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 :עדכונים .68
 

 

 שמואל מזרחילחמישה ימים,  הלחופשביום ראשון אני יוצא  :היו"ר

 יחליף אותי.

 

 :מנכ"ל העירייה-הארכת שירות .67
 

 
לתקופה  70המנכ"ל אחרי גיל  להאריך העסקתאני מבקש אישור  :היו"ר

 . מי בעד?של שנה

 

 פה אחד.  : בעד

 

 נגר,-עמיקם לוי-העירייה מנכ"להארכת שירות  מאשרים : החלטה

 שנה.תקופה של ל 70אחרי גיל 
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 :וועדת השקעות .66
 
 

עדת השקעות, אנחנו מצליחים להשיג והוגש לכם פרוטוקול ו :ערןלבב 

מכל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים תשואות טובות 

שקעות, החומר החברות שעובדות אתנו. הוצאנו מכרז לניהול ה

 עובר ליועץ חיצוני.

 

 מהיכן נובעים הכספים? :יצחקלוי 

 

 25%-פיתוח ו 75%מהכסף.  , זה חלקאנחנו לא משקיעים הכל :היו"ר

 מהשוטף.

 ועדת ההשקעות?ומי בעד אישור פרוטוקול 

 

 פה אחד.  : בעד

 

 .2017בנובמבר  09פרוטוקול וועדת השקעות מתאריך מאשרים  : החלטה

 

 יצחק לוי עזב את הישיבה
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 :הארכת כהונה-"ציונה-"מידירקטורים בתאגיד  .68
 

 

מבקשים אישורכם להאריך כהונת דירקטורית  :ד"עו ,כהן שולמית-מנדלמן

גילה אסייג בתאגיד המים נס ציונה. כהונתה  עו"דחיצונית 

מכוח האישור הקודם. הארכת  2018 מסתיימת בחודש אפריל

 וועדת המינויים.המינוי בכפוף לאישור 

 

 מי בעד?  :היו"ר

 

 פה אחד.  : בעד

 

אסייג, נושאת ת"ז הארכת כהונתה של עו"ד גילה מאשרים  : החלטה

, כדירקטורית חיצונית בתאגיד המים והביוב 026991808מס' 

באפריל  28שנים נוספות, החל מתאריך  9-ציונה בע"מ", ל-"מי

 ., בכפוף לאישורים הנדרשים למינוי2016

 

כץ חברת וועדת ערר הארכת כהונתה של גב' לאה  .80
 :נוספתכהונה לתקופה 

 

 

תה של גב' ונהארכת כהלמבקשים את אישורכם  :ד"עו ,כהן שולמית-מנדלמן

. לתקופה כהונה נוספת הנועדת הערר לארנוולאה כץ כחברה ב

שנים. היא  4-על פי החוק והנחיות משרד הפנים הכהונה ל

עדת הערר. על פי הנחיות משרד וכחברה בו 2013מונתה בשנת 

 ?הפנים אפשר להאריך לתקופת כהונה נוספת. מי בעד

 

 אחד.פה   : בעד

 

, 017976892מינויה של הגב' לאה כץ, מס' ת"ז מאשרים את  : החלטה

כחברה בוועדת ערר לארנונה, על פי חוק תקופת כהונה נוספת ל

-ל"ושהרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית ת

1878). 
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 ניםשולי מזרחי יצא מהישיבה בשל חשש לניגוד עניי

 

ותבחינים  2016לשנת תבחינים -פרוטוקול וועדת תמיכות .81

 :2016לשנת 

 

תבחינים לשנת בעניין עדת התמיכות והועבר לכם פרוטוקול ו :לבב ערן

 חוות הדעת היועמ"ש לכםוצורפה  27.11.17מיום  2018

. )מקריא את חלוקת התמיכות(. כל זה לאחר לתבחינים

 אלש"ח 200-ב 2018לשנת תמיכות ההגדלת תקציב שאושרה 

 .2018העירייה לשנת תקציב כחלק מאישור 

 

דת התמיכות והתבחינים לשנת עומי בעד אישור פרוטוקול ו :היו"ר

2018? 

 

 פה אחד.  : בעד

 

פרוטוקול מתאריך -את המלצת וועדת התמיכותמאשרים . 1 : החלטה

27/11/2017. 

 .2016ת התבחינים לשנת א. מאשרים 2
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 :הארכה - 2017הנחה מיוחדת לשנת  -תקנות הסדרים  .82

 

אישרתם  24/05/2017תאריך בישיבת המליאה מ :ד"עו ,כהן שולמית-מנדלמן

הפחתה מסכום ארנונה בהתאם לתקנות את אפשרות ה

בתאריך  .(3( )תיקון מס' הנחה מארנונה)ההסדרים במשק 

, שמאפשר להאריך את הנ"ל פורסם תיקון לתקנות 22/11/2017

. 31.12.17 תאריך עד בהחלטת מועצה, התקופה של אותו הסדר

הועברה החלטה התיקון בתחילת דצמבר, פרסום מיד אחרי 

 31.12.17שהתקבלה פה אחד על ידיכם להאריך את ההסדר עד 

ה לפקודת העיריות שמאפשר ילתוספת השני 47וזאת על פי סעיף 

על פי כל דין לערוך תשאול טלפוני, עשינו את  הדרושה בהחלטה

אחד על ידי כל חברי  יתה פהיזה באמצעות המייל וההחלטה ה

בהתאם  כחלק מפרוטוקול זה, המועצה ואנו מציינים את זה כאן

הנ"ל, לתוספת  47וכנדרש בסעיף  להחלטה שהתקבלה טלפונית

 השנייה לפקודת העיריות.

 

 כמה השתתפו עד היום?  :היו"ר

 

תושבים. סך הכל נכנס קרוב  15סך הכל השתתפו במבצע בערך  :אילן קדוש

 למיליון שקל.

 

 מזרחי חזר לישיבה שמואל

  

 מי בעד?  :היו"ר

 

 פה אחד.  : בעד

 

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה, )הנחות מארנונה(  : החלטה

החלטה מתאריך הארכת  אתמאשרים , 2017-)תיקון( התשע"ח

פי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה -על 29/09/2017

לתאריך , עד 2017-( התשע"ח9מארנונה( )תיקון מס' 

91/12/2017. 
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חוק עזר לנס ציונה )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(  .89

 :91.12.2018הארכת מגבלת גבייה עד לתאריך  2017-התשע"ח

 

לאור העובדה ו 15/11/2017תאריך בישיבה מ :כהן-ד שולמית מנדלמן"עו

קיימת מגבלת המשך גביה  2017שבחוק העזר שלנו משנת 

היא טעונה אישור מועצה , 01/01/2018-לאחר השקובעת ש

להארכת הגבייה אישור שר הפנים, העברנו את האישור שלכם ו

יצאו הנחיות הנ"ל, לאחר הישיבה  .01/01/2018החל מתאריך 

להארכת  משרד הפנים שקובעות שכדי לקבל את אישור השר

יש לאשר במליאה את המשך הארכת הגביה ולקבוע  הגבייה,

אנו  לכן,. 31.12.19שהוא , להארכת הגבייה מועד מקסימאלי

 במתן מאחר ואנו ממשיכים .את אישורכם כאן שוב מבקשים

עם  2017ומדובר בחוק עזר משנת  השמירה, ומאחר שירותי

 הגביה המשךאת  , מבקשים להאריך2017תעריף מאושר משנת 

את הבקשה יחד עם אישור  .31.12.2019עד  על פי חוק העזר,

ים. הכל בכפוף לכך שהוראת המועצה נעביר לשר בימים הקרוב

השעה שמקנה את הסמכות להטיל את ההיטל תיכנס לתוקפה, 

, על פי תזכיר החוק לתיקון דש זהכפי שאנו מקווים, עד סוף חו

 .2017-( התשע"ח4פקודת העיריות )הוראת שעה( )תיקון מס' 

 

 מי בעד?  :היו"ר

 

 פה אחד.  : בעד

 

היטל שמירה החל מתאריך את המשך הטלת וגביית מאשרים  : החלטה

, בכפוף לפרסום הוראת 91/12/2018, עד לתאריך 01/01/2016

 .2017-( התשע"ח9השעה )תיקון מס' 
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 :996סעיף  -פרוטוקול מחיקת חובות  .89

 

מ
 ס'

שם 
המשלם  

 בר"ת
 המלצה תאריך אישור בוועדות סכום החוב מהות החוב

1 ** 

ארנונה, מים, 
אגרות 

שמירה 
והוצאות 

 אכיפה

568,332  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם התגברות על מצבו הכלכלי 
וכן המשמעות המשפטית של עומק החוב, מתבקשת והנפשי בו נתון החייב 

המסקנה שלא ניתן יהיה להיפרע מהחייב בגין יתרת החוב ועל כן המלצתנו 
 להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר גביה ולמחוק את החוב.

2 ** 
ארנונה 

והוצאות 
 אכיפה 

48,393  
 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בהליך פינוי בינוי ויש כוונה לרכוש את הזכויות בנכס הבקשה נדחית, הנכס  
 מחברת עמידר

3 ** 

ארנונה, מים, 
מכון טיהור 

והוצאות 
 אכיפה

359,091  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

העובדה שהחייב נפטר והדירה הוחזרה לחברת עמידר מתבקשת המסקנה  לנכח
שלא ניתן יהיה להיפרע מהחוב ועל כן ממליצים להגדיר חוב זה כחוב שאינו בר 

 גביה ולמחוק את החוב.

4 ** 

ארנונה, אגרת 
שמירה 

והוצאות 
 אכיפה

577,589  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה כי החברה הפסיקה בבחינת מכלול 
פעילותה ולא ניתן לבצע הרמת מסך סטטוטורית כנגד בעלי המניות.  לאור 
המשמעות המשפטית של עומק החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה 

להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן המלצתי להגדיר חוב זה כחוב שאינו 
 החוב. בר גביה ולמחוק את
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5 ** 

ארנונה, מים, 
אגרות 

שמירה 
והוצאות 

 אכיפה

107,554  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם העובדה כי החברה הפסיקה 
פעילותה ולא ניתן לבצע הרמת מסך סטטוטורית כנגד בעלי המניות. לאור 

החוב, מתבקשת המסקנה שלא ניתן יהיה המשמעות המשפטית של עומק 
להיפרע מהחייבת בגין יתרת החוב ועל כן המלצתי להגדיר חוב זה כחוב שאינו 

 בר גביה ולמחוק את החוב.

  1,991,386 ארנונה ומים ** 6

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בעבר בקוד בחקירה שבוצעה, לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  י לא ניתן 
לפתוח בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה 

 כחוב שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

7 ** 
 ארנונה, מים

והוצאות 
 אכיפה

866,548  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

ניתן לפתוח כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

8 **  

ארנונה, מים, 
אגרות בית 

משפט, 
הוצאות 

 אכיפה ושונות

241,355  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

נכסים אלו קודדו בעבר בקוד בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן לא ניתן לפתוח 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

9 ** 
מים והוצאות 

  2,220 אכיפה

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

ניתן לפתוח  כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן לא
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.
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10 ** 
ארנונה, מים, 

אגרות בית 
 משפט ושונות

198,743  

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בעבר בקוד בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  98,703 מים  ** 11

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
לא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב בהליך משפטי ל

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  3,417 מים   ** 12

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
והתראות על החוב שנצבר  " שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב 48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  78,548 ארנונה ומים ** 13

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
דיר חוב זה כחוב בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להג

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  1,591,485 ארנונה ** 14

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח כתוצאה מכך 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

15 ** 
מים והוצאות 

  5,332 אכיפה

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

ות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישי
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 את החוב.שאינו בר גבייה ולמחוק 
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  211,521 ארנונה ומים ** 16

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

אשר על כן  לא ניתן לפתוח כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  112,359.40  היטל כביש ** 17

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בקוד בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
בהליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב 

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

  46,720.00  ארנונה ומים ** 18

 22.11.2017ועדת בחינה 
ועדת הנחות 

23.11.2017 

בחקירה שבוצעה לא נמצאה אישיות משפטית , נכסים אלו קודדו בעבר בקוד 
" שאינו מאפשר משלוח הודעות חיוב והתראות על החוב שנצבר  48מעקב "

כתוצאה מכך לא בוצעו פעולות אכיפה לאורך השנים אשר על כן  לא ניתן לפתוח 
ליך משפטי ללא זהות הישות המשפטית, ממליצים להגדיר חוב זה כחוב בה

 שאינו בר גבייה ולמחוק את החוב.

 
 

 את טבלת מחיקת חובות. מי שרוצה לקבל יותר פרטים, יכול לגשת לאילן. מי בעד? םקיבלת :היו"ר

 

 פה אחד.  :בעד

 

, למחיקת 29/11/2017ואת פרוטוקול וועדת הנחות מתאריך  22/11/2017וועדת הבחינה מתאריך מאשרים את פרוטוקול  :החלטה

.996חובות, על פי סעיף 
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 :וועדת הנחות .89

 

מונח על  23.11.17פרוטוקול ועדת הנחות שדנה בנזקק מיום  :ערןלבב 

 לעיין, השמות אצלי.מי שרוצה  שולחנכם.

 זה לא טעון הצבעה.

 

 :2017שלישי לשנת דוח כספי רבעון  .88

 
מצביע על גרעון  .הסתיים 2017רבעון שלישי לשנת  -דוח כספי  :ערןלבב 

מלש"ח. אנו מעריכים שהשנה תסיים באיזון גם  4.5-של כ

בעקבות הגביה, גם צמצום הוצאות וגם הכנסת הכספים 

 ."מרוויאס"מ

 

 :תב"רים .87

 

שהגיעו ממשרד  הרשאות פרויקטיםהכנסנו שני שינויים בעקבות  :לבב ערן

 .לאחרונה התחבורה

 תב"רים חדשים

 תכנון סלילת מאסף מרכזי מתרמ"ג מערבה .1

 ₪ 1,500,000היקף תב"ר מבוקש: 
 ₪ 1,036,000: מימון: משרד התחבורה

 ₪ 464,000: ציונה-הקרן לפיתוח נס
 

בין רחוב דוד אלעזר ואבנר בן נר  ביצוע שביל אופניים ברח' שמיד, .2
 מרגולין להנפת הדגל.

 ₪ 1,700,000: היקף תב"ר מבוקש
 ₪ 972,827מימון: משרד התחבורה 

 ₪ 727,173ציונה: -הקרן לפיתוח נס
  

 שינויים בתב"רים

 (1315הסדרי תנועה בשדרות אפרים בי"ס הדר ) .1

 ₪ 800,000היקף תב"ר מאושר: 
 ₪ 784,401ביצוע בפועל: 

 ₪ 560,000ימון : משרד התחבורה: מ
 ₪ 224,104ציונה: -קרן לפיתוח נסה

 ₪ 15,598תתפות הקרן לפיתוח ב: הקטנת הש
 בתב"רוסגירת  
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 (1239ביצוע סקר תמרורים ומחשוב ) .2

 ₪ 100,000היקף תב"ר מאושר: 
 ₪ 79,267 ביצוע בפועל:

 ₪ 79,267: ציונה-קרן לפיתוח נסמימון: ה
 ₪ 20,732הקטנת השתתפות הקרן ב: 

 וסגירת התב"ר
 

 (1334)החלפת דשא סינטטי בספורט כיף  .3

 ₪ 1,320,000תב"ר מאושר: היקף 
 ₪ 870,111ביצוע בפועל: 

 ₪ 870,111ציונה: -קרן לפיתוח נסמימון : ה
 ₪ 449,889קטנת השתתפות הקרן ב: ה

 וסגירת התב"ר
 

 (1371השלמת עבודות פיתוח לבניית ביתכנ"ס עולי מרוקו ) .4

 ₪ 200,000 היקף תב"ר מאושר:
 ₪ 217,774ביצוע בפועל: 

 ₪ 217,774ציונה: -דרן לפיתוח נסמימון: ה
 ₪ 17,774הגדלת מימון הקרן ב: 

 וסגירת התב"ר
 

 (1383איטום גג מבנה היכל התרבות ) .5

 ₪ 330,000היקף תב"ר מאושר: 
 ₪ 334,988ביצוע בפועל: 

 ₪ 334,988ציונה: -קרן לפיתוח נס: המימון
 ₪ 4,988רן ב: הגדלת השתתפות הק

 וסגירת התב"ר
 

 (1380ה )הקמת מתקן אתלטיק .6

 ₪ 4,050,000היקף תב"ר מאושר: 
 

 צא לפועלהפרויקט לא י
 ₪ 2,716,902ון בקרן לפיתוח סך: ולכן אנו מחזרים לחשב

 וסגירת התב"ר
 

 (1259שימור באר ובריכת השקיה בשכונת ארגמן ) .7

 ₪ 600,000היקף תב"ר מאושר: 
 ₪ 50,000הגדלה מבוקשת:

 ₪ 50,000ציונה: -הקרן לפיתוח נסמימון: 
 

 מי בעד?  :היו"ר
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 ה אחד.פ  :בעד

 

 .הר"מ מאשרים פה אחד את התב"רים :החלטה

 

 ביום שבת יש חלוקת מלגות, כולם מוזמנים.  :היו"ר

  

 !הישיבה ננעלה

 

 ראש העיר, ריו" - שבו יוסי   העירייה למנכ", נגר -לוי עמיקם
 

 


