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 עיריית נשר

 מן המניין מליאת מועצת העיר ישיבת

 847 - 7/2017מס' 

 "ז, התשעט' בסיון , 5.4.2017התקיימה בתאריך 

 

  :נוכחים

 ראש העיר, עיריית נשר -מר אברהם בינמו

 העירמר יחיאל אדרי, ממלא מקום וסגן ראש 

 מר משיח עמר, סגן ראש העיר

 מר בוריס אייזנברג, חבר מועצה

 נעדרו:

 חבר מועצה -דן תיכון

 חבר מועצה –רועי לוי 

 חבר מועצה -ישי איבגי

 חברת מועצה -אדווה קאופמן 

 חבר מועצה –גאורגי גרשקוביץ 

 חברת מועצה –נעמי כספי 

 חבר מועצה -דוד עמר

 חבר מועצה -זאב שפיגלר

 משתתפים:

 גב' מיכל ליבנה , מנכ"ל העירייה

 רו"ח מיכה ז'נו, גזבר העירייה

 עו"ד אלכסנדר טנדלר, יועמ"ש העירייה

 שג, מבקר העירייהימר גלעד ה
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 סדר יום:

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח תשע"ז

 

 .18:30הישיבה נפתחה ב 

על סדר היום: ברכות  .847 7/2017אני מתכבד לפתוח  ישיבת מועצת העיר מספר  : ערב טוב,אבי בינמו
אני רוצה לאחל לכל תושבי תחילתו של חג האביב,  תושבים, אורחים נכבדים, והרמת כוסית לחג הפסח.

 היום אנחנו אנשי בשורות.נשיא המדינה, רמטכ"ל וחיילי צה"ל חג פסח כשר ושמח. ונשר, רה"מ,  ישראל
ועצה שעושים עבודתם בהתנדבות, אלה רוצה להודות לכל חברי המהעיר נשר, עיר איתנה ומשגשגת. אני 

 חברי המועצה אחראים על מערכת שצריכים לדאוג לשירותי העיר ולרווחת התושבים. שישנם ואלה שאינם.
אני מבקש  להתייעץ ולחשוב עם אנשים נוספים. חשובלאחרונה ממס' דברים בעיקר מההפגנות,  ינהנית

ליך קליטת עובדים, ארגון תפקידה, את המערכת, תהבראש ובראשונה למיכל ליבנה שעשתה את להודות, 
 למיכה זנו גזבר הנכנס וגודל עם התפקיד. רוצה להודות לך על התקציב שמשאיר עודף שלוש שנים.המנגנון. 
מקווה שהעניינים שלנו  –לגלעד  תמשיך להיות יועמ"ש, תעשה חיל בעליון. הוא ייצג את העיר. –לאלכס 

על הפעילות, חבר מועצה מסור, בפעילות איגוד ערים וסביבה, נותן את  –בוריס ל יסתיימו בימים הקרובים.
למ"מ וסגני יחיאל אדרי, במערכת  הטון. מקווה שבימים הקרובים הסכם מכוניות חשמליות שינועו בעיר.

לסגני משיח עמר, עברנו תקופה לא פשוטה, "מה שמתקלקל אפשר  החינוך, מסירות לעבודה בעיריית נשר.
י עובדות דבורה דהן וכרמלה תעם עוד ששצוינה היום יחד  עובדת מצטיינת.סוויסה,  להודות לדלית ".לתקן

מניח שיש אנשים שבאו לשמוע  נעשה זאת בהסדרה.  .בונשטיין. לירין בוסיקלה, אנשים שנותנים את הנשמה
 ולהשמיע. אני פנוי בשבילם, אשמע אותם.

 חג שמח וכשר.

 .תודה רבה הישיבה הסתיימה

 

 *** נעילת הישיבה ***

     ___________       ____________ 

 בי בינמוא       מיכל ליבנה      

 ראש העיר                        מנכ"ל העירייה    

 מרכזת ישיבות המועצה


