פרוטוקול
ישיבת מליאה מס'  ,07/17מתאריך  23באוגוסט 2017
נוכחים:

יוסי שבו  -יו"ר ,ציפי זילברמן ,שחר רובין ,לירן יגודה  -עו"ד,
עמוס לוגסי ,סמדר אהרוני ,יהודה חיימוביץ' ,אליהו לוי ,יצחק כהן.

חסרים:

שאול רומנו-עו"ד ,שמואל מזרחי ,טלי חייט-אבירז ,אורן יגאנה,
ד"ר הדס שחורי ,יעקב קורץ.

מוזמנים:

תומר תדהר ,בועז גמליאל ,אביתר צור-ביטון ,ריבה קלין ,ערן לבב,
שמעון גור ,עו"ד שולמית מנדלמן-כהן יועמ"ש ,אורית בן יהודה,
יגאל נדב ,יוסי סגרון ,דרור מרגלית ,ירון לוי ,דייגו כהן,
שלמה אליהו-רו"ח ,מיכל רוטוול ,נורית כהן.
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 .36מינוי וועדת שמות עירונית.
 .33מינוי דירקטורית תאגיד המים "מי ציונה" פטריציה בנבניסטי-לבקוביץ'.
 .37אישור פרוטוקול וועדת תמיכות.

1

.33
היו"ר:

עדכונים:
אני פותח את הישיבה .אנחנו שולחים ברכת החלמה מהירה לשולי.
פתיחת שנת הלימודים  -נעשו עבודות אינטנסיביות בבתי הספר.
העבודות ביסודי מתחילים רק ב 1.8-בגלל הקייטנות ובגני הילדים
נשאר לנו שבוע עד שבועיים באוגוסט .אני מקווה שיעמדו בלוחות
זמנים .ב"בן צבי" שיפצו את אולם הספורט.
יש לנו שתי מנהלות חדשות  -מנהלת תיכון חדשה בבן-גוריון ,בשם
איריס דורון .נבחרה מנהלת גם בבית ספר "שקד" בשם שירלי סלמון.

קליין ריבה :יש עוד אחת ,בת-חן צוברי בבית ספר "דקלים".
היו"ר:

אנו מאחלים להן בהצלחה ,היום הייתי אצלה ,הצוות קיבל אותה
יפה.
בתוצאות בחינות הבגרות שנה שעברה ,נס ציונה הגיעה ל.96.5-
בעיתונות מערבבים הרבה נתונים ,אבל כשאנו בוחנים את עצמנו בלי
בית הספר ה"תומר" ,אנחנו עומדים על  96זכאות לבגרות ,מקום
ראשון בארץ .אחוז הנשירה זה  0.4בלבד בנס ציונה .כשמדברים על
 ,96%זה כמעט כל תלמיד בנס ציונה קיבל תעודת בגרות ולא חשוב
מאיזה רמה סוציו-אקונומית הוא.
נפגשתי עם מנהלים ,שמספרים שלהורים לא אכפת ,לצוות החינוכי
אכפת יותר .המדד הזה הוא חשוב ,כי לא יכול להיות מצב אחרי 12
שנות לימוד שתלמיד ייצא ללא תעודת בגרות.
היום אי אפשר לגשת לשום אוניברסיטה או מכללה בלי תעודת
בגרות .ולכן התעודה הזאת היא חשובה .כמו כן 14.3% ,הם
מצטיינים 80% .לומדים  4ו 5-יחידות באנגלית .במתמטיקה 52%
לומדים  4ו 5-יחידות ,אלו נתונים מאוד גבוהים.
מי שמסתובב בנס ציונה יודע שלא כולם סוציו-אקונומי  8ואם אנחנו
מגיעים לתוצאות האלה ,מגיע להוריד את הכובע בפני מערכת החינוך
והרשות שמשקיעה המון כסף ,קשה מאוד להגיע לתוצאות האלה.
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לא תמיד אפשר לשמור על זה ,מספיק שכמה ילדים לא יגיעו לבחינה
וזה יוריד את הנתונים .גם השנה האחוזים מאוד גדולים .עשינו
השוואה ,אנחנו מקום ראשון בארץ.
קליין ריבה :אנחנו ביקשנו שיפרסמו גם עם החינוך המיוחד וגם בלי .ה 96.6-זה
בלי החינוך המיוחד .עם החינוך המיוחד זה מוריד אותנו ב.10%-
היו"ר:

השנה הגענו להסכמה עם ההורים ועם מפעילים של הצהרונים
שמפעילים בצורה טובה .השנה הקלו עלינו בנושא קריטריונים .זה
עולה לעירייה סבסוד של כחצי מלש"ח .הייתה בעיה ,שהמפעילים לא
עמדו ב ,₪ 935-למפעילים חסר כסף לבצע ניקיונות ולהגדיל את
השהות בצהרון עד חמש .אנחנו הסכמנו לסבסד ,על מנת שהשנה
תתחיל בזמן .הסבסוד בשני תחומים ,האחד שהצהרון יהיה עד שעה
חמש והשני ,שאנחנו נעזור בניקיונות.
יש בעיה עם הניקיונות ,בשביל לנקות כיתה צריך  ,₪ 100.-אבל אם
אכלו בכיתה ,צריך לשלם  .₪ 400.-כרגע אנחנו מנסים למצוא פתרון
אחר.
יש לנו בעיה נוספת ,בשנתיים האחרונות היה סבסוד של משרד
הכלכלה לאוכלוסיות חלשות ,זה בוטל .בצהרונים הקודמים ,בתוך
המסגרת הכוללת של התקציב אם צהרון היה צריך לעלות ,₪ 1,000.-
קבענו  1,050.-וקלטנו ילדי רווחה ובכך נתנו הנחה של  .50%היום אין
את הכסף הזה ויש בעיה מה עושים עם  100ילדי רווחה שכרגע אין
להם תקציב.
אנחנו נפתח את הצהרונים בזמן ,נשב עם אורית בן-יהודה ונראה מה
אפשר לעשות.
בית הספר הדמוקרטי לא יפתח בינתיים ,וועדת ערר תהיה רק
באוקטובר .אני מזהיר ,הגיעו אלי שמועות שמישהו רוצה לפתוח בית
ספר חרדי ,זה עבירה על החוק.

אהרוני סמדר:

למה שלא יהיה בית ספר חרדי בנס ציונה?
אליהו לוי הצטרף לישיבה
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היו"ר:

הגיעו שמועות לאוזננו שמישהו רוצה לפתוח בית ספר לחרדים ,זה
נכון? מי שעושה דבר כזה זה עבירה פלילית.

אליהו לוי:

אם היה לנו מספיק כוח בעירייה ,הייתה נפתחת כיתה א' ,אבל בגלל
שאנחנו מכבדים אותך אנחנו לא פותחים.

היו"ר:

מחיר למשתכן  -עוד מעט זה יהיה .בכפר אהרון כנראה ויתרו על
הדרישה שלהם בבתי משפט .מחיר למשתכן יהיה בנס .130/מתי זה
יהיה ,זה תלוי במינהל .המכרז של הוילות ליד צימרמן נסגר ,זכה שם
מישהו ל  16 -יחידות .הראשון נפסל ,בין השני לשלישי ,יש בסביבות
  ,₪ 4,000 .זו הייתה קבוצת רכישה והם לא זכו.המחיר כולל מע"מ והשבחה על הקרקע בסביבות  1.7מלש"ח.
אירועי קיץ  -אתם מוזמנים במוצ"ש להופעה של קרן פלס ,זו תמיכה
של מפעל הפיס .כל אירועי הקיץ היו מוצלחים ,התושבים היו
מרוצים ,זה המון עבודה של שפ"ע ,קריית התרבות והשיטור .גם
טורניר קט-רגל שעושים לבני הנוער ביולי-אוגוסט מונע הרבה מאוד
תלונות רעש .פעם היו עשרות ,יש ירידה גדולה.
אנחנו מתכוננים לתקופת החגים ,נעשה כל מה שצריך .אדון לוי ,בנס
ציונה יש הבנה בין דתיים לחילוניים.
יו"ר וועד העובדים נפרדה מאתנו בגיל  ,68אייזיק יו"ר הוועד
במקומה ,אנו מאחלים לו בהצלחה.
יש כמה מטלות שציפי זילברמן אחראית עליהם ,זה נושא שת"פ עם
ערים תאומות .טלי חייט-אבירז הייתה אמורה לנסוע לצרפת והיא
לא יכולה ,גם שאול רומנו לא יכול .אמרנו לשחר רובין לארגן משלחת
ולנסוע.
ראש עיר זולינגן מגיע ,הם רוצים שנשלח נציג ,אם מישהו רוצה
לנסוע ,שיגיד.
ציפי זילברמן ואני טסים לפולין לחתום על עיר תאומה בספטמבר.
ימלא את מקומי בתקופת היעדרותי שמואל מזרחי.

זילברמן ציפי :שינדאו (סין) מבקשים שנשלח נציגים ,לאירוע שמתקיים בעיר.
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שי לעובדים לכבוד החג:

אנו מבקשים להעניק לעובדים שי לראש השנה ,כמו כל שנה,
לוי-נגר עמיקם:
לעובד וותיק  ,₪ 417.-עובד רגיל  .₪ 307.-לפני שנתיים נחתם הסכם
הצמדה ,ובשנת  2018ההסכם מסתיים.
היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את השי לעובדים לרגל ערב ראש השנה ,כפי
שפורט לעיל:
₪ 617.עובד וותיק -
₪ 307.עובד רגיל
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מינוי וועדת שמות עירונית:

לוי-נגר עמיקם:

וועדת שמות זה וועדת רשות.

היו"ר:

מבקשים לאשר לוועדת שמות את יוסי שבו ,שמואל מזרחי ,ציפי
זילברמן ,הדס שחורי ויהודה חיימוביץ'.

אליהו לוי:

אני מבקש להצטרף.

היו"ר:

אנו מצרפים את אליהו לוי גם לוועדת השמות .מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את הרכב וועדת שמות :יוסי שבו ,אליהו לוי,
שמואל מזרחי ,ציפי זילברמן ,ד"ר הדס שחורי ויהודה חיימוביץ'.
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מינוי דירקטורית תאגיד המים "מי ציונה" פטריציה
.33
בנבניסטי-לבקוביץ':
לוי-נגר עמיקם:

מבקשים לאשר דירקטורית לתאגיד המים מי-ציונה.

פרטריציה היא תושבת נס-ציונה ,בעלת תואר ראשון במדעי
מרגלית דרור:
החיים באוניברסיטה בצרפת ,תואר שני במדעי החיים במכון ויצמן,
ו PHD -במדעי החיים מכון ויצמן ,היא עובדת בבית החולים "אסף
הרופא" משמשת כסגנית מנהל המעבדה לביוכימיה קלינית והיא
אחראית שם על כל נושא המחשוב של המעבדות .אנו מבקשים לאשר
אותה כדח"צית.
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :בכפוף לאישור הוועדה למינויים.
ראש העירייה:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את מינויה של גב' פטריציה בנבניסטי-לבקוביץ' ,נושאת
ת"ז מס'  ,17873339כדירקטורית תאגיד המים "מי ציונה" ,בכפוף
לאישור וועדת המינויים.
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אישור פרוטוקול וועדת תמיכות:

העלינו את הבקשה של א.כ .נס ציונה ,בישיבה הקודמת,
לוי-נגר עמיקם:
בנושא של מתן ערבות להלוואות .העמותה קיבלה הלוואה בזמנו
והיום נותרה לה יתרה של  .₪ 155,000.-אנו מבקשים להגדיל את סך
הערבות שלה ל  ₪ 355,000.-והוועדה ממליצה לאשר.
היו"ר:

מאחר ושנת הספורט מסתיימת ביוני ,יש בעיה בחפיפה .אנחנו נתנו
הלוואת גישור של  ₪ 200,000.-על מנת להשלים מחודש יוני עד חודש
ינואר ובינואר הוא מחזיר את ההלוואה ואז מקבל תקציב חדש.

כרגע מבקשים ערבות להלוואות בסך  ₪ 355,000.-וזה מתוך
לוי-נגר עמיקם:
התקציב של התמיכה העקיפה ועל פי התבחינים.
עמותת כדורסל נס ציונה ,היא נדרשת כמו כל שנה להוראה בלתי
חוזרת ,אנו ממליצים לתת לה אישור כמו בכל שנה ,הפעם זה יעמוד
על סך של  ,₪ 1,750,000.-שגם הוא מתקציב תמיכה עקיפה.
היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד את פרוטוקול וועדת התמיכות מתאריך .13/08/17

היו"ר:

אני נועל את הישיבה ,אני מאחל שנת לימודים מוצלחת.

הישיבה
עמיקם לוי-נגר ,מנכ"ל העירייה

ננעלה!

יוסי שבו-יו"ר ,ראש העיר
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