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(, התקיימה  390)  2021/2 ישיבת מליאת מועצת העיר, מן המניין מס'

 פ"א התש, י"ב באדר, 1202 בפברואר 24בתאריך 

רביעי ביום  שהתקיימה  המניין,  מן  העיר,  מועצת  ישיבת  באדרפרוטוקול  י"ב   24התשפ"א,    ,, 

 ובאמצעות ישומון "זום".   העירייה ע"ש מסעוד אלימלך  בחדר ישיבות  18:00בשעה    2021  בפברואר

 

  : 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

 קרן, חבר מועצה מר דני 

  גב' שגית גליק, חברת מועצה 

   אוניד נסימוביץ, חבר מועצהימר ל

   מר שלומי זינו, חבר מועצה

 

 חסרים:

 ר אברהם בינמו, חבר מועצה מ

  מר יחיאל אדרי, חבר מועצה 

  מר זאב שפיגלר, חבר מועצה 

 

 מוזמנים:

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

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

 מר ליאור האס, עוזר ראש העיר  

 )באמצעות ישומון "זום"( גב' שרון שלמה, מנהלת לשכת רה"ע

 

 על סדר היום:

 . 2021ר ספטמבאי קיום ישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט ו .1

 . ציבוריים"הכרזה על דרך בר יהודה ורחוב הפלדה כ"רחובות  .2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 docx.107892סימוכין:   

 

 תקציר הישיבה: 

 מתכבד לפתוח את הישיבה. מציג את הנוכחים.  :רה"ע, מר רועי לוי

 

 חברת מועצת העיר גב' פרח אסטרוגנו יצאה מהישיבה 

 

 . קורונה בעיר לפני שנתחיל מבקש לעדכן אתכם בקצרה בנושא :רה"ע, מר רועי לוי

- שאני מבקש מכולם את ההתגייסות שלהם    עיר הירוקה אבל יש נתוןאנחנו  כפי שאתם יודעים  

 אחוז המתחסנים באוכלוסיות:  .ניםסהנושא של המתח 

   97% – 75-84גיל 

65-74  - 91%   

55-64  - 88%   

45-54  - 87%   

35-44  – 82%   

 40%-  15-24הגילאים   כרגע הבעיה האמיתית שלנו נמצאת בין

25-34  – 29% 

  , 33  ,24  ,28,  23,  33  הגילאים:  –  9/2מתאריך  חולים בנשר  גילאים של הה חשוב לי שתשמעו עוד נתון  

44, 23  ,26, 19,  33, 28 ,25,  48, 26, 34, 26 ,28, 22  ,24, 18 ,29, 36,  61, 59, 33, 21, 25,  35, 29 . 

 שנתחסן ונצא מהמגפה הזו. ממשלת ישראל הביאה לנו חיסונים כדי  בא סתם חברים זה לא

.  בקורונה  נים חוליםס הגילאים שלא מתח  -תי לכם תואם למה שאמרתי קודם  א קרההמספרים ש

 .תשמרו על עצמכם אז אני מבקש מכולם, אנשים חושבים ללכת למסיבות  בערב פורים, אנחנו

תשמרו    .את המחלה  שמהולהפיץ  יכולים להגיע לבתים    . הםבבתי הספר כמובן אף ילד לא מחוסן

חשוב  ו   נה מאושפזיםו רומחלקות הקב  על עצמכם גם לנו פה בעיר יש חברה צעירים שנמצאים היום

 נדע לשמור. מאוד שאנחנו 

שתי ישיבות מן    שני נושאים על סדר היום אחד זה משהו שאנחנו עושים כל שנה בתחילת שנה זה

.  לקבוע איזה תאריכים שאנחנו רוצים  פי חוק, אנחנו יכולים  ם מהשנה עלהמניין שאנחנו מורידי

 . 2021 ספטמברהשנה יהיה באוגוסט וב

 נסביר.  כמובן יםרחובות ציבוריכ רחוב הפלדה ו דרך בר יהודה הכרזה עלהנושא השני זה 
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 נושאים להתייחסות למי שרוצה להתייחס.אפתח את ה אני

 

 .2021ישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט וספטמבר אי קיום  – 1נושא מס' 

  :רה"ע, מר רועי לוי

בתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כי מועצת    5מאשרים, על פי סעיף   החלטה:ההצעת  

 . 2021העיר לא תתכנס לישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט וספטמבר 

 

את הסרטון לא בא לי עוד    בבקשה תפסיק  ישלוממבקש    אם מישהו רוצה להתייחס זה הזמן. אני

 , אנחנו בערב חג. פעם לחזור על הסיפור הזה

 

ערב טוב וחג שמח לכולם, כל חברי מועצת העיר ולכל תושבי נשר.    חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 אני גם קורא לכולם לצאת ולהתחסן.

 

אם אתה מצלם אני מבקש ממך להפסיק לפי החלטת מועצת העיר כי אתה    :רה"ע, מר רועי לוי

 מפריע לישיבה. יש החלטת מועצה, אנחנו ערב חג.  

 

לא הפרעתי לך שדיברת אני מבקש ממך לא להפריע לזכות הדיבור    חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו: 

 .  שלי יש לי חמש דקות

 

 . אנחנו מכבדים אותך  :רה"ע, מר רועי לוי

 

בחרו בי בדיוק כמו שבחרו    . אני לא צריך ממך כבוד, אני פה בזכות  בר מועצת העיר, מר שלומי זינו:ח

בך ובכל אחד מהחברים פה והניסיון הזה לבוא להשתיק ולעשות ישיבות מועצה קצרות של דקה זה  

 . לא יצלח לך. אנחנו עוד מעט נפגשים בבית המשפט

 

על פי החלטת מועצת העיר. אתה מפריע לישיבת מועצת   -  להפסיק אתה רוצה    :רה"ע, מר רועי לוי

 העיר.  

 

 .אני רוצה להתייחס, אתה מפריע לי בזמן הדיבור חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

 . . אני קורא אותך לסדר פעם ראשונההשלומי אתה מפריע לישיבת המועצ :רה"ע, מר רועי לוי

 

נו ביחד הגשנו הצעות החלטה לצלם את ישיבות מעצת העיר,  אנח  חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 זה כל כך קטנוני. 
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שלומי אני קורא אותך לסדר פעם שניה, אתה מפריע לישיבת המועצה. אני לא   :רה"ע, מר רועי לוי

 . תעצור את הצילוםאני מבקש ממך להתייחס לנושא. . רוצה לבקש ממך לצאת

 

 .אס לנושחרוצה להתיי אני חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

 . בבקשה תעצור את הצילום ותתייחס לנושא. אתה מפריע לישיבת המועצה :רה"ע, מר רועי לוי

 

 . תזמין משטרה חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

אני מבקש ממך  שלומי זינו פעם שלישית,    אני לא צריך להזמין לך משטרה.  :רה"ע, מר רועי לוי

 לצאת החוצה.  

 

במשטרה אם זה לא חוקי, אנחנו במדינת    אתה יכול להתלונן   חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 . חוק

 

 ניגש להצבעה: 

 

   כל ההחלטות יבואו  .אתה לא יכול לעשות את מה שאתה עושה חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 לאישרור מחדש. 

 

 אתה ממשיך להפריע לישיבת המועצה. :רה"ע, מר רועי לוי

 

 אתה מפחד מצילום? אתה שמקליט עובדי עירייה?   זינו:חבר מועצת העיר, מר שלומי 

 

 ת החלטה:עהצ

בתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כי מועצת העיר לא  5מאשרים, על פי סעיף 
 .2021 תתכנס לישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט וספטמבר

 הצבעה: 
 בעד 8
 נגד 0
 נמנע 0
 לא השתתף 1

 .ההצעה אושרה
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 . אתה ממשיך להפריע :רה"ע, מר רועי לוי

 

למה    ?תפות שליתלמה אתה פוגע בזכות ההש  ?ממה אתה מפחד  חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 ? אתה פועל בניגוד לחוק

 

 .2021וספטמבר אי קיום ישיבות מן המניין בחודשים אוגוסט  –2נושא מס' 

  :רה"ע, מר רועי לוי

 :  הצעת החלטה

)א( לחוק לתיקון דיני רשויות המקומיות )חיוב המדינה בסלילת רחובות(,  1בהתאם לאמור בסעיף  

 . "בר יהודה ורחוב הפלדה כ"רחובות ציבוריים דרךמכריזה על   ת העיר, מועצ1962-תשכ"ב

 

 לישיבת המועצה. אתה רוצה להתייחס לנושא השני? אתה ממשיך להפריע   :רה"ע, מר רועי לוי

 

 אני אתייחס לנושא הראשון.  חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

 אתה ממשיך להפריע, אני עוד פעם קורא אותך לסדר פעם ראשונה. :רה"ע, מר רועי לוי

 

 . אתה מפריע ,אני לא מפריע חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

אני מנסה להקריא כאן הצעת החלטה ואתה לא נותן.    ,אתה ממשיך להפריע  :רה"ע, מר רועי לוי

שאתה   בבקשה  מסכה  ותשים  להפסיק  ממך  מבקש  אני  שניה.  פעם  היום  לסדר  אותך  קורא  אני 

 מדבר.

 

אני יכול לדבר בלי    ,כשאני מדבר  ?לסדר היום  העלתלמה לא    חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו: 

 מסיכה אני בשמירת מרחק. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 docx.107892סימוכין:   

 

אתה מפריע לישיבה. אני מבקש ממך פעם שלישית. תצא החוצה בקשה אנחנו    : "ע, מר רועי לוירה

 . מנסים לקיים דיון

 

זינו: אתה תצא    ,אני לא אצא החוצה   .בוא תתמודד עם הביקורת  חבר מועצת העיר, מר שלומי 

 החוצה.  

 

   .אתה מפריע לדיון ,אנחנו מנסים לקיים דיון :רה"ע, מר רועי לוי

 

 .כל עוד שאני לא מקבל את זכות הדיבור שלי אתה גם לא תדבר חבר מועצת העיר, מר שלומי זינו:

 

 ניגש להצבעה: 

 

 תודה רבה. הנושאים שעל סדר היום הסתיימו. שיהיה חג שמח.  :רה"ע, מר רועי לוי

 

 *** נעילת הישיבה *** 

 

 רועי לוי

 ראש העיר 

 ת החלטה:עהצ

)א( לחוק לתיקון דיני רשויות המקומיות )חיוב המדינה בסלילת 1בהתאם לאמור בסעיף 

בר יהודה ורחוב הפלדה כ"רחובות  דרךמכריזה על  ת העיר, מועצ1962-רחובות(, תשכ"ב

 ."ציבוריים

 הצבעה: 
 בעד 8
 נגד 0
 נמנע 0
 לא השתתף 1

 .ההצעה אושרה


