ישיבת מליאת מועצת העיר ,מן המניין מס'  ,(898) 07/2020התקיימה
בתאריך  15ביולי  ,2020כ"ג תמוז התש"ף
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ,מן המניין ,שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ג תמוז תש"ף 15 ,ביולי 2020
בשעה  18:05בחדר ישיבות העירייה ע"ש מסעוד אלימלך ובאמצעות ישומון "זום".
משתתפים:
מר רועי לוי ,ראש העיר
מר ישי יעיש איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר
מר דני קרן ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה
מר לאוניד נסימוביץ ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
חסרים:
מר גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר אברהם בינמו ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
מוזמנים:
מר זאב זימל ,גזבר העירייה )באמצעות ישומון "זום"(
עו"ד אורי גרינברגר ,היועמ"ש )באמצעות ישומון "זום"(
מר דקל טנצר ,דובר העירייה )באמצעות ישומון "זום"(
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה )באמצעות ישומון "זום"(
גב' שרון שלמה ,מנהלת לשכת ראש העיר )באמצעות ישומון "זום"(
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר )באמצעות ישומון "זום"(
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים ט"ו.12/
 .2מינוי מר מימון טובול ,מנהל אגף שפ"ע ,כנציג עיריית נשר בדירקטוריון "קומפוסט מפרץ
והגליל המערבי בע"מ".
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תקציר הישיבה:
נושא מס'  - 1אישור פרוטוקול ועדת כספים ט"ו12/
מ"מ וסגן רה"ע ,מר ישי איבגי:
הנושאים בוועדת הכספים:
א .פ ת י ח ה  ,ע ד כ ו ן ו ס ג י ר ת ת ב " ר י ם
ב .פ ת י ח ת ש נ י ח ש ב ו נ ו ת א ב ל פ ע י ל ו ת מ ו ל מ פ ע ל ה פ י ס
ג .ד ו " ח ו ת כ ס פ י י ם :
 .1דו"ח כספי לשנת  – 2018קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ.
 .2דו"ח כספי  – 2019נשרים החברה הכלכלית לנשר בע"מ.
האם יש מישהו שמבקש להתייחס?
מבקש מחבר מועצת העיר ,מר שלומי זינו ,להפסיק לשדר בשידור חי בהתאם להחלטת מועצת העיר.

חבר מועצת העיר ,מר שלומי זינו:
לדעתי ההחלטה לא חוקית ,תראו לי חוו"ד משפטית/מקצועית שאומרת אחרת בנושא הצילום ואני לא
מוכן לכבות את הצילום.

מ"מ וסגן רה"ע ,מר ישי איבגי:
שלומי אני מבקש ,יש שידור חי שיראו את כל מה שאתה מדבר ,יש לך זמן חופשי ,תדבר מה שאתה
רוצה ,אך אתה נדרש לכבות את המצלמה .אני שומר על החלטות מועצת העיר.
רה"ע ,מר רועי לוי ,הצטרף לישיבה.
חבר המועצה שלומי זינו לא מוכן לכבות את המצלמה.
הצעת החלטה:
מאשרים את פרוטוקול ועדת הכספים ט"ו 12
הצבעה:
 7בעד
 0נגד
 0נמנעים
 1לא השתתף
ההצעה אושרה
53779.docx

נושא מס'  - 2מינוי מר מימון טובול ,מנהל אגף שפ"ע ,כנציג עיריית נשר בדירקטוריון "קומפוסט
מפרץ והגליל המערבי בע"מ"
רה"ע ,מר רועי לוי:
מר שלומי זינו ,אתה מפריע.
רה"ע קרא לסדר  3פעמים את חבר המועצה מר שלומי זינו.

חברי המועצה מדברים ביחד.

הצעת החלטה:
מועצת העיר ממנה את מר מימון טובול ,מנהל אגף שפ"ע ,כנציג עיריית נשר בדירקטוריון "קומפוסט
מפרץ והגליל המערבי בע"מ" ח.פ .510554231
הצבעה:
 7בעד
 0נגד
 0נמנעים
 1לא השתתף
ההצעה אושרה

*** נע ילת ה יש יב ה ***
________________
רועי לוי
ראש העיר
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