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עיריית נשר
ישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
מס' )880( 8/2019
התקיימה בתאריך  ,17.04.2019י"ב בניסן ,התשע"ט
נוכחים:
מר רועי לוי ,ראש העירייה
מר ישי איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר
מר אברהם בינמו ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר דני קרן ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה
מר ליאוניד נוסימוביץ' ,חבר מועצה
מוזמנים:
מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,יועמ"ש העירייה
רו"ח מיכה ז'נו ,גזבר העירייה
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה
מר אייל לרמן ,דובר העירייה
חסרים:
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
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סדר היום:
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח – הבלע"ט

פרוטוקול
מר רועי לוי:

ערב טוב לכולם ,אני פותח את הישיבה ,ישיבה חגיגית מן המניין  8/2019מס'
 , 880על סדר היום ,הרמת כוסית לחג הפסח .נוכחים :אבי בינמו חבר
המועצה כמובן ראש העיר ,יועץ המשפטי אלכס טנדלר ,גזבר העירייה מיכה
זנו ,ממלא מקום ראש העיר וחבר המועצה ישי איבגי ,אנוכי רועי לוי ראש
העיר ,גיאורגי גרשקוביץ סגן ראש העיר ,אדוה קאופמן משנה לראש העיר,
פרח א סטרוגנו חברת המועצה ,דני קרן חבר המועצה ,שגית גליק חברת
המועצה ,לאוניד נסימוביץ חבר המועצה צחי שומרוני מנכ"ל העירייה ,לא
נוכחים :זאב שפיגלר חבר מועצת העיר ,שלומי זינו חבר מועצת העיר ,יחיאל
אדרי חבר מועצת העיר ,תומר כהן סגן ראש העיר הודיע שיעדר סבתא שלו
נפטרה והיום אימא של אבא שלו של יאיר והיום יש מנחה והכל אז הוא
הודיע שיעדר ,משתתפים בצער המשפחה כמובן ושולחים תנחומינו .כמיטב
המסורת פסח אנחנו פותחים בישיבה חגיגית ,לחיים להרים כוסית ולברך
כמובן את תושבי נשר ואחד את השני ואבי אתה פותח.

מר אבי בינמו :אני מאחל קודם כל לכל תושבי ישראל ותושבי נשר חג כשר ושמח והרבה
בריאות ,וכן לראש העיר לסגניו וחברי המועצה שתצליחו בתפקיד שלכם
אתם עושים עבודה טובה ,נאחל גם לצוות המקצועי החדש והמתחלף
שבאמת ישכילו להביא את העיר לפסגות חדשות ,יש לעיר הזאת פוטנציאל,
זו עיר מאוד עשירה ,אל תעצבן אותי רועי ,באמת אני מאחל הצלחה לכולם
וחג טוב ,חג חשוב שיש בו הרבה חשיבות לעם ישראל בכלל לבני אדם אני
חושב .אני רוצה לספר לכם משהו שקרה לאחרונה שבמשך שנים היה אדם
שמפגין מול הבית הלבן נגד מלחמת וייטנאם כל יום הוא היה בא מפגין
שעתיים ,שעתיים ,שעתיים אמרו מה אתה רוצה לשנות את העולם הוא אמר
לא אבל שהעולם לא ישנה אותי .מאחל לכם חג שמח.
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(מחיאות כפיים)
גב' פרח אסטרוגנו :אני רוצה להגיד לכולם חג שמח דבר ראשון לכם ולמשפחות שלכם,
ובהקשר לחג שבאמת נמצה את כל הטוב שהעולם הזה והחיים האלה יכולים
להעניק לנו ולא להחמיץ רגעים של אושר וכמובן באחדות ובשמחה חג שמח.
(מחיאות כפיים)
גב' שגית גליק :אני רוצה לברך את כל תושבי נשר שיהיה חג שמח וכשר ,אני מסכימה עם
אבי שזה חג מאוד חשוב לעם היהודי .לי אבא שלי מאוד חסר בליל הסדר
ואני חושבת שתמיד החגים מזכירים לנו את האנשים שהשפיעו עלינו מאוד
בחיים והם כבר לא אתנו ,ובטח רובכם מכירים את כל נושא המיעוט שקיים
בבתי הספר ,וכל הנושא הזה של העם היהודי והייחוד של העם היהודי ההוא
בעצם במילה אחת זה להיות מאוחדים אבל שכל אחד ישמור גם על הזכות
שלו שיהיה חג שמח ומוצלח לכולם.
מר לאוניד נסימוביץ :אני רוצה להגיד  2מילים אתם יודעים אני הכי מבוגר מכולם אני כבר
הבנתי מזמן שהכי חשוב לבן אדם זה בריאות ,אני מאחל לכולם תהיו
בריאים.
מר ישי איבגי :ערב טוב לכולם זו הזדמנות מצוינת להגיד חג כשר ושמח לכולם ,כייף לראות
ב כל ישיבת מועצה את הבית ,את הצורה ,את ההתנהלות ותמיד כיף להגיע
בטח ובטח באווירה חגיגית .כל אחד מכם קיבל ברכה כמובן מראש העיר
אישית בתוך המתנה אבל צריך להגיד גם לראש העיר ברכה אישית אז כתבנו
עבורו ברכה אישית אני רוצה להקריא אותה .רועי היקר
(נכנס חבר המועצה שלומי זינו)
מר ישי איבגי :רועי היקר עכשיו שאתה כבר תקופה בתפקיד והספקת לסמן מספר רב של
נקודות ציון בעשייה למען העיר זה הזמן להגיד לך תודה ,תודה על כל מה
שאתה עושה עבור העיר ,תודה על כל הזמן שאתה משקיע ,נמצא ונוכח עד
השעות המאוחרות של היום וגם הלילה זה לא מובן מאליו ,תודה על
המקצועיות ,על היותך אוזן קשבת ,אל האכפתיות ,המסירות ,החריצות
והנגיעה בכל תושב ותושב .לנו מועצת העיר כיף ללכת אחר אדם כמוך מנהיג
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במלוא מובן המילה שסוחף אותנו ואת העיר אחריו בהגינות יושרה ורצון
לעשייה מרובה .אומרים שייחודיותו של מנהיג משתקפת בסטנדרטים שהוא
מציב לעצמו ואתה בהחלט מציב סטנדרטים גבוהים לך ולסובבים אותך ,אז
לסיים לאיחולים לחג הפסח ,שכן זה החג שמסמן יותר מכל פריחה
והתחדשות ,כמו זו שאתה מביא אתך מהיום הראשון שבו נכנסת לתפקיד,
נאחל לך חג של פריחה ,מנוחה והגשמה ,ומי ייתן בחג האביב הזה שתהא
פריחה בכל תחומי החיים לכולנו מקצועית ואישית יחדיו .נסיים בציטוט
ידוע אם פעולות שלך נותנות השראה לאחרים לחלול יותר ,ללמוד יותר,
לעשות יותר ולהיות יותר ממה שהם אז את המנהיג ואתה רועי בהחלט
מנהיג ,בברכת חג פסח כשר ושמח מכל חברי מועצת העיר.
(מחיאות כפיים)
מר שלומי זינו :אני אשמור את ההודעות שיש לי לישיבה הבאה ואני כן אציין שמשום מה
הישיבות שאתה קובע בנושאים שאנחנו אמורים לקיים בהם דיונים באופן
קבוע מאז שנבחרת חוץ מישיבה אחת בישיבות שלא מן המניין כנראה שאתה
מנסה להתמודד עם הסעיף הזה כדי לא לעלות את השאילתות ואת ההצעות
לסדר אז אני מאוד מבקש שאילתות והצעות לסדר הם לא נועדו באופן אישי,
אנחנו בישיבה מן המניין ,אנחנו בישיבה מן המניין יש שאילתות ויש הצעות
לסדר וכל ישיבה כזאת גם בישיבה הזאת שנקבעה היום כישיבה לאחר מכן
כישיבה שלא מן המניין ,חבל שאתה משחק בטקטיקות האלה כדי למנוע
מהעלאת נושאים לדיון כמו נושאים מאוד חשובים למשל חוג לכל ילד ב –
 ,₪ 100למשל כל הסיפור של תקצוב מוסדות ביחד ,ואיתור מבנה בשבילם,
למשל שאילתות בכל מיני נושאים כאלה ואחרים אני מאוד מבקש שתיקח
את זה לתשומת ליבך ושתפעל להעלות את כל השאילתות ואת כל ההצעות
לסדר היום בכל ישיבה גם מן המניין וגם שלא מן המניין .אני רוצה לאחל
לכולם חג פסח כשר ושמח ,אני רוצה לברך את ראש הממשלה שלנו מר
בנימין נתניהו על בחירתו מחדש ועל ההצלחה הגדולה בבחירות שהיו לכנסת,
אני גם רוצה בהזדמנות זו בשמי ובשם סיעת הליכוד בראשותי להודות לכל
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הפעילים בנשר שפעלו וסייעו להצלחת הבחירות ולהצלחת מפלגת הליכוד
בבחירות האלה לכנסת ,ובהזדמנות זו אני גם אאחל לכולם שדווקא לפני חג
פסח בשונה מאחרים שמציעים לנקות את החמץ אצל כולם אני דווקא אאחל
לכולם שאנחנו נפעל עד כמה שאפשר בתור תושבים בעיר הזאת ,ובתור
יהודים שהיו בגלות ושיצאו ממצרים כדי שנגביר את האחדות בעם גם בתוך
המפלגות ,גם בין המפלגות ,גם בין הדעות השונות ,בין האנשים השונים כדי
שבסופו של דבר נגשים כל אחד באשר הוא את השליחות הציבורית שלו ואת
העשייה עבור כלל הציבור בעיר ,דתיים ,חילוניים ,עולים ,ותיקים ,שיהיה חג
פסח שמח וכשר לכולם.
(מחיאות כפיים)
מר רועי לוי:

טוב חברים ראשית תודה לכולם על הברכות .אני מבקש גם כן לברך את
כולנו במה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ,ובכל פסח אתם יודעים אנחנו
שואלים את המה נשתנה הזה ,וכל פסח אנחנו מסתכלים משנה לשנה בעצם
כל אחד מה השתנה אצלו ,וכל אחד משתנה בתחום האישי ,בתחום
המשפחתי ,בתחום המקצועי  ,לכולם ברוך השם יש שינויים לפעמים דברים
שאנחנו שואפים אליהם תמיד אנחנו רוצים להתקדם ,לחלום ולהגשים אבל
מה נשתנה זה השינוי שחל אצל כולנו כל הזמן וכל השנים ,אחת התכונות
המיוחדות אני חושב אצל האדם ובעיקר בעם שלנו ,זה שתמיד אנחנו רוצים
לגדול ,להתפתח ,להשתנות ,שואפים תמיד להיות יותר ויותר טובים אבל יש
דברים שלא משתנים ,וטוב שהם לא משתנים זה ערכים ,זה ה  -ביחד ,זה
לרבות באהבת חינם .גם אם תלכו לפני  1000שנים 2000 ,שנים תמיד הנושא
של הערכים נשאר כבד את אביך ואת אמך ,לא תגנוב ,לא תרצח ,לא תנאף,
אלה דברים קבועים שלא משתנים וטוב שהם לא משתנים אז ברוח כל
השינויים שעוברים על העם שלנו ועל כולנו אני מאחל לנו שבדברים שלא
משתנים נקפיד לא פחות מאשר בדברים שמשתנים .אני מאחל בהזדמנות זו
לכל תושבי נשר ,לכם ולבני ביתכם באמת חג כשר ושמח ,עיריית נשר
באמצעות העובדים זה הזמן לומר להם תודה ,על כל מה שהם עושים בשבוע,
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בכלל מה שהם עושים אבל בשבוע האחרון כל אחד מנקה את הבית ובמקום
לזרוק את הזבל בפח מוציאים את זה מחוץ לחלון או מחוץ לדלת והם
נאלצים ללכת עם המנופים ,העובדים באמת המבוגרים האלה ,ללכת 20
צעדים עד הפח כדי לזרוק את הזבל זה יכול להטריף אותי הדבר הזה ,עוד
כמה צעדים תלכו לפח ,לא כואב לכם אבל יש כאלה גם ככה ברוך השם אבל
העובדים באמת עובדים קשה גם בימים אלה כדי שנגיע לחג הפסח בעזרת
השם שהרחובות נקיים ,שהפחים ריקים שהם הולכים להתמלא הרבה גם כן
ברוך השם בשפע שיש לנו ,וחשוב מאוד להוקיר להם תודה במיוחד בימים
אלה הם עובדים באמת ,באמת קשה ,הם מכינים גם במקביל את יום
העצמאות ואת יום הזיכרון והכל זה תקופה לא פשוטה ,ובהזדמנות זו אני
רוצה גם לאחל להם תודה וחג שמח לעובדי עיריית נשר להם ולבני
משפחותיהם על כל מה שהם עושים ,ושיהיה לנו חג שמח נרים כוסית לחיים.
לחיי תושבי נשר ,לחיי עם ישראל ,לחיי ראש ממשלת ישראל ,לחיי נשיא
המדינה ,חיילי צה"ל שיהיה לכולנו שנה טובה והרבה לחיים ובריאות.
(הרמת כוסית)

*** נעילת הישיבה ***

___________________________
רועי לוי
ראש העיר
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