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ז"תשע,אדרא"י
2017,מרץ9



 ל ו ק ו ט ו ר פ


 2017במרס  08, מתאריך 03/17מס'  מליאהשיבת י
 

עו"ד, שמואל מזרחי, ציפי זילברמן, -יו"ר, שאול רומנו -יוסי שבו  :נוכחים

 שחר רובין, עמוס לוגסי, יעקב קורץ, יצחק כהן. 

 

עו"ד, -אבירז, יהודה חיימוביץ', אליהו לוי, לירן יגודה-טלי חייט  :חסרים

 אורן יגאנה, ד"ר הדס שחורי, סמדר אהרוני.

  

ביטון, ריבה קליין, ערן לבב, -תומר תדהר, בועז גמליאל, אביתר צור :מוזמנים

, יועמ"ש-כהן-עו"ד שולמית מנדלמןשמעון גור, יגאל נדב, 

דרור מרגלית, ירון לוי, מיכל רוטוול, יהודה, יוסי סגרון, -אורית בן

 רו"ח, נורית כהן.-דייגו כהן, שלמה אליהו



 בתיה חן.  :רשמה

 

 :על סדר היום
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 . 2012שימוש ביתרות תקציב רגיל משנים קודמות לצורך סגירת תקציב  .27
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 :עדכונים .22
 

רוצהלברךלרגליוםהאישה.:היו"ר אני פותחאתהישיבה. אני ערבטוב,

 יש שלנו העיר ו27%במועצת בארץ הגבוהים בין שזה הרובנשים,

בהנהלתהעירייהזהנשים.

לילדים אירועים יש בבוקר ראשון ביום פורים, אירועי מתקיימים

באצטדיוןלמבוגרים.יערךאירועמיוחד,אנומנסיםואחרהצהריים

קייםאירועמבוגריםלפוריםבשטח.ל

שיהיו דואג שאול הכשרות, בפגרהבגלל העירייהבדרךכלל בפסח,

תרומותלנזקקים.

 בין אנו שהתפרסם, וכפי שראיתם קיבלנו10כפי העריםהירוקות,

נמוךוכלנהמאודבגובההארנו22פרס.מבחינתארנונה,אנומקום

מהשקורהעםעירעולים.

רקזה כי בעיותעםהשטחיםהמשותפים, לנו מקווהשלאיהיו אני

רעונות.ייוציאאותנומהג

אניממתיןלקבלאתהנתוניםשלהרבעוןהאחרוןלראותאיפהאנחנו

או הגזבר בגירעון, נמצאים שאנחנו יודע אני אתנמצאים, ייקח לי

אותם.העודפיםויכניס

בשנת אחוזיהגביהבכלל2015קיבלתידוחגבייתארנונהבמצטבר.

,2015עבורשנת2016,אםאנימצרףאתמהשגבינובשנת92%היו

.100%,שזהכמעט97%-אנחנונמצאיםב

מלש"חוזהכבר6-7-התקציבכוללתחזיתלגבייתחובותעבר,שזהכ

בתוךהתקציב.

 פרסים חילקתי שעה לפני למוקדלאזרחים לפנות שמרבים עשינו.

 האגפיםבאיםונותניםלהםתעודתאזרחמצטייןואירוע כלמנהלי

שאכפתלהם.
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 :תכנית אזור נופש מטרופוליני .22
 

בתוכניתשלהיאזורנופשמטרופול:היו"ר ועדההמחוזיתוהמינהלרצווני,

אמרתי לרחובות. ולהעביר ציונה נס של מוניציפאלי שטח לקחת

שאיןליבעיהשייקחואתהשטח,אבלשיתנודונםתמורתדונם.מה

ויקבלו לדיון יגיע זה שאם כעת, החלטה לקבל מבקשים שאנו

 נאשר שלא זה על נעמוד שאנחנו החלטה, אם דונםאלא לנו יתנו

דו כתמורת רוצים הם הנופש130-נם. כל לגבי מאתנו. דונם

הזה הנושא שכל מאמין לא אני פגישה. לנו יש מחר המטרופוליני,

יעבור,כימשהופהלאתקין,זהיצטרךלעבורדרךביתמשפטעליון,

כויותומעביריםאתזהלעיראחרת.כילאיכוללהיותשלוקחיםז


מיבעד?  :היו"ר


 פה אחד.  : בעד

 
תקבע ייעוד שטח לפיתוח בחלק  27/21/3שתמ"מ  מאשרים כי ככל : החלטה

ציונה הגובל עם רחובות, קביעת ייעוד זה תהיה -הדרומי של נס

ציונה )דונם מול דונם( -מותנית בהעברת שטחים בהיקף זהה לנס

ציונה, וזאת בדרך -ובאפשרות לייעוד שטחים אלה לפיתוח העיר נס

שר הפנים, בין בדרך של וועדת גבולות של הסכם שיאושר על ידי 

 .פי דין-ובין בכל דרך אחרת, על

 :בועז גמליאלמהנדס העיר,  -מינוי דירקטור חכ"ל  .22


דירקטוריון:עמיקםנגר -לוי כחבר גמליאל בועז את לאשר מבקשים אנו

והיועמ"ש דוח מילא הוא שעזב. קיריל במקום הכלכלית בחברה

ועדתהמינויים.ומאשרתאותו,בכפוףלאישור


מיבעד?:היו"ר


 פה אחד. : בעד

 
מהנדס העיר, מס' ת"ז -אינג' בועז גמליאלמינויו של  אתמאשרים  :החלטה

ציונה בע"מ, -לפיתוח נסכדירקטור בחברה הכלכלית , 2223272

 .ים הנדרשים למנויבכפוף לאישור
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שימוש ביתרות תקציב רגיל משנים קודמות לצורך סגירת  .27
 :2012תקציב 



:ערן לבב של האחרון לא2016הרבעון גרעון שיהיה מסתמן אבל סגור, לא

שהיה משנים יתרות יש לעירייה הרגילבהןמהותי. בתקציב עודף

 2.4בסך גרעון,₪.מיליון שיהיה שככל אישורכם את מבקש אני

לכיסויהגרעון.להשתמשביתרות



שטחיםמשותפים,נגבהארנונהעלמלש"חגרעון.אםלא2השנהזה:רהיו"

 יהיה הגרעון הבאה לא10שנה אם רמת,מלש"ח, את נוריד

השירותים.

משנים רגיל תקציב ביתרות שימוש אישור בעד לצורךמי קודמות

?2016סגירתתקציב



 פה אחד.  : בעד

 

מאשרים פה אחד אישור שימוש ביתרות תקציב רגיל משנים  :החלטה

 .ככל שיהיה 2012תקציב  גירעון סגירתקודמות לצורך 
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 :יםתב"ר .28



 תב"ר חדש:לבב ערן
 

 2017שיפוריםוהתאמותבמוס"ח

₪1,500,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪1,500,000.-:נ"צמימון:הקרןלפיתוח



 :עמיקםנגר -לוי אנו החינוך, במוסדות והתאמות שיפורים מבקשיםלגבי

שיפוציקיץ.למלש"ח1.5לאשר

מיבעד?



 פה אחד.  : בעד

 

 מאשרים את התב"ר הר"מ. :החלטה
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 :הסמכת פקחים .22
 

 :עמיקםנגר -לוי עזבו חדשים. שיטור פקחי הסמכת לאשר ארמונדמבקשים

 ושלומי עירייה שומר להיות שעבר אזולאי פקחדגן להיות עבר

 תמיר אותם מחליפים היונמטלוליאבדינרוטרינרי. ששניהם ,

בשיטור,הםהיוטוביםוהתקדמו.מיבעד?מאבטחים

 

 פה אחד.   : בעד

 

( לפקודות העיריות, מחליטים 1) 222בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  : החלטה

, ואת 031170212להסמיך את מר דינר תמיר נושא תעודת זהות מס' 

, כפקחים 311227023מר נמטל ליאב נושא תעודת זהות מס' 

פי פקודת סדר -הניתנות לשוטר עלעירוניים להשתמש בסמכויות 

, בנוגע 1222-הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )נוסח חדש( התשכ"ט

לעבירות על חוקי העזר העירוניים והחוקים המפורטים בתוספת 

 .1282-השלישית חוק בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד

 



!הישיבה ננעלה  

 

 

 __________________________________________

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




