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 ראש העירייה: 

 נתחיל בסרטון קצר, ברשותכם. ת המליאה מן המניין. אני פותח את ישיבערב טוב, 

 (. 2020)מוצג סרטון בנושא סיכום שנת 

 )נשמעות מחיאות כפיים(. 

 תב"ריםפתיחה, סגירה ועדכון  – 1סעיף 

 

 ערן לבב:

 מפרט את רשימת פתיחת התב"רים, כדלהלן: 

תקציב  שם תבר
 ₪באלפי 

מימון 
קרנות 

 הפיתוח

מימון 
 אחר

מקור מימון 
 אחר

 2,000 2,000 השלמות פיתוח ברחבי העיר
 

  

 -הקמת אגן השהייה זמני
 הגל הגואה

700 700 
 

  

הכנת תוכנית שיקום מערכת 
 תיעול נקוז

600 600 
 

  

שדרוג ובטיחות מוסדות 
 חינוך

1,000 1,000 
 

  

בן  -עיצוב מרחבי למידה 
 יהודה

 משרד החינוך 80 20 100

    234  234 סקר עברות בניה

שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט 
 )אולמות ומגרשים(

300  300  
  

 800 800 11/2020נזקי הצפה 
 

  

רכישת כלי עצירה )פחים 
 כתומים(

370 
 

תאגיד  370
 ת.מ.י.ר

 שחר רובין:

 מלש"ח השלמות פיתוח, לאן זה הולך?  2תב"ר השלמות פיתוח ברחבי העיר, מה זה 

 ערן לבב:

זה ברחבי העיר. כל פעם שאגף הנדסה צריך לעשות השלמות פיתוח או סלילה של מדרכה במקום 

 שלא עשו, אבני שפה שחסרות, כל מקום שצריך השלמות פיתוח, אגף הנדסה משתמש בתב"ר הזה. 

 שחר רובין:

 וזה תמיד היה ככה בעבר? 

 ערן לבב:

היה בעבר תב"ר, אנחנו פשוט מנסים לסגור תב"רים ישנים ולהתחיל מאפס תב"רים מסודרים. בעבר 

התב"ר הזה היה משותף לאגף הנדסה ולאגף שפ"ע, אנחנו עכשיו מפרידים כך שהתב"ר הזה יהיה 

רק של אגף הנדסה, הם ינהלו אותו על השלמות פיתוח ולאגף שפ"ע, כשהוא יגיש בקשה אנחנו נביא 

 זה לאישורכם על עבודות אחרות שהוא עושה, שזה יותר תיקונים מאשר השלמות פיתוח. את 
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 שחר רובין:

 תסביר לי לגבי תב"ר סקר עברות בניה. 

 ערן לבב:

על פי חוק היינו אמורים לעשות את הסקר הזה, הוצאנו מכרז לחברה שתעשה את הסקר, נדמה לי 

 מיד כשנאשר את התב"רים. שחברת אופק זכתה במכרז והיא תתחיל בעבודות 

 ראש העיריה:

ולא עשו והוא תנאי גם לועדה מקומית מוסמכת. בשנת  2018הסקר היה צריך להיעשות כבר בשנת 

 ושנה הבאה נתחיל לאט לאט, העיקר שיראו שעשינו. איכשהו סחבנו את זה  2019

 אלי לוי:

 הבנתי שיש פה תב"ר לגבי נזקי החורף האחרון. 

 ערן לבב:

 להצפה. 

 אלי לוי:

 אין לנו ביטוח לדברים כאלה? 

 ערן לבב:

 זה השתתפות עצמית שלנו בחברת הביטוח.  800,000-חצי מיליון מתוך ה

 אלי לוי:

 אז כמה כל הנזק?

 ערן לבב:

ויתכן שזה יהיה אף יותר. עוד לא הוגשו כל  מלש"ח 3הוא ההערכה שכרגע של חברת הביטוח 

 התביעות. 

 ראש העיריה:

 רק את ההשתתפות העצמית.  מלש"ח, 3-נו לא משלמים את כל האנח

 אלי לוי:

 . כן, הבנתי

 ראש העיריה:

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 מאשרים פה אחד את פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים.  החלטה:

 ערן לבב:

 מפרט את רשימת שינויים בתב"רים, כדלהלן: 
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מס' 
 תב"ר 

סכום   שם תבר
מאושר 
)באלפי 

₪ ) 

הגדלה 
מבוקשת 

 ₪)אלפי 
) 

סכום 
לאחר 
הגדלה 

 ₪)אלפי 
) 

שינוי 
מימון 
קרנות 
 הפיתוח

מימון 
 אחר

פינוי  -3/96נס/ 1159
 בינוי 

 יד אליעזר

1,500  1,500 3,000 1,500   

1460 
תשתיות תיקשוב 
 ומחשוב למוס"ח

5,800 1,350 7,150 -1,350  2,650 

 

 שחר רובין:

 תסביר בבקשה לגבי התב"ר של יד אליעזר.  

 ערן לבב:

 רוני, מדובר בעבודות ניקוז וכבישים שמבצעים ביד אליעזר. כלמיטב זי

 ראש העיריה:

 עבודות הניקוז הן שלנו. 

 שחר רובין:

 מה זה שונה מהתב"ר הקודם? 

 

 ערן לבב:

 זה הגדלה, אנחנו מבקשים להגדיל כדי לסיים את העבודות. 

 רובין:שחר 

 מלש"ח, זה כמעט אותו דבר.  1.5מלש"ח ועכשיו הוא  2מקודם הוא היה 

 ערן לבב:

 מלש"ח.  3מלש"ח, סה"כ  1.5-מלש"ח ומבקשים להגדיל ב 1.5-לא, התב"ר היה ב

 רמי סקליטר:

 מלש"ח שאישרת.  2-לא, הוא מתייחס לתב"ר של ה

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 לפרויקט.זה כללי וזה ייעודי 

 ערן לבב:

 . מספר מקומותב  ₪ 30,000 בסך מה שדיברנו שם זה כללי, זה יכול להיות גם עבודות

 נאור ירושלמי:

 זאת מסגרת. 

 ראש העיריה:

 בדיוק, זאת מסגרת. 
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 ערן לבב:

זה תב"ר שנפתח לפני מספר זה מסגרת עבודות כלליות לעיר, פה זה למקום ספציפי שהיה תב"ר. 

 שנים. 

 רובין: שחר

 למה הוא עלה?

 ערן לבב:

מלש"ח וכרגע בהתאם לגידול הבניה והאכלוס אנחנו  1.5מגדילים אותו כי פתחו אותו בזמנו רק על 

 מבצעים עבודות. 

 פנינה זיו:

 הכביש גישה? זה כולל את 

 ראש העיריה:

  השכונה.לא. כרגע אין מה לעשות בכביש הגישה. אנחנו עובדים על תוכנית לשנות שם את 

 י בעד? שאלות נוספות? מהאם יש 

 בעד: פה אחד. 

 ים. "ר: מאשרים פה אחד את השינויים בתבהחלטה
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 3/2020הצגת דו"ח רבעוני  – 2סעיף 

 ערן לבב:

 כמפרט להלן:  3/2020מציג את הדוח הרבעוני 

 

 

ש"ח, לעומת שנים קודמות שהגרעון ברבעון השלישי  600,000-גרעון של כ מציג הדוח הרבעוניסך הכל 

מלש"ח תקציב זה לא גרעון מהותי  417ש"ח מתוך  600,000היה מיליונים, אנחנו יחסית מאוזנים, 

 ואנחנו מאמינים שסוף השנה, ככל שנמשיך בקצב הנוכחי, אנחנו נהיה מאוזנים. 

 שחר רובין:

 ? 90%יה, על על כמה אחוזים עומדת הגב

 ערן לבב:

 . מהתקציב המתוכנן פחות 13% -בבגביה אנחנו 

 אלי לוי:

 מלש"ח.  40אם אתה מאוזן בשנה הזאת, שנה הבאה אתה בגרעון רציני של 

 ערן לבב:

 למה? 

 אלי לוי:

 כי לא היתה לך שום פעילות, איך אתה במאוזן? אתה צריך להיות לפחות בפלוס של כמה מיליונים. 

 ערן לבב:

הקורונה עשתה מספר דברים לרשויות המקומיות. קודם כל, הרשויות המקומיות לא הורשו להוציא 

"ת, אנחנו המשכנו להעסיק, חוץ מעובדים בודדים, את כל העובדים כל התקופה הזאת לחלעובדים 
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ומצד שני, ההכנסות שלנו קטנו, גם קטנו בארנונה כי יותר מפעלים או עסקים פרטיים, או משפחות 

מבקשות הנחה או לא משלמים ומצד שני, משרדי הממשלה לא העבירו את כל הכספים, אם לא הסענו 

, אנחנו גם צמצמנו בהוצאות, את יום העצמאות לא בנוסףילדים, אז גם קיבלנו הכנסות יותר נמוכות. 

 עשינו במלואו, את החגיגות והאירועים לא עשינו במלואם. 

 :יהמנכ"לית העירי –דפנה קירו כהן 

 במקום. שעשינו אבל יש פעילויות אחרות 

 ראש העיריה:

ימים בשבוע, אנחנו הוספנו להם יומיים,  3ו' לומדות  –רק שתדעו, בהתאם למתווה הממשלה, כיתות ה' 

 בתי ספר נוספים.  3, זה כמו להקים עוזרי הוראה 150בחודש,   ₪חצי מיליון כשזה עולה 

 שחר רובין:

העליה של הארנונה? כי כשרק יצאה ירידה בגביה, מה אתם עושים עכשיו כדי לשפר את  13%-לגבי ה

הקורונה באה המדינה ונתנה שיפוי מלא בהתחלה ועכשיו העסקים עושים את זה בעצמם, פונים למעוף, 

 ה? כי זה קשה מאוד ויכול להיות שתהיה לך ירידה הרבה יותר גדולה בחודש הקרוב. אתה מודע לז

 ערן לבב:

הכספיים  נתונים , כי אין לנו את ה2020אנחנו מודעים לזה, לכן אמרתי שאני כרגע עוד לא יודע את סוף 

הסופיים אבל כספים שהתקבלו, בעיקרון ארנונה היא על בסיס מזומן ולא על בסיס מצטבר ויכול להיות 

פרופר מהגופים אלא תמיכה  שמה שנקבל מהמרכז לעסקים קטנים ובינוניים, מאחר וזה לא ארנונה

, 2020-ד סוף מרץ, נרשום את זה בממשלתית, יכול להיות שנרשום את זה, גם אם נקבל את זה ע

 תלוי בהנחיות של אגף הביקורת משרד הפנים. 

 שחר רובין:

 אני מייעץ פה לצאת בקמפיין לגבי עסקים, שיפנו לרואה החשבון שלהם, 

 ערן לבב:

 אנחנו פועלים מול העסקים הגדולים, אנחנו מתקשרים טלפונית.  

 שחר רובין:

 כי אחרת נראה לי שתיכנס לגרעון. 

 ערן לבב:

ראש העיר הנחה להרים טלפון לכל העסקים הגדולים שאמורים להגיש בקשה להנחה ולהתריע שאם 

 הם לא יגישו את הבקשה, אנחנו נפעל לאכיפה מנהלית. 

 ראש העיריה:

ארנונה, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש שם עסקים ובות הודעות התראות לח 300ם שחררתי היו

 , לא הגישו בקשה לקרן לעסקים. הם עובדיםשאני לא מבין איך 
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 שחר רובין:

 הם לא מודעים. 

 ראש העיריה:

הם לא אנחנו מודיעים להם את זה כל חודש, מצלצלים אליהם אישית. עכשיו הם יקבלו מכתב שאם 

יגישו, שנה הבאה אנחנו נאכוף את זה בכל חומרת הדין, לא נוותר לאף אחד. אין היגיון בעולם, מי 

שמאשרים לו מקבל גם תמיכה חודשית. יש עסקים, לא תאמינו, אם הייתם רואים את השמות, שלא 

 מגישים בקשות. הם לא יצאו זכאים. 

 שחר רובין:

 כי הם לא יודעים להגיש את הבקשות. יש גם כאלה מבוגרים שצריך לעזור להם. 

 ראש העיריה:

 אני מדבר על עסקים גדולים בהיקפים גדולים, שיש להם רואי חשבון, עזוב את אלה הקטנים. 

 שחר רובין:

ברמת אני בכל מקרה מציע לצאת בקמפיין עסקים. דרך אגב, עושים את זה עכשיו, אני עושה את זה 

גן, אנחנו עוברים בכל העסקים, יש לי צוותים שעוברים בכל העסקים, מסבירים לאנשים שהם חייבים 

 . win-winלהגיש, פלוס קמפיין פרסומי כדי לעזור לעסקים וזה גם עוזר לעירייה, זה 

 ראש העיריה:

 בעיתונים.ופרסמנו לא פעם ולא פעמיים שלחנו להם 

 שחר רובין:

למעוף שלוחה  3569*כן, אבל כשאתה שולח להם התראות, זה לא כמו לשלוח, שאומרים לו תחייג 

 , יעזרו לך למלא. זה הרבה יותר קל מאשר להגיש התראות, אני מבין את ההתראות. 2מס' 

 ראש העיריה:

גבביה , מנהל אגף העשינו הכל, כולל שיחות אישיות עם העסקים הגדולים, שחייבים הרבה כסף. אילן

 יושב ומדבר איתם כמעט פעם בשבוע.  והשומה,

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אילן, יש מישהו מהעסקים שדיברת איתם, שאתה מתרשם שהוא לא הגיש את הבקשה כי הוא לא יודע 

איך להגיש את הבקשה? יש קושי בהגשת הבקשה? יצרת קשר עם כל העסקים שהם ברי הגשה והם 

 רי פעם ביותר מאמצעי אחד באשר לזכות שלהם להגיש את הבקשה?יודעו פעם אח

 אילן קדוש:

אנחנו יצרנו קשר עם הנישומים הגדולים, בין היתר גם עם אולמות האירועים והסברנו להם איך. דרך 

ברדיו, מדי יום יש פרסום לעניין הזה, זה לא משהו  אגב, הפרסום גם בתקשורת, אני שומע לא פעם

 שלא יודעים עליו.
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 שחר רובין:

קרופסקי לעשות אילן, זה לא התפקיד שלך לעשות את הפרסום כי זה לא מספיק ואני מייעץ להילה 

קמפיין שלם, אני חושב שזה מצדיק את עצמו, בסופו של דבר אנשים גם מרוויחים, בסופו של דבר 

 מעבירה את הכסף, גם העירייה מרוויחה. זה לא ממקום של ביקורת, אלא נטו לייעל. המדינה 

 ראש העיריה:

 אין בעיה. 
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 מפעל הפיסחומש תוכנית  – 3סעיף 

 ערן לבב: 

אנו מבקשים לשנות את תוכנית החומש שהגשנו בעבר, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו ננצל את 

הקמת מבנה שתכננו לנצל לאנחנו מבקשים להעביר את הכספים הכספים שיש לנו במפעל הפיס. 

מלש"ח הללו למבנה החדש של אגף  3-לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים, אנחנו רוצים להעביר את ה

הרווחה והחינוך כמובן. כשיגיע הרגע ונצטרך להקים את המבנה לאנשים לצרכים מיוחדים, יהיה לנו 

חדשה על יתרות בעתיד ממפעל הפיס ונוכל לנייד אותם. כעת אנחנו מבקשים לאשר את התוכנית ה

 מלש"ח להקמת המבנה של אגף הרווחה והחינוך.  4-מנת לנייד כ

 נאור ירושלמי:

 בסך הכל זה העברות בתוך התוכנית הקיימת. 

 שחר רובין:

 מאיפה זה יורד? מתקציב של מה זה? 

 ערן לבב:

נה מלש"ח להקמת מבנה לאנשים עם צרכים מיוחדים, אנחנו כרגע מניידים את זה למב 3אנחנו ייעדנו 

 שאנחנו כרגע מקימים, כי אגף הרווחה והחינוך יוקם ממש בקרוב, יוצא מכרז. 

 

 שחר רובין:

 ומה עם המבנה של הצרכים המיוחדים? 

 ערן לבב:

בעתיד, כאשר נצטרך להקים את המבנה לצרכים מיוחדים, יהיו לנו יתרות  מהפיס, כל שנה נצברות 

יתרות, מפעל הפיס בכל שנה את מה שהוא לא חילק או שהרשויות לא ניצלו, הוא מחלק בין יתר 

שכל שנה נצברים עודפים ומגיעים אלינו, אנחנו נאסוף אותם העודפים, כך והרשויות את הרווחים 

 לעתיד ונבנה את המבנה. ו

 שחר רובין:

 ויש לנו תוכנית לבנות את זה לצרכים המיוחדים? 

 ערן לבב:

 כן, לראש העיר יש תוכנית להקים מבנה לאנשים עם צרכים מיוחדים. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אנחנו מגישים גם קול קורא עכשיו לביטוח לאומי, אנחנו בתחילת התוכנית. 

 יריה:ראש הע

מלש"ח לפני חלוקת  13.5אני ישבתי עם מפעל הפיס בשנה שעברה על תוכנית חומש, הוקצב לנו 

הכספים העודפים שלהם, אבל הם יכולים מלש"ח, אם המדינה לא תמשוך את כל  20רווחים, הצפי הוא 

ר. קירויים בבתי הספ 4מלש"ח חלק הלך לקירוי מגרשי הספורט,  13.5-להתחייב רק על הצפי, מה
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מלש"ח, זה כבר היה  4.5מגרש אימונים של הסקציה וכעת עשינו את השינוי הזה. הנה, יש פה למשל 

בתוכנית המקורית. ולגבי הצרכים המיוחדים, זה בהחלט יהיה. עכשיו יצא קול קורא של ביטוח לאומי 

 לפרויקט הזה, אנחנו הגשנו קול קורא ואני מקווה שנקבל גם שם. 

 

 מי בעד?

 בעד: פה אחד. 

 תוכנית חומש מפעל הפיס. עדכון מאשרים פה אחד את  החלטה:

 

 שולי מזרחי יצא מהישיבה 
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 6.12.2020אישור ועדת תמיכות מיום  – 4סעיף 

 ערן לבב:

 בהתאם לפרוטוקול ועדת התמיכות, 

 בקשה להארכת ערבות עירייה להלוואה שנלקחה מתנועת מכבי ישראל

בגין הלוואה  4.3.2020 -העמותה א.כ. נס ציונה הגישה בקשה להארכת ערבות העירייה שניתנה לה ב

 . 31.12.2020. הערבות ניתנה עד ליום ₪ 100,000שקיבלה העמותה מאגודת מכבי , בסך 

כיום, מודיעה העמותה כי היא עומדת בתשלומי ההלוואה ונדרשת להארכת ערבות העירייה, בשל 

 (.2020חודשים, החל מספטמבר  36 -ההלוואה עדיין תלויה ועומדת )מדובר בהלוואה להעובדה כי 

 מצ"ב בקשת העמותה ואישור עמידת העמותה בפירעון ההלוואה.

 

, 2021, על חשבון תמיכות ₪ 100,000העמותה פנתה לעירייה בבקשה לקבלת מקדמה ע"ס בנוסף, 

הילדים המהווה את מירב הכנסות העמותה, ועל כן והסבירה כי לאור משבר הקורונה הופסקה פעילות 

 נקלעה העמותה לבעיה תזרימית, וקשיים בתשלומי משכורות וספקים.

נתונים כספיים: מאזן בוחן חצי שנתי, תקציב מול ביצוע לחצי שנה, יתרות  יהעמותה נדרשה להציג ל

 בבנק ורשימת חובות לספקים ועובדים.

"ל, עולה כי הסכום הנדרש לעמותה כדי לכסות על המצוקה לכלל הנתונים הנ שערכתי מבדיקה 

ש"ח  75,000על מתן מקדמה ע"ס המלצתי ולאור זאת  ₪ 75,000הכלכלית אליה נקלעה כאמור, הינו 

 בלבד.

 .696,905₪עומד על  2020סכום התמיכה שניתן לעמותה בשנת 

 מצ"ב בקשת העמותה.

ואישורו, הוועדה המקצועית המליצה  לאור בקשת העמותה, ובדיקת הנתונים ע"י הגזבר 

, על חשבון תמיכה לשנת ₪ 75,000לאשר מקדמה לעמותה בסך  6.12.2020בהחלטתה מיום 

 תלנוהל תמיכו 13.9-13.10, וזאת בהתאם לסעיף 2021

 ראש העיריה:

 יש שאלות? מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 

ת מקדמה לעמות -–6.12.2020 לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מיוםמחליטים פה אחד  החלטה:

-13.9, וזאת בהתאם לסעיף 2021על חשבון תמיכה לשנת , ₪ 75,000בסך  א.כ. נס ציונה הכדוריד

לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד  13.10

 .4/2006הפנים 
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 7.12.2020הארכת שירות מיום אישור ועדת  – 5סעיף 

 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

ת דנה בבקשות להיתרי עבודות חוץ וממליצה לאשר את רשימ 7.12.2020ועדת הארכת שירות מיום 

 להלן: העובדים 
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בקשות העובדים וגם היעדר ניגוד העניינים וכמובן גם עבודה הועדה להיתרי עבודות חוץ בדקה את 

בשעות העבודה של העירייה, לא מצאנו בכל הרשימה המצ"ב שום בעיה, רוב הבקשות הן על רקע 

מצב אישי ורצון לעבודה נוספת לאחר שעות העבודה, אנחנו אישרנו. נקודתיים שלא אישרנו ולא הובאו 

שיש לו קשרים עסקיים עם העירייה ינים או שהם ביקשו לעבוד בגוף כאלה שהיה ניגוד עני  -בפניכם 

 ועל פי הנהלים אנחנו לא יכולים לאשר, אנחנו ננסה למצוא גם לזה פתרונות, ככל הניתן. 

 שחר רובין:
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 , שאם מישהו שלא אושר לו יוכל לערער. אני מקווה שיש ועדת ערר לעניין הזה

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אם לא אישרו למישהו, אנחנו מנסים למצוא מענים. 

 שחר רובין:

 מי חברי הועדה? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 יועצת משפטית. מנכ"ל, גזבר, מנהלת אגף משאבי אנוש ו

 פנינה זיו:

 זה רק עובדי עירייה, אין נציג ציבור. 

 ראש העיריה:

 אין נציג ציבור בועדה  הזאת. 

 שחר רובין:

 מי יושב בועדת ערר על ההחלטות שלכם? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אין ועדת ערר. אם יש עובד שמבקש לערער, הוא מגיע, דנים במקרה. המדיניות היא שאם אפשר, 

מאשרים. אם לא מאשרים, אנחנו מנסים למצוא חלופה. אני יכולה להגיד שהיה עובד שפנה ורצה לעבוד 

נחנו מעסיקים, אני לא יכולה לאשר, אז הוא מצא חלופה בחברה אחרת. היתה בחברת השמירה שא

עובדת שרצתה לתת שירותי אבחון בחברה שעובדת איתנו, אז העברנו לסניף אחר שהוא מנותק 

אפשר. שוב, המדיניות היא שאם אין ניגוד עניינים וזה לא בשעות עבודה ואין לנו מניעה, התעצמאית וזה 

 אנחנו בעד, בוודאי בעידן קורונה עושים מאמץ לאשר. 

 שחר רובין:

 אסור לשכוח שהמשכורות של עובדי העירייה מאוד מאוד נמוכות. 

 ראש העיריה:

 מי בעד? נכון. 

 בעד: פה אחד. 

לאשר את הבקשות  7.12.2020ת ועדת היתרי עבודות חוץ מיום ואת המלצאחד מאשרים פה  החלטה:

 .של העובדים כמפורט בפרוטוקול הועדה

 

 שולי מזרחי חזר לישיבה. 
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 7.12.2020הארכת שירות מיום אישור ועדת  – 6סעיף 

 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

דנה והמליצה לאשר הארכת שירות לעובדים, כמפורט  7.12.2020הועדה להארכת שירות מיום 

 ברשימה להלן: 

 אגף/תפקיד שם העובד

  

 המלצת הוועדה

 פ.א. 

-חינוך

 קב"סית

  2021בדצמבר  31הוועדה ממליצה לאשר הארכת שירות עד ל

ממשרד העובדת בתפקיד חינוכי ובנוסף מתחקרת קורונה ראשית מוסמכת 

 הבריאות בדגש על החינוך .

 פ.ש.

-ביטחון

 שומר

 עפ"י מדיניות הרשות הוועדה ממליצה לא לאשר הארכת שירות

לאור מצבו הרפואי של העובד ,טרם חזר לעבודה ממחלה ממושכת ולא  

 הציג אישור רפואי על כשירות 

 כ.ד.

עובדת -נוער

 ניקיון

  2021ביוני  30הוועדה ממליצה לאשר הארכת שירות עד ל  

זאת לאור משבר הקורונה ובקשתה האישית של העובדת להמשיך 

 בתקופה זו בעבודה.

 ר.ר.

רכז -הנדס

 מכרזים 

 תוועדה ממליצה לא לאשר הארכת שירועפ"י מדיניות הרשות ה

 

רק במקרים  לא להאריך אלאהיא אני רוצה לומר שאין הרבה בקשות כאלה. המדיניות בהקשר הזה 

אנו מבקשים  2עובדים הגישו,  4אנו מאשרים.  בנוגע לתפקיד הספציפי בהם יש צורך מיוחד לעירייה

היא קב"סית, היא המתחקרת העירונית שלנו גם , פ.א.לא. הבקשה הראשונה היא של  2-לאשר ו

דת קב"סיות נהדרת בחינוך ויש במשל"ט העירוני, אני רוצה לציין אותה, מעבר לכך שהיא עושה עבו

עליה תשבחות, היא לקחה על עצמה בנוסף לתפקיד גם את התחקור הראשי במשל"ט העירוני, היא 

תושבים כבר תוחקרו ותושאלו  2,000-עושה עבודת יוצאת מן הכלל בשישי, בשבת, בלילות, קרוב ל

ה והיא באמת אחת הכוחות על ידי המשל"ט העירוני, עבודה יומיומית שאנחנו מבצעים בעניין הז

ולכן גם מהטעם הזה, אבל גם מהטעם של העשייה המקצועית שלה והיעדר קב"סיות מקצועיות החזקים 

לאור מצבו הרפואי כרגע -פ.ש. העובד השני, התפקוד שלה. רכת אבשוק, אנחנו מבקשים לאשר את ה

ור רפואי, ללא אישור רפואי אנחנו לא יכולים לאשר, היות והוא נמצא במחלה ממושכת ולא הציג איש

 אבל כ.ד, עובדת ניקיון, באופן עקרוני אנחנו לא מאשרים הארכהלא ניתן לאשר. העובדת השלישית 

לתת הארכה לפנים משורת  30.6ולכן אנחנו אישרנו כרגע עד  היא ביקשה הארכה הקורונהמשבר לאור 

אין צורך ייחודי או מומחיות מיוחדת   -ר.ר. הדין, כדי לאפשר לה בכל זאת תעסוקה והעובד הרביעי,

 ולכן, על פי מדיניות הרשות, אנחנו ממליצים שלא לאשר את הארכה. 
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 אלי לוי:

 מי זה העובד האחרון? אני יכול לדעת איך קוראים לו? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אין צורך מיוחד ולכן אנחנו פועלים בהתאם למדיניות הרגילה.   -ר.ר. 

 לוי: אלי

 הם היו צריכים לצאת לפנסיה? 

 ראש העיריה:

 כן. 

 אלי לוי:

אני אומר את זה כהמלצה, מבחינתי להצביע איתכם, אבל אני חושב שאתה, ראש העיר, צריך להתוות 

משהו שיהיה ייחודי. למשל, היו מקרים מסוימים, בלי שמות של אף אחד, שלא אישרת ועכשיו אנחנו 

 וב אנשים שיגידו למה הוא כן והוא לא. נאשר, זה יכול ליצור ברח

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אז אני הסברתי שהמדיניות היא לא לאשר אלא אם יש צורך מיוחד או מומחיות מיוחדת. אני יכולה 

לאתר ספציפית תפקידים שבהם יכולת האיתור של כח אדם חדש, למשל הנדסה, למשל קב"סיות, 

במקרים הספציפיים האלה, כמו שאתה רואה, זה נקודתי וזה מאושר ולכן הסברתי ונימקתי למה זה כן 

מסיימים שירות ואנחנו משחררים לפנסיה  67מה לא. באופן כללי מדיניות ראש העיר היא שבגיל ול

 ומרעננים את כח האדם בעירייה, כך גם נהגנו. 

 אלי לוי:

אני מסכים איתך, אני חושב שזה דבר נכון לתת לאנשים צעירים להיכנס עם כוח יותר רציני, אבל אני 

 יש פה אנשים שאני חושב שבקלות אפשר למצוא להם תחליפים. חושב שבלי שום קשר לאף אחד פה, 

 ראש העיריה:

 אנחנו אישרנו רק לשניים. 

 אלי לוי:

אני רק אומר באופן כללי, לי באופן אישי זה יוצר בעיות כי יש פה אנשים שבאו אלי, איך אתם מסכימים, 

 איזה חברי מועצה, למה אותי לא אישרו. 

 :עירייהמנכ"לית ה –דפנה קירו כהן 

אבל  הסברנו שאם יש צורך רשותי מיוחד, אם עכשיו יש לי מתחקרת במשל"ט הקורונה באמצע מגפת 

הקורונה, יש לי צורך רשותי לא להוציא את הבן אדם, שאני אומרת לך שהיא מחזיקה על כתפיה כמעט 

בהם, זה  תושבים שאנחנו נוגעים 2,000-את כל התשאולים ותחקורים של משרד הבריאות, למעלה מ

צורך. לגבי מנקה, ביקשנו לא להאריך, אפרופו ערעורים, אבל באמת במכתב קורע לב ביקשה לעבור 

 את תקופת הקורונה לחצי שנה, הארכנו לחצי שנה, זה החריג שמעיד על הכלל, זה לא הכלל. 

 גיל אנוקוב:
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 בת כמה הקב"סית? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

  67-כ

 גיל אנוקוב:

 שנים אחרי גיל הפנסיה הרשמי.  5זאת אומרת, היא 

 ראש העיריה:

 . 67לא, לא, לאישה יש זכות לעבוד עד גיל 

 גיל אנוקוב:

 . 62אבל קיימת לה גם הזכות לצאת לגמלאות בגיל 

 ראש העיריה:

 לא צריך הארכה אוטומטית.  67אם היא רוצה. עד גיל 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 רת לך, שאנחנו נרצה להשאיר אותה עד מתי שהיא תרצה.  ואני אומ

 גיל אנוקוב:

 מה תוקף הארכה? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 שנה. 

 ראש העיריה:

 מקסימום שנה. 

 פנינה זיו:

אבל אם היא טובה במשל"ט וקב"סית זה תפקיד אחר, תפקיד עם נוער, עם ילדים, אני לא מדברת 

 לגופו של אדם אלא לגופו של עניין, האם לא כדאי באמת שנה שכזאת של קורונה לשים אותה במשל"ט? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

ב"סיות ואת יודעת כמה התפקיד הזה חשוב, אין לי קב"סיות, יצאנו למכרזים, בקושי מצליחים לאתר ק

 אנחנו צריכים אותה גם פה וגם פה והיא עושה מצוין את שניהם. 

 פנינה זיו:

 עכשיו זה הזמן למצוא, בזמן קורונה אנשים מחפשים עבודה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

לתפקידים שאנחנו צריכים  ם?מועמדייש לנו שלא ניגשים אליהם זמן קורונה, את יודעת כמה מכרזים 

 אני לא רואה את המועמדים בשוק וזה אחד מהם. 

 פנינה זיו:

אני לא מעורבת במכרזים אבל אני אומרת לך שתפקידים שאנחנו מפרסמים בקבוצה מלוגיסטיקה עד 

 למחשוב, את לא מבינה באיזה מהירות מוצאים מישהו שמחפש. 
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 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

מעולה, אני מעבירה לך מחר את תפקידי הרווחה. ההבדל הוא שזה תפקידים מקצועיים, זה עובדים 

סוציאליים, זה קב"סים, זה כאלה שלא באמת צריכים את העבודה כי רצים אחריהם בכל הרשויות, אבל 

 אין בעיה, אנחנו נעביר לכולם את המשרות הדרושות. 

 נאור ירושלמי:

 י הלאה. היום הפיצו לנו והעברת

 גיל אנוקוב:

זה בהמשך להערה שלנו מהישיבה הקודמת, שאנחנו למעשה בתור חברי מועצה כמעט ולא מעורבים 

 ולא מודעים למכרזי כח אדם בתוך הרשות. 

 ראש העיריה:

 כל המכרזים מפורסמים, גם אני לא מעורב במכרזים, אבל הכל באתר והכל גלוי. 

 גיל אנוקוב:

  נשמח להפיץ גם אנחנו.

 שקולניק:-מאיה פז

את המייל שהוצאתם היום לתפוצת נטו צריך להוסיף גם את חברי המועצה שאין להם מייל מוניציפאלי 

 ואז כולם יקבלו את זה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 בסדר. 

 ראש העיריה:

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

ולאשר את  7.12.2020שירות מיום מחליטים פה אחד לקבל את המלצת ועדת הארכת החלטה: 

 .הבקשות של העובדים להארכת שירות כמפורט בפרוטוקול הועדה
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 אישור יציאה למכרז משותף סולארי עם עיריית כפר סבא – 7סעיף 

 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

בהמשך להחלטה הקודמת לעניין האצלת סמכויות לחכ"ל לפרויקט הסולארי של הגגות הסולאריים, 

אנחנו מתקדמים צעד נוסף ולמעשה אני חייבת לומר שאחרי בחינה משמעותית של המתווה הנכון 

לוחות זמנים די דחופים בגלל הלוואות שניתנות ממפעל הפיס מבחינתי ליציאה למכרז, שיש לנו 

 .ם לחברת חשמלורישומי

אנחנו כרגע מבקשים לקבל את אישורכם ליציאה למכרז משותף עם חכ"ל כפר סבא. חכ"ל כפר סבא  

פיתחה מומחיות בשנים האחרונות, הרבה מאוד פרויקטים שקשורים באיכות הסביבה, התייעלות 

נתניה, שדרות, רשויות, ביניהן  11, 10תחת חסותם סדר גודל של איגמו אנרגטית וגגות סולאריים. הם 

בית"ר עלית, אלפי מנשה, מזכרת בתיה, שבעצם הן אומרות יש לנו את המומחיות, את הידע ואת 

הניסיון, תתחברו איתנו ואנחנו נספק לכם את מכלול השירותים, גם ניהול ופיקוח וגם את המכרז 

ור יועצים אבל זה הידע המקצועי, אנחנו יכולים לשכעד כה לא צברנו את המשותף. בעיריית נס ציונה 

שלו מן הסתם יתרון המרכזי לא תחום התמחות שעסקנו בו ואנחנו נצא למכרז משותף, שהתכלית 

קבלן אחד ולהוזיל את העלויות. אנו מבקשים אישור ונגיד באותה יגום המשאבים, לקחת אהגודל, 

עצמאי שלנו  לצד המכרז המשותף שאנחנו מבקשים לבדוק ולבחון, אנחנו גם לקחנו יועץנשימה, ש

ואנחנו נצא למכרז עצמאי כדי שנוכל לעשות השוואה איזה מהנתיבים האלה כדאיים לנו יותר והאם 

כי לצד היתרונות שיש, יש מן הסתם  .או ההתחייבות או היתרון לגודל אכן מוכיח את עצמוההבטחה 

מצא לבד בועדה, תה תלוי בגורמים אחרים, אתה לא מוביל, אתה לא נבמכרזים כאלה גם חסרונות, א

ואולי אפילו לחלק  "לשים את כל הביצים בסל אחד"אתה עוד קול מתוך ואנחנו רוצים מה שנקרא לא 

 את האתרים הסולאריים שלנו בין המכרזים האלה חצי חצי.  

צורפה לכם חוות הדעת היועמ"ש, המצורפת לפרוטוקול זה, שמאשרת שחוקית אפשר ואין בעיה לחתום 

 על ההסכם הזה ולצאת למכרז משותף. 
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 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 ההסכם הוא בין רשויות. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 ההסכם הוא בין עיריית נס ציונה לבין עיריית כפר סבא. 
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עדי אריכא, שניתח מצ"ב לפרוטוקול זה, המך השני שנשלח לכם זה חוו"ד היועץ הכלכלי שלנו, המס

את העלויות הצפויות ומעריך שהחיסכון הצפוי במכרז המשותף, בהינתן שהכל ילך בקצב ובזמן וכולם 

בעלויות ההקמה, סדר גודל, שכפי שתראו במסמך של  4%-יצטרפו, אבל כרגע מדובר על הערכה של כ

ה פרויקט שאנחנו כרגע שקל, זה סדרי הגודל של החיסכון הצפוי. ז 600,000ערן, יכול להגיע לעד 

מלש"ח ומבחינת העיר, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אנחנו מיפינו  15-נותנים לו אומדן של כ

רשימה של אתרים, הגשנו אותם לרישום כרגע לחברת חשמל והמטרה היא להקים שם גגות סולאריים, 

 לנצל את המתחמים העירוניים שיש לצורך אנרגיה ירוקה. 

 שחר רובין:

 ש  לזה קול קורא?וי

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

בוודאי, יש קול קורא גם של מפעל הפיס, גם חברת חשמל, אנחנו נצא למכרז ויש תשואות, את כולם 

שנה  20-הסברנו בפעם הקודמת, אישרתם בעצם את הפרויקט, שאמורות  להניב רווח משמעותי ב

 קדימה לרשות. 

 שחר רובין:

על זה, עכשיו מפורסם על איזה גג בטירת שלום, אז אני מבקש משולמית להתייחס  אם כבר מדברים

 לזה כמו כל עבירת בניה ולהוריד את האנטנה במיידי. 

 אושרית סוריז'יון:

 , זה לא סולארי. זו אנטנה סלולארית

 ראש העיריה:

 זה יטופל. 

 שמואל מזרחי:

 אתם לקחתם בחשבון שיורידו את המחירים של הסולארי? 

 ערן לבב:

 אנחנו לקחנו בחשבון, אנחנו הגשנו את הבקשות. 

 ראש העיריה:

 איזה, של הציוד או של הקילו וואט שעה? 

 שמואל מזרחי:

 קילו וואט שעה. 

 ראש העיריה:

 ' לקילו וואט. אג 0.41-ל 10%-יורד ב 1.1-אג' לקילו וואט, מה 0.45מקבלים  31-עד ה

 שמואל מזרחי:

 . 17%הם הורידו 
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 ראש העיריה:

 אגורות.  0.04-יורד בלא. 

 שחר רובין:

 תסביר לי שוב בבקשה.  

 אריאל אלמוג הצטרף לישיבה.

 ראש העיריה:

 אג' לקילו וואט.  0.41-זה יורד ל 1.1-אג' לקילו וואט, החל מה 0.45היום המחיר הוא 

 שחר רובין:

 זאת אומרת, אתה צריך לעשות איתם את החוזה היום. 

 ראש העיריה:

 אגורות.  0.45-לא, את הבקשה, הגשנו את הבקשה. אנחנו ב

 שחר רובין:

 על כמה גגות פחות או יותר מדובר?

 ראש העיריה:

 על כולם, איפה שאפשר אנחנו עושים. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 כמה סך הכל המספר של האתרים שהגשנו?  אושרית, את זוכרת להגיד 

  אושרית סוריז'יון:

אתרים הגשנו, שכל אחד יכול להיות גם קירוי של מגרש וגם גג של בית ספר או בבית  30סדר גודל של 

 הנוער על מגרש הספורט אנחנו גם מתכננים קירוי. 

 שחר רובין:

 וכמה מתוך זה יש לנו בקול קורא? 

 ערן לבב:

 מלש"ח.  7.2-הקול קורא הגביל אותנו ב

 ראש העיריה:

 אתה מדבר על מפעל הפיס? 

 שחר רובין:

 על הכל. 

 ראש העיריה:

 מלש"ח, זה מה שהם נותנים לנו.  7.2קול קורא העביר לנו 

 שחר רובין:

 לכמה גגות זה מספיק?
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 ראש העיריה:

 . חצי מהפרויקט

 אושרית סוריז'יון:

 מבנים מפעל הפיס.  10

 ראש העיריה:

 לקחנו את המבנים הכי יקרים ושמנו אותם על מפעל הפיס כי שם המימון הכי בזול. 

 שחר רובין:

 אפשר לראות חומר  על זה אחרי הישיבה? 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

על הפרויקט עצמו אנחנו הצגנו את כל החומר בפעם קודמת, מה שאנחנו מדברים כרגע זה רק על 

 הפורמט. 

 שחר רובין:

 אני בעד אבל לראות על מה מדובר. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 יש את כל החומר מהישיבה הקודמת, אני אציג לך אותו, גם עדי אריכא היה והסביר את הכל. 

 זיו:פנינה 

 שקלים חיסכון.  600,000, עד 4%זה 

 ערן לבב:

יש לנו עוד צורך לקחת מפקח, שזה בין האלה  4%-ומעבר ל 600,000-לא, זה לא עד, זה לפחות כ

 מעלות הפרויקט.  3%-ל 2.5%

 ראש העיריה:

 , זה מיליון שקל חיסכון. 600,000-זה תוספת על ה

 פנינה זיו:

 . 600,000-זה עלות של היועץ. היועץ עולה לנו כסף מתוך ה

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

היועץ כבר נכלל  מכיוון שבתוך המכרז של כפר סבאהחיסכון,  on top לא, זה בנוסף. העלות הזאת היא

 . 600,000בתוך, אז עדיין אנחנו צופים לפחות 

 ראש העיריה:

 מזה.  10%מגה וואט, משהו כזה. אנחנו בערך  40כפר סבא הולכת להגיש, נדמה לי, 
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 שחר רובין:

 ואנחנו נכנסנו תחת המכרז שלהם?

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 ניכנס אם תאשרו. 

 ראש העיריה:

 נתניה הגדולה הולכת עם כפר סבא, חדרה הולכת עם כפר סבא. 

 אלי לוי:

 החובות ואז נתחיל להרוויח?מתי נגמור עם 

 ראש העיריה:

 אנחנו נתחיל להרוויח מהיום הראשון. 

 שחר רובין:

בוצע פה שיתוף ציבור במקרה הזה? כי אנחנו הולכים להיכנס לבתי הספר, הולכת להיות פה התנגדות 

 אולי. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 נשקף ונשתף. כשיהיה אתר קונקרטידיברנו על זה בפעם הקודמת. 

 ראש העיריה:

 שחר, כמה עשיתם? 

 שחר רובין:

 בית הספר בלב המושבה בהתחלה התנגדו. 

 ראש העיריה:

 בתי ספר בנס ציונה, כולם יצאו בחיים.  4יש 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

היום מכירים יותר אבל אין ספק שצריך יהיה הסברה ושיתוף ציבור, אחד אחד היתרונות של כפר סבא, 

היתרונות של כפר סבא, שהם יודעים להוביל תהליכים כאלה גם בהיבט המקצועי שלהם וגם בהיבט 

ההסברתי ציבורי שלהם. בכל מקרה, אין ספק שהפרויקט הזה שאתה בונה אותו, הוא לא רק הנדסי, 

וודאי גם ציבורי וכך נפעל, אבל שוב אני אומרת, כרגע זה רק הפרוצדורה הוא לא רק מקצועי, הוא ב

 לצאת למכרז, לקבל קבלן, עוד לא לבצע שום דבר, בוודאי לא לעשות את זה ללא שיתוף ציבור או יידוע. 

 ערן לבב:

מלש"ח ממפעל הפיס, מי  7.2לפרויקט הזה כרגע העירייה תקצבה במליאה הקודמת, למיטב זיכרוני, 

בצע את הפרויקט בפועל אישרנו שזו תהיה החברה הכלכלית ואת היתרה החברה הכלכלית תיקח שי

 מהלוואות מהבנק. 
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 שחר רובין:

 אני נמנע. 

 ראש העיריה:

 מימון.   100%זה פרויקט שנרים אותו עם 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

כמובן שבמידה ואתם מאשרים, המכרז המשותף מותנה באישור משרד הפנים, אנחנו  מחכים לאישור, 

 נחתום על ההסכמים, נגיש למשרד הפנים והפרויקט המשותף בהתאם לחוק תלוי באישור הזה. 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

ת נס ציונה תשלח ועדת המכרזים המשותפת במכרז המשותף מחליפה את הגורמים הרשותיים, עיריי

על פי ההסכמים שיש לנו עם כפר סבא, יהיה לנו נציג אחד עם הליכי המכרז, כשנתקדם נציג מטעמה 

 חברים, כך שיהיה לנו שם קול וזה דברי ההסבר.  9בועדת המכרזים, שמונה מקסימום 

 שחר רובין:

 זה כמו תאגיד שמחליטים ביחד מה עושים? 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

זה חוק הרשויות המקומיות מכרזים משותפים, שמאפשרים למספר רשויות להתאגד ולצאת למכרז 

משותף. יש הרבה יתרונות לפעמים לפרויקטים האלה, מקימים ועדת מכרזים משותפת לרשויות 

המקומיות, חותמים הסכם בין הרשויות שנכללות במכרז המשותף ומסדירים את כל הפרוצדורה, החל 

יפול במכרז, נציגויות שיצביעו בועדת המכרזים, כפי שאנחנו יודעים, תיבת המכרזים, הגשת מהליווי וט

מוסדרים בין כל הרשויות והמכרז הוא מכרז משותף, יש על ההצעות, ליווי משפטי, כל הדברים האלה 

 זה חוק ותקנות. 

 נאור ירושלמי:

 רשויות. באשכול כמו 

 ראש העיריה:

 רשויות.  אשכול בדיוק, 

 כהן:-ו"ד שולמית מנדלמןע

חלק מהרשויות החברות בזה, לא מתוקצבות וצריכות י אנחנו הולכים על מכרז באישור משרד הפנים כ

 אישור משרד הפנים. 

 :שחר רובין

 שולמית, מי הנציג בועדת המכרזים המשותפת? האם זה נציג ציבור? 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

לא חייב, יכול להיות גורם מקצועי, אין חובה, זה בשונה מהרכב ועדת המכרזים העירונית, שהיום על 

 נציגי ציבור, פה לא חייב שיהיה נציג ציבור. מורכבת מפי תקנות העיריות 
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 פנינה זיו:

 ?השותפות עם כפר סבא לכמה זמן מינימום

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

שחתמו, רשויות  7כרז בין הרשויות שמשתתפות, יש לנו כבר איזה השותפות היא לצורך יציאה למ

אנחנו יוצאים למכרז, קובעים זוכה וכל רשות חותמת על חוזה עם הזוכה ואז היא בעצם מקבלת קבלן 

 מבצע. 

 שחר רובין:

 על כמה כסף מדובר, פחות או יותר? 

 ראש העיריה:

 מלש"ח שלב ראשון.  15

 גיל אנוקוב:

 ראש העיר, לדעתך הנציג צריך להיות נציג ציבור או מקצועי? 

 ראש העיריה:

 אני חושב שצריך להיות איש מקצוע. 

 שחר רובין:

 בשנה? 600,000כמה חיסכון יהיה מהפרויקט הזה, 

 ראש העיריה:

 זה פרויקט פיננסי. הקטע של מפעל הפיס זה לקבל כסף בלי להחזיר ריבית בכלל, זה ריבית של פריים

לשנה, בוא נגיד שזה  0.35, אם הוא לא יירד עוד קצת, זה ריבית של 1.6, היום זה פריים 1.25מינוס 

שנים, אולי פחות,  6-7לא ריבית בכלל. את האקסל הזה עוד אין לנו, אבל אני מעריך שאפשר תוך 

, ות הכללהחזיר את ההשקעה, כאשר יש רווח כבר בשנה הראשונה בין ההחזר. אם היינו יכולים לעש

 . cash flow-החברה הכלכלית, יכול להיות שזה היה מממן לנו את הפעילות שלה ב

 שחר רובין:

 למה, היא בגרעון? 

 ראש העיריה:

 החברה הכלכלית לא בגרעון, אנחנו משלמים את כל ההוצאות שלה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 מי שרוצה, נוכל לשלוח לו את כל המידע בצורה מסודרת. 

 שחר רובין:

 אני אשמח לקבל את כל המידע, ברגע זה אני נמנע ואחרי זה אני אולי אהיה בעד. 
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 ראש העיריה:

 מי בעד? 

שמואל בוקסר, סמדר אהרוני, נאור ירושלמי, אריאל אלמוג, אליהו לוי, גיל אנוקוב,  מאיה פז בעד: 

 עמוס לוגסי, פנינה זיו, רמי סקליטר, שאול רומנו, שמואל מזרחי.  שקולניק,

 נמנע: שחר רובין. 

להתקשר בהסכם עם עיריית כפר סבא ועם רשויות מקומיות נוספות, מאשרים ברוב קולות  החלטה:

שעניינו עריכת מכרז משותף לבחירת קבלן אשר יספק לרשויות שירותי התקנה, תפעול ותחזוקה 

במסגרת פרויקט להקמת מתקנים סולאריים פוטו וולטאים על גבי מבנים ושטחים  EPCבמתווה של 

  ציבוריים שבבעלות ובשטח הרשויות
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 2020.1121-20. הגשם של  עבאירו מתן הנחה בארנונה לבתים שנפגעו בהצפה – 8סעיף 

 

 ראש העיריה:

, כמפורט להלן. מאחר 20-21.11.2020 בימים שישי ושבתמתן הנחה בארנונה לבתים שנפגעו בהצפה 

ההנחות,  תבוועדהנחה, זה פררוגטיבה שלנו  70%מותר לנו לתת וואנחנו לא יכולים לתת להם פטור,  

הנחה  70%באה, ינואר עד אפריל כולל, החודשים ראשונים של השנה  4-אז אנחנו מציעים לתת להם ב

 נחה מלאה. חודשים ה 3הנחה, כמעט  ₪ 280 -כ לחודש, זה נותן סך הכל

 

 מובאת  לאישור מועצת העיר החלטה לאישור מתווה  להנחה מארנונה כדלקמן:

בימים שאירעו  תהשיטפונומתוך הכרה במצוקה שנוצרה אצל תושבים שנגרם להם נזק כלכלי בעקבות 

בהן ניזוקו בתי מגורים ותכולתן.  מחליטה העירייה להקצות ממשאביה הכספיים   20-21.11.2020

ש"ח, במסגרת החוקית והתקציבית העירונית  120,000 כלטובת עזרה לאותם תושבים סכום כולל של 

 המתאפשרת.

תושבים במסגרת זו העירייה מבקשת לאמץ מדיניות מקלה, על פיה ניתן יהיה לתת מענה ולבוא לקראת 

, ללא צורך בבדיקת נתונים מרובים, מעבר מארנונה הנחהוועדת הנחות לאלו, בהליך מזורז של בקשה ל

 זה והמפורטים להלן. ןלעניילנתונים המעידים על עמידה בתנאים שקבעה העירייה 

 הנחות ב"מסלול מזורז"  בו הם תלוועדתושבים לפנות יוכלו  –לצורך קבלת הנחה זו )"הנחת נזקק"( 

ידרשו להוכיח שהנכס בו הם מחזיקים  ו/או תכולתו  נפגעו מההצפה ובשל כך נגרמה להם הרעה 

 במצבם הכלכלי.

על כן, כדי שתוכל העירייה לתת את המענה כאמור, יש לקבוע מראש שיעור הנחה אחיד, שלעירייה יש 

 אלו. היכולת התקציבית לעמוד בו, כמו גם מגנון יעיל, מהיר ופשוט לטיפול בבקשות 

 לפיכך, מובא לאישור, תנאים ומדיניות  למתן ההנחות במסלול מהיר כאמור:

 בשיעורים ובתנאים  על פי המפורט להלן.  2021אפריל -הנחה בארנונה לחודשים ינואר  

בכתובות שלהלן יהיו רשאים  בקומת קרקע תושבים הרשומים בספרי העירייה כמחזיקים בנכס 

 להגיש בקשה להנחה.

 ( 26,28  )למעט בניינים 1-31עצמאות מס' 

  7,9,11,17רח' השקד מס' 

  33,35,37  רח' האצ"ל מס'

  7,9,11,13,15,17,19,14,16,18,20  רח' ירושלים מס'

 

מס  דירות בקומת קרקע בבניינים 

  -חיוב ארנונה שנתי  כ -הרלוונטיים כ

משמעות כספית לאישור הנחה 

 חודשים  4 -ל 70%בשיעור 

 120,000   ₪  -כ   ₪514,000  72
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 שחר רובין:

 על איזה תקן מדובר? 

 ראש העיריה:

 חודשים.  4-על תקן החלטת מועצת עיר לתת לאלה שנפגעו בשיטפון הנחה ל

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

לתושבים שנפגען למסלול הירוק שעשינו בקיץ, אם אתה זוכר, בדומה זה במסגרת ועדת הנחות. 

, פשוט מגדירים מדיניות ספציפית למקרה הזה וזו 70%, הבסיס החוקי של עד כלכלית מהקורונה

 המדיניות להחלטת מליאת העיר. 

 שחר רובין:

 זה עובר בחוק, שולמית?

 ראש העיריה:

 בוודאי שזה עובר. 

 הישיבה. יצא משולי מזרחי 

 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

אנחנו , זה בדיוק הסעיף של ועדת הנחות כי החומריבמצב משמעותית בלתי צפויה מדברים על הרעה 

מבינים שיש כאן אירוע שהוא פגיעה נקודתית, זה בדיוק הסיטואציות שאנחנו מדברים על מצב רפואי 

 עדת הנחות. וועל מצב כלכלי בו

 

 ראש העיריה:

 בר. כמו שנתנו הנחות במסלול הירוק בקורונה, למי שהגיש, אותו ד

 שחר רובין:

אני בעד אבל בדרך כלל בועדת ההנחות, במיוחד הנחות ארנונה, שמגישים לנו טפסים של חשבון ואז 

 שהם נזקיים. אנחנו יודעים 

 אלי לוי:

 שולמית, תסתכלי טוב מה שאת אומרת בועדת הנחות, מה המשכורת של הבן אדם, מה הוא עובד. 

 שחר רובין:

 אם זה חוקי ושולמית אמרה שזה חוקי, אני בעד, אין על מה לדבר בכלל. 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 הרעיון הוא המדיניות. במובחן מועדת הנחות שדנה פרטנית בכל סעיף, 

 אלי לוי:

 אני מקליט את כל מה שאת אומרת, דרך אגב. 
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 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 מרת, היא מסבירה לך את ההבדל. אלי, תקשיב למה שהיא או

 ראש העיריה:

, ש"ח 120,000-כ אלי, כתוב בדיוק כמה אנחנו עושים כסף, כי עשו כבר חשבון כמה הנחה בארנונה, 

 אם יבקשו, בדיוק הבתים מה מותר, קומה שניה לא יקבלו. 

 שחר רובין:

 מה זה  אם יבקשו? אי אפשר להגיש כולם ביחד?

 ראש העיריה:

 לא, לא, לא, כל אחד בנפרד.  

 שחר רובין:

צריך לעדכן את כולם שמגיע להם ולא יצרכו לתת דפי בנק או משהו כזה. הם רק נותנים שם, כתובת 

 ומה שקרה.  

 ראש העיריה:

 כן, בוודאי. 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 אלי, אתה לא חייב להצביע בעד ותקליט אותי. 

 אלי לוי:

 אני רוצה להשמיע לך מה את אומרת בועדת הנחות. 

 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 חריג. האבל זה בדיוק 

 אלי לוי:

 זה לא חריג, זה תלוי במשכורת שלו ובהכנסות שלו. 

 ראש העיריה:

 לא, ממש לא, אלי. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אלי ולהתייחס גם אליך. במידה ולא הייתם מאשרים את המסלול הזה, כל אחד אני רוצה להסביר, 

מהנפגעים היה צריך להגיש לועדת הנחות ולהוכיח את אותה סדרה של הוכחות שאתם דורשים ובדין 

, "מסלול ירוקמדיניות של "אתם דורשים, אחד אחד. יש אפשרות למליאה במקרים מסוימים להגדיר 

עסקים שנפגעו בקורונה, להגדיר מדיניות לועדת הנחות ואז זה מאפשר לכם או  תושביםכמו שהגדרנו ל

להקל בבדיקה, להקל בטפסים, כי יש מדיניות שהיא מוגדרת. הסמכות להגדרת המדיניות היא של 

בארנונה בשנה. ולכן, אנחנו עומדים במסגרת הזו,  70%המליאה והיא במסגרת החוק שמאפשר עד 
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ות והמסלול ירוק, על מנת להקל על האנשים שביתם נפגע ויש להם הרעה אתם מקבלים את המדיני

 מוחשית. 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 דפנה, אני מציעה שתדברי על הכללים, לא לכל אחד שגר בעצמאות. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 הכללים הם כדלקמן:

 . כללים לאישור ועדכון ההנחה

ועל השטח העיקרי )למשל, לא כולל:  מגורים שבקומת קרקע בלבדלמבנה ההנחה תינתן  .1

 מרתף,  מחסן, מרפסת, שטח משותף וכו'(.

התושב יצטרך להוכיח לשביעות רצון הועדה שאחד מאלו: מבנה ו/או תכולת מבנה,  ניזוקו  .2

וכתוצאה מכך נגרמה הוצאה כספית )באמצעות הצגת דו"ח שמאי, קבלות על הוצאות כספיות, 

 שכירות של דירה חלופית וכו'( 

 . 2021אפריל שנת -לחודשים  ינואר 70%ל ההנחה תינתן בשיעור ש .3

יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, להנחה  להנחה נוספת על ההנחה כאמור לעיל, תושב הזכאי  .4

 מבין שתיהן. ההגבוה

 תושב אשר בבעלותו יותר מנכס אחד, יהיה זכאי להנחה אחת בלבד על הנכס בו הוא מתגורר. .5

אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם  .6

ונה על שם מבקש ההנחה. בכל מקרה ההנחה תינתן רק כאשר הזכאי להנחה הסבת חיוב הארנ

 רשום כמחזיק בנכס בספרי העירייה.

ככל שלמבקש ההנחה קיים חוב בספרי העירייה, הוא יידרש להסדיר את החוב כתנאי לאישור  .7

 ההנחה.

  

לתושבים שנפגעו בארוע הגשם החריג  לוועדת הנחות  מועד הגשת הבקשה:  ניתן להגיש בקשה

 .31.3.2021עד ליום ,  20-21/11/2020 בימיםשהיה 

 

 התנאים הם תנאים מקלים, המסלול הוא מסלול ירוק והרצון הוא באמת להקל ולסייע. 

 פנינה זיו:

אנחנו מבקשים שהפרסום של ההטבות וההנחות האלה, שמגיעים בדין, יפורסמו לפחות כמו הלכלוכים 

 כשהם טענו המון המון טענות.  שהיו

 ראש העיריה:

 את צודקת. 

 סמדר אהרוני:
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אני חושבת שזו החלטה נהדרת, באמת כל הכבוד, אנשים זקוקים לעזרה הזאת, הם באמת חטפו מכה 

 קשה וזאת החלטה ממש  יפה, אמיצה, מבורכת, אין מילים. 

 אלי לוי:

גיל, אני חושב שאתה לא הבנת אותי, אני מתכוון שכל אחד, מבחינתי אם אתה שואל אותי, כל התושבים 

צריכים לקבל הנחה, במיוחד תושבי נס ציונה שיש להם בעיות קשות ולא מגיעים לועדות. אני מתכוון 

פוגשים אנחנו שבן אדם שיש לו משכורת גבוהה לא יכול לקבל כמו אדם שיש לו משכורת של שקל וחצי. ו

 את זה המון בועדת הנחות. 

 סמדר אהרוני:

אלי, זה נכון לגבי ועדת הנחות של נזקקות. פה אנשים הלך להם הבית, הלכו להם הזיכרונות, זה המעט 

 שאנחנו יכולים לעשות בשבילם. 

 ראש העיריה:

 מי בעד?

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 :העיריות )נוסח חדש(()א( לפקודת 1ד)א()149לאור האמור בסעיף   1 . 

לתת ( 1) –הועדה( שסמכויותיה יהיו  –המועצה תבחר מבין חבריה ועדת הנחות )להלן  )א(ד. 149 

הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על הנכס באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה, בשיעורים 

מחזיק  – ""נזקק ;לענין זה, %70עד  –)א( לנזקק המחזיק בנכס המשמש למגוריו  :המפורטים להלן

פעמי או מתמשך שלו או של בן -שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד

  ;משפחתו או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית, בלתי צפויה, במצבו החומרי

  :1993-תשנ"ג ,)לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה (2) (ב)7ולאור האמור בתקנה  2.

לענין זה,   ;אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק 70הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד  .7

  :מחזיק -"נזקק" 

..... 

  .שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי( 2)

 

  :מחליטה מועצת העיר כדלקמן

 שולי מזרחי חזר לישיבה. 
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 124מכירת זכויות במקרקעין במתחם תוכנית נס/ – 20/10 אישור חוזה למכרז – 9סעיף 

 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

אנחנו מביאים לאישורכם את ההתקשרות בין עיריית נס ציונה לבין יוגב זילבר ויניב זילבר במסגרת 

מכרז פומבי שפרסמה העירייה למכירת מקרקעין שבבעלותה ברחוב ברקת בנס ציונה. מקריאה את 

 והמצ"ב לפרוטוקול זה: לחומר הרקע שצורפה  חוות דעתה

 

 

 

 ראש העיריה:
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זה קרקע לדו משפחתי, שתי זה המגרש האחרון ברחוב ברקת, על יד גינת הכלבים המפורסמת. 

 יחידות. 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

 . במכרז ע"י ועדת המכרזים שהמליצה וראש העיר שאישר את המלצתה נקבעו זוכים 15.12.2020-ב

 שולי מזרחי:

 היה פרסום בעיתונות? 

 כהן:-עו"ד שולמית מנדלמן

היא שנקבעה הצעות, ההצעה הגבוהה ביותר  3היה פרסום בכל מקום שצריך והיה מכרז והתקבלו 

 . כזוכה במכרז

 ראש העיריה:

 בעיתונות הארצית זה פורסם.  

 שולי מזרחי:

 כמה כל מגרש? 

 ראש העיריה:

 ומשהו מטר.  200

 מי בעד? 

 )שאול רומנו לא השתתף בהצבעה(. בעד: פה אחד. 

מגרש  167למכירת זכויות העירייה בקרקע הידועה כחלקה את ההסכם  אחד המאשרים פ החלטה:

יוגב זילבר ת.ז. , בין העירייה לבין , ברחוב ברקת בנס ציונה124, במתחם תכנית נס/3851בגוש  45

למכירת זכויות בקרקע   10/20 , במסגרת מכרז פומבי מס'  ********ויניב זילבר ת.ז.  *********

  בנס ציונה 124המיועדת להקמת מבנה מגורים צמוד קרקע במתחם תכנית נס/

  



36 
 

 

 

 עדכונים - 10סעיף 

 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

בעקבות מזג האוויר החריג וההצפה, היה לנו חשוב לרכז את כל הפעילויות שעושה העירייה וממשיכה 

 לעשות, לתת לכם את המידע, גם על מנת שתדעו להעביר אותו הלאה. 

 ראש העיריה:

לא משנה מה נעשה, . גשם בשעה וחצי מ"מ 159, 20-21/11/2020 -ב היתה מערכת גשם חריגה

י לא מכיר עיר אחת בעולם שתוכל לעמוד מול דבר כזה בלילה אחד אבל אנחנו במערכת גשם כזו אנ

 עברנו את זה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

לפני החורף באמת עשינו הרבה מאוד הכנות, אם זה ניקיון ניקוז מובלים, שטיפת הקולטנים, כל מה 

, 19.11-שצריך ונדרש. עשינו בדיקה של תקינות המובל על ידי צילום תת קרקעי, ממש לפני האירוע ב

 ראינו שהמובל רציף ונקי. 

 ראש העיריה:

 15צול, זה  6של  2צינורות,  4מטר רוחב, מצאנו  3על מטר  1.5צינורות, גובה המובל  4מצאנו במובל 

ס"מ עובי בתוך המובל, צינורות מים שהיו בתוך שרוול, שכל הגובה  40צינורות של  2מס"מ, אבל מצאנו 

ס"מ, זה הרובוט שהעברנו בכל המובל, חתכו את זה  40-מטר והם היו למעלה, אז הקטינו ב 1.5הוא 

ה לתאגיד המים ולחבר'ה שלו. שאול, תגיד בשם העירייה לשמוליק וצריך להגיד פה באמת תודה רב

 ולכולם, הם חתכו את זה וניקו לפחות את המחסום הזה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

ניקוי מעברי מים תת קרקעיים סוללת הגנה ברחוב ירושלים, בנינו ואחר כך תראו שגם שיקמנו אותה. 

 והסרת מפגעים.  

 לוגסי:עמוס 

 ראש העיר, מי עשה את מה שאמרת על הצינורות? 

 ראש העיריה:

 כשבנו את המובל, בנו אותו על הצינור. 

 עמוס לוגסי:

 מתי זה היה?

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 שנים.  

כל התמונות וף, שבדקנו את הגנרטורים וכל הדברים האלה, הסדרנו את תעלות הדרך, עבודות חי

 שמוצגות לכם הן מזמן אמת. 
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 2019אחרי האירוע שהיה, אמר את זה ראש העיר, באמת היה אירוע גשם חריג. צריך להבין ששנת 

, השדרוגים והדברים שכן שלהבנתנוהיתה שנה גשומה מאוד ולא היה אף אירוע הצפה, זאת אומרת 

הבנו שגם מזג האוויר וגם מערכת המיזוג  נעשו, היו אמורים לתת את המענה, אבל אחרי אירוע ההצפה

ומשטר הניקוז בערים שסביבנו, מצריכים התייחסות שונה ובאמת נכנסנו לתוך האירוע הזה במלוא 

 הכוח וחשוב לנו להציג גם את ההתקדמות שהיתה. 

 טווח מיידי:

קמ"ש רוחות,  70-מ"מ גשם ו 100דבר ראשון, נעשה עדכון נוהל סופה. אם לפני כן הוא הופעל רק מעל 

מ"מ גשם,  20אנחנו הורדנו את זה בצורה משמעותית וקבענו מדרגים ולמעשה היום כבר במדרג של 

מ"מ גשם והמובל שלנו כבר נמצא על הסף  20שתבינו,  יש הפעלת נוהל.  אם מדובר על גשם תכוף,

עד הקמת חפ"ק ות העליון, אנחנו כבר מפעילים איזושהי היערכות, אם זה היערכות ראשונית של כוננו

כאן  כל הלילה. שטח עם משאבות, עם טרקטור, עם קולטנים שמפוזרים בעיר ועובדים שפיזית נמצאים

המקום לציין את מי ציונה ועובדי אגף שפ"ע והנדסה, שנמצאים פיזית בעיר על מנת לתת את המענה 

 לדברים. 

פתע. היה לנו אירוע  לגשם מענה , הצבנו טרקטור ומשאבה באופן קבוע ליד העירייה כדי לתתבנוסף

מ"מ, לא משהו רציני, ירד בשעה והמובל כבר היה על הקצה ולכן הבנו  10-15גשם לפני כמה שבועות, 

שאנחנו צריכים שיהיה לנו את הכלים זמינים ולא רק בכוננות שאם וכאשר, אלא ממש משהו שאנחנו 

 יכולים להקפיץ במיידי. 

נחנו בדרך לשדרג את המערכת למערכת שיודעת להתריע על קצב אנחנו התקנו מצלמות נוספות וא

 עלייה ולא רק על סף עלייה, כדי שנוכל לתת את המענה לפי הקצב ולהתריע. 

אחד ההישגים החשובים ביותר ואני חושבת שבאמת חשוב מאוד, ראש העיר הוביל את העניין הזה, 

וצע, קיים, אנחנו בשדרוגים אחרונים השהיה בשצ"פ פיקוד העורף, הדבר הזה בהזה חפירת מאגר 

. מה ובאמת כבר למחרת התחילו בחפירות שלששלו, שהמובל בעצם יזרים את המים לתוך המאגר 

קוב, שבאירוע גשם קיצוני היה לנו שתי התרעות להצפות חמורות,  2,000שאתם רואים זו משאבה של 

המובל, להקטין את נפח המים אז אנחנו הצבנו את המשאבה הזאת שם כדי שהיא תוכל לשאוב מ

 שמגיע ולשפוך לתוך המאגר, תכף תראו גם עוד תמונה של המאגר יותר עדכנית. 

תוכלו לראות את עבודות הפיתוח האחרונות שאנחנו עושים, שפיכה של המים מתוך המובל אל תוך 

 לרחוב העצמאות. למובל והמאגר ושוב, הקטנה של כמות המים שמגיעה 

 אלי לוי:

 מאגר הזה? איפה ה

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 . בפינה של פיקוד העורף. אתה יכול לעבור כבר לראות, הוא מגודר אמנם, אבל אפשר לראות. 130נס/

 פנינה זיו:

 מה זה הבור הזה? 
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 ראש העיריה:

 קוב.  20,000בור גדול, 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אנחנו מדברים על שלושה מאגרי השהיה שאנחנו מקדמים, אחד זה בתחום נס השהיה. ר זה המאג

 בערים השכנות לנו. ושניים ציונה 

 ראש העיריה:

בבאר יעקב היה צריך לעשות מאגר, לא עשו, לא חשוב למה, הוא בקיץ יתחיל לבנות מאגר גדול של 

ועשה שם דרכים, המאגר הזה קוב, בינתיים יש שם בור. מה שניסים עשה, הוא סידר את זה  78,000

קוב. אחרי כל גשם הוא שולח משאבות ואחרי שנגמר הגשם הוא מפנה את זה,  12,000מכיל בערך 

קוב בתחילת הגשם, מקל על המערכת, באמת כל הכבוד לו. כל גשם  12,000זה נותן לנו גרייס של 

ה את זה, זאת אומרת הוא שולח לבד אוטומטית את המשאבות שלו, הוא עושה את זה בעצמו ומפנ

 שגשם חדש שיבוא, קודם כל יבוא לפה ואחר כך יתחיל לגלוש אלינו. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 ואנחנו כמובן מפקחים. 

 ראש העיריה:

 זו אותה סוללה שעשינו ליד אליעזר, סוללה עם תעלה, עם חפיר לפני זה. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

צים בתמונה למטה זה הפריצה, גם באירוע גשם, גם שם הגיעו נחילי מים אדירים ומה מה שאתם רו

שככל הנראה קרה, שהיה טרקטור  שחרץ איזשהו נתיב בתוך הסוללה ודרך זה המים פרצו ובעצם 

חתכו את הסוללה ודרך זה הגיעו המים. כמו שאתם רואים, תיקנו את הסוללה וחפרנו גם תעלה בשוליים 

שדות כדי למנוע מהמים להגיע לתוך הרחוב, צלחנו את שני האירועים בהקשר הזה עם מהצד של ה

הסוללה. כמו שאתם רואים מתצלומי האוויר, אנחנו רואים שהיא שלמה ולא נחרצת שוב על ידי רכבים 

 ממונעים. 

 ראש העיריה:

 אחרי כל גשם אנחנו מעלים תצפית אווירית, לראות אם לא צריך לעשות תיקונים בדרך. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אנחנו מנקים את המובל, מנקים את הקולטנים. 

משפחות בכל  60מוקדי סיוע, אחד למיצוי זכויות כלליות דרך שי"ל, שטיפלו בסדר גודל של  2הקמנו 

לחנו גם לתושבים מכתב שהפנינו את הפרטים של חברת הביטוח שהפעילה העירייה, מיני אלמנטים, ש

כמו שעדכנו מקודם ועם מי אפשר ליצור קשר. במקביל, הפעלנו גם את המוקד לסיוע נפשי של השפ"ח, 

 103מי שרצה פנה אליו ובשבועות האחרונים גם אנחנו יצרנו קשר, הוא יצר קשר, פסיכולוגיות עם 

ודא אם צריך סיוע או תמיכה נפשית ומי שזקוק, מעבירים אותו לטיפול באגף הרווחה או משפחות, לו

 אצל גורמים אחרים שצריך. 
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 שחר רובין:

הרבה תושבים התבאסו שהוצף להם הבית ואחרי זה פנו מהעירייה ואמרו להם אתם צריכים מצעים, 

 או שתלכו למלונית, אבל לא כדאי לכם, זה לא מלונית טובה. 

 העיריה: ראש

 מי אמר דבר כזה? 

 שחר רובין:

 אני אתן לך את השם של הבן אדם.  

 סמדר אהרוני:

 משפחה אחת בלבד. 

 ראש העיריה:

 משפחה אחת פנתה וקיבלה בית מלון. 

 שחר רובין:

 איזה בית מלון? מה השם שלו?

 ראש העיריה:

 משהו ברחובות. 

 שחר רובין:

 צריך לבדוק כי אם חלילה קורה שוב דבר כזה, להפנות את האנשים למקום טוב. 

 ערן לבב:

 הפננו למקום היחידי שקיבל. 

 פנינה זיו:

 אל תשכח שזה רחוב העצמאות. 

 שחר רובין:

 מה הקשר לרחוב העצמאות? תושב זה תושב, זה לא משנה מאיזה רחוב הוא. 

 סמדר אהרוני:

מקרה ואחר כך אני אסביר לך כי זה משהו פרטי ונדבר על זה אחר כך שחר, אני הייתי מעורבת ב

 בארבע עיניים, אני מכירה את הסיפור.

 שחר רובין:

 סך הכל שאם חלילה קורה דבר כזה, שיפנו את האנשים למקום טוב, אם יקרה בעתיד. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 בולדריםעשינו כל מיני אלמנטים נקודתיים, סיפר לכם ראש העיר על חיתוך צינור המים במובל, הצבנו 

להאטת זרם המים במובל, חילקנו שקי חול, בנינו קיר הגנה ברחוב הבנים, הגבהה ברחוב טפר, גם 

צהובים, על בעייתיים, אתם ראיתם אותם, ה אלה שני חניונים שהוצפו במקרה האחרון, ריכזנו קולטנים

 3מנת לוודא שהזרימה תהיה מהירה ללא חסימות עלים וכו', למרות שבמסגרת נוהל סופה הקמנו 
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צוותים שנפרסים והולכים ופותחים את  3יש לנו המשמעות היא ש –צוותי סיור, ברגע שיורד גשם 

 הקולטנים. 

 נאור ירושלמי:

 זה לא רק עלים, זה הניילונים ודברים כאלה. 

 :מנכ"לית העירייה –כהן דפנה קירו 

הגנה ברחוב שקד, גם שם היה לנו בית בעייתי, נתנו שם מענה הנדסי הכי טוב  בנוסף, הצבנו בטונדות

נו את הציוד במרכז הקליטה באצטדיון, זה אמנם גשאנחנו יכולים כדי למנוע הצפות באותו מיקום. שדר

שיהיה צריך, לא עלינו, פינוי. והקמנו  מרכז קליטה נקודתי אבל קנינו שמיכות, מצעים וכו', למקרה

ושדרגנו מחדש את מרכז השליטה העירוני למתנדבים וכוחות הצלה ביד לבנים. במידה ונצטרך, אחד 

הפקות הלקחים מהאירוע האחרון, שהיה גם משטרה וגם אנחנו וגם מתנדבים ובאיזשהו שלב ביקשו 

ם מים, אז נערכנו לדבר הזה כדי לתת מענה ממני מים והתרוצצתי במשרדים לראות איך אני מביאה לה

 ולפני כל התרעה שיש לנו בנוהל סופה, אנחנו נערכים. 

 

 ראש העיריה:

 הערכות טווח בינוני:

מה שאנחנו רואים פה, אתם יודעים שבראשון יש מה שנקרא הגל הגואה, בתב"עות שם היה צריך 

 3ראש העיר של ראשון, רז, תוך  קוב, לא הקימו. בשיתוף פעולה עם 200,000להקים מאגר של 

שבועות אנחנו עם רשות הניקוז קיבלנו אישור מעיריית ראשון לחפור, אנחנו חופרים שם מאגר של 

קוב, למעשה בדיוק על התשתית של המאגר שראשון אמורה לבנות בעתיד, שם הם צריכים  50,000

להם קבלנים שהם לוקחים בערך  קוב. מי שמבצע את זה, זה רשות הניקוז עצמה, יש 200,000לבנות 

. מי שרוצה תלוי בגשם – ימים ויסיימו את המאגר 10מהמחיר הרגיל, אני מניח שייקח עוד שבוע,  50%

, בדיוק בפינה הזאת. זה משהו מדהים 431לראות את זה, זה מזרחה מתחנת סונול ודרומה מכביש 

מה שאנחנו עושים שמה. החישובים מראים שזה יכול לתת לנו גרייס של בערך שעה של גשם שוטף 

 חזק. 

 שחר רובין:

 כמה זה עולה לנו?

 ראש העיריה:

ה יעלה בערך מיליון ורבע שקל, המימון מתחלק אנחנו חצי ורשות אנחנו עושים את זה במימון שלנו, ז

 שקל.  600,000הניקוז חצי, הם גייסו לטובתנו 

 שחר רובין:

 רז לא השתתף? 

 ראש העיריה:

 לא, הוא לא השתתף בגרוש. 
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 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

אבל ראשון כן התחייבו   -עד להקמת המאגר הקבוע  ואנחנו התחייבנו מול ראשון לתחזק את המאגר

במסגרת הזאת ויש לנו ישיבות מעקב איתם ואנחנו בלחץ גם של ראש העיר, גם של גורמי המקצוע, 

קוב, שזו הבשורה  200,000הגואה השלם, שכבר אמור לתת הגל חודשים להקים את מאגר  12תוך 

והמאגר הזה אמור להטיב בצורה  130נס/ האמיתית, אבל אין ספק שהמאגר בבאר יעקב, מאגר

יכולת שלנו במופעי גשם קיצוניים, כפי שאנחנו חווינו בנובמבר האחרון, וגם לא כאלה המשמעותית את 

קיצוניים, שוב, כי המשטר ניקוז הוא כזה שגם אם לא מגיעים לקיצוניות כזו, היכולת שלנו לקבל את 

 ודם. המים קטנה והנה ההידרולוג שדיברת עליו מק

 ראש העיריה:

 הערכות לטווח הארוך:

 40אנחנו שכרנו הידרולוג שהוא למעשה מצוי בכל התוכניות של אגן הניקוז של נס ציונה, זה בערך 

ק"מ, אנחנו מקבלים מים אפילו מרמלה, מי שלא יודע, כמובן ראשון, באר יעקב, רחובות, הוא הולך 

יך לסדר את מה שלא בסדר, אם לא בסדר ולעשות לנתח את כל מה שיש לנו בעיר כרגע וכל מה שצר

 תכנון קדימה לפי ההתקדמות האורבנית של כל האזור שלנו. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

הוא כרגע במדידות, אנחנו מעריכים שבסדר גודל של בין חודש לחודשיים נקבל את חוות דעתו ואת 

מאוד כסף ויחד עם המאגר של באר יעקב ומאגר  ההמלצות, נביא כמובן מן הסתם עבודות של הרבה

הגל הגואה, אני רואה בהזדמנות הזאת להגיד באמת תודה לכל עובדי העירייה שלקחו חלק בדבר 

הזה, אגף שפ"ע שנמצא בלילות, אתם צריכים לראות את זה, אנשים מגיעים לילות על גבי לילות, 

מילים לומר, עם כל המשבר הלא פשוט הזה שאנחנו  אין לי  -רווחה  שפ"ע, מי ציונה, הנדסה, ביטחון,

חווינו, התגלו אנשים בגדולתם ואני חושבת שהעיר נס ציונה תצא מהדבר הזה מחוזקת ואנחנו מקווים 

 שבמצב משופר, היא כבר במצב משופר והיא תמשיך להיות גם בהמשך. 

 ראש העיריה:

שון, שבאמת הלך איתנו יד ביד ונתן לנו בנימה זאת אני רוצה להודות באמת לרז, ראש העיר של רא

, אבל בסך הכל כל הכבוד, 200,000-על חשבון ה 50,000אישור לעבוד אצלו. הוא גם מרוויח מאגר של 

כי עד היום לא היה שום שיתוף פעולה עם ראשון, עובדה שלא בנו את המאגר ותודה נוספת ובאמת 

גר אצלו עד שהוא יתחיל לבנות את המאגר החדש חמה לניסים גוזלן בבאר יעקב, שהוא מתחזק לנו מא

, אני רוצה להגיד לכם לכיש הגדול שלו, כל הכבוד לשניהם ואנחנו גם נשלח להם. וכמובן לרשות הניקוז

, באו, רצו איתנו, עזרו לנו לעשות, הרי צריך לתכנן את התגייסושהם התגלו בגדולתם, כל הכבוד להם, 

 הביאו לנו כסף, כל הכבוד להם. המאגר הזה וגם מבצעים אותו וגם 

 פנינה זיו:
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ואדי חנין בנס ציונה, שהוא די מוזנח והוא עשיתם טווח מה בוצע וטווח בינינו. לטווח ארוך, יש לנו נחל 

יכול להיות אחד הדברים, קחו את זה בחשבון כי אנחנו לא מעורבים בתכנונים, זה יכול להיות פנינת 

 ביב, שכל שנה מוצפים, כי הם שינו את התוואי של איילון. טבע ופתרון טבעי ולא כמו בתל א

 ראש העיריה:

תוכנית, רשות שם קודם כל, את צודקת, אבל נחל נס ציונה, לא נעים לי להגיד, זו לא הבעיה שלי, יש 

  הניקוז תבצע אותה, אני לא יודע מתי, זה עניין של תקציבים.

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אבל זה בתוכנית העבודה שלה. 

 ראש העיריה:

, את שורקזה מחוץ לשטח האורבני של נס ציונה, זה בגבולות העיר, אבל זה מגיע, עובר את נחל 

 עיינות, זה בתוכנית העבודה שלהם לסדר את כל נחל נס ציונה, מהיציאה ממליבו מערבה לכיוון הים. 

 פנינה זיו:

 ת ראובן. אני מדברת לפני, אני מדברת מנחל

 ראש העיריה:

, מה שנקרא מרכז העיר. דרך אגב, אישרנו שם את 126נחלת ראובן זה כרגע בתכנון, זה ביחד עם נס/

 כבישים על שם אנשים, אז כשאנחנו נפתח את השכונה, אנחנו נסדר גם את הנחל הזה.  3-ה

 שאול רומנו:

 העבודה של ההידרולוג זה תוכנית אב לניקוז שעושים? 

 העיריה:ראש 

 קודם כל הוא בודק את כל התוכניות של נס ציונה ואחר כך יעשה תוכנית אב. 

 שאול רומנו:

 והתוכנית אב תוצג בפנינו? 

 ראש העיריה:

 וודאי, בטח. 

 אלי לוי:

קודם כל, זה מבורך, כל הכבוד, ממש רואים את ההשקעה ואת העבודה ויישר כוח לכולם. עלה לי רעיון, 

, אולי להקים מערך מתנדבים, כמו מתנדבים שיש םה שיש שם וכל העבודות שעושיאולי עם כל החבר'

 לשעת חירום. 

 ראש העיריה:

 הגדוד?

 אלי לוי:

 כן, משהו בסגנון הזה. 

 ראש העיריה:
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אתה צודק, אנחנו צריכים באמת להודות למתנדבים, גדוד החילוץ על המקום הביא את הצוות, ישבו כל 

הם באים. להיפך, הם רבים מי יהיה כי לא צריך  –היינו גם, רק קוראים להם הלילה ובכל הכוננויות ש

כל כך הרבה, עם מכוניות, עם ציוד, ממש להוריד את הכובע בפניהם. וכמובן לנוער, שעברו בית בית 

 ועזרו וטיפלו. 

 סמדר אהרוני:

 גם הנוער וגם עובדי הרווחה, אדוני. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אנחנו מודים לכל מי שלקח חלק, זה הרבה מאוד אנשים. 

 פנינה זיו:

 אנשים שדאגו מגרביים עד מקררים לבתים המוצפים. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 שני עדכונים נוספים.  

 ראש העיריה:

עסקים ל 2020פטור מאגרת שילוט  – חוק עזר שילוטשאישרנו תיקון לאתם זוכרים  –חוק העזר שילוט 

? קיבלנו אישור ממשרד הפנים וזה לידיעה, אנחנו הולכים לבצע את זה ככתבו נפגעי משבר הקורונה

וכלשונו, מדובר בהנחה בשילוט לעסקים נפגעי קורונה. יש קריטריונים בדיוק, אישר לנו שר הפנים, לא 

 צריך ועדות ולא כלום.  

שקיבלנו אישור מהשר, היתה ישיבה, השר  עדכון הבא זה אישור הרכב המועצה הדתית. אתם יודעים

מינה אותי לנהל את הישיבה, עברה ישיבה, נבחרו, התחילו לעבוד, רק שתדעו שיש לנו צו על תנאי של 

ניסיון להחזיר את הגלגל אחורה. הגשנו את תגובתנו היום, יש מישהו שתבע את השר ואותנו ואת 

 גלגל אחורה, בסדר, בואו נראה. המועצה ואת חברי המועצה, הוא רוצה להחזיר את ה

 אלי לוי:

אני חושב שזו פעם ראשונה שראש העיר לא מזמין אותנו לאירועים ואני לא יודע למה חברי המועצה 

לא מדברים אבל זה פעם שניה כבר, אני חושב שזה אירוע שלי, שאני שותף  לו לכל המהלך ואני לא 

ותי אפילו חושב שצריך לנדות אותי כנציג, אם תרצו או לא תרצו, הנציג היחידי הדתי, אי אפשר למדר א

 אם לא רוצים אותי, אני שמה. 

 ראש העיריה:

 לא הזמנו את חברי מועצת העיר, השר גם לא הגיע בגלל הבעיה של הקורונה. 

 אלי לוי:

השר לא הגיע בגלל שהוא שאל אותי ואמרתי שאני לא מגיע. יש מדיניות בש"ס שהכל עובר דרך היושב 

 ראש, לא עובר דרך היושב ראש, שרים וחברי כנסת לא מגיעים. 

 סמדר אהרוני:

 אלי, אבל תדייק, אני הזמנתי אותך. 
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 אלי לוי:

 חצי שעה לפני האירוע את מזמינה אותי?

 

 

 סמדר אהרוני:

 שבת, אני ידעתי קודם? גם אני ידעתי באותו זמן, ראש העיר התקשר אלי ואמר לי תודיעי לאלי. ומה ח

 אלי לוי:

 אירוע כזה היה מוכן כבר לפני הרבה זמן. 

 סמדר אהרוני:

 ממש לא. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 זה לא נכון.  

 אלי לוי:

 חברי מועצה מפחדים לדבר? 

 ראש העיריה:

 אלי, האירוע אורגן ביום שישי אחרי הצהריים. 

 אלי לוי:

 אני נעלבתי מזה מאוד, ראש העיר. 

 ראש העיריה:

האירוע אורגן ביום שישי אחרי הצהריים, אני לא רוצה פה להעלות את כל הנסיבות כי זה הולך הלוא 

הצהריים, ראה  לבית משפט, אז שלא תהיה פה איזושהי תקלה, אבל האירוע אורגן ביום שישי אחרי

כתב התביעה שקיבלנו גם על הארגון הזה, למה זה נעשה ככה מהר. גם על זה יש לנו תביעה אבל 

 אנחנו נעבור את זה. 

 אלי לוי:

ראש העיר, הכל בסדר, אני רק אומר שלצערנו זה לא פעם ראשונה, אני לא הוזמנתי. אם אף אחד לא 

מדבר, לא אכפת לי, אולי הם לא רוצים שתזמין אותם, אני רוצה שתזמין אותי לכל אירוע, אני חבר 

 מועצה. 

 ראש העיריה:

 אוקי, רשמתי. 

קן שריפה לאשפה באזור השפד"ן, אנחנו בודקים דבר נוסף, רצה ביומיים האחרונים שמועה על איזה מת

את זה. מי שקורא את הפרסום של הועדה המחוזית, אני לא ראיתי שם שום דבר של שריפה, רק מיון 

רובי לחומרים אורגניים. אנחנו בודקים את זה ואם באמת יש לזה השלכות איומחזור אשפה ומתקן אנ
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בל אנחנו לא נעשה סתם פופוליזם לשלוח כל מיני סביבתיות, אנחנו נתנגד כמו הערים סביבנו, א

 מכתבים, אנחנו קודם כל נבדוק, יש לנו מספיק זמן בשביל להגיש התנגדות לועדה המחוזית. 

 

 שחר רובין:

 לפי דעתי תתאגדו כל ראשי הערים ביחד ותגישו את זה ביחד. 

 ראש העיריה:

 בוודאי. 

שנה,  60וגו, יש שמה בית כנסת מאוד מאוד עתיק בן דבר נוסף, יש בעיה ביד אליעזר בפרויקט של סר

שהתחיל בחצר ולאט לאט הגדילו אותו. במסגרת הפינוי בינוי צריך גם אותו לפנות, יהיה משא ומתן 

 ואנחנו נפתור את הבעיה. 

 שחר רובין:

 הבנתי מסמדר שסרוגו לא מחתים יותר את התושבים כי זה עשה קצת בלגן עם התושבים. 

 :ראש העיריה

אמרתי לך, שחר, נפתור את הבעיה. הדברים האלה לא הולכים בכוח, למרות שהוא יכול לעשות את 

 זה בכוח, כי אם הוא יחתים את כולם חוץ מאחד, 

 שחר רובין:

 אם הוא יחתים את כולם, הוא ינצח. 

 ראש העיריה:

אני גם עם סרוגו בדיבורים וגם איתם, אנחנו נעשה את זה לאט לאט מסודר ונפתור את הבעיה. ישבתי 

 עם אלי על זה ויש פתרון זמני. 

 אלי לוי:

 ...ראש העיר, אני היום דיברתי עם

 ראש העיריה:

 ת. בוא לא נעשה את זה פה, נזמין אותם ונעשה את זה מסודר וכמו שצריך ונפתור את הבעיה הזא...

 שקולניק:-מאיה פז

ראש העיר, אני רוצה לבקש משהו בקשר לקורונה. הורים עכשיו ראו על בשרם שזה שאנחנו מתנדנדים 

בין כתום לצהוב, גורם לזה שהילדים שלנו לא הולכים לבתי ספר וזה הזמן לטפטף ולחזור שוב ושוב 

כים לחברים, זה בא על חשבון על המסר הזה, שילדים שהולכים אחרי צהריים לפארקים ומשחקים והול

 הלימודים שלהם בשעות היום. 

 ראש העיריה:

מאיה, אני לא הולך לתקן את החלטות הממשלה, אנחנו כפופים להם. אני יכול לומר לך שהיום שלחתי 

 מכתב לשני השרים. 

 שקולניק:-מאיה פז
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 לא, אני מדברת רק הסברה לתושבים, שיבינו שיש קשר ישיר בין הדברים האלה. 

 

 ראש העיריה:

אין מקום שאני נואם ואני נואם המון, שאני לא מדבר, מתחיל ומסיים עם הקורונה. שלושה דברים, היום 

י ההורים זה כבר ארבעה: ריחוק, מסכות, בדיקות והיום גם חיסונים, זה מנטרה ואני חושב שהיום ועד

וההורים פתאום תפסו את המשמעות, לפני זה הם לא רצו לחתום לילדים, רצינו לשלוח את הבדיקות 

לבתי הספר, הם לא הסכימו לחתום, פתאום הם תפסו את המשמעות כי ההשפעה על הנוסחה שמציבה 

 500ה אותנו היא מהרבה גורמים ובין היתר גם כמות הבדיקות, אבל שיהיה ברור, גם אם יעשו פ

אז ההשפעה על הנוסחה תהיה מאוד מאוד קשה ולנוסחה הזאת יש  5%בדיקות, יחס הנדבקים יהיה 

 . לרדת זה מתחיל לרדת, היא ממשיכה לעלות ורק אז היא מתחילהשבעיה, לנוסחה יש אינרציה וגם כ

 רמי סקליטר:

 . אינרציהזה לא לנוסחה, זה לקורונה יש 

 ראש העיריה:

אבל הנוסחה, בגלל הפקטורים שהכניסו בה, והנוסחה עובדת כמו דיאטה, עולים צ'יק צ'ק, אבל עד 

 שיורדים יוצאת הנשמה. 

 פנינה זיו:

הסברתית, הערים בארץ עשו שיתופי פעולה עם בתי החולים לידם. למה לנו אין שיתוף פעולה עם אסף 

 הרופא? 

 ראש העיריה:

והחיסונים יינתנו רק על החיסונים זה משאב לאומי,  אבלעם קפלן,  אין לי בעיה לעשות שיתוף פעולה

  פי התיעדוף הממשלתי.

 פנינה זיו:

 לא טכני, הסברתי. 

 ראש העיריה:

 ? שםשמי שרוצה יתחסן ומה אני אכתוב, שקבעתי עם קפלן 

 פנינה זיו:

 לא, אם אתה לוקח את ההוסטל, זה הסברתית בעיר, זה נראה מדהים, תחשבו על זה. 

 ראש העיריה:

את זה אנחנו הולכים לעשות, בשבוע הבא נסיים עם תוכנית שלמה. אנחנו לא מפרסמים בלי שיש לנו 

 תוכנית אחרי הפרסום. אם אנחנו מפרסמים שאנחנו הולכים לעשות משהו, אנחנו צריכים לדעת שיש

תושבים,  2,237לנו תוכנית ויודעים לעשות את זה. רק לסבר את האוזן, בנס ציונה עד אתמול חוסנו 

זה כבר צהוב. כיוון שאנחנו גבוליים, במערכת  5-זה כבר כתום, יורדים ל 6. 6.01 –אנחנו בכתום 

מחדש  , כתבתי מכתב לשני השרים, ביקשתי מהם לדון5.93-ע"ל של פיקוד העורף היינו יום בהשו



47 
 

 

 

בסיווג של נס ציונה, אני מקווה שזה יעזור. בסוף זה תלוי בנו ובאוכלוסיה, נורא פשוט. ודרך אגב, יש 

ניתוחים של משרד הבריאות מה קרה עם הקורונה, אחד הניתוחים אומר, אנחנו רואים את זה בשכונות 

 בנס ציונה, דווקא בשכונות המבוססות יש הגברה של הידבקות. 

 פנינה זיו:

 י הם היו בדובאי. כ

 ראש העיריה:

בדיוק, את צודקת, נסיעות לחוץ לארץ. הניתוחים של משרד הבריאות עושים הערכות למה זה, רואים 

 את זה חד חלק במקומות שבאים בלי בידוד ומדביקים. 

של משטרת שוטרים ושוטרות  10דבר אחרון זה שיטור. אנחנו קיבלנו נכון לאתמול, הם עדיין בהדרכה, 

הם בשלב ראשון לחצי שנה, נקווה שגם לעוד ניידות לתגבור מערך השיטור של נס ציונה.  5עם ישראל, 

חצי שנה ואחר כך נקווה ששולי יעזור לי עם שר המשטרה שזה יהיה קבוע. שולי הוא הנציג שלי לקשרי 

התחנה אומר שאת החצי ממשל. אבל יש בעיה, אין ממשלה, אין תקציב, בינתיים זה לחצי שנה, מפקד 

ניידות  4שנה אחרי זה הוא יכול לסדר בלי בעיה. מיום ראשון יתחילו להסתובב בנס ציונה תוספת של 

ים וזה כוח משמעותי מאוד, זה ישים שיש לנו, שתפקידם לאכוף קורונה ולאכוף חוקי עזר עירוני 3-על ה

 אותנו במקום אחר. 

 :מנכ"לית העירייה –דפנה קירו כהן 

 אנחנו נועלים את הישיבה ועוברים לישיבה שלא מן המניין. 

 

 הישיבה ננעלה

 


