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 .00עדכונים:
היו"ר:

פרסמנו שאנחנו רוצים ביום העצמאות להעניק תעודת הוקרה
והערכה לנשים פורצות דרך .כתבנו בעיתון ,עד שלשום ,המועד
האחרון ,הגישו עשרים ומשהו מועמדות שהומלצו .לדעתי מי
שהגיש אחרי הזמן לא נוכל לאשר .אני מבקש להביא לידיעתכם את
הרכב הועדה שתבחר :אני יו"ר ,ספיר קמחי כיועצת שלי לענייני
נשים ,ריבה קליין  -מנהלת אגף החינוך ,ד"ר רינה ארז חברת
מועצה לשעבר ,ריקי שפירא יו"ר בית ראשונים ,דניאל נבון  -יקיר
העיר ויו"ר סיירת הורים ועמי הרמן.

אהרוני סמדר :יש לוועדה קריטריונים?
היו"ר:

הקריטריונים ייקבעו בוועדה.

אהרוני סמדר :ואנחנו נדע את הקריטריונים?
היו"ר:

כן ,בוודאי.

חייט-אבירז טלי :כמה נשים מתוך הנשים הנבחרות יבחרו?
היו"ר:

נראה לפי מה שיש ,אני לא יכול להגיד לכם ,יכול להיות שיהיו חמש
ראויות ,או ארבע ,אני לא יודע.

זילברמן ציפי :יכול להיות שיהיו ראויות גם כל העשרים ,הם יחליטו בהמשך.
אהרוני סמדר :אם היה קריטריונים זה היה קל ,צריך שיהיו קריטריונים.
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היו"ר:

הוועדה תקבע את הקריטריונים .בנושא הזה ידינו נקיות ,אף אחת
לא מומלצת במיוחד.

קורץ יעקב:

מזה ארבע שנים בנס-ציונה מתקיים אירוע שנקרא זיכרון בסלון,
שבו משפחות מארחות ניצולי שואה ,האירוע הזה לא יקרה עוד
הרבה שנים ,זה כבר בשלבים האחרונים ומי שמתארח זה ילדים
שהיו בשואה והיום הם כבר בני שמונים .אני מארח מזה שנה
רביעית ,אני חושב שחברי המועצה צריכים לקחת בזה חלק ,אז
קודם כל אני מזמין אלי הביתה ב 20.4-בשבע בערב .יש שישה בתים
בנס ציונה שמארחים.

רובין שחר:

שבעה מוקדים.

קורץ יעקב:

ואני אשמח מאוד אם תשובצו כולכם ותשתתפו ,לא רק חברי
המועצה ,אלא גם בכירי העיר ,זה יותר מחשוב היום לקחת את
הסיפור הזה של זיכרון בסלון של השיח הזה ולהרים אותו קדימה.
מחלקת הנוער היא זו שמובילה את זה ואני אשמח שתיקחו חלק
כולם ,זה בשיתוף מחלקת הרווחה.

רובין שחר:

מי שמובילה את זה זו בחורה בשם צליל מאגף הנוער ,כבר ארבע
שנים אנחנו עושים את זה.

זילברמן ציפי :קורצי התחיל עם זה.
רובין שחר:

זה התחיל אצלו בבית ,אנחנו עושים את זה כבר ארבע שנים ,אגף
הרווחה מעורב ,אנחנו מנסים לפתוח עוד מוקד אחד גם של צעירים
בלבד ובסך הכל יהיה כשבעה ,שמונה מוקדים.
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היו"ר:

טלי מארגנת ,כרגיל ,את יריד האומנים בנחלת ראובן במוצאי שבת.
שאול ,כמה חבילות "קמחא דפסחא" חילקנו?

רומנו שאול ,עו"ד :לא חילקנו ,כי הגזבר של העירייה דורש דברים שלא ניתן להשיג,
אז אמרתי להם להפחית ואני לא יודע כמה חילקו ,עצרתי אותם
היום באמצע .הגזבר רוצה שאני אגיש לו דוח כמה כסף גייסתי
כשאני לא יודע בדיוק כמה אני אגייס .רצינו לחלק  ,120,000כרגע
עצרנו עד שהוא יחליט שהוא משחרר את השיק ,אני לא אתחייב על
משהו שאין לי ביד .כל שנה היה אישור עירייה ,אני לא יודע מה
קרה פתאום שנולד לגזבר רעיון בראש שאביא לו דוח כמה אגייס.
מאיפה אני יודע?
מזרחי שמואל :כמה העירייה נותנת?
שאול רומנו ,עו"ד .₪ 25,000.- :ביקשנו  ,₪ 30,000.-שנה שעברה היה .₪ 25,000.-
היו"ר:

מאושר כמו שנה שעברה  ,₪ 25,000.-תעשו את זה .כמה חבילות זה
יהיה?

בן-יהודה אורית 615 :חבילות של העירייה 100 ,חבילות של קרן לידידות ועוד איזה
 50חבילות שמקבלות משפחות במצב כלכלי קשה ביותר.
היו"ר:

השמות רק אצלכם.

בן-יהודה אורית :רק אצלי ,אף אחד לא רואה אותם.
קורץ יעקב:

בנוגע לתרומה של "קמחא דפסחא" ,כל שנה יש פרויקט שנקרא
פרויקט "כרובית" בחולון שמחלק ארוחות למשפחות והשנה
הפרויקט מבשל בנס-ציונה עם תושבים שתורמים את המזון ,תרמו
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את המטבח ומתנדבים שמבשלים ,אז מי שרוצה ממוצאי שבת עד
יום ראשון בצהריים לבשל ,מוזמן .פנימיית נווה יהודה תרמה את
המטבח ושם זה מתבצע.
היו"ר:

אני רוצה לברוך את היועצת המשפטית ,הסבתא הצעירה ,לרגל
הולדת הנכד.
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השתתפות במימון קבוצת הרובוטיקה העירונית לתחרות
.01
עולמית בארה"ב:
היו"ר:

דבר נוסף ,אתם יודעים שיש לנו "בעיה" ,אנו זוכים בכל הפרסים,
קבוצת הרובוטיקה עלתה לתחרות העולמית בארצות הברית.
עלו לגמר סך הכל  15קבוצות והם היו בין הקבוצות שעלו מתוך
עשרות.

חייט-אבירז טלי :זה פרויקט של משרד החינוך?
היו"ר:

לא ,אבל זה נעשה בתוך בית הספר .רוב התמיכה הייתה בית ספרית
עם המורים ,עם המנטורים ועם ההורים .הם זכו בזכות הרבה
מאמצים ,הרבה השקעה ,הרבה ידע ,הרבה יוזמה ,הרבה ידענות
והרבה המצאות .סך הכל מדובר על  16תלמידים ,מורה ושני
מנטורים ,בעלות של  5,000דולר לכל אחד .זה הרבה מאוד כסף ,אני
לא יודע בכמה משרד החינוך משתתף ,הם רק אומרים שהם
ישתתפו ,אבל הם לא יודעים בכמה .הם ביקשו את הסיוע של
העירייה ,יש לנו פה בעיה .רשויות אחרות משתתפות לכל תלמיד
 ,₪ 1,000זה  .₪ 16,000משלוח רובוטים זה  .₪ 3,700עלות נסיעה
של מורה מלווה את הקבוצה  ₪ 13,000ושני מנטורים .₪ 26,000
סה"כ הם ביקשו  .₪ 77,000אני חושב שהסכום הזה ,לדעתי ,הוא
מוגזם ואני גם לא יודע כמה משרד החינוך משתתף .אני מבקש את
אישורכם להגיד שאנחנו מוכנים להשתתף בכל המערכת הזאת
בסכום של כ ,₪ 40,000-שזה יוצא לכל תלמיד  ₪ 1,000וניתן
למורה אחד לנסוע ואולי מנטור אחד .זה פחות או יותר מה שאנחנו
מוכנים לתת .אנחנו נותנים לספורט ולהרבה דברים .אני חושב
שיעלה הרבה מאוד כסף להורים.
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חייט-אבירז טלי :קודם כל ברור שאני בעד ,אבל יש לי אמירה שחשוב לי שהיא
תאמר ,שיש לי ביקורת למשרד החינוך על פרויקטים מהסוג הזה,
שמנציחים את הפערים החברתיים במדינת ישראל ,כי קבוצה
מאופקים או מדימונה ,בהנחה שהיא זכתה ,לא תוכל לממן נסיעה
כזאת.
אהרוני סמדר :ויכול להיות שיש בנס ציונה גם ילדים שלא יכולים לנסוע.
חייט-אבירז טלי :זה המשפט הבא שלי ,שגם בתוך העיר שלנו ,על אף כל הווילות
היפות שיש לנו ,יש עדיין ילדים ומשפחות שגם נסיעה כזאת יכולה
להיות כבדה להם .הביקורת שלי היא לא כלפינו.
מזרחי שמואל :אז אפשר לא לעזור ושלא ייסעו.
חייט-אבירז טלי :אתה מוציא דברים מהקשרם ,הביקורת שלי היא כלפי משרד
החינוך.
אהרוני סמדר :טלי ,יכול להיות שברשימת הילדים שאמורה לנסוע מנס ציונה יש
ילדים שלא יכולים לנסוע.
חייט-אבירז טלי :הביקורת שלי היא כלפי משרד החינוך שמפילים עליך כראש עיר
הוצאות מהסוג הזה.
אהרוני סמדר :יוסי ,האם ברשימת הילדים יש ילדים שידם אינה משגת? כי להם
צריך לעזור יותר.
היו"ר:

קודם כל ,אתם פתאום התעוררתם .מה קורה עם הנסיעה לפולין?

חייט-אבירז טלי :נכון ,נכון.
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היו"ר:

למה אתם פתאום נזכרים?

אהרוני סמדר :קודם כל ,לא פתאום התעוררנו .גם בנסיעה לפולין כשיש ילדים
שידם אינה משגת אנחנו מאשרים לתת יותר .לו היית מעלה את זה
היינו מאשרים.
היו"ר:

לא .בואו נגיד ככה ,הבן שלי לא יכל להרשות לעצמו לנסוע לפולין,
לא נסע .אבל פה אני בא ואומר זכו בתחרות עולמית ,מה שאמרה
טלי ואתם צודקים במאה אחוז ,חלק גדול מהילדים ההורים לא
מסוגלים לתת  5,000.-דולר 4,000 ,דולר .זה נסיעה ,זה בית מלון,
זה המון כסף .אנחנו לא יודעים כמה משרד החינוך משתתף.

חייט-אבירז טלי :תסמוך עליהם ,זה יתקע בפקקים בדרך לנס ציונה.
היו"ר:

ערן דיבר עם עוזר שר המדע ,כמה פעמים דיברת אתו?

לבב ערן:

דיברתי אתו מספר פעמים ,המשרד אמור להעלות קול קורא בנושא.

קורץ יעקב:

אני חושב שאנחנו כעירייה ,זה קבוצה של תיכוניסטים שלנו עם
מנטורים שהם תושבים שלנו שהולכים לייצג אותנו בתחרות
בינלאומית ,דבר שלא קורה כל שנה ובטח לא כל שבועיים .עירבו
אותי לנסות למצוא תורמים כי הסכומים שהם צריכים הם הרבה
יותר גדולים .אני חושב שצריך לתת להם את כל הסכום שהם
ביקשו ,אני חושב שצריך לתמוך בחבורה הזו .החבורה הזו שתחזור,
איך אנחנו אומרים על הכדורסל? זה יהיה דגל ורובוטיקה בנס
ציונה זה חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם ,בית ספר מדעים,
ילדים שילכו לעסוק בתחומים חדשים.

היו"ר:

אתה משכנע את המשוכנעים ,כולנו מסכימים.
8

קורץ יעקב:

אני רוצה שיינתן כל הסכום שהם ביקשו ,לא רק חצי.

רומנו שאול ,עו"ד :יוסי ,תיתן ארבעים ואם יש צורך תוסיף עוד עשרים לפי שיקול
דעת.
מזרחי שמואל :מה שאתה אומר שבמידה ומשרד המדע לא יעזור להם ,אתה רוצה
לשלם מעצמך סכום של ?₪ 40,000.-
קורץ יעקב:

לא.

היו"ר:

אני עוד לא יודע ,אני רוצה את האישור שלכם ,אנחנו עדיין לא
יודעים כמה לתת להם .הם ביקשו  .77,000.-מה שאני מציע ,אנחנו
נחכה ונעדכן אתכם בטלפון מה הסכום שנשאר.

מזרחי שמואל :יש כוונה מאוד טובה של השר לתת סכום מאוד נכבד.
היו"ר:

אתה מדבר בשם השר?

רומנו שאול ,עו"ד :יוסי ,שיסעו בכבוד ,זה משלחת של העיר.
היו"ר:

אנחנו נבדוק ,אני מכיר את משרדי הממשלה ,הבטיחו לנו שיפוץ
בית כנסת  4מיליון ,בסוף נתנו רק  2מיליון .אני רוצה אישור עקרוני
שלכם באופן עקרוני חיובי לעזור להם.

זילברמן ציפי :יש לך את האישור שלנו ,זה כבוד לנס ציונה.
חייט-אבירז טלי :יוסי ,צריך לראות אם יש בקבוצה בעיה ספציפית עם ילד זה או
אחר שהמשפחה שלו לא יכולה להרשות לעצמה.
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היו"ר:

הם לא העלו את זה .אני חושב שגם המבוגרים שנוסעים ,פרט
למורה ,מי שרוצה לנסוע ,אני אסבסד חלק ,אבל לא הכל.

קורץ יעקב:

זה קרוב ל  400,000.-שקל הוצאות לתחרות ,זה לא רק הכרטיס
טיסה .זה להטיס את הרובוט וכו'.

היו"ר:

באופן עקרוני נעזור להם.

רומנו שאול ,עו"ד :יוסי ,הרישום זה  5,000.-דולר ,זה  ,20,000.-אז תן 60,000.-
ותגמור עניין שכולם יהיו מרוצים.
היו"ר:

אני לא יודע מה משרד המדע נותן .מי בעד?

בעד:

פה אחד.

החלטה:

לאשר בשלב זה השתתפות העירייה בסך של .₪ 40,000.-

עמוס לוגסי הצטרף לישיבה
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.02

שי לעובדים לכבוד החג:

לוי-נגר עמיקם :במסגרת הנתינה ,אנחנו רוצים לתת לעובדים את השי לחג הפסח
ואנחנו מבקשים לאשר את השי לרגל לחג לעובד וותיק  ,₪ 417עובד
רגיל  .₪ 307זה כמו במתכונת הרגילה .מי בעד?
בעד:
החלטה:

פה אחד.
מאשרים פה אחד את השי לעובדים לרגל חג הפסח ,כפי שפורט
לעיל:
₪ 417.עובד וותיק -
₪ 007.עובד רגיל
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חוק עזר לנס-ציונה(-שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי)-
.00
התשע"ז-2016-תיקון:
נגר-לוי עמיקם :תיקון חוק העזר לשמירה ואבטחה .שולמית בבקשה.
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :ב 22.12.16-בהתאם להנחיות משרד הפנים והחוק,
פורסם חוק העזר לנס ציונה (שירותי שמירה) התשע"ו ,2016-על פי
הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים ועל פי התעריף שנקבע
בתקנות שנתקנו לעניין .תעריף היטל השמירה שאושר בחוק הזה
הינו  2.14למ"ר לנכס לשנה .ב 28.3.17-אושר על ידי משרד הפנים
תעריף היטל שמירה חדש לנס-ציונה המאפשר לגבות היטל גבוה
יותר בסך של  ₪ 2.38למ"ר לשנה ,בהתאם לתוכנית שמירה
מעודכנת שאושרה על ידי משרד הפנים בחודש פברואר 2017
ובהתאם לתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד
שירותי אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית) .לאור זאת אנחנו
מביאים לאישורכם את תיקון חוק העזר באופן שבמקום תעריף של
 2.14למ"ר לשנה ,ירשם בחוק המתוקן  ₪ 2.38למ"ר לשנה .נתון
נוסף ,לסבר את האוזן ,החוק הקודם ,לפני החוק החדש שאושר
בשנת  ,2016התעריף שלו היה נכון לדו חודשי האחרון שהוצאנו
בנובמבר-דצמבר  2016היה  ,2.393זה היה החוק הישן .החוק
הנוכחי הוא  ₪ 2.14והתעריף המתוקן שאנו מבקשים לאשר הוא
 ₪ 2.38למ"ר לשנה.
היו"ר:

התעריף המבוקש לא יותר גבוה מהתעריף הישן שהיה בשנת .2016

אהרוני סמדר :מעבר לשינוי בתעריף ,יש שינוי בשירות?
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :מה שהוכר לנו זה הוצאות שאנחנו הראנו ואושרו לנו על
ידי משרד הפנים.
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לירן יגודה:

ההוצאות על השירות עולות לנו ,בגלל זה אנחנו מעלים?

מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :ההוצאות אפילו יותר גבוהות מהתעריף שנקבע.
אהרוני סמדר :אז זה נשאר אותו שירות ואנחנו מעלים רק את המחיר ,וזה למה?
היו"ר:

לא מעלים ,הורידו לנו.

לוגסי עמוס:

אבל יש עליה.

מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מקבלים ומאשרים
במשרד הפנים ,כי יש להם מגבלות.
היו"ר:

אגרת השמירה הייתה כ.2.40-

אהרוני סמדר :לא ,היה  2.17אמרנו.
היו"ר:

היה כ ,2.60-בא משרד הפנים והוציאו חוק וקבעו מינימום צמוד.
המינימום צמוד היה  ,2.14עד אז גבינו  ,2.39אנחנו מעבירים את זה
ל .2.38-ההבדל הוא לא גדול ,הבדל של פחות מאגורה.

מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :היום אנחנו גובים  ,₪ 2.14לפני כן גבינו  ₪ 2.39על-פי
החוק הישן.
רומנו שאול ,עו"ד :איך מתמודדים עם הארנונה בהעלאה של החלק המשותף?
היו"ר:

מאחר וזה הולך להיות בבתי משפט בתביעות ייצוגיות ,אנחנו לא
מתעסקים עם זה.
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לירן יגודה:

הוגשה תביעה?

היו"ר:

כמה תביעות.

אהרוני סמדר :אתה לא חושב שראוי שתעדכן אותנו?
היו"ר:

לא ,מה יש לי לעדכן? יש תביעות ,שבית המשפט יקבע.

אהרוני סמדר :אנחנו נשאלים ברחוב ואנחנו צריכים לתת מענה.
רומנו שאול ,עו"ד :זה עבר אישור משרד הפנים.
היו"ר:

משרד הפנים אמר שזה בסמכות העירייה.

רומנו שאול ,עו"ד :אז גמרנו ,אנחנו אישרנו ,אז זה בסדר.
מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :על מה אתה מדבר ,שאול ,על התעריף?
רומנו שאול ,עו"ד :לא ,על החלק של הרכוש המשותף בבתים המשותפים.
היו"ר:

מי בעד חוק השמירה?

בעד:

יוסי שבו ,שאול רומנו-עו"ד ,ציפי זילברמן ,טלי חייט-אבירז,
שמואל מזרחי ,יעקב קורץ ,יצחק כהן ,אורן יגאנה ,לירן יגודה,
שחר רובין ,ד"ר הדס שחורי.

נגד:

סמדר אהרוני ,עמוס לוגסי.
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החלטה:

מאשרים תיקון חוק העזר לנס-ציונה (שמירה אבטחה וסדר
ציבורי) התשע"ו ,2016-באופן שבמקום התעריף הקבוע בתוספת
לחוק העזר  ₪ 2.14למ"ר לשנה ,יירשם ₪ 2.08 :למ"ר לשנה.

היו"ר:

אני מבקש להודיע ששניהם נגד השמירה.

אהרוני סמדר :תתרגם את זה איך שאתה רוצה.
לוגסי עמוס:

לא נגד ,אני בעד לבטל את השמירה .אני מחזק את הדברים שלך,
לבטל את השמירה בכלל ,לא לגבות כלום.

מזרחי שמואל :עמוס ,אתה רוצה שלא יהיה שמירה בעיר?
לוגסי עמוס:

לא ,שלא יהיה שמירה.

היו"ר:

בתי ספר ,גני ילדים בלי שמירה.

אהרוני סמדר :אני מבקשת לציין לפרוטוקול שאני מתנגדת להעלאת אגרת
השמירה מאחר ורמת השירות אינה משתנה.
לוגסי עמוס:

ברור שזו הסיבה.
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אישור הסכמי פשרה לפי סעיף  + 009אישור הנחות
.04
רטרואקטיביות לפי סעיף :009
לבב ערן:

הוגשו לעיונכם שני פרוטוקולים:
א .פרוטוקול וועדת הנחות מתאריך ( 20/03/2017וועדת בחינה
מתאריך  )18/03/2017לפי סעיף  - 339מדובר בהסדר פשרה
שאושר על ידי בית המשפט ,תשלום בסך  ₪ 110,000.-בגין חוב
בסך .₪ 406,492.-
ב .וועדת הנחות מתאריך  ,20/03/2017וועדת בחינה מתאריך
 ,19/03/2017לפי סעיף .338
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בקשות רטרואקטיביות להנחה מארנונה -למבקשים יש חוב
ישיבת ועדת הבחינה מיום  19.0.2017אושר בועדת הנחות ביום 20.0.2017
מס'
שם
***

כתובת
***

פרטי הבקשה
הורה עצמאי  20%מ-
31/12/12 -1/1/12

תאריך הגשת
הבקשה
31/08/2016

מס' נכס
490011500

סכום החוב
החוב שולם

.1
***

***

הנחת  80%אי כושר
 75%מ-19/8/13 -
 +11/1/15הנחת 20%
הורה עצמאי מ-
31/12/15 -12/1/15

21/09/2015

***

***

14/09/2016

***

***

הנחת  80%אי כושר
 75%מ-1/1/14 -
( 30/6/16לנכס
 +)602111900הנחת
 80%אי כושר  75%מ-
31/12/15 -1/7/14
(לנכס ,)490400500
המדובר בתושב שעבר
דירה בשכירות.
הנחת  80%אי כושר
 75%מ-1/6/15 -
31/12/15

***

***

הנחת  33%ילד נכה מ-
31/12/15 -1/1/15

570170800

₪ 2,839

.2

3

602111900+
490400500

₪ 33,528

הערות
סוג הבקשה
בקשה רטרו הבעל עזב את הנכס
בשנת  2010בשל צו
הרחקה ,בפועל
התגרשו ב25/3/12 -
בקשה רטרו התושבת טוענת כי
הגישה את הבקשה
מס' פעמים והבקשה
אבדה .תחילה הגישה
לוועדת הנחות
ובקשתה נדחתה ,על כן
הבקשה הועברה
לוועדה להנחות רטרו
בשל טעות טכנית לא
תיקון
עודכנה ההנחה למרות
תקלה
שהיה רשום בב"ל
טכנית

25/09/2016

100180000

₪ 3,994

תיקון
תקלה
טכנית

בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה למרות
שהיה רשום בב"ל

21/08/2016

540820100

₪ 3,988

תיקון
תקלה
טכנית

בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה למרות
שהיה רשום בב"ל

.4
.5

החלטה
הבקשה נדחית  -אינה עומדת
בקריטריונים
מאושרת הנחה  80%נכה אי
כושר מיום  19.8.2013ועד
 11.1.2015בכפוף לתשלום
יתרת החוב  ,הבקשה להנחה
להורה יחיד לשנת  2015נדחית
 אינה עומדת בקריטריוניםמאושרת הנחת  80%אי כושר
 75%מ30/6/16 -1/1/14 -
(לנכס  +)602111900הנחת
 80%אי כושר  75%מ-
( 31/12/15 -1/7/14לנכס
 - )490400500תיקון טעות
טכנית
מאושרת הנחת  80%אי כושר
 75%מ31/12/15 -1/6/15 -
בכפוף להסדרת יתרת החוב -
תיקון טעות טכנית
מאושרת הנחת  33%ילד נכה
מ - 31/12/15 -1/1/15 -תיקון
טעות טכנית
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שם
***

כתובת
***

פרטי הבקשה
הורה עצמאי  20%מ-
31/12/15 -1/1/15

.6

תאריך הגשת
הבקשה
25/08/2016

מס'
מס' נכס
240230400

***

***

הנחת  33%ילד נכה מ-
31/12/15 -1/8/15

29/08/2016

494030900

***

***

הפרש בין  80%אי כושר
 75%ל 100% -השלמת
הכנסה מ-1/5/14 -
31/12/15

20/11/2016

120010300

***

***

הנחת  80%אי כושר מ-
31/8/14 -1/1/13

28/11/2016

490400900

סכום החוב
₪ 927

בקשה רטרו

הערות
לא פנתה בזמן

החלטה
הבקשה נדחית  -אינה עומדת
בקריטריונים

הכרה רטרו אין נתונים במסך 188
במועד
מאחר ולא עדכנה
הגשת
כתובת במשרד הפנים,
הבקשה היה
צירפה אישור מב"ל
חוב ששולם
מיום 28/8/16
₪ 2,912
טעות טכנית בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה
הגבוהה יותר מבין
ההנחות להן היה זכאי
 עומד בקריטריונים₪ 23,376
טעות טכנית בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה למרות
שהיה רשום בב"ל

מאושרת הנחת  80%אי כושר
מ - 31/8/14 -1/1/13 -תיקון
טעות טכנית

***

***

הנחת  80%אי כושר
 75%מ-1/6/14 -
31/12/16

25/01/2017

340200100

₪ 378,957

טעות טכנית בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה למרות
שהיה רשום בב"ל

מאושרת הנחת  80%אי כושר
 75%מ- 31/12/16 -1/6/14 -
תיקון טעות טכנית

***

***

הנחה  100%זקנה+
השלמת הכנסה מ-
31/12/16 -1/4/16

06/03/2017

540780800

₪ 15,784

טעות טכנית בשל טעות טכנית לא
עודכנה ההנחה למרות
שהיה רשום בב"ל

מאושרת הנחה  100%זקנה+
השלמת הכנסה מ-1/4/16 -
31/12/16

.7

.8

מאושרת הנחת  33%ילד נכה
מ - 31/12/15 -1/8/15-עומד
בקריטריונים
מאושר השלמת הנחה ל-
 100%השלמת הכנסה מ-
 - 31/12/15 -1/5/14תיקון
טעות טכנית

.9

.10
.11

הערה :ההנחות מותנות בהסדרת החוב בשנים לגביהם אושרה הבקשה הרטרואקטיבית.
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נגר-לוי עמיקם :כמובן בהסתייגות שכל אחד יכול ללכת לראות את השמות .מי
בעד?
בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את החלטות הוועדה לבחינת חובות וועדת הנחות
רטרואקטיביות והסדרי פשרה ,לפי סעיף  009מתאריך ,18/00/2017
 19/00/2017ומתאריך .20/00/2017

.05
לבב ערן:

דו"ח כספי רבעון רביעי לשנת :2016
הוצג בפניכם דו"ח רבעון רביעי לשנת  .2016אנחנו סיימנו את השנה
הגשנו באיזון עם עודף של  ₪ 80,000בלבד .אנחנו מאוזנים ,העברנו
את החומר למבקשת מטעם משרד הפנים רק הבוקר ואני מאמין
שזה מה שיישאר גם אחרי הבדיקה שלו.
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.01
לבב ערן:

תב"רים:
תב"רים חדשים

 .1עבודות תיעול נקודתיות
היקף תב"ר מבוקש:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 1,500,000.₪ 1,500,000.-

 .2איטום גג מבנה היכל התרבות
היקף תב"ר מבוקש:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 330,000.₪ 330,000.-

 .3סריקת תיקים לאגפים השונים (גביה ,רווחה ושפ"ח)
היקף תב"ר מבוקש:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 180,000.₪ 180,000.-

 .4כתיבת נהלי עירייה
היקף תב"ר מבוקש:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 100,000.₪ 100,000.-

 .5מחשב לכל ילד 2017
₪ 40,950.היקף תב"ר מבוקש:
מימון :השתתפות התקציב הרגיל ₪ 32,850.-
₪ 8,100.השתתפות הורים:
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שינויים בתב"רים
 .1פיתוח נס+145/נס144/שלב א' ()1275
היקף תב"ר מאושר:
הגדלה מבוקשת:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 13,000,000.₪ 8,000,000.₪ 8,000,000.-

 .2עבודות תשתית ופיתוח נס" 118/לב המושבה" ()118
₪ 35,000,000.היקף תב"ר מאושר:
₪ 1,591,000.הגדלה מבוקשת:
מימון :חיוב בעלים-היטלי פיתוח ₪ 1,591,000.-
 .3שיקום חזיתות בתים ()951
₪ 5,850,000.היקף תב"ר מאושר:
₪ 745,000.הגדלה מבוקשת:
מימון :השתתפות דיירים₪ 745,000.- :
 .4תשלום שכ"ט לשמאי מכריע עפ"י תיקון  84לחוק התה"ב ()1131
היקף תב"ר מאושר:
הגדלה מבוקשת:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:

₪ 700,000.₪ 150,000.₪ 150,000.-

 .5שינוי שפ"פ לשצ"פ נס/מק)1297( 250/
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 30,000.₪ 30,676.₪ 30,676.-

 .6ביצוע התקני בטיחות ברחבי העיר ()1083
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 200,000.₪ 214,211.₪ 214,211.-
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 .7גידור גן לאומי גבעות הכורכר ()1352
₪ 774,000.היקף תב"ר מאושר:
₪ 805,788.ביצוע בפועל:
₪ 773,387.מימון :רשות מקרקעי ישראל:
₪ 32,401.הקרן לפיתוח נס -ציונה:
וסגירת התב"ר
 .8בניית אגף בבי"ס מקיף בן יהודה ()1263
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :משרד החינוך:
הקרן לפיתוח נס -ציונה:
וסגירת תב"ר

₪ 4,200,000.₪ 4,209,738.₪ 1,856,536.₪ 2,353,202.-

 .9בניית גן ילדים ברחוב האצ"ל ()1265
₪ 1,700,000.היקף תב"ר מאושר:
₪ 1,754,171.ביצוע בפועל:
מימון :השתתפות משרד החינוך₪ 820,620.- :
₪ 933,551.הקרן לפיתוח נס-ציונה:
וסגירת התב"ר
 .10שיפוצי חזיתות-מבצע מתיחת פנים  3רחוב ההסתדרות ()1191
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :משרד השיכון:
השתתפות דיירים:
השתתפות עמידר:
וסגירת התב"ר

₪ 1,927,000.₪ 1,706,831.₪ 355,112.₪ 470,476.₪ 28,200.-

 .11הקמת תשתית אינטרנט אלחוטי למוס"ח ()1207
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 1,150,000.₪ 304,531.₪ 304,531.-
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 .12סלילת רחוב האירוסים ()1231
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 1,075,000.₪ 615,000.₪ 615,000.-

 .13רכש ותשתיות מיחשוב לחינוך ()1279
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 550,000.₪ 550,325.₪ 550,325.-

 .14החלפת תאורה ברחבת קריית התרבות ()1322
היקף תב"ר מאושר₪ 300,000.- :
₪ 222,500.ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ₪ 222,500.- :
וסגירת התב"ר
 .15סקר מבנים לשימור והכנת תיקי תיעוד ()1105
היקף תב"ר מאושר₪ 240,000.- :
₪ 91,529.ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ₪ 91,529.- :
וסגירת התב"ר
 .16עדכון סקר נכסים ()927
היקף תב"ר מאושר₪ 450,000.- :
₪ 360,396.ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ₪ 360,396.- :
וסגירת התב"ר
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 .17הכנת תב"ע מס' נס 9/1/בריכת שחיה ונס 129/10/מרתפים ()1106
היקף תב"ר מאושר₪ 15,000.- :
₪ 5,442.ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ₪ 5,442.- :
וסגירת התב"ר

 .18תכנית נס/מק)1225( 128/1/
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל :
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 120,000.₪ 19,081.₪ 19,081.-

 .19הכללת הוראות נס/132/א' על חלקה  25נס/מק/132/ב')1293(1/
₪ 32,000.היקף תב"ר מאושר:
₪ 30,044.ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ₪ 30,044.- :
וסגירת התב"ר
 .20הכנת תב"ע נס/מק-12/118/שינוי קו בניין לרחוב מרגולין ( 248א')()1288
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 56,000.₪ 19,885.₪ 19,885.-

 .21הכנת תכניות בנין עיר נס/מק/132/א-8/הגדלת שצ"פ ע"ח חלקה ייעודית
()1287
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 50,000.₪ 22,709.₪ 22,709.-
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 .22הכנת תכנית נס/136/3/א' ()1326
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 347,000.₪ 4,212.₪ 4,212.-

 .23תכנית בנין נס/מק/105/א)1331( 37/
היקף תב"ר מאושר:
ביצוע בפועל:
מימון :הקרן לפיתוח נ"צ:
וסגירת התב"ר

₪ 51,000.₪ 48,395.₪ 48,395.-

נגר-לוי עמיקם :מי בעד אישור התב"רים?
בעד:

פה אחד.

החלטה:

מאשרים את התב"רים הר"מ.
הישיבה ננעלה!

_______________________

_____________________

עמיקם לוי-נגר ,מנכ"ל העירייה

יוסי שבו-יו"ר ,ראש העיר
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