כ"ג אלול ,תשע"א
 22ספטמבר2011 ,

פרוטוקול
ישיבת מליאה חגיגית ערב ראש השנה תשע"ב מס' ,6/11
מתאריך  21בספטמבר  ,2011ב"נחלת ראובן"
נוכחים:

יוסי שבו  -יו"ר ,שאול רומנו  -עו"ד ,אהרוני סמדר ,ד"ר ארז רינה,
זילברמן ציפי ,חייט אבירז-טלי ,יגאנה אורן ,יגודה לירן,
ירושלמי נאור ,לוגסי עמוס ,לוי אליהו ,מזרחי שמואל ,סביון פנחס,
שי אביעד ,רובין שחר.

חסרים:
מוזמנים:

תומר תדהר ,צחי ברוורמן ,חיה יהל ,ארז אבנר ,אדר' קיריל קוזיול,
גידי טביב  -רו"ח ,שמעון גור ,יחיאל גליל ,יוסי סגרון,
דרור מרגלית ,עו"ד יצחק ברוש-עו"ד ,ירון לוי ,עו"ד שולמית
מנדלמן כהן  -יועמ"ש ,שלמה אליהו-רו"ח ,דייגו כהן ,מיכל רוטוול,
נורית כהן ,יו"ר פרלמנט הנוער.

רשמה:

בתיה חן.

על סדר היום:
 .47הרמת כוסית לרגל החג.
 .48עדכונים.

.47
היו"ר:

הרמת כוסית לרגל החג:
ערב טוב לכולם .אנחנו כאן באווירה חגיגית ,העירייה ,המועצה
הדתית ,הדירקטורים של התאגיד ,עובדי התאגיד ,חברי מועצת
העיר ,הנהלת העיר ,התכנסנו להרים כוסית באווירה של "נחלת
ראובן" ,תראו איזה מקום יפה פה ,מקום שמתבזבז שלא מנצלים
אותו .המקום הוא מקום מדהים ,שהוא לא מנוצל .בשלבים
מסוימים ניסינו להשכיר אותו למסעדה ,אבל צריך לעשות פה משהו,
אנחנו כל הזמן חושבים ,אבל אנחנו נבדוק את זה באופן חוקי מה
ניתן לעשות פה ולא לעבור על החוק מבחינת רישוי עסקים .המקום
הולך לאיבוד .עשינו פה אירועי קיץ מהממים ,אני חושב שצריך לנצל
את זה יותר באופן יותר רציני לטובת התושבים.

ד"ר ארז רינה:

יש לי כמה כנסים ,אם אפשר לעשות פה .במקום לשלם

למישהו אחר ,נשלם לעירייה.
היו"ר:

אני פתוח את הישיבה ומעביר את רשות הדיבור למנכ"ל.

נגר-לוי עמיקם:

אנחנו מבקשים אישור להתקשר בפטור ממכרז עם איגוד

ערים חירייה לנושא של הטמנת אשפה ,אני מבקש שהיועצת תיתן
הסבר.
שולמית:
הנייר שלי לפניכם ,אנחנו פרסמנו מכרז פומבי לקבלת שירותי קליטה והטמנה
פסולת ביתית) .להכניס את דברי שולמית(.
היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאושר.

נגר-לוי עמיקם:

לגבי מתנה לחג לעובדים ,אנחנו רוצים לקראת החג לתת להם

את הסכום של  ₪ 385לעובדים הותיקים משנת  99ועובדים חדשים
 ₪ 275לעובד וצריכים את אישורכם לנושא הזה .מי בעד?
בעד:

פה אחד.

החלטה:

מ אושר.

היו"ר:

יש כמה נושאים שלא רשומים אצלכם ואני רוצה להעלות אותם פה.
אחד מהם זה כמו בעבר ,בחוגים של קריית התרבות ,איפה שהעירייה
משתתפת ,אנחנו רוצים לתת לעובדי העירייה ולילדים ,לא לנכדים,
רק לילדים  50%הנחה בחוגים של קריית התרבות ,לא של קבלנים
פרטיים ,חוגים של העירייה  .50%מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאושר.

היו"ר:

אנו ממתינים להחלטה של בית המשפט העליון לגבי פינוי המאהל,
לאור בג"צ שהוגש .מה שנמצא היום במאהל ,מי שלא יודע ,ידענו
מראש שכל כמה אנשי רווחה במועדון של הרווחה שנמצאים שם
וממתינים לקבל דירות בחינם .אנו נפעל בהתאם לפסק הדין .כל
חברי המחאה לצדק חברתי כבר מזמן לא שם .ברגע שנראה מה יהיה
בעליון ,נפעל בהתאם להחלטת בית המשפט .לפני חודש לכולם היה
איפה לגור וכל אחד צריך לחזור לאיפה שהוא היה.
עדכון נוסף ,כפי שבישיבה הקודמת החלטנו להעביר לאישור שר
הפנים את הבקשה לתת הנחה או פטור  50%על דמי השבחה לתושבי
העיר ,נמתין לקבל תשובה .אני מקווה שמישהו יקרא את זה ויתן
תשובה ,אבל פה אנחנו הולכים למשהו שיותר תלוי בנו ,לנו יש
בסביבות  18דונם למטרות צרכי ציבור בפארק המדע 18 .דונם שטח
חום שמיועד לצרכי ציבור ,שניתן לעשות עליו מכללה ,אנו רוצים
להקים שם מכללה ,שצמוד לה מעונות לסטודנטים ואני מקריא לכם
את ההחלטה )לצרף את ההחלטה( .האם יש שאלות?

ירושלמי נאור:
היו"ר:

האם מיועדים להיבנות ביחד או כל אחד בפני עצמו?

איפה שיש דרישה.

רובין שחר :מי בונה את זה?
היו"ר:

החברה הכלכלית.

ד"ר ארז רינה:
היו"ר:

אנחנו בונים בינתיים את המעונות.

ד"ר ארז רינה:
היו"ר:

באחריות מי זה יהיה המכללה?

אז סטודנטים יגורו ולא תהיה מכללה?

המעונות מיועדים לתושבי נס ציונה וזה לא קשור למכללה .המעונות
הם חלק מזה.

שי אביעד:

כל הכבוד.

היו"ר:

מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאושר.

נגר-לוי עמיקם:

סיימנו את הישיבה של המועצה .אנו עוברים לישיבת תאגיד.

