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היו"ר:

ערב טוב לכולם .אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר השנייה.
ראשונה הייתה טקסית ,היום אנו מתחילים לעבוד .אני שמח על
האורחים שבאו לשמוע אותנו .אני מבקש לומר לכולם ,שמעבר לכתוב,
גם מקליטים אותנו ,אז נא להתנהג בהתאם.
אני רוצה בפתיחת הדברים להקריא משהו שחבר כתב לי ונגע מאוד
לליבי" :אדוני ראש העיר ,זכית למועצת עיר מגוונת ומורכבת ,המייצגת
את כל חלקי האוכלוסייה בנס ציונה .לצידך ,חברים וותיקים ומנוסים
לצד חדשים וכולם שותפיך לדרך .נבחרה חבורה של חברים למועצת עיר,
ראויים ומוכשרים ,מלאי אמביציות ושאיפות .עתה ,משתמה לה מערכת
הבחירות ,אני קורא לכולכם ,עשו הכל למען אחדות השורות .אין כאן
מחלוקות מדיניות אידיאולוגיות ,אין שאלות של ימין ושמאל ,דת
ומדינה .אני קורא לכולכם ,שלבו ידיים ושתפו פעולה למען העיר ולמען
התושבים.
חברי מועצת העיר ,ציבור ששלח אותו מביט בנו ,והציפיות מאתנו
גבוהות ביותר ,נבחרנו לשרת את הציבור .תעשו אך ורק למען ציבור
ששלח אותו לשליחות החשובה הזו.
אני מאמין ובטוח שבעזרת השם נצליח במשימה הגדולה ,עלו והצליחו.
חבר יקר כתב לי את זה ,זה נגע לליבי ורציתי לשתף את כולם.
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 .1הצהרת אמונים-פנינה זיו:
לפני שנתחיל בסדר היום ,פנינה חסרה בישיבת המועצה החגיגית מפאת
היו"ר:
נסיעה לחו"ל ולכן כעת עליה להצהיר אמונים.

זיו פנינה:

מצהירה אמונים:

"אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שלמותי במועצה.
הנני מצהירה בזאת ,כי אמלא את תפקידי כחברת מועצת העיר נס-ציונה ביושר
ציבורי וברוח הקוד האתי של עיריית נס-ציונה.
הנני מתחייבת לפעול כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ,לשימור אתריה ,לקידומה
ולשיפור איכות החיים בה לרווחת כל תושביה".
.
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 .2מינוי סגנים:
היו"ר:

אנו מתחילים בסדר היום .מינוי סגנים.
אנו ממנים שלושה סגנים .סגן ראשון לפי סעיף -14סמדר אהרוני ,סגן
בשכר.
שני סגנים לפי סעיף -15אריאל אלמוג ,סגן בתואר ונאור ירושלמי סגן
בשכר.
אני רוצה לפני כולם להודות לידידי ,אחי ורעי ,בן בריתי ,אריאל אלמוג,
על גדלות הרוח שהוא עשה כדי לשמור על אחידות ולכידות מועצת העיר
וויתר על  28חודשים ראשונים בשכר ,שחתמתי אתו לפני הבחירות
והלכנו יחד ,למען שלמות מועצת העיר שתשליך כמובן על העבודה שלנו
ועל הציבור.
לפני שאנו נצביע ,אני רוצה להודות לשני הסגנים בשכר שהסכימו
להיענות לפנייתי ולהתחיל העסקתם ב ,1.1.19-כדי לעזור לנו לעבור את
השנה אולי בשלום .אני מודה לכם על ההיענות .כעת הם עובדים
בהתנדבות ומה 1.1.19-הם יתחילו לקבל שכר .על כך תודה רבה בשם
העירייה ותושבי נס ציונה.

מנדלמן-כהן שולמית ,עו"ד :מקריאה את חוות הדעת המשפטית המונחת בפני חברי
המועצה ,בדבר מינוי סגן ממלא מקום לראש רשות בשכר לפי סעיף 14
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה-
 - 1975הגב' סמדר אהרוני ,על פיה המינוי הוא כדין ובהתאם לנוהלי
משרד הפנים.
מקריאה מתוך כתב האצלת הסמכויות לגב' סמדר אהרוני המצורף
לחוות הדעת המשפטית:
"בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה ,1975 -הריני מאציל בזאת לסגן ממלא
מקום לראש העירייה ,חברת המועצה הגב' סמדר אהרוני ,סמכויות
ותפקידים בתחומי הרווחה ובטיחות בדרכים ,ובכלל זה טיפול בנושא
בעלי צרכים מיוחדים ,הנגשת העיר ,העירייה ,ומוסדות הציבור ,גיבוש
תכניות עבודה בתחומים הנ"ל וקיום ישיבות עבודה עם גורמים מחוץ
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ומתוך הרשות לצורך ביצוע האמור לעיל ,לרבות ישיבה בראשות ועדת
הרווחה והועדה לבטיחות בדרכים.
קידום הליכי חקיקה והשתתפות בישיבות/וועדות בגופי השלטון המרכזי
והשלטון המקומי בנושאים הנ"ל".

מקריאה את חוות הדעת המשפטית בדבר מינוי סגנים ברוטציה לפי סעיף
 15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
תשל"ה -1975-מר נאור ירושלמי כסגן ראשון לתקופה של  28חודשים,
ומר אריאל אלמוג כסגן שני לאחר תום תקופת הכהונה של הסגן
הראשון ,בכפוף להסכם רוטציה שייחתם ויועבר למשרד הפנים.
מקריאה מתוך כתב האצלת הסמכויות למר נאור ירושלמי:
"בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה  ,1975 -הריני מאציל בזאת לסגן ראש
העיר ,חבר המועצה מר נאור ירושלמי ,סמכויות ותפקידים בתחומי
איכות הסביבה והקיימות ,ובכלל זה גיבוש תכניות עבודה בתחום
הסביבה ,הטמעת שיטות עבודה וטכנולוגיות חדישות בתחום שיפור חזות
העיר והסביבה ,קידום פרוייקטים מיוחדים לשיפור איכות חיי התושבים
בתאום עם כל הגורמים הרלוונטים ,ולשם כך קיום ישיבות עבודה עם
גורמים מחוץ ומתוך הרשות וסיורי עבודה בשטח ,לרבות ישיבה בראשות
הוועדה לאיכות הסביבה".
בנוסף ,מונחת בפניכם חוות דעתו של גזבר העירייה ,לפיה עלות העסקתם
של שני הסגנים בשכר תוקצבה בתקציבה המאושר של הרשות המקומית
ויש ביכולתה הכספית של הרשות המקומית לעמוד בהתחייבות.

היו"ר:

מי בעד?

בעד:

שמואל בוקסר ,אריאל אלמוג ,עמוס לוגסי ,שולי מזרחי ,רמי סקליטר,
סמדר אהרוני ,מאיה פז שקולניק ,נאור ירושלמי ,פנינה זיו ,אליהו לוי.
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החלטה:

 .1מאשרים את מינויה של הגב' סמדר אהרוני נושאת ת"ז מס' *******,
כסגן ממלא מקום בשכר לפי סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניה וכהונתם) תשל"ה ,1975-וכממונה על תחום
הרווחה והבטיחות בדרכים ,בהתאם לכתב האצלת סמכויות מתאריך
 .10/12/2018שכרה ישולם החל מתאריך .01/01/2019
 .2מאשרים את מינויו של מר נאור ירושלמי נושא ת"ז מס' ******* כסגן
ראש העיר בשכר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה ,1975-לתקופה של  28חודשים
ברוטציה עם מר אריאל אלמוג וכממונה על תחום איכות הסביבה
והקיימות בהתאם לכתב האצלת סמכויות מתאריך  ,11/12/2018שכרו
ישולם מתאריך .01/01/2019
 .3מאשרים את מינויו של מר אריאל אלמוג ,נושא ת"ז מס' *******כסגן
ראש העיר בתואר ,לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה.1975-

היו"ר:

אני רוצה להוסיף סעיף להחלטה  -לפי ההסכם בינינו ,בהיעדרותי ימלא
את מקומי אריאל אלמוג.
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 .3איוש וועדות העירייה:
 .4איוש נציגים בחברה העירונית ובתאגיד "מי-ציונה":

היו"ר:

ישבנו עם ראשי הסיעות ,יש פה את כל וועדות החובה.
אנו לא מאיישים היום את כל הוועדות ,כי היינו דחוקים בזמן ,אבל יש
הסכמה כללית כיצד הם יאוישו.
אנו מאיישים את וועדות מכרזים ,כספים ,וועדת מל"ח ,וועדת ביטחון,
וועדה לענייני ביקורת ,וועדת הנחות ,וועדת חינוך ,וועדה לאיכות
הסביבה ,וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ,וועדת מכרזים לבחירת
עובדים בכירים ,וועדה לקליטת עלייה ,וועדה לבטיחות בדרכים ,וועדה
לקידום מעמד הילד.
אני מביא לאישור חלק מוועדות הרשות  -וועדת תחבורה ותנועה ,וועדת
ספורט ,וועדת נוער וצעירים ,וועדת מלגות ולחברת מי-ציונה ,חברה
כלכלית ,איגוד ערים לאיכות הסביבה.
שמות החברים רשומים בטבלאות בפניכם.
לידיעתכם ,אריאל אלמוג ממונה על תיק שפ"ע.
וועדת המשנה תידון בישיבה הבאה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
(מקריא את שמות החברים בוועדות)
אני מבקש לציין שבוועדת מכרזים היו"ר אריאל אלמוג ,וסמדר אהרוני
חברה מן המניין.
הטבלאות עם רשימת החברים המאיישים את וועדות החובה ,וועדות
הרשות ,הנציגים בתאגיד "מי-ציונה" והנציגים בחברה הכלכלית ,חולקו
לחברי המועצה .האם יש למישהו שאלות? מי בעד?

בעד:

שמואל בוקסר ,סמדר אהרוני ,רמי סקליטר ,מאיה פז-שקולניק,
שמואל מזרחי ,עמוס לוגסי ,אריאל אלמוג ,נאור ירושלמי ,פנינה זיו,
אליהו לוי.

החלטה:

 .1מאשרים את הרכב וועדות החובה וועדות הרשות ואת יושבי הראש
שלהן ,כמפורט בטבלאות הרצ"ב.
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 .2מאשרים את מינויים של:
הילה קרופסקי ,נושאת ת"ז מס' *******
עו"ד שאול רומנו ,נושא ת"ז מס' *******
כדירקטורים בתאגיד המים "מי ציונה בע"מ" ,בכפוף לאישורים
הנדרשים למינוי.
 .3מאשרים את מינויים של:
ד"ר אורנה דרייזין ,נושאת ת"ז מס' *******
אריאל אלמוג ,נושא ת"ז מס' *******
עו"ד משה שפורן ,נושא ת"ז מס' *******
כדירקטורים בחברה הכלכלית לפיתוח נס-ציונה בע"מ ,בכפוף
לאישורים הנדרשים למינוי.
 .4מאשרים את מינויים של:
נאור ירושלמי נושא ת"ז מס' ******* ,כנציג העירייה באיגוד ערים
לאיכות הסביבה דרום יהודה.
ערן לבב ,גזבר העירייה ,נושא ת"ז מס' ******* ,כנציג העירייה באיגוד
ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.
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 .5אישור חוזה ושכר מנכ"לית העירייה:
 .6אישור מינוי ושכר מנהלת לשכת ראש העירייה:
היו"ר:

אני מביא לאישור את חוזה ושכר העסקת מנכ"לית העירייה;
ואת מינוי ושכר מנהלת לשכת ראש העירייה.

טל חלי:

מינוי מנכ"לית העירייה על בסיס משרת אמון בהתאם לחוזר מנכ"ל
והנחיות משרד הפנים וכפוף לוועדת הכשירות שתיערך עד לכניסתה
לעירייה .השכר כמקובל על פי הנחיות משרד הפנים 100% ,שכר מנכ"ל
על פי הכללים.
מינוי מנהלת לשכת ראש עיר ,גם כפוף להנחיות משרד הפנים ,הגב' ברית
גופר 40% ,שכר מנכ"ל.
קיימת חוות דעת הגזבר ,שיש ביכולת הרשות לשלם את שכרם של
המינויים שהצגתי.

היו"ר:

מי בעד אישור חוזה ושכר מנכ"לית העירייה הגב' דפנה קירו-כהן?

בעד:

שמואל בוקסר ,סמדר אהרוני ,רמי סקליטר ,מאיה פז-שקולניק,
שמואל מזרחי ,עמוס לוגסי ,אריאל אלמוג ,נאור ירושלמי ,פנינה זיו,
אליהו לוי.

החלטה:

מאשרים את חוזה ושכר מנכ"לית העירייה הגב' דפנה קירו-כהן,
נושאת ת"ז מס' ******* ,בכפוף לאישור וועדת המכרזים לבחירת
עובדים בכירים בדבר כשירותה והתאמתה לתפקיד.

היו"ר:

מי בעד אישור מינוי ושכר של מנהלת לשכת ראש העירייה ,הגב' ברית
גופר?

בעד:

שמואל בוקסר ,סמדר אהרוני ,רמי סקליטר ,מאיה פז-שקולניק,
שמואל מזרחי ,עמוס לוגסי ,אריאל אלמוג ,נאור ירושלמי ,פנינה זיו,
אליהו לוי.

החלטה:

מאשרים את מינוי מנהלת לשכת ראש העירייה ,הגב' ברית גופר נושאת
ת"ז מס' ******* ,בשכר של  40%משכר מנכ"ל ,בהתאם להנחיות משרד
הפנים.

הישיבה ננעלה !
___________________

_____________________

עמיקם לוי-נגר  -מנכ"ל

שמואל בוקסר  -ראש העירייה
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