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 :עדכונים. 9
 

הפנים :היו"ר לשר מוזמנים היינו היום הישיבה. את פותח אני טוב, ערב

בלבד,תלקבל תעודה מקבלים חברתית. לאחריות הפנים שר פרס

פרסכספי.ללא

 

עיר :ורדצברי  תכנית מנהלת שלאני אלא שלי, לא הוא הפרס אלימות, ללא

כולם,הואנקראפרסאחריותחברתיתוכשנתבקשתיעלידיהמנכ"ל

הכנה עבודת לעשות מאשר טובה דרך שאין לו אמרתי בזה, לטפל

אני במלאכה. זההמקוםלהגידתודהלכלהמנהליםשעסקו לפרס.

נעש ובאמת שנעשים היפים הדברים כל את הכרתי לא יםבעצמי

הרבהדברים.

גבוהים ציוניםמאוד בכולםקיבלנו בשישהקריטריונים, הפרסנגע

ובקריטריוןאחדבמיוחד,נגישות,התנדבות,שיתוףהצבור,אחריות

פניות-תהליכיםשנעשיםבתוךהמערכתואמנתהשירות-חברתית

.מהשבלטזהכלהתהליכיםבשיתוףהציבור,כמותכנית106למוקד

שעשועיםהמתאר, גני בחירת התושבים, מול הקשר אשפה, פינוי

הזאת בהכרה שזכינו שמחה אני התושבים. מול התקשורת וערוצי

העודמקוםלעודתעודותעלהקיר.ושיהי

 

לייצג :היו"ר עצמה על שלקחה ולורד האגפים לכל להודות רוצים אנחנו

בקרובנביאשלושהפרסיםנוספיםשקיבלנו, קוםשנימכמואותנו.

מחרהעריםהכיירוקות,10אנחנוביןבתרבות,מקוםשניבספורטו

יחלקאתהפרסהשרלאיכותהסביבה.

כלהזמןמשתפריםומנסים250מתוך אנחנו זהלארע. מקוםשני ,

לעשותעבודהבצורהמאודרצינית.אנחנומתמודדיםומכיניםתכנית

הש מענהלמהשקורההיוםבכל טחיםבפיתוחהעירמתארשתיתן

השניםהבאות,לאחרשתוצגבמליאההבאהשלבנייןעיר,10למשך

ועדההמחוזיתלטפלבנושא.ואנונלךל

המטרופול הנופש ילגבי ערעור,-ני היה הזה, בנושא מטפלים אנו

אנומתמודדיםמולהמינהלואני גםכאן תשובות. עדייןלאקיבלנו

תוכניתהמתאר,עלמנתשלאתהיינהמקווהשהכליבואלידיביטויב

לחודש.4-.זהיהיהעדההתוכניתאתלשנותאפשרות
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 :ארנונה בשטחים משותפים .10


:היו"ר הארנונה, אישרתםאתצו שאנובזמנו, סעיפיםאמרנו שני היו שבו

השריםלמגישיםבקשה אישור האחד יח. משטחמרתפים100%וב

הפחתתהדיבדנדביטלואתשנוצרכאשרהגרעוןעלמנתלסגוראת

מ תאגיד נושא את להחזיר שני, ודבר ההמים משותפיםהשטחים

לבטל צריכות היו שלא העיריות את הצדיק שאנחנושבג"צ לאחר

לחזורולחייבשטחיםמשותפיםלנוולאאישרהשרים.הודענוחדילה

המרתפים את לכןולא בסמכותם. לא זה כי וקבעו מאחר אנחנו, ,

.וביחהובעיםבנושאשטחיםמשותפיםשאנחנומאשריםקחוזריםו

 

כמהכסףיכניסוהשטחיםהמשותפים?ידוע:, עו"דשאולרומנו 

 

.שנבצעמדידהלש"חלשנהוזהיגדללאחרמ6:ערןלבב 



:היו"ר המים תאגיד מים. על מרווחים הכנסות יהיו לא לנוהיותר עביר

שרובהרווחיםיחזרוהחלטדיבידנדוזהכמעטולאיהיה,גםכיישה

.מיבעד?לתושבים



 פה אחד. :בעד



בבנייני מגורים,  שטחים משותפיםלשוב ולחייב בארנונה  מאשרים :החלטה

של העירייה ולאור פסיקת בית המשפט  לאור הוראות צווי הארנונה

 .העליון
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 :הפעלת ואחזקת מדחני חניה .11


אספקה,מכרזיםפומבייםבנושאהעירייהיצאהלשני:, עו"דשולמיתכהן -מנדלמן

ו הפעלת אחזקת חניה אותםמדחני חניה, גביית שירותי ומתן

11/16מדחניםשאנורואיםברחביהעיר.במכרזהראשוןנושאמספר

ממשתפיםפוטנציאליים, שאלותהבהרה וקיבלנו הצעות הוגשו לא

שהם לעובדה יחסית גבוהות היו שלנו שהדרישות כך על שדיברו

כמהצריכ תיקנו אנו המדחנים. ואחזקת בהתקנה להשקיע ים

שלא ראינו לאחרמכן גםבמכרזהראשון. דרישותבתוךהמכרזים,

למכרזשני,שםשינינו2017הוגשוהצעותלמכרזראשון,יצאנובשנת

מקבל עמלהשהזכיין עלאחוז המכרזיםדיברו שני הסף. אתתנאי

וע אתהאחוז העלנו הצעותגםמהפעלתהמדחנים, לאהתקבלו דיין

הכנסות של הליך נעשה המדחנים שבשוק מסתבר השני. במכרז

ומדיניותראשהעיר שהולכותומתמעטותלאורהתשלוםבסלולארי

הדרךיה את מחפשים ואנחנו לתושבים השירות את להשאיר יתה

ואנו חדש למכרז לצאת טעם שאין חושבים אנחנו זה. את לעשות

אישורכ את מבקשים ספקי אותם עם מו"מ לנהל גבייתם שירות

מתקנימדחניםעלמנתלהמשיךלהפעילאתהמדחניםבדרךשלחניה

בשלבזהאםנקבלאתהאישורשלכםלצאתללאמכרזהתקשרות .

הזה השירות המשך את לאפשר נוכל כמה עד נראה אנו למו"מ

עמלהובמכרזהשני30%-ולהתקשרבדרךזאתאואחרת.התחלנוב

.40%-העלנול

 ברוב22תקנה שהמועצה קובעת )מכרזים( העיריות לתקנות )ח(

 חבריהיכולהלאשרלהתקשרעםקבלןללאמכרז.

 

.הקבלניםןעםאנחנוננהלמשאומת:עמיקםנגר -לוי

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

נותני שירותי אספקה, הפעלה ואחזקת מאשרים ניהול מו"מ עם  :החלטה

 .דחני חניה ושירותי גביית חניה, והתקשרות בחוזה ללא מכרזמ
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 :אישור מורשה חתימה בבתי ספר .12
 

מזכירות.:ערןלבב  של או מנהלים של או פעם מדי החלפה יש הספר בבתי

המאחרוחשבונותהבנקשלבתיהספרתחתח.פשלהעירייהומורש

וה העיר ראש הם שבעתהחתימה אישורכם את מבקשים גזבר,

הספר,נוכללהעבירמורשהחתימה.חלפתמזכירהאומנהלבביתה

 

מההיהעדעכשיו?:סמדראהרוני 



של:ערןלבב  חתימה מבקשים הבנקים היום אבל היום, עד התנהל ככה

.,כיההחלטההתקבלהבמליאתהרשותהיועמ"ש

 

מיבעד?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

 ברי בבית הספר )מזכירה או מנהל(כי בעת שינוי חילופי ג ,לאשר :החלטה

יוכלו הגזבר וראש העיר לבצע החלפת מורשה חתימה בהתאם בבנק 

 ההורים. וכספיהרשות  כספיבו מנהל בית הספר את חשבון 
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לפקודות  211אישור העברות תקציב בהתאם לסעיף  .11
 :העיריות

 

:ערןלבב  מסעיפים211סעיף להעביר למליאה מאפשר העיריות לפקודת

מלש"חברזרבה3.5היהסעיףשל2016עיפים.כמוכלשנה,בשנתלס

בסעיפי גירעונות לכיסוי אותם להעביר לאשר מבקש אני לחריגות,

גוריו בעיקרשכרמוריםבחטיבתבן )מפרטאתבתישכרבחינוך, ן.

הספרוהסכומים(.

 

אםמותרלנולהעבירבדיעבדעלשנהקודמת?:, עו"דשאול רומנו

 

לאמוגדרבחוק:רןלבב ע לראותאיפהישחריגות. מחכהלסוףשנהכדי אני

סגרנו לא עוד מותר. שנה הלאיזה לא2016ספריםלשנתאת ועוד

הרבעוןהרביעי.אישרנואת

 

כ:היו"ר אותנו, הפניםמחייב שמשרד דבר זה הרזרבה עניין שבסוףכל די

מיבעד?שנהלאנהיהבגירעונות.


 אחד. פה  : בעד

 
לפקודת  211בהתאם לסעיף מאשרים פה אחד העברות תקציב  : החלטה

 ., לפי הרשימה הרצו"בהעיריות

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( אבקש את 211בהתאם לסעיף 

 לפי הפרוט הבא: 2011אישורכם לביצוע העברות תקציב לשנת 

 (-) ₪ 1,100,000.- רזרבה לחריגות לחייב סעיף

 :לזכות

 )+( ₪ 1,110,000.-  בן גוריוןשכר מורים חט"ע 

 )+( ₪ 700,000.-  שכר מורים חט"ע אב"י  

 )+( ₪ 700,000.-  שכר מורים חט"ע גולדה  

 )+( ₪ 100,000.-  שכר מורים חט"ע מדעי  

 )+( ₪ 110,000.-   שכר חט"ב בגין  

 )+( ₪ 90,000.-   שכר חט"ב מדעי  

 )+( ₪ 200,000.-   שכר בי"ס ארגמן  
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 :לפקודות העיריות 119הסכמי פשרה לפי סעיף אישור  .11

לפקודות  118סעיף  אישור פרוטוקול מחיקת חובות .11
 :העיריות

 

ולפיסעיף338ישפרוטוקוליםשלוועדותלמחיקתחובותלפיסעיף :לבב ערן

.העברנולכםאתהפרוטוקולים.339

 

אמנ:היו"ר בחומר. לעיין לכם מציע אני הללו, הפשרה הסכמי םלגבי

בעיקר אבלהכלשקוףואתםיכוליםללכתלראות. הוועדהבודקת,

מדוברעלחובותשלאניתניםלגביה.



שמורכבת:כהן שולמית, עו"ד-מנדלמן בחינה ועדת עוברים וההסכמים המחיקות

לאחר וזה הנחות ועדת כך ואחר גביה ומנהל יועמ"ש מגזבר,

יסוףשלכלהנתוניםשיושביםעלזהאנשימקצועחיצונייםועושיםא

הרלוונטיים,כךשכשזהמגיעאליכםזהכברשלברביעי.



גםסגןראשהעירשחררוביןנמצאבוועדות.  :היו"ר



הציבור:אהרוני סמדר הזה, בנושא האחרונים בחודשים מדהים שיפור חל

מודיעשמתייחסיםומקדמיםאתהנושאיםשלוותקופהארוכההיו

זהמתקדם.תקועיםתיקיםוכעת



מיבעד?:היו"ר


 שאול רומנו, עו"ד.  : נמנע

 
יו"ר, רובין שחר, ד"ר שחורי הדס, יגאנה אורן, יגודה לירן, -שבו יוסי : בעד

 לוגסי עמוס, אהרוני סמדר, מזרחי שמואל, קורץ יעקב, כהן יצחק.

 
מאשרים ברוב קולות את החלטות הוועדה לבחינת חובות וועדת  :החלטה

ופרוטוקול מחיקת  119רוטוקול הסכמי פשרה לפי סעיף פ -הנחות 

 .118חובות לפי סעיף 

 

  21:01יעקב קורץ עזב את הישיבה בשעה 
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 22.2.2017 -ב המליאה לאישור מובא - 118 סעיף לפי חובות למחיקת החלטות ריכוז

 מס'
שם המשלם 

ומספר 
 הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 המלצה דותתאריך אישור בווע תיאור מצב החייב

1 
***
*** 

ארנונה,
מים,

הוצאות
אכיפה
ואגרת
 שמירה

 
 ₪  

404,567  


,נרקומן3-,גרושאבל1954החייביליד

לשעבר,מוכרברווחה,דירתעמידר,
-מתקייםמקצבתביטוחלאומיבסךשלכ

מוכריםברווחה.משלםבהוראת₪,2,030
ע"פ80%,ומקבלהנחה2016קבעמשנת
ה,נערכהחקירהומוצוהליכימבחןהכנס

 גבייהמנהליים.

2.2.2017ועדתבחינה
ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהתגברותעלמצבוהכלכליבונתון
החייבוכןהמשמעותהמשפטיתשלעומק
החוב,מתבקשתהמסקנהשלאניתןיהיה
להיפרעמהחייבבגיןיתרתהחובועלכן

ממליציםלהגדיראתהחובשנצברעדוכולל
החובכחובשאינוברגביה.2013שנת
יועברלטיפולמחלקה2015+2014לשנים

 הגבייהלהסדרתהחוב.

2 
***

*** 

אגרת
שמירה,
מים,

הוצאות
אכיפה
 וחינוך

 ₪  

226,712  



)אחדמבניו4-פרודואבל1964החייביליד
בדמימפתח,נרצח(מתגוררבדירתחדר

הזכויותע"שאביוז"ל.בעברשימשהנכס
כחנות.החייבמתקייםמקצבתביטוח

מצבוהבריאותי₪.1,687לאומיבסך
וכן100%נכה-קשה,עבראירועמוחי

נכהעלרקעפסיכיאטרי.אינועובד.35%
משלםאתהשוטףבאמצעותהו"ק.
-מוכריםברווחה.אשתולשעברבכינוס

.2011פטרבקיבלהה

 

2.2.2017ועדתבחינה
ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהתגברותעלמצבוהכלכלי

והבריאותיבונתוןהחייבוכןהמשמעות
המשפטיתשלעומקהחוב,מתבקשת

המסקנהשלאניתןיהיהלהיפרעמהחייב
בגיןיתרתהחובועלכןממליציםלהגדיר

כחוב2013ובשנצברעדוכוללשנתאתהח
2015+2014החובלשניםשאינוברגביה.

יועברלטיפולמחלקההגבייהלהסדרת
 החוב.
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 מס'
שם המשלם 

ומספר 
 הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 המלצה תאריך אישור בוועדות תיאור מצב החייב

3 
***
*** 

ארנונה,
מים,

הוצאות
אכיפה
ואגרת
 שמירה

 

₪77,770  


.רווק2016,נפטרביולי'1948החייביליד

ערירי,התגוררבדירתעמידר,היהמוכר
ברווחהשניםכנכהנפשית,היהבמצוקה
כלכליתומאושפזפסיכיאטרית.בעיות
רפואיותרבות.לאעבדשניםרבותטרם
פטירתו.החובותהינםטרםהפטירה.

 הנכסהוחזרלעמידר.

2.2.2017ועדתבחינה
דתהנחותוע

16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהעובדהכיהחייבנפטרולאהותיר

אחריועזבוןלטובתפירעוןהחוב,וכן
התגברותעלהמשמעותהמשפטיתשלעומק
החוב,מתבקשתהמסקנהשלאניתןיהיה
להיפרעמהחייבבגיןיתרתהחובועלכן

ינוברממליציםלהגדירחובזהכחובשא
 גביה.

4 
***

 ***

אגרת
שמירה,
ארנונה,
הוצאות
אכיפה,
ארנונה
מדידות,
אגרת
שמירה
מדידות
 ושילוט

 ₪  

296,293  


.בעליהמניות04/07/2012צופירוק:

 בפשט"ר.

2.2.2017ועדתבחינה
ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
החברהשעיקרםהתגברותעלהעובדהכי

נמצאתבפירוקובעלימניותיהבפשיטתרגל
הפוטראותםמכלחובותיהםטרםצו

הכינוס,מתבקשתהמסקנהשלאניתןיהיה
להיפרעמהחייבתבגיןיתרתהחובועלכן
ממליציםלהגדירחובזהכחובשאינובר

 גביה.
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 מס'
שם המשלם 
 ומספר הנכס

 מהות החוב
סכום 
 החוב

 המלצה יך אישור בוועדותתאר תיאור מצב החייב

5 
***
*** 

ארנונה,
הוצאות
אכיפה,
שיקים
 חוזרים

 
₪72,053  


פשיטתרגל:14/06/2010צוכינוס:
 23/07/2013הפטרחלוט:02/02/2011

2.2.2017ועדתבחינה
ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהתגברותעלהעובדהכיהחייב

פשיטתרגלומלואהחובותנוצרונמצאב
טרםצוהכינוס,מתבקשתהמסקנהשלא
ניתןיהיהלהיפרעמהחייבבגיןיתרתהחוב
ועלכןממליציםלהגדירחובזהכחובשאינו

 ברגביה.

6 
***
*** 

אגרת
שמירה,
הוצאות
אכיפה,
ארנונה
 ושילוט

 
₪21,055  


פשיטתרגל:20/06/2011צוכינוס:
 20/01/2014הפטרחלוט:22/12/2011

2.2.2017ועדתבחינה
ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהתגברותעלהעובדהכיהחייב
נמצאבפשיטתרגלומלואהחובותנוצרו
טרםצוהכינוס,מתבקשתהמסקנהשלא
ניתןיהיהלהיפרעמהחייבבגיןיתרתהחוב

חובזהכחובשאינוועלכןממליציםלהגדיר
 ברגביה.

7 
***
*** 

אגרת
שמירה,
הוצאות
אכיפה,
ארנונה
 ושילוט

 
₪20,022  


הפטרחלוט:04/04/2011צוכינוס:

01/01/2015 
2.2.2017ועדתבחינה

ועדתהנחות
16.2.2017 

בבחינתמכלולההיבטיםהמשפטיים
שעיקרםהתגברותעלהעובדהכיהחייב

מלואהחובותנוצרונמצאבפשיטתרגלו
טרםצוהכינוס,מתבקשתהמסקנהשלא
ניתןיהיהלהיפרעמהחייבבגיןיתרתהחוב
ועלכןממליציםלהגדירחובזהכחובשאינו

 ברגביה.
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 מס'
שם המשלם 
 ומספר הנכס

סכום  מהות החוב
 החוב

 תיאור מצב החייב
תאריך אישור 

 בוועדות
 המלצה

8 
***
*** 

הוצאותאכיפה,
נה,עמלות,ארנו

מים,מכון
טיהור,אגרת

 שמירה

 
₪71,526  


 21/12/2016צוכינוס:

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

בבחינתמכלולההיבטים
המשפטייםשעיקרםהתגברותעל
העובדהכיהחייבנמצאבפשיטת
רגלומלואהחובותנוצרוטרםצו
הכינוס,מתבקשתהמסקנהשלא

יפרעמהחייבבגיןניתןיהיהלה
יתרתהחובועלכןממליצים
להגדירחובזהכחובשאינובר

 גביה.

9 
***
*** 

 ארנונהומים
 ₪  

198,657  


,מוכרת2-,גרושהואםל1959החייבתילידת

ברווחה,דירתעמידר,מתקיימתמקצבתנכות
סובלתמבעיותגבוכליות.₪.2,500-בסךשלכ

וצוהליכיגבייהבוצעההו"קעלהשוטף.מ
 מנהליים

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

בבחינתמכלולההיבטים
המשפטייםשעיקרםהתגברותעל
מצבההכלכליוהבריאותיבונתונה
החייבתוכןהמשמעותהמשפטית
שלעומקהחוב,מתבקשתהמסקנה
שלאניתןיהיהלהיפרעמהחייבת

םבגיןיתרתהחובועלכןממליצי
להגדירחובזהכחובשאינובר

 גביה.

10 
***
*** 

אגרתשמירה,
אגרותבית

משפט,עמלות,
ארנונה,מים,
 הוצאותאכיפה

 ₪  
375,683  


,גרושהואם1950החייבנפטר.אישתוילידת

.אינהעובדת.מתקיימתמקצבתזקנהבסך4-ל
בנהשלהחייבתעובדבשיפוצים₪.2,100של

"ח.החייבתמשלמתאתאש4-משתכרכ
השוטף.סובלתמבעיותבדרכיהנשימה.דירת

 בבעלותעמידר.

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

לולההיבטיםבבחינתמכ
המשפטייםשעיקרםהתגברותעל
מצבההכלכליוהבריאותיבונתונה
החייבתוכןהמשמעותהמשפטית
שלעומקהחוב,מתבקשתהמסקנה
שלאניתןיהיהלהיפרעמהחייבת
בגיןיתרתהחובועלכןממליצים
להגדירחובזהכחובשאינובר

 גביה.
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 מס'
שם המשלם 
 ומספר הנכס

 תיאור מצב החייב כום החובס מהות החוב
תאריך אישור 

 בוועדות
 המלצה

ארנונה *** 11
 ₪  

160,897  


,4-,גרושהואםל1947החייבתילידת

מתקיימתמקצבתזקנהופנסיהבסךכוללשל
הבןנרקומןוחולהמתגוררעימה₪.4,500-כ

ילדיה)חד2(וכןביתהיחדעם50בנכס.)בן
בלתמבעיותבכליהדםהורית(.אינהעובדת.סו

ברגליה,עברהמס'ניתוחים.מוכרתברווחה.
מוצוהלכי2000משלמתאתהשוטףמשנת

 גבייהמנהליים

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

בבחינתמכלולההיבטים
המשפטייםשעיקרםהתגברותעל
מצבההכלכליוהבריאותיבונתונה
החייבתוכןהמשמעותהמשפטית

שלעומקהחוב,מתבקשתהמסקנה
שלאניתןיהיהלהיפרעמהחייבת
בגיןיתרתהחובועלכןממליצים
להגדירחובזהכחובשאינובר

 גביה.

12 
***
*** 

ארנונה
והוצאות
 אכיפה

 ₪16,228  


בבעלותהחייבהייתהקרקעחקלאיתשנמכרה

,מאזאינומחזיקבקרקעחקלאית1962בשנת
,נתונימיקוםהנכסנשואהחובבנסציונה

1993כמופיעבספריהעירייהשגויים,משנת
חיוביהארנונהבגין2002.בשנת48קודדקוד

 הנכסהופסקו.

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

בנסיבותהעניין,לאניתןלהיפרע
 מהחייבבגיןיתרתהחוב.

13 

***
***

+
*** 

נונה,אר
 הוצאותאכיפה

 ₪  
713,106  


,מתגוררבשכירות.2גרוש+1947החייביליד

.נכוןליום1991-1992החזיקבשנים
אש"ח.65עמדהחובע"סשלכ31.12.1995

עפ"יממצאיהתיקובירורמולמחלקתהגביה,
נערךהסדרחובושולםסךשל2002בשנת
 חק.וסוכםכייתרתהחובתימ₪6,000

ועדתבחינה
ועדת2.2.2017

 16.2.2017הנחות

2002לאורההסדרשנעשהבשנת
ולאור₪6,000לפיושולםסך

העובדהכינאמרלחייבשהעירייה
תפעללמחיקתיתרתהחוב,

ממליציםכייתרתהחובשמעבר
כאמור2002לסכוםששולםבשנת
 תימחק
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שם המשלם  מס'
 ומספר הנכס

 המלצה תאריך אישור בוועדות תיאור מצב החייב ום החובסכ מהות החוב

14 
***
*** 

 ארנונה,מים
 ₪  

344,967  


,עובדת3,גרושה+1951החייבתילידת

במרכזלטיפולבחוליםהסובליםמפיגור
אש"ח.הנכסבבעלות5.2שכלימשתכרת

עמידר,מוכרתברווחה,סובלתמסכרת
יני,משלמתעברהצינתוריםומוותקל

שילמההחייבתאת2016שוטף.בשנת
)כולל(2013ועד2010החובותבגיןהשנים

כיוםמבקשתמחיקתהחובשנצברעד
 2009וכוללשנת

ועדת2.2.2017ועדתבחינה
 16.2.2017הנחות

בנסיבותהעניין,ולאורמיצוי
הליכיגבייה,ממליציםעל

 מחיקתהחוב

15 
***
*** 

הארנונ
והוצאות
 אכיפה

 ₪  
122,554  


,מתגוררבשכירות,1953החייברווקיליד

ש"ח.1600עובדבמשרהחלקיתומשתכר
,חולהסרטןומתקייםמקצבת100%נכה

ש"ח.5700נכותושירותיםמיוחדיםבסך
הפעילבנכסמוסךויתרת1992עדלשנת

החובהינהבגיןתשלומיהארנונהעסקית.
אש"ח7ערךהסדרחובע"סנ2009בשנת

אש"חבלבד.5.5אולםשילםהחייב
לדבריובשלהחמרהבמצבוהבריאותי

 נבצרממנולשלםאתהיתרה.

ועדת2.2.2017ועדתבחינה
 16.2.2017הנחות

בנסיבותהענייןולאורהמצב
הרפואיהקשהשלהחייב,
ממליציםלהסתפקבתשלום

בסךשל2009שבוצעבשנת
 ומחיקתיתרתהחוב.₪5,500
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 22.2.2017 -מובא לאישור המליאה  - 119ריכוז החלטות להסדרי פשרה לפי סעיף 

 מס'

שם 
המשלם 
ומספר 
 הנכס

מהות 
 החוב

סכום 
 החוב

 תיאור מצב החייב
תאריך 
אישור 

 ועדותוב
 המלצה

יתרה 
 לתשלום

1 
***
*** 

  ₪6,941  חינוך

ברבחובעבור.מדו3-נשויואבל1973החייביליד
מאחרולאבוצעופעולות-חינוך,עפ"יממצאיהתיק

₪4,342אכיפה,נערכההסכמהעבורתשלוםבסך
 )קרן+ריביתחשכ"ל(.

ועדתהבחינה
2.2.2017-

ועדתהנחות
16.2.2017 

בנסיבותהעניין,נערכההסכמה
לפיהישולםע"יהחייבסךשל

 ויתרתהחובתימחק.₪4,342
₪ 4,342 

2 
***
*** 

מים,
הוצאות
אכיפה,
 עמלות

 
₪36,188  

2006ביתהכנסתמשלםאתחיוביהמיםמשנת
באמצעותהו"קלתאגידמיציונה.מהתקופהשקדמה

ועדלמועדביצועהו"קנצברהחוב1995לשנת
שבנדון.לאבוצעועלידיהעירייהפעולותאכיפה

 לגבייתהחוב.

ועדתהבחינה
2.2.2017-

ועדתהנחות
16.2.2017 

בנסיבותהעניין,נערכההסכמה
₪9,351לפיהישולםסךשל

)סכוםהחובבערכיםנומינליים(
 ויתרתהחובתימחק.

₪ 9,951 

3 
***
*** 

ארנונה
 ומים

₪ 
159,727  

,מתגוררתבדירת1,גרושה+1953החייבתילידת
אש"ח.3כרתעמידר,עובדתבמשרהחלקיתומשת

קיימיםחובותנוספים.משלמתאתהשוטףמשנת
2015. 

ועדתהבחינה
2.2.2017-

ועדתהנחות
16.2.2017 

בנסיבותהעניין,ולאורהעובדה
שמדוברבחייבתדלתאמצעים
ללאנכסבבעלותממליציםעל

סכום₪5,000תשלוםבסךשל
עבור70%המגלםהנחהבשיעור

תבהןלאהשניםהאחרונו10
 קיבלההנחה

₪ 5,000 

4 
***
*** 

 ארנונה
₪ 

140,518  

,היהמכורלסמיםוסבל2009החייבנפטרבשנת
4ממחלהאונקולוגית.לאחרהפטירהירשואתהנכס
אחיותיואשרבמצבכלכליקשה.הנכסנמכרבשנת

 לצורךכיסויחובות.2010

ועדתהבחינה
2.2.2017-

ועדתהנחות
16.2.2017 

בנסיבותהעניין,ולאורהעובדה
שמדוברבחובישןמאודמאשרים

)סכום₪107,004תשלוםבסךשל
המגלםאתיתרתהחובנכוןלשנת

,המועדבואושפזהחייב2008
בבי"חבנוסףאתהחיובים

2010ועד2008נומינלייםמשנת
ש"ח(ומחיקתיתרת5,180בסך

 החוב

₪ 107,004 
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 :ור פרוטוקול וועדת הנחותאיש .11

 

על:נגר עמיקם-לוי מונח הוועדה פרוטוקול התכנסה. ההנחות וועדת
שולחנכם.

 

 :דיווח -וועדת השקעות  .17
 

:ערןלבב  מלווהאתוועדתההשקעות, כיוםישלעירייהאפשרותיועץחיצוני

אחר יומי הלמעקב החברות. ארבעת אתשואות ישיבהייתה תו

הח החברה ראשונה. אתיצונית מצאובדקה הם הבנקים, עמלות

החזרים מקבלים ואנו תקינות לא מכרזבנוסף.שהעמלות יוצא ,

.מע"מ₪+2,400היועץמקבלהשקעה.לניהוללחברות



 :אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .18

 
טעותסופר,הםדיווחועלעקברלתנועתהצופיםמבקשאישו:עמיקםנגר -לוי

חניכים.1,379ולאנכוןוישלהםרשהםספרחניכיםוהתבר1,128



האםבודקיםאתזה? :סמדראהרוני 



מפתח:עמיקםלוי -נגר באותו להם מאשרים אנחנו מדגמית. בודקים

ל יגדל שלכם הסכום לכולם, 344,750-שמאשרים .282,000במקום

.בודדיםםלתזוזותשלאחוזיםהשינויגורםבתבחיני

 ביטלנו התבחינים שבשנהבתוך הקהילתיים הגרעינים נושא את

סעיףלזהכברלאקייםואתהכסףהעברנוכאמורשעברההיו,היום

.מענקיםושונות

 

מיבעדאישורפרוטוקולוועדתתמיכותואתהתיקוןבתבחינים?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

פרוטוקול מתאריך עדת התמיכות וו המלצותמאשרים את  : החלטה

, לאור הגדלת התמיכה לתנועת את תיקון התבחיניםו 20/02/2017

 .הצופים וביטול הגרעינים הקהילתיים
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ביקורת רו"ח משרד הפנים -אישור פרוטוקול וועדת ביקורת .19
 :2011משנת 

 

ה:לירןיגודה  לאייהועדה קוורוםהיא ואין תהאמורהלהתקייםהיוםומאחר

התקיימה.

 

לוי?הולימימעונייןלהחליףאתא:עמיקםנגר -לוי

 

אנימסכימה.:ציפיזילברמן 

 

מיבעד?:עמיקםנגר -לוי



 לוי. הואליזילברמן במקום עדת הביקורת מונתה ציפי ולו : החלטה



משרדהפניםהעירעלמספרדברים::לירןיגודה 

 הראשון לפני-הנושא התקציב אושר רגילים בלתי בתקציבים

יגותבתב"ריםאלארקתב"רים.ההנחיההיאלהימנעמחר2שאושרו

.ולאחרשאושר

נושאנוסףשעלהבנוגעלתב"רים,ביקשומאתנולנהלחשבוןבנקלכל

ישחוותדעתמשפטית תב"רבנפרדשזהלאהגיונימבחינהטכנית.

ויכוליםלהמשיךלפעולכמוהיום.שאנ

,לדעתיזהלאמשהושיכוללקרות.הגזבריבחןאפשרותכזאת

ש שעלה נוסף כינוסדבר זה המועצה חברי לכל ורלוונטי נכון הוא

הו כל שלא עולה מהנתונים העירייה. של החובה ועדותוועדות

וועדותונעבירלראשהעיר.מתכנסות.אנחנונכיןרשימהשלכלה

 

?מיבעדאישורפרוטוקולוועדתביקורת:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

 .2011בנובמבר  21אריך מת ועדת ביקורתומאשרים פרוטוקול  : החלטה
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גן ילדים עמותת "דניאל לקידום  -החלטת וועדת הקצאות  .20
 ":חינוך וולדרוף

 

עדתהקצאותלהקצותלעמותתוואנומבקשיםשתאשרואתהמלצת:דרורמרגלית 

שנים4לתקופהשל18וולדרוףאתמבנהגןהילדיםברח'דודלנדא

חודשים.11-ו

 

וועדת:היו"ר אישור בעד מי לקידום-הקצאות "דניאל עמותת ילדים גן

חינוךוולדרוף"?



 פה אחד.  :בעד



לאשר לעמותת "דניאל לקידום חינוך ולדרוף" הקצאת גן הילדים  : החלטה

לתקופה של ארבע  211בחלק מחלקה  1102ברחוב לנדא דוד בגוש 

 ם ואחד עשר חודשים.שני

, 11.7.2017עם העמותה ייחתם הסכם לתקופה המסתיימת ביום 

תקופות נוספות  1-לעירייה תהיה אופציה להאריך את ההסכם ל

 ה על ארבע שנים ואחד עשר חודשים.ובסך הכל לפרק זמן שלא יעל
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 :מינוי אחראי ממונה על הטרדה מינית .21
 

מבקשיםלאשראתורדצברימזרחיכממונהעלההטרדותהמיניות.:היו"ר

מיבעד?



 פה אחד.  : בעד

 
לפי  על ההטרדות המיניות כאחראיתמזרחי -מאשרים את ורד צברי : החלטה

-לתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד( התשנ"ח 1תקנה 

1998. 


21:21סמדר אהרוני עזבה את הישיבה בשעה 

 
אחרי:אורןיגאנה  שבועות מספר בעירייה. פקח של מינוי אישרו חודשיים לפני

ישהוזורקמשהומהרכבוהגיעשאישרנואותוהיהמקרהשראיתימ

מדהימהומגיעלהםגםמילהטובה.פקח,הואתפקדבצורה



 :דירקטורית לחברה הכלכליתמינוי  .22


ברוש:שולמיתכהן -מנדלמן נילי של מינויה את לאישורכם מביאים

אותה ממנים ציונה, נס לפיתוח כלכלית לחברה כדירקטורית

בנסציונה,הגיעהמתלכדח"צית.משפחתברושנמצאתארבעשנים

שינויי לסערת ציונה, בנס החינוך למערכת מליבו, לשכונת אביב

אזוריהרישוםביןמליבולארגמן,פגשתיאתניליברוש,היאנבדקה

בחברההכלכלית.זומדירקטורעלידיועומדתבכשירויותהנדרשות

אמינוייםשהיעדתהווחוותדעתיולאחראישורכםמעביריםאתזהל

קובעתומאשרתבסוף.

 

מיבעד?:היו"ר


 פה אחד.  : בעד

 
, 011181112נושאת ת"ז מס'  נילי ברוש מינויה של גב'  מאשרים את : החלטה

ציונה בע"מ, בכפוף -לפיתוח נס כדירקטורית לחברה הכלכלית

 .לאישורים הנדרשים למינוי
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 :תב"רים .21

 
.22סעיףתשלהתוספ"ריםהועברהאליכםלמעטרשימתהתב:ערןלבב 

האםישלמישהושאלות?


 תב"רים חדשים 

 השלמתפיתוחלביתכנסת"דרכינועם"שכונתמליבו .1

₪200,000.-סכוםהשתתפותהעירייה:

₪200,000.-ציונה:-מימוןהקרןלפיתוחנס


 145ונס/144תכניתלצרכירישוםלתוכניותנס/ .2

₪240,000.-:היקףתב"רמבוקש

₪240,000.-ציונה:-רןלפיתוחנסמימון:הק


 הקמתמתקןאתלטיקה .3

₪4,050,000.-היקףתב"רמבוקש:

₪1,333,098.-הימוריםבספורטהמימון:המועצהלהסדר

₪2,716,902.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס


 בתב"ריםשינויים 

 (1334החלפתדשאסינטטיבספורטכיף) .1

₪1,320,000.-היקףתב"רמאושר:

₪1,220,000.-מבוקשהקטנתהתב"רל:

₪400,000.-קרןהמתקנים:-הימוריםבספורטהמימון:המועצהלהסדר

₪820,000.-ציונה:-קרןלפיתוחנסה


 (1308גנ"י,מעוןיוםומרכזחוגים)-מבנהמשולב .2

₪11,500,000.-היקףתב"רמאושר:

:וימימוןנלהלןשי

₪3,164,000.-השתתפותמשרדהכלכלה:

₪1,572,941.-:משרדהחינוך

₪6,763,059.-ציונה:-נסחהקרןלפיתו
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 (1221פרויקטמדידותממוחשבותלעירייה) .3

₪620,000.-:היקףתב"רמאושר

₪585,000.-הגדלהמבוקשת:

₪585,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס


 (1296)314/4נשטייןנס/מק/ייספיראובתכנוןכיכרברח .4

₪35,000.-היקףתב"רמאושר:

₪35,000.-:הגדלהמבוקשת

₪35,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס


 (1357פיתוחחצרותבמוס"ח) .5

₪1,600,000.-היקףתב"רמאושר:

₪600,000.-הגדלהמבוקשת:

₪600,000.-ציונה:-הקרןלפיתוחנסמימון:


 (1355מגרשיםואולמותספורט)הקמתמגרשיספורטושיקום .6

₪1,500,000.-:מאושרהיקףתב"ר

₪800,000.-הגדלהמבוקשת:

₪800,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס



 (1362שיקוםמבניםותשתיותעירוניות) .7

₪1,500,000.-:היקףתב"רמאושר

₪800,000.-הגדלהמבוקשת:

₪800,000.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס



 (1072שדרוגגניםציבורייםבעיר)הקמהו .8

₪4,800,000.-:היקףתב"רמאושר

₪4,717,360.-ביצועבפועל:

₪4,717,360.-:ציונה-:הקרןלפיתוחנסמימון

וסגירתהתב"ר
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 (1092פרגומרגניתכפראהרון)ובסלילתרח .9

₪3,550,000.-:מאושרהיקףתב"ר

₪3,211,770.-ביצועבפועל:

₪3,211,770.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר



 (1109ויצמן)ובתכנוןשיקוםוהתחדשותרח .10

₪1,000,000.-:מאושרהיקףתב"ר

₪926,799.-:ביצועבפועל

₪926,799.-ציונה:-:הקרןלפיתוחנסמימון

וסגירתהתב"ר



 (6120גוריוןנגישותפיזית)-חט"עבן .11

₪930,000.-:היקףתב"רמאושר

₪855,437.-ביצועבפועל:

₪855,437.-:מימון:משרדהחינוך

וסגירתהתב"ר



 (1217שי"ל)-תוספתבניה .12

₪450,000.-היקףתב"רמאושר:

₪413,198.-:ביצועבפועל

₪413,198.-ציונה:-הקרןלפיתוחנסמימון:

וסגירתבתב"ר



 (1224הנגשהפיזיתבבי"סהתומר) .13

₪550,000.-היקףתב"רמאושר:

₪528,450.-ביצועבפועל:

₪364,000.-:מימון:משרדהחינוך

₪164,450.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר
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 (1227שיקוםמבנהאגףהחינוך) .14

₪2,200,000.-היקףתב"רמאושר:

₪1,958,226.-ביצועבפועל:

₪1,958,226.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר


 (1235תוספתששכיתותבתיכוןבןגוריון) .15

₪7,400,000.-היקףתב"רמאושר:

₪7,000,259.-ביצועבפועל:

₪4,397,496.-:משרדהחינוך:מימון

₪2,602,763.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

תהתב"רוסגיר


 (1236)השופטים)ארזיתואורן(בנייתגנ"ידוכיתתיברחוב .16

₪3,267,000.-היקףתב"רמאושר:

₪3,239,287.-ביצועבפועל:

₪1,635,740.-מימון:משרדהחינוך:

₪1,603,547.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתתב"ר


 (1240שיקוםנזקיסופה) .17

₪1,000,000.-ושר:היקףתב"רמא

₪506,400.-ביצועבפועל:

₪506,400.-ציונה:-מימון:הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר

(1242הריסתובנייתאגףחדשבבי"סראשוניםופיתוחחצר).18

₪7,450,000.-היקףתב"רמאושר:

₪7,238,863.-:ביצועבפועל

₪4,067,012.-משרדהחינוך::מימון

₪3,171,851.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר
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(1244)2013שיפוריםוהתאמותבמוס"ח.19

₪2,600,000.-היקףתב"רמאושר:

₪2,420,558.-:ביצועבפועל

₪469,370.-משרדהחינוך::מימון

₪1,951,188.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר



(1286נויהריסותובנייתאולםספורטצימרמןב')פי.20

₪18,500,000.-היקףתב"רמאושר:

₪17,394,529.-ביצועבפועל:

₪7,600,000.-מימון:השתתפותחברתהביטוח:

₪2,286,527.-המועצהלהסדרההימוריםבספורט:

₪924,221.-מנהלמקרקעיישראל:

₪6,583,791.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר



(1248שלבא')-הקמתבי"סיסודיבטירתשלום.21

₪12,000,000.-היקףתב"רמאושר:

₪10,427,281.-ביצועבפועל:

₪5,522,178.-:מימון:מפעלהפיס

₪356,540.-המועצהלהסדרההימוריםבספורט:

₪4,548,563.-ציונה:-הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר



(1272)הצבתמתקנישעשועיםופיתוחגניםציבוריים.22

₪3,100,000.-היקףתב"רמאושר:

₪500,000.-:הגדלהמבוקשת

₪500,000.-:ציונה-מימון:הקרןלפיתוחנס

וסגירתהתב"ר
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מיבעדאישורהתב"רים?:היו"ר



 פה אחד.  : בעד

 

 אחד את התב"רים.מאשרים פה  : החלטה



אנימזמיןאתכולכםבשבתהבאהלמרוץ.אתםמוזמניםמחרלבלט.:היו"ר

בשעהשלושישאליפותהארץבהתעמלות מיביוםשישי אמנותית,

שאוהבמוזמןלהגיע.

אנינועלאתהישיבה.





!הישיבה ננעלה  

 

 

 __________________________________________

 , ראש העירריו"-שבו יוסי  העירייה לנכ", מנגר-לוי עמיקם


