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 2 המרכז הישראלי לתמלול והקלטה תומלל על ידי  

 03/2023ישיבת מליאה מן המניין מספר  

 נוכחים: 

 מר רועי לוי, ראש העיר  •

 איבגי, ממלא מקום וסגן ראש העיר   מר ישי יעיש  •

 י גרשקוביץ, סגן ראש העיר ג מר גאור  •

 מר יעקב דנינו, סגן ראש העיר  •

 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר  •

 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה  •

 מר דני קרן, חבר מועצה  •

 מר ליאוניד נוסימוביץ, חבר מועצה  •

 חסרים 

 , חברת מועצה גב' שגית גליק  •

 מר אברהם בינמו, חבר מועצה  •

 שלומי זינו, חבר מועצה   מר  •

 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה  •

 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה  •
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 פרוטוקול 

 : מר רועי לוי, ראש העיר 

 .  930,  3/23אני פותח את ישיבת מועצת העיר  

  80על סדר היום שלושה נושאים. אישור פרוטוקולים, דיון בנושא תת"ל  

  .  ה נוספת לעובדי עירייה. ואישור עבוד א'

אני מתנצל, אני פותח את הישיבה, אבל אני חייב, אני עולה למשרד, יש  

ב  לגבי    ZOOM- דיון  שהוכרזה  לשביתה  בקשר  מקומי  שלטון  מרכז  עם 

אעביר   אני  בעצם,  אז  הזו.  בישיבה  ישי,  זה  אותי  שימשיך  מי  אז  מחר, 

 לך את הפרוטוקולים והכול, ותעלה את הדברים. 

לי גם האנשים שמצטרפים, גם הציבור. אני אודיע, אני מקווה עד  חשוב  

נדע   וחצי.  שבע  שבע,  הזאת,  הישיבה  אחרי  נדע  כבר  אנחנו  שבע,  שעה 

 יותר מה קורה ונעדכן, אם יש שינויים כלשהם, לגבי השביתה מחר. 

 

 אישור פרוטוקולים  .1

 : מר רועי לוי, ראש העיר 

אישו  זה  הראשון  הנושא  היום,  סדר  על  פרוטוקול  זהו.  פרוטוקולים.  ר 

 ועדת כספים. 

לספר שאנחנו פותחים היום תב"ר  רוצה  אני אתן לך את הכול, אבל אני  

לאשכול   שנצטרף  שהתנגדו  כאלה  היו  בעקבות,  רגיל(  בלתי  )תקציב 

תב"ר   היום  פותחים  אנחנו  שלנו,  ההצטרפות  ובעקבות  המפרץ,  רשויות 

של   זה    9.5בגובה  שמתוך  שקלים,  הצלחנו  מי   6.6מיליון  שקלים  ליון 

לגייס ממשרד התחבורה לטובת עבודות פיתוח בתחבורה בנשר, עבודות  

 בטיחות בנשר.  

ביציאה   וצה"ל  הזית  לצומת  לתנועה  תכנון  לעשות  הולכים  אנחנו 

זה   עבור  קיבלנו  כן  גם  הכרמל.  אורן  ממשרדי    630,000ממתחם  שקלים 

 ממשלה. 
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ה  את  לחדש  הולכים  א',  חטיבה  של  מבנים  כול  חידוש  את  מבנה, 

 שקל ממשרדי ממשלה.   420,000האריחים שם שמתפוררים, הבאנו  

שקל. אנחנו פותחים את    100,000שיפוץ חדר מורים בחטיבה א'. הבאנו  

כול התב"רים האלה. אנחנו מעדכנים תב"רים של שיקום מערכות ניקוז,  

ביוב   רשת  שיקום  חינוך.  במוסדות  אקוסטית  הנגשה  כבישים,  הסדרת 

אופטי,   סיב  הטמנת  מים.  למחלקת  רכב  רכישת  של  תב"רים  וסוגרים 

אירועי תרבות והצטיידות מגמה טכנולוגית חדשה בנשר. הכול תב"רים  

 שנוצלו במלואם. והשתמשנו בהם. 

תמיכות.   ועדת  זה  שלנו  השני  הנהלה,  הנושא  בישיבת  גם  לכם  הסברתי 

לעמותות   שירצה,  ומי  מקדימים,  התמיכ   25%אנחנו  כדי  מכספי  ות, 

שיוכלו להתחיל את השנה בעזרת השם כמו שצריך. כמובן, אלה שקיבלו  

 . 406בשנה קודמת וזה לפי חוזר מנכ"ל  

בעד?  מי  הפרוטוקולים.  אלה  אחד.   זהו,  פה  שלוש,    עבר  שתיים,  אחת, 

 ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. 

 

 הצעת החלטה: 

  34מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/ 

 . 21וקול ועדת תמיכות ט"ו/ ופרוט 

 אושר פה אחד. 

 

 : מר רועי לוי, ראש העיר 

מי שנוכח בישיבה, נכון, לא עברתי, מי שנוכח בישיבה, נוכחים ליאוניד  

דנינו,   קובי  קאופמן,  אדווה  אסטרוגנו,  פרח  קרן,  דני  נוסימוביץ, 

גיאורגי גרשקוביץ, אנוכי, רועי לוי, ראש העיר, וישי איבגי, סגן וממלא  

 ום ראש העיר.  מק 
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 א'   80דיון בנושא תת"ל   .2

 : מר רועי לוי, ראש העיר 

.    80הנושא הבא זה תת"ל    אותו.  אסביר  א'

לתשתיות    80תת"ל   תוכנית  התכנון,  מינהל  שהביא  תוכנית  זה  א' 

מהרצון   כתוצאה  בעצם,  נשר.  העיר  בתחום  גובה  הגבלת  לאומיות, 

המפרץ,   באזור  שנמצא  התעופה  נמל  את  על  להאריך  גובה  הגבלת  עשו 

לבנות   יהיה  שניתן  הייתה  ההגבלה  אנחנו,  תעופתית.  הגבלה  נשר,  העיר 

 קומות.   16בנשר עד  

י חצי שנה אושרה תוכנית המתאר, שאותו מינהל התכנון הוא זה  רק לפנ 

עד   לפחות  לבנות  ניתן  יהיה  שבנשר  ואמר  אותה  ויש    30שהביא  קומות 

מ  יותר  בפרויקטים  ניסה    30- גם  הוא  שלו  השנייה  ביד  והיום  קומות. 

 להגביל את זה. 

התוכנית הזאת יכולה להיות הרסנית, בטח ובטח בתחום של התחדשות  

עירונית  עירונית  התחדשות  על  הגולל  את  סותמת  בעצם  גובה  הגבלת   .

בנשר,   שצריך  המכפילים  עם  לגובה,  לבנות  יכול  שלא  יזם  אף  כי  בנשר, 

 שזה אחד לשש, לא יסכים לבנות פה. 

הלכנו דרך ועדת מורדות כרמל, אנחנו עובדים גם מול משרדי הממשלה,  

מקום להגיד לו  יותר מחצי שנה אחרונה, באמצעות מהנדס העיר וזה גם  

ולאורית   הזמנית,  מרץ תודה,  הוועדה  וליושבת ראש  הוועדה,  מהנדסת   ,

חגית עמית. שעבדו באמת יפה מול מינהל התכנון, מול כולם. לקחו את  

נוקבות.   מאוד  מסקנות  עם  דעת  חוות  שנתנה  שפריר,  רותי  האדריכלית 

  שבעצם המסקנות הן שאנחנו צריכים להתנגד לתוכנית להגבלת הגובה. 

אנחנו צריכים להתנגד לתוכנית בגלל שלא נבדק המצב הטופוגרפי בנשר,  

של העיר נשר, בעצם לא יכול להיות שיש מישור כרוני  הנוכחי. המישור  

 ומצד שני תהיה הגבלה. 

זהו, אנחנו, כמועצת העיר, אנחנו מצטרפים בעצם, מועצת העיר מתנגדת  

בינוי בתחום העיר  א' במתכונתה הנוכחית ולהגבלת ה   80לתוכנית תת"ל  
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ההתחדשות   בתוכניות  ותפגע  המתאר  לתוכנית  מנוגדת  אשר  נשר, 

 העירונית ברחבי העיר. מי בעד? 

בעד   אנחנו  כן,  שמונה.  שבע,  שש,  חמש,  ארבע,  שלוש,  שניים,  אחד, 

 ההתנגדות. 

מקדים   דיון  ערכנו  כן  גם  במשרד  שאצלי  לפרוטוקול,  פה  אציין  רק  אני 

כמובן ביקשתם וערכנו דיון והסברנו את    בנושא הזה, מי שרצה לשמוע, 

פרויקטים   בכמה  התכנון  מינהל  שכבר  אגב,  יודעים,  אנחנו  המצב.  כול 

בעיר   הפרק  על  היום  שיש  הפרויקטים  כול  את  אליו  שהגשנו  נקודתיים, 

דור,   בבן  הפרויקט,  זה  אם  זאת אומרת,  לשחרר.  כבר התחיל  הוא  נשר, 

ל השולחן, עדיין לא בתב"ע,  כול ההתחדשות עירונית, מה שנמצא להם ע 

ב  יהיה    pre-ruling- אבל  לא  )אישור מוקדם( כבר הם שחררו, הם אמרו 

שלנו   ההתנגדות  אומרת,  זאת  לאט.  לאט  לגובה.  לבנות  דור  בבן  בעיה 

 כבר נתנה את אותותיה.  

אנחנו   תראו,  'הנה,  אומרים  הם  כי  אותה,  שנמשוך  ביקשו  גם  הם 

תגי  שלא  עד  'לא,  אמרנו   . הגבלת  משחררים' את  מבטלים  שאתם  דו 

 '  הגובה, אנחנו לא משחררים.

שבוע הבא אמור להיות דיון ואני מאמין מאוד שיהיה בסדר. בגלל האופי  

הטופוגרפי של נשר. כי לא יכול להיות שמצד אחד יש בניין בגובה מסוים  

ומצד אחד, הר יותר גבוה ויגבילו את הגובה של הבניין. או שיהיה בניין  

קומות. זאת אומרת,    16קומות ולידו לא אפשר לבנות רק    30שהוא כבר  

נגמר   ובזה  ציירו איזה אליפסה  בנשר. הם  בדיקה מה קורה  עשו  הם לא 

הסיפור. ולא עשו בחינה אווירונאוטית, שום דבר. ולכן אנחנו מתנגדים  

 לזה, ואני מאמין שאנחנו גם נצליח בהתנגדות. 

 

 החלטה: 

 א'.   80  הגשת התנגדות לתת"ל 

 אושר פה אחד. 
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 דלתיים סגורות   - אישור עבודה נוספת  .3

 מר רועי לוי, ראש העיר: 

נוספת  עבודה  אישור  זה  הבא  הנושא  חוות    זהו,  פי  על  עירייה,  לעובדי 

להתקיים   שצריך  בנושא  מדובר  העירייה,  של  המשפטי  היועץ  של  דעת 

נוריד את השידור.   בדלתיים סגורות, ולכן אנחנו 

 ( Facebook- השידור ב )הופסק  

 מר רועי לוי, ראש העיר: 

ו   . ע.י עובדות  שתי  עבודה,  אישור  להשלים,  - בעצם,  מבקשת  אחת  א.פ. 

סייעת אישית. אגב, היא סייעת אישית לבן שלה,    71%היא עובדת אצלנו  

והיא   מדהימה  אישה  ובאמת,  ישמור.  אלוהים  במצב,  שהוא  נדע,  שלא 

 "עזר מציון". - ות ב כמגייסת תרומ   54%מבקשת לעבוד בעוד  

עוד   לעבוד  שמבקשת  עולים,  פורייקטורית  שהיא  א.פ.    5%והשנייה, 

 כמדריכת ריקודים במתנ"ס.  

 כולם בעד. אז כולם בעד, פה אחד, עבר. 

 

 החלטה: 

 א.פ. - המועצה מאשרת עבודה נוספת לעובדות ע.י ו 

 אושר פה אחד. 

 

 : מר רועי לוי, ראש העיר 

 אני סוגר את הישיבה.  

 

 ת הישיבה *** *** נעיל 

 

 רועי לוי 
 ראש העיר 
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 סיכום החלטות 

כספים   ועדת  פרוטוקול  את  מאשרת  העיר  מועצת  החלטה:  הצעת 

 5 ............. . אושר פה אחד. 21ופרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/   34ט"ו/ 

 7 ................ א'. אושר פה אחד.   80החלטה: הגשת התנגדות לתת"ל  

ו  ע.י  לעובדות  נוספת  עבודה  א.פ. אושר פה  - החלטה: המועצה מאשרת 

 8 ............................................................................ אחד. 

 


