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נוכחים:
חברי מועצת העיר:
ראש העיר – מר שמואל בוקסר
מר רמי סקליטר ,גב' סמדר אהרוני סגנית רה"ע ,מר נאור ירושלמי סגן רה"ע ,גב' מאיה פז-שקולניק
מר גיל אנוקוב ,גב' פנינה זיו ,מר שמואל מזרחי ,מר עמוס לוגסי ,מר אריאל אלמוג,
מר שחר רובין ,גב' טלי חייט-אבירז ,מר לירן יגודה
חסרים  :אליהו לוי ,עו"ד שאול רומנו
מוזמנים :עו"ד דפנה קירו-כהן  -מנכ"לית העירייה ,עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועצת משפטית,
מר ערן לבב – גזבר ,מר אילן קדוש  -מנהל גבייה
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סעיף  - 6האצלת סמכות ראש עיר:
א .מינוי ד"ר רמי סקליטר כיו"ר ועדת תמרור עפ"י תקנות התעבורה
ב .למנכ"לית העירייה ,לעניין חוק הרשויות המקומיות
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פרוטוקול

עו"ד דפנה קירו-כהן :אנחנו נפתח את הישיבה מן המניין  .19-02דבר ראשון ,אנחנו נבקש להוסיף
נושא לסדר היום לעניין הצטרפות לתאגיד מים אזורי ,משהו שהגיע אלינו ממש אתמול
בערב ולכן לא הספקנו לשלוח לכם עדכון לפני ,האם מאושר להעלות את הנושא לסדר
היום?
בעד :פה אחד?
החלטה  :לכלול בסדר היום בישיבה הזו את נושא ההצטרפות לתאגיד מים אזורי
תודה ,אז אנחנו נתחיל מסדר היום ונתייחס לסעיף הזה בהמשך .סעיף ראשון  -אישור תב"רים.

סעיף  – 1אישור תב"רים
ראש העיר :אישור תב"רים ,יש לנו שני תב"רים.
מר ערן לבב:

מדובר בשני תב"רים של אגף ההנדסה ,עדכון שכבות ה GIS-בעירייה .האחד יעודי
קרקע נפתח על סך  ₪ 450,000והבקשה היא להגדלה ב ₪ 180,000 -במימון
קרנות הפתוח .השני ,סקר תימרור תב"ר חדש בעלות בסך  ₪ 80,000במימון קרנות
הפתוח

מר רמי סקליטר :מה התזמון של סקר התמרורים?
מר ערן לבב:

זה צריך לשאול את המהנדס העיר.

מר רמי סקליטר :אנחנו בתהליך של ניקוי ושינוי אז כדאי לחכות שזה יסתיים עוד חודש ומשהו.
מר ערן לבב:

מרגע האישור ועד לביצוע עוברים מספר שבועות.

מר רמי סקליטר :נניח שאישרנו היום 3 ,חודשים?
מר ערן לבב:

אני לא יודע ,אני לא רוצה להתחייב בשם ההנדסה.
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ראש העיר :אבל גם אם שיניתם אז יהיה לנו את הישן ואחר כך העירייה תעשה את החדש.
עו"ד דפנה קירו-כהן :בבקשה להצביע.
מי בעד? פה אחד.
תודה .הסעיף הבא.
החלטה :לאשר עידכון תב"ר  1104לסך כולל של  ₪ 630,000וכן לפתוח תב"ר חדש לסקר
תמרורים בסך  ₪ 80,000במימון קרנות הפתוח.

סעיף  – 2השלמת אישור איוש ועדות
ראש העיר :השלמת איוש ועדות.
עו"ד דפנה קירו-כהן :השלמת איוש ועדות ,יש לנו שתי וועדות שבמליאה הקודמת לא אישררנו אותם,
הראשונה היא וועדת שירות ,ההרכב שלה הוא הרכב שנקבע בחוק 4 ,חברי מועצה
עובדים בכירים במועצה ולפחות  3נציגי ציבור ,נדרשת התייעצות עם ועד העובדים.
מר שמואל מזרחי :מה זה ועדת שירות?
עו"ד דפנה קירו-כהן :ועדת שירות זו ועדה שניתן להגיש אליה ערעור במידה והחליטה העירייה
לשחרר לפנסיה מוקדמת עובד ,אז העובד יכול להגיש ערעור .ועדה חוקית ,אבל
כמעט ולא הופעלה.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :היה מקרה אחד.
עו"ד דפנה קירו-כהן :נדיר .אבל נדרש למנות שאם צריך ,אז יש ,זה ההרכב המוצע ,ההרכב נחלק
לעובדי עירייה ונציגי ציבור ,התקיימה היוועצות עם ועד העובדים .עובדי העירייה זה
יושב ראש ,מנכ"לית ,גזבר ,יועמ"ש ומנהלת משאבי אנוש ,נציגי הציבור זה נמר לוי,
רענן וולקר ,יינון שירז ונציג נס ציונה ירוקה ,נציגה ,יימסר לנו השם אז היא תוסף.
ראש העיר :רק לא חברת מועצה.
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עו"ד דפנה קירו-כהן :וועדת ההנהלה לפי סעיף  147צריכה להיות מוגדרת וועדת הנהלה ,כפי שאתם
רואים לא פעם אנחנו עושים גם את הפורום המורחב אבל לצורך הרקורד יהיה לנו גם
וועדת הנהלה מוגדרת ,זה ההרכב שמופיע פה.
גיל אונוקוב:

מירב גורן.

עו"ד דפנה קירו-כהן :מירב גורן ,בסדר.
עו"ד דפנה קירו-כהן :מירב גורן ,אין בעיה ,אז אם כך אני אבקש שנצביע גם על ועדת ההנהלה וגם על
ועדת השירות.
רגע ,ועדת הנהלה זה לא כל הקואליציה?

דובר:

עו"ד דפנה קירו-כהן :לא ,לא בהכרח.
ראש העיר :תראה ,ועדת הנהלה כועדת הנהלה אבל אני ,כל הדברים ,שום דבר עקרוני לא ,ילך ישר
לקואליציה כמו שעשינו בפעמים הקודמות.
אז למה צריך את הוועדה הזאת בהרכב כזה?

דובר:

ראש העיר :פורמלית צריך.
עו"ד דפנה קירו-כהן :זה ההרכב החוקי .ועדת שירות ,אז אם כך אני מבקשת להצביע על שני הדברים
האלה ,לרבות נציגת נס ציונה ירוקה שהיא מירב גורן .אנא ידיים למעלה מי שבעד.
בעד  :פה אחד.
החלטה:
 .1מאשרים את הרכב ועדת השרות :עובדי עירייה – יו"ר – מנכ"לית ,גזבר ,יועמ"ש ,מנהל
מש"א .נציגי ציבור  :נמר לוי ,רענן וורקר ,ונציג "נס ציונה ירוקה" – מירב גורן
 .2מאשרים את הרכב ועדת הנהלה :שמואל בוקסר ,סמדר אהרוני ,נאור ירושלמי ,שאול
רומנו ,עמוס לוגסי ,אליהו לוי ,אריאל אלמוג
עו"ד דפנה קירו-כהן :תודה רבה.
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סעיף  - 3בחירת נציג לרשות הניקוז
עו"ד דפנה קירו-כהן :סעיף הבא ,אנחנו רוצים למנות בבקשה את ממלא מקום מנהל אגף שפע מר
רפאל קריספיל כנציג הרשות לרשות הניקוז ,נדרשת הצבעתכם.
מר רמי סקליטר :מה המשמעות של רשות הניקוז  -מה עושים שם?
מר ערן לבב :הרשות אחראית על כל נושא הניקוז בשטח מאוד גדול ,אנחנו אחת הרשויות הקטנות,
מדובר בירושלים ,ראשון ,רחובות ,מועצות אזוריות רבות.
ראש העיר :זה לא מועצה אזורית.
גב' מאיה פז-שקולניק :ועד היום לא היה שם אף נציג של נס ציונה?
דובר:

מה הרשות הזאת עושה?

עו"ד דפנה קירו-כהן  :תחומים מסוימים של ניקוז בדרך כלל בין עירוניים שהם בתחום טיפולה ,שיקום
נחלים ,יש לא מעט תקציבים כאלה.
ראש העיר :לא ,לא שיקום.
עו"ד דפנה קירו-כהן :היא יכולה גם לעשות שיקום.
ראש העיר :הסדרת נחלים .בהנהלה? איך מגיעים לשם? יש יותר מ 40-ישובים שם שחלק מזה זה
מועצות אזוריות בכלל.
מר ערן לבב:

מועצות אזוריות על פי החוק יש להם יותר כוח מאשר לרשויות ,כשהרשויות משלמות
את הכסף הגדול והתעריף הוא לפי מספר תושבים ולפי שטח השיפוט.

ראש העיר  :סידרו את זה במיוחד שהעיריות הגדולות שלהן אוכלוסיה גדולה יממנו את המועצות
האזוריות.
דובר:

זה משהו חדש.

עו"ד דפנה קירו-כהן :לא ,לא ,ממש לא חדש.
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עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  :על פי צו הניקוז קמות רשויות ניקוז כאלה ,אנחנו רשות שנקראת שורק
לכיש ,יש  9עיריות וכל השאר יש מועצות אזוריות ומקומיות ואנחנו רשאים למנות נציג
אחד מטעמנו.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אוקיי ,מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים את מינויו של מנהל אגף שפ"ע מר רפאל קריספיל כנציג העירייה ברשות הניקוז
שורק-לכיש.

סעיף  - 4פרוטוקול ועדת הנחות מיום 4.2.19
עו"ד דפנה קירו-כהן :פרוטוקול ועדת הנחות.
מר ערן לבב:

הפרוטוקול נמצא פה.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :מונח על שולחן המליאה  -פרוטוקול ועדת הנחות מיום .4.2.19
מר ערן לבב:

מי שמעוניין לראות את החומרים מוזמן.

דובר:

זה הועדה המיוחדת?

עו"ד דפנה קירו-כהן :לא.
דובר:

לא ,זה ועדת הנחות רגילה.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :ב 4.2-הייתה ועדת הנחות שדנה גם בבקשות שנקראות בקשות להנחה
"נזקק" וגם בהסדרי הפשרה שלפי .339

סעיף  - 5אישור מינוי עוזר לסגנית ראש עיר
עו"ד דפנה קירו-כהן :אוקיי ,סעיף הבא אנחנו מבקשים את אישור המליאה למינוי עוזרת לסגנית ראש
העיר ,השם שלה רינת אלון ,אנחנו מבקשים את האישור שלכם למינוי ושכר בהתאם
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לחוזר מנכ"ל משרד הפנים שמקנה זכאות לשכר של  40%-30%שכר מנכ"ל .גזבר,
אנחנו מבקשים את האישור שלך ליכולת התקציבית לשלם.
גב' סמדר אהרוני :רינת הגיעה אליי לריאיון ,נשמעת לי בחורה מקסימה עם יכולות מאוד מאוד
גבוהות ואני רק באה לאחל לה בהצלחה.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אוקיי ,שאלות? אם כך אני אעלה להצבעה ,מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה  :מאשרים את מינוייה של עוזרת לסגנית ומ"מ ראש העיר הגב' רינת אלון נושאת ת.ז.
מס ************ בשכר של  30-40%משכר מנכ"ל ,בהתאם להנחיות משרד
הפנים.
עו"ד דפנה קירו-כהן :תודה רבה.

סעיף  – 6האצלת סמכות ראש עיר
עו"ד דפנה קירו-כהן :עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)
תשל"ח ,1975 -אנחנו מבקשים לאשר האצלת סמכויות אלי  ,שלסמכויות ראש העיר
מכח חוק הרשויות המקומיות (משמעת) התשל"ח –  ,1978כגון  :מינוי תובע להגשת
קובלנות והגשת תובענות לבית הדין למשמעת.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :ושאר הסמכויות הקיימות לראש עיר בחוק הרשויות המקומיות (משמעת)
ראש העיר :עוד מעט לא יישארו לי סמכויות ,אני מחלק אותם לכולם.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אני אצא כדי שתוכלו להצביע על המינוי.
עו"ד דפנה קירו-כהן :תצביעו ואני חוזרת.
דובר:

מי בעד?

בעד:פה אחד.
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עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :תחזרי.

דפנה קירו כהן חוזרת לחדר.
החלטה  :עפ"י סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) תשל"ח-
 1975מאשרים האצלת סמכות ראש העיר מכח חוק הרשויות המקומיות (משמעת)
התשל"ח –  ,1978למנכ"לית העיריה עו"ד דפנה קירו-כהן.
עו"ד דפנה קירו-כהן :הלאה ,חוות דעת על מכרז ליסינג רכבים.

סעיף  – 7אישור הצטרפות למכרז ליסינג של רשות אחרת
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  :מונחת בפניכם חוות דעתי שמסתמכת על חוות דעת גזבר העירייה בנושא
התקשרות העירייה לשכירת רכבים בליסינג ,כיום העירייה שוכרת כ 15-רכבים
בשיטת ליסינג תפעולי כרכב צמוד למנהלים .מבחינה כלכלית שביצענו וחוות דעת
הגזבר משקפת אותה עלתה העובדה שאנחנו יכולים להוזיל את עלויות הליסינג שכיום
משלמת העירייה ,כיום אנחנו עושים את זה באמצעות זוכים של מכרזי מסגרת של
החברה למשק וכלכלה ,אנחנו מקבלים הצעות מחיר לכל רכב מבוקש ואנחנו קובעים
זוכה בהתאם לזכייני החברה למשק וכלכלה על פי המכרזים שמתפרסמים מעת לעת
בנושא הזה .על פי השוואה שעשינו עלויות העירייה כיום יכולות להיות זולות יותר אם
אנחנו נתקשר על פי תוצאות מכרז שפרסמה עיריית רחובות בעניין הזה ושבו זכתה
חברת גלי ליסינג  2004בע"מ ,על פי חוזה מיום  3.10.18מונחת בפניכם גם חוות
דעת הגזבר שמפרטת את נושא העלויות ,כאשר את העלויות אנחנו השווינו בין עלויות
המכרזים שאנחנו משלמים בהתקשרויות על פי מכרזי החברה למשק וכלכלה ,מול
העלויות של מכרז אחר שפרסמה רשות סמוכה ,עיריית ראשון לציון.
ראש העיר :הנה יש לכם פה רחובות וראשון.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  :למול העלויות של עיריית רחובות ומצאנו שהעלויות של עיריית רחובות הן
הזולות ביותר וגם תנאים נוספים בחוזה ההתקשרות שלהם שמאפשרים גמישות
ודברים נוספים שאנחנו ראינו לנכון כתועלת ,אנחנו גם מבינים שבהיקף הרכבים
הבנים  9נס-ציונה  ,74071טל ,08-9383838 .פקס08-9403016 .
אתר | www.nzc.org.il .עיריית נס ציונה

עיריית

נ ס -צ י ונ ה

Municipality of Ness Ziona
לשכת המנכ"לית

שקיים לעיריית נס ציונה 15 ,רכבים לעומת עיריות סמוכות כמו רחובות שמדובר שם
כ 50-רכבים וגם בראשון לציון מדובר במכרז ל 47-רכבים ,לכן אנחנו גם חושבים
שמבחינתנו לצאת למכרז בעצמנו לא יוביל לתוצאה כלכלית טובה יותר גם לאור כמות
הרכבים הנמוכה .אנחנו צריכים על פי סעיף  9לחוק הראשויות המקומיות מכרזים
משותפים ,לקבל את אישורכם ולפנות לשר הפנים לאשר לנו להתקשר בפטור ממכרז
עם זכיין של רשות אחרת .לכן אנחנו מבקשים את האישור שלכם היום.
ראש העיר :וכמובן עיריית רחובות הסכימה לקבל אותנו.
מר גיל אנוקוב :לי יש שאלה ,מה לגבי הרחבה לשאר סוגי רכבים שיש ברשות?
מר ערן לבב:

אין בעיה ,במכרז של עיריית רחובות אין הגבלה לסוגי הרכבים.

מר גיל אנוקוב :לא ,לא ,אני לא מדבר על רכבים פרטיים ,אני מדבר על רכבי עבודה.
מר ערן לבב:

אין בעיה שם ,לפי קטגוריות ולפי מחירים עד  150אלף ומעל  150אלף ,כל סוג רכב
ניתן להזמין זו הגמישות במכרז.

ראש העיר :כרגע רכבי העבודה ברשות העירייה ,בבעלות ,הן יותר במוסך מאשר אצלנו .בהסדר הזה
אנחנו נתחיל להביא גם כן.
מר גיל אנוקוב :זאת גם הכוונה .
מר ערן לבב:

אנחנו נבדוק ,רפאל עושה בדיקה לרכב רכב מה כדאי ומה לא ,הוא ימליץ בפני
מנכ"לית העירייה ותהיה החלטה איזה רכב הולך לליסינג או שיטה אחרת.
ההתקשרות במכרז הנ"ל נותנת לנו את האפשרות לכלל סוגי הרכבים

מר גיל אנוקוב :הזמנו גם מכרז של העירייה לרכישת רכבים מיד שנייה.
עו"ד דפנה קירו-כהן :הרבה רשויות אגב הולכים לפורמט הזה ,מתאגדות ביחד ,מוזילות עלויות ,יוצאות
ממשכ"ל.
מר ערן לבב:

היו שני מכרזים שהתאגדו כמה רשויות והוציאו.
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עו"ד דפנה קירו-כהן :על בסיס חוות דעת היועצת המשפטית וחוות גזבר העירייה מאשרים התקשרות
העירייה למתן שירותי ליסינג תפעולי על פי חוזה.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :מיום  3.10.18עם חברת גלי ליסינג  2004בע"מ ,הזוכה במכרז שפרסמה
עיריית רחובות.
עו"ד דפנה קירו-כהן :נצביע .מי בעד? תודה.
בעד :פה אחד.

החלטה :על בסיס חו"ד היועמ"ש וחו"ד גזבר העיריה מאשרים התקשרות העירייה למתן שרותי ליסינג
תפעולי ע"פ חוזה מיום  3.10.18עם חברת גלי-ליסינג  2004בע"מ ,הזוכה במכרז
פומבי מס  36/2018שפרסמה עיריית רחובות.

סעיף  - 8אישור הסדרי פשרה
עו"ד דפנה קירו-כהן :הסדרי פשרה ,ריכוז החלטות לתשעת הסדרי פשרה לפי סעיף  ,339מוצגת
בפניכם .מוצגים תשעת המקרים ,מפאת צנעת הפרט אנחנו הורדנו את השמות של
האנשים ותעודות הזהות שלהם ,מי שרוצה לראות את הדוח המפורט זה נמצא פה
אצל אילן מנהל אגף הגבייה.
מר שמואל מזרחי :זה הועדת הנחות המיוחדת?
מר ערן לבב:

זה לא המיוחדת ,הפרוטוקול הזה עובר  3מסוכות ,מסוכה ראשונה אנחנו מעסיקים
משרד עורכי דין חיצוני שבודק כל אחד מהתיקים ונותן חוות דעת משפטית וכשצריך
עושה גם חקירות ,האם יש לנישום נכסים כן או לא ,הוא מציג את החומרים שהוא
מוצא בפני וועדת בחינה שהרכבה הוא :היועץ המשפטי ,מנהל הארנונה והגזבר,
אנחנו דנים בזה ,אנחנו מתקנים ככל שנדרש .השלב הבא  -זה עובר לוועדת ההנחות,
ועדת ההנחות של העירייה מורכבת מ 3-חברי מועצה ו 3-עובדי עירייה ,במקרה זה
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אותם  3עובדים ,עוברת על הפרוטוקול הזה ומאשרת אותו והשלב הרביעי הוא מגיע
אליכם לאישור.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :ויש בה גם רווחה.
מר ערן לבב:

יש נציג רווחה גם כן.

ראש העיר :יש לי שאלה .אני רואה שלראשון יש  951אלף החוב ותשלום  ...הוא משלם את זה?
מר ערן לבב:

בוודאי ,כל ההסכמים שיש יתרה לתשלום ,זה אחרי שבדקנו מולם שהם יעמדו
בתשלום ,חלקם מיוצגים על ידי עורכי דין חיצוניים ,חלקם עצמאית.

ראש העיר :כי אחרת אתה יודע מה יהיה ,הוא לא ישלם ועוד  3שנים נצטרך למחוק את היתרה.
מר ערן לבב:

אין דבר כזה ,הוא לא משלם – העירייה לא מוחקת את ה.950-

ראש העיר :הבנתי.
מר שמואל מזרחי :רגע ,זה עסקים?
מר ערן לבב:

הפעם אנחנו מדברים על פרטי.

מר גיל אנוקוב :זאת אומרת בן אדם פרטי הגיע לחוב של  950אלף?
מר ערן לבב:

כן אבל תבינו שרוב החוב פה למשל בראשון החוב הוא מתחיל לפני שנת .1995

דובר:

ריבית והצמדה.

מר ערן לבב:

תחשוב שבשנים האלה היו גם מדדים גבוהים וגם הריבית הייתה  0.75%לחודש.

ראש העיר :וגם עכשיו היא עדיין גבוהה מהריבית בשוק.
מר ערן לבב:

היום הריבית היא  0.5%לחודש.

ראש העיר :גם זה ריבית קטלנית.
מר ערן לבב:

רוב הכסף זה ריבית והצמדה.
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ראש העיר :שאלתי כמוך ,זה  22 ,95שנה.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :שטח הנכס הוא  230מטר  -זה פרט נוסף
גב' פנינה זיו:

אחד הדברים שראש העיר אמר בישיבות שאם יש לבן אדם נכס והוא ימכור אותו
בעוד  10שנים אולי עדיף לחכות.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :אנחנו בוחנים.
מר ערן לבב:

הועדה בוחנת את זה.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :אנחנו בוחנים את הנושא הזה גם מבחינה משפטית כי יש חובות.
גב' פנינה זיו:

מ 800-אלף שקל כדאי לחכות קצת.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :יש חובות בהם השיקול הוא לא כלכלי ולא סוציאלי כי צריך גם לעבור
איזשהו מבחן משפטי של קיום הליכי גבייה באופן נמרץ ועל פי כל הפסיקה האחרונה
הנושא הזה הופך להיות קשה יותר ויותר כשמדובר בחובות מלפני  95לאור ספרי
העירייה ,מהם קשה לנו גם להביא ראיות אבל אלה פעולות שנקטה העירייה .לכן
השיקול הוא גם משפטי ולא רק כלכלי סוציאלי אבל אנחנו שוקלים כל מקרה לגופו.
מר ערן לבב:

אם תשימי לב בתיק הראשון לדוגמה נכס שהוא לא עבר בבעלות למי שצבר את
החוב ,עכשיו הוא עדיין בבעלות של אנשים שנפטרו ,עכשיו השאלה אם הנכס יעבור
לבעלות בעל החוב? איך יעבור? ,יש שם כמה יורשים ,במידה ולא יעבור לבעל
החוב הסיכון המשפטי פה הוא מאוד מאוד גבוה ובגלל זה אנחנו מעסיקים.

גב' פנינה זיו:

זה הציפור האחת ביד.

מר ערן לבב:

כן ,בגלל זה אנחנו מעסיקים יועץ משפטי חיצוני שבודק את זה ונותן חוות דעת
שבאמת הסיכון פה הוא יותר גדול ועדיף להגיע פה להסדר פשרה.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  :אגב ,לשאלת ראש העיר אנחנו לא מקבלים כסף מהחייבים עד שהמועצה
לא מאשרת וגם החייב יודע שהגם שהוא מוכן לשלם את הסכום אבל זה כפוף לאישור
מועצה ,ורק כשהמועצה מאשרת הוא משלם.
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ראש העיר :אבל זה הכל  pendingלזה שהוא משלם.
מר ערן לבב:

כן ,בוודאי.

מר רמי סקליטר :ובאיזה לוח זמנים הוא משלם?
מר ערן לבב:

רובם זה תשלום אחד ,אני חושב שיש פה באחד התיקים ,אני לא זוכר איזה שהוגשה
בקשה לפריסה.

מר עמוס לוגסי :בדרך כלל עושים הלוואות בבנק ,מביאים ומסתדרים עם הבנק.
דובר:

אתה בוועדה הזאת?

מר עמוס לוגסי :לא ,אני מכיר אבל.
דובר:

יש פה שני תיקים שביקשו פריסה.

מר רמי סקליטר :בסדר ,איך אנחנו משלימים את המידע בישיבה הבאה יהיה סטאטוס של כל ההנחות
מי שילם ולא שילם ,מה שמחליטים קורה.
מר ערן לבב:

אין בעיה.

מר רמי סקליטר :אין לו יכולת להיכנס לרזולוציה של כל דבר אבל אם זה קורה אז זה קורה ...
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :מאחר ואנחנו רשות איתנה הנושא הזה מובא לאישורכם.
ראש העיר .. :להפך ,הם רצים מהר לשלם את זה .
מר ערן לבב:

 ...אם הוא לא משלם את זה החוב נשאר.

ראש העיר :אתה צודק ,אבל הם רוצים את זה .
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :אנחנו מביאים את זה כאן לאישורכם מאחר ואנחנו רשות איתנה ,על פי
הפקודה רשות איתנה לא מחויבת באישור משרד הפנים להסדרים כאלה ,ברשויות
שאינן איתנות הדבר הזה טעון אישור שר הפנים  ...לכן אנחנו בוחנים את זה ב7-
עיניים.
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מר שמואל מזרחי :שולמית ,אנחנו מעבירים את זה כהחלטה גורפת .
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :אני רוצה להקריא את נוסח ההחלטה.
מר שמואל מזרחי :שניה ,שניה.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :כן?
מר שמואל מזרחי :בישיבות הקודמות ,בקדנציות הקודמות אנחנו העברנו את זה בלי לדעת שמות .
מר ערן לבב:

גם פה אתה לא יודע.

מר שמואל מזרחי :שניה ,אני לא יודע אם שמות שיש פה אנשים אולי מכירים ניגודי עניינים ,אני לא
רוצה שייכנס לסיטואציה הזו ,האם זה בסדר?
מר ערן לבב:

אתה לא יודע למי אתה מצביע.

מר שמואל מזרחי :לא יודע ,אז אני אומר מראש ,אם יש מצב שמישהו מכיר או שמישהו מוכר לו
שקרוב או שמישהו ש ,...לא יודע מה.
גב' סמדר אהרוני :אם אתה חושש אז ...
מר שמואל מזרחי :אני לא יודע ,אני לא ראיתי את השמות ואנחנו לא רואים את השמות.
אני שואל עכשיו אותו הדבר .אני שואל אם כשאנחנו לא יודעים את השמות ומצביעים ,אני לא רוצה
פה שייווצר מצב של ניגוד עניינים לאף אחד מהחברים פה.
מר ערן לבב:

שולי ,השמות נמצאים פה ,כל מי שרוצה.

מר שמואל מזרחי :אני לא רוצה לדעת.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :למה אתה לא רוצה לדעת? קודם כל יש אפשרות לדעת לפני המועצה ,מפני
שהנושא הזה נמצא על סדר היום והטבלאות מוכנות לפני ,אפשר להצהיר פה שככל
שמי מחברי המועצה אחרי שיאשר ,ימצא משהו ,יודיע.
מר שמואל מזרחי :אז אם אתם רוצים ,אני לא יודע ,אני רוצה להגיד את הדברים ,גם פעם שעברה
בקדנציה ,אני אומר את זה על השולחן .אני משפחה מרובת ילדים ,משפחה גדולה,
הבנים  9נס-ציונה  ,74071טל ,08-9383838 .פקס08-9403016 .
אתר | www.nzc.org.il .עיריית נס ציונה

עיריית

נ ס -צ י ונ ה

Municipality of Ness Ziona
לשכת המנכ"לית

חברים ,אני לא רוצה להיתקל בסיטואציה שיש לי ניגוד עניינים .אם אתם מביאים את
זה כבלוק אחד בלי שנדע כהחלטה גורפת לכולם ואין פה עניין אישי זה בסדר ,אבל
אם אתם מביאים את זה שמי ,אתה חוזר אחד.
גב' סמדר אהרוני :אין שמי.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :אין בעיה ,נרשם בפרוטוקול ,הוא רוצה שזה יהיה רשום ,צודק.
מר שמואל מזרחי :היא הבינה אותי היועצת המשפטית ,שלא ייווצר מצב.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אין בעיה.
ראש העיר :אתה ראית את הרשימה?
מר שמואל מזרחי :אני לא ראיתי את הרשימה.
ראש העיר :גם אני לא.
ראש העיר :אני סומך ,שולי ,אני סומך על המסננת ...
עו"ד דפנה קירו-כהן :טוב ,נרשם ,ההערה שלך תהיה בפרוטוקול.
מר ערן לבב:

תראה ,בטוח שזה יותר מהקרן ,זה מכיל חלק מההצמדה ,אני לא יודע להגיד לך אם
 100%מההצמדה ,אבל זה יותר מהקרן.

מר אילן קדוש :אבל זה יותר מהקרן ,אנחנו בכל התיקים האלה .הם משלמים לפחות קרן פלוס הצמדה.
ראש העיר :קרן פלוס הצמדה.
מר אילן קדוש :כן ,לפחות.
מר גיל אנוקוב :מה שמורידים זה את הריביות המטורפות שיש שם .מה המדיניות הנוכחית לגבי
גביה ,לא להגיע לחובות מטורפים האלה.
מר אילן קדוש:

כמו שערן ציין ,כל התיקים שמובאים פה בפניכם זה כאלה שהחובות שנצברו ,ב-
 90%מהמקרים נצברו עד  ,1995זאת אומרת היום כבר אין מציאות כזאת ,אין.
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מר ערן לבב:

אנחנו עושים פעולות אכיפה.

מר אילן קדוש :בשוטף ,בצורה ...
מר ערן לבב:

נישום שלא משלם לאחר שתי תקופות נכנס למסלול של אכיפה מנהלית

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :מאז  2012לאור הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שקבעו הגדרות מה
מהווה שיהוי מצד עירייה ,מה מהווה הליכי גבייה אינטנסיביים שיכולים להגן על
העירייה ,אנחנו יישרנו קו עם הנושא הזה ,היום ההתנהלות בגבייה היא תואמת את
הנחיות היועץ
מר גיל אנוקוב :דיברנו על תקציב אז יש פה חובות מהארנונה של ...
מר ערן לבב:

זה חלקם.

מר גיל אנוקוב :כן ,כן ,ברור לי שזה חלקם ,השאלה ,אני מבין שזה מ 95-או השאלה איך אנחנו.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן :התיקים מגוונים וכל עניין לגופו.
עו"ד דפנה קירו-כהן :עוד שאלות? אם כך אני מעלה להחלטה אישור הסדרי הפשרה על פי סעיף 339
לפקודת העיריות על פי פרוטוקול וועדת הבחינה מיום  23.1.19ופרוטוקול וועדת
הנחות מיום ה ,4.2.19-מי בעד?
בעד 9 :בעד ,מי נגד? מי נמנע?
מר שמואל מזרחי :אני נמנע.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אחד נמנע.
מר שמואל מזרחי :אני רוצה לבדוק את הסוגיה הזו.
החלטה  :מאשרים הסדרי פשרה ע"פ סעיף  339לפקודת העיריות ע"פ פרוטוקול וועדת הבחינה
מיום  23.1.19ופרוטוקול וועדת הנחות מיום 4.2.19
עו"ד דפנה קירו-כהן :אין בעיה ,ההחלטה אושרה ,תודה,
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סעיף  – 9תאגידי המים
ראש העיר :סעיף אחרון תאגידי המים ,זה חדש ,כי רק היום קיבלתי ,היום או אתמול.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אתמול בערב.
ראש העיר :אתמול בערב בכתב רכז השלטון המקומי ,יש החלטה לקצץ את תאגידי המים מ 50-ומשהו
ל 30-ולעשות תאגידי מים אזוריים ולהוריד ל .30-אנחנו תאגיד מים קטן ,אפילו קטן
מאוד ,יש לנו ,מדרומנו את רחובות עם  150אלף תושבים ,ואת ראשון עם  260אלף
תושבים.
קיבלנו מהמש"מ מכתב שבו הוא מבקש מכל הרשויות להגיד שמתנגדים להסדר
שהיה במחטף ,אנחנו כחלק מהקבוצה שמתנגדת למהלך של האיחוד  -אני חושב
שאנחנו צריכים אישור מועצה בשביל להיות יחד עם כולם ,אם זה יצליח  -יצליח ואם
לא אנחנו לא יכולים להוציא את עצמנו מהכלל כשהולכים לנסות נגד זה למרות שאני
אישית לא מאמין שיש סיכוי כזה ,אבל אנחנו בכנסת ,אתם יודעים ,החוקים .אני חושב
שעדיף לנו ,התאגיד של נס ציונה הוא אחד משלושת או ארבעת התאגידים הכי טובים
בארץ מבחינת ניהול ,ייעול ותוצאות כספיות ,חבל פשוט לוותר על זה ,אם החוק בסוף
יקבע לא תהיה לנו ברירה ,אבל בינתיים אנחנו צריכים ,אני חושב שאנחנו צריכים
ללכת ולהתנגד באופן פומבי ונראה מה יהיה ,אנחנו נחשפים ,שולמית ,לאיזושהי
סכנה בזה שאנחנו לא מאשרים את זה בשלב הזה?
דובר:

אנחנו לא נדרשנו לאשר את זה ,התבקשנו להתנגד ,לא נדרשנו לאשר ,זה עוד לא
הגיע מבחינתנו לאשר.

מר שמואל מזרחי :הייתה לפני חודשיים החלטה של הכנסת לאחד תאגידים ,לצמצם את כמות
התאגידים ,לעשות תאגידים אזוריים.
מר נאור ירושלמי :הרשויות לא רוצות ,אתה לא רוצה ,מה הם יכולים לעשות? אתה מתנגד ,באופן
כללי כל הרשויות.
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ראש העיר :מקסימום הם יעשו לנו נו נו נו ,אני אקריא לכם את המכתב ,ישר יצא מכתב ממנהל רשות
המים ,ליאור שחם ,כותב לשלמה דולברג שהוא  -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,כותב
שקיבלתי העתק ממכתבך לראשי הרשויות ,כותב :תיקון חוק תאגידי המים מאושר
לאחר דיונים שהתקיימו במסגרות שונות ,לרבות וועדות הכנסת ,בדיונים אלה
השתתפו נציגי מש"מ ,על אף ישיבות ועדת הכנסת נבחנו הצעות שונות ,הצעת החוק
הועברה להצבעה במליאת הכנסת ואושרה ,נראה לי שלקריאה למועצות הראשויות
יכולות לקבל החלטה מתנגדת לקיום ההוראה המוטלת עליהם מכוח חוק יש
משמעויות נרחבות ,אנו ברשות המים נערכים לקראת יישומה של חקיקה זו החל
מחודש יולי הקרוב ומצפים לשיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים לדבר ,אנו רואים
במש"מ שותף למהלך ונעשה הכל על מנת לקיים שיח ושיתוף פעולה עמו .אנחנו חלק
מהשיח וחלק מהשיתוף פעולה ועד יולי בחירות וזה ,אלוהים גדול ואני חושב שאנחנו
צריכים להצטרף לחלק מהכלל ,אנחנו לא יכולים להיות .מי בעד?
מר רמי סקליטר :יש פה שלושה אלמנטים ,אם אנחנו רוצים להיות עם כל הרשויות בסדר ,לא להוציא
את עצמנו זה ,אבל בסוף יש פה דעה מקצועית שלך שאומרת שעדיף לנו התאגיד
שלנו הוא טוב ,הוא עצמאי ,זה טוב לנו ,זאת אומרת ההתאגדות היא על בסיס מקצועי,
לא על בסיס להיות נחמדים כולם .ויש את האילוץ השלישי שבסוף מה אנחנו מעדיפים
שיקרה ,מה המשמעויות לגבינו?
ראש העיר :המשמעות לגבינו ,יש שתי אלטרנטיבות בלבד ,או להצטרף לראשון או לרחובות.
מר רמי סקליטר :ומה המשמעות לגבינו? מה המשמעות לגבי התושבים? מה המשמעות לגבי התקציב,
לגבי הדיבידנדים ,אם זה נכנס לדוח  19צריכים להביא את המשמעויות ,אם ,לכבד
אותם.
דובר:

לא יהיה לך שום החלטה ,שום כוח.

מר רמי סקליטר :תראה ,בכל מקרה אתה היום  51%מהתאגיד.
ראש העיר :היום אנחנו רוב בתאגיד.
מר רמי סקליטר :אני רוצה להבין מה המשמעות.
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ראש העיר  :היום אנחנו רוב בתאגיד ,למעשה אנחנו מוכיחים ,חלוקת דיבידנד ,שלושת הנהלה
האחרות ,ראשי העיריות קובעים ,המנכ"לית היא שלנו ,התאגיד יושב פה בנס ציונה,
שיש לו סניף ,מה שנקרא מרחב מזכרת בתיה ומרחב קריית עקרון ,אם אנחנו נצטרף
למשל לרחובות אז התאגיד עובר והנהלת התאגיד תשב ברחובות ויהיה סניף בנס
ציונה למשל ,המנכ"ל או שייקחו את המנכ"לית שלנו שהיא מאוד מאוד מוערכת או
שהם.
דובר:

השליטה תעבור אליהם.

מר רמי סקליטר :מה ההערכה שלך לגבי דיבידנדים?
ראש העיר :דיבידנדים .
גב' מאיה פז-שקולניק :לא ,יחלקו את זה אחוזית בטח.
ראש העיר :הבעיה זה לא הדיבידנדים ,אל תפריעו ,למה הבעיה היא לא דיבידנדים כי רחובות ירצו
דיבידנדים לפחות כמונו אם לא יותר ,כי מצבם הכספי קשה .היום אנחנו מוכרים
דיבידנד באופן יחסי והבעלות על התאגיד מקבלת מזכרת בתיה בעקרון ,הבעיה לא
שם ,הבעיה בהשקעות בתשתיות שזה החלטת תאגיד ,אני למשל מצאתי לפני
חודשיים ,קראתי את המאזן האחרון שהשקיעו בקריית עקרון באופן לא פרופורציונלי
לאחוזים שלהם בתאגיד כי המצב שלהם על הפנים.
גב' מאיה פז-שקולניק :מבחינת תשתיות.
ראש העיר :של התשתיות .השקיעו ים של כסף ,אתה מבין? אז באופן לא יחסי למה שהם מבחינת
אוכלוסייה ,אותו דבר יכול לקרות שאנחנו נצטרף למישהו הרבה יותר גדול מאתנו,
עכשיו זה שאלה ,תראה ,אם רחובות  -כשנגיע לגשר נדבר על זה ,בעיקרון רחובות
הרבה יותר נוחה כי גם הקשרים והיא גם לא כל כך גדולה ,מצד שני התשתיות
ברחובות לא מי יודע מה ,ראשון בצד השני שהתשתיות יוצאות מן הכלל אבל זה ענק
שאפילו לא סופר אותנו .כשנגיע לזה.
גב' פנינה זיו:

באר יעקב גם.
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ראש העיר  :או זה או זה ,באר יעקב ,באר יעקב תלך עם רמלה ולוד אנחנו ,רק זה חסר לנו? את
מבינה?
גב' סמדר אהרוני :אני גם חוששת מרמת השירות.
ראש העיר :אתה שואל אותי? אני לא יודע ,זה חוק של הכנסת.
מר אריאל אלמוג :אתה מבין מה המשמעות של הדבר הזה? כל מה שנס ציונה בנתה לעצמה יכול
להישאר ,אם נלך לרחובות כל הכסף ילך לרחובות.
ראש העיר :לא ,לא ,זה לא ילך ככה.
מר אריאל אלמוג :אני כבר רואה איך .זה גרוע.
ראש העיר :לא סתם אני אמרתי שאנחנו צריכים להצטרף ליוזמה המשותפת ולהתנגד.
מר אריאל אלמוג :חבר'ה ,יש עכשיו ממשלה שתיבנה בעוד כמה חודשים ,אולי אפשר לשנות את
ההחלטה הזאת.
מר שמואל מזרחי :עזוב את הממשלה ,שתבין ,מי שמוביל את זה זה כולנו יחד עם אלי כהן ונשיאת
הליכוד ,רצו לצמצם את העלויות של התאגידים ,עלות של כל תאגיד ,מהנדס ,מנכ"ל,
הם אומרים שצריך לצמצם את זה לכמות קטנה ,לחסוך בעלויות ולהוריד את המע"מ
במים ,להוריד את המחירים כי המשמעות של נס ציונה זה כמו שאמר ראש העיר ,נס
ציונה התאגיד נמצא פה ,יש לנו רוב בתאגיד והתשתיות שנעשות פה בעיר לטובת
העיר זה המשמעות ,אם תלך לרחובות ,כל התשתיות שלהם הרוסות ,הם השקיעו
את המאות מיליונים שם.
מר אריאל אלמוג :אתה מבין? אבל גם אם סתם דוגמה ,אם רחובות יספחו אלינו ,בסדר? לא אנחנו
נסתפח אליהם .כל הכסף ילך אליהם.
ראש העיר :נגיד לא .אם לא ישנו את החוק בכנסת לא יעזור כלום ,צריך לעשות הסכם ,הלוא יש
מאזנים של שתי החברות ,יש חובות של החברות ,יש תשתיות כמה שמכרו תשתיות
לזה ,הלכנו לתאגידים ,הלוא גם נס ציונה מכרה את התשתיות של התאגידים ומשכה
את זה אחר כך לא כדיבידנד ,כהחזר הלוואת בעלים ,יש גם ברחובות ,נעשה את
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המשקל ,נשב איתם ונעשה משא ומתן או איתם או עם ראשון או בשניהם יחד נראה
איפה הכי נוח ,נביא את ההסכם לפה ונדון בו ,מה לא.
גב' סמדר אהרוני :יש היבט נוסף ,הביצוע צריך להתחיל במאי שזה חודש אחרי הבחירות ,יכול
להיות שזה ...
ראש העיר :יולי.
גב' סמדר אהרוני :בסדר ,יכול להיות שזה יידחה ,הביצוע יידחה בגלל הלחץ של הרשויות והחוק
לתאגידי המים חוקק ב 2001-והתחילו ליישם אותו ב ,2009-הכל בסדר ,לא צריך
למהר ,לא ממהרים ...
ראש העיר :אבל אני צריך את ההחלטה בשביל להשתתף ב ,אין לנו ברירה ,אנחנו לא יכולים להוציא
 ...לבוא להגיד אין לנו ...
גב' סמדר אהרוני :לא רק שאין לנו ברירה ,אנחנו רוצים לעשות ...
מר שמואל מזרחי :אתה מתנגד?
מר אריאל אלמוג :כולם מתנגדים.
ראש העיר :ההצבעה זה לא אם מתחברים או לא מתחברים ,זה להצטרף להתאגדות של מרכז
השלטון המקומי.
ראש העיר :אם היה סדר היום נתון לבחירתנו להצטרף או לא אז ההצבעה היא כן או לא ,כמובן ש.
עו"ד דפנה קירו-כהן :חברים בואו אני ברשותכם אני אנסח את ההחלטה להצבעה.
מר גיל אנוקוב :רק דבר אחד ,אני חושב שאם  ...העניין הזה של איגוד התאגידים יבוא לפתחנו אז
צריך לחשוב אולי גם על רשויות אחרות ,לאו דווקא על ראשון.
ראש העיר :אני חשבתי כבר על יבנה אבל יבנה מחוברת עם ההוא וזה מחובר עם ההוא  ...אבל
התוכנית על יבנה זה אשדוד ,שיהיה ברור לך.
מר גיל אנוקוב :לא ,דווקא אשדוד היא מאוד רחוקה אבל ליבנה יש הרבה מאוד תשתיות שמנוהלות
בצורה ...
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ראש העיר :אני כבר אומר לך מה הכיוון ,יבנה אשדוד.
עו"ד דפנה קירו-כהן :טוב.
ראש העיר :רמלה הולך להתחבר אם זה ייצא עם לוד בכלל ,זה.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אני מעלה את ההצעה ,ההצעה באה להחלטה ,מאשרים הצטרפות לפניית
מש"מ מיום ה 31.1.19-בעניין תאגוד אזורי ,מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה  :מאשרים הצטרפות לפניית מש"מ מיום ה 31.1.19-בעניין תאגוד אזורי של תאגידי
מים.
עו"ד דפנה קירו-כהן :תודה ,כרגע אנחנו רוצים לסכם את הישיבה בשני עדכונים.

סעיף  - 10עדכונים
עו"ד דפנה קירו-כהן :ה עדכון הראשון אנחנו רוצים להגיד לכם הוא לא נתון לאישור מליאה אבל
שתדעו שראש העיר מינה את ד"ר רמי סקליטר כראש רשות התמרור המקומית
מכוח תקנות התעבורה העוסקות בקביעת תמרורים והסדרי תנועה בתחומי העיר.
המינוי הזה טעון את אישור המפקח על התעבורה שמיד אחרי העדכון אנחנו נעשה,
העדכון השני נוגע לשיפוצי קיץ ותיקוני תשתית שוטפים של בתי ספר.
ראש העיר :מה המספרים שכולנו ראינו? רצינו לפני שמביאים את זה לציבור בשקיפות אז ,זה עומד,
אתה עומר מאחורי המספרים ערן ,נכון?
מר ערן לבב:

אני חושב.

ראש העיר :אחרי המספרים ,אוקיי.
גב' פנינה זיו:

כן אבל זה לא קשור אלינו.

ראש העיר :את לא היית בישיבה ההיא אז.
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גב' סמדר אהרוני :אז אולי כדאי שתסביר את זה? תסביר מה רואים.
ראש העיר :לפרוטוקול לפי המספרים שקיבלנו מהגזברות הושקעו ב 5-שנים האחרונות  41מיליון ו-
 800אלף שקל בשיפוצי קיץ ,כשאנחנו רואים שב 2014-היה  11מיליון ,ב2015-
 ,11,300ב 9.7 2016-מיליון ,ב 6.4 2017-מיליון ,ב 5.18 2018-מיליון ,זה מה
שקרה פה ב 5-שנים האחרונות עם כל המשמעויות.
מר רמי סקליטר :שאלה ,כשעושים את החישוב לא שלא ,ראיתי את המספרים ,לתלמיד כמה זה יוצא?
פה זה כאילו חצי ,פר תלמיד זה יוצא אותו דבר או שפחות?
ראש העיר :זה לא זה ,אתה צריך לעשות מול כיתות ,כי מה זה משנה אם יש  20ילדים בכיתה או 30
ילדים?
מר רמי סקליטר :נו ,זה מראה אבל את ההשקעה ב...
ראש העיר :אבל זה מראה ,זה מסביר את המצב שהמבנים נמצאים בהם היום ,אנחנו רק לידיעה מה
שאנחנו הולכים לעשות זה ...
מר גיל אנוקוב :אה ,זה לא כולל גני ילדים?
ראש העיר :שיפוצי קיץ ,אני מעריך שגני הילדים המצב לא יותר מזהיר.
מר גיל אנוקוב :המצב יותר גרוע מכיוון שאין מי שמתחזק את הגני ילדים מאשר בבתי ספר שבכל
בית ספר יש אב בית שהוא.
ראש העיר  :המצב לא פשוט בקיצור ,מה שאנחנו הולכים לעשות אנחנו הולכים לעשות סקר של ועדה
מקצועית מתוך העירייה בכל בתי הספר לראות את הצורך קדימה ל 5-שנים ,להוציא
מזה משמעויות תקציביות ונעשה מזה תיעדוף ,הכל יהיה שקוף ,נשים את זה על
הלוח בעיתונים ,ברשת שכולם ידעו מה אנחנו הולכים לעשות ב 5-שנים.
מר גיל אנוקוב :בתי ספר וגני ילדים או רק בתי ספר?
ראש העיר :אנחנו נעשה את זה גם בשלב שני גני ילדים וגם כל מבנה העירייה כשאנחנו רואים שגם
אותם צריך לתחזק.
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מאיה פז שקולניק:

ותנועות הנוער.

ראש העיר  :וכמובן תנועות הנוער ,צריך את כל ,למעשה את כל הבינוי של העירייה צריך לתחזק ,אי
אפשר להגיד זה מבנה חדש נעזוב אותו עוד  ,10עוד  10שנים הוא יהיה כבר ישן,
יצטרכו לבנות אותו מחדש אבל זה לידיעה ,אחד הדברים שאנחנו מתמודדים מולו.
אותו דבר ,איפה המחשוב? המחשוב לא פה.
מאיה פז שקולניק:

פה ,פה.

ראש העיר :המחשוב ,אלה ההשקעות במחשוב ב 5-שנים ,מחשוב בתי הספר כשאנחנו מדברים
שמלאי המחשבים מוערך ב 5.8-מיליון אתם יודעים שמחשבים הפחת זה  3שנים,
 33אחוז אז על  5מיליון.
מר ערן לבב:

אנחנו עושים .5

ראש העיר 5 :שנים? אם זה  5שנים זה מיליון  200אלף בשנה ,מיליון  200בשנה פחת ,פחת ,לא
שדרוג ,לא תוספות ,לא התקדמות ,אם זה  5שנים כבר חסר לנו ,אתה יודע כמה?
חסר לנו  2מיליון שקל.
מר רמי סקליטר :המספר הזה לא אומר כלום.
מר ערן לבב:

לא  ...תוספות ושדרוגים ,בתי ספר חדשים שנבנו לא מופיעים.

מר רמי סקליטר :לא מופיעים פה ,בסדר ,רק חדש חדש.
מר ערן לבב:

בתי ספר חדשים לא נכנסו פה.

ראש העיר :זה ציוד קיים.
מר רמי סקליטר :אני מבין ,אבל לפי מה קובעים מה הציוד ואם זה מעט כסף או הרבה כסף? לפי מה
קובעים את זה?
ראש העיר :אם זה בית ספר מדעי יש שחיקה של  40 ,20מחשבים 20 ,תקולים ,אתה מבין את
המשמעות של זה?
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מר רמי סקליטר :לא ,אני מבין אבל אני שואל  ...מה צריך בכיתה ?מה הרצונות ,מה הצורך האמיתי
...
ראש העיר :אנחנו עושים עכשיו סקר ,הערכה שלי שרק בשביל לסדר את מה שמקולקל ,לא לקפוץ
מדרגה ,זה יעלה  3מיליון ש"ח.
מר רמי סקליטר :לפי איזה תקן?
גב' פנינה זיו:

רגע ,אבל פעם תמיד היה צריך מחשב פיזי ,היום הם על הטאבלטים שלהם,
הפרטיים שהם קנו.

עו"ד דפנה קירו-כהן :מי? איפה?
גב' פנינה זיו:

בבתי ספר התיכוניים ,לפחות.

עו"ד דפנה קירו-כהן :לא ,לא בכולם ,לא.
ראש העיר :לא ,לא ,אנחנו גם לא יכולים לבנות על זה.
גב' פנינה זיו:

אסור ללכת לפי אחורה ,כלומר  ...כשעושים את הסקר צריך לראות מה הצרכים
העתידיים.

ראש העיר :אנחנו מדברים על  5שנים קדימה.
מר שמואל מזרחי :תגיד לי ,זה לא חלק מהתקציב ,ערן ,זה לא קשור לתקציב החינוך?
מר ערן לבב:

מה זאת אומרת?

מר שמואל מזרחי :חלק מתקציב החינוך ,זה לא בתוך זה?
מר ערן לבב:

קודם כל כן וחלק נעשה בת"ברים גם כן ,גם בתקציב השוטף וגם בתב"רים ,גם וגם.

מר גיל אנוקוב :לי יש שאלה ,יש היום כרגע מבחינת כוח אדם בעירייה איזה מישהו שמתחזק את
המערך?
עו"ד דפנה קירו-כהן :מנמ"ר ,בטח.
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מר גיל אנוקוב :לא ,אני לא מדבר טכנאים
מר ערן לבב:

יש טכנאים.

מר גיל אנוקוב :לא ,יש אנשי מחשוב?
מר ערן לבב:

יש טכנאים.

מר גיל אנוקוב :המצב הוא כזה וכזה גם כשיש טכנאים.
עו"ד דפנה קירו-כהן :כן ,כן ,גם עכשיו יש חסר.
גב' מאיה פז-שקולניק :הם גם רצים עם חומרה מאוד ישנה ,כמה אפשר לתקן אותה?
ראש העיר :בדיוק ,הבעיה זה ההארדוור ,החומרה ,יש שם דברים שעבר זמנם וחלף זמנם.
מר גיל אנוקוב :אני לא ידעתי ש ,כי אני יודע שמעל גודל מסוים יש תקן לנושא הזה של איש
תחזוקה למחשבים במוסדות חינוך.
מר ערן לבב:

במוסדות חינוך יש גם תקנים שמשרד החינוך קובע בעיקר בתחומים  ...כמה אנשי
מחשוב צריכים להיות בהתאם למספר הכיתות והמגמות ,אז יש נוסחאות.

מר גיל אנוקוב :כן ,כן ,השאלה אם באמת א' אם האנשים האלה יש להם את ההכשרה המתאימה
ואם הם עושים.
עו"ד דפנה קירו-כהן :כן ,כן.
גב' מאיה פז-שקולניק :יש להם הכשרה והם עובדים ,ידיהם מלאות ,פשוט הציוד עצמו הוא דורש.
ראש העיר :אבל אותו אחד שיכול לטפל נגיד ב 200-מחשבים ,בצרות שיש לו מטפל אולי ב ,50-אתה
מבין? קצב התקלות.
מר רמי סקליטר :אני לא יודע אם המספר הזה משקף ,מה הוא משקף ,איזה תמונת מצב ואם אנחנו
רוצים להשתנות למה רוצים להשתנות ,היכולת שלנו להגיד פעם אחת עושים ...
מחליפים את כל המראה ,עושים ניקיון כללי ,מביאים את כל המחשבים לשדרוג
המערכות ובסוף ב 5-שנים חוסכים את כל הכסף שאנחנו משקיעים בטיפול השוטף.
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עו"ד דפנה קירו-כהן :נכון ,הבעיה של המחשב של מחר שהוא כבר ישן.
מר רמי סקליטר :בשביל זה צריך לעשות חשבון של  3שנים.
עו"ד דפנה קירו-כהן :זה מה שאני אומרת ,אנחנו עושים עכשיו תהליך מאוד דומה כמו שהוא הראה
לכם הצרכים הפיזיים ,אנחנו לקחנו יועץ חדשנות שמלווה את בתי הספר ,אנחנו
עושים ניבוי צרכים בכל הבתי ספר יחד עם המנהלות ,יחד עם צוות חינוך.
מר רמי סקליטר :גם החבר'ה פה בעירייה צריכים את זה ,זה לא רק בבתי ספר ,זה כל תשתיות
העבודה.
עו"ד דפנה קירו-כהן :זה נכון ומתעדף את זה לפי דחוף ,חשוב ועתידי ולפי זה מקבל החלטות.

ראש העיר :בגלל הפג תוקף של המחשבים  ...כשיוצא לך חשבון שבתב"רים יהיה לך שחור על הנשמה,
דרך אגב הייתה לי ישיבה עם וועדי ההורים של הבתי ספר ואמרתי להם מה יותר
חשוב לכם? הבינוי או המחשבים? זה היה ברור שהמחשבים.
ראש העיר :אתה בא לכיתה ואין מקרן או אין מסך.
מר ערן לבב:

זה אני לא יודע אם חסר.

ראש העיר :חסר ,חסר ,כיתת מחשבים ו 50%-מהמחשבים לא עובדים.
מר רמי סקליטר :מתי נוכל לראות את התוצאות של הסקר?
עו"ד דפנה קירו-כהן :אני רוצה להגיד חודש אבל אני אעדכן אותך ברגע שנדע
ראש העיר :אתה יודע מה? הוא יבוא לפה ,נעלה את זה ,הכל שקוף.

גב' פנינה זיו:

בתיכון  ...עשה עבודה מדהימה של צוות מקצועי במקצוע שלו והיו עוד מתנדבים
בוועד הורים ,באמת אחד הסקרים היפים של מחשוב וכל ה ,אז כדאי גם דברים
שהם קיימים כבר להשתמש בזה.
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ראש העיר :לא ,בשום פנים ואופן לא.
גב' פנינה זיו:

לא ,לא במחשבים ,בשיטה.

ראש העיר :לא ,השיטה לא מקובלת.
גב' מאיה פז-שקולניק :במחשוב יש הרבה עניינים של אבטחת סייבר ,הילדים ..
גב' פנינה זיו:

אני מדברת על אנשי המקצוע.

ראש העיר :פנינה ,אנשי מקצוע מתנדבים זה לא עובד ,את יודעת למה? בתיכון הזה חשבו ככה,
בתיכון השני ככה ,אני אמרתי לוועדי ההורים אנחנו אחראים ,אם משהו לא בסדר
אנחנו אשמים ,אנחנו צריכים לתקן ,וועדי ההורים לא מנהלים את הבתי ספר ,זה לא
תפקידם ולא לשם זה הם נבחרו ,תפקידנו לדאוג שזה יעבוד ואם משהו לא בסדר –
יבואו אלינו בטענות.
גב' פנינה זיו:

כן ,אבל אני.

ראש העיר :ואם שם הוועד החליט ככה.
גב' פנינה זיו:

לא ,לא החלטה.

ראש העיר :הועד הציע ככה ובבית ספר השני הוועד הציע משהו אחר והועד השלישי משהו אחר מה
 ...לא שואלים אף אחד.
גב' פנינה זיו:

חלק מהאמונה שלי לפחות והערכים שלי זה שיתוף תושבים ,קוראים לזה שקיפות,
חלק מהעניין זה גם לשמוע ,קוראים לזה וועד הורים ,אוהבים את זה או לא ,או לא
יודעת ,כל מיני ,בדרך כלל זה אנשים שאכפת להם מהילדים של כולנו ,אז הייתי
שומעת אותם.

גב' מאיה פז-שקולניק :פנינה ,הנה הוא שאל אותם מה הם צריכים.
ראש העיר :שאלתי מה הם מעדיפים.
גב' פנינה זיו:

בסדר ,אבל לא ברמה הזאת.

הבנים  9נס-ציונה  ,74071טל ,08-9383838 .פקס08-9403016 .
אתר | www.nzc.org.il .עיריית נס ציונה

עיריית

נ ס -צ י ונ ה

Municipality of Ness Ziona
לשכת המנכ"לית

ראש העיר :לא ,אני לא אשאל אותם.
גב' פנינה זיו:

זה ברמה הלא פשטנית.

ראש העיר :פנינה ,אני לא אשאל אותם איזה מחשבים לקנות.
גב' פנינה זיו:

לא ,ברור ,סליחה.

ראש העיר :ולא אשאל אותם איזה תוכנות להריץ
גב' פנינה זיו:

זה ברור.

ראש העיר :כי זה ,בשביל זה יש לנו בעל מקצוע ,אנחנו מביאים בעל מקצוע שיגיד ,הוא בא גם
לעשות סטנדרטיזציה בכל העיר ,זה לא בלאי על גבי בלאי ,ולסדר את זה ,בשביל זה
יש לנו אנשי מקצוע ,לשלם להם ולקבל את ההיצע או לא נקבל ונביא בעל מקצוע
אחר.
גב' פנינה זיו:

אני רוצה עדיין לציין שנורא חשוב השיתוף תושבים  ...יהיה שיקוף ,זה חשוב.

ראש העיר :את זה הם קיבלו ,וועדי ההורים הם.
גב' פנינה זיו:

התועלת שהם מקבלים מזה היא לא.

ראש העיר :אין לנו בעיה ,פנינה ,את זה הם קיבלו ואת הביאור הם קיבלו ואמרנו להם את הכיוון
שאנחנו הולכים ,גם במחשבים וגם בבינוי ,תאמיני לי.
עו"ד דפנה קירו-כהן :וגם תוצאות הסקר ...
גב' פנינה זיו :לא ,כדי שלא נרוץ ונמצא ...
ראש העיר :לא ,לא ,לא.
עו"ד דפנה קירו-כהן :יהיה יידוע מלא.
ראש העיר :הכל יהיה פתוח.
עו"ד דפנה קירו-כהן :זה גם נעשה יחד איתם.
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ראש העיר :גם זה ,הכל.
גב' פנינה זיו:

מצוין.

ראש העיר :דרך אגב ,אני אתן עוד עדכון אחד  -הדשא בגני הילדים ,אנחנו הקצבנו בתב"ר  2מיליון
שקל לסיים את כל גני הילדים.
עו"ד דפנה קירו-כהן 30 :גנים ,שני מיליון שקלים ,אז הוספתם עוד שניים?
ראש העיר 2 :מיליון .אגף החינוך עם מחלקת הגנים עשו תיעדוף ,אף אחד מהנוכחים פה לא
התערב ,זה גם לא עסקינו ,בשביל זה יש בעלי מקצוע ויש נדמה לי  14גנים
שמוגדרים  -אמרנו תחליטו אתם ,אתם רוצים – רוצים ,לא רוצים לא רוצים ,תאמיני
לי ,לא מכריחים אף אחד לכן ולא מכריחים אף אחד ללא ,אנחנו לקחנו את הכסף כי
יש דרישה  16שנים או משהו כזה אמרו.
 ,22רוצים ,בבקשה אנחנו עוזרים .יש תיעדוף מ 1-עד  7לפני זה ילכו ,אף אחד
מהדרג הזה לא מתערב ,כולל אני ,קיבלתי את זה ,כזה ראה וקדש וה 14-האחרים
יחליטו בעצמם .פתוח ,שיתופי ושקוף .זה יהיה בעיתון ,זה יהיה ברשת ,הכל .הכל
פתוח ,שאם יגידו לנו עשו בגן הזה ולא בגן הזה ,מישהו מקצועי החליט מי קודם,
נורא פשוט .סיימנו את הישיבה ,תודה רבה לכם .עוד דבר ,סליחה.
מר אריאל אלמוג :לא קשור לפרוטוקול אבל יש לי בקשה ,העמותה שלנו פעם בשנה תורמת ל4-
סטודנטים בכל עיר ,הפעם החלטנו לנס ציונה ,לתת ל 4-סטודנטים שיבחרו ללמוד
הנדסה ,איזה סוג הנדסה שהוא רוצה ,במימון של העמותה מהיום הראשון עד היום
האחרון ל 4-שנים ,סטודנטים ממשפחות מצוקה ,סמדר ,זה יותר קשור אלייך ,שיותר
באים מלמטה וקשה להם לשלם 4 ,שנים מחזיקים אותם.
ראש העיר :להנדסה? לימודי הנדסה?
מר אריאל אלמוג :לימודי הנדסה ,שכר דירה ,הכל 4 ,סטודנטים ,אז אם יש לכם.
עו"ד דפנה קירו-כהן :אני מתחילה ללמוד ,אני באה ללמוד.
ראש העיר :הוא שוביניסט ,אומר סטודנטים ,לא סטודנטיות.
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מר אריאל אלמוג :לא ,לא ,סטודנטים וסטודנטיות ,תביאו לי שמות.
מר אריאל אלמוג :תוציאו קול קורא ,והעמותה שלנו מממנת את הכל ,אפשר להעביר הודעה .
ראש העיר :מר אלמוג ,אנחנו נחשוב איך אנחנו נעשה את זה .נעשה את מסודר ,ציבורי.
עו"ד דפנה קירו-כהן :חברים תודה רבה ,ערב טוב.
ראש העיר :אוקיי ,תודה רבה לכולם.
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