

 3ואני כל כך גאה בנושא של הרווחה והילדים עם הצרכים המיוחדים 

 4נו יכולים כולנו להיות גאים שאני חושב שאנחנו והכי חשוב לי, ואנח

 5מנהלים את הכל בלחץ אדיר של זמן אבל כל הזמן אנחנו מקפידים 

 6שהכל יהיה לפי מינהל תקין ובדרך הישרה. אין מבקר שלא נכנס 

 7שרד הפנים שלא אומר לנו ומשבח אותנו לפה לרשות אם זה מטעם מ

 8זה על כל החלטה  על הדרך שבה אנחנו פועלים, ואני אומר לכם את

 9שאנחנו מקבלים, ואני אומר את זה באחריות, שקיפות, ניקיון 

 10כפיים, כיוון למטרה, כולם ביושר, אם יש להם ספק הם שואלים את 

 11רכים שלנו, היועץ המשפטי, את המבקר שעוזר לנו המון לכוון את הד

 12מה שנקרא ביקורת בזמן אמת שזו הביקורת הכי טובה שיכולה 

 13בה שיכולה להיות. אני יכול לספר לכם שהיינו במשרד להיות, הכי טו

 14הפנים לפני שבוע וחצי בערך על דוח תיקון ליקויים של משרד הפנים 

 15ליקויים, לא מהותיים, ליקויים של  20חודשים, היו איזה  10מלפני 

 16, אגב רובם דברים שסחבנו כאן בעיר משנים עברו, כל התנהלויות

 17ם ישבו ואמרו אין דבר כזה, קראו העשרים תוקנו, הם לא האמינו, ה

 18לפאיז שיראה איך זה יכול להיות שרשות מצליחה לתקן את כל 

 19הליקויים ששמו בפניה והם פשוט היו כל כך גאים, ואני כל כך שמח 

 20באמת באמת בשקיפות, שאנחנו מצליחים להוביל את הכל באמת 

 21בניקיון כפיים וביושר. בסוף כמו ששפיגלר אמר זו הדרך הקצרה 

 22הכי בטוחה להגיע למטרה והמטרה שלנו לעשות טוב יותר לתושבי ו

 23נשר. תזכרו את זה תמיד, זו המטרה לעשות טוב יותר לתושבי נשר. 

 24חברים, בואו נרים כוסית, אני רוצה לאחל לכם ולבני משפחותיכם. 

 25וצה לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה, שנה של אני ר

 26ת משאלות, לכל תושבי נשר הצלחות, שנה של נחת, שנה של הגשמ

 27אני מאחל הרבה בריאות, קהילה טובה,קהילה חזקה כפי שכבר 

 28יא מדינת ישראל, ראינו ולחיי אחדות , לחיי מדינת ישראל, לחיי נש
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 1 לחיי תושבי נשר

 2 לחיילים  גב' ש. גליק:

 3 לחיי חיילי צה"ל. ע:". לוי, רהמר ר

 4 בורא פרי הגפן.  ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מר י. יעיש איבגי:

 5 אמן הנוכחים:

 6 לחיים גב' ש. גליק:

 7 הישיבה נעולה.  מר ר. לוי, רה"ע:

 8 ישיבה נעולה

________________ 9 

 10 רועי לוי

 11 ראש העיר

 12 


