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(, 896) 05/2020ישיבת מליאת מועצת העיר, מן המניין מס' 

 , ד' סיוון התש"ף 2020במאי  27התקיימה בתאריך 
 

 2020במאי  27,  פרוטוקול ישיבת מועצת העיר, מן המניין, שהתקיימה ביום רביעי, ד' סיוון תש"ף

 בחדר הישיבות ובאמצעות ישומון "זום".  19:00בשעה 

  : משתתפים

 מר רועי לוי, ראש העיר

 מר ישי יעיש איבגי, מ"מ וסגן ראש העיר

 מר גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר

 גב' אדוה קאופמן, משנה לראש העיר

 גב' פרח אסטרוגנו, חברת מועצה

 מר דני קרן, חבר מועצה

 שגית גליק, חברת מועצהגב' 

 מר לאוניד נסימוביץ, חבר מועצה

 מר שלומי זינו, חבר מועצה

 חסרים:

 מר תומר כהן, סגן ראש העיר 

 מר זאב שפיגלר, חבר מועצה

 מר אברהם בינמו, חבר מועצה 

 מר יחיאל אדרי, חבר מועצה

 מוזמנים:

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

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

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

 מר דקל טנצר, דובר העירייה )באמצעות ישומון "זום"(

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

 "זום"( מר ליאור האס, עוזר ראש העיר )באמצעות ישומון
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 על סדר היום:

 הרמת כוסית לרגל חג השבועות. -

 :אישור פרוטוקולים .1

 11ט"ו/ –ועדת כספים  -

 7ט"ו/ –ועדת תמיכות  -

 תקציר הישיבה:

 ברכות לחג השבועות

 חברי המועצה וראש העיר בירכו והרימו כוסית לרגל חג השבועות.

 

 רה"ע, מר רועי לוי:

שהתקיימה  2/2018, 871להחלטת מועצת העיר )החלטה מישיבה הישיבה מוקלטת ומצולמת בהתאם 

 (.12/12/2018ביום 

 

 אישור פרוטוקולים - 1נושא מס' 

 רה"ע, מר רועי לוי:

 היום מאשרים שני פרוטוקולים:

מיליון  25-מיליון ₪ שמתוכם כ 50בנושא של תב"רים בסך של  11פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/ -

סכום חסר תקדים.  –פים שהבאנו מהמשרדים בירושלים כס -₪ מגיעים ממשרדי ממשלה 

תכנון מוסדות ציבור, רכישה והתקנת פחים מוטמנים בעיר, הנגשת מוסדות הפרויקטים: 

ציבור לפי חוק, שיפוץ קירות תמך מסוכנים ברחבי העיר, התאמת כיתות ל"עוז לתמורה", 

דרך בר יהודה, רכישת יסמין, השלמת פרויקט העברת גשר ה"ר מ-הסדרת צומת רח' הזית

רח' צה"ל, חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה  –רכב עבור פיקוח, הסדרת צומת דרך הטכניון 

בית יהושע, מימון עבודות פיתוח ברחבי נשר, חדרי שירותים ברמות יצחק א', מרחבי הכלה 

י רעידת חיזוק מוסדות חינוך ישורון, חיזוק מבנים מפנ)גבעון וגלילות(, פיתוח גן הפסלים, 

כיתות בבי"ס  6גבעון, תכנון והקמת  –גלילות, חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה  –אדמה 

יסודי רבין, הקמת אולם ספורט רבין, תכנון ושדרוג גנ"י לרעידות אדמה, תכנון והקמת גן 

 ילדים משולב ברחוב החרוב.
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כות כדי היום אנו מאשרים את הקריטריונים לתמי – 7פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/ -

 שהעמותות יוכלו להגיש בקשות.

למרות הקורונה ובזמן הקורונה הצלחנו לקדם את כל הפרויקטים ולהביא לאישור את הקריטריונים 

 למתן תמיכות לעמותות. אנו נמשיך לעזור לעמותות שפועלות למען תושבי העיר.

 מבקש מחבר המועצה מר שלומי זינו להפסיק לצלם וקורא אותו לסדר. 

 

ראש העיר רועי לוי קורה לסדר שלוש פעמים את חבר מועצת העירייה שלומי זינו מאחר והוא לא 

 מוכן לנתק צילום שהוא מצלם באמצעות הסלולרי שלו בניגוד להחלטת מועצת העירייה. 

 

 חבר המועצה, מר שלומי זינו:

 לא אצא החוצה. 

 

 

 *** נעילת הישיבה *** 

________________ 

 רועי לוי

 ראש העיר

 
 

 הצעת החלטה:

 .7פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/ואת  11מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים ט"ו/

 הצבעה: 
 בעד 8
 נגד 0
 נמנעים 0
 לא הצביע 1
  

 ההצעה אושרה
 


