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 פתיחה

שלום לכולם, ערב טוב. יש לנו ישיבת מליאה חגיגית היום. ראש השנה בפתח,  שמואל בוקסר:

ומאיר. אז  ,לילךועינת  - בנותהמושיק,  ,כבוד לארח פה את משפחת שבו, ורדהאת הויש לנו 

כל הישיבות, לא רק )אנחנו נתחיל את סדר היום. אני רק מבקש, הישיבות אצלנו מצולמות, 

, במסגרת הפתיחות והשקיפות, אז אני מבקש באווירת החג לכבד את האירוע. (הישיבה הזאת

  .קש זכות דיבור, ולתת לחברים לדברלב

 יש לנו היום סדר יום מאוד מאוד עמוס. אז בואו נתחיל עם סדר היום. 
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 15.9-אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום ה - 1סעיף מס' 

 (15/09/2020מתאריך /22ישיבת וועדת שמות מס'  -)ראו נספח א' 

קיבלתם את כל החומר, יש לכם את הפרוטוקול של ועדת השמות, על סדר  שמואל בוקסר:

היום הנצחה בכיכרות, הנצחת רחובות, אישור שמות של שכונות קיימות, עדכון שמות של 

שנים, תקופה  25שכונות, אישור שמות למשעולים והנצחת ראש העיר יוסי שבו שהיה ראש עיר 

ה של נס ציונה. נס ציונה בתקופתו הכפילה את הכי ארוכה, פעילות והתקדמות הכי גדול

אלף תושבים. כל השכונות החדשות שנבנו לא מעט מבנים, בתי ספר,  50-ל 25-האוכלוסייה מ

אנחנו הצגנו פה, יש לכם בחומר שנשלח אליכם את כל הפרוטוקול, את כל הסיכומים, אני שמח 

דעת כל הצדדים איך אנחנו  שבדיונים עם משפחת שבו הגענו להסכמה באמת ברוח טובה על

שנים  25-מנציחים לפי איך שאנחנו רואים באמת את החשיבות של מה שנעשה פה ב

 2018עד  1993-האחרונות. הנצחה ראויה ומכובדת של יוסי שבו ז"ל שכיהן כראש העיר מ

בדרך נבחרו ונבדקו כל מיני חלופות, בסוף נבחרה על ידי המשפחה חלופה לקרוא למה שאנחנו 

יש לכם את כל הפרטים כולל המפות והתמונות . פיקוד העורף על שם יוסי שבו 130ראים נס קו

 ,שכונה נבחר על ידי ורדההאיפה יוצבו השלטים, כתוב לכם גם איך יהיה כתוב השלט, שם 

. אנחנו גם התחייבנו שנשלים את ביצוע טקס 1993-2018נאות יוסי שבו, ראש עיר מהשנים 

האוזן מי שאולי לא ראה או לא הבין את המפה והצילום, בכניסה לנס  ההנצחה, רק לסבר את

מכיוון מרגולין מה שפעם נקרא צומת מאדים מצד ימין יש שצ"פ של העירייה, בשצ"פ הזה  130

אנחנו נשים את אנדרטת ההנצחה. בצד השני דרך הכניסה מפיקוד העורף, על יד הכיכר ששם 

 .ה, יהיה שלט זמני בדיוק באותו נוסח, עד שיסתייםנכנסים גם לפיקוד עצמו, למתחם שיהי

אני חושב שכולם בדעה אחת, כולם שמחים שזה קורה, יוסי היה ראש עיר מדהים  שחר רובין:

ובן אדם עם אישיות ענקית שאהב את רוב חברי המועצה, את כולם למעשה. והוא היה קשוב 

חושב שזה מגיע לו ומגיע לו גם יותר. לכולם, במיוחד אליי, עבדתי איתו הרבה מאוד שנים, אני 

אני שמח שסוף סוף הסאגה הזאת נגמרה למען תושבי נס ציונה ולמען משפחת שבו היקרה, 

 תודה.

 תודה. שמואל בוקסר:

לצערי הרב, אחרי מלחמות קשות, הצלחנו להשיג את מה שלא כל כך רציתי.  אליהו לוי:

שקצת לא נעים להם להגיד את זה, הרבה  לדעתי, לא רק לדעתי, אני בטוח שעוד כמה אנשים

יותר מזה מגיע לו, לפחות בית ספר. ידוע שיוסי היה בנפשו חינוך הילדים בנס ציונה. ואת כל 

ההישגים הגדולים שיש ויהיו עוד הרבה שנים זה בזכות יוסי שבו ולא אף אחד אחר. ורדה נעים 

רי זה הרע במיעוטו, לא הייתי לנו ושמחים שאת פה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד ולצע

רוצה שזה מה שיהיה ליוסי. מגיע לו הרבה יותר מזה, לפחות את בית הספר שהוא בנה ונלחם 
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עליו קשות, על הבית ספר התיכון, חבל שזה ככה. אני מאמין בעזרת השם שזה ישתנה, הרבה 

ואיכותית כמו  יותר מזה. לצערי השכונה לא מתאימה ליוסי כי היא שכונה שלא מספיק גדולה

שהיינו רוצים. אני ממש מצטער, בשמי אני אומר, מקווה שעוד אנשים יגידו את מה שיש להם 

 על הלב ויגידו את האמת. תודה.

שלום לכולם. אני מצטרף לשחר, חברי ולאלי. ראש העיר אני חושב שיוסי שבו  אריאל אלמוג:

לכולם, איך אומרים? כל הילדים  ראש העיר הקודם היה הרבה מאוד שנים ראש עיר ותרם המון

שגדלו פה בעיר מהיותם בגן ילדים היום הם אחרי צבא, בשבילם בראש זה יוסי שבו. אז מה 

שאני חושב שצריך להנציח את יוסי בעוד כמה פרויקטים אם אפשר, תשקול את זה בחיוב. 

עבור אנחנו בטוח שהמועצה תהיה בעד. למשפחה תודה רבה על הסבלנות, נמשיך לעשות 

פועלו של יוסי, עבורי ועבור כולנו הוא תרם המון, בי הוא ראה כאחד שבאמת אפשר לצאת 

איתו לדרך והקמנו ביחד את גדוד המתנדבים, ועשיתי איתו עוד דברים משותפים, אני חושב 

שיש המון המון המון הערכה למשפחה שסבלה שנים רבות במירכאות אבל בסוף הוא ראש 

ואני בטוח שנעשה עוד המון פרויקטים לזכותו ועל שמו, ותודה רבה לכם  עיר שעשה כאן המון,

 על כל השנים שנתתם.

מצטרף לכל הברכות, ההנצחה היא ראויה, נכונה ומכובדת מאוד. חשוב  נאור ירושלמי:

להדגיש בהזדמנות הזאת, ליוסי יש הרבה מאוד זכויות בעיר הזאת לא רק בגלל השנים הרבות, 

ח העיר, גם בגלל השמירה על הטבע. אסור לשכוח שבזכות הנחישות שלו לא רק בגלל פיתו

להתמודד מול תביעות משפטיות באמת קשות והרבה מאוד לחצים שמר על גבעות הכורכר, 

התעקש על הדבר הזה, ובזכותו אנחנו במצב אחר איתן היום, העסק עוד לא מסודר עד הסוף 

אלמלא הנחישות שלו לעמוד בדבר הזה  אבל המצב הרבה יותר טוב ממה שיכולנו להיות

ולהעמיד את משאבי העירייה למאבק הזה ואנחנו כתושבי העיר וכעירייה חייבים לו הרבה 

 -תודה גם בגלל הדבר הזה אני כמובן

כתושב העיר וכאחד שחווה את יוסי דווקא לא כחבר מועצה אלא כתושב שהיה  רביב ורניק :

שב שלא היה ראש עיר כמוהו למרות שמעולם לא בפעילות פה בעיר, אז אני חו עורהמ

אבל אני חושב שלעולם לא היה  .השתייכתי למפלגה שלו, והיו בינינו לפעמים חילוקי דעות

ראש עיר בנס ציונה שהשפיע כל כך הרבה לטובה על הצביון של העיר ועל העיר עצמה, ואני 

כך יפה ואפילו סמלי שאיך רואה בזה זכות גדולה שאני היום הולך להצביע בעד הנצחה כל 

שנכנסים לעיר, בכניסה של העיר אז הפנים של העיר זה מיד עולה השם של יוסי ז"ל. אני 

הנצחה ראויה וזה באמת כבוד גדול שהמשפחה נמצאת פה, כבוד גדול בשבילנו  וחושב שז

 להצביע בעבור הנצחה.

את זה להצבעה? טוב מי תודה רבה, יפה אמרת. עוד מישהו רוצה או שנעלה  שמואל בוקסר:

 בעד? תודה פה אחד.
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, הנצחת ראש העיר יוסי שבו ז"ל, כפי שהוצגהת מליאת המועצה מאשרת אהחלטה: 

 .15.9.22וכמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום 

 אושר פה אחד.

טוב שלום לכולם, גם לחדשים אם לא הכירו אותי, אני אשתו של יוסי, ורדה. ואני  ורדה שבו:

תחיל אולי יותר טוב לכל תושבי נס הערב ראש השנה השנה  .שמחה שהגענו למעמד הזה

ציונה. אני גם מודה לתושבי נס ציונה שהעזו ודרשו את ההנצחה ולראש העיר שעומד בראש 

משפחה לא רצינו לבקש מתחילה את ההנצחה, זה היה והחליט את מה שהחליט. אנחנו, ה

ברור לנו שמגיע לו ויוסי כשלעצמו לא היה מרשה לנו אילו היה בחיים ללכת לדרוש דבר כזה 

שיהיה הנצחה אבל אני שמחה שהגענו להבשלה ושני הצדדים גם המשפחה וגם ראש העיר 

עוד מבצעים לשמו אבל כרגע החליטו על הפרויקט של השכונה כהנצחה ליוסי, אני לא פוסלת 

 אני באמת מודה לכם, לכולם ושיהיה רק שנה טובה וזיכרון טוב.

אני באמת שמח שהנושא הגיע לסיכום, כנראה היה צריך את הזמן שזה  .אמן שמואל בוקסר:

יפה,  ביבשיל ובסוף הגענו באמת יחד היו באמת הרבה מאוד הצעות ואני חושב שאמר רבי

יה השם של השכונה, נאות יוסי שבו, זה לא סתם זה נקודת ציון, אז תודה בכניסה לנס ציונה יה

רבה שתהיה שנה הבאה יותר טובה, מה שאני אומר כל הזמן בנאומים אנחנו רוצים שנה הבאה 

, שיתנו לעבוד בשקט תשיטפונושנה שגרתית, קצת שקט. לא קורונה, לא אירועי ביטחון, לא 

 תודה למשפחה ותודה אישית למאיר. לסדר את כל העניינים. תודה רבה,

 * מצטלמים ומשפחת שבו יוצאת.

אתם קראתם את הפרוטוקול של ועדת השמות, אנחנו ביקשנו להנציח  שמואל בוקסר:

על שם נספי אסון הכרמל אבל  תיקראהכיכר בבן גוריון שהייתה בקשה של חברים  -בכיכרות 

שלא יהיו שני אסונות ... כדי גינת התאומים מטרים משם זה 50גינה ליד, שיר את עינינו ארמי ה

 דחינו את זה לישיבה הבאה.  -מונצחים אחד ליד השני 

משפחות, האמת  20היו הרבה מאוד בקשות מטירת שלום להנציח את מייסדי הכפר, היו 

כי כל השמות רשומים יש לנו החלטה שהייתה מזמן שלהחליף שם צריך  ,שאחד אי אפשר

וד, אז אפשר להחליף שם כמו שהחלפנו בדרך כלל פיקוד העורף היה באמת סיבה גדולה מא

הכול שמות אבל שום דבר לא היה רשום אז קל להחליף ואין שם רחובות ראשיים אז הוועדה 

מונטיפיורי לקרוא לזה כיכר מייסדי -החליטה להמליץ את הכיכר שיש בין הרחובות בן יהודה

נדמה לי ואז אפשר יהיה  1932-דות שהגיעו בהמשפחות המייס 20טירת שלום על שם שמות 

 .למעשה להנציח את כולם. בכל מקרה הלא אין שם רחובות חדשים
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הסעיף הבא אסון הכרמל אמרנו שנדחה לפעם הבאה. הנצחת המעלות לבית ראשונים, את 

מעלות, הצפונית, מרכזית ודרומית. הצפונית נקראה כבר  3אתם יודעים לבית ראשונים יש 

שני, הדרומית נקבעה גם כן כבר מזמן על שם אבנר כהנוב, אנחנו מציעים  מתתיהושם  מזמן על

מעלה האמצעי, מעלה המניין הראשון על שם עשר המשפחות של המניין הראשון, ל לקרוא

יהיה שווה לכולם ולא יגידו למה הנצחתם את המשפחה הזאת ולא את המשפחה הזאת. מה 

שנה ביטלנו את כמי שזוכר לפני )הרחובות בפיקוד העורף שהונצח מקודם אנחנו לא משנים, ו

רחובות, אנחנו הצענו רחוב  4 ובהזה שכונת נאות יוסף שבו  (השמות שלא היו רשומים בכלל

אחד על שם צבי הוכברג שהיה מורה ומנהל הבית ספר הראשון בנס ציונה, חלק ממשפחות 

רחוב עוד על שם לאה גולדברג ו נוסףהמניין הראשון, הרחוב הארוך על שם נעמי שמר, רחוב 

 -אחד על שם חווה ריצלר

אין משהו ספרדי?. אליהו לוי:

שמואל בוקסר: יש בנס 155 רחוב על שם יפה ירקוני ועל שם שושנה דמארי, שתי נשים. 
השיקול הוא בכלל לא עדה ולא מגדר, השיקול הוא לעניין. 

ההנצחה האחרונה לרחוב אריאל שרון, אתם יודעים שהוא לא מונצח בנס ציונה, הייתה איזה 

הצעה להנצחה ברחוב קצר בתוספת של גבעת התור, אנחנו מציעים את דרך איילון -  זה 

רחוב לא רשום. הוא מופיע רק במפות וזו דרך באמת רצינית -  גדולה, ארבעה נתיבים, מגיע 

לאריק שרון שהיה גם ראש ממשלה, גם שר ביטחון, גם אלוף בצה"ל. אני גם דיברתי עם 

המשפחה הם מאוד בעד. 

הדבר הרביעי זה אישור שכונות קיימות, האישור הוא טכני כי השכונות קיימות, הן מופיעות 

במפות אבל אנחנו רוצים לעשות את זה מסודר, שלוש שכונות: הדרי סמל, ארגמן ושכונת 

הדגל. יש לנו עוד כמה שכונות שדנו בהם אבל אנחנו חושבים שאנחנו עדיין לא בשלים 

לשמות, נצא עם הצעה ונבוא לפה. השכונה הבאה זה כפר אהרון המתיישב, השכונה 

האחרונה זה טוסקנה, וטוסקנה אתם יודעים פעם כתוב התור, פעם כתוב טוסקנה, עשינו שם 

שיתוף ציבור, פשוט שאלנו את התושבים מה הם רוצים, ואמרו טוסקנה. רק לסבר את האוזן, 

התור זה לא הציפור, התור זו הייתה משפחה שהיה להם שם פרדס בשנות ה-30 ודרך אגב - 

אבא של אריק שרון חפר שם את הבאר, הוא היה חופר בארות. ויש שם רחוב הכי ארוך 

בטוסקנה, אחד הרחובות הארוכים בנס ציונה שנקרא רחוב התור - הוא מתחיל בכיכר ב-101 

ומסתיים למטה ברחוב הארזים. רחוב מאוד מאוד ארוך. זה מה שהם ביקשו, אין לנו בעיה, 

התושבים רוצים.   אנחנו הולכים לעשות בעוד כמה שכונות שיתוף ציבור נראה מה 

 יש עוד הצעה שהעלה נאור וכמובן קיבלנו אותה, יש משעולים בנס ציונה, יש למשל משעול 

של עובדיה בן יוסף, ויש שני משעולים מאוד מאוד ארוכים, אחד שמתחיל ברחוב 
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ל ומתחבר למשעול שבא והולך לכניסה לרחוב השקד אז ההצעה היא לקרוא "השריון על יד שי

לו משעול ארגוני המתנדבים והמשעול השני זה מקריית התרבות למעשה עד ז'בוטינסקי הניצב 

 אליו לקרוא לו משעול הדבוראים. 

בערב היה יום המתנדבים. בינינו, היו  אז שאני לא אשכח גם על המשעול. אתמול פנינה זיו:

מתנדבות. אם לא היית שם אז היו בעיקר מתנדבות. הרוב המכריע הן מתנדבות, כולם יודעים 

תבדקו במספרים זה מתנדבות בעיקר, זה אחד. אז המשעול לא אמור להיות ארגוני 

 המתנדבים.

 מה לכתוב?  שמואל בוקסר:

זה אחד. והשני זה טוסקנה. עם כל הכבוד לשיתוף  .. תחשבו פתוח"ההתנדבות" פנינה זיו:

 .שכונת התורעדיף ציבור כאילו זה טוסקנה, מה זה המילה הלא נס ציונית הזאת? 

הערות מאוד קצרות. קודם כל פנינה הקדימה אותי, אני באופן עקרוני מכיוון  4 רביב ורניק :

אבל לי צורם כאדם שחובב השפה העברית ונמצא בארץ שמות  ,שזה שיתוף ציבור אז אני מבין

, אני חושב שזה גאווה גדולה לבני 2לועזיים, בכלל. אנחנו עם ישראל בארץ ישראל. זה אחד. 

העדה התימנית מטירת שלום לקרוא רחוב על מייסדי טירת שלום. אני כילד שגדל שם הרבה, 

של אנשים טובים וגדולים שבנו את הארץ אבא שלי הייתי מסתובב איתו זה שכונה מפוארת 

הזאת לא פחות מפועלים אחרים ומאיכרים אחרים ובאמת מגיע להם כל הכבוד. דבר שלישי 

רחובות קרואים על שם נשים  3ורביעי זה קשור לנשים. זה כבוד גדול ובאמת שאפו שיש 

ם אחת שאני מעריץ נשי 2ונוספים כמה שיותר כי צריך ליצור שוויון גם בעניין הזה, במיוחד 

אותה כחובב ספרות זה המשוררת הנפלאה לאה גולדברג והשנייה אישה מדהימה חווה רינצלר 

 אז באמת כל הכבוד, יישר כוח.

לא היה רשום, שאלנו את התושבים. אני עקרונית מוכן להעלות לגבי טוסקנה  שמואל בוקסר:

אפשר גם להצביע בנפרד על זה. סעיף ואז יהיה -סעיף . נצביעאת זה כנושא ספציפי להצבעה

 אז כיכר המייסדים בטירת שלום, מי בעד? מי נגד? תודה רבה פה אחד.

השם "כיכר המייסדים" בטירת שלום, כפי ת מליאת המועצה מאשרת אהחלטה: 

 .15.9.22, וכמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום שהוצגה

 אושר פה אחד

כל ארבעת הרחובות  130. הרחובות בנס מההצבעה הכיכר ברחוב הבנים ירד שמואל בוקסר:

הנשים, שכונה נאות יוסי שבו, ודאי. מי נגד? תודה רחובות  130-כעסקה אחת. מי בעד? ב

 פה אחד.  - רבה
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הרחובות בשכונת נאות יוסי שבו כפי  4-לקרוא לת מליאת המועצה מאשרת אהחלטה: 

 .15.9.22וכמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום  ,גשהוצ

 

 אושר פה אחד

 

 מעלה המניין הראשון, המעלה המרכזי. מי בעד? מי נגד? פה אחד תודה. שמואל בוקסר:

להחליף את השם "המעלה המרכזי" בשם "מעלה ת מליאת המועצה מאשרת אהחלטה: 

 . 15.9.22, כמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום המניין הראשון"

 אושר פה אחד

 דרך איילון להחליף לדרך אריאל שרון. מי בעד? פה אחד תודה רבה. שמואל בוקסר:

 להחליף את השם "דרך איילון" בשם ת מליאת המועצה מאשרת אהחלטה: 

 .15.9.22,  כמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום דרך אריאל שרון"

 אושר פה אחד

מית. מי בעד? שכונת הדגל. שכונות שהשם קיים במפות אבל לא מוסדר רש שמואל בוקסר:

תודה רבה. הדרי סמל מי בעד? תודה רבה. שכונת ארגמן? פה אחד תודה רבה. כבר אהרון 

 המתיישב? תודה רבה.

שמות השכונות: שכונת הדגל, הדרי סמל,  מליאת המועצה מאשרת את הסדרתהחלטה: 

 .15.9.22כמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום  ,ארגמן וכפר אהרון המתיישב

 אחדאושר פה 

מליאת המועצה מאשרת את החלפת השם שכונת גבעת התור בשם החלטה: הצעת 

 "טוסקנה". 

 

 שמואל בוקסר, סמדר אהרוני.  -בעד

 שמואל מזרחי -נמנע
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רביב , אליהו לוי, גיל אנוקוב, רמי סקליטר, עמוס לוגסי, נאור ירושלמי, אריאל אלמוג -נגד

 זיופנינה , שקולניק-מאיה פז, שחר רובין, ורניק

  נדחה ברוב קולות.

 השם יועבר לדיון מחודש בוועדה.  שמואל בוקסר:

המשעולים, הצעת המשעולים, משעול הדבוראים ומשעול ארגוני המתנדבים, פנינה נגד. 

 מישהו נמנע? אף אחד. פנינה נגד כל היתר בעד. תודה רבה.

ומשעול ראים ומשעול הדב –מליאת המועצה מאשרת את הצעות המשעולים החלטה: 

 .15.9.22כמפורט בפרוטוקול ועדת שמות מיום  ,ארגוני המתנדבים

עמוס , נאור ירושלמי, אריאל אלמוגשמואל מזרחי,  ,שמואל בוקסר, סמדר אהרוני -בעד

  .שקולניק-מאיה פז, שחר רובין, רביב ורניק, אליהו לוי, גיל אנוקוב, רמי סקליטר, לוגסי

 פנינה זיו -נגד

  ברוב קולות. אושר
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 פתיחה עדכון וסגירת תב"רים. - 2סעיף מס' 

 פתיחת תב"רים

תקציב באלפי  שם תבר
₪  

מימון קרנות 
 הפתוח

מימון 
 אחר

מקור מימון 
 אחר

 הערות 

423כיכר צומת שמיד כביש   2,160 2,160 

   

 2,000 2,000 שדרוג כניסות לעיר

   

 200 200 הנגשת מדרכות
   

 

, מיליון 2.160, סך הכול התקציב 423התב"ר הראשון זה כיכר צומת שמידט כביש  ערן לבב:

, המימון קרנות הפיתוח  ₪מיליון  2מימון מקרנות הפיתוח, התב"ר השני שדרוג כניסות לעיר 

 במימון קרנות הפיתוח.  ₪אלף  200והתב"ר השלישי הנגשת מדרכות 

 עדכון תב"רים

מספר   
 תבר

תקציב  שם תבר
 מאושר

ביצוע 
 בפועל

בקשה 
להגדלה/ 

 הקטנה

 מקורות מימון סה"כ

 קרנות העירייה  390 90 267 300 שיפוץ ושדרוג מתקני ספורט 1526 20-דצמ

 קרנות העירייה  4,000 1,000 2,125 3,000 פינוי בינוי יד אליעזר-3/96נס/ 1159 20-דצמ

 קרנות העירייה  310 60 160 250 הכנת הסכם גג 1533 21-אפר

 קרנות העירייה  270 100 166 170 בדיקה ורשום תצ"רים 1174 10-דצמ

 קרנות העירייה  100 45 37 55 תב"ע לקביעת צפיפויות והוראות לבניית מרפסות 1395 17-מאי

 10,874 874 4,850 10,000 התיעלות אנרגטית 1479 19-דצמ

שינוי מקורות 
 ₪מיליון  10מימון: 

 874הלוואה, 
 -משרד הכלכלה

נתון הביצוע כולל 
 שיריונים

 קרנות המועצה 500 500- 200 1,000 תכנון תברים כללי 999 96-נוב

, שדרוג ושיפוץ מתקני 1526נעבור לעדכונים בתב"רים. התב"ר הראשון זה מספר  ערן לבב:

 90-, בקשה להגדלה ב267אלף, הביצוע הוא  300על  2020ספורט, הוא נפתח בדצמבר 

 אלף. 390אלף, סך הכול 
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ערן, ביקשתי לדייק בנוגע לתב"רים של הכניסות לעיר אז קודם כל הכניסה מצפון  גיל אנוקוב:

 זה לא על התוואי של הקו הכחול.

במקומות בהם עומדים כניסות לעיר, הגיע הזמן שנשפר אותן.  6כן בוודאי. יש  שמואל בוקסר:

המהיר, בוודאי שלא נשקיע סתם כסף ולא נזרוק סתם כסף אלא  לבצע עבודות עבור הנתיב 

 אם כן יש פתאום דברים שאי אפשר להשאיר אותם ככה לעוד שנתיים שיתחילו לעבוד שם.

דיברנו על זה בישיבת הנהלה רק רציתי לדייק את זה בישיבת מועצה וגם לגבי  גיל אנוקוב:

כביש שמקביל בין עמק השושנים, קצה התב"ר בכניסה מבית עובד ולגבי הרחבת נתיב של ה

רחוב לקצה גבול השיפוט של נס ציונה בפנייה לאצטדיון יש דרך עפר שלמעשה אמורה לשרת 

 .את כוחות כיבוי האש בזמן חירום

עכשיו הכיבוי יכול לעבור שם  , סידרנו.לא, אתה מדבר מצד דרום של מליבו שמואל בוקסר:

 מסודר.

אלף שקל של הנגשת מדרכות. אני חושב שזה סכום  200-ל האני רוצה לדבר ע שחר רובין:

אם אפשר להגדיל את התקציב אני אשמח  .זעום להנגשת מדרכות, יש לנו הרבה בקשות

 מאוד.

הנגשת המדרכות זה . נגדיל אותו -תראה זה מה שביקשו בהנדסה. יגמר שמואל בוקסר:

 .ע"הדבר הכי זול שיש ואנחנו את רובה עושים עם הצוות של שפ

שמואל אנחנו מנגישים ברוך השם. אבל לצערנו הרב אנחנו מתקרבים לפני החגים  אליהו לוי:

ה בתי הכנסת. חושב שצריך להכניס את זה גם לתב"ר זוהמקום היחידי שאף פעם לא הנגשנו 

לפחות בהתחלה לעשות את המדרכות מול בתי הכנסת, ואחרי זה נדבר הלאה כמובן שאר 

 בתי כנסת לא מונגשים, לא חושב שזה פייר במיוחד בחגים. הדברים, כי יש הרבה

יש לנו רשימה לא הבאתי את זה כי זה לא על סדר היום, של כל בתי הכנסת  שמואל בוקסר:

, שאילתהשמונגשים, אלה שלא מונגשים, מה שייך לעירייה, מה לא שייך. יש הכול מסודר. יש 

בתי כנסת שלא מונגשים הרבה שנים בישיבה הבאה נדון בזה בשמחה רבה. אבל אם יש 

 אנחנו מנגישים כל מה ששייך לעירייה ובמרחב הציבורי. עוד שאלות? זה לא לדיון היום.

אני רק רוצה להעיר הערה קטנה, אני חושב שגם מה שלא שייך לעירייה צריך  רביב ורניק :

בורי, בכל שטח בכל שטח צי, למצוא את הדרך החוקית, לא רק בבתי כנסת, בכל מבנה ציבורי

 שהציבור נוהג לפקוד אותו.

קופות חולים לא ננגיש. זה בעיה של קופות חולים לדוגמא. לדוגמא. גנים , לא שמואל בוקסר:

 פרטיים לא ננגיש, זה לא שייך לנו, אני חושב שגם אסור לנו.
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אבל אנחנו משרתי ציבור וצריכים למצוא את הדרך לשכנע גם את המוסדות  רביב ורניק :

 כי זה בנפשנו. להנגישפרטיים ה

חייבים. כל גן -לפי החוקמה שזה ברור, אבל אנחנו לא יכולים להשקיע. רביב,  שמואל בוקסר:

 וגינה שאנחנו משפצים, הנגשה זה א' ב'.

פינוי בינוי יד אליעזר, הוא נפתח בדצמבר  96/3נס  1159התב"ר הבא זה תב"ר  ערן לבב:

, סך הכול  ₪מיליון -מיליון, מבקשים להגדיל את התב"ר ב 2.125, ביצוע  ₪מיליון  3על  2020

 מקרנות המועצה. ש"ח מיליון  4יהיה 

,הביצוע ש"ח ש"ח אלף  250על  2021נפתח באפריל  ,הכנת הסכם הגג 1533התב"ר הבא זה 

אלף מקרנות המועצה. התב"ר הבא  310אלף נוספים, סך הכול  60-, מבקשים להגדיל ב160

 166, הביצוע ש"ח ש"ח אלף  170על  2010ורישום תצ"רים, נפתח בדצמבר בדיקת  1474

 1395אלף מקרנות המועצה. התב"ר הבא  270אלף נוספים, סך הכול  100-מבקשים להגדיל ב

, ש"ח ש"ח אלף  55על  2017לקביעת סעיפויות והוראות לבניית מרפסות. נפתח במאי  עתב"

 ש"ח ש"ח אלף  100, סך הכול יהיה ש"ח ש"חאלף  45-, ביקשו להגדיל ב37הביצוע בפועל 

 מקרנות המועצה.

מיליון,  10, הוא נפתח על 2019התייעלות אנרגטית, מדצמבר  1479התב"ר הבא זה תב"ר 

אלף ממשרד הכלכלה,  874-מיליון מהלוואות, ו 10-מבקשים כרגע לשנות את מימון התב"ר ל

 . LED-רה בכל רחבי העיר ל. החלפת התאוש"ח ש"ח מיליון  10.874סך הכול 

תכנון  ש"ח ש"ח . נפתח על מיליון 1996, תב"ר היסטורי משנת 999התב"ר האחרון זה תב"ר 

בלבד. תב"רים שמקבל כספים כשיש  ש"ח ש"ח תב"רים כללי מבקשים להקטין לחצי מיליון 

יכולים  לנו תכנון כללי בלי תב"ר ספציפי ושנכנס התב"ר מעבירים הוצאה לתב"ר שנפתח ולכן

 בלבד. ש"ח ש"ח להסתפק בחצי מיליון 

 שאלות?  שמואל בוקסר:

לא נתנו  874. 874מיליון ש"ח,  10שינוי מקורות מימון , התייעלות אנרגטיתלגבי  שחר רובין:

 לכם בהתחלה? מה זה בונוס? מה השינוי?

נתנו, זה מההתחלה היה. המקורות של ההלוואה, התב"ר היו מהלוואה ולא פיתוח.  ערן לבב:

 מיליון מקרנות הפיתוח ועכשיו זה מהלוואה. 10זה 

 ומתי הצבענו על ההלוואה? שחר רובין:

 ישיבות. 2אישרנו אותה לפני  שמואל בוקסר:
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 אוקיי. שאלות נוספות? מי בעד? נגד? פה אחד תודה. שמואל בוקסר:

 מליאת המועצה מאשרת את פתיחה עדכון וסגירת תב"רים, כפי שהוצג.טה: החל

 אושר פה אחד.
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 .2022דו"ח רבעון שנת הצגת   - 3סעיף מס' 

 

 

, אפשר לראות ברבעון הזה ש"ח ש"ח מיליון  2.6הרבעון כרגע מצביע על גירעון של  ערן לבב:

שני דברים מהותיים, הדבר הראשון שאני חושב שמאוד מהותי לנו עמדנו בציפיות שלנו 
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 7סטייה מהתקציב. מעבר לזה נסתכל בעמוד  0מהכנסות מארנונה כמעט במדויק, גבינו עם 

, זאת מיליון 85.5-למיליון  78.8-מ 2022-ל 2021אנחנו יכולים לראות שגדלנו בארנונה משנת 

אומרת אנחנו הגדלנו את בסיס הארנונה שלנו ומצליחים לעמוד בציפיות שלנו בגבייה. לעומת 

זה, בנושא החינוך אנחנו קצת בחריגה בנושא השכר, שחלק מהחריגה מכוסה בהכנסות שגדלו 

תסתיים באיזון תקציבי. לכל  2022ממשרד החינוך וחלק מחשבון העירייה. הצפי שלנו ששנת 

 שונות, זה חציון ראשון, בחציון השני בדרך כלל מתאזנים בחינוך.חציון יש 

 זה רק לעדכון לא להצבעה.  שמואל בוקסר:
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 .10.8.2022-אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום ה  - 4סעיף מס' 

לצערנו מאחר ושוק ההון מרגיש טלטלה בחודשים האחרונים אנחנו רואים שאנחנו  ערן לבב:

אבל מצד שני ההתעקשות של הוועדה לשמור על מדיניות השקעות מאוד   4.9%בהפסד של 

לנו את  צמצמהסולידית ולא לרכוש מניות למרות שלרשויות איתנות יש אפשרות לרכוש מניות 

 לשמור על המדיניות ללא שינוי ולשמור על סולידיות מירבית. ממליצה ההפסדים, הוועדה 

 ד, תודה.מי בעד? מי נגד? פה אח שמואל בוקסר:

 .10.8.22-פרוטוקול וועדת ההשקעות מיום המליאת המועצה מאשרת את החלטה: 

 אושר פה אחד.
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 .25-17עצמאות  -התחדשות הצטרפות העירייה כמגישת תוכנית   - 5סעיף מס' 

, אנחנו 2021מדובר על תוכנית שכבר ראיתם אותה בסוף אוקטובר  לנה פייפרמן שחר:

 44מבקשים את אישורכם להצטרף כמגישי התוכנית. מדובר פה על המתחם הכי קטן שלנו, 

בניינים קיימים, שיכונים, היום  5יחידות דיור, זה מתחם קטן.  140יחידות דיור, מצב יוצא 

אוקיי, מה שאתם רואים כאן זה הקו הכחול קצת  במצב מאוד ירוד. אפשר לעבור שקף? פנינה.

קשה לראות את זה אבל התוכנית אמנם קטנה וכוללת המון שטחים ציבוריים. את השטח של 

הדרך, המקווה שנמצא מצפון ואת השצ"פ שזה בעצם חלק מפארק הספורט. סך הכול מדובר 

לוועדה מחוזית ולהתקדם  . על פי החוק אנחנו לא יכולים להיכנסשטחים ציבוריים אחוז 32על 

 הצטרף כמגישיל. מכאן אנחנו מבקשים אישורכם לפחות אחוז 75עם התוכנית אם אין ליזם 

תוכנית כי המטרה של התוכנית היא לעשות תכנון טוב ואיכותי יותר, היזם לא היה רוצה את ה

וגם השטחים האלה אנחנו צריכים אותם בשביל שהתוכנית תרשה איכות חיים גם לתושבים 

לסביבה, וזאת התוכנית שאנחנו מקדמים והיא נמצאת בקליטה למחוז, יכולים לראות את 

הכביש שמתחבר לויצמן שיאפשר סירקולציה של תנועה בתוך השכונה, אנחנו מייצרים שביל 

שצ"פ שיצטרף לפארק הספורט החדש שכרגע נמצא בפיתוח והמקווה שנמצא מצפון חשוב לנו 

 אחוז. 32-ריים בהמשך לכן מגיעים פה ללתת פה עוד שטחים ציבו

רק לסבר את האוזן, אותו דבר עשינו גם בטייסים הכשרת הישוב, גם שם  שמואל בוקסר:

ביקשנו אישור המועצה להצטרף כמגישים לתוכנית, שם אנחנו עושים גם העצמת זכויות 

הכול תת . 9-ל 8לשטחים הציבוריים שנוכל לעשות שם גם יוזמות מסחריות. שאלות? בין 

 קרקעי.

כבעל הנכס. אנחנו באים למועצת העיר  אליכם להדגיש שאנחנו באים שולמית מנדלמן כהן:

להגיש תכנית כי לעירייה יש את השטחים שפירטה לנה ולמעשה חוק התכנון והבנייה מאשר 

אחוז לפחות זכויות במקרקעין בתחום התוכנית,  75זה מי שיש לו ש ,למי שיש לו עניין בקרקע

כבעלת נכס בתחום התוכנית,  אתם פה כשאתם מאשרים את ההצטרפות של העירייה  אז

, וזה המקום בעצם לאישור. ההיבט לא בתחום התכנית אחוז שיש לעירייה זכויות 32.8אותם 

תכנוני, הוא קנייני, אנחנו מצטרפים כמגישי התוכנית כי יש לנו זכויות בתחום התוכנית שיכולות 

אחוז כולל חוות  75כויות שיכול מישהו להגיש תוכנית אם יש לו. זה להשלים למינימום הז

 הדעת שמצורפת לכם מטעם המנהלת.

 שאלות? שמואל בוקסר:

אני רק רוצה שנוסיף את מה שעלה בהנהלה שלמעשה ההצטרפות של העירייה  גיל אנוקוב:

 לתוכנית לא יוצרת התחייבות כלשהי.



 
 08/22פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 52מתוך  19עמוד 

בהסכמים בין היזם לבין  האינטראקציאין לנו שום ממש לא. בוודאי. אנחנו  שמואל בוקסר:

 שיפוי. כתבהתושבים. ואנחנו מקבלים רק 

 בכמה אחוזים אנחנו מחזיקים? שחר רובין:

 .32.8 שולמית מנדלמן כהן:

ואנחנו היינו שותפים בתוכניות בבנייה של היזם או שהיזם הגיש לבד? או  שחר רובין:

 שהעירייה הגישה יחד איתו?

היזם הגיש, אנחנו אישרנו את זה כבר במליאה. בשביל להעביר את זה למחוזי  בוקסר:שמואל 

פת אז אין לו, יש לו כבישים, שצ"פים ומקווה. ויש תהעירייה לא משתאם אחוז ו 75הוא צריך 

 תודה רבה. ,אחוז חתימות דיירים. מי בעד? מי נגד? פה אחד 80לו דרך אגב 

407-מס'  העירייה כמגישת תוכניתצטרפות את המליאת המועצה מאשרת החלטה: 

א 61בהתאם להוראות סעיף 17-25העצמאות עירונית במתחם התחדשות  0850719

 ( לחוק התכנון והבניה.1)ב

 .אושר פה אחד
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 [עובד סטטוטורי]אסתי יוסף -אישור שכר מנהלת אגף חינוך  - 6סעיף מס' 

כמו שאתם יודעים גברת אסתי יוסף נבחרה להיות מנהלת אגף חינוך במקום  כהן:-דפנה קירו

ריבה קליין. אסתי היא תושבת גדרה בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, תואר שני 

השנים האחרונות מנהלת אגף חינוך מיוחד בעיריית  6-במנהל מדיניות ציבורית. משמשת ב

 70-רכת החינוך. אנחנו מבקשים לאשר את השכר שלה כשנות ניסיון במע 25נתניה. בעלת 

אחוז משכר מנכ"ל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים. הגזבר מאשר שיש לנו יכולת 

תקציבית לשאת בתשלום השכר ולכן אנחנו מבקשים את אישורכם למינויה של מנהלת אגף 

אחוז משכר מנכ"ל  70בשכר של  ,החינוך הגברת אסתי יוסף בעלת תעודת הזהות הרשומה

 בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 .בלי קשר לנושא השכר אבל נשמח אם היא תגיע לישיבת מועצה ושתוצג נאור ירושלמי:

הבחירה . זה תפקיד סטטוטוריהיא עדיין לא נכנסה לתפקידה. היא תגיע.  כהן:-דפנה קירו

רחבה מאוד שכללה גם את באסתי לא על ידי המליאה, היא הייתה על ידי ועדה סטטוטורית, 

הפיקוח והסתדרות העובדים ונציג מרשות אחרת והבחירה נעשתה, האישור שלכם הוא רק 

לטווח השכר, כמובן ובוודאי שהיא תגיע למליאה מיד עם כניסתה לתפקיד, מיד אחרי החגים 

 היא תגיע ותכירו אותה.

 תודה רבה. מי בעד? מי נגד? פה אחד. שמואל בוקסר:

שכר מנהלת אגף החינוך הנכנסת הגברת אסתי  את המועצה מאשרת אתמליהחלטה: 

 אחוז משכר מנכ"ל. 70של  בשכר _********** ת.ז.נושאת יוסף 

 אושר פה אחד.
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מיום  אישור פרוטוקולי ועדת הארכת שירות ועבודות חוץ - 7סעיף מס' 

28.8.2022 

 היתר עבודות חוץ:

שם 
 העובד

 בקשה תפקיד-אגף

  

טעמים 
 לבקשה

המלצת  שעות עבודה
 הוועדה/הערות

-גנים ונוף א.ס.
 סגן מנהל

נהג רכב -עצמאי
 ציבורי/מונית 

מצב 
 אישי

אחר 
 הצהריים/ערב

 מאושר 

מערכות  י.פ.
טכנאי -מידע

 מחשבים 

-אב בית  
שלוחה 

אוניברסיטה 
 פתוחה 

מצב 
 אישי

ה  -ימים ב
16.30-20.00 

בחינות  20
 שנתיות

 מאושר

אגף החינוך  א.ב.
רכזת  –

 פרויקטים

-עצמאית
 מדריכת שחייה 

מצב 
 אישי

שעות ערב/יום 
 ו'

 מאושר

 הארכת שירות:

שם 
 העובד

המלצת  גיל טעמים לבקשה תפקיד-אגף
 הוועדה/הערות

מעוניין להמשיך  מורה למתמטיקה-חינוך מ.מ.
 לתרום

 מאושר 79.4

 2228.8.-אישור פרוטוקולי ועדת הארכת שירות ועדת עבודות חוץ מיום ה כהן:-דפנה קירו

אנחנו מבקשים ממכם למעשה לאשר עובד אחד כהארכת שירות, זה המורה המיתולוגי ואולי 

הוותיק ביותר בנס ציונה למתמטיקה, אנחנו לא אומרים שמות. אותו אנחנו מבקשים לאשר 

 3-ת ואנרגיות כמו האיש הזה והיתר עבודות חוץ ללהיות עם כוחו 79ומאחלים לכולנו בגיל 

עובדים שביקשו בשל מצבם הכלכלי לעבוד בעבודה נוספת מעבר לשעות העבודה ובהיעדר 

 ניגוד עניינים אז זה הבקשה שלנו לאישור. שאלות? מי בעד?

 מי נגד? אתה נגד? פה אחד תודה רבה. שמואל בוקסר:

ועדה להיתרי פרוטוקולי ועדת הארכת שירות ואת מליאת המועצה מאשרת החלטה: 

 28.8.2022עבודות חוץ מיום 

 אושר פה אחד.
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 אישור תיקון צו עבירות קנס שימוש במפוח עלים.  - 8סעיף מס' 
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מניעת )את חוק העזר לנס ציונה  2022אנחנו אישרנו פה במליאה במרץ  שולמית מנדלמן כהן:

. על פי החוק יש איסור להפעיל מפוח עלים שגורם לרעש באזור (שימוש במפוח עלים), (רעש

מגורים ויש החרגה לגבי מפוח עלים חשמלי בימים שאינם ימי מנוחה בשעות מסוימות 
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בימים שאינם ימי  14-וחצי ל 8השעות מוגדרות בחוק, בין  ובשטחים המשמשים לצורכי ציבור.

, אנחנו רוצים שבמוסדות חינוך וכו' 16-19מנוחה, ובשטח המשמש לצורכי ציבור גם בשעות 

את האיסור הזה שקבענו בחוק שאין פעילות.כנוכל לעשות עבודות גם בשעות אחר צהריים 

העזר אנחנו רוצים להפוך לעבירת קנס שניתן יהיה לאכוף אותה. כדי שזה יקרה אנחנו קובעים 

 . , כעבירת קנסלחוק העזר לנס ציונה 2את העבירה הזו שזה סעיף 

אבל את יודעת שהנושא הזה זה לא רק בגלל הרעש המפוחים. יש קטע שזה  חר רובין:ש

 מעיף חלקיקים, את מבינה את הנושא של המפוחים?

בתוקף, הרציונל באישור השרה לאיכות וחוק העזר כבר מפורסם  שולמית מנדלמן כהן:

פוח עלים קודם זה מטפל בנושא של הרעש של מ. נושא מניעת הרעש בעניין הזה הואהסביבה 

את  ואפשרנוכל. בחקיקת עזר קבענו את האיסור להשתמש במפוח עלים שגורם לרעש, 

השימוש במפוח עלים חשמלי בשעות מסוימות ובימים, אנחנו מאפשרים שימוש במפוח עלים 

 .8:30-14:00חשמלי בימים שאינם ימי מנוחה בין השעה 

הוא לא יכול לשאוב  14-וחצי ל 8בן אדם נורמלי שלא לוקח גנן ונמצא בעבודה בין  פנינה זיו:

 עלים בגינה שלו.

תראו את כל המדיניות הזאת היינו צריכים לאשר גם דרך המשרד  שולמית מנדלמן כהן:

. אישרנו כבר את תוולהגנת הסביבה ובתיאום עם מרכז שלטון מקומי ואלו הקריטריונים שהו

אנחנו רוצים לאכוף את האיסור לשימוש במפוח  זה פנינה הוא בתוקף ברשומות.החוק עזר ה

 עלים שאינו חשמלי.

שולמית, כיהודי גאה במה שיש לי, האם מבחינת עיריית נס ציונה שבת זה יום  אליהו לוי:

 מנוחה? 

 יום מנוחה מוגדר בחוק. שולמית מנדלמן כהן:

 י ביום שבת מקבל קנס.זאת אומרת מי שמדליק מפוח חשמל אליהו לוי:

אם תאשר. אז זהו, את ההוראה שאוסרת רוצים להפוך לעבירת קנס  שולמית מנדלמן כהן:

 ש"ח. 475ואם יש שאלות. דרגת הקנס המבוקשת לאישור היא דרגה ב'. 

מה התחייבות הרשות לגבי פרסום של אכיפה? יוצאים בהודעה לזה  מאיה פז שקולניק:

 לציבור? בעיתון?
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קודם כל צריכים לעבור הליך לא קצר של משרדי ממשלה, ועדת חוקה,  נדלמן כהן:שולמית מ

בתקופה הקרובה זה לא יקרה מהר. ואחר כך תהיה החלטה  ,שר משפטים, כמו שאנחנו יודעים

 של מדיניות עירונית איך אנחנו יוצאים לדרך כשזה יהיה מפורסם ברשומות ותהיה לנו סמכות.

נס ציונה, לא שלנו, הקבלן, עובדים עם מפוח לא חשמלי. וראיתי לא  עובדי עיריית אליהו לוי:

הנושא הזה שצריכים לאכוף, קודם כל אנחנו צריכים את פעם ולא פעמיים ולא אגיד איפה. 

 לשמש דוגמא.

ברשותכם אענה בקצרה. אנחנו חייבנו את קבלן הגינון שלנו לרכוש מפוחים  רפאל קריספיל:

. ככל שקבלנים עובדים עם מפוח או לא על פי ההוראה שלנו וזה חשמליים וזה מה שהוא עשה

עוד לפני הפרסום וכל זה, אנחנו קונסים. יעלה לו כסף. ואם אתם רואים כזה דבר מיד לפתוח 

 .פניית מוקד

עד שיאושר התיקון אנחנו צריכים להבהיר את האכיפה על העבירה הקיימת  נאור ירושלמי:

 ראת לשימוש במפוח.הנוכחית, ואין כאן פרצה שקו

אנחנו בדיוק באים לאשר כאן את היכולת הזאת לאכוף, אין לנו אפשרות  שולמית מנדלמן כהן:

לאכוף את זה. החוק הקודם הוא חוק ארצי. בדיוק בגלל זה חוקקנו את חוק העזר לנס ציונה 

 שיהיה לנו כלי אכיפה עירוני. בלי זה אנחנו לא יכולים לאכוף את זה.

אני רוצה לחזק את מה שנאור אמר שחינוך לשימוש נכון, חינוך מונע תמיד עדיף  רביב ורניק:

 על אכיפה.

אני רק אגיב שברגע שהדבר יהיה רלוונטי ויעבור את כל המשוכות אנחנו נצא  הילה קרופסקי:

 ה.הסברקמפיין ב

 טוב תודה רבה. מי בעד? מי נגד? אלי לוי נמנע? שמואל בוקסר:

 אני נמנע. .לא מקובל עליי הסכום הזה, אני חושב שזה לא פייר אליהו לוי:

כמפורט בדברי  לנס ציונה, תיקון צו עבירות הקנס מליאת המועצה מאשרת אתהחלטה: 

 לחוק 2 סעיף, שימוש במפוח עלים -קנס  תעביר והוספת ההסבר של היועצת המשפטית,

גובה הקנס , 2022 -תשפ"ב )מניעת רעש(, )שימוש במפוח עלים( ציונה לנס העזר

 .₪ 475 -בדרגה ב'

עמוס , נאור ירושלמי, אריאל אלמוגשמואל מזרחי,  ,שמואל בוקסר, סמדר אהרוני -בעד

  .שקולניק-מאיה פז, שחר רובין, רביב ורניק ,פנינה זיו, גיל אנוקוב, רמי סקליטר, לוגסי
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 .אליהו לוי -נמנע

 אושר ברוב קולות.

בנושא  18.9.2022-ועדת מלגות מיום ה פרוטוקול אישור – 9סעיף מס' 

 23-2022 – קריטריונים למלגות לשנת תשפ"ג

אחוז.  13זה כמעט אלף,  316-אלף ל 280-העלנו את תקציב המלגות מ  שמואל בוקסר:

העלנו את המלגות והוספנו סעיף נוסף, בשביל זה רשום בנפרד אנחנו מקימים קרן מלגות 

הסבה להוראה במקצועות נבחרים שקובע אגף החינוך, יש לנו  לאקדמאים שרוצים לעשות

אלף שקל מקבלים תוך שנה תעודת הוראה ואנחנו  14הסדר מיוחד עם סמינר לוינסקי תמורת 

עושים פעם ראשונה קרן כזאת זה במסגרת שדיברנו על המחסור העצום בכוח אדם חינוכי 

דברים.  2-בל את המלגה יתחייב לבהוראה בייחוד במקצועות הנדרשים ותמורת זה מי שיק

אחד, בזמן הפרקטיקה שלו שנה חייב לעבוד בנס ציונה ובנוסף חייב לתת עוד שנתיים לנס 

שנים לתת עבודה תמורת המלגה.  3ציונה תמורת המלגה שאנחנו נותנים לו זאת אומרת 

 עכשיו דפנה בואי תרדי לפרטים של המלגות עצמן.

גיד שיושב ראש ועדת המלגות שאול רומנו לא יכל להגיע הוא קודם כל אני א כהן:-דפנה קירו

ואנחנו מבקשים להודות לו על ההובלה של הנושא הזה גם חברי ועדת המלגות,  ,נמצא בחו"ל

גם נאור, סמדר, והצוות המקצועי ואליהו סליחה מחילה וטלי. והצוות המקצועי שלנו בהובלת 

 2העיר אמר ועדת המלגות דנה ואישרה  מחלקת הנוער כפיר ומור. אז אנחנו כמו שראש

אלמנטים בתוך המלגות, את המתווה נגיד הרגיל והידוע הכללי שמדבר על מלגות קהילה, 

מלגות ספורטאים והכנסנו לתוך סל המלגות גם את המלגות  מלגות פרח, מלגות פרח מיוחד,

בהתייחס למלגות  של צעד ראשון לתואר ראשון שבעצם נותן את המענה לנשים לתואר ראשון. 

והשנה לא וראש העיר אישר  מאצ'ינג תהעיזבונולמעשה שנה שעברה קיבלנו מוועדת  הנשים

שקל  5,000שקל למלגאית על מנת שהן יוכלו לקבל עוד  5,000לתת את כל הסכום שזה 

שקל לשנה שזה מאוד עוזר,  10,000ממפעל הפיס וכך הן בעצם מקבלות חבילת מענק של 

ות שבעצם כבר נמצאות בתוך התהליך ואנחנו מקווים שהן ימשיכו איתו עד מלגאי 6יש לנו 

עשינו כמה שינויים השנה ועדת המלגות דנה בהרחבה בנושא הזה והזזנו  .לקבלת התואר

וחלק הבא זה באמת תוכנית ראשונה שלנו  .ש"ח 316והסטנו אבל כמו שאמר ראש העיר 

עיר למוסדות החינוך בעיר, ובעצם בתנאי בניסיון למשוך כוח הוראה איכותי של תושבי ה

המלגה אנחנו מדברים על מספר אלמנטים בהרחבה יכולים לראות את זה גם בפרוטוקול ועדת 

המלגות. ההסבה מיועדת לאקדמאים ואקדמאיות כמובן תושבי ותושבות העיר שעושים את 

מלא של המסלול שתוך שנה מקבלים תעודת הוראה. המלגה היא בעצם מתן שכר לימוד 

פעימות. מחצית בשנת ההסבה זאת אומרת תוך כדי הלמידה והמחצית  2-ב ש"ח  14,000
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השנייה בסיום השנה הראשונה לעבודה, ההתחייבות של הסטודנטים וסטודנטיות ללמד בעצם 

במוסדות החינוך בעיר. גם בשנת ההתמחות תוך כדי הלימודים וגם שנתיים לאחר מכן באחד 

וך ציין כמקצועות נדרשים אצלנו בעיר. ביסודי מדובר במתמטיקה, המקצועות שאגף החינ

מתמטיקה, לשון, עברית, אנגלית ביולוגיה  :  אנגלית, עברית, שפה ואוריינות, ובעל יסודי

והיסטוריה. כמובן שהמלגאים יכולים לעשות את התוכנית הזאת דרך מכללת לוינסקי שעובדת 

ציינה ועדת המלגות וחשוב לנו להגיד, במידה ויבוא מלגאי שאומר אני  ,אבל ,בשיתוף פעולה

עומד בתנאים והתחייבויות באותו שכר לימוד בכל מכללה אחרת בארץ המלגה תהיה פתוחה 

לו בכפוף לאישור הצוות המקצועי ואגף החינוך לאשר את כוח האדם ככזה שמתאים לתנאים 

 הערות בבקשה.ולדרישות אצלנו בעיר. זה עד פה. שאלות 

 יש מגבלת גיל? :מאיה פז

 לא. שמואל בוקסר:

זה תוכנית מצוינת ופעולה רצינית מאוד למשבר החינוך, ואני מקווה שזו אחת מיני  :מאיה פז

 רבות שיבואו הלאה.

אני רוצה להגיד לכל מי שהגה את התוכנית יישר כוח, מאיה דיברה על זה הרבה  גיל אנוקוב:

לצאת מהקופסא וזה באמת יציאה בגדול. אני חושב שצריך להרחיב פעמים בישיבות הנהלה 

את התוכנית המיוחדת הזאת במגבלות האפשריות גם בתחום העבודה הסוציאלית, יושב פה 

מנהל אגף הרווחה. וגם לנושא של אדריכלות נוף והנדסה. גם מהנדס העיר יושב פה, צריך 

ני באמת חושב שזה באמת יציאה מהקופסא למצוא את הנתיב, יש הרבה בוגרי הנדסת בניין. א

גם כמובן על  מעולה ויישר כוח. פתרוןובאמת למחלקות שיש מצוקת כוח אדם אני חושב שזה 

 המלגות לספורטאים.

-תודה רבה. עוד שאלות? מי בעד? אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום ה שמואל בוקסר:

 . מי בעד עוד פעם? מי נגד? פה אחד.15.9.22

בנושא  2022.915.-ועדת מלגות מיום הפרוטוקול  מליאת המועצה מאשרת את החלטה:

 23-2022 –קריטריונים למלגות לשנת תשפ"ג 

 אושר פה אחד.
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 בנושאעמוס  לוגסי  שהוגשה על ידי חבר המועצה הצעה לסדר - 10סעיף מס' 

 חוסר שקיפות בניהול קבוצת הכדורגל סקציה נס ציונה.

עמוס רוצה להקריא  ,הצעה לסדר של עמוס לוגסי. כולם קראתם את ההצעה שמואל בוקסר:

אותה?
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הצעה לסדר.  -בבקשה. לכבוד ראש עיריית נס ציונה מר שמואל בוקסר. הנידון עמוס לוגסי:

 21/22חוסר שקיפות בניהול קבוצת הכדורגל סקציה נס ציונה. לקראת סיום עונת המשחקים 

עצת העיר הודעתי שפנו אליי בדרכים שונות מספר חברי של הליגה הלאומית בישיבת מו

עמותה והתריעו בפני שהקבוצה לא מנוהלת בשקיפות מלאה על ידי מר רועי אנקווה. מי שקיבל 

לידיו באמצעות הסכם את זכויות ניהול הקבוצה וכדי לא לפגוע בסיכויי הקבוצה לעלות לליגת 

. אותם חברי עמותה שפנו אליי דואגים העל התבקשתי לדחות את הדיון לאחר סיום הליגה

וחוששים לעתיד הקבוצה ובסך הכול מבקשים לקבל לידיהם דו"חות ועדכונים שהכול מתנהל 

כשורה בקבוצה ומנוהל בצורה הטובה ביותר על ידי מר רועי אנקווה. סיטואציה זו יצרה מצב 

וייבי הקבוצה בעיני שבו כמחצית מחברי העמותה מבקשים לבדוק דו"חות נחשבים ה"רעים" וא

מר רועי אנקווה בעוד שהמחצית השניייה של חברי העמותה שלא ניהלו בחייהם קבוצת כדורגל 

ואין להם צורך בקבלת עדכונים ודיווחים מצטיינים בעיניי רועי כ"טובים". עצם זה שרועי אנקווה 

שיבת מועצת לא מוכן להיפגש עם חברי עמותה ולתת להם דיווח מעלה הרבה סימני שאלה. בי

פעם נוספת את הנושא שמר רועי אנקווה לא  יהעלית 9.8.22-העיר האחרונה שהתקיימה ב

מוכן לשקיפות ולא מוכן להביא דו"חות ועדכונים לחברי עמותה שמבקשים לראות ולאשר 

שהכול פועל כשורה בניהול הקבוצה. עקב ההתנהלות המדאיגה וחוסר השקיפות של מר רועי 

עכב את מתן הערבות הבנקאית שוועדת התמיכות אישרה לטובת הבקרה אנקווה ביקשתי ל

. הוחלט בישיבה שכן לאשר את מתן הערבות ש"ח התקציבית בסך מיליון ארבע מאות אלף 

הבנקאית ובתנאי שמר רועי אנקווה יקיים ישיבת עמותה מסודרת בתוך חודש ימים ובה יציג 

העמותה. כפי שאתם יודעים, מר רועי אנקווה את כל הדו"חות ויענה על כל השאלות של חברי 

לא קיים ישיבת עמותה ומתחמק לתת את הדו"חות לחברי עמותה. מבחינתי הכתובת על הקיר. 

והפחד הגדול שלנו שהקבוצה תרד לליגה שנייה, לליגה לאומית וייצטברו חובות גדולים, מצב 

לדרכו בלי להתמודד עם  שעלול להוביל לכך שמר רועי אנקווה יזרוק את המפתחות ויילך

הבעיה. הבעיה תבוא לפתחנו, ואנחנו נצטרך לקבל את ההחלטות הקשות האם העירייה תשלם 

את החובות בכדי שהקבוצה תישאר בחיים או החלטה חלילה לסגור את הקבוצה מצב שלא 

נרצה להגיע אליו. מחלקת הנוער, הורים של מחלקת הנוער תושבי העיר פנו אליי מכיוון 

יהם נזרקים מהקבוצות לרחובות ובמקומם מביאים ילדים מערים אחרות. המדיניות במשך שילד

שנים רבות הייתה לא לזרוק ילדים מהקבוצות תושבי העיר כדי שלא יסתובבו ברחובות ובכך 

למנוע מהילדים להתדרדר למקומות לא רצויים וגם על זה אין בקרה ולאף אחד מחברי העמותה 

פת. לכן, הצעתי לראש העיר וחברי מועצת העיר לא לתקצב את והנהלת הקבוצה לא אכ

הקבוצה ולא להעביר את כספי התמיכות עד שכל חברי העמותה ללא יוצא מן הכלל יאשרו 

שהכול מתנהל כשורה בקבוצה ובניהולה. כולנו תפילה ותקווה שהקבוצה תישאר בליגת העל 

 ושהניהול יהיה תקין כמצופה. ראש העיר.

 לא להעביר? 2022יש לי שאלה לעמוס, האם אתה מדבר על תקציב  :סמדר אהרוני
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 אני מדבר מהיום והלאה. עמוס לוגסי:

הועבר. מה שאני רוצה להציע אני חושבת שזה נכון יותר. אני  2022תקציב  סמדר אהרוני:

מתנהל תקין  האםבאופן אישי אודה מעולם לא קיבלתי פנייה, לא ראיתי מסמך. לי קשה לומר 

נגמר, אני מציעה להעביר את זה לדיון  2022י לא מכירה את הנושא.  מאחר ותקציב כשאנ

בוועדת הספורט של העירייה בראשותו של ראש העיר. נבקש את המסמכים שאתה טוען שלא 

מקבלים, ננסה לסייע, זה תפקידנו. אני חושבת שזה יותר נכון, ראוי ומקצועי יהיה לדון בזה 

 דית לעניין.בוועדת ספורט שהיא ייעו

 ההצעה שלך בעיניי לא מקובלת. עמוס לוגסי:

פעם שעברה אני תמכתי כדי לתת להם. פעם שעברה הייתה לפני חודשיים משהו  שחר רובין:

כזה? חודש? אני תמכתי, והם היו אמורים לתקן, אם לא תיקנו עד היום אתה צודק. היותר 

חמור זה שבמידה וילדים מנס ציונה לא משחקים ומוציאים אותם זה כבר עובר את הגבול. אם 

לא מכיר פניות כאלה. אם עמוס אומר שהוא יודע. אני מאמין הם הפכו להיות. לא יודע. אני 

חמור מאוד כי זה אף פעם לא קרה. אני אומר את דעתי, תראו, הקבוצה  -לעמוס. אם זה קורה

הלכה לבן אדם שהוא איש עסקי, כן נשחק בראשון, כן בפתח תקווה, הכול היה עסקי, מסכים 

בר אם הילדים שלנו לא ישחקו בקבוצות איתי אני מקווה ראש העיר שמואל. בסופו של ד

 ובמגרשים שלנו אנחנו בבעיה.

אל תצהיר הצהרות. מילא תשאל שאלות. אל תצהיר הצהרות עד שאין לך את  שמואל בוקסר:

 החומר מול העיניים.

 להצהיר אני אצהיר כמה שאני רוצה. עמוס לוגסי:

ו לא נטיל אשמה ודופי בבן שחר ברגע שאתה אומר "אם" אתה לא יודע. אנחנ סמדר אהרוני:

 .אדם

 היה להם חודש לתקן. הצענו לפני חודש שהם יתקנו. שחר רובין:

 אבל תקשיב הכסף עבר כבר, איזה כסף אתה רוצה לעצור? סמדר אהרוני:

 אין שום כסף שצריך לעבור? שחר רובין:

 לא אין שום דבר. מה אתה רוצה לעצור? סמדר אהרוני:

 מרגע זה לעצור את הכסף נקודה. עבר לא עבר, מה שעבר עבר. זה לא קשור. עמוס לוגסי:

 ? אז בוא נעלה את זה עמוס.2023אתה מדבר על מאי  סמדר אהרוני:
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 בשביל זה אנחנו פה זה הצעה לסדר, להעלות את הנושא. מי בעד מי נגד. עמוס לוגסי:

 אני מבקשת להעלות את ההצעה שלי. סמדר אהרוני:

 צעות אחרות.אולי יש ה שמואל בוקסר:

שנייה סמדר. ברשותכם אני הייתי היחידי, היחידי באותה ישיבה הקודמת  רביב ורניק:

שלמרות כל ניסיונות השכנוע הצביע נגד. כבר אז הצבעתי נגד, בישיבה הקודמת. רגע, 

הצבעתי נגד גם נגד בקשת ראש הסיעה שלי הצבעתי נגד כיוון שחשבתי ואני חושב גם היום 

לנו להתערב בניהול העמותה, מצד שני אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד אם יש מצד אחד אסור 

זה  -עבירות על החוק ועמוס אי הצגה של דו"חות כספיים לחברי עמותה זה לא ניהול לא תקין

עבירה על חוק העמותות. רגע, עבירה על חוק העמותות אבל אסור לנו לשפוך את התינוק עם 

שרות סנקציה כי לפי מה שאני מבין תקני אותי אם אני טועה כבר המים כיוון שאין לנו כרגע אפ

 הועברה הערבות לבקרה. אדוני הגזבר ערן, האם עברה הערבות לבקרה?

 .2022הוא מדבר על תקציב  סמדר אהרוני:

רגע. אני מסכים עם עמוס במיליון אחוז שאנחנו לא יכולים לוותר ברגע שעמותה  רביב ורניק:

בצורה נכונה או חוקית לכאורה, לכאורה. הדברים שנאמרו לא יודע אם לא מנוהלת לדעתנו 

נכונים אבל אם לא כינסו את העמותה לאישור מאזן זה עבירה, אסור לעשות את זה. לכן אם 

זה כך אני תומך בו, תומך במה שהוא אומר לגבי יד קשה מהבחינה הזאת שזה כספי ציבור 

י זה יבוא לפתחנו, אני מסכים עם שחר, המטרה של ואנחנו לא יכולים לוותר בדברים האלה כ

הסקציה או של כל עמותת ספורט היא קודם כל ככה אני רואה את זה ילדים ואחר כך הבוגרים. 

ילדי העיר. הסנקציה כרגע אני מבין מה סמדר אומרת ואני מבקש לדעת האם יש לנו באמת 

ו את התקציב אני חושב שאפשר סנקציה כרגע נקודתית שתגידו שצריך לעבור כסף. אם גמרנ

לשלב בין הדברים לקרוא לראשי העמותה, לאיזה שהיא ועדה אבל ועדת ספורט מבחינתי אני 

חושב שזאת לא הצעה טובה ואגיד למה. ועדת ספורט היא ועדה ענקית מאוד רחבה, יושבים 

לי היא איש, לא תהיה מספיק אפקטיבית. ההצעה ש 20-30שם הרבה נציגי ציבור נכון גיל? 

פנים ולהעלות בפניו  2-איזה דרג ביניים, לקרוא לו אבל בלשון שאינה משתמעת ל

בקשה/דרישה להגיע ולהסביר מדוע לא מקיים את חוק העמותות לכאורה, ונותן לחברי 

העמותה המכובדים את הדו"חות. במידה ואכן חברי אותה ועדה שנקים תראה כמו שעמוס 

, נחזיר את זה לשולחן המליאה ונחליט שהוא לא מקבל אומר שהוא לא מוכן לשתף פעולה

 יותר כספים.

אנחנו כגוף שנותן תמיכות אנחנו צריכים לפקח על השימוש בכספי  שולמית מנדלמן כהן:

התמיכה, אנחנו לא נכנסים לניהול עמותות על אף שהן עמותות שנתמכות על ידי העירייה, 
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מכוחו נותנים תמיכות זה הפיקוח על שימוש  אנחנו הכלי שלנו על פי נוהל משרד הפנים כי

בכספי התמיכה ולא להקים ועדה למשל שתחקור את דרכי התנהלות העמותה. זה לא 

 של העירייה. הבפררוגטיב

בעיקרון כל עמותה נדרשת כדי לקבל את התמיכה להגיש מספר רב של מסמכים  ערן לבב:

ביניהם תקציב לאותה שנה, דו"ח כספי של שנה קודמת ומאזן בוחן של השנה הנוכחית. מעבר 

לזה מעסיקים רואה חשבון חיצוני שמדי פעם אנחנו לא עושים כל שנה לכל עמותה ביקורת 

יצוני שעושה בדיקה לעמותות ומגיש לנו דו"ח על אבל מדי פעם שולחים רואה חשבון ח

 פקחההתנהלות הכספית. הדבר האחרון הוא על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים העירייה ממנה מ

מטעם העירייה שמלווה את העמותות ואמור להגיד לי שהוא אמור לבדוק את השימוש בכספי 

 התמיכה לאותה שנה ולהמליץ לי האם לשלם או לא לשלם.

טוב שמענו כולנו את הדברים של חבר המועצה. עמוס איש מאוד מוערך, הוא  אלמוג:אריאל 

שנים תורם מעצמו בהתנדבות כמו כולנו, מגיע ועושה, אני חושב שצריך לשמוע לו להקשיב לו 

בכובד ראש, הוא אמר פה דברים מאוד קשים, אני חלילה לא רוצה להיות בצד של איזה משהו 

א ורכש את הזכויות בקבוצה אבל אני חושב שצריך לעשות את שחלילה יפגע במשקיע שב

הדבר הבא וככה זה גם הצליח עם בית הכנסת בן פורת יוסף בזכות הדברים האלה. אני חושב 

ראש העיר אני שואל את היועצת המשפטית האם יש אפשרות, נתייעץ איתה, האם יש אפשרות 

סגנים יחד עם ראש העיר, יחד עם באמצעות הסגנים נניח שראש העיר ממנה את שלושת ה

עמוס, כמובן, נשב איתו בשיחה יזומה, נקרא לו לפגישה, נדבר איתו, נקרא לו שלושת הסגנים 

יחד עם ראש העיר. לבחור צוות שישב איתו, ישמע אותו, מה יש לו להגיד, מה יש לעמוס 

 .להגיד

 היה לו חודש אריאל. שחר רובין:

ת, ועד אז אם יש כספים להעביר לו או משהו לא להעביר לו בסדר נעשה מיידי אריאל אלמוג:

 כלום עד שהוא יתאפס על עצמו כי יש דברים חמורים שאומר עמוס, צריך להקשיב ולשמוע.

אני אוהבת את ההצעה הזאת, אני רק חייבת להוסיף משהו, הייתי מאוד  סמדר אהרוני:

בל פנייה? רק עמוס. אנחנו לא שמיחה שנקבל איזה פנייה מחברי העמותה. מישהו ממכם קי

 קיבלנו. 

 .יש לך בעיה -אם את לא מאמינה לי עמוס לוגסי:

לא אמרתי את זה חלילה. אני רוצה להציע שחברי העמותה שמתלוננים  סמדר אהרוני:

 אם נעלבת אני מתנצלת מראש, יותר מזה אני לא יכולה לומר. שישלחו פנייה מסודרת.
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 פנו אליי. עמוס לוגסי:

 מעולה, בסדר גמור. אהרוני:סמדר 

 אני מציע לוועדה להכניס את רביב שהוא איש טוב שמבין בספורט. שמואל בוקסר:

אפשר כמה מילים? קודם כל בנוגע לישיבה הקודמת אני נמנעתי וגם אלי וגם  גיל אנוקוב:

. אני רוצה טיפה לגעת בהצעה של עמוס, עמוס מזקק קואליציוניתעמוס, יש לנו התחייבות 

מעשה את העניין הזה ואומר כל מה שהיה עד היום מכיוון שהעמותה או מי שמחזיק את ל

זכויות הניהול לא קיים את החלטת המועצה מהשלב הזה לא מעבירים לו כספים. מה נעשה 

בשלב מתקדם יותר, בין אם נבחר ועדות ספורט או כל דבר אחר, הכול מקובל מבחינתי אבל 

 כרגע מי שקיבל זכויות ניהול לא קיים החלטת מועצה. כרגע מבחינת מה שעמוס אומר

איזה החלטת מועצה לא קיבל? סליחה. הוא אומר שהוא לא קיבל החלטת  שמואל בוקסר:

 המועצה. איזה החלטה?

בישיבת המועצה, אם יש פה איזה אי דיוק בדברים. אני מדבר על ההחלטה מהדיון  גיל אנוקוב:

העיר. לגבי מה שערן אמר הוא אמר שנעשתה ביקורת האחרון. משפט אחרון ברשותך ראש 

לגבי ניהול הכספי של כספי העמותה, מה שרביב דייק הוא דייק לגבי התנהלות משפטית, 

 אסיפה כללית של עמותה, בחירת הנהלה וכו', היבטים משפטיים של ניהול העמותה.

ית משפטית זה לא מסוג הדברים שאנחנו בוחנים ברמה הפורמל שולמית מנדלמן כהן:

כשנותנים תמיכה. אפשר לשלב את המפקח שלנו על שימוש בכספי תמיכה שישתלב בבדיקה 

 .לדעת איך משתמשים בכספים, מי הגופים שמתנהלים עם הכספים האלה

כאנשי ציבור אנחנו יכולים להידרש מה שעמוס אמר אם זה יבוא לפתחנו נצטרך  רביב ורניק:

חשוב כמו שמקיימים עכשיו ואני מברך על זה, ולמה לא העלנו להגיד למה לא קיימנו דיון מאוד 

שאלות ותהיות במידה ותקרה הקטסטרופה הכלכלית. זה אני חושב שאנחנו חייבים לדבר וטוב 

 שאנחנו מדברים ובוחנים את זה.

תביא תוצאות פה  ,אז מה מציעים פה? שתקום ועדה שתקיים דיון מסודר שמואל בוקסר:

אבל התנהלות אגודה אמרה לנו היועצת המשפטית, לא  .לשולחן הזה, והשולחן הזה יחליט

 לנו, אין לנו את הזכות בכלל וזה לא המדד שלנו. התנהלות אגודה עם הכספים שאנחנו הקצבנו.

 אני חושב, לצערי הרב, כנראה שאתם אמנם משופשפים וחברי מועצה ותיקים אבל אליהו לוי:

אני ראיתי את הנולד ובגלל זה נמנעתי והבנתי חודש לא יספיק לאותו אדם לא מכיר אותו לא 

ראיתי אותו, וזה לא יספיק עוד חודשיים וזה לא יקרה, אין שום ועדה, הוועדות האלה לצערי 

הרב כשלון גדול, מחילה מחבריי, כישלון גדול בנושא פורת יוסף, אני לא חושב שצריך לחזור 
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הזה. הדבר היחידי שכן אשמח לעשות זה אני חושב בן אדם בין המקצועיים פה זה  על הדבר

עמוס שהוא ינהל את המשא ומתן מולו ואם הוא לא יעמוד בהסכמים אסור לנו להעביר כסף כי 

זה כספי ציבור, ואסור לנו לפגוע בציבור כי הכסף הזה חשוב לא רק לנו אלא לכל תושבי העיר 

 וגם הקבוצה.

שולמית את הזכרת שיש לנו מפקח, אני מזכיר שהתעקשנו בדיון שיהיה מפקח  ושלמי:נאור יר

נו אח על פי התקנה שלפיה מילמפקעם הבנה בספורט. השאלה שלי אלייך מה הוא עושה ה

את זה, מה הוא עושה לאורך השנה? יש לנו דברים שמותר ואסור להתערב, מה הוא בודק? 

 הפורמלית מה שקורה שם? למי מדווח? מה אנחנו יודעים ברמה

אני מציעה שערן יענה כי על פי הנוהל ועדת התמיכות נותנת הנחיות  שולמית מנדלמן כהן:

 למפקחים.

בעיקרון המפקחים שלנו בכל התחומים, גם בספורט, גם בנוער, שזה כפיר ובספורט  ערן לבב:

פי התמיכה שאנחנו שזה ירון וגם בעמותות רווחה והדת יש לנו מפקחים שאמורים לבדוק שכס

מעבירים משמשים למה שהם הציעו בתמיכה. כשהם מגישים את בקשת התמיכה הם רושמים 

מה מטרות התמיכה,  יש הרבה מסמכים והרבה ניירות וגם תקציב. המפקחים שלנו אמורים 

לראות שהם משתמשים בכסף הזה למטרות שהם הצהירו בתמיכה ולשמה ניתנו. מעבר לכך, 

ראי חשבון או כלכלנים, אנחנו מעסיקים רואה ול אותם מפקחים שלנו לא מאחר ובדרך כל

חשבון חיצוני כמו שאמרתי קודם, שמלווה אותנו ומדי פעם שולחים אותו כל פעם למספר 

עמותות שם הוא עושה ביקורת עומק על הדו"ח הכספי  3-4עמותות אחר לעשות ביקורת בין 

 ומגיש המלצות.

אבל המפקחים לפי מה הם בודקים? דיווחים שמקבלים בכתב? שיחות טלפון?  נאור ירושלמי:

 מה הם עושים?

הם צריכים לפנות לעמותה לבקש מסמכים, להגיע לעמותה, לבקר, לבדוק ולהוציא  ערן לבב:

 דו"ח, מעבירים אותו אליי ובדו"ח הם ממליצים אם לשחרר את הכסף לעמותה או לא.

. יש ש"ח  5,000-מתעקש, יש עמותות שאנחנו תומכים בהם בסליחה שאני  נאור ירושלמי:

. האם ההתייחסות זהה לעמותות ש"ח או במיליון  ש"ח עמותות שתומכים בהם בחצי מיליון 

כאלה וכאלה? ושוב זה הספורט לעומת הרווחה ושירותים חברתיים, זה ההבדל בין העמותות. 

 מה עושים לעמותות שתומכים בכסף גדול?

כמו שאמרתי הרואה חשבון החיצוני אנחנו שולחים אותו רק לעמותות שמקבלות  ערן לבב:

-2,000סכומים מהותיים, לא אקח רואה חשבון בעלות גבוהה ואשלח אותו לעמותה שמקבלת 

 . שולחים לעמותות שהיקף התמיכה מהותי.ש"ח  -3,000
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בודק ושולח אנשים  שנים. אתה אומר שאתה 6ערן כמה זמן אתה גזבר העירייה?  עמוס לוגסי:

נכון? בעונה שהקבוצה ירדה ליגה אתה יודע כמה חוב היה? אתה בדקת? מה עשית? הדו"חות 

 מיליון שקל היה, זה מה שיקרה עכשיו. 2הכספיים, מבחינתך הכול היה בסדר, אבל חוב 

 זה לא מפריע לי שיש חוב. ערן לבב:

 .זה לא מפריע. לך זה לא מפריע, זו הבעיה עמוס לוגסי:

 מי שילם את זה? הוא. הבחור שילם את החובות. שמואל בוקסר:

 למה הבאנו אותו? עמוס לוגסי:

 מיליון חוב. 2אם הוא לא היה בא? היינו נשארים עם קבוצה שירדה ליגה, עם  שמואל בוקסר:

 אני החזקתי את הקבוצה הזאת ואני הבאתי כסף מהבית שלי. .לא בטוח עמוס לוגסי:

מיליון שקל, הבחור  2אנחנו יודעים להסתכל על ניירת ומספרים. היה חוב של  שמואל בוקסר:

שנים להחזיר את החובות, סיים את זה תוך שנה  3שבא וקיבל את הניהול התחייב בחוזה תוך 

 וקצת. 

אז אני מבקשת להעלות הצעה לקיים ישיבה ספציפית לעניין הזה, לדון בזה  סמדר אהרוני:

 פורום שיוחלט. הייתה הצעה של סגנים, ראיתי שאלי מתנגד.איזה ב בצורה מסודרת

אני רוצה להוסיף את רביב שהוא באמת איש ספורט ברמ"ח איבריו ואת הרואה  שמואל בוקסר:

 ירון לוי. ואת ,חשבון החיצוני שיעשה עוד פעם בדיקה

אני  גם אנשי ספורט שקצת מבינים, וההצעה שלי היא לקיים פורום שבו יהי סמדר אהרוני:

פחות מבינה בספורט, כמובן שראש העיר יהיה נוכח הוא יקיים את הפורום הזה, יהיה הסגנים, 

פורום שכל מי שרוצה להיות   -מי עוד רוצה? גיל?  .עמוס ורביב בסדר גמור. עליי זה מקובל

בנושא הספורט,  SAYשותף בו שיהיה בסדר? תבואו, תביאו שכנים גם. העיקר שיהיה לכם 

   בינה בזה כלום.אני לא מ

דבר שני יהיה הרואה חשבון שמלווה את העמותה ובוחן מבחינתנו, ירון הממונה על הבדיקות 

 .ושם יהיה דיון, ערן הגזבר, יועצת משפטית

 לא חייב. שמואל בוקסר:

 וזה תחום בזמן? רביב ורניק:
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מבקשים קודם תהיה ביקורת של רואה חשבון שלנו, נשלח לו גם מכתב מה  שמואל בוקסר:

 בנוסף.

בוא נקבע איזה שהוא לוח זמנים לעניין הזה אדוני ראש העיר. ואני מציעה  סמדר אהרוני:

 ימים.דמקלבקש מסמכים 

 תיכף אחרי החגים. שמואל בוקסר:

 התכנסות מיד אחרי החגים, נשב על זה.שראש העיר אמר  סמדר אהרוני:

 צריך להיות מועד מדויק ולא בגדול אחרי החגים. פנינה זיו:

 ראש העיר תעלה להצבעה. עמוס לוגסי:

 מליאהיוצאית מהמאיה פז 

תן לי לנהל את זה. נאור אתה צודק נקבע זמן, מישהו יכול לפתוח יומן? כמה  שמואל בוקסר:

 לך לעשות את הביקורת? חייקזמן 

 .שלושה-שבועיים ערן לבב:

 נעשה את זה בשבוע הראשון של נובמבר נראה לך בסדר? שמואל בוקסר:

איך  ,רואה חשבון צריך להיכנס לעשות את העבודה, אני לא יכול מהיום להיום. חגים ערן לבב:

 הוא יעבוד?

ראש העיר תעלה את זה להצבעה. שתי הצעות בבקשה שיצביעו, מי שיש רוב  עמוס לוגסי:

 שלום להתראות. הצעה, הצעה. קודם כל הצעה שלי תעלה, הצבעה. זה הכול. אחר כך.

אתה מציע עמוס, לא להעביר את כספי התמיכות עד שכל חברי העמותה ללא  שמואל בוקסר:

ובניהולה. יש לי רק שאלת הבהרה. כמה  יוצא מהכלל יאשרו שהכול מתנהל כשורה בקבוצה

 חברי עמותה יש?

 כמה שיש. עמוס לוגסי:

 ?30ואם יש  שמואל בוקסר:

 .30שיהיה  עמוס לוגסי:

 ואני באמת לא יודע כמה, אז כמה? 30אם יש  שמואל בוקסר:
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 . מה זה משנה? התפטרו עכשיו לפני כמה זמן אנשים.30אין  עמוס לוגסי:

 ?20אם יש , 20יש  שמואל בוקסר:

 .20-כולם, כל ה עמוס לוגסי:

יגיד שזה לא בסדר? אז  20-עמוס תן לי אני שואל אותך שאלה. ואם אחד מה שמואל בוקסר:

 גמרנו? סוגרים את העמותה?

 לא סוגרים שום דבר. הכול בסדר. עמוס לוגסי:

מה  יגיד לא מוצא חן בעיניי 20-מה עושים? עמוס אני שואל. אם אחד מה שמואל בוקסר:

 יקרה?

 זה לא יקרה, כי כולם רוצים בטובת הקבוצה. עמוס לוגסי:

יש פה כל חברי העמותה ללא יוצא מן הכלל יאשרו. אם אחד לא יאשר,  לא, שמואל בוקסר:

 מה יקרה? סוגרים את העסק?

 איזה סוגרים? סוגרים את מה? לא נותנים כסף. עמוס לוגסי:

ויגיד לא מוצא חן בעיניי על  20-עמותה אחד מ יבוא חבר, חברים 20אם יש  שמואל בוקסר:

 זה נביא את זה לדיון במועצת העיר? רציני? אולי אנחנו ננהל את העמותה גם? 

אני לא אומר לנהל את העמותה, אבל אני אומר, במידה ואחד יגיד שזה לא טוב,  שחר רובין:

שיו אנחנו עוד פעם למליאה, עככבר נביא עוד פעם למליאה, אבל לפני חודש הבאנו את זה 

 במליאה.

הצעות. הצעה אחת של עמוס שאומרת, הצעת  2הבנו אותך. טוב נעלה  שמואל בוקסר:

החלטה לא להעביר כל כספי תמיכות עד שכל חברי העמותה ללא יוצא מהכלל יאשרו שהכול 

ועדה של הסגנים  לקייםמתנהל כשורה בקבוצה ובניהולה. הצעה שנייה של סמדר אומרת 

עמוס רביב וגיל, ואנשי המקצוע זה הגזבר ירון לוי, והרואה חשבון מטעם העירייה שיעשו 

 .ות הבדיקה בשבוע הראשון בנובמברבדיקה, ואנחנו נשב עם תוצא

הצעות. מי בעד ההצעה של עמוס? גיל, אלי לוי, שחר, עמוס ואריאל אלמוג. מי בעד  2יש 

ההצעה של אור, אריאל אלמוג, רביב, פנינה וגיל, וראש העיר, וסמדר. נההצעה של סמדר? 

 סמדר עברה. 
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בדיקת ספרי עמותת הכדורגל. לאחר ישיבה מליאת המועצה מאשרת החלטה: 

ערן , אנוקוב , גילורניק , רביבלוגסי , , עמוסראש העיר סגני ,ראש העיר בהשתתפות

 ת בתחילת נובמבר.יביאו תוצאו מטעם העירייה,ורואי החשבון לבב 

, גיל אנוקוב ,פנינה זיו, נאור ירושלמי, אריאל אלמוגשמואל בוקסר, סמדר אהרוני,  -בעד

 .רביב ורניק

 אושר ברוב קולות. שחר רובין ,רמי סקליטר, עמוס לוגסי , שמואל מזרחי,אליהו לוי -נגד

 מאיה פז חוזרת למליאה

אני מגיש את ההתפטרות שלי בתור חבר ומחזיק תיק  ,רגע אני כבר באתי מוכן עמוס לוגסי:

 הספורט, תנהלו אתם את הספורט, שיהיה לכם בהצלחה.

 .טוב עמוס אני מבקש ממך לחשוב שנית שמואל בוקסר:

 ין לי מה לעשות עם התיק הזה.אלא חושב. עמוס לוגסי:

 זה לא נגדך עמוס. ?למה שמואל בוקסר:

 -דר. אם הולכים נגדיאני לא כועס, הכול בס עמוס לוגסי:

לא הולכים נגדך, הולכים איתך, אתה טועה. אמרתי לך עמוס ההצבעה נגמרה  שמואל בוקסר:

 אבל אמרתי לך כבר קודם.

 אני באתי מוכן עם מכתב כי אני יודע. עמוס לוגסי:

עמוס אמרתי לך גם קודם אני בעד ההצעה שלך בתנאי אחד. שלא יהיה כתוב  שמואל בוקסר:

 .עמותה פה אחדכל חברי ה

 זה לא אומר כלום, יש לו רוב עכשיו בגלל זה אין ישיבות בכלל, בגלל שיש לו רוב. עמוס לוגסי:

 עמוס חבל באמת. שמואל בוקסר:

עמוס בחיים לא  אם עמוס מגיע למצב כזה סימן שבאמת המצב שם לא טוב. אריאל אלמוג:

 היה ככה עצבני. בחיים לא היה ככה.

אני מקשיב לו, אני מקשיב לו. חבל, אני לא קיבלתי את המכתב הזה, שיביא  שמואל בוקסר:

 את זה באופן רשמי, מסודר.

 עמוס מדבר מהלב. שחר רובין:
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 העניין הוא כבד מדי וזה המון פרטים לדון פה ככה. אנחנו עוברים לעדכונים. שמואל בוקסר:
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 עדכונים. - 11סעיף מס' 

 הכחולחתימה על הסכם עקרונות לקו 

אנחנו חתמנו עם משרד התחבורה . חתימה על הסכם עקרונות לקו הכחול שמואל בוקסר:

ונתיבי איילון על הסכם על הקו הכחול, הקו הזה יתחיל בבילו ויסתיים בצומת חולון, מדינת 

מיליארד ש"ח בקו הזה, נס ציונה חתמה על הסכם, הסכם עם  2.3ישראל הולכת להשקיע 

מיליון שקל נס ציונה הולכים להשקיע בנס ציונה מגבול  450יבי צבוע, כסף צבוע, סעיף תקצ

נתיבי תחבורה ציבורית, באמצע ומרכז  2נתיבים,  3-רחובות עד גבול ראשון להפוך את הכול ל

העיר בין צומת רבין לצומת הבנים הופך למדרחוב של תחבורה ציבורית בלבד. ההסכם הזה 

כתוב בו, לא הכול, חלק, עכשיו אנחנו עוסקים בהסכם הסכם מאוד מפורט, מי שירצה הכול 

המפורט בפרטים ממש של הסלילה של עקירה, דרך אגב אפילו עצים, הולכים לטעת פה מעל 

עצים אפילו הם הוזמנו כבר במשתלות כדי שיגיעו גדולים כשנגיע. בהסכם הזה אנחנו  1,000

ההסכם  .חדש של כל הכביש הראשימקבלים בנוסף לשדרוג לבנייה מחדש זה עדכון, לבנייה מ

הזה הוא הסכם מכונן בהיסטוריה של נס ציונה, ההסכם הזה הולך לשנות את כל העיר, אנחנו 

מגדירים את זה, הולך להחזיר את הלב למרכז העיר, וההשקעה היא השקעת עתק דרך אגב 

עלות ניקוז מי שראה לכיוון רחובות התחילו כבר מצד ימין כבר עשו חשיפה בשביל להתחיל ת

מרץ שנה הבאה יתחילו לסלול את הנתיב השלישי בדרך לרחובות, -בצד ימין כי בפברואר

. תיכף אחרי זה יתחילו לסלול לכיוון ראשון, 2נתיבים, מאיתנו לרחובות רק  3מרחובות אלינו יש 

. בנוסף, ההסכם הזה נותן דרכים עוקפות למה שאנחנו 2024לתוך נס ציונה יתחילו בשנת 

רים, נותן רמזור חדש, תאורה חדשה בכל הרחוב, הורדת כל החשמל לתת קרקעי, גם סוג

מיליון שקל לשבילי אופנים בעיר. ההסכם הזה  30ברחובות העוקפים, ההסכם הזה נותן לנו 

נותן מובל ניקוז חדש מתחת לרחוב ויצמן שיתחיל באוטובוס ויסתיים בנחלת ראובן, ויכנס 

ם היום מתחת לכביש שעובר דרך רחוב טפר עד ז'בוטינסקי ויעזור משם, יעקוף את המובל הקיי

אנחנו עובדים דרך אגב על הפרויקט הזה כבר שנה וחצי, ואני  .תהשיטפונולנו מאוד בקטע של 

באמת אני פה רוצה להודות לשרה על החתימה ובנוסף הטקס היה פה כמה סימבולי במקום 

השרה לזרז את האישור של התחבורה  שהקימו את נס ציונה, בסוף הטקס ביקשנו את

הציבורית בתוך נס ציונה כפי שאתם יודעים לפני שנתיים עשינו שיתוף ציבור, עשינו תוכנית 

מיליון שקל למימוש  10רק לא היה תקציב, השרה אישרה  ותהאינסטנצישעברה את כל 

זרת השם מיליון למימוש עד פברואר שנה הבאה. מקווה ובע 450-התוכנית הזאת בנוסף ל

שזה יהיה ואז גם תהיה לנו תחבורה ציבורית זמינה, מסודרת עם הרבה מאוד קווים שדרך 

קווים  3דקות כל קו,  20מהם יגיעו לתחנת הרכבת רחובות, יקיפו את כל נס ציונה כל  3אגב 

מהוואלי וטירת שלום, אני חושב שהפרויקט הזה זאת בשורה שבאמת קודם כל חיכינו לה 

 בשורה שהולכת לשנות את מרכז העיר נס ציונה לחלוטין. זהו זה העדכון עד כאן. הרבה שנים ו
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קודם כל הפרויקט מבורך, הוא מבורך ברוך השם תודה לאל. לגבי המוביל של  אליהו לוי:

 .המים, אני הבנתי שהוא הולך להיות בשכונה החדשה

הנוסף הולך להיות לא קשור לשכונה החדשה בכלל. המובל של המים  -לא  שמואל בוקסר:

, עוד תהשיטפונויש את שבה אוטובוס יש את הנקודה ליד תחנת ה  - מתחת לרחוב ויצמן 

מובל של מטר וחצי קוטר יחפרו אותו מתחת לרחוב ויצמן שיגיע עד נחלת ראובן ושמה הוא 

 יפנה ימינה ויכנס לנחל נס ציונה.

זאת אומרת שמה שיש לנו היום עם הגנרטורים והמשאבות וכל המאגר הזה הוא  אליהו לוי:

 לא יהיה?

יהיה ועוד איך. זה בא לעזור לנו לאגור את המים שמגיעים מראשון שהם  שמואל בוקסר:

 משאבות והכול.המהמים שנס ציונה נותנת, וזה יהיה עם המאגרים,  2בערך פי 

 ונה חדשה לעשות דבר כזה?נראה לך הגיוני בתוך שכ אליהו לוי:

איזה שכונה חדשה? אה אתה מדבר על המאגר של פיקוד העורף? לא רק  שמואל בוקסר:

שאנחנו עושים, זה הולך להיות אגם קבוע בתור פארק, זה הולך להיות מאגר קבוע, נציג עוד 

 , האגם הזה הולך להיות אגם קבוע שיהיהםמעט באחת הישיבות הבאות מה הולכים לעשות ש

 בו מים כל השנה. דרך אגב, וזה חלק מהשצ"פ של שכונת נאות יוסף, יוסי שבו.

שאלה קצרה. אני גם חושב שזה מבורך, רק אני רוצה לשאול שאלה לגבי הנוף.  רביב ורניק:

עד כמה מעורבים בתוך, אני מבין שיש חשיבה תחבורתית והכול, מכיוון שזה הולך לשנות את 

י מרכז העיר נס ציונה, עד כמה מעורבים אדריכלי נוף בכל הנושא כל פניה אמרת בעצמך את פנ

 הזה, וכמה משקל יש לנוף בתוך כל העניין התחבורתי?

אני רוצה להגיד לכם שברמת הנוף יש פה השקעה מאוד אינטנסיבית שלנו,  ל:אימלבועז ג

נו עצים הולכים להישתל בפרויקט הזה רק של רחוב ויצמן, כמובן שאנח 1000-למעלה מ

מדברים גם על כבישים עוקפים, הולכים לשתול גם ברחוב יצחק רבין, וגם ברחוב הנפת הדגל, 

עצים כמובן כל הנושא של שפת הרחוב והפיתוח הנופי,  1000-וגם שדרות העמק למעלה מ

ריצופים שהולכים להיות, זה נעשה יחד עם אגף שפע, עם מחלקת גנים, מדקדקים בכל פרט 

ו לתוצאות מאוד טובות. העצים כבר היום הולכים להישתל במשתלות ופרט. נכנסים הגענ

 שכשיגיעו לשטח יהיו עצים בוגרים שיתנו נוף וצל.

יועצים. המדינה מממנת את זה, עובדים  50רביב יש פה בפרויקט הזה אולי  שמואל בוקסר:

 לא אנחנו. ,נתיבי איילון והיועצים בחר אתעל זה שנה, 

 איזה סוגי עץ שותלים? איזה עץ? שחר רובין:
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אם תרצה, אנחנו ניתן לך את הפרטים. מי , באמת שאני לא זוכר, הכול רשום שמואל בוקסר:

 שיתעניין בעצים נעביר לו שמות וסוגים. העדכון הבא זה נסיעה של גיל אנוקוב לזולינגן. 

נסיעה  1.9-נסעתי לפסטיבל תרבות ואיכות הסביבה, ניתן לכם את הלו"ז, ב גיל אנוקוב:

התכנסות בבניין העירייה, חתימה בספר העיר,  2.9-ופגישה עם אחראית קשרי חוץ בעיר, ב

ביקור  3.9-ערב רשמית. ב פגישה עם נציגי ציבור ונציגי אגודת ידידות זולינגן נס ציונה וארוחת

מצגת וסיור בגן אקולוגי של בית הספר. ביקור בפסטיבל תרבות ואיכות  בבית ספר תיכון עירוני,

הסביבה, ופגישה עם חברי אגודת ידידות זולינגן נס ציונה, ביקור במטה הלוגיסטי ושיח עם 

-מהנדס העיר. בהמשך סיור בעיר וביקור באתר בו שכן בית הכנסת שנהרס על ידי הנאצים ב

ביוזמת עיריית זולינגן נתלה על הבניין העתיק העתק  2022, אני רוצה לציין שבתחילת 1938

ביקרתי  4.9-של מגן דוד שהיה על בית הכנסת, באותם שנים. לאחר מכן ארוחת ערב רשמית. ב

בבית הקברות היהודי העתיק יחד עם נציגי אגודת הידידות נס ציונה זולינגן, ובאותו יום חזרתי 

ניסטרטיבי של תיכון קריית המדע מר ניסים לישראל. לנסיעה הצטרף אליי המנהל האדמי

קורדובה, יכול להגיד ברמה האישית שלא יכולתי לאחל לעצמי שותף ייצוגי ומכובד טוב יותר 

למסע הזה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לסגנית ראש העיר ומחזיקת תיק קשרי חוץ 

מיוחדת לעוזרת שלך רינת סמדר אהרוני על ההצעה לנסוע כנציג העיר. ברצוני להוסיף תודה 

אני  אלון על המאמץ השקעה ושעות כולל מחוץ לשעות העבודה הרשמיות שהושקע בביקור.

 מבקש להודות לראש עיריית זולינגן וסגן ראש העיר וכל המכובדים.

רק הערה תפסיקו לקרוא לבית ספר פארק המדע. פארק המדע על שם יצחק  רביב ורניק:

 נבון.

. טוב תודה רבה. כמה מילים על הביקור שלי. הייתי בזולינגן היה שם צודק שמואל בוקסר:

ומיוחד קוראים לו יום הכיפה, משטרת זולינגן הולכים עם כיפה, כל הגויים  יייחודאירוע מאוד 

היה מאוד מאוד מרשים,  .יהודים כולל ראש הקהילה היהודית בגרמניה 10עם כיפה, אולי 

מאוד אימצו את  - תהשיטפונוה לידידות, נתתי הרצאה על שנ 35קהילה מאוד אוהדת ותומכת 

אני רק רוצה לציין נסעתי עם רעייתי, חגית, וכל  .הקטע של מאגרי השהייה, מאוד התלהבו

הנסיעה שלי ושל רעייתי מומנה על ידי מכספי הפרטי, לא לקחתי אגורה מהכסף הציבורי לא 

נס ציונים שנסעו, גם הם נסעו  3היו עוד  לנסיעה, לא לשהות, לא לשום דבר. ככה אני נסעתי.

מכספם הפרטי לחלוטין, לא ביקשו מימון אז גם לא קיבלו מימון, הכול היה נסיעה פרטית, זה 

חיה כהן ורפי שניצר שהם התחילו לפני הרבה מאוד שנים, הם ממש בני בית, ביקשו להתלוות 

ייתי. אני באמת הייתי הרבה על חשבונם אמרתי בשמחה גדולה כיוון שהביקור הרשמי אני ה

 חמה. ומאוד פעמים בגרמניה עשרות אם לא הרבה יותר, פשוט קהילה אוהבת ישראל 

 תודה רבה. העדכון הבא, מינוי מנכ"ל לחכ"ל. 
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 מינוי מנכ"ל לחכ"ל

מינינו מנכ"ל לחברה הכלכלית בנס ציונה אחרי תהליך שלקח כמה חודשים, הרבה. מינוי 

לא הייתה החלטה שלנו, משרד הפנים לא  . זוה של משרד הפניםהמנכ"ל נעשה אחרי הורא

סדרת החברה כחברה כלכלית מסודרת עד שלא נמנה מנכ"ל. הייתה אהיה מוכן לאשר את 

ועדה שנבחרה, זה הייתה ועדה סטטוטורית שמינה אותה משרד הפנים לנס ציונה לחברה 

בחברה, שני הנציגים האחרים הכלכלית היה נציג אחד בוועדה, משה שפורן שהוא דירקטור 

היו נציג משרד הפנים ונציג חברה כלכלית של מודיעין נדמה לי. של עיר אחרת, שבחרו אותם 

המון ישיבות המון מועמדים, בסוף ב ובדקה משרד הפנים לא אנחנו, הוועדה הזאת התכנסה 

קרני, יש לו ניסיון . קוראים לו תומר מהםשמות, הדירקטוריון בחר אחד  2הגישה לדירקטוריון 

רחב הוא היה בחברה הכלכלית בתל אביב, עכשיו הוא בחברה הכלכלית בנתניה, אחראי על 

הוא הקים למשל את פארק  ,כל הקטע של פינוי בינוי בנתניה שזה עסק כבד, הרבה מאוד ניסיון

הרכבת בתל אביב כשהיה בחברה הכלכלית בתל אביב. אז זה לעדכון, והוא יתחיל לעבוד 

. ואז המנכ"לית שלנו שהיא ממלאת מקום המנכ"ל שם ללא 2022חכ"ל בראשון לנובמבר ב

סוף סוף ששכר תגיד תודה רבה נעשה לה מסיבת פרידה מהחברה הכלכלית, גם הגזבר שמח 

 .םלא יצטרך לחתום ש

  הסכם להקמת המקווה בטירת שלום

ם, ההסכם נחתם עם העדכון הרביעי, אנחנו חתמנו על הסכם להקמת המקווה בטירת שלו

חברת טוהר המקוואות בע"מ. הוא מבטא את העקרונות החוזיים כפי שפורסמו במכרז שבוטל 

בשינויים קלים שהוכנסו בתיאום עם הגורמים המקצועיים אצלנו, לעניין לוחות  ,בהיעדר הצעות

 למינימוםביצוע, מפרט טכני, מועדי תשלום לקבלן, כמו כן קיימת התחייבות הזמנים של 

מיליון ש"ח, אישור התרומה והנצחה יהיו על פי נוהל  1.2כספית מצד הקבלן בסך של השקעה 

תרומות של משרד הפנים המבטיח את הצורך בהמלצה של ועדת התרומות העירונית, אישור 

ראש העיר ועדכון מועצת העיר. חשבנו שנספיק לעשות את אבן הפינה לפני ראש השנה, נעשה 

ת מסודר, כולם יוזמנו כשיהיה באמת מקדח שיחפור את היסודות, לא את אבן הפינה הרשמי

 עושים משחקים לא שמים רק שלט. בעזרת השם תיכף אחרי החגים. תודה רבה לכולם.

 אני רוצה להגיד קודם כל ברוך השם תודה לאל שנבנה מקווה.  אליהו לוי:

ל הספורט של בהמשך להצעה שהציע מה שהציע עמוס לגבי העמותה ש אריאל אלמוג:

הכדורגל. קודם כל אני שמח שכולם הצביעו בעד, רובם הצביעו בעד מה שעמוס ביקש, מצד 

 -שני

 הצבענו אותו דבר עם שינוי קטן. שמואל בוקסר:
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מצד שני, עלתה כאן הצעה להקים צוות שבנוי מחברי מועצה וסגני ראש העיר  אריאל אלמוג:

ק את הנושא הזה ותקבל החלטות להמשך ואני וראש העיר וחבר המועצה עמוס לוגסי שתבדו

חושב שככה צריך להיות. אני ביקשתי מעמוס לקבל חזרה את המכתב להחזיר חזרה את 

המכתב אליו שלא יתפטר, אנחנו כולם פה מגבים אותך. אני חושב שאתה עושה עבודה 

ים, כולנו מדהימה ואסור לנו להפקיר אותך רגע אחד. כולנו פה איתך כולל ראש העיר, הסגנ

 איתך ביחד ומודים לך על כל מה שאתה עושה בהרבה מאוד ועדות ובמיוחד גם בספורט.

אז אני רוצה להודות באמת לאריאל שהביא לשלום הרי זה ויכוח, ואני שמח  שמואל בוקסר:

שעמוס לקח את המכתב, עמוס אתה מבחינתי תוביל גם את הוועדה, אין לנו בעיה עם זה, 

המקצוע, אבא שלי הבין בכדורגל, אני מבין במספרים. אתה תשב עם בשמחה. אתה בעל 

 הכדורגל, אני אשב על ידך עם המספרים. תודה רבה לשניכם. כל הכבוד. ברוח ראש השנה.

 אגף קהילה

שהוצג מבנה  2019טוב אז יש לנו חדשות משהו שכבר דיברנו עליו בשנת  מאיה פז שקולניק:

בשעה טובה, ורצינו קצת לשתף  2023העירייה, מחלקת הנוער הופכת להיות אגף מתחילת 

אתכם ברקע להחלטה הזאת וקצת מידע ואני רק רוצה לומר תודה ענקית לכפיר פוני שמוביל 

ל עיריית נס ציונה. מה שהתחיל את כל השיח את המחלקה הזאת. המחלקה האהובה עליי בכ

הזה בינינו היה שינוי דמוגרפי שכולנו מרגישים אותו, שבעצם הנוער מאוד מאוד גדל בשנים 

האחרונות ואנחנו צופים שהוא ימשיך ויגדל, אתם רואים למול סגירת גני ילדים יש לנו בעצם 

בנוער וצעירים, את הנתונים האלה איזה שהוא גל דמוגרפי ואת הגל הזה אנחנו רואים עכשיו 

הורדתי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רואים את ההבדלים האור חזק על המקרן אז לא 

, מבטיחה לכם. רואים את 20/21רואים את ההבדלים בין הצבעים אבל הקו העליון הוא 

 הזה? השינויים בכמות הנוער, שינויים דרסטיים, ראש העיר אתה רוצה להוסיף משהו בעניין

כן, תראו מה שקורה אני לא יודע אם אתם זוכרים את הניתוח הדמוגרפי  שמואל בוקסר:

מספרים שיגידו ויראו לנו מה  2שעשינו והבאנו לפה, אז חבל שאין לך את הגרף השני אני אתן 

אלף וקצת, עליה של  50היו  2021-אלף תושבים, וב 40בנס ציונה היו  2010. 2010-קרה מ

ילדים. הכול  4,015היו  2010-ב 0-4שבי נס ציונה. שאנחנו מסתכלים על גילאי אחוז בתו 25

 4015 - 2010-נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא שלנו לא ארנונה לא כלום. ב

אחוז  25-שעלינו ב 2021-וזה טבעי כל התושבים החדשים שהגיעו. ב 0-15ילדים בגילאי 

אחוז,  25-, זאת אומרת עלינו באוכלוסייה ב3,318ו הי 0-4-בתושבים, המספר של הילדים ב

-אחוז נומינלי בילדים, אם ניקח את הגידול ירדנו סדר גודל אם היינו עולים פה ב 18-וירדנו ב

אחוז מול הגידול באוכלוסיה. זה דרמטי! לא סתם סגרנו גנים. מצד שני,  66-היינו יורדים ב 25

לי בעיה לתת פה יום אחד עדכון על המתמטיקה, אני לא הולך על כל הניתוח אם תרצו אין 

אחוז. זה מספרים  206, גידול של 7,004, 2021-, ב3387 -2010+ היינו בשנת 65לגילאי 
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מטורפים, בשביל זה אנחנו סוגרים גנים, מצד שני יש לנו מחסור בכיתות תיכון כי כל הגנים 

 קנת זה עיר מתנוונת.עלו לתיכון, מצד שני העיר הזדקנה, ושיהיה ברור, עיר מזד

 מעבר לזה בהוצאה לנפש יש נתונים על מי העיר מוציאה יותר לנפש? רביב ורניק:

אני לא בטוח אבל אני יכול להגיד לך כמה אנחנו מוציאים לתלמיד, זה כסף  שמואל בוקסר:

 חצי מהתקציב השוטף זה חינוך.

השאלה של רביב מעניינת בגלל שהיא מדברת בעצם על פלחים של  מאיה פז שקולניק:

 גילאים. זה משהו שמעניין לבחון אותו.

אני לקחתי את הגרפים שלה ועשיתי ניתוח אבל זה סיפור ארוך, של הכול,  שמואל בוקסר:

אחוז נומינלי, אם תוסיף את  30דרך אגב בגילאים שמביאים ילדים יש לנו ירידה של סדר גודל 

אחוז באופן יחסי בגילאים האלה שמביאים ילדים, הם גרים  50אחוז יש לנו ירידה של  25-ה

 בבאר יעקב.

עוד מעט נדבר גם על מה אפשר לעשות בנושא הזה. אני ארוץ עם המצגת  מאיה פז שקולניק:

ידידותיות, אז  אוזנייםכי באמת הייתה לנו ישיבה מאוד מאוד ארוכה וברור לי שאני נופלת על 

מענים לנוער, ילדים צעירים וקהילה.  13ום נוער וצעירים וקהילה בעיריית נס ציונה נותן תח

בני נוער, מגיע למספר שיא של ילדים ונוער בתנועות וארגוני נוער בעיר  6000מטפל במעל 

שלוחות נוספו  2מרכזי ומועדוני נוער וקהילה,  4בהלימה לגדילה בדמוגרפיה, פתחנו 

ליעזר ובעמק. פתחנו מרכז צעירים ואנחנו גם רותמים אלינו את נושא למועדונצ'יק ביד א

השירות בצה"ל השבוע לראשונה איגדנו את כל המענים של הכנה לצה"ל בשבוע מאוד מאוד 

חגיגי ויפה והוא קיבל תעודה מאוד יפה. בנוסף לזה המחלקה לקחה גם על עצמה את הובלת 

חנו רואים פה התרחבות כל הזמן כבר משנת פרלמנט הילדים בנוסף לפרלמנט הנוער, ואנ

לפני הקדנציה והיא ממשיכה וממשיכה ההתרחבות כל הזמן. מי שרוצה לרדת לפרטים  2016

, והיום, אני מדבר על הנתונים כמובן בלי קשר לפוליטיקה, 2016/17אפשר לראות פה בטבלה 

ים האלה וגם משהו דמוגרפיה נטו. הקהל יעד שלנו גדל ואנחנו צריכים לתת לו את המענ

שנים שרק  10השתנה בתפיסה, היום ילדים בכיתה ה',ו' כבר נחשבים נוער, בשונה מלפני 

 מכיתה ז' ומעלה נחשבו בני נוער.

זה נוער,  19-15ר עוד מספר אחד. ילידי יסבהרק דיברת כבר על הנוער רק ל שמואל בוקסר:

 ס ציונה. הילדים גדלו. נורא פשוט.אחוזים בנוער בנ 78, יש עליה של 4284-ל 2404-עלינו מ

 זה מסמן עוד דבר בעייתי מאוד, עוד כמה שנים ילדים ירצו דירות ולא יהיו. רביב ורניק:

 נכון, בגלל זה עושים פינוי בינוי קודם כל. שמואל בוקסר:
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 ומרכז צעירים. אתה רואה במלגות. מאיה פז שקולניק:

 אותם פה.צריך לעשות הכול כדי להשאיר  שמואל בוקסר:

במלגות, בהיצע, חשוב לתת להם כמה שיותר מענים ולשמור עליהם כאן.  מאיה פז שקולניק:

ראינו בקדנציה הזאת כמה מקרים של שעת חירום שקיבלו מענים מדהימים ממחלקת הנוער. 

גם בקורונה תעסוקה לבני הנוער, בני נוער מתנדבים שעברו בין קשישי העיר, סייעו להם 

להשקות עציצים, לעשות קניות וכו'. בשעת חירום ראינו במבצע חומת מגן את להוציא כלב, 

הפעילות של הנוער, מרכזי יום, התנדבות בקהילה וגם התחלנו בעבודה בבניית כוח משימה 

לשעת חירום. בשביתה במערכת החינוך הנוער היה הראשון לתת מענה מידי וכל הזמן שמענו 

וד ועוד וזה היה פשוט פנטסטי, ומלבד השירות לתושב גם ככה מהוועדים שרוצים ככה עוד וע

הצלחנו לייצר איזה שהוא שירות לעובדי ציבור שקיבלו סוג של מעון יום לילדים כדי שהם יוכלו 

לבוא ולהמשיך לעבוד ולתת מענה בגבייה, ומענה בתוך כל מיני תפקידים בעירייה ושמרנו על 

ובר על המשברים האלה בקנה מידה ארצי מדבר רציפות תפקודית למען התושב. כל מחקר שע

על כך שהחינוך הבלתי פורמלי פתאום עבר למרכז הבמה ורואים כמה הוא ידע לתת מענים 

מהירים ואיכותיים יותר מכל מקור אחר. פנינה הקיו שלך. ממש ככה על קצה המזלג עוד כמה 

הילה מורגשים מאוד מענים מיוחדים שהמחלקה נותנת, ההתפתחות והעידוד של פעילות בק

מאוד במחלקה בשנים האחרונות. האימוץ של נס הורים ושילוב של כל מיני פעילויות לצרכים 

מיוחדים, הפעילויות של מרכז כוורת למען הצעירים כמו שאמרתי הפעילות בשעת חירום, חוסן 

תנים קהילתי בטח אלי מכיר פה את השיעורי היכרות עם המחשב ושיעורי תיאוריה שאנחנו נו

ביד אליעזר אלא לא מענים של נוער אלא מענים בקהילה, מלבד זה יש את המקרר החברתי 

קבוצות,  47ויש עוד באמת המון מענים שנותנים. הטורניר קטרגל שהגיע למספר שיא של 

כדורעף חופים, ניצני רפואה, באמת תראו כאן את הרשימת מכולת הזאת של פעילויות, כל 

ם ומלואו וכשנותנים את המענה הזה כמובן יש לזה משמעויות של פעילות כזאת היא עול

תקציב, של כוח אדם, של תקנים, של תוכניות עבודה, הדברים האלה לא באים סתם בשליפה 

לתוך איזה שהוא וואקום אלא דברים שדורשים את התשומות שלהם, וחשוב שתתנו על זה 

 את הדעת ותבינו את זה. אפשר לעבור לשקף הבא?

יישר כוח לך, לכפיר ולכל אנשי הצוות שלכם על העבודה הנפלאה. גם יישר כוח  הו לוי:אלי

שאירגן את הטורניר מגיע לו באמת כל הכבוד. רציתי לשאול לגבי החופשים אני יל ג'מלאלעד 

רוצה קצת יותר להבין אני יודע שיש לנו הרבה עבודה לנו באופן אישי בחופשים ואני חושב 

תת את הדעת על הנושא הזה ואני יודע שאת עובדת קשה בנושא הזה, איך שאנחנו צריכים ל

עובדים איתם בערב, כי מה שקורה לבני נוער בתקופה הזאת היום הולך להיות לילה, והלילה 

הופך להיות יום. והרבה פעילויות בלילה מסתתרות שפקחים לא יראו במצלמות של העירייה, 

 רבים לכמה שיותר פעילויות בתוך המקום?מה אנחנו עושים למשוך בני נוער בע
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שאתה  הפתרוןקודם כל עצם זה שהתרחבנו במרכזי הנוער זה בדיוק  מאיה פז שקולניק:

מדבר עליו, אנחנו באמת עושים המחלקה עושה סיבובים בתוך הגינות הציבוריות ומזמינה את 

שם, יש כל מיני החבר'ה שמסתובבים להגיע למרכזי נוער, שיש שם מדריך נוער, שיושבים 

גיימינג, פלייסטיישן, ספות, זולה, משחקים, כיף לשבת שם, ואנחנו רוצים האג'נדה שלנו היא 

להתרחב שבכל שכונה יהיה מרכז כזה אבל תחשוב מאחורי הקלעים שכל מרכז כזה צריך 

תקציב שלו, כוח אדם שלו, יש לזה משמעויות. אז באמת אנחנו התחלנו משהו בשנה הזאת 

פיילוט מאוד מאוד מוצלח ואנחנו רוצים להתרחב עוד ועוד ולתת את המענים האלה. כל עשינו 

מה שמאחורי כל הפעילות הזאת שדיברתי עליה המעבר ממחלקה לאגף יש עוד כמה היבטים. 

המבנה של משרה שעובד בחינוך הפורמלי הוא מאוד מאוד מאוד שוחק, שעות אחר הצהריים, 

ה מאוד מאוד גבוהה בעבודה מול שכר מאוד נמוך. ברגע שנעבור סופי שבוע, ערבים, יש שחיק

לאגף יהיו לנו הרבה יותר אפשרויות ובטח כולכם מכירים פה עובדים מהמחלקה שאיבדנו 

אותם במשך השנתיים האחרונות וזה היה פשוט כאב לב לראות איך כוח אדם איכותי פשוט 

ה ממש צו השעה, אם דיברת על פעילויות חומק לנו מבין הידיים כי אין לנו מה להציע לו. ז

לנוער בתוך השכונות אנחנו רואים שבאסטרטגיה של קהילה, של פעילויות שהן בתוך איפה 

שאתה חי, נדרש כל הזמן יותר ויותר בקשות וצרכים וככה נוכל להרחיב ולתת להם מענים. 

דים על הרחבה של אנחנו כבר עובדים על התווספות של תנועת נוער בנס ציונה. אנחנו עוב

ברגע שנהפוך  נכונה ומותאמתהשלוחות, כל הדברים האלה נוכל לעשות אותם בצורה יותר 

 להיות אגף. אני מאוד מברכת על השינוי ומודה לראש העיר על הדבר הזה.

בני  5,500-עלינו מ 19-10את כל המספרים, אבל בגילאים  יהיראתאני לא  שמואל בוקסר:

אחוז מנס ציונה זה כבר עסק רציני, כבד  20. זה כבר לא מחלקת נוער, 10,000נוער לכמעט 

שבאמת צריך לקחת אותו לידיים ולטפל בו. אז תודה רבה למאיה. אני רוצה עכשיו באמת 

צת העיר, על השקעה גדולה שעשו כל להרים כוסית. קודם כל אני רוצה להודות לחברי מוע

 2אמת בלי לפגוע השנה גם במליאה, גם בוועדות, גם בפעילות, אני רוצה באמת לציין פה ב

ועדת הכספים, שמתכנסת בם הדיונים זה נון סטופ. אחד זה רמי סקליטר חברי מועצה שאצל

חודש אבל אצלו כל חודש. והשני זה עמוס שמנהל ביד רמה את ועדת המשנה למניין עיר, כל 

, ורשות רישוי וחתימה על כל ההיתרים, הוא שנייהזה לא כל חודש כי יש לו הכנה אחת, הכנה 

אתם יודעים שהייתה פעם הצעה . לא אני חותם, הוא משקיע לפחות יום בשבוע בעניין -חותם 

 לתת בדירקטורים לחברי מועצת עיר על השתתפות כן? יש הצעה במרכז השלטון המקומי, אני

מהבודדים שעם הדגל של לתת כי אני חושב שזה פשוט מגיע. זה לא שכר, בכל דירקטוריון 

 משלמים דמי השתתפות, זה משהו מינימום, אני בעד ומהבודדים אבל זה חייב, 

זה הדבר הכי חשוב שאני באמת רוצה לאחל לכולם קודם כל בריאות, ראינו אחרי מה שעברנו 

ר לכם, למשפחה, לילדים, לנכדים, לכל עובדי העירייה, כמובן אושר ועוש, שיש. בריאות

לתושבי נס ציונה ולכל עם ישראל. מה שאני מבקש באמת בשם עובדי העירייה, בשם כולנו, 
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אירועי  2שנים בלי תקציב, עם קורונה,  3שהשנה תהיה שנה שגרתית. סוף סוף אחרי  זה

שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה  , עם מה לא? איך אומרים?תשיטפונוביטחון מסיביים, עם 

 אחת רגילה. אמן תודה רבה ולחיים.

 

 בברכה,
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 15/09/2020מתאריך /22מס'  שמותישיבת וועדת  -נספח א' 

 נוכחים חברי הוועדה:

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר יו"ר-ראש העיר

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ רה"ע

 נאור ירושלמי סגן רה"ע

 מוזמנים:

 שם תפקיד

 שאול רומנו  חבר מועצת העיר 

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר 

 סמדר ירון מנהלת מחלקת תכנון עיר בהנדסה

 לרר-שפיראריקי  מנהלת בית ראשונים

 הילה קרופסקי דוברת העירייה

 על סדר יום:

 נושא סד'

 הנצחה בכיכרות 1

 הנצחה ברחובות 2

 אישור שמות של שכונות קיימות 3

 עדכון שמות של שכונות קיימות 4

 אישור שמות למשעולים קיימים 5
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 מהלך הדיון:

 -יוסי שבו ז"ל  ראש העיר הציג את הסיכום עם משפחת שבו לגבי הנצחת שמו של .1

 תיקרא "נאות יוסי שבו". 130-השכונה נס

הוועדה החליטה להמשיך את העיקרון  -הנצחת חיילים נופלים ממלחמת העצמאות  .2

 לפיו, לא יונצחו שמות חיילים נופלי מלחמת יום העצמאות.

הוועדה החליטה להמשיך את העיקרון לפיו, הנצחה על שם אדם ספציפי תהיה כנגד  .3

 ן בוועדה )למעט שם רחוב(. תרומה שתדו

 

 הנצחה בכיכרות -1נושא מספר 
הוצגו לוועדה הפניות של משפחתו של אברהם בן יוסף מזרחי ושל משפחתו של ישראל תם 

ושל משפחתו של אליהו דמארי. כולם ביקשו הנצחה בתחומי שכונת טירת שלום בהיותם 

 מראשוני השכונה.

הכיכר ברחובות בן יהודה, מונטפיורי והמייסדים  הוועדה החליטה להמליץ למועצת העיר כי:

המשפחות הראשונות תופיע על  20ייקרא "כיכר מייסדי טירת שלום", ללא ציון שמי. רשימת 

 שלט בסמיכות לכיכר ובהסברה במועד ההכרזה.

 

הוצגה לוועדה בקשה של משפחתה של פביולה בוהדנה שנפלה באסון השריפה בכרמל. 

ץ למועצת העיר שהכיכר ברחובות בן גוריון, הבנים ואנילביץ', תוקדש הוועדה החליטה להמלי

 לזכרם של נספי אסון הכרמל, ללא ציון שמי. 

 שם הכיכר יבחן על ידי דוברות העירייה ויוגש לאישור הוועדה בדיון הבא.

  לזכר נספי אסון הכרמל. -הציעה לקרוא לכיכר "כרמל" -סמדר אהרוני 
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שנדרש לתת להם  130-הוצגו לוועדה רחובות שכונת נס ברחובותהנצחה  -2נושא מספר 

 רחובות עיקריים וקבעה את שמם: 4-שם. הוועדה חילקה את השכונה ל

 

יקרא על שם צבי הוכברג, מאנשי המניין הראשון, המורה הראשון במושבה  -הרחוב הירוק 

-נות בעתיד בי"ס ששומנהל בית הספר הראשון שהיה בבית ראשונים. ברחוב זה מתוכנן להיב

 שנתי. 

 יקרא על שם חווה רינצלר, יקירת העיר ובעבר מנהלת אגף החינוך בעירייה. -הרחוב הכתום 

 יקרא על שם המשוררת נעמי שמר )הוצע על ידי סמדר אהרוני(. -הרחוב הכחול 

 יקרא על שם המשוררת לאה גולדברג )הוצע על ידי סמדר ירון(. -הרחוב הוורוד 

 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -יא שמעון פרס הנצחת הנש

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -רחוב על שם אבא אחימאיר 

 

הוועדה  -יו"ר הוועדה הציג לוועדה הצעה להחליף את שמה של דרך אילון לדרך אריאל שרון 

 הסכימה. תבוצע פנייה לעדכון המשפחה.

 

 המעלים לגבעת האהבה: 3הוצגו לוועדה 

 שני. קיים.המעלה מתתיהו  -המעלה הצפוני 

 (.2018מעלה אבנר כהנוב )אושר בהחלטת הוועדה מאוקטובר  -המעלה הדרומי 
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משפחות  10על שם  מעלה המניין הראשוןהוועדה אישרה החליטה שיקרא  -המעלה המרכזי 

 המניין הראשון.

 

 אישור שמות של שכונות קיימות -3נושא מספר 

 

 את שמן לצורך רישומן במפות:הוצגו לוועדה שכונות שיש לאשר 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -מרכז מזרחי 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -מרכז מערבי 

 מאושר. -שכונת הדגל 

 מאושר. -הדרי סמל 

 מאושר. -שכונות ארגמן 

 מאושר. -כפר אהרון המתיישב 

 

 עדכון של שמות שכונות קיימות  -4נושא מספר 

 

 שכונות קיימות שיש לעדכן את שמן:הוצגו לוועדה שמות של 

 

מאושר לפי סיכום בין משפחת שבו לראש העיר, אשר הוקרא  - 130-"נאות יוסי שבו" במקום נס

 והוסכם על ידי הוועדה.

 מאושר. -שכונת "טוסקנה" במקום "גבעת התור" 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -אזור תעסוקה א' במקום אזור תעשיה א' 

 יועלה לדיון בישיבה הבאה. -במקום אזור תעשיה ב' אזור תעסוקה ב' 

 
 שמות למשעולים קיימים -5נושא מספר 

 
 הוצגו לוועדה שמות חדשים למשעולים קיימים לאישור )הצעות של נאור ירושלמי(:

  משעול ארגוני המתנדבים, נמצא בצמוד למבנה שי"ל, מחבר בין רחוב השריון למשעול

 אושר.מ -האחורי של בית ספר "שקד" 

  למבנה היכל התרבות דרך  1משעול הדבוראים, מחבר את הגינה ברחוב ז'בוטינסקי

 מאושר. -בי"ס שקד 

 

 תודה לכולם. :היו"ר

 


