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 :עדכונים .11
 

אניפותחאתהישיבה.:היו"ר

 נפתחה הלימודים שנת החינוך, בנושא לעדכן רוצה אני 13,000עם

תלמידיםבצורהמושלמת.

עלהסעות,אבלבסךהכלאיןבימיםהראשוניםישפהושםפניותבנוג

בעיה.

מיקום את סביונים ספר בית כמו מקומות במספר שינויים עשינו

יהיהבטיחותייותר.התלמידים,כדישזההורדת

ביה צהרונים לגבי כתבה 600-יתה משלמים אצלנו שקל1,050שקל.

זהעולה מסבסדיםבכ1,150ולנו אנחנו לתלמיד. לצהרון .10%-שקל

 זה נלוות עם גננות שכר ב20,000רק חוגים רוכשים אנו לגן. -שקל

הםילדיםשחלקמ25שקל,אוכל,אחזקה.אצלנובממוצעיש600,000

.30%-ו50%משלמים

 

 20:10יצחק כהן הצטרף לישיבה בשעה 



מתקציב גדול חלק שצריך, כמו החלה הלימודים שנת הכל בסך

מיועדלטפלבחינוךוזהעולההרבהמאודכסף.אנומסבסדיםהעירייה

ו10-בתיכוניםכלימודשעות שעות תוספת עבור בשנה פיצולמלש"ח

יים.נשיעוריםפרטכיתותל

ראיתםאתתוצאותהבגרותל ,אנחנונמצאים2015-מבחינתתוצאות,

,שזהבטופמבחינהארצית.וזהבגללשלאחישבוכמושצריך,87%על

חינוךמיוחד,אנועומדיםעלכיאםלוקחיםרקתלמידינסציונה,כולל

.93%

נכנסים אנחנו טוביםשיש, הכי להיות רוצים ואנו אםמאחר לבעיה.

המשמעותשאין30כיתותקייטנהוהשנה20רקהפעלנושנהשעברה ,

רק נשאר אוגוסט, אםמסיימיםאתהקייטנהבאמצע בגן. לטפל זמן

אבלמאחרוההוריםרוציםקייט אנחנושבועלטפלבגן. נותבאוגוסט,

עושיםאתזה.

 לבית5הקצבנו מסיבי באופן נכנסנו ספר, בתי לחידוש ספרמלש"ח

האולם את חונכים אנו באולם, נטפל אנו צבי בן ספר בבית רעות,
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הספורטשלטירתשלוםבעודכחודש,לאחרשנקבלאתכלהאישורים.

רוסאנימקווהשעודחודשיסתיים.הקירוישלביתהספרהאי



 :אישור מאזן דוחות כספיים חכ"ל .12
 

:עדימיכאלי  כספיים דוחות מאזן ל-אישור מפנה אני היקף4עמ' והפסד, רווח

אלש"חבערך.200מלש"ח,החברהסיימהבגרעוןבהיקףשל6.5מחזור

₪.600,000-רעוןמצטברשלקרובלמלש"ח,ג3.5היקףמאזן3עמ'

 

ממהנובעהגרעון?:יצחקכהן 

 

מהאחזקה.:עדימיכאלי 



לתתשירותלתושביםבמחירריאלי.היעודשלהבריכה :היו"ר

 

?2015-ל2014מהקרהשישירידותמשנת:יצחקכהן 

 

היהפרויקטגדולשלשיקוםויצמן.2014-ב:עדימיכאלי 

 

 :שי לעובדים לכבוד ערב ראש השנה תשע"ז .15
 

אנומבקשיםלאשראתהשילעובדיםלרגלחגראשהשנה: :עמיקםנגר -לוי

₪.417.-ותיקועובד

ש"ח,כמובשנהשחלפה.307.-עובדרגיל

 

מיבעד?  :היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

 :מאשרים פה אחד את השי לעובדים : החלטה

 ₪ 517.-עובד וותיק   

 ₪  507.-עובד רגיל    
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 :וועדת תמיכות .15
 

יד.ו:עמיקםנגר -לוי כדור ציונה נס א.כ של בקשה קיבלה התמיכות ועדת

הםגםטענו₪.100,000האגודההגישהבקשהלמענקהישגיותבסךשל

ב גדלו לאורך500-שהם רבים הישגים לה יש עצמה הקבוצה ילדים.

העונה,הקבוצההבוגרתמשחקתבליגתהעלוכפישאתםיודעיםסיימה

היאגםהגיעהלחצי גמרגביעהמדינה. והגיעהלחצי במקוםהשלישי

בצמרת נמצאת ציונה, נס תושבי כולם הנוער קבוצת הפלייאוף. גמר

קבו לנוער, העל וקבוצתליגת המדינה גביע לגמר הגיעו הנערים צת

הגיע ועודשמונהקבוצותההנעריםח' מגיעותלגמרעםהפועלראשון

לחלקהעליוןשלהטבלה.ישגםקבוצתנשיםבליגההלאומית.לאורכל

.₪70,000עדההמליצהעלוהו₪,100,000ההישגיםהאלההםביקשו

 של מקדמה העמותה ביקשה 150,000.-בנוסף, תקצוב₪ חשבון על

.2017 של מקדמה להם נותנים אנו שנה החל150,000כל הפעם טנו,

₪.100,000.-לתתלהםמקדמהשל

 

התקציבמתחילבדרךכללבדצמבר,אזישלהםשלושהחודשים:לאומשמזרחי 

להתארגן צריכים הם כי בשנה, קשים הכי חודשים השלושה וזה

משחרריםלהםכסף.ההבאה.בינוארלקראתהשנ

 

שקלהיוחובותעבר.בענייןהזההחלטנולסגורלהם150,000-ה:עמיקםנגר -לוי

באמצעות החובות ₪70,000את עוד נשאר ולכן המענק 100,000של

נימשלםלהםעלחשבוןהשנההבאה.לשנההזאת.א

 

מהתקציבהתמיכותשלהעמותה?:יצחקכהן 

 

.570,000:עמיקםנגר -לוי

 

האםלאעדיףלתתאתהכסףהזהבמקוםלספורטלהסעותלילדים?:יצחק כהן

 

מהזהקשור?אתהצריךלברךעלקידוםהספורט.זהכמושאני:שמואלמזרחי 

ךהספורט,איןקשרביןאחדלשני.אבקשלקחתמהחינוךהתורנילצור
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נושאההסעותאינועלסדרהיום,אבלבליקשראנחנונותניםהסעות:היו"ר

נושאההסעות גםכשאנחנולאחייבים,משתדליםלתתכלמהשניתן.

צריךלהיותבאחריותמשרדהחינוך.

 

תמיכות?מיבעדאישורהחלטתועדת:נגר עמיקם-לוי



 פה אחד.  : בעד

 

 17 בפרוטוקול ישיבה מתאריךאת המלצת וועדת התמיכות מאשרים  : החלטה

 .2016באוגוסט 



 :2016ח כספי רבעון שני לשנת "דו .11
 

:ערןלבב  של הסתייםבגרעון 1.7הרבעון זה165מלש"חעלביצועשל מלש"ח.

רבעוןשהואדימייצג,אבללאסופי,כיישהפרשותשצריכותלהיעשות

אוגוסט.-ביולי

 נרשםבתקציבהעירייההכנסותלפיאישורמשרדלשאלתראשהעיר,

לצורךרבעוןזה.ציונהבע"מ(-הפנים)דיבידנדיםמתאגיד"מי



-לפקודת העיריות 188אישור לעשייה במקרקעין לפי סעיף  .16
 :/ב'150מתחם נס/

 

היא:דרורמרגלית  הראשונה התוכנית ישראל. מקרקעי רשות שיזמה תכניות שתי

בכניסההצפוניתמזרחיתשלנסציונה,בשטחבמתחםשנמצא130נס/

 התוכנית330הזהמתוכננתלקוםשכונהשל ודיורמוגן. יחידותדיור

ישלנושםשתיחלקות.כניתאיחודוחלוקהבהסכמתבעליםתהיאהזו

שתי ועם המקרקעין ברשם שמנו על רשומות שלנו, בבעלות שהן

הללוה ,חלקות לתוך נכנסים באיחודהקצאתטבלתאנו הקרקעות

אנוצריכיםאת,עלפיחוק.שטחיםאחריםןוחלוקהומקבליםתמורת

3.6הואהחלקותלמעיןויתורעלשתיהחלקותהאלה.שטחאישורכם

 ושאר חקלאי דונם מתוכם במסגרתהשטחדונם, דרכים. בייעוד

תמורת גדולים, יותר הרבה שטחים כל סך מקבלים אנו הטבלאות
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ישהסכמהעםרמ"ישנקבלבאותומתחם,חלקותהללויתורעלהוהו

דונם,נקבל6-דונםשטחלמבנהציבור.היינואמוריםלקבלכ7-עודכ

דונםשטחשלמבנהציבור.בנוסףרמ"ישילמהלנואתכלעלות7עוד

ובנוסףלכךהגענולסיכום101-הפינוישלביתהמגוריםשהיהבצומתה

 שהשטחים רמ"י ושייעודעם על ירשמו ציבור לצרכי הרשותשם שם

המקומיתולאיוחכרולה.

נקבלבמתחםעלשתיהחלקות,סךהכלהסכמנולוותרתמורתכלזה

טבלאות85 שציינתי, מאחרוכפי בהסכמה,הדונם, איחודוחלוקההן

אתבהקצאותלקבלואנוצריכיםאתהסמכתכםלותרעלשתיהחלקות

85-ה דונם, וזאת סעיף 188מכוח העיריות, עסקהלפיולפקודת

עירייה ואנו והיות עיר מועצת באישור ורק אך תעשה במקרקעין

לאצריכיםאתאישורשר אנו אלארקאישורמועצתאיתנה, הפנים,

עיר.

 

 20:55שאול רומנו הצטרף לישיבה בשעה 



צרפנו הסבר דברי היועמ"שולכם של במקרקעין לעשייה אישור

בסיכושכותב הדעתםת הזו.חוות העסקה את לאשר מניעה שאין

השטחיםמהנכנס לראותאתמאזן גםאתהטבלאותשתוכלו צירפנו

לחוק ז' סימן פרקג' אתהטבלהוהיאנערכהעלפי בדקנו ומהיוצא.

.הטבלהנומבקשיםלאשראתהתכנוןוהבניהוא

 

שטח:היו"ר שקיבלנו תכניות הן האלה התוכניות מאוד.ציבורישתי גדול

מדבריםעלכמעטשנישלישמהשטחלטובתנו.אנחנורוציםלאשראת

ויגרום היחידות כמות את יעלה שמישהו לפני מהר שיותר כמה זה

.לצפיפותמאודגדולה

 

כליחידותהדיורבתוכניותהאלהישווקוכמחירלמשתכן?:שמואלמזרחי 

 

בתוכנית:דרורמרגלית  לוודאי. יחידותדיור330הזאתישקרוב יחידותלדיור250,

.דונם70-עלשטחנטושלכמוגןומסחר

 

ציונה.-וכניותטובותלאופישלנסהת:היו"ר



7 
 

מהזההדיורמוגןשאתהמדברעליו?:שמואלמזרחי 

 

פורט.ייצאלמכרזונראהמהיהיה.עודאיןתכנוןמ  :היו"ר

 

יוציאאתזהלמכרז.המינהל:דרורמרגלית 



מיבעד? :היו"ר



 פה אחד.  :בעד

 לא משתתף בהצבעה. שאול רומנו



( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מאשרים 1)א( )ב 188"בהתאם לסעיף  :החלטה

במסגרת  1867בגוש  56ואת חלקה  5652בגוש  57לכלול את חלקה 

ג' סימן /ב' אשר נערכה על פי פרק 150טבלת ההקצאות של תכנית נס/

 ".1561-חוק התכנון והבניה התשכ"הז' ל

-לפקודת העיריות 188אישור לעשייה במקרקעין לפי סעיף  .17
 :111מתחם נס/

 

שלושחלקות,בבעלותנוהמתחםשנמצאמדרוםלכפראהרוןושםישז :דרורמרגלית 

83כלשטחהתוכנית.דונםחקלאיים2.5-דונם,מתוכםכ6.6סךהכל

 לקבל אמורים אנו מתוכם 65דונם, בעצם שהם מכלל78%דונם,

למגורים,מיועדלהשטחהזהלמכ22%שטחיציבור,ואשריהווהשטח

ציבור.צרכישארשטחיחידותדיור,כלה220סךהכל

אנו188גםפהאנחנונכנסיםלטבלאותההקצאהבהסכמהולפיסעיף

במסגרתטבלתההקצאותהחלקותכםלכלולאתמבקשיםאתאישור

הקודמת,כפישציינתיגםבתוכניתאישורכם.ומבקשיםאת155שלנס/

 על היועמ"ש עברה פה דעתהגם בחוות לכם וכותבת העסקה מהות

החלקותהאלהבטבלתההקצאות.תשאיןמניעהלאשראתהכלל

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 לא משתתף בהצבעה. שאול רומנו
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( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, מאשרים 1)א( )ב 188"בהתאם לסעיף  :החלטה

 5711ש בגו 8ואת חלקה  5710בגוש  285-ו 157לכלול את חלקות 

אשר נערכה על פי פרק ג'  111כנית נס/במסגרת טבלת ההקצאות של ת

 ".1561-חוק התכנון והבניה התשכ"הסימן ז' ל



-ונה )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"וחוק עזר לנס צי .18
2016: 

 

.2016וגםבינואר2015כםבנובמבררהחוקעבראתאישו:כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן

האלהאנומתאימיםאתנוסחהחוקאםלהוראותהחוקהוורסיותבכל

משרדהפניםומשרדהמשפטיםוהערות,הקיים,הוראותהשעהבעניין

שמאשריםאתהחוק.הנוסחשמובאלפניכםהואנוסחשאושרעלידי

משרדהמשפטיםומשרדהפנים,עלפיהחוקאנוחייביםלאשרעדסוף

השנההנוכחיתאתחוקהעזרהזה,שמחליףאתהחוקהקייםשבתוקף.

בחוקזהלכןאנומביאיםשובלאישורכםאתהנוסחהמעודכן.התעריף

שנת בסוף עוד המקסימום2015אושר התקנותמסדירותאתתעריף .

.ןעלפיהלהיטלשמירהואנועובדים

 

שנהואנחנומתעדכניםבהתאםלחוק.כרגעזהירדממהשהיהלפני:היו"ר

מיבעד?

 

 פה אחד.  : בעד

 

ציונה )שמירה, -עזר לנסהמאשרים את הנוסח המעודכן של חוק  : החלטה

 .2016-אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ו

 

 20:57ב את הישיבה בשעה זאורן יגאנה ע

  



9 
 

 ח.מ. אליהו לוי: -הצעה לסדר  .15

 .50מלגה לסטודנטים בעלי פטור משירות צבאי ומעל גיל 
 

ביקשתילהעלותנושאלסדרשלקבוצתאנשיםמסוימתלקבלתמלגה:לוי אליהו

אותם פטר הצבא שלדוגמא אנשים צבאילסטודנטים, שירות לעשות

לבקשווהו רציתי מגלה. לקבלת אישור להם לתת יכולה לא עדה

נשיםחריגיםלקבלאתהמלגההזאת.שהועדהכןתיתןלא

 

אלה:היו"ר מהשאתהאומר, לגבי קריטריוניםלקבלתהמלגה. קבענו אנחנו

ניבעדלהכניסאותםלקריטריונים.שישלהםפטורמהצבא,א

 

המסוימתלבדוקאתהחריגיםהללו.ועדונימציעלהקיםא:מזרחי שמואל

 

ב :לוי אליהו נמצא שאני שנים השמונה היה.ובכל אחד אדם אולי הזאת, ועדה

עדה?ובשבילזהלהקיםו

 

מכיווןשאנחנומפרסמיםאתהקריטריוניםלקבלתמלגה,ייגשו:מזרחי שמואל

ועדהשתבחןאתכלהחריגיםהללו.יותראנשיםולכןצריך

 

היתרכאלה:אליהולוי  כותביםשסטודנטיםשאמוריםלקבלאתהמלגההםבין

מהצבא.שקיבלופטור

 

מגיע :היו"ר אתהפטור, שיציג מהצבאוהואלאמשתמט, אםישפטורחוקי

 שלו. מציע אני לויהנושא החוועבר לקבלת למועצהעדה ויועלה לטה

.בצורהמוסדרת



 הנושא יועבר להחלטת וועדת המלגות ויובא לאישור המועצה. :החלטה

 

 21:00לוי עזב את הישיבה בשעה  הואלי
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 :עובדי עירייה -אישור עבודה נוספת  .60
 

רעבודהנוספת:עדהארבעבקשותלאישווהוגשולו:עמיקםנגר -לוי

אגףהנדסהמבקשלעבודכקאווצ'ר,אנוממליציםלאשראתבני מנשה

הבקשהשלו,כמובןהואאמורלחתוםעלטופסאיניגודענייניםוהוא

להשעובדיםכקבלניםעםהעירייה.לאיכוללעבודעםכא

פקחעירוני,ביקשלעבודשומרבנוסףלעבודתוכפקח.גםאת-יניב פרי

זהאנומאשריםבמגבלהשאוסרתעליולעבודעםגוףשמתוקצבעלידי

לחתוםעלטופסאיניגודעניינים.תנווהואצריךהעירייהאועובדא

מבקשלעבודבאחד-עומר סימן טוב בביתספרהתומר, עובדניקיון

בעיה לנו אין שהואיכולמאולמותהאירועיםכמלצר, המלצנו עםזה,

לעבוד.

זהמחוץ-הלפגוטתומר  ביקשלעבודכפועלאריזה, עובדבגניםונוף,

ותלענייןהזה,אנוממליציםלאפשרלוומבקשיםלעירואיןלנוהתנגד

אתאישורכם.מיבעד?



 פה אחד.  : בעד

 

 מאשרים עבודות חוץ לעובדים: :החלטה

 ;בני מנשה, אחראי תשתיות באגף הנדסה 

 ;יניב פרי, פקח עירוני באגף הביטחון 

 ;"עומר סימן טוב, עובד ניקיון בבית ספר "התומר 

  במחלקת גנים ונוף.תומר הלפגוט, מפקח גינון 

 

בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בישיבת וועדת עבודות חוץ, מתאריך 

 .2016באוגוסט  25
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 :הסמכת פקח עירוני .61
 

עשינואתכלהבדיקותואפשר:עמיקםנגר -לוי התקבלפקחבשםנחשונימשה,

ולהעניקלואתהסמכויותשלפקח.להעסיקאותו

מיבעד?


 פה אחד.  :בעד

 
( לפקודת העיריות, מחליטים 1)265בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  :החלטה

, כפקח עירוני, 502787575להסמיך את מר נחשוני משה נושא ת"ז מס' 

פי פקודת סדר הדין הפלילי -להשתמש בסמכויות הניתנות לשוטר על

, בנוגע לעבירות על חוקי 1565-)מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( התשכ"ט

ם המפורטים בתוספת השלישית חוק בתי העזר העירוניים והחוקי

 .1585-המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד

 

-"בע"מ ציונה-הארכת כהונת דירקטורית תאגיד המים "מי .62
 :דינה ויז'ניצר

 

שנים,6-דינהויז'ניצרדירקטוריתבתאגידהמיםמזהכ:עו"ד, שולמית כהן-מנדלמן

ל-על למנותדירקטור החוקניתן 3-פי תקופותהארכהשניםעםשתי

דינהאושרהבתחילת3נוספותשל צריכים2014שניםכלאחת. אנו ,

סיום לפני שנה חצי כהונה, להאריך שרוצים ככל במליאה, להעביר

ועדתהמנוייםשמאשרתאתהדירקטורים,לכןאנווהכהונהולהעבירל

אחרונה. פעם נוספות שנים לשלוש כהונתה את להאריך מבקשים

נשים4ואנושומריםעלפיהחוקעלהמאזןהדרוששלמדוברבאישה

דירקטורים.אנוממליציםומבקשיםלאשראתכהונתהבכפוף9מתוך

ינוייםוכלההליךשלהדירקטורים.אישורועדתהמ

 
מיבעד?:היו"ר


 פה אחד.  : בעד

 
מס'  מאשרים הארכת כהונתה של הגב' דינה ויז'ניצר נושאת ת"ז : החלטה

ציונה -"מי , כדירקטורית חיצונית בתאגיד המים והביוב016556625

 .2017במרס  05שנים נוספות, החל מתאריך  5-בע"מ", ל
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 :משלחת זולינגן -ערים תאומות  .65
 

ןואףביקשומראשהעיראוממלאמקומואוציפילנסועלאירועבזולינג:היו"ר

תנולאיכול.אחדמא

 

:ציפיזילברמן  זולינגן. לעיר הזמנהלשלוחמשלחת רפיהתקבלה שד"ר הוצע

םאשתווהואייצגבכבודאתהעיר.שניצרייסעעלחשבונוע



 על חשבונו. ,מאשרים שמר שניצר רפי ייצג את העיר, באירוע בזולינגן :החלטה

 

 :תב"רים .65
 

 :ערןלבב 

 תב"רים חדשים

 
 ובהתמרגורדוןורחובהסכמיםלפינויפלישותברח .1

₪115,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪115,000.-ציונה:-:הקרןלפיתוחנסמימון


 נגישותלמוס"חקיימים .2

₪660,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪660,000.-מימון:משרדהחינוך:


 2016מחשבלכלילד .3

₪24,150.-היקףתב"רמבוקש:

₪17,940.-:השתתפותהתקציבהרגיל:מימון

₪6,210.-השתתפותהורים:


 הכנתתיקתיעודביתלנדא .4

₪45,000.-:היקףתב"רמבוקש

₪45,000.-ציונה:-:הקרןלפיתוחנסמימון
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הקמתמתקניםלעגינתאופניים .5

₪150,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪74,217.-המשרדלהגנתהסביבה::מימון

₪75,783.-:ציונה-הקרןלפיתוחנס


 יתהכנסתעולימרוקווסמטתרמב"םהשלמתעבודותפיתוחלבנייתב .6

₪200,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪200,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס


 :שינויים בתב"רים

  
 (1254פרויקטהתייעלותאנרגטית) .1

₪2,200,000.-היקףתב"רמאושר:

ימימון:ולהלןשינ

₪525,000.-התחבורה:השתתפותמשרד

₪525,000.-:ציונהבסך-הקטנתהשתתפותהקרןלפיתוחנס


 (1316תכנוןכיכרבצומתהבנים/בןגוריון) .2

בןגוריון-הבניםבקטעשד'אפריםובשינוישםהתב"רל:תכנוןרח

₪220,000.-הגדלתהיקףהתב"רלסך:

₪156,000.-מימון:משרדהתחבורה:

₪64,000.-ציונה:-לפיתוחנסהקרן


 (1320)2015תשתיותתקשורתומחשובלמוס"ח .3

₪1,250,000.-היקףתב"רמאושר:

₪300,000.-:הגדלהמבוקשת

₪300,000.-ציונה:-:הקרןלפיתוחנסמימון

 (1202ביצועמאסףמרכזי) .4

₪28,600,000.-:היקףתב"רמאושר

₪5,000,920.-הגדלהמבוקשת:

₪3,500,644.-מימון:משרדהתחבורה:

₪1,500,276.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס
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(1343)2016שיפוריםוהתאמותבמוס"ח .5

₪1,500,000.-היקףתב"רמאושר:

₪1,500,000.-הגדלהמבוקשת:

₪1,500,000.-:נ"צמימון:הקרןלפיתוח


 (1183בי"סניצניםשלבג') .6

₪5,541,120.-היקףתב"רמאושר:

₪5,346,829.-ביצועבפועל:

₪4,176,399.-מימון:מפעלהפיס:

₪1,170,430.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

סגירתהתב"רו


 (1184שלבא')-הקמתבי"סיסודיבשכונתלבהמושבה .7

₪9,000,000.-היקףתב"רמאושר:

₪8,875,607.-ביצועבפועל:

₪5,044,555.-מימון:משרדהחינוך:

₪3,831,052.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר


(1179תכנוןוביצועבי"סיסודיבשכונתגניהאיריסשלבא') .8

₪9,000,000.-היקףתב"רמאושר:

₪7,943,108.-ביצועבפועל:

₪4,636,477.-משרדהחינוך:מימון:

₪3,306,631.-ציונה:-נסהקרןלפיתוח

וסגירתהתב"ר

מיבעדאישורהתב"רים?

 

 פה אחד.  : בעד

 

 .הר"מ את התב"ריםמאשרים  : החלטה
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 :עדת הנחותופרוטוקול ו .61
 

:ערןלבב  שלופרוטוקול שולחנה על מניחים אנו אצלי, נמצא הנחות ועדת

הגזברות.אתהפרוטוקולבאגףראותיכוללראותהמועצה,מישרוצהל

 

 :ח.מ. יעקב קורצי -הצעות לסדר  .66

 .הנחות לפנסיונרים בפעילויות עירוניות כגון בית הפנאי


לאיכוליםלאפשראת:היו"ר אנחנו ביקשלהעלותלסדרהצעה. יעקבקורצי

 המחירים כל את יעלה זה אחרת כי ידיזה, על מסובסדים שממילא

הטענהבדברחוסרבמבניציבורייבדקעלידיהעירייה.העירייה.



ג'בהצעהלסדרשליעקבקורץ.-'וב2מקריאאתסעיף:יהודהחיימוביץ' 

 

  להוריד את ההצעה מסדר היום. :החלטה


 :רחובות חדשים -וועדת שמות  .67

 
ישבקשותש:היו"ר בנושאהנצחותכברכשלוששנים. לאנשיםשפנולאדנו

אתיקיריהם.להנציח

דמארי, אליהו פצ'ורניק, אברהם שרון, אריאל את להנציח ביקשו

הריכוז. במחנות מחתרת לוחם שהוא פרנקל, פבל יוסף, בן עובדיה

אב לשעבר, הרמטכ"ל לוי משה גם ישביקשו כבר זהל בשם ,רחוב

נצטרךלמצואמשהואחר.

 שרון אריאל בתוכניו-לגבי אפשרותבפארקהמדע תהחדשותישלנו

המשךשלאילןרמוןלכיווןויצמן.לקרואלכבישהחדשב

פצ'ורניק פרופ' בעל-לגבי מאחרוהואמדען ביקשו, שםבנימשפחתו

קרי ממקימי רחוביעולמי, לו נמצא המדע, ההולםת חדשבמתחם

בפארקהמדע.

,שהיההסכימולהחליףאתשםרחובהבארלאליהודמרי-אליהודמרי

אנחנועושיםאתזהטירתמהחקלאיםהראשוניםשהקימואת שלום.

עד.וובתיאוםעםה



16 
 

יו"רמועצהדתיתהרבהשניםבהתנדבות,ביקשאת-עובדיהבןיוסף

זההנכדשלו,ד"רקרמר,ישלוהיסטוריהמעניינת,הואשירתבצבא

בנס/ מצאנו אותו, להנציח בעד אנו 134האנגלי, לגבי נמצאפבלוגם

.134מקוםלהנציחאותובנס/

שבשלכלהאנשיםהללומגיעהנצחה.אניחו

?מיבעדההנצחה



 פה אחד.  : בעד

 

 להנציח את: מאשרים : החלטה

 אריאל שרון במתחם פארק המדע )המשך רחוב אילן רמון(; רה"מ  

 במתחם פארק המדע החדש; -אברהם פרופ' פצ'ורניק 

 רחוב הבאר לשמו; יוסב -אליהו דמארי 

 ;155בנס/ -עובדיה בני יוסף 

 .155בנס/  -פאוול  פרנקל 





 !הישיבה ננעלה
 
 
  

 ____________________________________________

 , ראש העירריו"-שבו יוסי העירייה ל, מנכ"נגר-לוי עמיקם




