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 21בינואר 2019
סימוכין 20190121/01

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 15.1.2019

שמואל בוקסר – יו"ר ,סמדר אהרוני – סגן ומ"מ רה"ע ,אריאל אלמוג – סגן

נוכחים:

רה"ע ,רמי סקליטר ,עו"ד שאול רומנו ,עמוס לוגסי ,שמואל מזרחי ,גיל
אנוקוב ,פנינה זיו ,אליהו לוי ,מאיה פז שקולניק ,שחר רובין ,לירן יגודה.
חסרים:

סגן רה"ע  -נאור ירושלמי ,טלי חייט אבירז.

משתתפים:

דפנה קירן – כהן – מנכ"ל ,עו"ד שולמית מנדלמן-כהן – ,יועמ"ש ,ערן לבב –
גזבר ,ברית גופר – מנהלת לשכת רה"ע ,,אפרת דמארי – ראש מטה רה"ע,
שלמה אליהו – מבקר העירייה ,חלי טל – מ"מ אגף משאבי אנוש ,תומר
תדהר – דובר העירייה.

על סדר היום:
 .1אישור ועדות חובה וועדות רשות.
 .2אישור פתיחה ועדכון תב"רים.
 .3פרוטוקול ועדת הנחות מיום  3.1.19ומיום ( .8.1.19מונחים על שולחן המועצה).
 .4שינוי הרכב הועדה לקרן שיפוץ חזיתות בתים ברחוב ויצמן
 .5אישור נספח לחוזה וחוזה הפעלת מוקד-תאגיד המים "מי ציונה".
 .6תמיכות – אישור תבחינים  ,2019הגשת בקשות לתשלום מקדמות ופרוטוקול הועדה
המקצועית מיום .9.1.19
 .7קביעת מועדי ישיבות המועצה – שעות וימי ישיבות מליאה ,דרכי משלוח הזמנות,
פרוטוקולים והודעות אל חברי המועצה.
 .8המלצת הרשות המקומית למינוי נציגיה בוועדה המחוזית לתו"ב – מחוז מרכז.
 .9הסכם הרוטציה – סיעת "טוב לנס ציונה" – סיעת "נס ציונה ירוקה" ו"-נס ציונה
אחת(.מונח על שולחן המועצה)
 .10הודעת סגן ראש העיר אריאל אלמוג על פעילות התנדבותית בעמותה.
 .11אישור מינוי ושכר עוזר לראש העיר ואישור חוזה בכירים מנהלת לשכת מנכ"לית
העירייה.
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 .12החלפת נציג העירייה בדירקטוריון החכ"ל ועדכון בנוגע להחלטת דירקטוריון חכ"ל
למינוי מ"מ מנכ"ל החכ"ל.
 .13האצלת סמכות ראש עיר כרשות רישוי לעסק טעון רישוי – למ"מ מנהל אגף שפ"ע,
רפאל קריספיל וביטול האצלת סמכות למנהל אגף שפ"ע הפורש – יוסי סגרון .
 .14עדכונים:
א .כניסה לתפקיד מנכל"ית ,סגני ראש העיר.
ב .מ"מ מנהל אגף שפע
ג .סטאטוס שיטור משולב
ד .עיכוב בנייה – מבנה  – 3בי"ס פארק המדע.
הישיבה נפתחה בשעה 18:04
ראש העירייה:
אני פותח את ישיבת המליאה מן המניין.

סעיף  – 1אישור ועדות חובה וועדות רשות:
ראש העירייה:
הייתה לנו תקלה עם האופוזיציה .לפי החוק בכל ועדה חובה יש נציג אופוזיציה .לפי בקשתו
של שחר הוספנו ,שלחנו לכם את הרשימות המלאות.
שאול רומנו:
בכל הועדות שיש צורך בנציגי ציבור ,אני מבקש נציגי ציבור שלי.
אלי לוי:
גם אני מבקש.
ראש העירייה:
ככל שאין מניעה בדין ,כי יש מגבלה לכמות החברים ,נציגי ציבור מש"ס ומסיעת נטו יוספו.
גם אלמוג מבקש להצטרף.
מי בעד אישור והוספת נציג ,עפ"י הרכב הסיעות ככל הניתן ובכפוף להוראות כל דין?
בעד :פה אחד.
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החלטה :מאשרים.
 .1את הרכב וועדות החובה וועדת הרשות ואת יושבי הראש שלהן.
 .2את הנציגים בחברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה ,בכפוף לאישורים הנדרשים למינוי
 .3את הנציגים באיגוד ערים לאיכות הסביבה

הכל כמפורט בטבלאות הרצ"ב כנספח 1

סעיף  – 2אישור פתיחה ועדכון תב"רים :בכפוף למינוי לאישורים
הנדרשים
ראש העירייה:
קיבלתם את טבלת התב"רים( .מצ"ב)
ערן לבב:
אני מקריא את רשימת התברים לפתיחה ועידכון ,שני התב"רים המהותיים הינם תב"רים
בסך  2.5מיליון  ₪כל אחד לתכנון בי"ס -מדעי שלב ג' ואנטרופוסיפי  24כיתות.
כלל המימון הוא מהקרן לפיתוח.

שחר רובין:
אם יש גננות שלא מעוניינות להחליף לדשא סינטטי ,מה עושים?
ראש העירייה:
אנחנו נשאל את ההורים .ישבתי עם ועד ההורים ,הם ביקשו קטגורי דשא .חלק גדול כבר
החליף לדשא.
שולי מזרחי הצטרף לישיבה בשעה 18:10
ראש העירייה:
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יש שאלות? מי בעד אישור רשימת התבר"ים כפי שהוגשה?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את התב"רים כמפורט בטבלה הרצ"ב כנספח 2

סעיף  – 3פרוטוקול ועדת הנחות מיום  3.1.19ומיום ( 8.1.19מונח
על שולחן המועצה)
ראש העירייה:
פרוטוקול ועדת הנחות מיום 3.1.19 -ומיום  8.1.19-מונח על שולחן המועצה .-מי שמעוניין
לקבל פרטים ,מחמת צנעת הפרט ,יפנה ישירות לגזבר.
לירן יגודה הצטרף לישיבה בשעה 18:12
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
דנו בשתי הישיבות הנ"ל של ועדת ההנחות בכ 20-בקשות ,ההחלטות נמצאות אצל הגזבר,
ומנהל הגביה ,מחמת צנעת הפרט אנו לא מפרטים.

סעיף  – 4שינוי הרכב הועדה לקרן שיפוץ חזיתות בתים ברחוב
ויצמן
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מפרטת את שינוי הרכב הועדה לקרן שיפוץ מבקשים החלטה של איחוד הרכבים כדי שנעסוק
בשני התחומים.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
באישור המליאה אושרו תקנונים לקרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים ולקרן לשיפוץ
חזיתות בתים ברחוב ויצמן ,כחלק מהתקנונים נקבע בהם  -הרכב הועדה אנו רוצים לאמץ
את הרכב הועדה בקרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים כך שיהיה אותו הרכב ועדה גם
בקרן לשיפוץ חזיתות רחוב ויצמן.
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את שינוי תקנון הקרן לשיפוץ חזיתות בתים ברח' ויצמן כך שהרכב הועדה
בסעיף  1לתקנון יהיה אותו הרכב שנקבע בתקנון הקרן לסיוע במימון שיפוץ חזיתות בתים,
כמפורט להלן 3-6 ":חברי מועצה ביניהם יו"ר הועדה ,אשר נבחרו לכך ע"י מועצת העיר,
גזבר ,יועץ משפטי ,מנהל מחלקת תרבות הדיור ,מהנדס העיר".

סעיף  – 5אישור נספח לחוזה וחוזה הפעלת מוקד תאגיד המים
"מי ציונה"
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מקריאה – אישור נספח לחוזה וחוזה הפעלת מוקד תאגיד המים .
מבקשים אישור הנספח מה 1.4.17-וחוזה ההתקשרות מה1.1.20 -
גיל אנוקוב ופנינה זיו הצטרפו לישיבה בשעה 18:16
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים ההתקשרות עם תאגיד המים "מי ציונה" – הנספח לחוזה למתן שירותי
מוקד תקלות ל תקופה  1.4.17-31.12.19החוזה למתן שירותי מוקד החל מ.1.1.20 -

סעיף  – 6תמיכות – אישור תבחינים  ,2019הגשת בקשות
לתשלום מקדמות ופרוטוקול הועדה המקצועית מיום 9.1.19
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מוצג לכם פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית בענין תבחינים ותמיכות .היות ותקציב 2019
נשען על תקציב  ,2018ראינו לנכון לאמץ תבחינים שנת  ,2018מה שמאפשר לנו להמשיך
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את התמיכות בעמותות שהסתמכו על התמיכה הרשותית .ציינו בועדה שבהתאם למדיניות
העירייה נתאים את התבחינים ,אבל זה יהיה לאחר שיקבע תקציב וסדר עדיפויות.
שאול רומנו:
מי קבע את התבחינים ולמה?
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
ב 5.9.18-היתה קביעה אחרונה של מועצת העיר לעניין התבחינים והם מובאים בפניכם היום
כפי שאושרו אז.
אלי לוי:
אנחנו מקבלים אחוז מהתקציב ,אנחנו רוצים שתעלו את התקציב שלנו.
שולי מזרחי יוצא מהישיבהמהישיבה מחשש לניגוד עניינים
שחר רובין ולירן יגודה מבקשים להימנע מהשתתפות בהצבעה בשל חשש לניגוד עניינים
גיל אנוקוב:
לאור מצב תזרים המזומנים של עמותות שנתמכות על ידי העירייה ,אני מבקש מחברי
המועצה לאשר לגזבר להעביר באופן מיידי אחרי הישיבה את המקדמות לעמותות וזה עוד
לפני פרסום הפרוטוקול שייקח לפחות שבוע ,שבועיים .העמותות מחויבות בתשלומים
לרשויות ואי תשלום עלול להכניס אותם לבעיות.
ראש העירייה:
אנו לא ניתן לאף עמותה קיימת שהיתה בתבחינים ובבקשות ליפול בגלל בעיית קוצר זמן.
שאול רומנו:
אני מציע לקיים דיון כי אני לא יודע הרבה דברים ויש לי שאלות ,אין לי בעיה לעשות את זה
בצורה מסודרת בישיבה אחרת.
ראש העירייה:
אנחנו נביא תבחינים ורשימה חדשה ,כולל החלוקה.
שאול רומנו:
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אני חושב שצריך לקבוע משהו שיהיה מקובל על דעת הרוב.
ראש העירייה:
הכל יחזור לדיון ,שאול.
רמי סקליטר:
א'  -זה מוגבל לרבעון אחד .ב' – זה כפוף לבקרה תקציבית ,זה חלק מהתכנון ויהיה רואה
חשבון חצי חיצוני ,שכל מי שמקבל תמיכה מהעירייה ,הוא יבקר ברמה של דיווח חודשי ,על
מנת לוודא לא רק שהתבחינים מתאימים ,אלא שהתבחינים מתאים בהתאם להנחיות
המליאה ואם תהיה סטייה ,זה יובא לדיון מחדש ואם יהיה צורך לשנות ,נשנה בהתאם.

שחר רובין:
בועדת כספים יש תמיכת של תנועות הנוער .יש תנועות נוער קצת יותר חלשות ,אם לא
תשנה להם את התבחינים השנה ,הן פשוט תיסגרנה .חייבים לעשות שינוי תבחין עכשיו
במיידי לפני שתעביר את זה.
אני מבקש שבועדת הכספים לבדוק מה עושים עם תנועות הנוער על מנת שהן לא תיפגענה.
ראש העירייה:
ההחלטה היום היא כדי שהן לא תיפגענה ואפשר יהיה להעביר להן כסף.
החזון פה שונה לחלוטין ,שמענו מה אנשים רוצים ,אנחנו שומעים את הצרכים ויש גם
התחייבויות של ראש העיר הקודם בכתב שצריך לראות איך אנחנו מקיימים אותם.
מאיה פז שקולניק:
אנחנו עוברים עכשיו על כל הצרכים של תנועות הנוער ומנסים לייצר סטנדרט חד ערכי
לכולם .הבנתי שהנוער העובד והלומד בשנת  2017קיבלה עשרות אלפי שקלים והיתה עם
פעילים בודדים .לכן אנחנו בודקים את הכל.
אלי לוי:
אנחנו מקבלים  1%מכל הסכום .אני מבקש לבדוק את זה לפעם הבאה.
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ראש העירייה:
כפי שאמרתי ,אנחנו נדון בזה ,נשמע את כולם ונקבל החלטות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים  -את התבחינים לשנת  ,2019את הגשת הבקשות לתמיכה לשנת ,2019
ותשלום מקדמות ,בכפוף לעמידה בנוהל התמיכות ואישור הגזבר – הכל כמפורט בפרוטוקול
הועדה המקצועית מיום .9.1.19
שולי מזרחי חזר לישיבה.

סעיף  – 7קביעת מועדי ישיבת המועצה:
ראש העירייה:
עד עכשיו הישיבות התקיימו בימי רביעי.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
אנו צריכים בישיבה הזאת לקבוע את היום והשעה ומאותו רגע נעשה לו"ז שנתי ונעשה כל
מאמץ למעט אירועים חירום לדבוק בלו"ז הזה כדי שכולם יוכלו להיערך .בתמיכת ראש העיר
רצינו להציע והגם שעל פי חוק ,מדובר על  ,18:00להציע לכם את האפשרות להעביר את
ישיבות המליאה בבוקר משני טעמים ,יעילות ואפקטיביות של כולנו ,והטעם השני מדיניות
שמאפשרת גם לחברים שמתנדבים וגם לעובדים את חיי המשפחה ובערבים ככל שניתן
לאפשר לאנשים ללכת .ברור ומובן שאנשים שעובדים זה לא דבר פשוט ולכן זה גם מצריך
דיון והסכמה של כל חברי המועצה .אנו מאוד משתדלים גם בעירייה לקיים ישיבות בבוקר
ללא הטרחת עובדים ,לאפשר לאנשים ללכת למשפחות שלהם ולכן חשבנו לנכון להעביר גם
את ועדות המליאה .ישיבות תכנון עיר עברו לבוקר .אנו מתחייבים להציב לו"ז מוסכם מהיום
עד סוף השנה כדי לאפשר לכם להיערך מראש.
לירן יגודה:
זה לא הגיוני ,יש פה אנשים שמתנדבים גם בועדות ,לא רק שללא שכר ,גם להפסיד יום
עבודה זה לא הגיוני.
שחר רובין:
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ועדת בניין עיר מתקיימת בבוקר .כך גם ועדות מכרזים ,זה יותר מדי.
ראש העירייה:
אם כך ,אנו מציעים להעביר את ישיבות המליאה לימי שלישי במקום יום רביעי ,בחציון
הראשון של החודש בשעה .18:00
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים -את המועד הקבוע לישיבות המועצה :יום שלישי בחציון הראשון לכל
חודש ,בשעה ..18:00

עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
אתם צריכים לאשר שדרך משלוח וזימונים יהיו באמצעות המייל למעט מי שמבקש מודפס.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
אנחנו רוצים להבהיר כי אנו מבקשים לאשר שהדרך החוקית תהיה במייל ומי שיבקש ,יקבל
נייר.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים מסירת הזמנות לישיבות ,פרוטוקולים והודעות לחברי המועצה ,באמצעות
הדוא"ל ,לכתובת שמסר כל חבר מועצה.
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סעיף  – 8המלצת הרשות המקומית למינוי נציגה בועדה המחוזית
לתו"ב במחוז מרכז – רה"ע
ראש העירייה:
הממונה על המחוז פנה שנשלח ,אני מציע את עצמי .הסיכוי הוא מאוד קטן כי יש 50-60
רשויות במחוז מרכז ויש חמישה מקומות בסך הכל.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ממליצים -לשר הפנים על מינוי ראש עיריית נס ציונה ויו"ר הועדה המקומית לתכנון
ובניה נס ציונה ,מר שמואל בוקסר ,כנציג הרשויות המקומיות בועדה המחוזית מחוז מרכז

סעיף  – 9הסכם רוטציה – סיעת "טוב לנס ציונה" – סיעת "נס
ציונה ירוקה" ו"-נס ציונה אחת".
ראש העירייה:
מונח על שולחנכם הסכם רוטציה מיום .11.12.18
לירן יגודה:
זה לא היה בחומר.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
נכון ,כי זה מונח על שולחנכם.
ראש העירייה:
זה לא להצבעה ,זה רק לידיעה .זה הסכם בין נאור עם אלמוג  .על החילופין .החוק מחייב
לידע.
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סעיף  – 10הודעת סגן ראש העיר אריאל אלמוג על פעילות
התנדבותית בעמותה:
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
מקריאה את הוראת החוק ( :הוראות סעיף  15ב(ד) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה) 1975-
אריאל אלמוג:
העמותה משלבת בתוכה נערים ונערות עם חינוך מיוחד בכל הארץ .הם משתלבים בצה"ל,
כולם עיוורים ,כיסאות גלגלים ,מוגבלים ,אוטיסטיים ,במקום לשבת בבית הם רוצים לשרת,
זה פרויקט שאני עושה אותו בהתנדבות ואני אוהב אותו יותר מכל דבר שאני עושה בחיים.
מצהיר על הפעילות ההתנדבותית.
לירן יגודה:
האם העמותה הזאת נתמכת בעירייה?
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
בהסדר ניגוד העניינים שעשינו עם אריאל הוא נמנע מלעסוק בכל מה שקשור לעמותה ולכן,
ככל שהעירייה תרצה לעסוק בעמותה הזאת ,אריאל אלמוג ימנע.
אריאל אלמוג:
העמותה הזאת מביאה מלגות ,היא לא מקבלת.
מי שמוביל את זה זו טלי חייט ,בהרבה מאוד ערים מקבלים מלגות סטודנטים בעבור תוכנית
פר"ח .הם מלווים נער או נערה מהחינוך המיוחד כדי שיצברו שעות וזה מה שאנחנו עושים
פה בעיר .מי שמביא את התקציב זו טלי חייט ממפעל הפיס וזה לא תקציב של העירייה .יש
פרויקט שאנחנו משלמים לנערים ונערות בחינוך המיוחד בנס ציונה .וגם אגף הרווחה פתח
להם בית שהם יוכלו לגור בו ,חבר'ה עם צרכים מיוחדים .לא ביקשנו שום תמיכה מהעירייה,
הכל דרך משרד הרווחה .ויש פרויקט שמסייע בהפעלה של גן החיות.
שאול רומנו יצא מהישיבה
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עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
פנינה שאלה לגבי חוקיות העניין ואני משיבה כי לראש עיר וסגנים יש איסור על עיסוק נוסף
למעט עיסוק בהתנדבות ועל עיסוק בהתנדבות צריך  -להודיע לשר הפנים ולמועצה..

סעיף  – 11אישור מינוי ושכר עוזרים לראש העיר וסגן ראש העיר
ואישור חוזה בכירים מנהלת לשכת מנכ"לית עירייה:
ראש העירייה:
לגבי הסגנים לא מינינו.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מבקשים להציג לכם כרגע שני מינויים ,הראשון זה עוזר ראש רשות ,גיל בלאט והאישור טווח
שכר הוא  35-45אחוז שכר מנכ"ל והאישור השני הוא מנהלת לשכת מנכ"לית ,הגב' פנינה
זמיר ,היתה ראש לשכת ראש מועצת מזכרת בתיה ,שכר מנכ"ל  25-35אחוז שכר מנכ"ל.
ערן לבב – גזבר:
יש אישור תקציבי.

ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה:
 .1מאשרים את מינויו של עוזר ראש העיר מר גיל בלאט ת.ז ******** .בשכר של 35-45
אחוז משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישורים הנדרשים.
 .2מאשרים את מינויה של מנהלת לשכת המנכ"לית הגב' פניה זמיר ת.ז ******** .בשכר
של  25-35אחוז משכר מנכ"ל.
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סעיף  – 12החלפת נציג מועצה בדירקטוריון החכ"ל וכן עדכון
בנוגע להחלטת דירקטוריון חכ"ל למינוי מ"מ מנכ"ל החכ"ל –
מנכ"לית העירייה:
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מנכ"ל העירייה הקודם ,עמיקם ,היה מנכ"ל החכ"ל .איך שנחליט על צביון החכ"ל ,נפעל
בהתאם לועדת איתור רלוונטית למנכ"ל .אני מעדכנת שדירקטוריון החכ"ל קבע אותי
כממלאת מקום מנכ"ל עד אשר ימונה מנכ"ל קבוע .על פי הוראות הדין ,שליש מחברי
הדירקטוריון צריכים להיות נשים .היות ולא היה לנו ייצוג הולם של נשים ,מבקשים להוציא
את מהנדס העיר ולהכניס את אפרת דמארי ובכך לעמוד בדרישות החוק.
שחר רובין:
עמיקם שימש עד היום כמנכ"ל החכ"ל וכמנכ"ל העירייה ובכך חסכנו משכורת .אני מבקש
שכך זה גם ימשך.
ראש העירייה:
זה לא היה חוקי.
לירן יגודה:
עד היום לא היתה פעילות בחברה .אם יש כרגע איזושהי פעילות עתידית שמצריכה מנכ"ל
ופקידים ,אני מבקש שזה יגיע לכאן ואז נוכל לאשר את התפקיד.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
יש פרוצדורה של מינוי מנכ"ל קבוע ,אני צריכה ועדת איתור ומינוי ,את זה אנחנו לא יכולים
לעשות מקביל למינוי מיידי ולכן מוניתי כממלא מקום לא בשכר .כל עוד החכ"ל יישאר כפי-
שהוא היום ,אני מסכימה שזה מיותר .אם יהיה צורך להפוך את החכ"ל לחברה לפיתוח נס
ציונה ,אז זה יובא לשולחן המליאה.
שאול רומנו חזר לישיבה
ראש העירייה:
מי בעד?
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בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את מינויה של מנהל אגף תכנון אסטרטגי הגב' אפרת דמארי
ת.ז ******** .כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ ,בכפוף לאישורים
הנדרשים למינוי.

סעיף  – 13האצלת סמכות ראש עיר כרשות רישוי לעסק טעון
רישוי – למ"מ מנהל אגף שפ"ע ,רפאל קריספיל
ראש העירייה:
אני מאציל סמכות לרפאל קריספיל.
רפאל קריספיל:
ערב טוב ,אני בשירות העירייה כמ"מ מנהל אגף שפ"ע ,גרתי בנס ציונה  10שנים ,הייתי
מנכ"ל אוטו סנטר ,סמנכ"ל בפלאפון ,אלוף במילואים ובאתי בשליחות לעשות עבודה ארוכת
שנים למען ולטובת תושבי העיר.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש:
על פי חוק רשות עסקים ,ראש הרשות הוא רשות רישוי לעניין עסקים טעוני רישוי ואמור
להיות זה שחותם על רשיונות עסק וכיו"ב ,ראש העיר מבקש להאציל את הסמכות הזאת
לרפאל קריספיל.- .
כמו כן ,אנו מבקשים להודיע על ביטול  -האצלת הסמכות שניתנה בזמנו למנהל אגף שפע
הפורש ,מר יוסי סגרון.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים  -האצלת סמכות ראש העיר לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה  1975למר רפאל קריספיל
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ת.ז ******** .מ"מ מנהל אגף שפ"ע ,כרשות רישוי לעסק טעון רישוי ,עפ"י חוק רישוי עסקים
תשכ"ח.1968-

סעיף  – 14עדכונים
ראש העירייה:
א .כניסה לתפקיד של סגנים ,מנכ"לית ,מ"מ מנהל אגף שפע:
נתתי הוראה לשנות את המחלקה לרישוי עסקים למחלקה לקידום ורישוי עסקים.
שייכנס בראש שזו מחלקה שבאה לעזור ולא להפריע.
אישרנו את הסגנים ,ב 1-לחודש נכנסנו לתפקיד הסגנים בשכר ,סמדר ונאור .אנו מברכים
את המנכ"לית על כניסתה לעבודה .דפנה התחילה את תפקידה ב ,1.1-אנו מאחלים לה
הצלחה רבה ואנו בטוחים בהצלחתה.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מפרטת את קורות חייה .אני פה מתוך בחירה והרבה אמונה בדרך הציבורית ואני שמחה
להצטרף לנס ציונה ושיהיה לנו בהצלחה.
ראש העירייה:
ב .סטטוס שיטור משולב -
אנו מאחלים לרפי הצלחה ,יש לו לא מעט עבודה ואנו סומכים עליו.
שיטור משולב – לקחתי את זה כפרויקט אישי להחזיר את המשטרה .החל מיום ראשון
המשטרה חוזרת לנס ציונה .אתמול ישבתי עם מפקד המרחב ,תת ניצב ,מוטי ארדעי .ביום
ראשון חוזרים למצב הקיים ,תהיה ניידת אחת שיישב בה שוטר ופקח ,יהיה כתוב עליה
משטרה ויהיה לה צ'קלקות .בנוסף ,יהיו שני שוטרים שיהיו קבוע ברחוב ויצמן רגלי .הם
קובעים את התורנויות ,אני סומך עליהם .היתה ישיבת עבודה היום ,קבעו איתם אפילו לגבי
המדים שילבשו ,על מנת שזה יהיה בצורה מסודרת ועד סוף יוני התחייבנו להעביר את כל
הפקחים קורס פקחים במש"מ ולספק להם מדים ותוויות על פי הדגם והנוסח שאושר.
שחר רובין:
הסמכויות נשארות אותו דבר?
ראש העירייה:
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יש שוטר ויש פקח .מערכת ההוצאות של העירייה נשארת אותו דבר,ועפ"י חוק העזר שירותי
שמירה ,לא השתנה שום דבר.
לירן יגודה:
אני חושב שגם ניידת טיפול נמרץ חשוב שתפעל בשם העירייה ותעמוד למען תושבי נס ציונה
ואז זה באמת יהיה מושלם.
ראש העירייה:
עד עכשיו עברו  43בחורים קורס עזרה ראשונה .אני במשא ומתן עם מד"א ,הם רוצים
להעביר לפה את כל מטה מחוז שפלה .אם נצליח לעשות את זה מסודר ,יהיו פה  5ניידות
באופן קבוע.
אלי לוי:
גם מכבי אש אין באזור הזה וזה מאוד חיוני.
ראש העירייה:
ישבתי גם עם מפקדי כיבוי אש .זמן התגובה שלהם מרחובות או מראשון הוא עניין של דקות.
לעשות פה תחנה זה סיפור מסובך .אם הם רוצים ,אנחנו ניתן להם מקום ,אבל הם לא
רוצים.
ג .עיכוב בבניה מבנה  – 3ביה"ס פארק המדע -
אני רוצה שתדעו שיש לנו בעיה .לא רציתי להוציא את התב"רים הגדולים של בתי
הספר ,רציתי לעשות את זה בהתאם לתוכנית פיתוח לחמש שנים .עד היום זה היה
תוכנית לשנתיים ולדעתי זה זמן קצר מדי .לדעתי צריך להסתכל חמש שנים קדימה
בנושא התפתחות העיר .בבדיקה שערכנו ראינו שבית הספר האנתרופוסופי כבר לא
עומד בציפיות ,אז אנחנו יוצאים לתכנון בית ספר  24כיתות .ובעיה נוספת מהותית
עם בית ספר פארק המדע.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
מציגה את המספרים בבית ספר פארק המדע .בתשפ"א יהיה לנו חוסר בשלוש כיתות.
ובתשפ"ב כבר נהיה בחוסר של  10כיתות לימוד .אגף החינוך העלה דרישה ,בדקנו אותה.
יישום בסדר גודל כזה ייקח שנתיים וחצי ולכן אם רצינו לעמוד ביעד של תשפ"א ,היה צריך
להתחיל בביצוע כבר במרץ ,אז בעצם יש לנו פה עיכוב של שנה .נאלצנו לאשר את התב"ר
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היום כדי לאפשר מיד בתחילת תכנון והיתרים ,אני מקווה שזה ייקח כשמונה חודשים .אנחנו
בשאיפה שהליך מכרזי לא ייקח יותר משלושה חודשים .הכוונה שלנו לסיים ביוני  21כדי
שבספטמבר  21כבר נהיה עם אפשרות אכלוס .זה מחייב אותנו לייצר פתרונות כדי שלא
תרד לטמיון שנה לאחר מכן ,נעמוד על הדבר הזה כדי לאפשר גם את הפתרון הכולל וגם את
הזמני.
שחר רובין:
למה לוקח  8חודשים היתרים? צריך להתחיל מיידית.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
אני לא יכולה להוציא הזמנה לאדריכל לפני שאתם מאשרים את התב"ר.
שחר רובין:
צריך לזרז את זה כמה שיותר מהר.
שאול רומנו:
היום יש ביטוי שנקרא פרס קנס מול הקבלנים .אם אנחנו נמצאים במצוקה ,ב 2019-אין לנו
חוסר בכיתות ,אני מבין שהחסר הוא ב 2020-לשלוש כיתות ,אני חושב שזה מספיק זמן
לבנות קומה ראשונה ולעמוד בלוחות זמנים ,תוך תכנון ,היתר ,כשאנו אלה שמתירים
במערכת וגם לקחת קבלן שייבנה מהר ,עובדים  10-12שעות במקום  6שעות ועומדים
ביעדים.
ראש העירייה:
אין לנו עדיין תכנון של הבניין .בדקנו אם יש אפשרות לבנות את זה מודולרי ,זה לא ניתן ,כי
הכל על עמודים וזה לא עובד .אני גם לא בטוח שחוקית מותר לנו לעשות קנס פרס.
עו"ד דפנה קירו כהן  -מנכ"לית:
אנחנו נעשה ככל שניתן כדי לקדם את לוחות הזמנים.
שאול רומנו:
אני מוכן לעזור בסיוע הזירוז מול כל הגורמים.
ראש העירייה:
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אני אמנה אותך לפעול בנושא.
שאול רומנו:
אשמח לעשות את זה בהתנדבות.
הישיבה ננעלה בשעה 19:03
השעה כעת  – 19:45בהסכמת כל חברי המועצה הישיבה ממשיכה לצורך עדכון נוסף ודיון
בהצעה לסדר של סיעת לב.
ראש העירייה:
עדכון נוסף:
הבאנו לסיום תפקידו של התובע העירוני .אנו נצא למכרז חדש.
לירן יגודה:
ברגע שהצעה לסדר קשורה לתקציב ,אם היה דיון על הצעה לסדר שלנו לפני התקציב ,יכול
להיות שהיינו משתכנעים .כרגע המצב הוא שההצעה לסדר היא בסוף.
מקריא את ההצעה לסדר.
אלי לוי:
אני ראיתי בתקציב שלא נוספו משרות.
סמדר אהרוני:
גיוס כח אדם זה נעשה בהתאם לצורך.
לירן יגודה:
עד היום הסתדרו יפה מאוד עם הפקידים והעוזרים ולא צריך היה להגדיל את זה.
סמדר אהרוני:
אני מציעה שתבדוק את התפקידים של הסגנים ומה הושת עליהם ואז תביעו דעה.
ראש העירייה:
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מי בעד ההצעה?
בעד :שחר רובין ,לירן יגודה.
נגד :שמואל בוקסר ,אריאל אלמוג ,אלי לוי ,רמי סקליטר ,סמדר אהרוני ,מאיה פז שקולניק,
עמוס לוגסי ,שאול רומנו ,שולי מזרחי ,גיל אנוקוב ,פנינה זיו.
החלטה :מחליטים ברוב קולות לא לקבל את ההצעה לסדר ,ולא לכלול את הנושא בסדר
היום.
לירן יגודה :לכן – מבקש לדון בנושא ההנחה לחוף פלמחים.
ראש העירייה:
אני מפנה אותך להודעת העירייה.
לירן יגודה:
קראתי אותה.
ראש העירייה:
כתוב שם בפירוש שהתקציב הוקפא לחשיבה מחדש .מי שנוסע עד היום לחוף פלמחים,
במקום ששילם  5שקלים ישלם  10שקלים.
לירן יגודה:
אבל מדובר על צעירים.
ראש העירייה:
הכסף הזה כנראה ילך לנסיעות מסובסדות לצעירים שאין להם אוטו בחודשי הקיץ וזה מה
שכתבנו בפוסט.
שחר רובין:
בסך הכל מדובר בהצעה לסדר על פקידים.
אלי לוי:
שחר ,חברי ,זה הצעה לא ראויה .אם היתה תוספת של עובדים ,אתם צודקים.
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לירן יגודה:
אבל יש שינוי בסעיפי התקציב.
ראש העירייה:
אני נועל את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה 19:50

חתימת ראש העיר

חתימת מנכ"לית

נס ציונה

עיריית נס ציונה
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נספח  – 1תב"רים

תב"רים חדשים
היקף תקציבי

יעוד

מקורות מימון

ב₪-
1

איטום מבנים ושיקום גגות

800,000

במוס"ח וציבור

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
₪ 800,000

2

דשא סינטטי בגני ילדים

2,000,000

3

הקמת מבנה שירותים לבית

650,000

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
₪ 2,000,000

הכנסת הגדול
4

₪ 650,000

עבודות בינוי פיתוח במבני

1,000,000

חינוך וציבור
5

שיקום מבנים ותשתיות

1,000,000

שיפוץ ושיקום מגרשים

500,000

שיקום ושידרוג גנים ברחבי

1,000,000

תכנון שלב ג' בי"ס מדעי

2,500,000

הקרן לפיתוח נס-ציונה:
₪ 2,500,000

תכנון בי"ס  24כיתות
(אנטרופוסופי)

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
₪ 1,000,000

(פארק המדע)
9

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
₪ 500,000

העיר
8

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
1,000,000

ואולמות ספורט
7

הקרן לפיתוח נס-ציונה :
₪ 1,000,000

עירוניות
6

הקרן לפיתוח נס-ציונה :

2,500,000

הקרן לפיתוח נס-ציונה:
₪ 2,500,000
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שינויים בתב"רים
היקף תקציבי השינוי

תב"ר יעוד

מקורות מימון

ב₪-
1364

11,750,000

בניית אולם
ספורט ברח'

הגדלה מבוקשת
לרכישת ציוד :
₪ 200,000

הקרן לפיתוח נס-
ציונה ₪ 200,000 :

ההסתדרות
במקיף ב"ג
935

פיתוח תשתיות

6,250,000

לצורך ביצוע עבודות הקרן לפיתוח נס-

וסלילת רחובות

פיתוח ברח' פלמינגו ציונה ₪ 700,000 :

במתחם

הגדלה מבוקשת :
₪ 700,000

פרטיים
נס 105/א'
999

תכנון תב"רים
כללי

1,000,000

הקטנה מבוקשת
₪ 500,000

הקטנת השתתפות
הקרן לפיתוח נס-
ציונה בסך :
₪ 500,000
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