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על סדר היום:
 .1פתיחה ,סגירה ועדכון תב"רים.
 .2אישור בקשה להגדלת תקציב  2020למטרות סיוע לאזרחים ותיקים – פיס ,ולסיוע
חומרי לאוכלוסייה במצוקה.
 .3אישרור דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בגין חודשים מרץ-אפריל  2020לתאריך
( 1.5.2020החלטה באישור טלפוני מיום .)19.4.2020
 .4אישור על פרוטוקול ועדת השקעות -2/2020מיום .11.3.2020
 .5אישור פרוטוקולי ועדת הנחות מיום  18.2.2020ומיום  5.3.2020ומיום 23.3.2020
ומיום ( 1.4.2020מונחים על שולחן המליאה).
 .6הארכת כהונה של חברי ועדת ערר ארנונה ומינוי חברי ועדת ערר ארנונה.
 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .1.3.2020
 .8אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .8.4.2020
 .9אישור פקח.
 .10אישור מתווה הצהרונים החדש.
 .11עדכונים.
ראש העירייה:
אני פותח את הישיבה .רצינו לקיים את הישיבה בשטח פתוח אולם בגלל מזג האוויר
נכנסנו פנימה..

סעיף  – 1פתיחה ,סגירה ועדכון תב"רים
ערן לבב:
מבוקש לאשר פתיחה ,סגירה ועדכון תב"רים כמפורט להלן:

פתיחת תב"רים:
שם תב"ר

תקציב באלפי ₪

מימון קרנות הפתוח

שיקום צומת מרגולין  -אלי כהן

1,200

1,200

תכנון מגרש אימונים

800

800
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שינוי תב"רים
מס'
תב"ר

1485

שם תב"ר

תכנון מרכז

סכום
מאושר
(באלפי
)₪
370

סכום
הגדלה
מבוקשת לאחר
(אלפי  ₪הגדלה
(אלפי
)
)₪
1,500
1,130

מימון
קרנות
הפתוח

מימון
אחר

מקור
מימון
אחר

1,500

לשירותים
חברתיים
 15,000משרד

1447

שלב ג' מקיף מדעי

12,500

17,500

2,500 30,000

1448

תכנון והקמה בי"ס

2,500

22,500

 11,000 11,500 25,000משרד

החינוך
אנתרופוסופי

החינוך

שחר רובין:
כמה זמן ייקח לבנות את בית הספר האנתרופוסופי?
ראש העירייה:
שלב ג' מקיף – הכל מוכן ,התחילו לבנות את השטח ,מחר מתחילים כלונסאות .זה
פרויקט מסובך ,אנחנו מקווים לסיים אותו באוגוסט בשנה הבאה ,אחרת נהיה בבעיה
קשה כי כבר השנה חסר לנו שם כיתות וסגרנו חללים ,מעבדות וכו' .האנתרופוסופי ,רק
לפני פחות משבועיים קיבלנו את האישור התקציבי ואנחנו כבר מריצים את המכרז .אנחנו
נעשה את זה דרך משק וכלכלה ,אז פה הערכה שזה יסתיים בסוף יולי ,תחילת אוגוסט.
גם אם זה לא יסתיים וייקח חודשיים ,אין בעיה להעביר בית ספר כזה אפילו במהלך שנה
בגלל הקהילה המיוחדת ואגב 82% ,מהילדים מבית הספר הזה הגיעו ביום הראשון
ללימודים ,שיא נס ציונה.
מי בעד אישור פתיחת התב"רים ושינויים בתב"רים?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פתיחת התב"רים ואת השינויים בתב"רים.
ערן לבב:
מבוקש לאשר את רשימת סגירת התב"רים להלן:
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סגירת תב"רים
מס'
תב"ר

שם תב"ר

תקציב

1220

החלפת משטחי חול

2,000,000

עודף/גרעון

26,404

שינוי
בקרנות
הפתוח
26,404

הערות

למשטחי גומי בגני משחק
1254

פרויקט התייעלות אנרגטית

2,200,000

208,644

93,161

1340

מיגון מקרינה במוס"ח

300,000

124,146

124,146

1425

התקנת מזגנים במוס"ח

300,000

26,712

26,712

1434

החלפת מרכזיות תאורה

230,000

230,000

230,000

ברחבי העיר
1454

סקר עצים

800,000

740,330

740,330

1358

תכנית בניין עיר נס/מק11/1/

23,000

14,965

14,965

1330

רכישה ושיקום מתנ"ס יד

1,374,969

-35,100

-35,100

אליעזר
1403

פיתוח חצרות במוס"ח

1,300,000

439,591

439,591

1437

הקמת מערכת קולנוע

340,000

9,141

9,141

לאודיטוריום
1313

סלילה ופיתוח רחובות

6,000,000

230,104

230,104

,איתמר בן אבי ,הגפן ,הזית,
הרימון והתמר
1361

חידוש מבני חינוך

5,000,000

-309,648

-309,648

1335

פיתוח שצ"פ ברח' אהרון

1,200,000

521,038

521,038

בוקסר
1312

ביצוע שבילי אופניים שלב א'

800,000

770,125

770,125

1346

נס 134/שלב א'

6,000,000

995,547

995,547

1428

תכנון הרחבת מסלול מערבי

1,100,000

1,067,334

ברח' ויצמן מדרך הנפת

שוריין
מהקרן רק
1,000,000
₪

1,067,334

הדגל ועד רח' המדע
1424

שיקום מבנים ותשתיות

1,000,000

96,605

96,605

עירוניות
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שחר רובין:
האם פרויקט רכישה ושיקום מתנ"ס יד אליעזר היה בבית משפט?
ערן לבב:
כן ,זה היה בבית משפט על הסכום.
ראש העירייה:
השטח שייך לחברת העובדים שקיבלה את זה לצרכי ציבור והיום המנהלים מנהלים את
חברת העובדים והם רצו פשוט למכור את זה ,אז הלכו איתם לבית משפט.
שחר רובין:
פרויקט תכנון הרחבת רחוב מערבי ברח' ויצמן ירד מהפרק?
ראש העירייה:
התכנון שם זה לעשות נת"צ ,זה יהיה על חשבונם ,אז חבל להשקיע על זה.
נאור ירושלמי:
האם תוכל להסביר לגבי סקר העצים?
ערן לבב:
נפתח תב"ר אחר .בעיקרון כל עץ שנעקר בעיר בשנתיים ,שלוש האחרונות ,יש דרישה
שאנו נתקצב סכום בתב"ר ,שישמש ל -ל נטיעת עץ ,או לעשות סקר עצים ,גם אם
קבלנים פרטיים עוקרים ,הקבלן הפרטי משלם לנו ,העירייה מכניסה כסף לקרן ומשם
אנחנו נבצע את הסקר ולכן יש כפל בתקציב לסקר
עמוס לוגסי:
ערן ,האם יש פלוס או מינוס בסך כל הסגירות?
ערן לבב:
יש לנו בסך הכל  5מלש"ח פלוס.
ראש העירייה:
מי בעד סגירת התב"רים?
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את סגירת התב"רים.
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סעיף  - 2אישור בקשה להגדלת תקציב  2020למטרות סיוע לאזרחים ותיקים -פיס,
ולסיוע חומרי לאוכלוסייה במצוקה
ערן לבב:
העירייה קיבלה בתקופת המשבר שני מענקים ,אחד ממפעל הפיס ישירות בסך 89,000
 ₪המיועד לרכישת מזון לקשישים בעיר והסכום השני הוא  ₪ 62,000שקיבלנו מתקצוב
מפעל הפיס בהתאם לאישור משרד הרווחה.
בהתאם לאישורים אבקש לאשר הגדלת תקציב העיריה בסך כולל של  .₪ 151,577יש
פה  100%מימון חיצוני.
הגדלת סעיף הכנסות

1341000740

בסך .₪ 151,577-

הגדלת סעיף הוצאות

1841000752

בסך .₪ 151,577

רצ"ב הרשאות כספיות של הפיס ומשרד הרווחה.
שחר רובין:
זה עוד לא בוצע?
ערן לבב:
זה עדיין לא בוצע.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הגדלת תקציב העיריה בסך כולל של .₪ 151,577
הגדלת סעיף הכנסות

1341000740

בסך .₪ 151,577-

הגדלת סעיף הוצאות

1841000752

בסך .₪ 151,577

סעיף  - 3אישרור דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בגין חודשים מרץ -אפריל 2020
לתאריך ( 1.5.2020החלטה באישור טלפוני ובמייל מיום ) 17-19/4/2020
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
קיבלנו את ההחלטה באישור טלפוני ובמייל ואנו מאשררים אותה במליאה הזאת ,דחינו
את התשלום ל.1.5-
לירן יגודה:
זה אוטומטי לכולם?
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
זה כבר ניתן לכולם.
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ראש העירייה:
הדחיה ניתנה לכולם.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בגין חודשים מרץ-אפריל
- 2020החלטה באישור טלפוני ובמייל מיום .17-19/4/2020

סעיף  - 4אישור פרוטוקול ועדת השקעות  1/2020מיום 11/3/2020
ערן לבב:
ועדת ההשקעות מתכנסת שלוש ,ארבע פעמים בשנה וכל פעם היא מזמינה נציג אחר של
חברות ההשקעות ,אנחנו מחזיקים  5חברות .מוצג לכם הפרוטוקול הראשון לשנת 2020
שמסכם את התשואות לשנת  2019הנציג היה של חברת אקסלנס .בחודשים האחרונים
משרד הפנים הוציא חוזר חדש בנושא של ניהול השקעות ,החוזר הזה מאפשר לרשות
איתנה להשקיע עד  10%במניות והגדיל את האפשרות של העירייה להשקיע באג"ח
קונצרני.
ועדת ההשקעות דנה בזה ,אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול הועדה ואת החלטתה
לאמץ את חוזר מנכ"ל  ,2/20להפיק אג"ח בלבד ,כלומר חשיפה מקסימאלית לאג"ח של
 ,40%שזה גבולות החוזר.
אני מבקש מכם לאשר לוועדה לנצל את כלל האפשרות בחוזר כאשר הועדה לא לוקחת
סיכונים ולא קונה מניות ,בוודאי לא בתקופה הזאת ,אולם אם בעתיד הועדה תרצה לקחת
איזשהו אחוז מתוך ה 10%-למניות ,שתהיה לה אפשרות.
שחר רובין:
לא ,שזה יבוא אלינו לאישור .כמה הפסדנו כתוצאה מאירוע הקורונה?
ערן לבב:
עדיין אין דוח ,זה יהיה עוד כמה שבועות בערך .שנת  2019הייתה בסהכ טובה יחסית,
שנת  2020תהיה פחות טובה .בשלושה חודשים ראשונים להערכתי יש לנו הפסדים של
כ.6%-
שחר רובין:
מתוך ה 130-מלש"ח שנשארו בקרן?
ערן לבב:
כן.
שולי מזרחי:
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זה חזר בחודש האחרון.
ערן לבב:
כן ,חזרנו אחורה ,כי אם תסתכלו ,התשואות שאנו מציגים ל 31.12.19-התשואה
מתחילת השנה הייתה באמת  6%ועכשיו חזרנו אחורה לינואר .'19
לירן יגודה:
האם יש לנו בעיה עם גביה עם עסקים בגלל הקורונה?
ערן לבב:
אין לנו בעיה כי נתנו להם פטור של שלושה חודשים.
לירן יגודה:
אנשים שחזרו להם שיקים שכבר היו בעבר?
ערן לבב:
כרגע לא משהו מהותי.
ראש העיר:
אני חושב שהבעיה תהיה קדימה ובעיקר במשקי הבית.
מי בעד על אישור פרוטוקול ועדת השקעות  2/2020מיום ?11.3.2020
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת השקעות  2/2020מיום .11.3.2020

סעיף  - 5פרוטוקולים של ועדת הנחות מיום  18/2/2020ומיום  5/3/2020ומיום
 23/3/2020ומיום ( 1/4/2020מונחים על שולחן המליאה)
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
מי שמעוניין לראות ,הפרוטוקולים מונחים על שולחן המליאה.
ערן לבב:
הועדה מתכנסת גם בזמן קורונה באמצעות הוידאו.
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סעיף  - 6הארכת כהונה של חברי ועדת ערר ארנונה ומינוי חברי ועדת ערר ארנונה

עו"ד שולמית מנדלמן – כהן ,יועמ"ש:
ועדת ערר ארנונה זו ועדה שעל פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) .הסמכות שלה לדון בסוגיות ספציפיות :טענות של נישומים על חיובי ארנונה
בשלושה סוגי טענות :שהנכס אינו נמצא באזור כפי שנדרש ,שנפלה טעות בהודעת
התשלום לגבי סוג הנכס ,גודלו ושהנישום איננו המחזיק .אלו הסוגיות ויש את חוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) שקובע את הסוגיות האלה.
ועדת הערר על פי החוק צריכה להיות בהרכב של שלושה חברים מבעלי זכות להיבחר
כחברי מועצה ,אחד מהם צריך להיות יו"ר ועל פי הנחיות משרד הפנים ,שגם אותם
צירפתי להם במסגרת חוות הדעת ששלחתי לכם ,מוסדר כל הנושא של מינוי חברי ועדת
הערר.
שחר רובין:
כמה פעמים ועדת הערר התכנסה בשנה האחרונה?
עו"ד שולמית מנדלמן – כהן ,יועמ"ש:
שלוש ,ארבע פעמים.
שחר רובין:
והרוב זה עסקים?
עו"ד שולמית מנדלמן – כהן ,יועמ"ש:
אנחנו מדברים על עררים של עסקים בדרך כלל .כיום יש לנו הרכב של ועדת ערר
ארנונה ,שניים מהחברים מונו בשנת  2015לתקופת כהונה של  4שנים ,שזה היו"ר עו"ד
ערן בן דור והחבר רו"ח משה שוורץ .חברת ועדת הערר השלישית היא גברת לאה כץ,
שכהונתה הוארכה בשנת  2018עד שנת  2022ולכן כהונתה בתוקף .אנחנו מבקשים
להאריך את כהונתם של שני החברים ,עו"ד ערן בן דור ורו"ח משה שוורץ עד לתום
הטיפול שלהם בתיקי עררים התלויים ועומדים בפניהם .מדובר בשני עררים מטעם שני
נישומים באותה סוגיה ,אנחנו מבקשים שהם יוכלו לסיים את הדיון בתיקים ובמקביל יש
ב חוות הדעת הבאה שלי את הבקשה שלנו למנות שני חברים אחרים לועדת הערר ,אנו
מבקשים למנות את היו"ר – עו"ד ורו"ח צורי חסון ואת מר נמר לוי כחבר הועדה .את גב'
לאה כץ משאירים בהרכב ,כאמור.
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לירן יגודה:
מי בחר אותם?
ראש העירייה:
מליאת המועצה בדצמבר ,כשבחרנו את כל הועדות.
לירן יגודה:
את נמר? אני לא זוכר שהצבעתי בעד או נגד זה.
ראש העירייה:
כל הרשימה של הועדות עברה אז ,חוץ מכמה ועדות חדשות שהוספנו אחרי זה.
שחר רובין:
אין שום בעיה ,אבל מה הניסיון של אחד כמו נמר לוי? אני לא פוסל על הסף אבל מה
הניסיון?
עו"ד שולמית מנדלמן – כהן ,יועמ"ש:
קודם כל ,לשאלתך ,לירן ,מי שממנה זאת המועצה .החברים צריכים להיות תושבי העיר
וזכאים לכהן כחברי מועצה ,זו בעצם הדרישה החוקית.
לירן יגודה:
תושבי העיר וחברים של מי ,של ראש העיר ,של חברי מועצת העיר? מה הקריטריון פה?
או שאולי הם יפרסמו פוסטים בפייסבוק וככה הם יגיעו לזה?
עו"ד שולמית מנדלמן – כהן ,יועמ"ש:
מבחינת דרישת החוק והנחיות משרד הפנים ,מדברים על שלושה חברים מבין בעלי
הזכות להיבחר כחברי מועצה ,כאשר על פי ההנחיות היו"ר צריך להיות עורך דין הכשיר
להתמנות כשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי .זו
הדרישה שבחוק ובהנחיות משרד הפנים.
לירן יגודה:
אני מתנגד ,לא הביאו בפנינו את הכישורים של שני החברים ואני חושב שההליך פה הוא
לא תקין ונכון אלא מי מקורב ומי חבר ואני חושב שחברי המועצה פה מצביעים על אנשים
שהם לא יודעים מי הם ,מה פועלם ,מה המעשים שלהם בעיר וזה טוב מבחינתכם.
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סמדר אהרוני:
המנויים ראויים בהחלט ,הכישורים המקצועיים ,בניגוד לדעתו של חברי לירן ,מצוינים ,גם
רואה חשבון ,גם עורך דין ,גם בעל ניסיון.
לירן יגודה:
בסדר ,אנחנו יודעים בדיוק שנמר חבר שלך ,הכל בסדר ,נמשיך בדיון.
סמדר אהרוני:
מה לעשות שיש לי חברים מוכשרים ,כל אחד בוחר את החברים שלו.
ראש העירייה:
מי בעד הארכת הכהונה של חברי הועדה שמכהנים ,עו"ד ערן בן דור ורו"ח משה שוורץ?
בעד :פה אחד.
החלטה:
מאשרים פה אחד להאריך כהונתם של עו"ד ערן בן דור ת.ז - ************* .יו"ר
ועדת הערר ושל רו"ח משה שוורץ ת.ז - ************ .חבר ועדת הערר ,עד לסיום
הטיפול בתיקים תלויים ועומדים אשר נשמעו בפניהם ,ולא יותר מתקופת כהונה
נוספת ,המוקדם מביניהם.
ראש העירייה:
מי בעד מינוי שני חברים חדשים ,יו"ר – עו"ד ורו"ח צורי חסון וחבר ועדה – נמר לוי
בעד :שמואל בוקסר ,רמי סקליטר ,מאיה פז שקולניק ,סמדר אהרוני ,שולי מזרחי ,נאור
ירושלמי ,שאול רומנו ,אריאל אלמוג ,פנינה זיו.
נגד :לירן יגודה ,שחר רובין ,טלי חייט אבירז.
החלטה :מאשרים ברוב קולות את מינויים של עו"ד ורו"ח צורי חסון ת.ז.
************ -יו"ר הועדה ,ונמר לוי ,ת.ז ************* -חבר הועדה
על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו.1976 -
שולי מזרחי יצא מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים
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סעיף  - 7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 1/3/2020
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
העלינו את הנושא בפניכם ,ביקשנו אישורים טלפוניים ואישור בישיבת  ZOOMכעת אנו
מאשררים את ההחלטה הזאת .מצ"ב הבקשה וההחלטה:
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .1.3.2020
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סעיף  – 8אישרור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 7.4.2020
דפנה קירו-כהן – מנכ"ל העירייה:
מבוקש לאשרר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,7.4.2020היו שם בקשות דחופות
לתמיכות  .2020הנימוקים והמלצת הועדה הובאו בפניכם וביקשנו אישורים טלפוניים
ובמיילים.

ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 7.4.2020
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רמי סקליטר:
בזמן האישור היתה התניה שכל המשך התמיכות יהיה כפוף לדיון עקרוני של מה קורה
עם כל התמיכות בעיר בהתאם למצב החדש וכל אישור מחודש ,דהיינו כל דיון בועדת
תמיכות יהיה רק אחרי שיהיה דיון עקרוני במדיניות המחודשת ,כך שלא יהיה מצב
שועדת תמיכות מתכנסת ומביאה המלצה שאנחנו צריכים לדון בה בדיעבד כמעט.
ראש העירייה:
הנוהל יהיה שיתקיים דיון בצוות המקצועי של העירייה בצירוף רמי כיו"ר ועדת כספים על
כל המצב ,לאחר שנדע את המספרים ונתכנס לאיזושהי הערכה תקציבית ורק לאחר מכן
זה יעבור לועדת התמיכות לאישור ,לפי המדיניות שתיקבע.
שחר רובין:
אני מבקש להיות שותף בזה.
סעיף  – 9אישור הסמכת פקח
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
מבקשת את אישורכם להסמכת פקח מוסטקי איתמר ת.ז ***********– מאושר שאלון
ניגוד עניינים ור.פ.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  )1( 264לפקודת העיריות מחליטים פה אחד
להסמיך את

מוסטקי איתמר ת.ז ********* .כפקח עירוני להשתמש בסמכויות

הניתנות לשוטר על פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש)
התשכ"ט 1969 -בנוגע לעבירות על חוקי העזר העירוניים והחוקים המפורטים
בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד.1984 -
שולי מזרחי חזר לישיבה.
סעיף  – 10אישור מתווה הצהרונים החדש
דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:
אישור החלטה על דיון שעשי נו במליאה האחרונה לפני הקורונה לעניין מתווה הצהרונים
החדש שהוצג לכם ,מבקשים להעלות להצבעה את ההחלטה הבאה:
הצעת החלטה:
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•

מליאת מועצת העיר מאשרת את המתווה של הנהלת העירייה להעביר הטיפול
בתחום הצהרונים והקייטנות בגני הילדים ומערך הטפול בילדים שלא נמצאים
ברשת החינוך הפורמלי ,לגורמי מיקור חוץ ,בהתאם למתווה שהוצג על ידי
ההנהלה.

•

מליאת מועצת העיר מסמיכה את הנהלת העירייה להוציא אל הפועל את המהלך
החל מסיום שנת הלימודים הנוכחית.

מי בעד?
בעד :שמואל בוקסר ,רמי סקליטר ,מאיה פז שקולניק ,סמדר אהרוני ,שולי מזרחי ,נאור
ירושלמי ,שאול רומנו ,אריאל אלמוג ,פנינה זיו.
נגד :שחר רובין ,לירן יגודה ,טלי חייט אבירז.
החלטה :מאשרים ברוב קולות כדלקמן:
•

מליאת מועצת העיר מאשרת את המתווה של הנהלת העירייה להעביר
הטיפול בתחום הצהרונים והקייטנות בגני הילדים ומערך הטפול בילדים שלא
נמצאים ברשת החינוך הפורמלי ,לגורמי מיקור חוץ ,בהתאם למתווה שהוצג
על ידי ההנהלה.

•

מליאת מועצת העיר מסמיכה את הנהלת העירייה להוציא אל הפועל את
המהלך החל מסיום שנת הלימודים הנוכחית.

מאיה פז שקולניק:
אני רק אשמח אם אפשר לצרף את המתווה כנספח ,אפשר לראות שם את העבודה ואת
הירידה לפרטים בכל מה שקשור לרווחת העובדות לשעבר והקליטה שלהן במתווה
החדש.
שחר רובין:
כמה יקלטו חזרה לתוך המערכת וכמה ילכו הביתה?
ראש העירייה:
קיימנו על זה דיון ,יש פרוטוקול .למכרז ניגשו  12חברות הכי טובות בארץ ,מתוכן 2
שמפעילות צהרונים של בתי הספר .תהיה ועדה מקצועית שתבחן ותגיש המלצותיה
לועדת המכרזים להחלטה.
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סעיף  – 11עדכונים בנושא ל"ג בעומר ואיחוד תאגידי המים
ראש העירייה:
החלטנו לבטל את המדורות ,השנה זה על אחת כמה וכמה על מנת למנוע התקהלויות.
זה טוב מכל הבחינות ,גם מבחינת איכות הסביבה.
יש החלטה של רשות המים לבצע איחוד של התאגידים ,נעשה איזשהו מחטף ,קרי עד
 1.8אנחנו אמורים להתחבר עם רחובות ,זה סיפור לא פשוט.
שחר רובין:
מה הולך להיות מבחינת כמות דירקטורים?
ראש העירייה:
עוד אין כלום.
שחר רובין:
יכול להיות מצב שתשלומי הארנונה של נס ציונה תממן את שיפוץ התשתיות של
רחובות?
ראש העירייה:
נכון .עד לא מזמן תשלומי הארנונה מימנה את קרית עקרון .אנו מחלקים להם פחות
דיבידנד לקזז את זה .אנו נעשה את כל האפשרויות החוקיות ,רואי חשבון ,עורכי דין,
הלוא מדובר במיזוג של חברות .התאגיד שלנו אחד התאגידים שמנוהל הכי טוב במדינת
ישראל .אנחנו נעשה כל אפשרות חוקית לעכב את זה .לפני לא מעט זמן העברנו החלטה
במליאת מועצת העיר ואותו דבר עבר במזכרת בתיה ועקרון ,שמועצות העיר ,שהיא
בעלת המניות ,החליטה שאנחנו מתנגדים לזה ,גם בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של
התאגיד החלטנו שאנחנו מתנגדים לזה .הבעיה היא שזה חוק ממשלה ,אז החוק קיים.
יש הדרישה של מרכז השלטון המקומי לבטל בכלל את התאגידים .לעשות מיזוג כשאין
תקנות ,אין תזכיר ,לא יודעים איך מחלקים את המניות ,איך מאזנים בין שני גופים שבכלל
לא שווים.
שאול רומנו:
הנחיתי את מנכ"ל התאגיד להכין תוכנית מבחינה משפטית כלכלית על אפשרות היערכות
מבחינתנו למשא ומתן מול הבאר השלישית של רחובות .התשלום של נס ציונה תהיה
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במים ולא בארנונה .לצערי ,התאגיד שלנו באמת נחשב מהטובים והמצטיינים במדינת
ישראל והוא גם זכה בציון להיערכות לשעת חירום עם ציון  ,99.8ציון הגבוה ביותר בארץ
ופשוט חבל מה שקורה .אני מקווה שהלחץ של ראשי הרשויות מרכז יתנגד בצורה
קולקטיבית .ב 13-לחודש יש אסיפה כללית ,אנחנו נדווח לראשי הערים על המצב .אני
מניח שלא נספיק להיערך מבחינת תוכנית מה יהיה ואיך ,כמה אחוזים נדרוש ,איך יהיה
המיזוג ,מה יהיה עם הכסף שיש לנו כרגע בחשבון .יש לא מעט דברים שנצטרך לתת
עליהם את הדעת ,אנחנו בוחנים את הנושא בצורה מאוד יסודית והוריתי לא להתחיל
לדבר עם רחובות בינתיים עד שנלמד ונציג את זה בפני ראש העיר ונקבל קו שאיתו נלך
קדימה.
ראש העירייה:
אני רוצה להודות לכולם על שיתוף הפעולה ובריאות איתנה .אני רוצה להודות לקרית
התרבות על ההיערכות  ,גיל ולי מנהלת האירועים שנערכו בהתראה כל כך קצרה ,כל
הכבוד ותודה רבה.
הישיבה ננעלה

חתימת ראש העיר

חתימת מנכ"לית

נס ציונה

עיריית נס ציונה
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