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 : מינוי גזבר עירייה .8

 

הגזברהחדשערןלבב.בנושאמינויאניפותחאתהישיבה:היו"ר

 

ערן:עמיקםנגר -לוי את בלבבמבקשיםלאשר העירייה.שנבחר כגזבר מכרז

 עבורו מבקשים על95%אנו מנכ"ל -משכר הפנים.טבלתפי משרד

עודיתייצב26/03/16-הערכההיאשהואב לכאן יגיע הוא לעבודה.

 אישור יש מילים. מספר ויאמר התקציבמ"ממעט מבחינת הגזבר

מכרזכחוק.בנבחרהואיינתי,צוכפיש



מיבעד? :היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

 95%גובה שכרו יהיה  ים את מר ערן לבב כגזבר העירייה.מאשר : החלטה

 משכר מנכ"ל, בכפוף להנחיות משרד הפנים.
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 גן ילדים חב"ד: -וועדת הקצאות  .9

 

יןהראשוןתקופתההקצאהוההסכםעםחב"דיגןהילדיםברח'המנ:דרורמרגלית 

סיום עומדיםבפני וביקשו פנו הם ו, נוספת. עדתוהקצאהלתקופה

לעבו להם הורתה פרסום-עלדההקצאות פרסמו והם הנוהל פי

ראשון,לאהיובקשותנוספותלשימושבנכס,פרסמופרסוםשני,לא

ממליצה ההקצאות ועדת השני, הפרסום במסגרת התנגדויות היו

ו שנים ארבע של לתקופה המבנה את להם חודשים11-להקצות

הסכםשימושבשלבראשוןלתקופהשלעדסוףשנתולחתוםאיתם

ולאחרמכןלשלושתקופותנוספות2017הלימודיםהבאה,היינויולי

חודשים.11-ובסךהכלעדלארבעשניםו



מיבעד? :היו"ר



 פה אחד.   : בעד

 

להקצות לרשת "גני ילדים חב"ד בארץ הקודש" את גן הילדים  : החלטה

, למטרת 3842בגוש  48, המהווה חלק מחלקה 8ברחוב המניין הראון 

. בשלב ראשון ייחתם 2020ביולי  31הפעלת גן ילדים עד לתאריך 

, לעירייה 2017ביולי  31הסכם שימוש בגן לתקופה שעד לתאריך 

 12תהייה אופציה להאריך את ההסכם לשלוש תקופות נוספות של 

 חודשים כל אחד.

 

 

 .20:07בה בשעה אורן יגאנה וערן לבב הצטרפו לישי

 

 .יצאו מהישיבהאבירז, -חייטוטלי רומנו  שאול
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 . מרכז מסחרי נס ציונה-/ד'108נס/-32312-407כנית מס' ת .10

 

:היו"ר מס' לתוכנית סייגים108נס/-407-32312בנוגע כמה קבענו /ד',

.שנית,להורידחמשקומות.אחד,עדתמליאתבנייןעירולתוכניתבו

 על תעלה לא המוגן בדיור שלוש50שדירה תוך שאם וקבענו מטר

לבנות מתחילים לא מב,שנים צריךוהתוכנית קודם ושהוא טלת

ועדהמחוזית.ו.הואהגישהשגהלמשטחיהבניה60%לעשות

סייגאחדממהגםיתקבללאאנימבקשלקבלהחלטהבמועצהשאם

קומית.עדההמושקבענו,התוכניתתחזורחזרהלו

בין התנגחות תהיה שלא כדי הזאת התוכנית את עשינו אנחנו

הכוונות על שעלינו יתכן שקבענו, התנאים את קבענו קבלנים.

שלהקבלן,כעתהואמגישאתההשגהשלו.כפישאמרתי,האמתיות

ב אחת השגה תתקבל זהואם את מחזירים אנחנו המחוזית, ועדה

ועדההמקומיתונדוןמחדש.ול

תוצאה נשיג אחרת כי הסוף, עד יתקיימו שהסייגיםשקבענו חשוב

הפוכה.מיבעד?



 פה אחד.   : בעד

 

.התכנית תבוטלשאם כל הסייגים שקבענו לא יתקבלו,  מאשרים : החלטה
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 :"מרוויאס"גני  -הסדר פשרה  .11

 
פירוקשל:היו"ר ישצו שאתםיודעים, כפי היום. עלסדר ישנושאשאינו

מרוויאס לנו חייבים הם לחברה, נכסים כונס יש כולל11, מלש"ח
הקנסותוכלמהשקשור.


 חזרו לישיבה אבירז-חייט וטלי רומנו שאול


החלטה רוצהלקבל יחסיתהוגנתמאוד.אני שהיא ההצעהשלהם,

משפטו לבית יגיע זה שאם ליועמ"ששתינתן,לטובתנו, סמכות
הואיוצעלנו.ולמחלקתהגביהלקבלאתהסכוםהזהאם

 
ויצחקלויבמסגרתהליכיפירוק"גנימרוויאס"חברת:עו"ד, שולמית כהן-מנדלמן

מאחר ואחרים. כאלה נושים שהגישו תביעות לנוכח רגל ופשיטת

נס בנס-ולעיריית הנכס על יששעבוד מרוויאס-ציונה אולמי ,ציונה

במסגרתהליכיהפירוקתביעתחובובגללשישלנושעבודאנוהגשנו

 קדימה לאומי)בדין לבנק כפייששעבוד(גם הצעה, שאמרקיבלנו

 מכונסהנכסים, להגיעלהכרעהמוסכמתבתביעתהחובראשהעיר,

ולאורמלש"ח11בספריםשהואלנועלהחובהרשוםבאופןשישולם

-7ביןסכוםשקרןללאריבית,מלש"ח3.5השעבודשרשוםבערךשל

מלש"חברוטולפניתשלוםהוצאותכונסוהוצאותאחרותשבדין.7.5

ככל לאפשר, המנדט את מבקשים אנו העיר, ראש שאמר כפי

י הנכס ואכן ימשכו העירייהישההליכים הסכמת את לאפשר מכר,

המשפטיים היועצים ידי על גם מומלץ סכום שהוא הזה, לסכום

אותנובהליך.שמלווים

עודנציין,שבמימושישגםתשלומיםנוספים,שהכונסמשלםאותם

לקונה.דהיינו,ההצעהמתייחסתרקלחובותהנכסאתמוכרכשהוא

הרשומיםלחובתמרוויאס,כפישרשומיםבספריהעירייה.

 
נביאאתזהחזרהלשולחןהמועצה.אםהסכוםיהיהפחותמזה:היו"ר

מיבעד?


 פה אחד.  : בעד

 
את מתווה ההכרעה המוסכמת בתביעת החוב שהגישה  מאשרים : טההחל

 7-7.5ויצחק לוי, בסך של  "מרוויאס"גני העירייה בגין חובות 
 מלש"ח ברוטו )לפני הפחתות שייתכן ויבוצעו על פי דין(.
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 :וועדת תמיכות .12



:עמיקםנגר -לוי העירייה ידי על נבנה העמק בשכונת הכנסת והוקצהבית

 אותולעמותה ביתשמפעילה את להרחיב בזמנו ביקשה העמותה .

על שנבנו כנסת לבתי מסייעים שאנו להם השבנו אנו ידי-הכנסת,

תנאים מספר והצבנו שקבענוהרשות תבחינים פי על . הםאחד,

עומדיםבתנאישלהיחסביןההשקעהשלהעמותהלביןההשתתפות

 בבקשה פה מדובר המועצה. הםהתקדמו300,000לקבלשל שקל.

 הסכום את לשחרר כעת יכולים אנו ולכן הבינוי שהתנינובקצב

 היום להם. מופיעשנקצה את.בתב"ריםזה מאשרת הועדה

כאשרמרשורההקצאה , אגףהנדסהיפקחבשהואמהנדסזיגפריד

שאכןזהוובהתאםלקצבההוצאהולאישורכספיהתמיכהעלמימוש

אנונשחרראתהכסףבאופןהדרגתי.מבנה,הבנייתהוצאל



אותו:היו"ר הקצנו אנו פרטי, לאשטח זה העירייה, של הוא הזה המבנה

לה כדי השלמה וביקשה כסף אספה והיא ביתלעמותה את גדיל

מיבעד?הכנסת.



 פה אחד.  :בעד

 

, 14/2/16פרוטוקול מתאריך -את המלצות וועדת התמיכות מאשרים :החלטה

אש"ח להשלמת בית הכנסת בשכונת  300בדבר העברת תקציב של 

 "העמק".
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צו עבירות  - וחוק עזר )איכות הסביבה(חוק עזר מחזור  .13

 :הקנס



לנס :כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן העזר -חוק ברשומות(מחזור)ציונה פורסם

 14/01/2016מתאריך שנוכל מנת אתעל ולאכוף דוחות לתת

שבו, צוההוראות לאשר זה לעשות צריכים שאנו החוקי ההליך

עבירותקנסשקובעאילוסעיפיםיהיובריקנסותומהגובההקנסות.

 מועצת מליאת את עובר כזה שרהעירהליך הפנים, משרד את ,

המשפטים,ועדתחוקהחוקומשפטופרסוםברשומות.

מבקשיםלאשראתהעבירותודרגותהקנס(מחזור)בנושאחוקהעזר

.בחתימתישקיבלתםדבריההסברכפישמפורטבמסמך

 סעיף הוא קנס כעבירת לקבוע שמבקשים נוסף לחוק54סעיף א'

ציונה לנס העזר הסביבה)שמירת ושמירתאיכות מפגעים מניעת

והניקיון היום,(הסדר לנו יש לגנים. חיים בעלי הכנסת על שאוסר

נאסרתכניסהשלבעליחיים,בהםיותשקובעתגניםמסוימיםמדינ

רוציםלקבועאתהעבירה אנו רוציםלאכוףאתזהולכן זאתהאנו

כעבירתקנסומבוקשבזאתאישורכם.



לגינה, :היו"ר הכלבים את משחררים הכלבים בעלי שהיום שקורה מה

כלך.הכלביםעושיםצרכיםוהילדיםבאיםאחרכךלשחקוהכלמלו

משחקים שילדים מסוימים כניסתבגנים שאוסר שילוט נוציא

כלבים.

 

הילדיםעםהילדיםועםכלבהמשפחה:אורןיגאנה  הרבהמשפחותמגיעותלגני

שלו.זהחלקמההווי.

 

מצב:היו"ר את וראינו בבוקר לגנים הלכנו מנהלים, סיורי מקיים אני

 יכול הכלבים. של מהצרכים כתוצאה שבמקומותהלכלוך להיות

בעלים עם כלב של לכניסה נגביל סוףמסוימים לעשות צריך אבל ,

לנושאהזה.



לגנים:הדסשחורי ד"ר  כלבים הכנסת איסור שיש בארץ נוספים מקומות יש

ציבוריים?
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כמובן.:היו"ר

 

שקל.1,000דילאתהקנסלסכוםשלאניחושבשצריךלהג:, עו"דשאולרומנו 

 

:היו"ר שולמיתאני של ההצעה את שנקבל יכנסכהן-מנדלמןמציע ואורן

.מיבעד?שלאיסורהכניסהלגניםועדהעלמנתלקבועאתהשעותו



 פה אחד.  : בעד

 

את עבירות הקנס ודרגות הקנס לפי מכתב היועצת  מאשרים : החלטה

-ציונה )מחזור( התשע"ו-המשפטית המצ"ב, בעניין: חוק העזר לנס

ציונה )שמירת איכות הסביבה, מניעת -העזר לנס, חוק 2016

 .2003-מפגעים ושמירת הסדר והניקיון( התשס"ג
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 :תומר רחמים -הסמכת פקח  .14



לבדוק:יוסי סגרון נכנס הוא תפקידיו יתר ובין אצלנו, מנהל רחמים תומר

 מפגעים אותם צריךולאכוף הוא האלה למקומות להיכנס וכדי

תעודתפקח.לכןאנומבקשיםלאשרלותעודתפקח.



בקיא :היו"ר הוא הסביבה, איכות של לנושא מאוד מחויב רחמים תומר

הואטיפלבכלשבתחוםבצורהבלתירגילה.בהזדמנותאנייכוללומר

קיבלו המפעל ובעלי לייט אור של והרעשים הזיהום של הנושא

חברת שכרנו שנתיים. תוך המפעל את לפנות אסטרטגית החלטה

ייעוץכלכליתעםרו"ח,עו"דושמאיםשתבחןמהשוויהקרקעואילו

למועצה יגיע וזה בהתאםלועדה יהיה הכל לתתלהם. נוכל זכויות

ולבנייןעיר.היהקשהמאודלשכנעאתאיכותהסביבהלהיכנסלזה,

זה ואת נכנסו הם בסוף עבודהאבל ועשה עצמו על לקח תומר

מצוינת.מיבעדלהסמיךאתתומררחמיםכפקח?



 פה אחד.  : בעד

 

( לפקודת העיריות, מחליטים 1)264בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  : החלטה

, 36198273להסמיך את העובד מר תומר רחמים נושא ת"ז מס' 

ודת פי פק-כפקח עירוני, להשתמש בסמכויות הניתנות לשוטר על

, 1969-סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( התשכ"ט

בנוגע לעבירות על חוקי העזר העירוניים והחוקים המפורטים 

-בתוספת השלישית חוק בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד

1984. 

  



10 
 

 תב"רים: .15

 

:שמעוןגור 

 תב"רים חדשים

 

 אבי-הסדרתזכותדרךברחובאיתמרבן .1

₪40,000.-מבוקש:היקףתב"ר

₪40,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

 השתתפותהעירייהבהרחבתביתהכנסתבשכונתהעמק .2

₪300,000.-:השתתפותהעירייההיקף

₪300,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

 

 שינויים בתב"רים 

 (1266בנייתשלבא'בי"ספארקהמדע) .1

₪43,000,000.-תב"רמאושר:היקף

₪2,000,000.-הגדלהמבוקשת:

₪2,000,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

(1270בנייתשלבג'בבי"סלבהמושבה) .2

₪5,500,000.-היקףתב"רמאושר:

₪3,582,250.-החינוךבסך:להלןשינוימימון:השתתפותמ.

₪1,917,750.-ציונה:-השתתפותהקרןלפיתוחנס

 (890א')132עב'פיתוחבמתחםנס/ .3

₪21,000,000.-:היקףתב"רמאושר

₪1,500,000.-הגדלהמבוקשת:

₪953,000.-:מימון:השתתפותבעלים

₪547,000.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס



מיבעדאישורהתב"רים?  :היו"ר

 

 פה אחד.  : בעד

 

 .את התב"רים הר"מ מאשרים : החלטה
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 :בנקאישור פתיחת חשבונות  .16



בחוקאשר:שמעוןגור  בהתאםלהוראתהתיקון מבקשיםלאשרפתיחתחשבון

מגןעלכספיהמענקיםמפניעיקולים.

 

:, רו"חערןלבב  מבקששנשנהאתההחלטהללא שםאני דיקסיהציון ,בנק

ביותר.בנקעםהעמלותהנמוכותאנונבחר

 

:שמעוןגור  של סך להעביר מבקשים 2.2אנו לחריגותמהרזרבהמלש"ח

ואינפלציהלפרקשמונהשהואפרקהחינוך.איןשינויבתקציב.



מיבעד? היו"ר:



 פה אחד.  : בעד

 

 מאשרים. : החלטה
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 :/ח.מ. עמוס לוגסי/ח.מ. יעקב קורץח.מ. שחר רובין הצעה לסדר: .17



לסדר.ישנההצעה  :היו"ר



שהגישאתההצעהזהשחר :לירןיגודה  אורןרוביןמי עמוסלוגסייגאנה, אני, ,

קורצי.צרלישהגענולמצבהזהשאנוצריכיםלהעלותהצעותיעקבו

לסדרכאילוהעירמתנהלתכאילושישבחירותמחרבבוקר.מועצת

מספר לפני הקודמים הדיונים באחד זה את למנוע ניסתה העיר

לוהדבריםלאנותרהברירה,אףאחדלאמתכווןלפגועעחודשים.מש

אנחנו אבל אחד, לאף נזק שיגרם מתכוון לא אחד ואף אחד באף

)מצ"בהנוסח(ידועיםבאחדותנוולאצריךלהתנהלכך.



מאחרוהבאתםאתהנושאהזה,אניממנהאתמבקרהעירייהלבדוק:היו"ר

דעת.מיבעד?אתכלהטענותולהציגחוות



 פה אחד.  : בעד

 

למנות את מבקר העירייה לבדוק את הטענות שהועלו  מאושר : החלטה

 .בהצעה לסדר

 

 

 

 !הישיבה ננעלה
 
 
 

 ____________________________________________
 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם


