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 19 ברהם בינמו, חבר מועצהא מר

 20 שלומי זינו, חבר מועצה מר

 21 , חבר מועצהמר יחיאל אדרי

 22 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה
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 24 מוזמנים:

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

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

 27 זום"(באמצעות ישומון ") עו"ד אורי גרינברגר, היועמ"ש
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 1 באמצעות ישומון "זום"() מר דקל טנצר, דובר העירייה

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

 3 מר ליאור האס, עוזר ראש העיר

 4 

 5 על סדר היום:

 6 .בנושא הקורונה ראש העיר עדכון .1

 7 . ם להגנת הסביבהמינוי נציג לאיגוד ערי .2

 8 .5ט"ו/ אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .3

 9 

 10 פרוטוקול 

 11 עדכון ראש העיר בנושא הקורונה - 1 ףיעס

 12, 894, 3/20חברים, ערב טוב, ישיבת מועצת העיר מן המניין, מספר  ע:"מר ר. לוי, רה

 13, ממלא מקום נוכחים: גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר, ישי איבגי

 14וכי רועי לוי, אסטרוגנו חברת מועצת העיר, אנוסגן ראש העיר, פרח 

 15ראש העיר, סגן ראש העיר תומר כהן, משנה לראש העיר אדוה קאופמן, 

 16חברת מועצת העיר שגית גליק. לא נוכחים יחיאל אדרי, חבר מועצת 

 17העיר, אבי בינמו, חבר מועצת העיר, שלומי זינו, חבר מועצת העיר, זאב 

 18רן, חבר מועצת העיר, ולאוניד שפיגלר, חבר מועצת העיר, דני ק

 19נוסימוביץ, חבר מועצת העיר, אנחנו כאן באולם הזה נמצאים שבעה, 

 20שבעה זה קוורום, אנחנו פותחים. כמו כן כפי ששלחנו בהזמנה ואחר כך 

 21בהבהרה, ביקש ממני שלומי זינו במייל גם כן הבהרה, נשלחה לו 

 22הוא לא פה הבהרה, גם חוות דעת של היועץ המשפטי הוכנה, לצערי 

 23זמנה באפליקציית זום, אז כמובן ההזמנה, כפי לקבל אותה. לגבי הה

 24שהיה במסמך הנלווה היא לחדר המועצה ומי שמעוניין דרך 

 25האפליקציה יכול להתחבר לישיבת המועצה ונמצאים איתנו דרך 

 26האפליקציה, דני קרן שלח לי גם כן שהוא רוצה להתחבר אגב, חברו 

 27ה, צחי ליקציה דקל טנצר, דובר העירייאותו. נמצאים איתנו באפ

 28שומרוני מנכ"ל העירייה, זאב זימל גזבר העירייה, שרון, מנהלת לשכת 
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 1ראש העיר ואורי גרינברגר היועץ המשפטי וכמובן גם גלעד הישג מבקר 

 2העירייה וזו הייתה ההמלצה שלנו, שיתחבר מי שרוצה גם דרך 

 3ועצת עיר מבוגרים שלא אפליקציית זום, אנחנו יודעים שיש לנו חברי מ

 4חשוף אותם לסכנות מצד אחד, מצד שני יש לנו רצון כן רוצים ל

 5להמשיך ולהניע את העיר, בטח דברים שנמצאים על סדר היום, 

 6חשובים, בשבוע הבא תהיה ישיבה של תקציב העירייה, תקציב חירום, 

 7אני מקווה שיגיעו חברי מועצת עיר שיתמכו בתקציב, זו לא שעה 

 8יס. על סדר היום הנושא , זו שעה שכולנו צריכים להתגילמחלוקות

 9הראשון זה עדכון בנושא הקורונה, אז אני מבקש לעדכן גם את חברי 

 10מועצת העיר וגם את התושבים קצת בפעולות שנקטנו במשך הימים 

 11עוד מעט אנחנו סוגרים שבוע בתוך האירוע המתגלגל הזה,  .האחרונים

 12וע הזה ככה תפס יותר תאוצה, אז בעצם ביום חמישי בבוקר האיר

 13מרגע שזה תפס תאוצה בעצם בהתחלה דווחנו על סגירה של בתי ספר, ו

 14מלבד גני ילדים, היערכות מהירה מאוד של מחלקת החינוך של העירייה 

 15מילדי נשר נכנסו  85%ללמידה מקוונת כשהיום קיבלנו חותמת רשמית, 

 16חר במדינת ולומדים בלמידה מקוונת, אין נתון כזה באף מקום א

 17וב ביותר במדינת ישראל, מיקרוסופט עוקבים ישראל, זה הנתון הט

 18אחרי מה שקורה אצלנו בעיר בנשר. כששאלתי, פניתי לגלי כהן, מנהלת 

 19אז היא אמרה  100%ולא  85%רק  המחלקת החינוך ושאלתי אותה למ

 20לי כי חסר לילדים מחשבים בבתים. ביקשנו למפות, במשך יומיים 

 21ת החינוך, ממפים את ספר, מנהלות יחד עם מנהלת מחלקמנהלות בתי ה

 22הילדים שאין להם מחשב, היום התחיל מבצע שבראשותו של ממלא 

 23מקום ראש העיר ישי איבגי ודרכו לכל מנהלות בתי הספר, אבות הבית 

 24שנרתמו באופן מלא והגיעו ילד ילד אליו הביתה לחלק לו מחשב, לפטופ 

 25צה להגיד לכם שאני גאה, גאה כדי שיוכל לעבוד מהבית. אני רו

 26ושבים שלנו, גאה בילדים שלנו, ובעיקר גאה בעובדים שלנו, בת

 27במנהלות, במנהלים שנרתמו בצורה כזו והביאה את העיר שלנו, פשוט 

 28גאוה, אבל מעבר לגאוה, מי שיש לו ילדים מבין עד כמה זה מייצר סדר 
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 1זה גם מלמד  יום הלמידה המקוונת, פשוט מייצר סדר יום לילדים וכן,

 2דקות אחדות רק שמשרד האוצר מתנגד לזה ויש אותם. שמעתי לפני 

 3בעיות בהסכם עם הסתדרות המורים אז אני לא נכנס לתוך ההסכם 

 4המשא ומתן, אבל אני פונה מפה גם כן לשר האוצר, למשרד ולתוך 

 5האוצר, למנכ"ל משרד האוצר ורק מעביר לכם את התחושות מהשטח. 

 6הולך להיות ארוך, ם ללמידה המקוונת, התהליך הזה אנחנו כולנו זקוקי

 7אתם יודעים את זה כמוני, אתם נמצאים בתוך החדרים של הדיונים, 

 8בתוך כל הערכות המצב ואתם יודעים שהמשבר הזה הולך להיות ארוך, 

 9ימים שיחזירו לנו בקיץ לא יחפו על הימים שהילדים סגורים בתוך  9

 10דה המקוונת הזאת והמורים שלנו הבתים, הילדים שלנו זקוקים ללמי

 11צריך לתגמל אותם עבור זה כי הם עושים עבודה קשה ואני מזמין 

 12אתכם לפי הכללים של משרד הבריאות עד עשרה בחדר, אני גם לא 

 13רוצה אתכם עשרה, אפשר לעשות את זה גם מרחוק, תראו מה קורה 

 14רק  בנשר בלמידה המקוונת כדי שתבינו עד כמה אנחנו זקוקים לזה, לא

 15חחתי עם חבריי ראשי הערים לפני בנשר, בכל מדינת ישראל, שו

 16הישיבה, כולם מאוחדים בצורך של הלמידה המקוונת. אז זה ככה כמה 

 17הרווחה מרגע שהוכרז על מצב  במחלקתמלים לגבי החינוך שלנו, אנחנו, 

 18החירום נכנסה לפעולה פשוט אדירה, אין לי מה לומר, כל העובדות 

 19מיפו את כל ות אופיר, מנהל מחלקת הרווחה, הסוציאליות בראש

 20האנשים עם מצוקה בעיר, כל הקשישים שבמצוקה, קשישים, ניצולי 

 21שואה כבר התחילו לקבל החל מאתמול ארוחות חמות, התחילו לקבל 

 22מאתמול, מיום ראשון הקרוב אופיר הכניס אותנו לתוך הפיילוט 

 23ים, קשישים הלאומי ואנחנו הולכים לחלק כל יום לקשישים ערירי

 24קשישים שמקבלים תמיכה של חימום ממשרד  שחיים מקצבת הכנסה,

 25הרווחה, הם הולכים לקבל ארוחה חמה, יום כן, יום לא, וביום שהם לא 

 26יקבלו הם מקבלים ביום הראשון ארוחה ליומיים, זאת אומרת כל יום 

 27הם מקבלים ארוחה ליומיים, כולל לסופי שבוע, כולל לארוחת שבת הם 

 28ר שיהיה רעב ולא יהיה לו אוכל, ואנחנו נדאג שלא יהיה אחד בנש יקבלו,
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 1לא יהיה אחד בנשר שירצה להיכנס, שירצה לאכול, שיהיה לו בעיה, 

 2שירגיש לבד, שהעירייה לא תתמוך בו, לא יהיה דבר כזה ואנחנו נעמוד 

 3ואני אעמוד שכך יקרה. דבר נוסף בנושא של רווחה, התחלנו לרכוש 

 4ים שמאותרות ות במצוקה, משפחות שאנחנו יודעציוד לבתים למשפח

 5אצלנו, אם זה משחקים, אם זה פעילויות, אנחנו מביאים לשם, אני 

 6אומר לכם, אני דואג מאוד מהמצב הזה שילדים בבית וקשה גם ככה 

 7בבית ואין מי שיחזיק את הילדים. אנחנו משתדלים לתת את כל 

 8ולמשפחות קשות  התמיכה, אנחנו מתקשרים באופן יומיומי לקשישים

 9ותרות אצלנו ברווחה, אני רוצה לציין בהקשר הזה, יום, משפחות מא

 10אתם יודעים, לפעמים אנחנו לא מדברים עליהם מספיק, וגם אני לוקח 

 11את זה עלי, בית הקשיש בראשות רובי וגילה, אני רוצה לומר לכם פשוט 

 12תודה, תודה על כל מה שאתם עושים, בית הקשיש מהרגע שסגרו את 

 13הביתה, שולח להם עובדות מבית בתי הקשיש מגיע אחד אחד אליהם 

 14הקשיש שיעזרו לקשישים לנקות את הבית, לסדר את הבית, לבשל, 

 15הולכים, עושים קניות לקשישים, מביאים להם תרופות על בסיס 

 16יומיומי הם עושים את זה וזה המקום גם כן לציין את גיאורגי 

 17נשים לבתים, כל היום אני רואה גרשקוביץ, סגן ראש העיר, שמגיע לא

 18אותו עם חבילות ועם שקיות של תרופות הולך ומביא לאנשים לבתים 

 19שלהם תרופות, פשוט מרגש ההתגייסות הזו, אחד אחד הוא עובר ולא 

 20פוסח על אף אחד ואנחנו לא נפסח על אף אחד, יש לנו עובדים 

 21בסכנה  שמחויבים לעיר. עובדי המרכז להתמכרויות שלנו עומדים פשוט

 22תת טיפול למכורים כי הם יודעים שיום אחד יומיומית אבל ממשיכים ל

 23שאנחנו נפספס אנחנו נקבל אחר כך נרקומנים בעיר ומכורים בעיר 

 24שחוזרים להתמכרויות וזה המקום גם להודות לשניכם על העבודה 

 25 היקרה שאתם עושים. 

 26 דני קרן הצטרף.  מר י. יעיש איבגי:

 27בשידור, דני קרן, רשום לו שמה נו גם כן, אמרו לי עכשיו ף אליהצטר ע:"מר ר. לוי, רה

 28 הפועל חיפה, בסדר, הנה גם לאוניד נסימוביץ גם כן הצטרף.
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 1 מה חשבתם, מכבי חיפה יופיע. מר ד. קרן:

 2דרך ה"זום", אנחנו באמצע הישיבה, אבל בוא נמשיך את זה ליאור  ע:"מר ר. לוי, רה

 3כשיו, י די, ודיברתי על הרווחה, לא עברשותך, אז דיברתי על החינוך, יש

 4ם קצת על ההתגייסות של ודיברתי על הרווחה, אני רוצה לספר לכ

 5מחלקת שפ"ע ומחלקת התחזוקה, גם כן כולם עובדים במתכונת 

 6מצומצמת כי יש עובדים בסיכום שלא שמגיעים לעבודה, אבל הם 

 7חובות אחוז, ומי שיוצא לרחובות בעיר רואה את הר 150-ו 140נותנים 

 8חים מפונים והכל נראה כאילו בשגרה, תראו שלנו מטופחים ונקיים והפ

 9את הגינות, הפרחים פורחים, הכל עובד כמו שצריך ברוך השם ומתפקד 

 10כמו שעון. ואם שמתם לב למבצע להרים את הדגל שהנפנו בעיר שכל 

 11עמודי התאורה בעיר התמלאו בדגלי ישראל ודגלי עיריית נשר כדי 

 12קת שפ"ע, למחסנאים, מורל, מגיע תודה לכל עובדי מחללהעלות את ה

 13לליאור, לכולם, שעשו את זה, ואני לא יודע מה אתכם אבל כשאני עובר 

 14ברחוב ונוסע פשוט זה מחמם לי את הלב לראות את זה, תהיו טיפה 

 15שני אנחנו יוצאים  -סקרניים, עוד שלושה ימים, בעזרת השם יום ראשון 

 16חנו ני אצטרך אתכם, את התושבים, אנלשלב ב' של המבצע הזה, א

 17נצטרך אתכם, יחד איתנו אנחנו הולכים להרים את הדגל כמו שלא 

 18הרימו אותו בנשר מעולם, כל הפרטים אני עוד אדווח לכם עליהם. אני 

 19רוצה בהזדמנות זאת גם להודות לוועד העובדים ולמנכ"ל העירייה 

 20תלושים לחג שהתגייסו באופן מהיר לחלק לכל העובדים שלנו את ה

 21אחוז מהעובדים שקיבלו תלושים לחג  50-נו להיום, ביום אחד הגע

 22הפסח, הקדמנו את זה מתוך מטרה שאנחנו רוצים שהעובדים שלנו לא 

 23ידאגו בפסח, אני מקווה שעד אז נוכל גם להתכנס כל המשפחות ביחד, 

 24אבל גם אם לא, הקדמנו, לכו תעשו קניות, תשמרו על בטיחותכם, זה 

 25אגב, מגיעים לפה רשות. ת סקירת רקע על מה שקורה קצת בככה באמ

 26באופן יומיומי מפיקוד העורף, אנחנו בקשר עם משרד הפנים, אנחנו 

 27בקשר עם משרד האוצר, אנחנו בקשר עם כל הגורמים המתכללים של 

 28הרשות, אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, הם מקסימים כולם, אבל 
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 1צעדים בכל פעולה  5-פחות באני שמח שאנחנו מקדימים אותם ל

 2נו עושים וככה אנחנו רוצים שהרשות שלנו תמשיך לפעול והיא שאנח

 3לה מהלב לעובדים שנאלצו לצאת לחופש החל יל. איזושהי מתפע

 4אני חושב שצריך לקרות אמרתי שאני  מאתמול. כששאלו אותי מה

 5חושב שהעובדים צריכים להמשיך ולקבל שכר, צריכים להמשיך ולקבל 

 6עובדים זה הכוח שמניע את כי בסופו של דבר המשכורות של השכר 

 7המשק, זה הכוח שגם ביום אחרי המשבר הזה יצטרך ללכת ולקנות 

 8בעסקים הקטנים, יצטרך להניע את המשק וזו הייתה עמדת הבסיס 

 9שלי, משם התחיל משא ומתן ארוך עם הרבה הודעות סותרות שאתם 

 10אנחנו רצינו או ועד העובדים קיבלתם במהלך הימים, לצערי לא בגלל ש

 11כם רצה אלא ועד העובדים והעירייה נלחמה בשביל כולכם בגלל שכל של

 12שעתיים קיבלנו הודעה אחרת, פעם ממשרד האוצר, פעם מההסתדרות, 

 13 30%פעם ממשרד הפנים, אבל את התוצאה הסופית אתם מכירים, 

 14מנהלים מהעובדים שמוגדרים כעובדים חיוניים, אם זה רווחה, ביטחון, 

 15אה ועוד עובדים שהוגדרו כעובדי חירום, הם בחינוך, אגף שפ"ע, תברו

 16העובדים שנדרשים להגיע לעבודה ולעבוד. אין עבודה מהבית על פי 

 17מהעובדים נאלצתי  70%החלטה של משרד הפנים ומשרד האוצר. שאר 

 18בלב כבד להוציא את כולכם לחופש ואני אומר לכם בלילה, לא המנכ"ל 

 19לילה, לא ישנו טוב דיברנו עד השעות המאוחרות של הולא אני, ו

 20כשידענו שאתם צריכים לצאת לחופש ואני מבין את ההרגשה אבל אין 

 21לנו ברירה, אנחנו נעשה ביחד את הכי טוב שאנחנו יכולים. אני אישרתי 

 22להיכנס לכמה שיותר גירעון ימי חופש שאפשר, לא נגביל אתכם בגירעון 

 23נו לא נחייב אתכם להשלים את תן להגיע אליהם, ואנחימי החופש שני

 24זה באופן מיידי אלא נפרוש לכם את זה כמובן הכל בהסדרים מול 

 25משרד הפנים ומול החשבות במשרד האוצר, אבל אני יכול להגיד לכם 

 26שיש לכם פה הנהלה וצוות וועד עובדים שלא יפקירו אתכם לרגע ויעבוד 

 27של עובדי ועובדות המתנ"ס, אתם  בשבילכם, אני מכיר גם את המצוקה

 28פניתם אלי, אתם לא נחשבים עובדי השלטון המקומי ולכן יצאתם 
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 1לחל"ת. יש כאלה שיגידו שזה דווקא משפר את התנאים שלכם, יש 

 2המון עובדי עירייה שרוצים לצאת לחל"ת וההסתדרות לא מאפשרת 

 3ה להם לצאת לחל"ת ולא משרד הפנים, אז קחו גם את זה, תנשמו נשימ

 4עמוקה, אנחנו אתכם, גם אנחנו נמצאים באותה סירה, אתם צריכים 

 5להבין, ואני פונה כאן לכל חברי מועצת העיר שנמצאים כאן ואלה 

 6ששומעים אותנו כי הם שומעים אותנו. העיר שלנו נכנסת לתקופה קשה 

 7מאוד בהכנסות, חברים, קשה מאוד, עסקים כאן עומדים, אני היום 

 8, אני הסתובבתי בין העסקים, עומדים רגע לפני הסתובבתי בין העסקים

 9סגירה וקריסה, אנחנו דחינו להם את התשלומים, לדחות תשלומים 

 10בחמישה חודשים של עסקים, תבינו, זה מיליונים על גבי מיליונים 

 11שהרשות שלנו תצטרך בסופו של דבר לממן, אנחנו השתדלנו להקדים 

 12לשחרר להם את האויר גם תשלומים לספקים שפנו אלינו כדי שנוכל 

 13כדי לא לחנוק אותם אבל בסופו של דבר גם האויר שלנו ייגמר, אנחנו 

 14 טההולכים לתקופה קשה, לתקופה תקציבית קשה, לתקופה לא פשו

 15גייסות של כל חברי מועצת העיר, אנחנו תבכלל. אנחנו נצטרך את הה

 16נצטרך את ההתגייסות שלכם התושבים, שתבינו שהתקופה לא תהיה 

 17ה, אבל אנחנו נצטרך אתכם. מתנ"ס נשר החל מלפני שלושה או פשוט

 18ארבעה ימים הפסיק לקבל הכנסות, אין יותר הכנסות במתנ"ס 

 19וההוצאות נערמות, צריך לשלם, צריך לשלם לספקים, צריך לשלם 

 20לאוכל, צריך לשלם לאלה שכבר נתנו שירות, אין להם תזרים מזומנים, 

 21ר, אני יודע שהמצב לא פשוט, אבל אז גם לעובדים של המתנ"ס אני אומ

 22אנחנו עושים את כל הפעולות כדי להציל את המתנ"ס הזה גם כן 

 23מקריסה, ואני מאמין שאנחנו יכולים. אז דיברתי עד עכשיו ונתתי לכם 

 24סקירה קצת על מה שקורה, קצת על יחסי העבודה, אני שוב פונה 

 25אל תתקהלו. לתושבים, גם עכשיו, אני מבקש מכם, שימרו על הכללים, 

 26היום היה לנו גן משחקים ברחוב יעל שנאלצתי לשלוח ניידת כדי לפזר 

 27משמה את האנשים, אנחנו לא רוצים... חבר'ה, תשמרו על הכללים, 

 28תזכרו, אנחנו פסע מסגר כללי שמי שיאכוף אותו זה משטרת ישראל 
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 1והצבא, תנסו לדמיין בראש שוטרים וחיילים עוברים ברחוב ועוצרים 

 2בדיקה רק כי הם הוציאו את הכלב שלהם לעשות פיפי, תחשבו, אנשים ל

 3תדמיינו את זה, בלתי ניתן, אני אפילו לא מצליח לדמיין את זה, זה 

 4תלוי רק בנו, אם נשמור ונקפיד על הכללים אני בטוח שהסגר הנושם 

 5הזה שאנחנו נמצאים בו היום הוא יימשך, אז אני מבקש מכם, פשוט 

 6אחרון, בכל משבר צומחים מנהיגים, בכל תשמרו על הכללים. דבר 

 7משבר יש הזדמנויות חדשות, אני רואה פה אצלנו ברשות עובדים 

 8שהפכו בן יום למנהיגים, אני רואה אנשים בעיר שפתאום מארגנים 

 9סביבם אנשים, באים להתנדב במיזם חלוקת מזון, בכל מה שאנחנו 

 10י בנשר. יש עושים, נרשמו כאן כמויות של מתנדבים שמעולם לא ראית

 11כאן הזדמנות אדירה להצמיח את העיר שלנו, לשם אנחנו הולכים, 

 12שיהיה לכם ברור, עם כל ההנחיות, כל הקושי, אנחנו הולכים בסופו של 

 13דבר להצליח, יש לנו קהילה חזקה, יש לנו קהילה עוצמתית, קהילה 

 14שיודעת להתאחד ברגעי משבר ולהוציא את המיטב. מה שאתם רואים 

 15זה מה שהגיע לכותרות, אבל  85%-דה המקוונת שהגענו להיום בלמי

 16בקשישים שמקבלים מזון לבתים שלהם ואנחנו  100%-הגענו ל

 17כאלה שצריכים תרופות ואנחנו יודעים  90%מצליחים להגיע לכמעט 

 18משפחות עם ילדים, משפחות עם  100%-לספק אותם, ואני מתכוון ל

 19כל משפחה ומשפחה צרכים מיוחדים, משפחות מיוחדות שנדע לתת ל

 20כזו את המענה האישי שלה, כמובן הכל במסגרת המגבלות שמטילים 

 21עלינו הצווים של משרד הבריאות, אבל צמחו כאן מנהיגים ועוד יצמחו 

 22עוד והעיר שלנו חזקה ואיתנה ואנחנו נצא מהמשבר הזה ביחד, שיהיה 

 23 לכם ברור, אנחנו ביחד ואנחנו נצא מהמשבר הזה, אז אני מודה לכם.

 24תשמרו על משמעת עצמית, תסתכלו על הסובבים אתכם, תסבירו להם 

 25למי שלא מבין, זה תלוי רק בנו לצלוח את המשבר הזה ואני מעדכן 

 26אתכם באופן שוטף, ברמה היומימית, בהנחיות החדשות שיוצאות 

 27חדשות לבקרים. תיכנסו לערוץ הטלגרם של עיריית נשר, זה הערוץ 

 28ע. אני קיבלתי עכשיו בוואטסאפ היחיד הרשמי שמעביר לכם מיד
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 1מהבוקר, בטח גם אתם קיבלתם איזה מסמך כזה, אישור מעבר 

 2לאנשים ברחובות וזה רץ ועף כמו בשדה קוצים וכולם כבר מדברים 

 fake ,3ממחר צריך אישור מעבר כדי לעבור ברחובות, אז זה לא נכון, זה 

 4תר , אל תאמינו, תצטרפו לאfakenews-וכל הזמן מציפים אתכם ב

 5הטלגרם של עיריית נשר, אנחנו מעבירים שם הודעות מיידיות, אנחנו 

 6קבלים הודעה, אנחנו מעבירים אותה, יש דף נחיתה, כנסו משם לדף מ

 7הנחיתה, הכל מסודר בצורה הכי מסודרת שאפשר בכל תחום, איפה יש 

 8לקחת משלוחים, איפה יש לכם שירותים חינם, איפה אתם יכולים 

 9של עיריית נשר, אנחנו כל יום  live tvתחנו ערוץ שעורים מקוונים. פ

 10נעביר משם, היום הייתה שם קאוצ'רית, מחר תהיה דיאטנית שמגיעה 

 11לתת הסברים, אנחנו נלך ונרחיב את הערוץ, אני פונה אליכם, מי שיש לו 

 12בערוץ של עיריית נשר, יצור איתנו קשר   liveערך מוסף שרוצה להעביר 

 13יצור איתו קשר, יבוא, יעביר את המסרים שלו. דובר עיריית נשר, דקל, 

 14אנחנו אוטוטו נכנסים לסופשבוע, מחר אנחנו ניתן הנחיות לגבי 

 15סופשבוע, פניתי לרב העיר, ואני גם כן, זה גם כן מקום גם כן להודות לו 

 16על האחריות והמסירות ועל מה שהוא מוציא לבתי הכנסת ולגבאים, 

 17כל בית כנסת ביחד עם ריקו, הוא מכוון אותם, הוא דואג שיהיה ב

 18מזכיר המועצה הדתית, שיהיה בכל בית כנסת אמצעי הגנה ומיגון. אני 

 19אומר לכם שיש ערים שסגרו בתי כנסת, אנחנו גם לא רוצים להגיע לשם 

 20אבל יכול להיות שנצטרך להגיע, ואם נצטרך נעשה את זה שוב ביחד, 

 21ינים דרך ונראה איך אנחנו מצליחים לשדר גם כן תפילות במני

 22של העירייה. אנחנו מנסים להנגיש את כל השירותים  liveהפייסבוק 

 23וכל מי שצריך דרך הפייסבוק של העירייה, זה מקום גם להודות לו. 

 24מצטער אם שכחתי מישהו מראש, תודה לכם התושבים שאתם 

 25מאמינים בנו. מה הכנסת לי? שפות, אה, בסדר, בדפי נחיתה אפשר גם 

 26אם יש לכם שכן או משהו, צריך באמהרית, להתחבר לשפות, אז 

 27ברוסית, באנגלית, בערבית, כמובן דרך הדף נחיתה של עיריית נשר 

 28אפשר לקבל את כל התרגום, שוב תודה לכם, בקשה אחרונה, פשוט 
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 1תפקחו עיניים מסביבכם, לשכנים, להורים, לסבא וסבתא, תרימו 

 2ם כל מצוקה, טלפון, תראו באיזה מצב הם, אם יש בעיה שאתם מרגישי

 3של עיריית נשר, הם ערוכים לתת לכם מענה לכל  106תתקשרו למוקד 

 4בעיה ולכל דבר. זה היה הנושא הראשון, עדכון בנושא הקורונה. אם 

 5מישהו מכם רוצה להתייחס אז אפשר, אם לא, נעבור לנושא הבא שזה 

 6 הנושא על סדר היום. 

 7א של הטלוויזיה, צריך לשים לב ושאני רק רוצה לתת טיפ אחד קטן, בנ :קילג .ש 'בג

 8שהילדים כל הזמן רואים את מה שנמצא ברקע וזה יכול לגרום 

 9ללחצים, לחרדות, צריך להוריד את המינון של הנונסטופ חדשות, 

 10לאפשר לילדים גם משהו אחר. אני שומעת את השיח בין הילדים וזה 

 11בן, ל ככה טיפ גם כאימא וגם כמי שחוותה מלחמות, אני כבר עם שיער

 12 פחות טלויזיה, ערוצי חדשות.

 13היום בישיבת עדכון שעשינו, הישיבת חתך יומית אז אמר אור, מנהל  ע:"מר ר. לוי, רה

 14מחלקת הנוער, הוא אמר כל הזמן אנחנו מדברים איך להוריד מהילדים 

 15את הפלאפון והטלויזיות, איך מורידים אותם, אז הוא אומר המשבר 

 16כבר נמאס להם לקבל הודעות ו הזה יצא הכי טוב בגלל שעכשי

 17וואטסאפ, נמאס להם לקבל פושים, אולי כבר נמאס להם לגעת 

 18בפלאפון, אז שלא לשמה יצא לשמה והוא בהחלט ציין את זה, זה 

 19האמצעי שלנו להעביר. אגב, השארנו את הספריה פתוחה עד אתמול 

 20  מתוך המטרה הזו, לצערי גם זה נאלצנו לסגור אותה. חברים, תודה. 

 21 

 22 מינוי נציג לאיגוד ערים להגנת הסביבה - 2 ףיעס

 23סעיף שני לסדר היום, מינוי נציג לאיגוד ערים להגנת הסביבה. מועצת  ע:"מר ר. לוי, רה

 24העיר ממנה את מר דני קרן, חבר מועצת העיר, והוא גם יו"ר ועדה 

 25לאיכות הסביבה, כנציג עיריית נשר באיגוד ערים אזור המפרץ להגנת 

 26של ראש העיר, שלי, רועי לוי, אני הייתי שמה, מינינו  והסביבה, במקומ

 27בהתחלה את דני קרן כממלא מקום, אבל יצאה חוות דעת של היועצת 

 28המשפטית של איגוד ערים שלא ניתן שיהיה ממלא מקום באיגודי ערים, 
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 1אז אני ביקשתי למנות את דני קרן, הוא עושה שם עבודה נהדרת, 

 2את החומרים, יוכל לחבר את הוועדה  ורצינית, מקצועית, הוא מביא לנ

 3לאיכות הסביבה, אני חושב שזה האיש הנכון במקום הנכון ואני מבקש 

 4 לאשר את זה, מי בעד? שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

 live? 5-לא יכול להצביע ב תיבבש ימ :ןהכ .ת רמ

 6 . אי אפשר להצביע כמו שאמרתי כרגע  live-לא, מי שב ע:"מר ר. לוי, רה

 7 

 8 5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/ - 3 ףיעס

 9. אני ככה אסביר בקצרה 5, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/3סעיף  ע:"מר ר. לוי, רה

 10במה מדובר. מאחר ועדיין אין תקציב לעיריית נשר ובעזרת השם בשבוע 

 11לא ניתן השנה לחלק ה, הבא ביום רביעי אנחנו נאשר את תקציב העיריי

 12תמיכות לעמותות ופנו אלינו בטח בימים האחרונים בעקבות המצב 

 13מספר עמותות, אם זה עמותות ספורט ואם זה עמותות שמחלקות כאן 

 14מזון ואם זה עמותות בתחום הדת ואם זה עמותות בתחום הצעירים 

 15ואמרו לנו חבר'ה, נגמר גם לנו התזרים ואנחנו נחנקים, בכדי, זה לא 

 16ם הראשונה שזה קורה, בקדנציה הקודמת גם זה קרה, בכדי להקל בפע

 17ביקשתי מוועדת תמיכות שתתכנס, שתשקול בגלל המצב המיוחד 

 18בעצם לעמותות לפי תקציב  1:12והתקציב ונושא המשבר שתשקול לתת 

 19, כמובן הם חותמים על מכתב 50%שנה שעברה, זה יכול להגיע עד 

 20או אם לא יעמדו בתבחינים  ניםהתחייבות שאם לא יאושרו התבחי

 21ואם הסכום יהיה גבוה ממה שיאושר להם הם  2020החדשים של 

 22יצטרכו להחזיר את הכסף וכמובן הם חייבים להיות באישור ניהול 

 23, ואני 5/ תקין. אז ועדת התמיכות בעצם המליצה לנו, פרוטוקול טו

 :הטלחה תעצה
אזור  איגוד עריםהמועצה, כנציג עיריית נשר ב, חבר דני קרן מועצת העיר ממנה את מר

 ., במקומו של ראש העיר, מר רועי לויהגנת הסביבה - מפרץ חיפה
 הצבעה:

 בעד 7

  נגד 0

 נמנע 0
 
  הרשוא העצהה



                                                                    ישיבת מועצת עיריית נשר
 כ   2020 במרץ  18                                                                       תש"ף                        באדר כ"ב

 
 

13 

 1 מבקש לאשר את זה. אני מבקש לאשר את זה, מי בעד? 

 2 

 3אז חברים, תודה רבה לכם שהגעתם, קיימנו ישיבה מיוחדת עם  ע:"מר ר. לוי, רה

 4אנשים בתוך חדר, לפי הכללים, נקווה שלא נצטרך  8מטר,  2הפרשים 

 5את זה יותר אבל תודה לכולם על ההירתמות, תודה גם למי שהיה דרך 

 6וביץ, לדני קרן, סימה"זום" יחד איתנו, לחברי מועצת העיר, ללאוניד נו

 7צר לי שבתקופה כזו של משבר יש חבר אופוזיציה שמנסה למנוע 

 8מישיבת מועצת עיר מלהתכנס, מלהעביר דיווח לחברי המועצה וגם 

 9שהוא מנסה הוא אפילו לא מגיע לישיבת המועצה או טורח להתחבר 

 10דיווח על הקורונה. אז אני מודה ה לאפליקציית "זום" כדי לשמוע את

 11רתמים ועוזרים. רואים מי עובד למען התושבים ומי ם נלכם שאת

 12 מחפש לתקוע גם בזמן משבר מקלות בגלגלים. תודה רבה וערב טוב. 

 13 תודה רבה, נעמתם לנו.  מחברי המועצה:

 14 ישיבה נעולה

________________ 15 

 16 רועי לוי

 17 ראש עיריית נשר

 :הטלחה תעצה
 5/ו"ט תוכימתה תדעו לוקוטורפ תא םירשאמ

 הצבעה:
 בעד 7

  גדנ 0

 נמנע 0
 
  הרשוא העצהה
 


