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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור פתיחה ושינוי תב"רים
אישור ערבות העירייה לחברה הכלכלית לצורך קבלת הלוואה
ביטול הפקעה – זרובבל 3
אישור האצלת סמכות למנכ"לית לקביעת הרכב ועדת בחינה
אישור עובדים -הארכת שירות
אישור עובדים –היתר עבודת חוץ
אישור ועדת תמיכות מיום 3-8-2021
עדכונים

ראש העיר:

ערב טוב לכולם ,אנו פותחים את הישיבה.
סעיף  – 1אישור פתיחה ושינוי תב"רים

תב"רים חדשים
שם תבר

שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט

סכום
מבוקש
(באלפי ) ₪
500

מימון
קרנות
הפתוח
500

תכנון התאמה למעבר בי"ס רעות

200

200

הערכות לחורף 2021-22

1,200

1,200

תכנון תב"ע  -מרכז תחבורה
ומאגר ויסות

400

400

ערן לבב:

מימון
אחר

מקור
מימון
אחר

הערות

תב"ר ראשון זה שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט  ₪ 500,000בהתאם לצרכים שיש
למחלקת הספורט לשפץ או לשקם מגרשי ספורט ,כמו צביעה ,החלפת עמודים
וכדומה ,במימון קרנות המועצה.

רמי סקליטר:

יש לך פירוט של איזה מגרשים?

ערן לבב:

לא ,עדיין לא.

רמי סקליטר:

זה אישור על תנאי?

ערן לבב:

זה אישור על תנאי בכפוף לקבלת הרשימה ,כן.

דפנה כהן-קירו:

אני אעביר ,רמי.

ערן לבב:

התב"ר השני זה תכנון והתאמת למעבר בי"ס רעות .מדובר על ₪ 200,000
כרגע רק לתכנון של מעבר בית ספר רעות למבנה של אגף החינוך היום .אגף
החינוך עובר למבנה החדש שהוא יהיה מוכן ,אנחנו רוצים להכין את המעבר של
בית ספר רעות למבנה הנוכחי של מחלקת החינוך .מדובר כרגע רק על תכנון.
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היערכות לחורף  ,2021-22הבקשה של האגף הייתה  2מלש"ח .לאחר הדיון
בועדת הכספים עם ראש העיר אנחנו מאשרים כרגע רק  1.2מיליון  , ₪אנחנו
מדברים על עבודות למניעת הצפות בהתאם לתנאי מזג האוויר ,שצופים שגם
השנה תהיה מאוד גשומה ,אנחנו לא רוצים להגיע לאותו מצב שהיינו,
אליהו לוי:

איפה הכספים של שנה שעברה?

ערן לבב:

יש עדיין עוד עבודות שצריך לעשות .רכשנו למשל למשאבה ,צריכים להקים לה
תשתית עם חיבורים בנס .130/יש עוד כל מיני עבודות הכנה ,ניקוי המובלים
ודברים כאלה.

פנינה זיו:

זה היה  3מלש"ח פעם שעברה .יותר אפילו ,לא?

ערן לבב:

לא ,פעם שעברה רק  ₪ 500,000היה לשלם לחברת הביטוח השתפות
עצמיתוהיו סביב זה גם עבודות וגם מערכת של הכנות ,כל פעם לפני סופה,
רכשנו או שכרנו משאבות ,שכרנו קבלנים שהיו בכוננות ,עכשיו אנחנו מתכוונים,
גם רכשנו משאבה ,זה מוריד בעלויות כי המשאבה היא שלנו וגם הכנות ,כדי
שלא נגיע למצב שנצטרך להגיע להצפה.

פנינה זיו:

אז ה 2-מלש"ח האלה הם בנוסף ל?3-

ערן לבב:

כן ,זה לא בנוסף ,זה בנפרד ואנחנו מאשרים פה כרגע רק  1.2מלש"ח.

שאול רומנו:

למה לא כתבת את זה 1.2 ,מיליון?

ערן לבב:

כי הבקשה של האגף היתה  2מיליון והאישור ועדת כספים היה  1.2מלש"ח.

שאול רומנו:

כן ,אז למה לא כתבת את זה?

דפנה כהן-קירו:

נתקן ל 1.2-מלש"ח.

שחר רובין:

ערן ,בחורפים הקודמים היינו מקפיצים צוותים שמנקים את הקולטנים והכל.

דפנה כהן-קירו:

אנחנו ערוכים עם מערך שלם של כוננות ,אני היום עשיתי ישיבה להיערכות
לחורף ,אנחנו נמצאים במצב של שני מאגרים ,שמאגר שלישי שאנחנו מתנהלים
עם באר יעקב ,מערך כוננות של התרעות תחזית,

שחר רובין:

מתי יקרה המאגר של באר יעקב?

דפנה כהן-קירו:

אנחנו איתם ,כרגע אנחנו הולכים על שני שלבים ,מאגר זמני ומאגר קבוע.
התחייבות שלו למאגר זמני שיהיה לחורף הזה ,מאגר קבוע תוך שלושה חודשים
יציאה למכרז .אם זה יצליח ,זה יהיה בשורה אמיתית ,כי מבחינת ראשון נתנו
את המענה בשני המאגרים ,נס 130/היום הסתיימו עבודות ההרחבה לכ 50אלף
קוב ,עוד  50,000קוב בראשון כבר תקין וקיים .כל ההתנהלות שלנו לפני ,אחרי
ותוך כדי ,עברה שדרוג באמת מהפכני ,אנחנו היום נמצאים במצב של מוכנות
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ככל היתן גם לאירועי קיצון  .אתם רואים גם מה קורה בעולם ,לא יודעים מה יהיה
עם החורף שלנו אבל מבחינת כל המוכנות שאנחנו יכולים לעשות ,אנחנו עושים
ובהקשר הזה ה 1.2-מלש"ח ,וזאת זה אנחנו נתקן ,זה כדי לתת לנו את היכולת
גם לגייס צוותים ,גם לעשות הכנות לפני ,גם להעמיד מערכים במהלך החורף.
תחזקנו ושדרגנו את סוללת ירושלים ,אנחנו לקראת החורף נציג את כל התוכנית,
אבל לזה זה נועד .יש הרבה עבודה שוטפת ואחזקה תוך כדי.
שאול רומנו:

לגבי באר יעקב שאמרת את הזמנים שהוא יתחיל ,השאלה אם את יכולה לנקוב
במועד שלב ההתחלה ,שאם הוא לא התחיל ,שאנחנו נפעל ונדאג ,שלא נהיה
בפני שוקת שבורה.

פנינה זיו:

שאול ,אחרי השיטפון הראשון.

דפנה כהן-קירו:

אני יכולה להגיד לך שראש העיר מדבר איתו על בסיס שבועי ,גם נפגשנו איתו
שם .בסוף זה שטח מוניציפלי שלהם

שאול רומנו:

אני יודע ,שאלתי אם יש תאריך מבחינתנו ,שהנהלת העיר תדע.

דפנה כהן-קירו:

זה שטח מוניציפלי של באר יעקב .מה שעשינו ונגסנו בתוך ראשון לציון אנחנו
לא יכולים לעשות ,לפחות לפי ההצהרות שלו גם לא יהיה צורך כי הוא מתחייב
לזה שהוא עושה והוא גם הקצה לזה תקציב .אני יכולה להגיד עדכון מהיום ,שגם
יצאה הודעת פינוי לקבלן שהיה בשטח ,כדי שהוא יוכל להתחיל את העבודות.
כלומר ,אנחנו מתחילים לראות הכנה לעבודות ממש בשטח ,אנחנו נמצאים על
זה במעקב ,אני רוצה לקוות שנגיע לזה בדרכים של שיתוף פעולה ושלום כי
בדרכים של מלחמה זה בטח לא יהיה לחורף הקרוב .אז כרגע הוא מצהיר שהוא
על זה והוא מקדם את זה ,אני אוכל להגיד לך עוד חודש אם זה באמת קורה.

ערן לבב:

הפתיחה האחרונה זה תכנון תב"ע של מרכז תחבורה ומאגר ויסות400,000 ,
 ,₪מדובר על הכנת תב"ע בנושא של תחבורה.
אנחנו נעבור לשינויים בתב"ר .תב"ר ראשון זה תב"ר  – 1464ציוד לשעת חירום,
אנחנו מבקשים להגדיל אותו ב ,350,000-מתוכם  100,000זה הצבת
דפיברילטורים בשיתוף מגן דוד אדום והיתרה זה שיפוץ של המקלטים ברחבי
העיר ,מימון מקרנות הפיתוח.
התב"ר הבא זה  ,1470זה תב"ר של שימור ושיקום עצים עתיקים ,התב"ר הזה
ניזון או מיזמים שעוקרים עצים וצריכים להפקיד כסף בעירייה כדי שנוכל
להשתמש בו לשיקום ונטיעת עצים או מאזורים שאנחנו ,העירייה עצמה ,מבצעת
ומכירה וצריכה גם להפקיד כסף .בשנים  2020-21היו לנו הכנסות של 453,000
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 ₪מיזמים פרטיים ואנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר בהוצאות כי בהכנסות
כבר היתה לנו את ההגדלה הזאת ,זה הכל מבעלי היתרים.
תב"רים לשינוי וסגירה
מס' שם תבר
תאריך
פתיחת תב"ר
תב"ר
 1464ציוד לשעת
חרום
06/2019
 1470שימור
ושיקום
עצים
עתיקים
 1475תכנון
וביצוע גנ"י
11/2019
רחוב תל
אביב

1441
01/2019

1502
05/2020

1221
09/2012
1517

שיפוץ
ושקום
מגרשים
ואולמות
ספורט
תכנון
וביצוע
מגרש
אימונים
מדידות
ממוחשבות
מערכות
PVעל
גגות מבני
העירייה

סכום
מאושר
(אלפי
)₪

הגדלה
מבוקשת
(אלפי
)₪

1,000

350

סכום
לאחר
הגדלה
(אלפי
)₪
1,350

924

453

1,377

3,000

2,000

5,000

2,000

800

100

900

100

9,800

1,605

2,000

420

11,800

2,025
0

7,218

שחר רובין:

התב"ר הראשון ,כמה דפיברילטורים מדובר?

ראש העיר:

עשרה.

מאיה פז שקולניק:

דפנה ,אני יכולה לתת מידע לגבי זה?

דפנה כהן-קירו:

בטח.

5

שינוי
מימון
קרנות
הפיתוח

מימון
אחר

מקור
מימון
אחר

הערות

350
453

הכנסות
מבעלי
היתרים
צפי
לתקצוב
משרד
החינוך
כ2.5 -
מיליון
₪

2,000

420
7,218

סגירת
תב"ר
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מאיה פז שקולניק:

הדפיברילטורים שבחרו הם כאלה שיהיו במרחב הציבורי ולא יהיו סגורים כמו
הדפיברילטורים שכבר יש בתוך בתי הספר ,כדי שהם יוכלו לשמש  24/7את
הציבור והולכים לעשות ממש תוכנית של הטמעה בקהילה עם מדריכים ,עם
מתנדבים מכל העיר,

דפנה כהן-קירו:

אז מה שיש אחרינו ולכן אנחנו לחוצים בזמן זה הקורס המסכם של נאמני החיים,
שהם אלה שקיבלו את ההכשרה להפעיל את זה ,לא יודעת כמה בסוף סיימו את
הקורס ,התחלנו עם קצת יותר אבל בערך  25סיימו והם אמורים לתחזק ולתפעל
את זה כל אחד בקהילה שלו ובשכונה שלו ובהתאם לזה גם תיעשה הפריסה.
זה פיילוט ואם זה יצליח ,נוכל להרחיב.

מאיה פז שקולניק:

בכל אופן ,זה לא התחנה הסטנדרטית שאתם מכירים ,זה ממש עם אפשרות של
טלפון והדרכה ממגן דוד אדום תוך כדי שאתה פועל.

דפנה כהן-קירו:

ויש פה גם שיתוף פעולה כי על הדפיברילטור שאנחנו נותנים ,הם נותנים.

אליהו לוי:

בכל שכונה יהיה דבר כזה ברחוב?

דפנה כהן-קירו:

אני לא יכולה להגיד לך כל שכונה ,אנחנו כרגע מתחילים עם  10ואנחנו צריכים
שיהיה שם נאמני חיים ,כי להציב את זה ואין מישהו שיודע לתפעל את זה ,זה
בעיה ולכן צריך לעשות שילוב ,אז עשינו פיילוט ראשון ,עשינו הכשרה ,הם היום
אמורים לסיים ובהתאם לאיפה שיש לנו אנשים ,שם אנחנו נציב את
הדפיברילטורים ,נראה שזה מצליח ,נוכל לעשות נגלה נוספת.

פנינה זיו:

מההתחלה הם אמרו שאיפה שיהיה מתנדבים יהיה את זה.

סמדר אהרוני:

מצוין ,מעולה.

שחר רובין:

תכנון וביצוע רחוב תל אביב?

ערן לבב:

תב"ר הבא זה  ,1475תכנון וביצוע גני ילדים ברחוב תל אביב .התב"ר כרגע
פתוח על  3מיליון  , ₪מבקשים להגדיל אותו ל 5-מלש"ח כדי להקים  4גנים.
אנחנו קיבלנו כעיקרון התחייבות ממשרד החינוך לממן  3מתוך ה ,4-עדיין לא
קיבלנו הרשאה תקציבית .כמו שאתם יודעים ,תקציב המדינה עדיין לא עבר,
אנחנו נתחיל את הביצוע בפועל רק אחרי שנקבל את ההרשאה ,מבקשים כרגע
רק להגדיל אותו במימון הקרנות ,זה מימון זמני.

שולמית:

ערן ,זה כתוב .2.5

ערן לבב:

 2.5מיליון צפי הכנסות ממשרד החינוך ,כן .משרד החינוך אף פעם לא מממן
 100%מהעלות.

שולמית:

לא ,כי אמרת .3
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ערן לבב:

אמרתי  3גנים הוא יממן אבל המחיר שלהם לגן הוא הרבה יותר נמוך מהמחיר
בפועל.

פנינה זיו:

אז כמה זה ,לא הבנו בסוף?

ערן לבב:

התב"ר יהיה על  5מיליון,

פנינה זיו:

החלק שלנו?

ערן לבב:

 2.5מיליון מתוך ה 5-יהיה שלנו ,בערך .יכול להיות גם קצת פחות או קצת יותר,
תלוי אם משרד החינוך יאשר.

פנינה זיו:

כי זה לא רווח.

ערן לבב:

נכון.

פנינה זיו:

אז איך אתה עושה את החישוב?

ערן לבב:

אני אומר ,למשרד החינוך יש מחירון כמה עולה גן ילדים .בפועל מחיר של גן
ילדים הוא יותר גבוה.

אליהו לוי:

איפה זה יהיה ,ברחוב תל אביב?

ערן לבב:

כן.

אליהו לוי:

כבר כולם שמה קשישים ,אתה יכול לעשות מועדון קשישים שמה .צריך בשכונות
החדשות ,שמה חסר ,שמה יש זוגות צעירים.

ראש העיר:

דווקא שם יש זוגות צעירים כי המחירים הרבה יותר נוחים ונמוכים מאשר
בשכונות החדשות והשכונה מתמלאת בצעירים ,תתפלא .בשכונות החדשות
סוגרים כל הזמן.

שאול רומנו:

שם הבתים ישנים ,המחירים יותר זולים ,לכן הזוגות הצעירים קונים שם.

ראש העירראש העיר :בדיוק ,באים לשמה.
דפנה כהן-קירו:

בוא נגיד שאם לא היה ,משרד החינוך לא היה מאשר תקצוב .תאמין לי שנבדקנו
בציציות.

ערן לבב:

התב"ר הבא זה  ,1441שיפוץ ושיקום מגרשים ואולמות ספורט ,התב"ר פתוח
על  ,800,000מבקשים להגדיל ב .100,000-רוב הכסף ילך כמובן לבטיחות,
אנחנו עושים סקר בטיחות כל שנה כדי לאשר את האולמות ואת המגרשים.
התב"ר הבא זה  – 1502תכנון וביצוע מגרש אימונים .לאחר שהסתיים המכרז
לאחרונה ,זה המחיר הסופי ולכן אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב 2-מלש"ח
ממימון קרנות המועצה.

ראש העירראש העיר :אבל יש לך פה מימון של מפעל הפיס.
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ערן לבב:

כן ,בוודאי ,אני לא משנה ,אני רק מוסיף  2מלש"ח מקרנות המועצה .סך הכל יש
מימון של הטוטו.

ראש העירראש העיר :יש כמעט  4ומשהו מלש"ח.
שחר רובין:

תרשום את זה.

ערן לבב:

זה היה רשום כשאישרנו את ה.9.8-
תב"ר הבא זה מערכות  PVעל גגות מבני העירייה .אנחנו פתחנו לפני מספר
ישיבות תב"ר על  7,218,000במימון הלוואה וסבסוד מפעל הפיס .מאחר וכל
ההלוואה נלקחת על ידי החברה הכלכלית ולא דרך מפעל הפיס ,אנחנו מבקשים
לסגור אותו ,אין לו ביצוע .זה רק סגירה ,אין פה שום החזר על הקרנות.
הדבר האחרון זה מדידות ממוחשבות ,מבקשים להגדיל ב , ₪ 420,000-מדובר
בשכבות  GISשלאחרונה היה מכרז ,היה זוכה במכרז וזה המחיר של העדכון
שכבות.

דפנה כהן-קירו:

תודה .מי בעד אישור הפתיחה ועדכון תב"רים? יש מישהו נגד או נמנע? תודה,
פה אחד.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את הפתיחה ושינוי תב"רים.
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סעיף  – 2אישור ערבות העירייה לחברה הכלכלית לצורך קבלת הלוואה
ראש העירראש העיר :החברה הכלכלית לוקחת  23מלש"ח הלוואה על כל פרויקט הפנלים הסולריים.
במסגרת ההתחייבויות לבנקים ,כמובן כל הפרויקט משועבד לבנק ,ההכנסות
מחברת חשמל וגם ערבות של העירייה לטובת הפרויקט .הערבות זה מכתב
ערבות ,זה לא ערבות בנקאית ,לא סוגר לנו אובליגו ,לא סוגר לנו כספים בבנק,
זה פשוט מכתב ערבות של עיריית נס ציונה לטובת החברה הכלכלית .שאלות?
שחר רובין:

זה לא היה  15מיליון?

"ראש העיר:

זה בסוף יהיה  ,30אולי נגדיל את זה.

ערן לבב:

זה בכפוף לאישור משרד הפנים ,כמובן.

ראש העיר:

כמובן.

שאול רומנו:

תנאי הלוואה מצוינים ,אין ספק.

ראש העיר:

אין תנאים כאלה .מי בעד? פה אחד ,תודה.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את ערבות העירייה לחברה הכלכלית לצורך
קבלת הלוואה ,בכפוף לאישור משרד הפנים .
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סעיף  – 3ביטול הפקעה זרובבל 3
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עו"ד מנדלמן – כהן :אנחנו מבקשים את אישורכם לביטול הודעת ההפקעה שפורסמה בקשר
למקרקעין ברחוב זרובבל  .3יש את חוות דעתי שנשלחה אליכם ,בה אני מפרטת
את פרסום ההודעה ביום  ,14.8.2019שם אנחנו פרסמנו הודעה לפי סעיף  5ו-
 7לפקודת הקרקעות על חלקה  120בגוש  3637על קרקע ביעוד שב"צ ודרך
בהתאם לתוכנית שחלה על המקרקעין נס .1/1/לאור פרסום ההפקעה ,גם
נרשמה הערה על ההפקעה בנסח המקרקעין .בעקבות הודעת ההפקעה הגישו
הבעלים של המקרקעין לעירייה דרישה לפיצויים ובין הצדדים התנהלה הידברות
בעניין הזה .דא עקא שבאופן שלא ניתן היה לצפותו ,פרצה מגפת הקורונה,
ששיבשה דברים רבים ,בין היתר את התחזיות הכלכליות ,שבעטיין העריכה
העירייה שניתן יהיה להפקיע את המקרקעין ,לשלם את התמורה בעדם ואף
להשקיע את הכספים בבניית מבנה ציבור על המקרקעין .אני צירפתי לחוות דעתי
את חוות דעת גזבר העירייה באשר לנימוקים הכלכליים .בעלי המקרקעין הגישו
עתירה לבית המשפט בדרישה לאכוף על העירייה את המשך הליכי ההפקעה
וקבלת הפיצויים בגינה והעירייה הודיעה לבית המשפט ,כי בכוונתה להביא
לאישור מליאת מועצת העיר את ביטול הודעת ההפקעה מהנימוקים שפירטתי.
ברמה הפרוצדוראלית ,סעיף  188א' לחוק התכנון והבניה קובע שמותר לוועדה
מקומית להפקיע על פי חוק מקרקעין שנועדו בתוכנית לצרכי ציבור ,על פי סעיף
 190א' לחוק התכנון והבניה מבוצעת ההפקעה על פי פקודת הקרקעות( רכישה
לצרכי ציבור)  .1943סעיף  14לפקודה קובע ,כי חזרה מהודעה על הפקעה יש
לפרסם עליה הודעה ,לרבות פרסום ברשומות .מאחר ופעולה כזו היא עשייה
במקרקעין ,אז היא טעונה אישור שר הפנים ,והואיל ואנחנו רשות איתנה אנחנו
לא טעונים את אישור השר אבל אנחנו כן טעונים את אישור מליאת מועצת העיר
לביטול הודעת ההפקעה ,על פי סעיף ( 188א)(ב)( )1לפקודת העיריות ,ולכן
בעצם אנחנו מבקשים את אישורכם לביטול הודעת ההפקעה .אני רוצה להדגיש
שאין בביטול הזה כדי לשנות ,א' – מהיעוד הציבורי שנקבע על פי התוכנית החלה
וגם אין בה כדי להעיד על זניחת מטרת ההפקעה לייעוד הציבורי ,זה חשוב
להדגיש את זה ,פשוט לעת הזו ובשעה הזו ,זו הסיטואציה ולכן אנחנו מבקשים
את אישורכם לביטול הודעת ההפקעה.
פנינה זיו:

זה אומר שבעתיד יתכן ונרצה להפקיע בכל זאת?

עו"ד מנדלמן – כהן :בהחלט.
שחר רובין:

מה היינו אמורים לעשות שם?
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דפנה כהן-קירו:

רצינו לבחון צרכים ציבוריים שונים.

שחר רובין:

בית ספר ,גן ,משרדים ,מה?

ראש העיר:

זה לא הגיע לידי מימוש מלא.

דפנה כהן-קירו:

התפיסה שלנו שאנחנו נדרשים לשטחים חומים ,גם היום וגם בעתיד וזה שטח
חום רלוונטי ,בוודאי במרכז העיר ,אבל כרגע ,באיזון של הנסיבות ולאור באמת
המצב שהיה ,העלות שזה נדרש היא גבוהה מדי ומכבידה עלינו באופן שהוא לא
ישים.
עמוס לוגסי הצטרף לישיבה.

עו"ד מנדלמן – כהן :מי בעד אישור ביטול הודעת ההפקעה על המקרקעין בגוש  3637חלקה 120
ברחוב זרובבל ?3
דפנה כהן-קירו:

מי בעד? נגד? נמנעים? פה אחד ,תודה.

עו"ד מנדלמן – כהן :פה אחד כולל עמוס?
עמוס לוגסי:

כן ,בטח.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד ביטול הודעת ההפקעה על המקרקעין בגוש
 3637חלקה  120ברחוב זרובבל .3
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סעיף  – 4אישור האצלת סמכות למנכ"לית לקביעת הרכב ועדת בחינה
דפנה כהן-קירו:

זה סעיף פרוצדורלי ,נבקש את אישורכם ואם תרצו ,אני אצא כשתצביעו .להאציל
את סמכות ראש העיר אלי ,המנכ"לית ,לקביעת הרכב ועדת הבחינה .ההסמכה
כבר ניתנה לי בתחילת הקדנציה לנהל בכלל את כל מה שקשור לועדות בחינה
במכרזי כוח אדם .משרד הפנים נתן הנחיות חדשות ועוד כמה תקנות במכרזים
לקבלת עובדים ,בין היתר את הנושא של ועדות בחינה ,אז אנחנו מבקשים את
האישור שלכם להסמיך ,להאציל אלי את הסמכות על מנת שאני אוכל להמשיך
ולנהל את כל מה שקשור למשאבי אנוש ומכרזי כח אדם ,שראש העיר לא מתערב
ולא נוגע בהם בכלל .שאלות? הבהרות?

שחר רובין:

יש ועדה ,אני חבר ועדה ואני לא הוזמנתי.

דפנה כהן-קירו:

ועדת בחינה לא מורכבת מנבחרי ציבור ,היא מורכבת מעובדי עירייה ונציגי ציבור,
לא נבחרי ציבור .נציגי הציבור עכשיו גם יעלו למספר גבוה יותר והם חלק
אינטגרלי מהועדה.

פנינה זיו:

איזה תפקידים ,למשל?

דפנה כהן-קירו:

כל תפקיד בעירייה שכפוף למכרזים .במסגרת התקנות החריגו כמה תפקידים,
למשל עובדים סוציאליים ,מדריכים של חוגים ,דירוג מתחת לדרגה  7הוחרג
ממכרז ומצד שני ,הכבידו עלינו מאוד בהקשר הפרסום ,זמן הפרסום ,מבחני מיון
שמחויבים מכל דרגה של סגן מנהל אגף ומעלה עם עלות נכבדת רשותית .ועדת
בחינה שצריכה להיות רחבה יותר .יש מכלול של הגבלות ,אנחנו נעמוד בכולן.
כמו שאתם זוכרים ,קיבלנו  100במדרג הרשותי לכוח אדם ואנחנו נמשיך ותנהל
בצורה המיטבית בכל הקשור לגיוס כח אדם ועובדים .שאלות?

ראש העיר:

מי בעד?

עו"ד מנדלמן – כהן :מי בעד אישור האצלת הסמכות של ראש העיר למנכ"לית העירייה של סמכויותיו
על פי תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות תש"מ?1979-
ראש העיר:

פה אחד.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד האצלת סמכויותיו של ראש העיר למנכ"לית
העירייה מכח סמכותו על פי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה ,1975-עפ"י תקנות העיריות (מכרזים
לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) תש"ם)-1979.
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סעיף  – 5אישור עובדים – הארכת שירות
דפנה כהן-קירו:

אישור פרוטוקול ועדה להארכת שירות .עובדים מעל גיל  ,70כל שנה יש לנו ועדת
מנגנון ,שעובדים שהם מעל פריסה מבקשים ,בין  67ל 70-לא נדרש אישור
מליאה ,מעל גיל  ,70ככל שהועדה ממליצה והמלצתה מאושרת על ידי ראש
העיר ,זה מובא לאישור מליאה .אני אגיד את מה שאמרתי ואני אומרת כל פעם.
באופן כללי המדיניות שלנו היא לא לאשר הארכה כדי לאפשר גם לאדם חדש
ולכח אדם נוסף להיכנס ולקבל תפקידים בעירייה .אנחנו מאשרים במקומות
שלמעשה אנחנו לא מצליחים לגייס ואנחנו נתקלים בקושי משמעותי בגיוס .אתם
רואים פחות או יותר את התפקידים ,לבורנטים כמעט ואין לנו ,יש לנו בתי ספר
שאנחנו לוקחים שירותים ממש בחשבונית כי אנחנו לא מצליחים לגייס לבורנטים
עובדים .כל מה שנוגע לביטחון ושמירה ,גם זה תפקיד שמאוד קשה לנו לאייש,
עוזבים אותנו כל הזמן ,אנחנו כל הזמן במכרזים מתמידים וגם שם מי שמגיע לא
תמיד מתאים ,לא תמיד נשמר ,לא תמיד רוצה ולכן ,מי שכבר עושה את העבודה
ועושה אותה טוב והוא רוצה כמובן והוא תחת אישור של רופא תעסוקתי ,אנחנו
נשמח להמשיך ולתת לו לעבוד .הנדסה ,שזה אחד המאתגרים ,קשה מאוד מאוד
למצוא מהנדסים לתחום הנדסה .כאן אנחנו מדברים על מנהל תשתיות ,שעושה
באמת עבודה מקצועית מאוד ומסורה מאוד ואנחנו מבקשים להאריך את כהונתו
והשלושה האחרונים זה מלווה הסעות ,תפקיד שהוא תפקיד מאוד רגיש מצד
אחד אבל תפקיד מורכב כי הוא שעתיים בבוקר ,שעתיים בצהריים ללוות ילדים,
לפעמים עם צרכים מיוחדים לא פשוטים ודווקא פנסיונרים אנחנו מגלים שעושים
את זה בצורה הרבה יותר רגישה ,נכונה ,טובה .זה טוב להם ,זה טוב לנו ולכן
יש לנו כאן באמת כמה כוכבים ,שאנחנו שמחים מאוד שהם איתנו והיינו שמחים
שהם ישארו .אנחנו גם לא מצליחים לגייס אז זה לא שיש הרבה אלטרנטיבות.
אגב ,אם לא נצליח לגייס פה ,זה לקחת מקבלני שירות כח אדם והם עושים בגדול
עבודה פחות טובה .ככה כשהם עובדים שלנו ,יש לנו עדיין מפקחת .אז אלו
התפקידים שאנחנו מבקשים להאריך שירות .תפקיד נוסף ,אנחנו מחריגים אותו
פשוט כי הוא עבד אצלנו ,לא משנה ,הוא לא עבד לפני כן בעירייה .זה גם עובד
אב בית שעושה תפקיד כפול ,הוא גם אב בית והוא גם מנקה ,הוא גם לקח על
עצמו את תפקיד הניקיון ,אז זה גם ייעל את המערכת ,גם חסך כספים וזה גם
נותן לו עבודה במשרה בהיקף יותר גדול והוא גם מעל גיל  ,70עושה עבודה
ממש לשביעות רצוננו.
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סעיף  - 6אישור עובדים – היתר עבודות חוץ
דפנה כהן-קירו:

הנושא האחרון זה אישור עבודות חוץ ,הוגשו לנו שתיים ,אחת לא יכולנו לאשר,
את השניה ,מדובר על עובדת באגף משאבי אנוש ,שמבקשת להקים עסק עצמאי
בתחום הקוסמטיקה ,כמובן לאחר שעות העבודה ,בימי שישי ,לא לתת כל שירות
שנוגע לעבודתה או לעובדי העירייה ,כדי שלא יהיה ניגוד עניינים והיא חתמה גם
על הסכם ניגוד עניינים ,אבל כמו שאתם יודעים ,לאור המשכורות הלא מאוד
גבוהות ,מה שאפשר להתגמש ולתת ולאפשר ,אז בהחלט אנחנו בעד העניין
הזה .אלה היו המלצות הועדה שאושרו על ידי ראש העיר ,אני המעלה את זה
פה להחלטה שלכם .התייחסויות ,הערות? מי בעד? נגד? נמנעים?

ראש העיר:

פה אחד.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד פרוטוקולים של וועדה להארכת שירות וועדת
עבודות חוץ מתאריכים  12.7.2021ו. 28.7.2021-

גיל אנוקוב:

בישיבות קודמות ביקשתי אם אפשר לפרסם את הפרוטוקול של הועדה לאישור
עבודות חוץ.

דפנה כהן-קירו:

במסגרת החומר של המליאה אנחנו שלחנו את הפרוטוקול המלא כפי שביקשת,
במסגרת הצבעת החלטת המליאה אני מעלה רק את אלה שאתם נדרשים
להצביע ,אז זה מופיע לך בחומר שנשלח במייל.
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סעיף  – 7אישור ועדת תמיכות מיום 3.8.2021

דפנה כהן-קירו:

החלטה פרוצדורלית שאנחנו נדרשים לה כל שנה .עמותת הכדורסל מבקשת
לקבל את חתימתה של העירייה לכתב ערבות בלתי חוזרת ואוטונומית לרשות
לבקרה תקציבית של איגוד הכדורסל על סך של  .1,850,000זה כתנאי שתוכל
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להשתתף בליגה שאמור להתחיל מאוקטובר  .2021לאור אישור הגזבר בדבר
קיומו של תקציב המתאים ,הועדה ממליצה לאשר חתימה על ערבות בלתי חוזרת
ואוטונומית לשנת הליגה ,כאמור ,בסך של  1,850,000מתוך תקציב התמיכה
העקיפה ועל פי התבחינים ,שתעמוד לפירעון החל מיום  1.10.2021ועד ליום
 .1.10.2022שאלות ,התייחסויות? מי בעד אישור המלצת הועדה המקצועית
לבחינת בקשות תמיכה מיום ה ?3.8-נגד? נמנע? פה אחד ,תודה רבה.
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד את פרוטוקול הועדה המקצועית לבחינת בקשות
תמיכה מיום .3.8.2021
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סעיף  - 8עדכונים
דפנה כהן-קירו:

אני אגיד עוד מילה אחת לפרוטוקול .בישיבה קודמת נדרש סגן ראש העיר ,אריאל
אלמוג ,להתייחס ולהצהיר על עיסוק נוסף ,כפי שנדרש בחוק .הוא היה חולה,
הוא חולה גם הפעם ולכן הוא נתן הצהרה טלפונית ,שהיתה חלקית וחסרה .אני
אמרתי אז בפרוטוקול שאנו במליאה הזו נאשרר את הבקשה שלו אבל היות
ומצאנו פתרון אחר ,אז הוא חתם על התחייבות כתובה ,שבה הוא מילא את כל
הפרטים .הוא נתן הצהרה מפורטת ,מלאה ,שעומדת בתנאי החוק .ההצהרה
הזאת פורסמה במסגרת פרוטוקול המליאה הקודם ,זאת אומרת תנאי הפומביות
לגמרי מולא ואנחנו נשלח את זה לאישור משרד הפנים .לפיכך ,אני לא רואה
לנכון לאשרר את זה פעם נוספת במליאה אלא אם כן משרד הפנים יעיר או יבקש
אז כמובן נחזיר את זה למליאה .מבחינת תנאי החוק ,אישרה היועמ"ש
שההצהרה כתובה עומדת בכל התנאים ובפרט בתנאי שאומר ,ששכרו מכל
עיסוק נוסף בנוסף לשכרו מעבודתו בעירייה ,לא יעלו על השכר המקסימאלי של
סגן ראש עיר בשכר ולכן מהבחינה הזאתי התנאים עומדים ומלאים ואנחנו כמובן
נקפיד לעמוד בהם .אז זו היתה הערה לסדר .סיכום שלך וסיימנו.

ראש העיר:

האמת שהדבר היחיד בעדכונים זה הקורונה .אני לא יודע אם ראיתם את
הפרסומים ,אנחנו ביטלנו את האירועים הגדולים ,אנחנו חושבים שברמת
תחלואה כזאת אי אפשר לקחת את הסיכון הזה .גם אירועים בגנים ,איפה
שאנחנו לא יכולים להפעיל תו ירוק ,אנחנו מבטלים או מעבירים .אם אי אפשר
תו ירוק ,אי אפשר לגדר ולבדוק תו ירוק ,אי אפשר לעשות ,אסור לקחת את זה
בצחוק ,זה עסק רציני מאוד .ברמת תחלואה כזאת אנחנו לא יכולים לשחק .אנחנו
פותחים פה תחנת בדיקה מהירה של מד"א.

שאול רומנו:

איפה?

דפנה כהן-קירו:

עוד לא ברור .עוד לא חזרו אלינו.

ראש העיר:

עוד לא ברור אבל תיפתח ,אני מקווה בשבוע הבא ,תחנת בדיקה מהירה,

דפנה כהן-קירו:

הם צריכים לאשר לנו.

ראש העיר:

ביקשנו ,אני מקווה שהם יאשרו לנו .מה עוד ,שכחתי משהו?

דפנה כהן-קירו:

משהו אחד .ישיבת המליאה הבאה ב ,26.10-בגלל אוגוסט עשינו בהתחלה ,חגי
תשרי – אין בספטמבר ,אלא אם כן יהיה משהו דחוף.

ראש העיר:

יכול להיות שנעשה במהלך ספטמבר ישיבה של מליאת בניין עיר ,אם נצליח
לסיים עוד תוכנית אחת של פינוי בינוי ,אנחנו לא רוצים לעכב אז אנחנו נביא רק
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מליאת בניין עיר .אנחנו עובדים עכשיו על לא מעט תוכניות ,למעשה על כל
התוכניות שיש בעיר ,סיימנו אחת ואני מקווה שבמהלך ספטמבר ,יש עוד  3כרגע
בחישובים .אם אנחנו נסיים את הבא ,אנחנו לא נעכב אותו עד לסוף אוקטובר,
נעשה ישיבה מיוחדת בספטמבר כי אנחנו רוצים לגמור ,שיתחילו להכין חומר
למשנה ולהעביר את זה למחוזית בשביל לתפוס תור .אז קחו את זה בחשבון.
אליהו לוי:

לגבי הבלגן עם הקורונה בתקופה האחרונה בנס ציונה ,יש רעיונות ודברים
שאתם הולכים לעשות כדי למנוע את ההידבקויות?

ראש העיר:

אנחנו כבולים להחלטות הממשלה.

אליהו לוי:

בית ספר למשל.

ראש העיר:

אתה שואל אותי איך יפתחו? בינתיים יש מתווה שהוציאו .אתה שואל אותי אם
הוא יעבוד? אני מאוד סקפטי ,יש שם מטלות גדולות ,מה שיפילו עלינו אנחנו
נעשה .לא בטוח שהסתדרות המורים תסכים לזה ,אבל עוד חזון למועד .אנחנו
הפעלנו בחזרה את המשל"ט העירוני לעשות בדיקות של קטיעת שרשראות
ההדבקה וטלפונים למבודדים ,בעיקר מבודדי חו"ל ואכיפה כמובן .השבוע אנחנו
נתנו הוראה עדיין להיות עם יד קלה ולתת התראות ,מהשבוע הבא ,מיום ראשון,
נתחיל אכיפה לפי החוק ומה שצריך .לנו מותר לתת רק מסיכות בתוך עסקים
שצריכים תו ירוק וכל היתר זה רק משטרה.

אליהו לוי:

אני חושב שאנחנו בתור עירייה בתוך עירייה מיוחדת צריכים לצאת מהקופסא,
לחשוב איך אפשר שאנחנו בתוך העיר שלנו אפשר לשנות את הגזרה הקשה
הזאת ,שאנחנו הולכים ומתדרדרים מבחינת ההידבקויות.

ראש העיר:

אז אנחנו למשל בעירייה עדיין לא סגרנו קבלת קהל אבל אנחנו החמרנו בקבלת
קהל לפי תו ירוק .חייבים או תו ירוק או בדיקה ,אחרת לא מוכנים לקבל .אותו
דבר עם העובדים .ועדיין יש עובדים שלא מוכנים להתחסן ולא מוכנים להיבדק
אפילו.

שאול רומנו:

כמות העובדים בעירייה ירדה ל 50%-כמו עובדי ציבור?

ראש העיר:

לא .עוד מדברים ,בינתיים עוד אין את התקנות.

דפנה כהן-קירו:

אני אתייחס.

ראש העיר:

גם אי אפשר לרדת ל.50%-

מאיה פז שקולניק:

יש לעירייה התפלגות של הגילאים של מי שמתחסנים ולא מתחסנים?

ראש העיר:

בוודאי ,יש הכל.
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דפנה כהן-קירו:

לגבי עובדים ,ההמלצה כרגע ,זה המלצה ,זה לא הנחיה מחייבת לרדת ל.50%-
מה שכן אפשרו זה חזרה למתווה של עבודה מהבית גם וגם ולכן אנחנו עושים
את זה פר אגף ,איפה שאפשר וניתן אנחנו מאפשרים את זה בבקרה ,במידה
ולא לכולם .אנחנו כן מנסים לרווח כדי לא ליצור מצב של השבתה של צרכים
חיוניים .יש לנו ניתוח מדויק דרך המשל"ט העירוני על הפזורה ,אנחנו מעלים כל
יום עדכוני קורונה ,אפשר לראות גם את צבע העיר ,גם את כמות החולים ,גם
את כמות המבודדים ,גם את הפיזור בשכונות וגם את כמות הגילאים של
המחוסנים .אנחנו כרגע נמצאים במגעים עם שתי קופות החולים לפתוח חזרה
מרכזי חיסונים בעיר ,כרגע זה נשלח לאחרים .אנחנו צריכים לייצר להם מבנים,
מה שהיה לנו בפעם הקודמת ,הרבה מבנים שבעצם לא פעלו ,אז עכשיו כל
המבנים שלנו בפעילות ,אני לא יכולה להכניס לבתי ספר ,אנחנו צריכים להתגבר
על האירוע הזה אבל אנחנו ככל הנראה נחזיר גם את מרכזי החיסונים .מרכזי
בדיקות ,כמו שאתם יודעים ,קיימים בעיר ולא נסגרו ,רק תגברו את שעות
הפעילות שלהם ,כמו שהתייחס ראש העיר ,אנחנו פנינו למד"א גם לפתוח מרכז
או עמדה של בדיקות מהירות.

פנינה זיו:

מה לגבי אחוזי מחוסנים בעיר?

ראש העיר:

 35,000זריקה אחת ו 32,000-שתי זריקות.

פנינה זיו:

אני לא מעורה בקטע של הרווחה אבל בגלל שיש המון מבודדים ואנחנו כבר
מגיעים לשבוע השני ,יש בעיות נקודתיות של לא רווחה ,משפחות שפשוט נקלעו
ל ,-אז אנחנו בקבוצות שלנו נותנים פתרון נקודתי ,קונים טיטולים ,קונים אוכל,

דפנה כהן-קירו:

לפנות ליעל ממחלקת מתנדבים ונוכל לתת מענה.

פנינה זיו:

יעל איתנו בקבוצה .אני מבקשת ,כמו שפעם שעברה נתנו ארגזים וכל מיני כאלה,
יש אנשים שנקודתית נקלעו לבידודים ובעיות כלכליות ,הם לא רווחה ,אז אני
מבקשת שהעירייה ,אנחנו ,ניקח את זה באחריות שלנו לפני ,פשוט לבדוק עם
המשפחות האלה ,לא רק לשאול איך אתם מרגישים אלא ממש להנגיש להם גם
מזון .היום זה הגיע לרמה של טיטולים אז אנחנו פותרים את זה נקודתית אבל
כזה יהיה עירוני ,אני חושבת שזה יהיה הדבר הכי קהילתי,

דפנה כהן-קירו:

אני חושבת שזה דיון אחר.

פנינה זיו:

לא ,כעיר.
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דפנה כהן-קירו:

אני יכולה להגיד לך שאגף הרווחה רואה לתת לאנשים ,זה בסדר גמור לעזור
לאנשים ,להרגיל אנשים שעכשיו נסמכים על העירייה כדי לקבל אוכל ,יש פה
אמירה מאוד מורכבת בעיני.

פנינה זיו:

לא זה מה שאמרתי,

מאיה פז שקולניק:

בסוף זה גם בא על חשבון מה שכן צריך.

פנינה זיו:

לא הרווחה ,נקודתי,

דפנה כהן-קירו:

אז נקודתי ניתן מענה ,פנינה ,אבל להתחיל לארגן עכשיו ארגזי אוכל לאנשים,
זה נראה לי,

שאול רומנו:

זה רק גוף וולונטרי ,לעירייה יש בעיה לעשות כאלה דברים ברמה האישית.

פנינה זיו:

אין לה שום בעיה ,כשהיא רוצה היא מחלקת  500ארגזים,

דפנה כהן-קירו:

אגב ,העירייה חילקה ,אבל מי שסבסד ונתן את זה ,זו המדינה ,זה לא העירייה.
וגם על זה היה לנו אחר כך הרבה מאוד מורכבויות ,פנינה.

שאול רומנו:

דפנה ,לעובדי עירייה יש קבלת קהל רגיל ביום רביעי אחרי צהריים?

ראש העיר:

תו ירוק.

דפנה כהן-קירו:

תו ירוק ,זה אומר שקבלת קהל כרגע נמצאת ,אנחנו החזרנו את כל השירותים
הדיגיטליים ,יש את ה ,my visit-שמאפשר פגישה דרך הוידאו ,כמו שיש בקופת
חולים ,הכנסנו את השירות הזה ,הרשות הראשונה שיש לה את היכולת ,אבל מי
שרוצה בכל זאת להגיע ,הוא צריך להזמין את התור מראש ולהציג תו ירוק,
תעודת מחלים ,מחוסן.

שאול רומנו:

אין יותר כניסה?

דפנה כהן-קירו:

ברחמנות ,לא נוציא אף אחד שרוצה שירות ,אבל,

ראש העיר:

אם יבואו תושבים שלא כל כך ברשת ,לא נשלח אותם הביתה .אבל כעיקרון תו
ירוק ,מחוסן או בדיקה עם הזמנת תור מראש.

מאיה פז שקולניק:

יש לי דגש לגבי הבדיקות המהירות .ראיתי שבבדיקות הפרטיות הפערים
במחירים הם פסיכיים ,בין  75שקלים ל 250-לבדיקה לאדם ואני מציעה שמי
שעושה את זה כאן ,שווה לבדוק את העלות,

דפנה כהן-קירו:

הבדיקות של מד"א הן  52שקלים.

פנינה זיו:

מד"א ,אבל בסופרפארם?

דפנה כהן-קירו:

סופרפארם זה לא באחריות שלנו.

ראש העיר:

אנחנו לא אחראים על סופרפארם.
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דפנה כהן-קירו:

אם אני אבקש לפתוח עמדה מהירה בעיר ,זה  52שקלים ,שזה מחיר סביר וגם
זה של מד"א.

נאור ירושלמי:

זה המחיר הממשלתי.

ראש העיר:

כן ,בדיוק .אני רוצה להגיד לכולם ,קודם כל ,יש שם מתנות בחוץ לראש השנה.
בגלל צוק העיתים אי אפשר היה לעשות אירוח ,אי אפשר היה להרים כוסית .אני
רוצה לאחל לכולם קודם כל בריאות .עם המגפה הזאת אי אפשר לדעת מי נפגע.
חלק גדול ,אולי רוב הנפגעים הם מחוסנים.

אליהו לוי:

לא ,מה פתאום.

דפנה כהן-קירו:

גם וגם.

ראש העיר:

בגילאים  60ומעלה ,בשביל זה רצים לעשות את הזריקה השלישית .תשמרו על
עצמכם ועל המשפחות וקודם כל בריאות ,הכי חשוב ואחר כך כל היתר יבוא,
עושר ובעזרת השם שהשנה הבאה תהיה יותר טובה מהשנה הזאת .תודה רבה
לכולם.
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