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(, התקיימה  900)  2020/90ישיבת מליאת מועצת העיר, מן המניין מס' 

 פ"א התשבכסלו,   ט', 2020  נובמברב 25בתאריך 

 25התשפ"א,  ,ט' בכסלופרוטוקול ישיבת מועצת העיר, מן המניין, שהתקיימה ביום רביעי, 

 ובאמצעות ישומון "זום".  העירייה ע"ש מסעוד אלימלך בחדר ישיבות  18:00בשעה  2020נובמבר ב

 

  : 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

 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 מר דני קרן, חבר מועצה 

  מועצה גב' שגית גליק, חברת 

   אוניד נסימוביץ, חבר מועצהימר ל

   מר שלומי זינו, חבר מועצה

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

 

 

 חסרים:

 מר גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר 

 ר אברהם בינמו, חבר מועצה מ

  מר זאב שפיגלר, חבר מועצה 

 

 מוזמנים:

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

 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 

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

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקולים: .1
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 . 14כספים ט"ו/ .א

 . 12ט"ו/ תמיכות  .ב

 .נושא בדלתיים סגורות .עירייה י אישור עבודה נוספת לעובד .2

 

 תקציר הישיבה: 

  רה"ע, מר רועי לוי:

כל חברי מועצת    –ומציין כי היום זה היום הבינלאומי במאבק באלימות נגד נשים תח את הישיבה  ופ

העיר מאוחדים ותומכים במאבק זה. משקיעים כל שנה מאות אלפי שקלים למיגור אלימות כלפי  

לכל אחד מחברי  נשים ואלימות במשפחה. היום צבענו את העירייה בצבע אדום לאות הזדהות. 

שותקת כנגד אלימות נגד נשים. רה"ע הודה לחברת המועצה, פרח  המועצה יש מסכה שנשר לא  

אסטרוגנו ולמשנה לראש העיר, אדוה קאופמן, על הפעילות לאורך כל השנה בנושא של זכויות נשים,  

 אלימות נגד נשים. תודה רבה.

 

א' לנוהל לאישור גיוס וקבלת תרומות ע"י  10בהתאם לאמור בסעיף   – הודעת רה"ע בנושא תרומות 

, אני מדווח כי העירייה קיבלה  4/2016הרשויות המקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

אלף ₪. כמו כן, קיבלה   120-140תרומה של פסל בצורת נשר בשווי אשר הוערך על ידי שמאי בסך של  

 ₪.  12,000העירייה תרומה של ציוד מעמותת "מציאות חדשה" בסך של 

 

רה"ע הודה לכולם על ההתגייסות למאבק בנושא הקורונה, הקמפיינים והעלאת המודעות שכולכם  

נדבקים חדשים.    0הימים האחרונים היינו עם  8יצרתם היא נכונה מאוד והוכיחה את עצמה. במשך  

מס' משפחות שהיו   –ביממה האחרונה יש עלייה בכמות הנדבקים ואנו יודעים בדיוק מאיפה זה מגיע 

ופשה נדבקו. אנחנו סגרנו מעגלים ומקווים שנצליח לתחום את מעגלי ההדבקה האלה שלא יפרצו  בח

 מעבר לזה. הימים הקרובים מאוד משמעותיים. 

כלל העובדים התגייסו, עזרה לנו החלטת רוה"מ מלפני כחודשיים לסגור את המשק, זה הוריד את  

לנו לומדים עדיין בקפסולות, למרות שהיינו  התחלואה. אנו עושים המון פעולות במערכת החינוך, אצ 

אמורים להחזיר בקבוצות אורגניות, אנחנו פועלים להשאיר את כלל הלמידה והצהרונים בקפסולות.  

 ככל שהילדים יהיו כמה שיותר במוס"ח כולנו נרוויח מכך. מחכים לחיסון המיוחל. 
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די שיהיה לתושבי נשר נגיש ונוח  לידיעתכם בנשר קופ"ח פתחו עמדות לבדיקות קורונה באיצטדיון כ

 לבצע את הבדיקות.  

 

  יםאישור פרוטוקול - 1נושא מס' 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 אישור פרוטוקולים. –הנושא הראשון על סדר היום 

   מבקש מחבר מועצת העיר שלומי זינו, לכבות את הפלאפון ולא לצלם.

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 עד שאני אקבל אני לא יכול  שאני ממתין לחוות דעת מהיועץ המשפטי לדבר הזה.אני חוזר ומזכיר לך 

 להתייחס. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 די, כל פעם אתה מנסה לעשות את הפרובוקציה הזו מחדש. תסגור את הטלפון ותתן לי לנהל את הישיבה  

 כמו שצריך.  

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

   רשאי לצלם   בהתאם לפומביות הדיון אני   אני לא עושה פרובוקציה, אתה מכניס את המילה פרובוקציה.  

 עם הפלאפון שלי.  

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 שלומי יש החלטה של חברי מועצת העיר. 

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 היא לא החלטה. לא חוקית ולא נתמכת בחוות דעת של יועץ משפטי אם יש לך יועץ משפטי  ההחלטה 

 אם יש לך יועץ משפטי שגם ככה מה שאתה מבקש ממנו חותם לך חוות דעת גורפות..... 
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 מדברים ביחד 

 

 לוי:רה"ע, מר רועי  

 מנהלים דיון, יפה מתורבת, שלומי זינו אני מבקש ממך יש החלטת מועצת העיר, תכבד את מועצת העיר. 

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 מועצת העיר לא יכולה להחליט בניגוד לחוק. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

עושה את אותה  אתה רוצה שיראו, תשתף, השידור הזה משודר בדף של עיריית נשר. כל ישיבה אתה  

 פרובוקציה. 

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 אתה  אני לא אשתף שום דבר,  שמועצת העיר תחליט בניגוד לחוק.אתה תכבד את הציבור, אתה רוצה 

 לא מעניין. העניין עניין  נכנס ל 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 אני מבקש ממך להפסיק. כל ישיבה אתה עושה אותה פרובוקציה. 

 

 המועצה, מר שלומי זינו:חבר 

 כל זה כדי למנוע את זכות הדיבור. אתה לא רוצה לתת לי אפילו את זכות הדיבור. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

להפך! אני אשמח שתתייחס. אני אגיד לך משהו ואח"כ תחליט מה שאתה רוצה. לפי ההחלטה שלך  

 נוכל לראות איך מתקדמים בישיבה. אני רוצה להקריא לך ברשותך.  

 אני רק אקריא לך את התב"רים החדשים שאנחנו פותחים היום: 
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 אלפי ₪.   585  –רכישת מבנה ושטח מויצו לצרכי מבנה ציבור כנראה לטובת גני ילדים חדשים  .1

 אלפי ₪. 5,000סה"כ  –עבודות אחזקה ופיתוח שונות בישוב  .2

 אלפי ₪. 160 – אקוסטיקה לאולם ספורט כי אין אקוסטיקה  .3

 אלפי ₪.  140 –ילדים ברחוב סיני  כיתות גן 3תכנון  .4

 אלפי ₪. 500 –מחשוב בכל העיר  .5

 אלפי ₪.  200 – שיקום מגרש ספורט בית לנדאו .6

 אלפי ₪.  100  –תכנון שדרוג רח' הנוריות  .7

 אלפי ₪.  295  –רכישה ואיבזור חפ"ק נייד  .8

 אלפי ₪. 1,150 – הנגשה לבית הספר התיכון מקיף נשר לילדים נכים  .9

 אלפי ₪.   650   –יצחק א' מעלית לילדה שזקוקה  נגישות פרטנית רמות .10

העדכונים, הסגירות והחסכון של הכסף. במקום שתבוא ותתייחס   אלו רק החדשים, לא דיברתי על כל

 באופן ענייני, אתה מחליט ללכת ולצלם ולפוצץ ישיבה. אפשר לדעת למה? מה זה נותן לך?

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

אני שואל אותך איך צילום של ישיבה שיש לה פומביות הדיון בשידור חי מהפייסבוק שלי כשאותה  

ישיבה משודרת בשידור חי מהפייסבוק של עיריית נשר אמורה לשמש לך עילה מידי ישיבה לפוצץ את  

 הישיבה ולמנוע ממני זכות הדיבור.  

 

 המשנה לראש העיר, גב' אדוה קאופמן: 

 ככה החלטנו. 

 

 , מר רועי לוי:רה"ע

הוחלט במועצת העיר שמי שמצלם את ישיבות המועצה זה דרך האתר של העירייה ומועבר לכל הציבור.  

רוצים   שלהם,  האישי  בפייסבוק  שרוצים  כאלו  שיש  למרות  מצלם  לא  רואה  אתה  מאיתנו,  אחד  אף 
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דים אותה חוץ  לפרסם, עושים דרך אתר העירייה מי שרוצה משתף, מי שלא לא. יש החלטה, כולם מכב

 מזה שאתה לא רוצה לכבד אותה.  

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 אבל התייחסתי לזה שאני טוען שההחלטה הזאתי לא חוקית. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 אתה מוזמן לגשת לבית משפט, הוא יחליט שההחלטה הזו לא חוקית.  

 אני מבקש ממך פעם ראשונה לצאת מהישיבה. 

 נייה לצאת מהישיבה. אני מבקש ממך פעם ש 

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 אני נשאר לדבר אח"כ גם ככה. אתה לא רוצה לנהל דיון. בוא נצא ביחד. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 אתה רוצה לצאת?  בוא נצא ביחד.

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

אתה לא יכול לבקש ממני לצאת. אני    אחרי שאני אתייחס.אחרי שאני אגיד את מה שאני רוצה להגיד. 

 מבקש ממך לצאת. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 פעם שלישית אני מבקש ממך לצאת החוצה.  , שלומי זינו, אתה מפריע לישיבה. אני מבקש ממך לכבות

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 זכות הדיבור שלי. פעמים. 4חוק. תבקש הזכות היא על פי 
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 רה"ע, מר רועי לוי:

 מישהו רוצה להתייחס לנושא?

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 אני רוצה להתייחס. זכות הדיבור שלי. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 אתה לא יכול להתייחס לנושא כי אתה בחוץ.

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 לא זה בחלומות שלך. 

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 מישהו רוצה להתייחס? 

 ניגש להצבעה: 

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

 רה"ע, מר רועי לוי:

 הנושא בדלתיים סגורות. מבקש לסגור את השידור.  

 *** נעילת הישיבה *** 

 רועי לוי

 ראש העיר 

 ת החלטה:עהצ

 .12ותמיכות ט"ו/ 14מאשרים את פרוטוקול כספים ט"ו/
 הצבעה: 

 בעד 8
 נגד 0
 נמנע 0
 לא השתתף 1

 ההצעה אושרה


