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היו"ר:

עדכונים:
אני פותח את הישיבה.
נושא הקפאה לפני בחירות התחיל ,שולמית תפיץ את ההנחיות.
אנו נמצאים  11חודשים לפני הבחירות ,הבחירות תתקיימנה
בתאריך .30.10.2018
אנחנו מכינים תקציב לשנה הבאה ,בסוף חודש דצמבר זה יגיע
לאישור המליאה ,לאחר שזה ידון בוועדת הכספים.
קיימת וועדה ברשות מנכ"ל קריית התרבות ,שמשתתפים בה
נציגי המועצה ,שתביא לנו מסגרת לאירועי  .135צריך לבדוק מה
מותר לעשות בעקבות הבחירות.
אתמול התקיים טקס  100שנה לכיבוש קרב עיון קרא ,היה טקס
מרשים ומכובד .מי שלא היה מוזמן ללכת לשם .המקום לא נגיש
לנכים ,אפשר להגיע מסביב.
קיבלנו פרס דגל היופי בפעם החמישית .אני חושב שמגיע ברכות
לעובדי העירייה שעשו מאמצים גם בהנדסה וגם בשפ"ע
והמנכ"ל .קיבלנו את זה בזכות ולא בחסד.
אני רוצה לעדכן שהוקם בית ספר פרטי בטירת שלום ,בניגוד
להחלטת בית המשפט .הנחיתי את היועצת המשפטית לתבוע
אותם על ביזיון בית משפט .גם מי שהשכיר להם את המקום
עבר על החוק.
בשעה טובה קיבלנו בשורה שכנראה נקבל אולם ספורט .לפי
אמות המידה הקיימים אנחנו בפנים ,אם לא יהיו שינויים.
האולם יוקם בשטח של התיכון החדש ,כי יש שם חניות ואפשר
שבית הספר ישתמש בו במשך היום .עלות אולם כזה כ60-
מלש"ח .הקצנו  4מלש"ח לתכנון .יש לנו מתכנן .האולם ישמש
את בית הספר לאורך כל השנה.
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מתן תרומה לבית החולים "קפלן":

היו"ר:

בית חולים "קפלן" מקים מחלקת עיניים חדשה ומקיים אירוע
ב"חוות אלנבי" בקיבוץ נצר סירני ,הם ביקשו תרומה של 5,000.-
שקלים ,אם אתם מאשרים .מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד מתן תרומה על סך  ₪ 5,000.-לבית חולים
"קפלן".
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המלצת וועדת שמות:

היו"ר:

יש לנו מספר תכניות למגורים ותעשייה ,שקבענו שמות לרחובות
שיהיו בעתיד.
סמדר ירון מרכזת את וועדת השמות.
וועדת השמות דנה והחליטה לקרוא שמות מגוונים.

ירון סמדר:

יש את התוכנית של פיקוד העורף בכניסה לנס ציונה ,בצמוד
לשכונת גבעת הצבר  -נס/130/ב' ,שם אנו ממליצים לתת שמות
של כוכבי לכת :צדק ,שבתאי ,אורון ,נגה ,חמה ומאדים.
בנס - 134/שכונה ממולה:
נתנו שמות של נשיאים וראשי ממשלה :אשכול לוי ,זלמן שזר,
חיים הרצוג ,יצחק נבון ,אריאל שרון ,יצחק שמיר ורחוב אחד על
שם גדוד .890

היו"ר:

זה הגדוד שאריק שרון פיקד עליו.

ירון סמדר:

שכונה נס - 155/קראנו על שמות של זמרים :שייקה אופיר,
שושנה דמארי ויפה ירקוני.
שכונה נס/145/א' (בפארק המדע) מקבלי פרסי נובל  -שלושה
רחובות חדשים על שם אפרים קציר ,שי עגנון ושמעון פרס.

היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את המלצת וועדת השמות.
סמדר ירון עזבה את הישיבה.

אבירז-חייט טלי :מבקשים בסבב הבא של וועדת שמות שתהיה שכונה או
רחוב על שם אנשי חינוך בעיר נס ציונה שהטביעו את חותמם
בצורה יוצאת מגדר הרגיל.
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שולי מזרחי יצא מהישיבה בשל חשש לניגוד ענייני
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פרוטוקול וועדת תמיכות:

עמותת א.כ .נס-ציונה  -הבקשה עומדת בדרישות הנוהל
לוי-נגר עמיקם:
לעניין אישור מקדמה .הוועדה ממליצה לאשר מקדמה על סך של
 ₪ 50,000.על חשבון תקציב .2018עמותת הפועל טירת שלום  -העמותה הגישה בקשה למקדמה על
חשבון  2018בגובה של  ₪ 10,000והגדלת התמיכה ל.₪ 45,000-
הדרישה למקדמה של  ₪ 10,000.-אינה עומדת בהוראות נוהל
תמיכות ועל כן ,אנו ממליצים לאשר מקדמה על סך ₪ 7,500.-
בלבד .הבקשה להגדלת התמיכה תידון במסגרת הבקשות לשנת
.2018
עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה (:)2014
העמותה הגישה בקשה לערבות העירייה להלוואה על סך
 .₪ 200,000הלוואה זו תוחזר לבנק מיד עם קבלת תקציב .2018
הוועדה ממליצה לאשר מקדמה בסך  ₪ 200,000.-על חשבון
תקציב  ,2018מאחר והליך זה יחסוך עלויות לעמותה ועל פי
נוהל תמיכות.
היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים המלצות וועדת התמיכות  -פרוטוקול ישיבה מתאריך
 71באוקטובר .2017
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לוי-נגר עמיקם:
:2018

אנו מציעים לשנות שני דברים בלבד ,התבחינים לשנת

א .תנאי הסף  -לשנות ניסוח המשפט " -תמיכה תינתן לתחום בו
מבוקשת התמיכה" ,במקום "לתחום הנתמך" .זה שינוי סמנטי.
ב .חלוקת תקציב הנוער  -אנו ממליצים לשנות את היחס בין מספר
הפעילים לבין הפעילות ,החלפנו את זה בגלל האופי המיוחד של
העמותה ("כנפיים של קרמבו") שהיא בעלת צרכים מיוחדים,
וממליצים לשנות היחס לטובת  30%הפעילים ו 70%-לטובת
הפעילות.
כהן יצחק:

השאר נשאר אותו דבר?

לוי-נגר עמיקם:

כן.

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את שינוי התבחינים בהתאם.
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שמואל מזרחי חזר לישיבה
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אישור הסכמי פשרה לפי סעיף  779ולפי סעיף :777

היו"ר:

מי שרוצה לדעת במה מדובר ,מוזמן ללכת לראות בגזברות.

לבב ערן:

שני הפרוטוקולים שמונחים בפניכם אחד לפי סעיף  338והשני
לפי סעיף  ,339נידונו שניהם גם בוועדה המקצועית וגם בוועדת
ההנחות ,מדובר חלקם על מחיקת חובות ועל הסכמי פשרה.
הסדרי הפשרה מחיקה של  ₪ 683,000.-ומחיקת חובות כ6.7-
מלש"ח ,מדובר בעיקר בחברות שכבר לא קיימות ,פשטו רגל,
אין להם נכסים .אנו בודקים כל אחת מהחברות אם יש לה
נכסים או לא .לכל אחת מהחברות יש דוח חקירה שנעשה על ידי
משרד חיצוני ,עורך דין חיצוני בודק ונותן המלצה מה לעשות עם
כל אחד מהחובות .מי שרוצה לעיין בשמות ,הם נמצאים אצלי.

היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את החלטות הוועדה לבחינת חובות מתאריך
 27/09/2017וועדת הנחות מתאריך  ,01/10/2017להסכמי פשרה
לפי סעיף  779ומחיקת חובות לפי סעיף .777
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לבב ערן:

.70

פרוטוקול וועדת הנחות מתאריך :01/10/17

מונח על שולחנכם ,מי שמעוניין לעיין מוזמן.

המשך הטלת וגביית היטל שמירה מכח חוק העזר לנס-

ציונה (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח:2017-

חוק העזר לנס-ציונה (שמירה ,אבטחה
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד:
וסדר ציבורי) אושר על ידיכם במליאה בחודש אפריל השנה
בתיקון התוספת שלו ,שמדברת על התעריף .בחוק הזה קיים
סעיף שקובע שהמשך הטלה וגביית היטל השמירה לאחר ה-
 ,31/12/17יהיה טעון אישור מועצת העיר ושר הפנים .לאור זאת
אנו מביאים לאישורכם את המשך ההטלה וגביית היטל
השמירה על פי החוק מה 1/1/18-ואילך .אני רוצה להבהיר
שהחוק הכולל תיקון התעריף ,יפורסם ברשומות .קיבלנו את
אישור משרד המשפטים ,מדובר בחוק העזר לנס ציונה (שמירה,
אבטחה וסדר ציבורי) ,תשע"ח ,2017-הוא מחליף את חוק העזר
משנת  .2016היום אנו מביאים לאישורכם את המשך ההטלה
והגביה על פי החוק ,החל מה ,01/01/2018-הכל בכפוף לכך
שברמה הארצית ובחקיקה תוארך הוראת השעה שעל פי סעיף
 )33( 249לפקודת העיריות ,הנותנת סמכות לרשויות המקומיות
לעסוק בשמירה ,אבטחה וסדר ציבורי .אנחנו מאשרים את
המשך ההטלה והגביה של היטל השמירה החל מה.1/1/2018-
אהרוני סמדר:

מה זה אומר המשך הטלה וגביה?

שהחל מה 1.1.18-מאשרים כאן את
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד:
ההטלה והגביה של היטל השמירה ,כפי שהוא מופיע בחוק העזר
שאושר בשנה זו.
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לוי-נגר עמיקם:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את המשך הטלת וגביית היטל שמירה החל
מתאריך  01בינואר  ,2017על פי חוק העזר לנס-ציונה (שמירה,
אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ח.2017-

.71
לבב ערן:

חברה כלכלית  -הקטנת ערבות:
העירייה העמידה בשנת  2013ערבות בסך  1מלש"ח לטובת
החברה הכלכלית לצורך רכישת מבנה .מאז ,החברה הכלכלית
החזירה סך של כ  ₪ 600,000.-מתוך הערבות .מאחר והעירייה
כשהיא נותנת ערבות ,אנו שמים כספים בצד ,אני מבקש להקטין
את סך הערבות ל  ₪ 400,000.-בלבד.

לוי-נגר עמיקם:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים הקטנת הערבות לחברה הכלכלית לסך של -
₪ 700,000 .
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אישור עבודות חוץ-עובדי עירייה:

דנו בבקשה של תומר רחמים ,מנהל איכות סביבה ואגף
לוי-נגר עמיקם:
שפ"ע שביקש לעבוד באופן עצמאי בעבודות של הוראה וחניכה
לסטודנטים ,אנו אישרנו לו את העבודות חוץ כמרצה וגם סיוע
לסטודנטים ,בכפוף לכך שזה לא יהיה בשעות עבודה ובכפוף
לחוזה אישי שלו ולחוק .הוא ינהל ישירות את הספרים מול מס
הכנסה וחתימה על אי ניגוד עניינים וכמובן שעבודתו בעירייה
תהא בעדיפות ראשונה.
השני הוא רועי פראתי ,שהוא עובד בקידום נוער באגף החינוך,
הוא ביקש לעבוד באופן עצמאי כמטפל .המגבלה שלו ,לא לטפל
בתושבי נס ציונה או מי שמטופל בקידום נוער כדי למנוע ניגוד
עניינים .הוא ינהל ישירות את הספרים מול מס הכנסה וחתימה
על אי ניגוד עניינים וכמובן שעבודתו בעירייה תהא בעדיפות
ראשונה .מי בעד?
בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד.
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אישור פרוטוקולים-וועדת ביקורת ,מס':9,10,11,12 :

יגודה לירן :ראשית ,אני רוצה לומר תודה לציפי ,שמאוד עוזרת בוועדה.
מקריא את המלצות וועדת הביקורת בנוגע לביקורת בשיבוץ גני
ילדים.
מקריא את המלצות וועדת הביקורת בנוגע לביקורת של תחילת
עבודות בטרם אישור התב"ר.
לבב ערן:

היו שני מקרים שהחלו בעבודות לפני שאושר התב"ר במליאה.
היום אנו מקפידים לא לאשר הוצאה לפני שהתב"ר מאושר.
לפעמים יש דברים שהם חובה ,כמו תיקון החשמל בבית ספר
התיכון ,שלא ניתן היה לחכות למליאה.

אהרוני סמדר:
לבב ערן:

לא ניתן לעשות במקרה כזה אישור טלפוני?

אסור לעשות אישורים טלפוניים.

יגודה לירן :מקריא את המלצות וועדת הביקורת בנוגע לפתיחת חשבונות
לכל תב"ר.
פתיחת חשבונות לכל תב"ר.
היו"ר:

לפתוח חשבון לכל תב"ר זה אבסורד .ישנם משרדים ממשלתיים
או מוסדות ממשלתיים שמחייבים אותנו לפתוח חשבון מיוחד
ואנחנו עושים את זה.

יגודה לירן :מקריא את המלצות ועדת הביקורת לגבי חובות של עובדי
עירייה.
היו"ר:

יש כל הזמן ביקורת למה קולטים עובדים עם חובות ארנונה.
אפשרות אחרת להגיד שמי שיש לו חוב לא יעבוד בעירייה ,אבל
זה לא הגיוני ואנחנו משתדלים לעשות הסדרי החזר חוב
לעובדים.
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יגודה לירן :המלצת וועדת הביקורת לגבי אי כינוס ישיבות חובה :ביקשנו
שהמבקר יבצע בדיקה של הועדות עצמן ונגיש את זה לראש
העיר ,כדי שהועדות יתכנסו ,כי זה חובה בהתאם למשרד הפנים
לכנס את הוועדות.
היו"ר:

מי בעד אישור הפרוטוקולים  -וועדת הביקורת?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד.
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לבב ערן:

תב"רים:
תב"רים חדשים

 .1רכישת גנרטור
אומדן לאישור
מימון הקרן לפיתוח נ"צ

₪ 120,000.₪ 120,000.-

שינויים בתב"רים
 .1תכנון התשתיות והפיתוח נס/במ)736(120/
היקף תב"ר מאושר ₪ 23,500,000.-
₪ 21,420,179.ביצוע בפועל
₪ 20,520,060.מימון השתתפות בעלים
₪ 900,119.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪1,599,881.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .2התחדשות עירונית מתחם יד אליעזר ()881
היקף תב"ר מאושר ₪ 1,474,577.-
₪ 1,474,746.ביצוע בפועל
מימון משרד הבינוי והשיכון ₪ 1,450,373.-
₪ 24,373.הקרן לפיתוח נס-ציונה
וסגירת התב"ר
 .3סימון כבישים ()990
היקף תב"ר מאושר ₪ 1,700,000.-
₪ 1,581,188.ביצוע בפועל
₪ 588,785.מימון משרד התחבורה
₪ 992,403.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪13,625.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
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 .4שיקום חזיתות רחוב ויצמן ()1009
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,000,000.-
₪ 539,000.הגדלה מבוקשת
₪ 539,000.מימון השתתפות בעלים
 .5עבודות פיתוח במתחם נס( 123/פארק המדע) ()1013
היקף תב"ר מאושר ₪ 13,500,000.-
₪ 4,028,850.ביצוע בפועל
₪ 9,471,150.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .6תכנון תוספת לביכנ"ס רח' התחיה ()1040
היקף תב"ר מאושר ₪ 102,000.-
₪ 98,410.ביצוע בפועל
₪ 3,589.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .7נס 151/שלב א' ()1110
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,800,000.-
₪ 1,864,740.ביצוע בפועל
הקטנת השתתפות הקרן ב₪ 935,260.- :
וסגירת התב"ר
 .8המשך רח' הספורט עבודות פיתוח וסלילה ומגרש חניה ()1138
היקף תב"ר מאושר ₪ 3,000,000.-
₪ 1,586,005.ביצוע בפועל
הקטנת השתתפות הקרן ב₪ 1,413,995.- :
וסגירת התב"ר
 .9תכנון הרחבת האצטדיון ל 6000 -צופים ()1144
היקף תב"ר מאושר ₪ 600,000.-
₪ 88,400.ביצוע בפועל
מימון הקרן לפיתוח נ"צ ₪ 88,400.-
הקטנת השתתפות הקרן ב₪ 11,600.- :
וסגירת התב"ר
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 .10עריכת שומות כנגד תביעות על ירידת ערך בגין תוכנות תמ"מ 21/3
()1041
היקף תב"ר מאושר ₪ 640,000.-
₪ 550,423.ביצוע בפועל
₪ 89,577.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .11מערכת להנגשת רמזורים לעיוורים ברחבי העיר ()1204
היקף תב"ר מאושר ₪ 180,000.-
₪ 187,859.ביצוע בפועל
₪ 7,859.הגדלת השתתפות הקרן
וסגירת בתב"ר

 .12עבודות אספלט ברחבי העיר ()1218
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,700,000.-
₪ 1,130,773.ביצוע בפועל
הקטנת השתתפות הקרן ב₪ 1,569,227.- :
וסגירת התב"ר
 .13בניית כיכר בצומת השריון ההסתדרות ()1228
היקף תב"ר מאושר ₪ 1,100,000.-
₪ 926,097.ביצוע בפועל
₪ 673,674.מימון משרד התחבורה
₪ 252,423.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 157,577.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .14נס - 6/177/שינוי יעוד ממסחר לחניה ברח' נגבה ()1290
היקף תב"ר מאושר ₪ 36,000.-
₪ 46,000.הגדלה מבוקשת
מימון הקרן לפיתוח נ"צ ₪ 46,000.-
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 .15הנגשה אקוסטית )1336(2015
היקף תב"ר מאושר ₪ 240,000.-
שינוי שם תב"ר  -הנגשה אקוסטית במוס"ח
הגדלת היקף התב"ר לסך ₪ 390,000.-
₪ 150,000.מימון משרד החינוך

 .16רה ארגון גולדה ובגין ()1232
היקף תב"ר מאושר ₪ 15,500,000.-
₪ 1,500,000.הגדלה מבוקשת
מימון משרד החינוך ₪ 375,470.-
₪ 574,568.מפעל הפיס
₪ 549,962.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 549,962.הגדלת השתתפות הקרן

 .17מגרש משולב וקירוי בבי"ס אירוס ()1234
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,500,000.-
₪ 1,437,143.ביצוע בפועל
מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט ₪ 247,643.-
₪1,189,500.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 1,189,500.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .18הנחת תשתיות אופטיות לחיבור בין מבנה העירייה ()1238
היקף תב"ר מאושר ₪ 123,322.-
₪ 115,640.ביצוע בפועל
מימון המשרד לביטחון פנים ₪ 80,948.-
₪ 34,692.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 2,305.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת בתב"ר
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 .19שדרוג מערך המיחשוב במוס"ח ()1255
היקף תב"ר מאושר ₪ 800,000.-
₪ 601,913.ביצוע בפועל
מימון השתתפות התקציב הרגיל ₪ 260,000.-
₪ 341,913.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 198,087.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .20בניית שלב א' בי"ס מדעי בפארק המדע ()1266
היקף תב"ר מאושר ₪ 45,000,000.-
₪ 7,500,000.הגדלה מבוקשת
₪ 7,500,000.מימון הקרן לפיתוח נס-ציונה

 .21רכש שרתים ופיתוח תשתיות ואחסון נתונים ()1277
היקף תב"ר מאושר ₪ 600,000.-
₪ 528,620.ביצוע בפועל
₪ 528,620.מימון הקרן לפיתוח נ"צ
₪ 71,767.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .22שיפורים והתאמות במוס"ח )1280( 2014
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,458,000.-
₪ 2,271,449.ביצוע בפועל
מימון משרד החינוך ₪ 661,605.-
₪ 1,609,844.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 457,116.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .23מיחזור אריזות -קמפיין ופחים כתומים סגולים ()1282
היקף תב"ר מאושר ₪ 500,000.-
ביטול הפרויקט והקטנת השתתפות הקרן בסך
וסגירת התב"ר

₪ 250,000.17

 .24תכנון וביצוע הסדרי תנועה בצומת ארבל-שד' אפרים ()1285
היקף תב"ר מאושר ₪ 600,000.-
₪ 391,421.ביצוע בפועל
₪ 161,242.מימון משרד התחבורה
₪ 230,179.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 180,821.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .25רה ארגון בי"ס הדר (כולל חצרות )()1292
היקף תב"ר מאושר ₪ 9,500,000.-
₪ 11,388,302.ביצוע בפועל
מימון משרד החינוך ₪ 6,087,728.-
₪ 5,300,574.הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 1,264,269.הגדלת השתתפות הקרן
וסגירת בתב"ר
 .26הרחבת מתנ"ס שכונת העמק ()1310
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,000,000.-
₪ 2,216.ביצוע בפועל
₪ 1,997,784.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
 .27הקמת תאים פוטו-וולטאים במוס"ח ()1311
היקף תב"ר מאושר ₪ 2,000,000.-
₪ 1,411,696.ביצוע בפועל
₪ 1,411,696.מימון הקרן לפיתוח נס-ציונה
₪ 588,304.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .28הנגשה פרטנית מקיף בן יהודה ()1399
מבוקש שינוי שם תב"ר ל  -הנגשה פיזית פרטנית  -מקיף בן-יהודה
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 .29תכנית נקודתית ביוזמת הועדה המקומית ()1349
היקף תב"ר מאושר ₪ 150,000.-
מבקש לשנות שם תב"ר  -תכניות בנין עיר שונות
הגדלה מבוקשת לסך ₪ 300,000.-
₪ 150,000.מימון הקרן לפיתוח נס-ציונה
 .30קירוי מגרש ספורט בבי"ס טירת שלום ()1337
היקף תב"ר מאושר ₪ 900,000.-
₪ 796,058.ביצוע בפועל
₪ 103,942.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .31סלילת סמטת ירמיהו בוקסר ()1338
היקף תב"ר מאושר ₪ 400,000.-
₪ 270,750.ביצוע בפועל
₪ 129,249.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר

 .32הקמת תצוגה ארכיאולוגית ()1345
היקף תב"ר מאושר ₪ 800,000.-
₪ 756,120.ביצוע בפועל
₪ 43,880.הקטנת השתתפות הקרן
וסגירת התב"ר
לבבן ערן:

אנחנו מנסים לסגור תב"רים שאין בהם צורך .יש רק תב"ר אחד
חדש על סך  ₪ 120,000.-לרכישת גנרטור חירום.

היו"ר:

מי בעד אישור התב"רים?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את התב"רים הר"מ.
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דירקטורים בחכ"ל  -הארכת כהונה:

בחברה הכלכלית צריך לחדש את החברות של הדח"צים
לוי-נגר עמיקם:
בדירקטוריון ובכלל .לא אושר דירקטוריון של  11נציגים ,אלא
רק  ,9כפי שהיה בעבר וזה משנה את המאזן .שלושה חברי
מועצה ,שלושה עובדי עירייה ושלושה נציגי ציבור .להלן
השמות :ראש העיר הוא היו"ר ,זילברמן ציפי חברה וטלי חייט-
אבירז חברה גם היום וגם בעתיד ,שמואל מזרחי לא יהיה חבר
בדירקטוריון .שלושה עובדי עירייה :ערן לבב ,בועז גמליאל
ודרור מרגלית .שלושה נציגי ציבור :נילי ברוש-דירקטורית
חדשה ,כהן אלי ואילן ויינשטיין-הארכת חברות .גם זה לא
בטוח ,יש פה בעיה מורכבת ,לא בטוח שיאשרו לנו ,כי יש עניין
של איזון בין גברים לנשים .חברי הדירקטוריון הדח"צים
חייבים על פי חוק לחדש להם ,אז הוועדה תדון בזה ותצטרך
לשקול .כרגע זה ההרכב המוצע.
אהרוני סמדר:

למה אנו מראש לא מציגים הרכב נכון של גברים ונשים?

יש פה בעיה כי שני נציגי החוץ שלנו נבחרו כבר קודם
לוי-נגר עמיקם:
ובשביל לבטל את חברותם ,הוועדה צריכה לדון אם מותר לבטל
את חברותם וכיצד .זה לא פשוט ,כי זה בניגוד להוראת החוק.
מי בעד?
בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים.

הישיבה

ננעלה!

_____________________

_________________

עמיקם לוי -נגר ,מנכ"ל העירייה

יוסי שבו  -יו"ר ,ראש העיר
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