ישיבת מליאת מועצת העיר ,מן המניין מס'  ,)897( 06/2020התקיימה
בתאריך  24ביוני  ,2020ב' תמוז התש"ף

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ,מן המניין ,שהתקיימה ביום רביעי ,ב' תמוז תש"ף 24 ,ביוני 2020
בשעה  18:00בחדר ישיבות העירייה ע"ש מסעוד אלימלך ובאמצעות ישומון "זום".
משתתפים:
מר רועי לוי ,ראש העיר
מר ישי יעיש איבגי ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גיאורגי גרשקוביץ ,סגן ראש העיר
מר תומר כהן ,סגן ראש העיר
גב' אדוה קאופמן ,משנה לראש העיר
גב' פרח אסטרוגנו ,חברת מועצה
מר דני קרן ,חבר מועצה
גב' שגית גליק ,חברת מועצה (באמצעות ישומון "זום")
מר לאוניד נסימוביץ ,חבר מועצה
מר יחיאל אדרי ,חבר מועצה
חסרים:
מר זאב שפיגלר ,חבר מועצה
מר אברהם בינמו ,חבר מועצה
מר שלומי זינו ,חבר מועצה
מוזמנים:
מר צחי שומרוני ,מנכ"ל העירייה (באמצעות ישומון "זום")
מר זאב זימל ,גזבר העירייה (באמצעות ישומון "זום")
עו"ד אורי גרינברגר ,היועמ"ש (באמצעות ישומון "זום")
מר דקל טנצר ,דובר העירייה (באמצעות ישומון "זום")
מר גלעד הישג ,מבקר העירייה (באמצעות ישומון "זום")
גב' שרון שלמה ,מנהלת לשכת ראש העיר (באמצעות ישומון "זום")
מר ליאור האס ,עוזר ראש העיר (באמצעות ישומון "זום")

52942.docx

על סדר היום:
 .1פתיחת חשבונות בנק לצורך ניהול חשבונה השוטף של עיריית נשר.
 .2אישור תכנית חומש ותוכנית הפעלה של מפעל הפיס.
תקציר הישיבה:
רה"ע ,מר רועי לוי:
בפתיחת הישיבה נבקש לאחל רפואה שלמה לראש העיר לשעבר מר אבי בינמו .נציין גם את השתתפותנו
בצער חבר המועצה יחיאל אדרי על מות אביו ,מי ידע ולא תדעו צער במשפחה.

חבר מועצת העיר ,מר יחיאל אדרי מבקש להודיע שתי הודעות:
א .מאחלים לראש העיר לשעבר ,מר אבי בינמו ,רפואה שלמה.
ב .גם בזמן הקורונה וגם לא בזמן הקורונה ,נמנעתי מלהגיע לישיבות מועצה בגלל כל הפתיחה
שהייתה לאורך כל הדרך של חבר המועצה מר שלומי זינו ,שלא נתן לנהל את הישיבה .אני
מפסיד זמן יקר ,עוזב את המשפחה ,העבודה והבית כדי להגיע לפה על מנת לתרום לציבור
וכשאני מגיע לפה אנחנו נתקלים בבעיה שלא הייתה מעולם בעיריית נשר .אני למעלה מ40-
שנה בעירייה ,משרת את הציבור ,מעולם לא היה דבר כזה שלא ניתן היה לחבר מועצה להתבטא
ולדבר בעקבות הפרעה יזומה לאורך כל הדרך על מנת להתבלט .אני פונה באמצעות הישיבה
הזו ובאמצעות ראש העיר לממונה על המחוז ולמשרד הפנים לעשות סדר.
אף אחד לא יכול לבוא ולדרוש ממני שאם  3ישיבות רצופות אני לא אגיע אז ידיחו אותי ,מאחר
ואני מגיע לפה עושה לי כוס תה ולא שותה אותה אפילו מאחר ומהתחלה מתחילות מלחמות
ואני נאלץ ללכת הביתה כפי שהגעתי .אני לא מרגיש שאני תורם לציבור בדרך הזאתי .אני שוקל
את צעדיי להמשך בהרבה דברים ואני מבקש שיהיה לזה סוף .זה לא נכון להתנהל ככה.
נושא מס'  - 1פתיחת חשבונות בנק לצורך ניהול חשבונה השוטף של עיריית נשר
רה"ע ,מר רועי לוי:
צורפה חוו"ד של יועמ"ש העירייה.
חבר מועצת העיר ,מר יחיאל אדרי:
אני בעקבות ההמלצה של היועמ"ש אני בעד.
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הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות בנק כדלקמן:
א.

בנק דיסקונט ,סניף 076

ב.

בנק מרכנתיל דיסקונט ,סניף 650

מורשי החתימה לעניין חשבונות אלו הינם מצד אחד  -ראש העיר מר רועי לוי ,או סגנו מר ישי יעיש
איבגי ,מצד שני – גזבר העירייה מר זאב זימל ,או חנית אלדדי ,על פי הסמכתה ,ובלבד שהסכום
לא יעלה על הסכום שקבע השר בתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים) ,תש"ד.1959-
הצבעה:
 9בעד
 0נגד
 0נמנעים
ההצעה אושרה

נושא מס'  - 2אישור תכנית חומש ותוכנית הפעלה של מפעל הפיס
רה"ע ,מר רועי לוי:
צורפה חוו"ד של גזבר העירייה.
חבר מועצת העיר ,מר יחיאל אדרי:
יש לי שאלה ,בעבר מפעל הפיס הקצה  4אולמות ספורט .לא מבין למה אנחנו צריכים להשתתף שיש לנו
 4אולמות מהם .האם ההקצאה הזו פוגעת בהקצאות שאושרו לנו קודם?
הנושא של ה 750-אש"ח ,האם זה לטובת הצטיידות של בתי ספר?
רה"ע ,מר רועי לוי:
אולמות הספורט שהוקצו לנו היו דרך קרן המתקנים של הטוטו ,ולאחר מכן היא עברה להיות תחת
משרד התרבות והספורט .שם הוקצו לנו אולמות ומשם קיבלנו תקציב ראשוני עבור בניית האולם
לבי"ס רבין .זה הכסף הראשוני לבניית האולם.
מפעל הפיס זה מקור תקציבי שונה.
בנוגע לשאלתך בנושא ה 750-אש"ח זה לא הצטיידות אלו תוכניות הפעלה בחינוך ,נוער רווחה.
אנחנו נדרשים להציג למפעל הפיס את התוכנית ל 5-השנים הקרובות כיצד נקצה את הסכום.
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הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את תכנית החומש של מפעל הפיס לניצול באופן הבא:
 .1הקצבה לצרכים פיסיים ( )85%בסך של :₪ 4,165,000
א .השתתפות בבינוי אולם הספורט בבית הספר היסודי ע"ש יצחק רבין .₪ 2,165,000 -
ב .השתתפות מפעל הפיס בבניית הספורטק .₪ 2,000,000 -
 .2תוכנית הפעלה ( )15%בסך של  ₪ 735,000להפעלת תוכניות בנושא חינוך ,נוער ורווחה.
הצבעה:
 9בעד
 0נגד
 0נמנעים
ההצעה אושרה

*** נעילת הישיבה ***
________________
רועי לוי
ראש העיר
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