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ז"תשע,בטבתא"כ
2017,בינואר19



 ל ו ק ו ט ו ר פ


 2017בינואר  18, מתאריך 01/17מס'  מליאהישיבת 
 

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

 ,עו"ד, ד"ר הדס שחורי-לירן יגודהאבירז, שחר רובין, -טלי חייט

 אורן יגאנה, עמוס לוגסי, סמדר אהרוני, יעקב קורץ, אליהו לוי,

 יצחק כהן.

 

 יהודה חיימוביץ'.  :חסרים

 

יהודה, ערן לבב, -ן, יגאל נדב, אורית בןיתומר תדהר, ריבה קלי :מוזמנים

כהן יועמ"ש, יוסי סגרון, ירון לוי, -שמעון גור, עו"ד שולמית מנדלמן

רו"ח, -דייגו כהן, שלמה אליהו צור,-ביטוןדרור מרגלית, אביתר 

 נורית כהן.מיכל רוטוול, 

 

  :על סדר היום

 עדכונים. .1

 .2016בדצמבר  20פרוטוקול מתאריך בקשה לתיקון  .2

 3843בגוש  15בלתי מסוימים, במושע, בחלקה  60%אישור הסכם מכירת  .3

בה רוטשילד במוש .ציונה, בין העירייה לבין ב.ק-נס 27ברחוב רוטשילד 

 בע"מ, צבי קופר, משה בורוכוב.

 דים, עמותת גני חב"ד בארץ הקודש.הקצאת גן יל -אישור וועדת הקצאות  .4

 .2017בינואר  4דת תמיכות מתאריך פרוטוקול ווע .5

 ובדי עירייה.ע -עבודות חוץ  .6

 וועדת שמות. .7

 תב"רים. .8
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 :עדכונים .1
 

יומייםיאנירוצהלאחלמזלטובלעמוסלוגסישחגגיוםהולדתלפנ:היו"ר

ואורןיגאנהחוגגהיום.

שם שהתחילו נפתחמתחםלנוער, במתחםחרודי לעדכן, רוצה אני

חגיגותשלאלכוהול,סגרנואותוואישרנושהואימשיךלהיותחקלאי

אםהואיחרוגנסגוראותולגמרי.עדשהתב"עתאושר.

 בשנת בירגר לתיקון2007לאדון עסק לו היה סגירה, צו לו הוצא

 פנצ'רים. א126נס/התב"עכיום, הולכים ואנחנו לביתאושרה תו

משפט.

שילם, לא פרבז'ה ארנונה, משלם שלא למי קשה ביד נוקטים אנו

נתנולוצ'אנסמקום,הואהגיעלפה,לעקלמטלטליןבנשלחלוצוות

נוסףלעשותהסדר.

 
כמההואחייב?:עמוסלוגסי 

 
.₪600,000.-מעל:ערןלבב 

 
את :יעקבקורץ  מגבה אני האירועים, וגני האולמות התאחדות יו"ר בתור

ההחלטהשלך.



כולכםהייתםשותפיםבנושאהטרדהמיניתבגןילדים.מפקדתחנת:היו"ר

המשטרהעדכןאותילפנימספרימיםלאיכולתילפרסםזאת.היום

פורסםבעיתונותכתבהשלהדסשטייף.


מקריאאתהכתבה.:תדהר תומר

 
מהשהיאכתבהזהגםמהשאמרלימפקדהתחנה.ברגעשזהנודע:היו"ר

הייתהתלונהבמשטרהואףאחדלאניסהלהסתיר,המשטרהביקשה

להמתין,הםעשונזקבחקירהגםלילדים,גםלמערכת.לאנשיםאין

 התאפקות, רקיכולת וזה תוצאות שיש לפני להתלהם אפשר אי

מלמדאתכולנולקחלהמתיןעדשיהיוממצאים.



לאולםהספורטשלביתהספרבטירתשלום.4אתמולניתןטופס

אנימזמיןאתכםלמסעאופנייםשיתקייםבעודשבועיים.  
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 :2016בדצמבר  20בקשה לתיקון פרוטוקול מתאריך  .2
 

לתיקון:היו"ר מזרחי )שולי( שמואל המועצה, מחבר פנייה קיבלנו

 פשרההפרוטוקול, והסדרי חובות מחיקת להיכתב:.לגבי צריך

מאשריםאתהחלטותהוועדהלבחינתחובותוועדתהנחות:מחיקת

,מחיקתחובותלפיסעיף338חובותדייריעמידרשנפטרו,לפיסעיף

.339,הסדריפשרהלפיסעיף338

 

על:, עו"דשאולמנו רו הנחות לתת אפשר שאי אמרתי אני הקודמת בישיבה

נחותואנינגד,כיזהאסורבחוק.היטליםולאעלאגרות.נתנוה

 

זהמותרבחוק.:עו"ד כהן שולמית-מנדלמן



מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  :בעד



, 2017בינואר  20לאשר תיקון פרוטוקול ישיבת המליאה מתאריך  :החלטה

 - הסכמי פשרה + בפרוטוקול )מחיקת חובות 84באופן שבסוף סעיף 

  -:חובות מיסים( יירשם

: מאשרים את החלטות הוועדה לבחינת חובות וועדת הנחות החלטה

, מחיקת חובות 338מחיקת חובות דיירי עמידר שנפטרו לפי סעיף 

 .339, הסדרי פשרה לפי סעיף 338לפי סעיף 
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 15לתי מסוימים, במושע, בחלקה ב %60אישור הסכם מכירת  .3
ציונה, בין העירייה לבין ב.ק. -נס 27ברחוב רוטשילד  3843בגוש 

 :רוטשילד במושבה בע"מ, צבי קופר, משה בורוכוב
 

ביתלנדא60%עירייהקיבלהבתמורה,שהקרקערוטשילדישובברח:היו"ר

40%-ו חולים החלטנומאוחדתקופת ושיפוץ, שיקום חייב הבית .

.הוצאנומכרז.הסכמנולמכוראתזהוהכסףיהיהחלקהלמכוראות

אנחנוממתיניםלשימוראתריםשיתנו משיקוםביתהכנסתהגדול.

אתהחלקשלהם.

 

יצאנובמכרזלמכפי:דרורמרגלית  מהזכויותבמגרש60%רתיכשראשהעירציין,

ו מכרז, פרסמנו לנדא, בית נמצא זוכהושעליו קבעה מכרזים עדת

 לזה עמוובהתאם במגרש.נערך שלנו הזכויות למכירת הסכם

ההסכםהועבראליכם,הועברהגםחוותדעתהיועמ"שלעירייהשבה

היא הדעת חוות בסיכום המגרש. מכירת הליך את מפרטת היא

מציינתשאיןמניעהלהתקשרבהסכםשמונחבפניכם.האישורשלכם

סעיף פיואתםאמוריםלאשר-על,לפקודתהעיריות188הואעלפי

באישור צורך ואין והעירייההיארשותאיתנה מאחר אתההסכם,

הי הפנים. ימשרד שמאי דעת חוות לשתה כאומדן ועדתושימשה

המכרזים.



העירייה:עו"ד ,שולמית כהן-מנדלמן מאומדן גבוהות היו המכרז פי-על,תוצאות

.13%-ב,חוותדעתשמאי

 

כ :היו"ר של עלות זה הכנסת בית את אתרים7-לשמר שימור מלש"ח.

הבטיחולתתמחציתמהסכום.מיבעדאישורההסכם?



 פה אחד.  : בעד



בלתי מסוימים,  60%למכירת  מאשרים פה אחד את ההסכם : החלטה

ציונה, בין -נס 27, ברחוב רוטשילד 3843בגוש  15במושע, בחלקה 

העירייה לבין ב.ק. רוטשילד במושבה בע"מ, צבי קופר, משה 

 .72/16בורוכוב. במסגרת מכרז פומבי מס' 
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 20:25עמוס לוגסי עזב את הישיבה בשעה 

  :י חב"ד בארץ הקודשהקצאת גן ילדים, עמותת גנ -אישור וועדת הקצאות  .4
 

ותלהקצותאתמבנהגןהילדיםברחובאישורהמלצתוועדתהקצא:דרורמרגלית 

בארץ חב"ד גני רשת עמותת לטובת ירושלים סמטת ישראל שבטי

ו של הדיונים פירוט את לכם העברנו היווהקודש, ההקצאות, עדת

ההחלטה כולל בנושא, דיונים השונותמספר בבקשות והדיון

.ובהתנגדות



 הו לוי יצא מחדר הישיבותאלי

 

שנמצאב:היו"ר -ידזהגן זההיהמעון מעוןאליעזר, הםבנו יוםשלש"ס,

ברחוב התפנה,יום הזה והגן רמב"ם קרקעותעשינו הקצאת נוהל

.ומבנים

עדתההקצאות?ומיבעדאישורהמלצתו



 פה אחד.   : בעד

 

מאשרים פה אחד את המלצת וועדת ההקצאות, להקצות את גן  : החלטה

ברחוב שבטי ישראל סמטת  130חלק מחלקה  3641הילדים בגוש 

שנים  4ירושלים, לרשת "גני חב"ד בארץ הקודש", לתקופה של 

עשר חודשים, כאשר בין העירייה והעמותה ייכרת הסכם  דאחו

. 2017ולי בי 31רשות שימוש לתקופה ראשונה שתסתיים בתאריך 

תקופות  4-לעירייה בלבד תהייה אופציה להאריך את ההסכם ל

 .חודשים 59נוספות ובסך הכל לתקופה שלא תעלה על 

 

 מזרחי יצא מחדר הישיבות שמואל
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 :2017בינואר  4פרוטוקול וועדת תמיכות מתאריך  .5


:עמיקםנגר -לוי את וההמלצותקיבלתם ישנםושל התמיכות, מספרעדת

:,אניאצייןאותםשינוייםשנעשומהשנהשעברה

קבוצתי נס-ספורט תמיכה-עמותת על ממליצים לכדורסל ציונה

.צמצוםההקצאהמשנהשעברהלאורירידתליגה.₪,מיליון1.7בסך

ספורטבנושא-עמותותהמפעילותאתרמונףאחד עמותתהמולטי

זו₪.95,850.-נשיםעלתהליגהובהתאםגדלההתמיכהלףכדורע

הגדלהמשנהשעברה.

מרכזידליולדתהגישובקשהפעםראשונה.-ארגוניםוהתאחדויות

מאחרוהםעמותהחדשה,איןלהםאישורניהולתקיןואנובודקים

אתהנושא.

הבקשהנדחיתלעמותהשפועלתבאופקים,איןזיקה-לתלמידמשען

נסל המקבליםשירותממנה.ציונה-עיר העיר תלמידיםתושבי ואין

אתבקשתהבהתאם.לכןדחינו

מיבעד?לגביתנועותהנוערלאהיושינויים.



 פה אחד.  : בעד

 

פרוטוקול מתאריך  -מאשרים את המלצות וועדת התמיכות  : החלטה

04/01/2017 . 

 

 לוי חזרו לישיבה. הומזרחי ואלי שמואל
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 :עובדי עירייה -עבודות חוץ  .6
 

הוגשושלושבקשות:-אישורעבודותחוץ:עמיקםנגר -לוי

הממונהעלהספורט ושלהאחתשלגלעדזיתון בריכה,ההאצטדיון

שעותמבקש שלוש אונו בקרית באקדמיה הרצאות לתת אישור

בשבועולאחרשעותהעבודהכמובן,לאמצאנומניעהואנוממליצים

לאשרלו,בכפוףלחוזההאישיובכפוףלחוק.

בין העבודה בשעות לעבוד ביקשה הרווחה באגף שעובדת לוין ענת

שהואלה.אסאמרדכיממליציםלאשרולכןאנחנולא08:00-10:00

בעבודות העבודה לשעות מעבר לעבוד מבקש שלנו החשמלאי

 עקבמזדמנות אנחנו כלכלית, לאשרמצוקה במגבלותממליצים

 כספיים קשרים לו שיש מי עם לעבוד רשאי לא הוא עםהבאות:

לעבודבזמןשהואנמצאבתורנותוהואלאה הואלארשאי עירייה,

 בעירייה מנהלים אצל לעבוד וכןרשאי על יחתום הימנעותמסמך

מיבעד?.הואמסכיםלכךוניגודענייניםמ



 פה אחד.  : בעד

 

 עבודות חוץ לעובדים:מאשרים  : החלטה

 ממונה על האצטדיון והברכה; -גלעד זיתון 

 חשמלאי באגף שפ"ע; -אסא מרדכי 

בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בישיבת וועדת עבודות חוץ מתאריך  

 .2017בינואר  15

לא מאשרים בקשת ענת לוין מנהל מחלקת קשישים באגף הרווחה, 

 . 08:00-10:00לעבודה בשעות 
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 :וועדת שמות .7
 

עובדיהבןיוסףופבלפרנקל,יששנירחובותשאישרתםאתהשמות::תומרתדהר 

שרח אישור מבקשים הוועדהובאנחנו יו"ר שהיה יוסף בן עובדיה

 העיר ויקיר הדתית בשכונת אותו "ארגמן"להנציח ב, בשבילשצ"פ

מליבוש שמורת לכיוון לרר משה יוצאו.בין שהוא פרנקל, פבל

אנחנורוציםלהנציחאותוהיכןשנמצאמלוחמיהחירותבגטוורשה,

."בןיהודה"הספורטמולמרכז



מיבעד?היו"ר:



 פה אחד.  : בעד

 

 השמות.עדת ומאשרים פה אחד את המלצת ו : החלטה
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 : תב"רים .8


 להלןרשימתהתב"רים.:ערןלבב 

 

 תב"רים חדשים
 

 השלמתתוספתלביתכנסת"משכןמשה"ע"יעמותת"נצרהקודש" .1

₪300,000.-:העירייהסכוםהשתתפות

₪300,000.-ציונה:-קרןלפיתוחנסהמימון:



 בידאליעזרפינויבינוי-הסכםפיתוחמבנהציבור .2

₪2,374,253.-המבוקש:היקףהתב"ר

.(10/14)צמודלמדד₪2,374,253.-:השתתפותהיזמים

 
 שינויים בתב"רים 

 

 (1271לילתהמשךשדרותהעמקלדרךרבין)ס .1

₪9,000,000.-היקףתב"רמאושר:

₪3,650,334.-הגדלהמבוקשת:

₪8,855,233.-:מימון:משרדהתחבורה

₪3,795,101.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס



(1360סימוןכבישיםוהתקניבטיחות) .2

₪850,000.-היקףתב"רמאושר:

₪400,000.-הגדלהמבוקשת:

₪400,000.-:ציונה-מימון:הקרןלפיתוחנס



 (1362שיקוםמבניםותשתיותעירוניות) .3

₪1,000,000.-היקףתב"רמאושר:

₪500,000.-הגדלהמבוקשת:

 ₪500,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס
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בהכנסות:דרורמרגלית  מדובר אליעזר, יד בינוי פינוי ציבור מבנה פיתוח הסכם

תבצעשמשלמים הנ"ל בכספים השבחה. היטל חלף בגין היזמים

.באזורהעירייהשיפוץרכישהאוהקמהשלמבניציבור



מיבעדאישורהתב"רים?:היו"ר



 פה אחד.   : בעד

 

 .הר"ממאשרים את התב"רים  : החלטה



 

!הישיבה ננעלה  

 

 

 __________________________________________

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


