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 פ"אתש י"ז טבתשלישי  יום

 2021 בדצמבר 21

 

 21-12-21מיום  202110/ מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה 

מאיה גיל אנוקוב,  , נאור ירושלמיאריאל אלמוג, , סמדר אהרוניראש העירייה,  –שמואל בוקסר  נוכחים:

, טלי חייט פז שקולניק, עמוס לוגסי, רמי סקליטר, שאול רומנו, שחר רובין, שמואל מזרחי

  אבירז, פנינה זיו.

 , אליהו לוילירן יגודה חסרים:

רו"ח , גזבר - רן לבבע ,יועמ"ש - כהן-עו"ד שולמית מנדלמן, יתמנכ"ל -כהן-עו"ד דפנה קירו משתתפים:

 רה"ע רמ"ט – אפרת דמארי, העירייה דוברת – קרופסקי עוזריהילה , מבקר – שלמה אליהו

מנהלת לשכת  –מנהל אגף בטחון, ברית גופר  –מנהל אגף שפ"ע, ירון לוי  –רפאל קריספיל 

 מנהלת לשכת רה"ע הנכנסת –רה"ע היוצאת, אילונה חיים 
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אני פותח את הישיבה מן המניין.  שמואל בוקסר:

 אישור מינוי מנהלת לשכת ראש העיר ואישור חוזר בכירים למנהלת לשכת ראש העיר.  - 1סעיף מס' 

כמו שאתם קראתם, ברית גופר, מנהלת הלשכה, הודיעה על סיום תפקידה בעירייה  דפנה קירו כהן:

ראשית נאחל לברית   .31.1.2022-סיום עבודתה יהיה  ב .כתוצאה ממעבר למינכן

לה תודה רבה ונקווה שהיא תיסע בשלום, תחזור בשלום ותמצא את  ונאמרבהצלחה 

דרכה איכשהו חזרה לעירייה. וכמחליפה, אנחנו מבקשים מהמליאה לאשר את הגב' 

אילונה חיים. בהתאם להנחיות משרד הפנים, המינוי הוא מינוי משרת אמון והיא תיכנס 

משכר מנכ"ל, גם זה בכפוף  40%שאנחנו מבקשים לאשר הוא לנעליים של ברית. השכר 

 לאישור משרד הפנים. 

בדיוק אותו דבר כמו ברית. שמואל בוקסר:

שזה בדיוק כמו ברית ובהתאם לשכר שעמו היא מגיעה מלפני כן.  דפנה קירו כהן:

מגיעה מ"טבע"  ,  יש לי תואר בתקשורת, אני37נעים מאוד, אני תושבת נס ציונה, בת  אילונה חיים:

שנים באדמיניסטרציה וניהול פרויקטים, אמא לשלושה. שמחה להיות פה, תודה  7אחרי 

 על ההזדמנות. 

בהצלחה.  סמדר אהרוני:

אז אנחנו מבקשים לאשר מינוי מנהלת הלשכה כמשרת אמון, כאמור ואישור חוזה  דפנה קירו כהן:

 הבכירים. מי בעד? 

א היתה פעילה פוליטית מאוד מובהקת בפייסבוק עם הלכלוכים. אנחנו נגד בגלל שהי שחר רובין:

זה מינוי אישי, זה לא מכרז.  שמואל בוקסר:

אין לי שום דבר נגדה.  שחר רובין:

כמובן שנדרש אישור גזבר על יכולתה לשאת בתשלום, יש אישור גזבר לעניין הזה.  דפנה קירו כהן:

אני מאשר.  ערן לבב:

שמואל בוקסר, סמדר אהרוני, אריאל אלמוג, נאור ירושלמי, שאול רומנו, רמי  בעד: 

 סקליטר, עמוס לוגסי, פנינה זיו, שמואל מזרחי, מאיה פז שקולניק. 

שחר רובין וטלי חייט אבירז.  נגד: 

 החלטה: מאשרים ברוב קולות את מינוי אילונה חיים ת.ז.  ******** למנהלת לשכת 
ראש העיר, כמשרת אמון בחוזה אישי בשכר של %40 משכר מנכ"ל.  
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ואישור הסכם רשות  12.12.2021ת ועדת הקצאות מיום ואישור החלט  - 2סעיף מס' 

 שימוש להקצאת מבנה בית כנסת

 

, 12.12.2021-אנחנו מבקשים לאשר את ההקצאה על פי פרוטוקול ועדת ההקצאות מה כהן:-עו"ד מנדלמן

של מבנה להפעלת גן ילדים לעמותת מוסדות מאור ישראל נס ציונה. על פי ההחלטה, 
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הועדה ממליצה להקצות את גן הילדים שברחוב התחיה סמטת רמב"ם עבור הפעלת גן 

חודשים, כאשר בשלב  59הילדים לעמותת מוסדות מאור ישראל נס ציונה לתקופה של 

עירייה תהיה האופציה להאריך את ול 31.7.2022הראשון יחתם הסכם שימוש עד 

 59השימוש במבנה לתקופות נוספות של שנה או חלק ממנה עד תקופה כוללת של 

 חודשים. 

 לחב"ד, ש"ס או פרטי? שאול רומנו:

 עמותת מוסדות מאור ישראל.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 מי מנהל אותה? פנינה זיו:

 ש"ס, אלי לוי.  שמואל בוקסר:

 ? נגד? נמנעים? פה אחד, תודה. מי בעד דפנה קירו כהן:

 : פה אחד. בעד 

להקצות את  12.12.2021מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  החלטה: 

גן הילדים שברחוב התחיה סמטת רמב"ם עבור הפעלת גן הילדים לעמותת 

 חודשים. בשלב הראשון יחתם 59לתקופה של  "מוסדות מאור ישראל נס ציונה"

ולעירייה תהא האופציה להאריך את השימוש במבנה  31.7.2022הסכם שימוש עד 

  חודשים. 59לתקופות נוספות של שנה או חלק ממנה עד תקופה כוללת של 
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-הסעיף השני שאנחנו מבקשים לאשר זה פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות מה כהן:-עו"ד מנדלמן

לעניין הקצאת בית הכנסת ברחוב בן גוריון לעמותת בית הכנסת  12.12.2021

נס ציונה. כאן המלצת ועדת ההקצאות היא להקצות את בית הכנסת  םהפרוגרסיבי
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עבור הפעלת בית כנסת, כאשר  ם"עמותת בית הכנסת הפרוגרסיבי"שברחוב בן גוריון ל

חוזה הרשות,  שנים החל מיום אישור מועצת העיר את 5ההרשאה היא לתקופה של 

שנים  5כשלעירייה האופציה להאריך את תקופת השימוש במבנה לתקופות נוספות של 

שנה. כפועל יוצא מזה והואיל ומדובר  20או חלק מהן וסה"כ לתקופה שלא תעלה על 

בעשייה במקרקעין כי זה חוזה רשות מעל חמש שנים, אז אנחנו גם צירפנו את חוות 

ההקצאה, אנחנו מבקשים אישור על יוצא מההחלטה על דעתי ואת חוזה הרשות, וכפו

לאשר גם את חוזה הרשות בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת, בהתאם לאותה 

 החלטה. 
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 מי טיפל בזה קודם? פנינה זיו:

 זו אותה עמותה בדיוק שהיתה.  שמואל בוקסר:
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 זה פשוט הארכה.  פנינה זיו:

 וריון, פרוגרסיבי. זה הרב פלדמן, בבן ג שמואל בוקסר:

 השקופים זה נקרא, כיפות שקופות.  פנינה זיו:

 למה? שמואל בוקסר:

 ככה קוראים להם.  פנינה זיו:

פנינה, זו אסדרה של השימוש, אנחנו מכניסים את זה לאסדרה על פי הנוהל, עם נוהל  כהן:-עו"ד מנדלמן

 שות? מסודר ועם חוזה מסודר. מי בעד אישור ההקצאה ואישור חוזה הר

 פה אחד, תודה.  דפנה קירו כהן:

 פה אחד.  בעד: 

להקצות  12.12.2021מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת הקצאות מיום א. : החלטה 

ברחוב  ,3851בגוש  41המהווה חלק מחלקה  49בן גוריון שברחוב  בית הכנסתאת 

"בית הכנסת לעמותת  בית כנסתעבור הפעלת בנס ציונה,  49בן גוריון 

שנים החל מיום אישור מועצת העיר  5ל לתקופה ש ר("נס ציונה )ע -"הפרוגרסיבים

השימוש במבנה לתקופות נוספות תקופת לעירייה האופציה להאריך את  את החוזה.

 שנה. 20תעלה על  אקופה שלובסך הכל לת ןאו חלק מהשנים  5של 

 -לאשר את הסכם הרשות בין העירייה לבין עמותת "בית הכנסת הפרוגרסיבים" ב.  

ברחוב בן  ,3851בגוש  41 נס ציונה )ע"ר(לשימוש במקרקעין הידועים כחלק מחלקה

שנים החל מיום אישור  5ל לתקופה ש ,בית כנסתעבור הפעלת  בנס ציונה, 49גוריון 

השימוש במבנה תקופת ך את לעירייה האופציה להארי מועצת העיר את החוזה.

 20תעלה על  אקופה שלובסך הכל לת ןאו חלק מהשנים  5לתקופות נוספות של 

 שנה.

 

   

 

 

 )גיל אנוקוב הצטרף לישיבה(
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 2020אישור דוחות כספיים חכ"ל לשנת  – 3סעיף מס' 

אני אקדים ואומר שאנחנו מתנצלים, היינו צריכים להביא את זה עד יולי אבל איכשהו  דפנה קירו כהן:

התאריך לא היה לנו מסומן כמו שצריך וחשבנו עד סוף שנה ולכן אנחנו מביאים את זה 

 לאישורכם כעת. 

. הדוחות נשלחו עם ההזמנה לישיבה. בעיקרון, אין שינוי מהותי 2020זה דוחות לשנת  ערן לבב:

שהיה רשום  ₪מילון  1 -זה חוב כספי בסך כם קודמות. הדבר היחידי שהסדרנו משני

 מההתחייבות שהיתה, היה רשו, זו בספרי החברה לא כנדרש, "המרנו" אותו לשטר הון

גם בספרי העירייה וגם בספרי החכ"ל, שלא היה מוסדר בתוך הדוחות, הסדרנו את זה. 

חמש שנים קדימה, ככל שלחברה יהיו הכנסות  בעוד לפרוע  העירייה החוב  תוכל את 

או עודפים, ללא ריבית והצמדה. מעבר לזה, לא היה בדוחות איזשהו משהו חריג משנים 

 קודמות. 
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 לגבי הפרויקט הסולארי, מתי הוא מתחיל? שחר רובין:

 , התחילו להתקין גגות בימים האחרונים. 2021הפרויקט הסולארי התחיל בשנת  ערן לבב:

 כמה? רובין:שחר 

 אני חושב שהגג היחידי שחובר זה גג העירייה אבל עובדים על הגגות,  ערן לבב:

 העירייה חובר כבר, עובדים במקביל על שלושה בתי ספר ועוד שבוע,  שמואל בוקסר:

 היינו אמורים להיות ברביעי ובגלל הגשם זה נדחה. דפנה קירו כהן:

 ? הכל בסדר?אין התנגדויות של ועד הורים שחר רובין:

 לא, ברוך השם, זה עובד מסודר, כמו שצריך.  שמואל בוקסר:
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 . 2022-אנחנו מעריכים שכל הפרויקט הזה יסתיים ב ערן לבב:

 יש סעיף הכנסה מפרויקט הסולארי, על מה זה?  נאור ירושלמי:

 הצפי הוא להכנסה מחברת חשמל.  ערן לבב:

 עה, ראיתי איזשהו סעיף של הכנסה. לא, במאזן הזה, אם אני לא טו נאור ירושלמי:

 לא, לא היתה הכנסה מהפרויקט הזה.  ערן לבב:

 . 2020-לא, לא ב שמואל בוקסר:

 היתה איזושהי הוצאה מינורית על מפקחים או משהו.  ערן לבב:

 אבל לא הכנסה.  שמואל בוקסר:

יהיו הכנסות  2022-התחלנו להוציא כספים, גם על פיקוח, גם על הקבלן, וב 2021-ב ערן לבב:

 מחברת חשמל. 

מהתשואה השנתית כי אמרנו אם זה ייקח שנה שלמה, אז לקחנו  50%אנחנו חישבנו רק  שמואל בוקסר:

 את החציון. אותו דבר על ההוצאות ועל הריבית. שאלות? 

, מי בעד? 2020אנחנו נצביע על אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת  דפנה קירו כהן:

 נגד? נמנעים? פה אחד, תודה .מי 

 פה אחד.  בעד: 

 . 2020מאשרים פה אחד את הדוחות הכספיים חכ"ל לשנת  החלטה: 
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 עדכונים - 4סעיף 

, על מנת שלא יבלבל, אנחנו 2020בהזדמנות הזאת ובלי קשר לדוחות הכספיים של  דפנה קירו כהן:

החברה לגבי נגיע לשלב העדכונים. אז לפני שראש העיר יעדכן אתכם, אני אעדכן אתכם 

הכלכלית, כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בתהליך אסדרה של החברה הכלכלית, היא 

יך האסדרה אנחנו נדרשנו להציג מבנה עדיין מוגדרת כחברה פרטית. כחלק מתהל

ארגוני, תוכנית אסטרטגית ולקבל את האישור לתקנון. חלק מהתהליכים אנחנו עשינו 

וכשבאנו להתקדם לשלב הבא של התוכנית האסטרטגית, דרש מאיתנו משרד הפנים 

למנות מנכ"ל. כפי שאתם יודעים, מאז שאני נכנסתי לעירייה, אני ממלאת תפקיד 

, והגזבר ערן, גם הוא ממלא ללא תוספת שכרעירייה וממלאת מקום מנכ"ל כמנכ"לית 

מבחינתנו רצינו להמשיך את זה עד לשלב של גזבר החכ"ל ללא תוספת שכר. תפקיד 

שבו לחכ"ל תהיה הכנסה מהפרויקט הסולארי ואז אנחנו נמנה מנכ"ל. לצערנו, העמדה 

אנחנו הוזמנו לשימוע היות הזאת לא התקבלה על ידי הרשות לתאגידים ממשלתיים, 

ואנחנו ממש נעמדנו על רגליים אחוריות בעניין הזה ודרשנו לא להכניס את החברה 

הכלכלית לגרעון, כי מנכ"ל זה עניין יקר, עד שלא יהיה לה נפח פעילות ולא הכנסה 

דודי מנהל הרשות לתאגידים ממשלתיים כלכלית. כאמור, הוזמנו לשימוע בראשותו של 

ש התעקשו שאנחנו נמנה מנכ"ל במשרה מלאה, בגישתם ותפיסתם כדי ספיר, שממ

שהחברה הכלכלית תהפוך להיות עצמאית ומבוססת, צריך שיהיה לה מנכ"ל במשרה 

מלאה ומעבר לניגוד העניינים המובנה, שגזבר העירייה הוא גזבר חכ"ל ואת כל יתר 

מים עם הגישה ובהחלט מסכיההסברים שאנחנו מבינים, אנחנו לא אומרים שלא. 

פשוט ביקשנו עוד זמן. ביקשנו שנה, הם ביקשו מיידי, בסופו של דבר העקרונית 

למנות התפשרנו על חצי שנה וכרגע אנחנו התחייבנו לרשות התאגידים הממשלתיים 

גזבר כשהוא יהיה מורשה חתימה ואז זה גם ישחרר את  לחכ"ל תוך חצי שנה. מנכ"ל 

של החברה הכלכלית אבל לידיעתכם  2022בתקציב . אז אתם תראו את זה העירייה.

 והיכרותם עם הנושא הזה ועם ההנחיה של הרשות לתאגידים עירוניים. 

 זה לא להצבעה.  שחר רובין:

 לא, זה לעדכון ולידוע, גם לא להצבעה שלנו, לא שאלו אותנו.  דפנה קירו כהן:

מיום חמישי למשך שבוע ורבע בעניינים אם הכל יהיה בסדר פה, אני רוצה לצאת לחופש  שמואל בוקסר:

 אישיים. אני מעדכן שתמלא את מקומי סמדר בהיעדרותי. 

יש לנו  בנוגע לתובענה הייצוגית על שטחים משותפים. אני אעבור לעדכון לגבי פסק דין 

הצעה לסדר של גיל, נאור ופנינה. יש את פסק דין, בוודאי כולכם קראתם אותו. העסק 

 מורכב, מסובך, מאוד מעניין גם. 
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 מה ההצעה לסדר? שחר רובין:

קיבלתי אותה אתמול, אני לא מעלה אותה היום לדיון, בישיבה הבאה אנחנו נעשה דיון  שמואל בוקסר:

א את היועצים המשפטיים שמייצגים את עיריית נס ציונה מיוחד על כל הסיפור הזה, נבי

לא מעט שנים, הם יסבירו את הכל כדי שכולם ידעו את כל הבעיה ואת כל הפרשה, 

 מאיפה זה התחיל ולאן זה הולך. זה עסק לא פשוט, הוא מורכב. 

 אז היום אתם לא רוצים לדון בזה? שחר רובין:

ם המשפטיים שמייצגים אותנו וזה סובל דיחוי, זה לא משנה אם כן, כי אין פה את היועצי שמואל בוקסר:

 זה יהיה היום או בתחילת ינואר. 

 בתקציב אנחנו ניקח את זה בחשבון באיזושהי צורה בסוגריים?  שאול רומנו:

 לא, זאת ההצעה.  נאור ירושלמי:

הייעוץ המשפטי,  לא, לא ניקח את זה בחשבון אבל אם יהיו איזשהן החלטות, בעקבות שמואל בוקסר:

 אם נחליט שאנחנו צריכים, אז ניקח. 

אני רק רוצה לומר משהו. בישיבה הקודמת על התקציב של שנה שעברה דיברנו על  שחר רובין:

 הנושא הזה. 

 כן. שמואל בוקסר:

ומהתגובות שלכם לא כל כך פחדתם מהנושא הזה למרות שזה התחיל בשנים עברו  שחר רובין:

מו סכום בצד שאנחנו אולי נקבל תביעה מתישהו והנה, זה קורה ואמרנו תצמצמו, שי

 עכשיו. ואני מקווה ששמו שמה משהו בצד ולא נראה לי שעשינו את זה. 

 , 2017התביעה לא התקבלה עכשיו, התביעה התקבלה בשנת  שמואל בוקסר:

 שחר, יש הרבה כסף בקופה של העירייה.  שמואל מזרחי:

 בכסף, הבעיה זה באיזון התקציבי. הבעיה זה לא  שמואל בוקסר:

 אי אפשר לקחת מתקציב העירייה, להגיד אני שם בצד.  פנינה זיו:

 אנחנו לא נכנסים לדיון עכשיו.  שמואל בוקסר:

 פנינה, את טועה.  שחר רובין:

אין לי בעיה לענות על שאלות שבמסגרת הידע שלי אבל אנחנו לא מכניסים את זה עכשיו  שמואל בוקסר:

לדיון, אנחנו נקיים דיון מסודר, היועצים המשפטיים יהיו פה, העסק הרבה יותר מורכב 
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ממה שכולם חושבים ופסק הדין זה לא כמו שכתבו עליו, אבל בשביל זה יש עורכי דין 

 והם יבואו ויגידו. 

עם כל הכבוד לעורכי הדין, זה כנראה גם אותם עורכי דין שנתנו לנו את העצה למי  ט אבירז:טלי חיי

. אז בוא לא נשים את כל יהבנו בעורכי הדין. ולא ברור לי איך 2017שהצביע בעד בשנת 

אנחנו היום מצביעים על תקציב בזמן שלנגד העיניים שלנו יש חתיכת תפוח אדמה לוהט, 

היום על התקציב בלי התייחסות להשלכות של מה שיהיה עם איך אנחנו מצביעים 

 התביעה הזאת? 

זה לא ישנה שום דבר ואם התפוח אדמה לוהט או לא, אחרי הדיון נחליט אם הוא באמת  שמואל בוקסר:

 לוהט. לא ניתן סתם הגדרות. ותקציב לטוב ולרע תמיד אפשר לשנות, אם יש צורך. 

 נכון.  שאול רומנו:

 וכל נושא של גביית הארנונה על השטחים משותפים, האם אנחנו ממשיכים? ירז:טלי חייט אב

 על זה אנחנו מדברים.  שמואל בוקסר:

 אנחנו מדברים, מה, אחרי שנצביע על התקציב? טלי חייט אבירז:

כן. הלוא כבר שש שנים מצביעים על התקציב יחד עם זה ואם את שואלת אותי, עוד שש  שמואל בוקסר:

 יע יחד עם זה. שנים נצב

 שמואל, לא היה עדיף שזה היה היום, שהיועצים היו באים להסביר את זה היום?  שחר רובין:

לא, אי אפשר, זה סיפור לישיבה. זה הרבה יותר מורכב. לא רציתי להגיד, זה גם לא כל  שמואל בוקסר:

 כך כצעקתה, אבל את זה יגידו עורכי הדין. 

 יך אנחנו הולכים להצביע על תקציב היום שלא לוקח את ההשלכות. לא ברור לי א טלי חייט אבירז:

 תצביעי נגד התקציב, טלי. בכל מקרה הלוא תצביעי נגד התקציב, אז מה?  שמואל בוקסר:

יכול להיות שיהיה בסוף שנה, כתוצאה מהמקרה שהתקבלה החלטה לא נוחה לנו, אז  שאול רומנו:

 נישאר בגרעון ואז נצטרך לאזן אותו, 

 בדיוק. אם נגיע לזה, נגיע.  מואל בוקסר:ש

 מיליון וזהו, אין פה בעיה.  3יביא הצעה לקצץ פה, לקצץ בחינוך, ברווחה ובשירותים  שאול רומנו:

 מכיוון שאמרת שנעשה דיון רחב, אז נחכה לדיון הזה ונדבר. נשמע את כל הדברים.  נאור ירושלמי:

 כן, נחכה לדיון ונראה.  שמואל בוקסר:
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 ואני בטוח שבדיון הזה כל אחד גם יוכל להגיד את דעתו ונתקדם.  ר ירושלמי:נאו

בוודאי, אז זה ברמה של עדכון. זה ילך לסדר היום בישיבה הבאה ויהיה דיון כמו שצריך  שמואל בוקסר:

עם בעלי המקצוע שיהיו פה וכל אחד שירצה, יאמין לעורכי הדין, לא יאמין לעורכי הדין, 

 ת דעת נוספת, ירצו יביאו חוו

 אפשר לשמוע ולקבל החלטה, כל אחד יביע את דעתו, זה לגיטימי.  שאול רומנו:

 בוודאי, יביע את דעתו, זו זכותו הלגיטימית. זהו, אז זה יהיה בישיבה הקרובה.  שמואל בוקסר:

דבר נוסף, סופת "כרמל", אנחנו עברנו את הלילה של אתמול, עברנו טוב, אפילו טוב  

מאוד. המאגרים שחפרנו עמדו במשימה. למעשה נס ציונה היתה יבשה. סגרנו את 

הכביש ברחוב האלופים, אבל זה אנחנו יודעים תמיד ושם אין לנו בעיה, אחרי שלוש 

 01:00עד  16:00-שעות, מ 12-ות ממ"מ בקצת פח 70שעות הוא כבר נפתח. ירדו 

בלילה אבל עברנו את זה באמת בשלום ובכבוד והמאגרים הוכיחו את עצמם. אנחנו היום 

עומדים לפני מערכת יותר קשה בהרבה ממה שאתמול. כבר קראנו לנציגי הרחובות 

המועדים, עדכנו אותם, נתנו להם את ההנחיות. מי שלא יודע, אנחנו מפעילים במאגר 

משאבות ששואבות כל הזמן את המים ודוחפות אותו  3, פיקוד העורף, 130בנס/ שלנו

למוביל, כל עוד המוביל ריק יחסית. אנחנו פשוט משתדלים כמה שיותר לפנות מים 

במאגר. אנחנו נכנסים למערכת גשם קשה מאוד, לפחות לפי התחזיות הקשות, 

 כשהמאגר הזה מלא וכל הקרקע כבר ספוגת מים. 

 וי הצטרף לישיבה()ירון ל

הצפי הוא לא טוב אבל בואו נראה איך נעבור, נקווה שנעבור את זה בשלום. יש מודל  

אם לא   , אבל המודל לא יודע להגיד לנו באיזה גובה הצפות, קשה מאוד שגם צופה 

. את נעבור את הלילהיהיה שינוי ברוחות שיביא את כל הגשם של רמת גן אלינו, אז לא 

נחנו נדע אחרי הניסיון של החורף, שאנחנו מנטרים כל גשם מול החיזוי הזה א

הטופוגרפיה של נס ציונה, אז אנחנו נדע הרבה יותר קדימה. לנס ציונה יש בעיה בסיסית 

והיא הולכת ומחריפה כי מסביבנו הכל בטון ואספלט, כולל בנס ציונה בתוכניות העתידיות 

ק"מ. וגם  40אנחנו הכי נמוכים בשטח של  והמים צריכים להגיע לפה והם באים אלינו כי

התופעות האקלימיות נעשות קיצוניות משנה לשנה. הפתרון הסופי יהיה בניית מובל 

חדש מתחת לנס ציונה, במקביל למובל שיש לנו. אנחנו עובדים על תוכניות אבל זה 

ו מלש"ח, זה קנה המידה ובסופו של דבר, יצטרכ 100-ל 80פרויקט שיכול לעלות בין 

לעשות את זה, לטוב ולרע, לא יעזור כלום. לנס ציונה אין את האמצעים לעמוד במשימה 
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כזאת. דיווחנו באחת הישיבות על ניסיון להגיע להסכם גג עם המינהל, אז אם יהיה הסכם 

 גג עם המינהל, הסעיף הראשון שם יהיה בניית מובל חדש. 

 מה עם המובל של ראשון?  שחר רובין:

 בראשון זה מאגר.  שמואל בוקסר:

 הוא מתקדם? שחר רובין:

מצוקה כספית לא פשוטה,  הבעיה שלנו עם המאגר , ושהם בקשה להםהם אומרים ש שמואל בוקסר:

של ראשון, שאין שום התניה בתב"עות של ראשון לבנות מאגר. בבאר יעקב יש שיתוף 

ו איזה שלולית, הפעולה יוצא מגדר הרגיל עם ניסים גוזלן, שהעמיק את המאגר, היה ל

 הוא העמיק אותה, הוא השקיע הרבה מאוד כסף להעמיק את המאגר הזמני. 

 אפשר לנסוע בין באר יעקב לנס ציונה בלי סירות.  פנינה זיו:

זה כבר לא בעיה שלנו כי המאגר שם לא גמור. אז ניסים באמת שיתוף פעולה בצורה  שמואל בוקסר:

כבר גמרו את התכנון למעשה. אני מקווה מאוד,  בלתי רגילה, רז מראה נכונות. בראשון

כמו שהבטיחו, שתכף אחרי החורף הם יכנסו לפרויקט. הפרויקט של ראשון זה פרויקט 

ומשהו מיליון. לשתי הערים יש  20ומשהו מיליון שקל, פרויקט של באר יעקב זה  40של 

מלש"ח,  22הם כסף מהסכם הגג עם רמ"י. באר יעקב נכנסים להליכי תכנון, מוקצבים ל

הוא יגמור תכנון, הוא יבצע ישר. אין לנו איתו שום בעיה. בראשון אני מקווה שיעשו את 

זה, ראשון זה קצת יותר קשה כי הפרויקט שלהם הוא יותר יקר ויותר גדול ואני מקווה 

שיעמדו בהבטחות ובמילה. בינתיים אנחנו באמת בשיתוף פעולה עם הקולגות מסביב, 

באר יעקב, מצוין. יש לנו גם בעיה שהיא כרגע לא מתחת לעיניים אבל גם ראשון, גם 

היא קיימת, ברחובות, אבל זה עובר בדרום נס ציונה, שמה זה לא מציף מגורים כרגע 

אבל ברחובות מזרח, אנחנו היינו בכל הישיבות של הועדה הארצית לאשר את הפרויקט, 

ביא כחלק מהתב"ע, חלק מהתשתיות יח"ד ואנחנו הצלחנו לה 10,000הולכים לבנות שם 

קוב ורחובות הולכים איתנו על  200,000שבונים לשכונה, בשלב הראשון יבנו מאגר של 

העסק הזה. יש להם כבר שטח מותר והם יבנו אותו. אז התחזית לעתיד היא בסדר אבל 

ון בחישובים שמראים לנו ההידרולוגיים, נתוני קיצון של גשמים, גם זה לא יעזור. הפתר

הסופי יהיה, בייחוד אם יתחילו בעתיד הקרוב, הבינוני, לבנות גם בנס ציונה. דרך אגב, 

בבאר יעקב הוא הולך לבנות את כל השטח עד לגבול שלנו, מעל בית העלמין, מי שיודע, 

במגרש הכדורגל, אז רק הולך ומצטבר עוד ועוד מים, שכולם זורמים אלינו. הפתרון 

נוסף בנס ציונה, מפה, מהאוטובוס לצאת למליבו מתחת לעיר, הסופי יהיה לבנות מובל 

 לא פשוט, מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד יקר. 
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 )שלמה אליהו הצטרף לישיבה(

 זה בטווח הארוך.  אריאל אלמוג:

 זה בטווח הארוך.  שמואל בוקסר:

 מה בטווח הקצר נעשה?  אריאל אלמוג:

 גר של ראשון לפי תוכנית ושל באר יעקב. הטווח הקצר זה להגדיל את המא שמואל בוקסר:

 מה עם להעמיק את המאגר שלנו? אריאל אלמוג:

אתה לא יכול, אנחנו כבר היום שבעה מטר. אם תתחיל להעמיק אותו יותר, צריך לעשות  שמואל בוקסר:

דיפון, כלונסאות בטון ולדפן אותו בטון ואז זה סיפור שונה, אנחנו באופרה אחרת לחלוטין. 

הלוא מאגר שנולד יש מאין, הוא לא היה בתוכנית. יש לנו תוכנית לעשות מאגר  גם זה

בפינה של שמידט ומרגולין, יש שם שטח של פרדס עזוב, כי אנחנו בנוסף לכל הצרות 

, חוץ מהקטע שיורד למטה לצומת המפורסמת 423-ו 431מקבלים גם את כל הנגר של 

, שמשחרר לאט לאט למערכת שלנו. של התאונות, ששמה זה מצטבר במאגר תת קרקעי

קוב אבל עכשיו זה ייקח קצת זמן  10,000גם שמה אנחנו מתכוננים לעשות מאגר של 

כי צריך תב"ע ואחר כך הפקעת השטח. אבל זה בתוכנית, זה אולי עוד שנתיים נוכל 

לעשות את זה, אחרי שנסיים תב"ע. שאלות? מי שמשעמם לו היום מוזמן להיות איתנו 

אתמול סיימנו בשלוש וחצי, עברנו לפיקוד העורף, היום אנחנו מתחילים עוד  בחפ"ק,

 מעט, כולם מוזמנים. 

אני רוצה להגיד לכם שעובדי עיריית נס ציונה, שפ"ע וביטחון, להוריד בפניהם את הכובע.  

האנשים האלה כל הלילה, חלק מהם עד הבוקר, בשביל להפעיל את המשאבות ופיקוד 

הקבלן להחליף אותם, באמת נתנו את הנשמה, רצו עם טרקטורים העורף, עד שבא 

לפתוח סתימות ולשאוב בית אחד שהוצף. עכשיו עובד באגר בגשם ליד אולם אלה, 

והטרקטוריסט שלנו עובד כל זמן, באמת להסיר בפניהם את הכובע, כל הכבוד. אנחנו 

ד לעובדים האלה שנותנים ציינו את זה בפניהם ואני מציין פה בפני כולכם, באמת כל הכבו

את הנשמה, כל הלילה יושבים שמה, אז מי שרוצה מוזמן להצטרף אלינו. רפי וירון 

 נמצאים פה, אלו ראשי האגפים שנותנים את הנשמה.

לגבי אלה, זה המקום היחידי שאנחנו מזרימים אליו מים, במקום שהוא יזרים אלינו מים,  שחר רובין:

 . במידיאז צריך לפתור את זה 
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אני לא רוצה להיכנס לזה אבל באלה יש סיפור, להסתכל על התוכניות, הם היו צריכים  שמואל בוקסר:

לשים שם משאבות. זה לא כל כך פשוט אבל אנחנו שמים שני באגרים, אני לא מדבר 

 על כמה זה עולה, אנחנו שמים את זה כדי לפתוח. 

 אלה, ידענו שיהיה גשם. הוא היה צריך לנקות לפני את המעברים ה שחר רובין:

פתחנו אבל בזרימה כזאת הסחף סוגר הכל. עבדו לפני זה והכינו, אתה מכיר שמה את  שמואל בוקסר:

 התעלה. 

 כן, אבל הם לא הכינו אותה לפני. היא לא היתה מוכנה. שחר רובין:

 היא כן היתה מוכנה.  שמואל בוקסר:

 אז למה זרם אליו מים? שחר רובין:

 היא נסתמה עוד פעם, היו כמויות של גשם.  רפי קריספל:

חד משמעית היא היתה מוכנה והיא נסתמה ופותחים אותה. ואם יהיה צורך, יעבדו כל  שמואל בוקסר:

הלילה. מישהו נוסף רוצה לשאול שאלות? תודה רבה, סיימנו את העדכונים. אנחנו 

 ושא התקציב. סוגרים את הישיבה מן המניין, עוברים לישיבה שלא מן המניין בנ

 


