ישיבת מליאת מועצת העיר ,מן המניין מס'  ,)902( 1/2021התקיימה
בתאריך  27בינואר  ,2021י"ד שבט ,התשפ"א
פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ,מן המניין ,שהתקיימה ביום רביעי ,י"ד שבט ,התשפ"א27 ,
בינואר  2021בשעה  18:30בחדר ישיבות העירייה ע"ש מסעוד אלימלך ובאמצעות ישומון "זום".
משתתפים:
מר ישי יעיש איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר דני קרן ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה
מר ליאוניד נסימוביץ ,חבר מועצה
חסרים:
מר אברהם בינמו ,חבר מועצה
מר רועי לוי ,ראש העיר
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
מר זאב שפיגלר ,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
גב' שרון שלמה ,מנהלת לשכת ראש העיר (באמצעות ישומון "זום")
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר (באמצעות ישומון "זום")
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים:
ועדת כספים ט"ו.15/
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תקציר הישיבה:
מ"מ וסגן רה"ע ,מר ישי איבגי :מתכבד לפתוח את הישיבה .מציג את הנוכחים.
יש נושא אחד על סדר היום:
נושא מס'  – 1אישור פרוטוקולים – ועדת כספים ט"ו15/
ניגש להצבעה:
הצעת החלטה:
מאשרים את פרוטוקול ועדת הכספים ט"ו15/
הצבעה:
 8בעד
 0נגד
 0נמנע
ההצעה אושרה פה אחד.

מ"מ וסגן רה"ע ,מר ישי איבגי :היום נבצר מרה"ע להגיע מאחר והוא משתתף בזום יחד עם נציגים
מגרמניה .בנוסף היום חל יום הולדתו ואנו רוצים לברך אותו בבריאות ,מזל ,אושר ,פרנסה טובה,
זוגיות איתנה .שימשיך לעבוד קשה מצד אחד ושידאג לזמן המשפחה לא פחות .אני יכול להגיד כמי
שנמצא איתו יום יום שעה שעה – הוא כל היום פה כל היום משרת את הציבור ואני אשמח שבשנים
הבאות יהיה לו קצת יותר קל ויהיה לו קצת יותר פנאי למשפחה .את זה אני אאחל לו לשנה
הקרובה.
ט"ו בשבט שמח לכולם.

חברי מועצת העיר בירכו את ראש העיר.

מ"מ וסגן רה"ע ,מר ישי איבגי :כרגע אישרנו תב"רים לסגירה ,תב"רים לעדכון בעקבות
הגדלה/הקטנה שהתגלו תוך כדי הפרויקט/התכנון ותב"רים חדשים.
התב"רים החדשים:
 .1נעים בשלישי – מדובר על פרויקט פעילות ספורט לאזרחים ותיקים במרחבים ציבוריים
פתוחים במימון מלא של המשרד לשוויון חברתי .פרויקט שאנחנו כבר מבצעים מכספי
העירייה במשך שנה .עכשיו נקבל תקצוב ממשרדי ממשלה.
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 .2שיפוץ משרדי הרווחה – קיבלנו השתתפות ממשרד הרווחה ,העבודה והשירותים
החברתיים לשיפוץ המשרדים – מימון של  200אש"ח .כתוצאה מהקורונה נוספו לא מעט
מקרי רווחה ונדרשת עוד עבודה במקום .ברצוני להודות למשנה לראש העיר ,אדוה
קאופמן ,סגן ראש העיר ,גיאורגי גרשקוביץ ולמחלקה לשירותים חברתיים תודה על כל
הפעילות שאתם מבצעים בתחום זה.
 .3חידוש מבנה בית ספר רבין – זכינו בקול קורא של משרד החינוך לחידוש החלק של המבנה
הישן ,נבצע זאת במקביל לבניית  6הכיתות החדשות.
אני יכול להגיד שלאחר שנברנו במספרים משנים קודמות  -השתתפות של משרדי ממשלה בפעולות
שעיריית נשר עושה – אין אח ורע לכספים שאנו מביאים ממשרדי ממשלה כמובן בהובלת ראש
העיר .כפי שאמרתי רה"ע לא ישן ודופק על כל דלתות משרדי הממשלה להביא כספים לעיר נשר.
תמיד אני אומר התוצאות הן גם בדרך אבל גם במספרים.
אנחנו רואים הוספה של הרבה מאוד כספים ממשרדי ממשלה אשר ייעודיים לפרויקטים מסוימים
אבל לא היה אח ורע לסכומים האלו בעיריית נשר .חשוב לי לציין זאת.

*** נעילת הישיבה ***
ישי איבגי
מ"מ וסגן רה"ע
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