
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ( 891)   2202/5פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר, מן המניין מס' 

 התשפ"ב  ,כ"ו בניסן, 2202  באפריל 27מתאריך 

 דלתיים סגורות ללא
  : משתתפים

 מר רועי לוי, ראש העיר 

 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר 

 מר גאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר  

 מר יעקב דנינו, סגן ראש העיר 

 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר  

 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 גב' שגית גליק, חברת מועצה 

 מר דני קרן, חבר מועצה 

 מר ליאוניד נוסימוביץ, חבר מועצה  

 חסרים:

 מר אברהם בינמו, חבר מועצה 

 מר שלומי זינו, חבר מועצה 

  מר זאב שפיגלר, חבר מועצה 

 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה 

 מוזמנים:

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

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

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

 מר דקל טנצר, דובר העירייה 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  על סדר היום:

 ם.יאישור פרוטוקול .1

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

 פ ר ו ט ו ק ו ל

  אישור פרוטוקולים – 1נושא מס' 

עברנו עכשיו בישיבת הנהלה בעצם על כל הנושאים שהיו בוועדת הכספים,   ע:"ר. לוי, רה

מאחר ונמצאים כאן כל האנשים שהיו בהנהלה אז אני לא אחזור על כל  

הנושאים בפירוט, אבל רק באופן גדול אנחנו פותחים היום תב"רים של  

שיפוץ חדר מורים בבי"ס רבין, כספים שקיבלנו ממשרד החינוך. שיקום  

וג רחובות העיר נשר. תכנון וביצוע כביש גישה לבית עלמין. בדיקות  ושדר

בטיחות בגנים ובבתי הספר. בדיקות בטיחות בגני משחקים, במתקני סל.  

צינור   שיקום  לעיר.  עירונית  מים  אספקת  של    20שיקום רשת  לעיר  צול 

תכנון   דור.  בבן  הטכניון  בדרך  ציבור  לשטחי  תב"ע  הסדרת  תכנון  מים. 

בי ספר  והקמת  בי"ס    36ת  על  וגם  עליו  גם  קיבלנו  כלל,  בשכונת  כיתות 

מיליון שקל לכאן ממשרד החינוך ולגבי גלילות    1,4גלילות פרוגרמה וכסף  

 אלף ₪.  712קיבלנו 

בעצם העברנו לכולם את הפרוטוקול ועברנו עליו, אז ברשותכם נצביע על   

בעד. ההצעה עברה פה    9הפרוטוקול ופרוטוקול ועדת שמות. אז מי בעד?  

 אחד. 

 

 

 הצעת החלטה:

 .6ופרוטוקול ועדת שמות ט"ו/ 62מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/
 הצבעה: 

 פה אחד. –בעד 
 אושרה.ההצעה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

בעיר   ע:"ר. לוי, רה שנעשות  לנושא הבא  עובר  לפני שאני  הזה  לציין בהקשר  לי  חשוב 

במהלך החודשים האחרונים הרבה עבודות של פיתוח ושדרוג ולעיתים הם  

מייצרים אי נעימויות ברחוב, אבל חשוב לי לציין גם לכם וגם לתושבים  

 שאתם מדברים איתם, יש צורך פשוט להתאזר בסבלנות.  

אצל   משפץ  אדם  כשבן  את  גם  השירותים,  את  המקלחות,  את  בבית  ו 

המטבח, לפעמים הוא אפילו יוצא מהבית כדי לא לספוג את כל האבק ואת  

כל הלכלוך שיש, על אחת כמה וכמה כשאנחנו נכנסים לפרויקטים אדירים  

 במיליונים בעיר, על אחת כמה וכמה צריך להבין ולהתאזר בסבלנות.  

אחד מהם זה כל השדרוג עכשיו    ויש לנו כמה פרויקטים באמת גדולים, 

שיש של רח' בר מוחא, פרץ, ששת הימים, פרויקט גדול, מסובך של החלפת  

במשך   עשו  שלא  משהו  נשר,  העיר  של  ראשי  מים  יהיה    60קו  וזה  שנה 

 פרויקט גדול.  

עם שאר הפרויקטים אנחנו מתקדמים, אתם רואים אותם, אתם רואים   

לדים משחקים שמה. גן מדהים, תלכו  את הספורטק, את גן רון ארד, כבר י

בשעה ארבע אתם פשוט תתמוגגו ממה שעשיתם, אתם תראו שמה עשרות,  

ילדים כל יום שמגיעים לשחק שמה. אנחנו בע"ה נעשה    80,  70אני מדבר על  

בחודש הבא את הפתיחה הרשמית עם הופעה, אני מקווה שגם אשתו של  

טלפון, אני מקווה מאוד  רון ארד תגיע עם הילדה שכבר דיברתי איתם ב

 שהם יגיעו גם כן. אבל הפארק מדהים.  

הספורטק מתקדם. מי שראה גם האולם ספורט התגברנו על כל הקשיים   

כלונסאות    180שיש שמה, כבר מניחים שמה כלונסאות. מדובר על מעל  

בתוך הקרקע, זה מספר חסר תקדים כדי לייצב את המקום. השש כיתות  

רוך השם הכל מתקדם ויש תוכניות שנמצאות על  ברבין מתקדם. בעצם ב

סלילת   צמתים,  וכו'.  אופניים  שבילי  שבילים,  הפארקים,  של  השולחן 

פרץ איפה שהיה   כיכר פה ברח'  כיכרות, קיבלנו אישור לעשות  רחובות, 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

אישור   קיבלנו  תאונה,  הייתה  אתמול  פרץ,  יעל  רח'  אתמול,  רק  תאונה 

בעצם בוחנים שם את החלופות,  ממשרד התחבורה שמה להרחיב לכיכר ו

הרמזור של קרן היסוד מתקדם, דרך הטכניון אתם רואים את הרמזורים  

בהקמה. בקיצור ברוך השם העיר בתנופה וזה המקום גם להודות לכם על  

כל התמיכה ועל מה שאתם עושים ביום יום כל אחד במחלקה שלו, כמובן  

מרגישים   שלו,  במחלקה  מכם  אחד  כל  אבל  לישי,  התנופה  גם  את 

 ומרגישים את הדחיפה. זהו. 

קלטנו גם הרבה עולים, זה חשוב להגיד, לאחרונה מבריה"מ וזה תודה גם   

כן לגיאורגי ולליאוניד על הפעילות שהם עושים שם בקליטה של העליה.  

זה לי באופן אישי, אני חושב שזה לכולם אבל זה מאוד חשוב ומרגש אותי  

ר והלוואי ויגיעו מכל העולם כמה שיותר  שמגיעים לכאן עולים חדשים לעי

מזכירים   שאנחנו  השואה  יום  הזה,  ביום  בטח  שלנו,  הבית  זה  יהודים. 

 ורואים מה זה עם בלי בית וצריכים לחזק את הבית.  זהו. 

 אישור עבודה נוספת לעובדי עירייה  - 2נושא מס' 

 

 *** דיון בדלתיים סגורות ***

 

בדלתיים סגורות. בעצם הנושאים שעל סדר   ר. לוי, רה"ע: טוב, בעצם חזרנו מהנושא 

היום הסתיימו, אבל כמובן הציבור כולו מוזמן לטקס יום השואה שיתחיל  

ובשמונה   תערוכה  עם  התרבות  בהיכל  וחצי  שבע  בשעה  יתכנסו  בשעה, 

 יתחיל הטקס הרשמי של עיריית נשר.  

המרכ  הזיכרון  יום  טקס  את  לנו  יש  הבא  ולמחרת  בשבוע  באנדרטה  זי 

עוברים מעצב לשמחה, יום העצמאות, מאוד מגוון, מאוד טוב בעיר. מעבר  

לזה שיהיו זהבה בן ואנה זק, יהיו להקות מקומיות שמופיעות על הבמה  

המרכזית והמון דוכנים לילדים ומתקנים מתנפחים ומתקני לונה פארק  



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

יע ולהשתתף. זהו.  ותהיה חגיגה מאוד גדולה בעיר. הציבור כולו מוזמן להג

 תודה רבה. אני סוגר את הישיבה. 

 

 *** נעילת הישיבה *** 
 

 

 רועי לוי

 ראש העיר 


