




כ"ו/אב/תשע"ח 
7אוגוסט, 2018
ס 53074/

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר  15/18מיום 6.8.2018
נוכחים :ליאתשוחט,ננהחן,חיוןדוד,טלאשכנזי,ליאוראגאי,אפיגוטמן,סבחיוסף,עופר
בוזי,עוזיאהרון,איגוריקובוב,ליאתבןבסט. 
חסרים:איילהברטה,ז'אנהכהן,נחוםיעקב,ימיתקרקוקלי. 
נוכחים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה,
רמי בן -סעדון – מבקר העירייה ,רו"ח גיל גבריאל – גזבר העירייה ,אורן קורנפלד – דובר
העירייה,יוניתדלאל–מנהלתלשכתראשהעירייה,יואללוי–יועץראשהעיר .
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

בית העלמין – עדכון.
אישור מינוייה ושכרה של ליאת בן אבו כמהנדסת העיר.
החלטת ראש העיר ביחס למכרזים הבאים :עבודות תשתית תת קרקעיות ועבודות
סלילה בבית בפארק ,יהדות קנדה וציוד משרדי.
הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה.
דוח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור .2017
הישיבה נפתחה בשעה 18:15

ראש העירייה:
השעהכעת,18:15איןקוורום,נמתיןחצישעהלפתיחתהישיבה. 
אניפותחתאתישיבתהמועצה,,18:28כעתישקוורום. 
ננה חן:
בסעיף 6 בסדרהיוםכתובדוחמבקרהעירייהוהממונהעלתלונותהציבור,כשאנודניםבעצםרקעלתלונות
הציבור,אזלהבאבבקשהלדייק. 
ראש העירייה:
אתצודקת,זוטעותסופר. 
בישיבתהמועצההאחרונהמיום9.7בסעיף9–הנחתהסכםפשרהעלשולחןהמועצה,עוזיאהרון,מ"מראש
העיר ,הקריא מהטלפון מייל מהממונה על המחוז בנוגע לתיקון  84לחוק התכנון והבניה .כששאלתי אותו
ממתיהמיילהזהומימכותבאליו,הואאמרשהואמה 18.6.18-והואמיועדאליך,ראשהעירייה.אניעניתי
שאנילאראיתיאתזה,שאלתימיבהעתקים?הואאמרכולם.ננהאמרהלאקיבלנועותק.מבדיקהשעשיתי,
כיבכלזאתהואטעןשאניקיבלתיאתהמייל,גםאצליוגםבמיילשלרה"ע,עולהשלאקיבלתימיילכזה.
בפנייהשביצענולממונהעלהמחוז,כדילהביןלמהמיילכזהשמיועדלראשהעירולאהגיעאלי,ענתהמנהלת
המחוז. 
(מכתבהמצ"ב) 
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איגור יקובוב הצטרף לישיבה בשעה 18:31
עוזי אהרון:
אנימבקשלהגיב.ראשית,אנילאאחראיעלמשלוחמיילים.אתהמיילקיבלתיוהואחדמשמעיחמור,חריף,
מביע את עמדתו של משרד הפנים .זה שהמייל בפועל לא נשלח ,הוא עוד יותר חמור ומביע תמיהות והוא
בבדיקהשלכלגורמיהאכיפהבמדינה. 

סעיף  – 1בית העלמין – עדכון:
ראש העירייה:
אנימבקשתלהציגלכםאתהסטטוסשלביתהעלמין. 
מציגהמצגתבנושאעדכוןביתהעלמין. 
ליאת בן בסט הצטרפה לישיבה בשעה 18:37
ננה חן:
האםזהוודאישזה500קבריםלדונםבמכפלה,כלומר1,000קברים? 
ראש העירייה:
כן. 
עוזי אהרון:
הנושאשלביתהעלמיןהואנושאמאודכאובשבאמתזקוקבאופןהמהירביותרלקדםאותו.אךישלהציגו
בצורהנאותהלציבוראתההתקדמותבענייןזה,מאחרואנונמצאיםאךורקבשלבהראשוני,עדייןאיןאישור
של הועדה לתכנון ולבניה של עמק לוד .כל העניין עדיין בחיתוליו ,הציבור צריך לדעת .גם לאחר שיהיו
אישורים הדבר ייקח לפחות  4-5שנים עד שבית העלמין יוקם ואני מבקש שהדברים הללו יובאו לידיעת
הציבור ולא לזרוק סיסמאות שהצלחנו להקים בית עלמין ערב בחירות .לפני כשנה ראש העיר יצאה בקול
תרועה בדף הפייסבוק שלה כי היא הצליחה לקדם ולהקים את בית העלמין ושלפני הבחירות יוקם בית
העלמין,אנחנו רואיםשלא מיני ולאמקצתי,אוליהתחילודיבורים,אבלברמתהביצועזה ייקחעודשנים
רבות. 
ראש העירייה:
עםכלמהשהוצגהיום,ברורשאנוכברבשלבהסופישלהכנתהתוכניתוהגשתהלועדההמחוזית.אנואחרי
שלב הדיבורים ,נכנסים לשלב המעשים .למרות הפסימיות של עוזי ,אני אופטימית מטבעי ואני מעריכה
שבשנההקרובהנחלבבנייהשלביתהעלמין. 
ליאור אגאי:
מההערכתהזמניםלסיוםהבניה? 
ראש העירייה:
אנימאמינהשבתוךשנה,שנהוחצייקברוהראשונים. 
ליאת בן אבו עזבה את הישיבה בשעה 18:43
ננה חן:
איןליספקשכלנבחריהציבורבעיר,ואיןזהמשנהאםהםמתוךהקואליציהאוהאופוזיציה,ויתמכובהקמת
ביתהעלמין,זומטרהשתיתןמענהלכללהתושביםוהיאכאובהמאודלאורךהרבהמאודשניםאחורה. 
שאלהראשונה,האדריכלשנבחרלתכנון,האםהואאדריכלשמטפלבנושא? 
ראש העירייה:
ברור,האדריכלשנבחרישלוניסיוןבהקמתבתיעלמין. 
ננה חן:
בתיעלמיןברבים,תודה,זהעונהעלשאלתי. 
שאלהשניה,לשאלתואוהצהרתושלעוזילגביהענייןשלהחלטתועדתהתכנוןשלעמקלוד,איפהזהעומד? 
ראש העירייה:
אמרתישאנונגישבסוףהחודשאתהתוכניתלועדהלדיון.הקראתיאתההחלטהשלמנהלתמחוזמרכז. 
ננה חן:
היאלאמקבלתהחלטותלבד. 
ראש העירייה:
אבלישאורירוקמהםלהתקדם. 
טל אשכנזי:
מההתמורהשהעירייהצריכהלתת? 
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ראש העירייה:
לאיחתםשוםהסכםבלישאתםתאשרואותו.ברורשישתמורה,זהשטחשאנחנומקבלים. 

סעיף  – 2אישור מינוייה ושכרה של ליאת בן אבו כמהנדסת העיר:
ראש העירייה:
ליאתבןאבונבחרהבועדתמכרזיםלבכיריםלתפקידמהנדסתהעירייה.ביוםה2.7.18-שניחבריהועדה,אפי
גוטמןוננהחן,כתבולמרמונימעתוקממשרדהפניםשאלהעלפסילתבחירתמהנדסהעירעקבאיעמידה
בתנאי הסף.אתמול,לאחרבירוריםעםהמחלקההמשפטית,התקבלמיילממנהלתחוםבקרתהוןברשויות
המקומיות,שמופנהלאפיולננה.אנימביאהלהצבעהאתמינויהשלליאת .
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טל אשכנזי:
האםאנחנוכמועצתהעירחותמתגומי?לאיכוללהיותמצבשבוממלאתמקוםמוציאהכברתקופהמכתבים
כמהנדסתהעירבכלהמכתביםשלה.בשלטשלהדלתשלהכתובמהנדסתהעיר.האםאנחנוחותמתגומי? 
ראש העירייה:
אתםלאחותמתגומי.אםהיאהוציאהמכתביםשהיאמהנדסתהעיראזזוטעותסופר,היאממלאתמקום
מהנדסהעיר. 
טל אשכנזי:
היועצתהמשפטיתיכולהלהסבירלנולפיחוותהדעתשהיאנתנהשהכלבסדר? 
ראש העירייה:
אנחנוהעברנואותה. 
טל אשכנזי:
האםלפיהמכרזשהיהכתובשהיאאמורהלהיותמהנדסרישויאואדריכלרישוי. 
ראש העירייה:
מהשאתהמעלההועלהלבדיקהבמשרדהפניםונתקבלהתשובהואםזהעבראתמונימעתוקשהואמבחינתי
הסמכותהגבוההביותר,קיבלנואתהאישורשלהםואםאתםרוציםלצאתנגדהאישורשלהם,הםהכתובת. 
מיבעד? 
בעד:ליאת,עופרבוזי,ליאתבןבסט,סבחיוסף. 
נגד:טל,אפי,איגור,עוזי,ליאור,דודחיון. 
נמנעת:ננהחן. 
ננה חן:
אנירוצהלצייןשאנינמנעתרקכדילהסביראתההתנגדותשלי,כיאםאנימתנגדתאנילאיכולהלנמק.אני
חייבתלומרשליאתעשתהבעירייתאוריהודהעבודהמאודיפהבמחלקתהרישוי. 
עופר בוזי:
ז הסתםמילים,חבלשאתאומרתאותם.זהברבורים,תכבדואתעצמכם,תשאירואתדרגהמקצועימחוץ
לפוליטיקה. 
ננה חן:
ליאת עשתה עבודהמאודיפהבתחוםהזה.יחדעםזאת,מלנהלמחלקתרישויולהיותמהנדסתהעיר ,עיר
שהולכתלשלשאתעצמהבכמותהתושבים,אניחושבתשאוריהודהזקוקהלמהנדסעםניסיון,שכברעשה
עבודה בעיר אחרת ,שהוא בא עם רזומה ,שלא יתגלח על זקננו .אז למרות באמת ההערכה האישית וגם
המקצועיתבתפקידיםשהיאמילאהעדהיום,ישליאליההערכהרבהולמרותזאת,אנינאלצתלהימנע,כי
אור יהודה צריכה לקבל מהנדס שעשה כמה עבודות והוא עדיין לא עשתה את עבודת המהנדס באף רשות
אחרת. 
בישיבה שהתקיימה בועדת המכרזים ביקשנו להציג את הפרסומים שהיו שמחויבים על פי חוק ,לא הוצגו.
הובטחכיהפרסומיםישלחואלינו,הםגםלאנשלחו. 
ראש העירייה:
אניאדאגשמנהלתכוחאדםתשלחלךאתהפרסומים. 
ננה חן:
בהרבהמאודמקריםהענייןהזהש"נדאגלשלוח"מובטחובסופושלדברלאקורה.החוקמחייבלשלוחלנו
אתזהלפניכןולאאחרישהיאנכנסהלתפקידוכמושטלאומר,השםשלהכברמופיעעלפתחדלתה. 
לגביענייןשללהבטיחלשלוחמסמכיםכדילצאתלידיחובהבפרוטוקול,זהלאבסדר. 
איגור יקובוב עזב את הישיבה בשעה 18:54
ראש העירייה:
מאחרוהיהפערמהרגעשדודחמאנייצאמהתפקיד,כעתיוניתהיאאחראיתלמימושהחלטותישיבותמועצה
וזהיבוצע. 
לאורהערותיהשלננהחן,אנימנחהאתהצוותהמקצועילעקובאחריהחלטותמועצתהעירוליישמן. 
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סעיף  – 3החלטת ראש העיר ביחס למכרזים הבאים :עבודות תשתית בית בפארק ,יהדות קנדה וציוד משרדי
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
יש לראש עיר סמכות לפי סעיף  148(ג') לפקודת העיריות להביא לאישור בפני חברי מועצת העיר המלצות
שנדחועלידיחבריועדתמכרזים.שלושתהמכרזים שראשהעירהציגה,מכרז,10/2018 12/2018ו,5/2018-
שלושה מכרזים שנידונו בשתי הישיבות האחרונות ,ב 18.6.18-וב 25.6.18-והחלטת ועדת המכרזים בהקשר
למכרזיםהאלההיתה"רובחבריהועדההמליצולאלאשראתהצעתערןי.ד.בע"מ,אתא.מ.הבונהבמרכז
השקעותתשתיותופיתוחבע"מושרוןסחרבע"מוההמלצהתועברלראשהעירלקבלתהחלטה". 
איגור יקובוב חזר לישיבה 18:57
ראש העיר ,אחרי שהיא עיינה בהמלצות של רוב חברי ועדת המכרזים ,בפרוטוקול הדיון וחוות הדעת
המשפטיות שצורפו לדיון ,הגיעה לכלל מסקנה ,שהיא רוצה להפעיל את סמכותה לפי סעיף  148ג' ולמרות
דחייתההמלצותעלידיחבריועדתהמכרזים,להביאלאישורהמועצהמכוחהסמכותהמוקנתלהבדיןלאשר
את הזוכים במכרזים .חוות הדעת המשפטית שלי צורפה לכולם והיא תצורף לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד
ממנו .
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חוות הדעת המשפטית מביאה פסיקה וניתוח פסיקה שמתייחס לגבי מעמד הצעות יחיד ,לגבי ביטול מכרז
ובמקרים שבהם אין לפסול הצעה יחידה ,רק משום היותה הצעה יחידה ,אלא במקרים שבהם יש ראיה
פוזיטיביתלקיוםשלקנוניהביןהמציעיםאושישראיהפוזיטיביתלכךשההצעהאינהכשרה,אבלבכלמקרה
שההצעה היא סבירה ,עומדת בתנאי הסף ומקיימת את עקרון השוויון ומקיימת את העיקרון של יעילות
כלכלית,עצםהיותהצעההצעהיחידה,אינהסיבהעלפיהפסיקהלפסולאותהאוטומטית. 
טל אשכנזי:
יש לי שאלה ליועצת המשפטית .אני לא אתייחס לדברים סביב הדוח כי הוא חסוי ,אבל רשום שב2015-
כמדומניאתהודעתלמשרדהפניםשההמלצהשלךשלאיהיומכרזייחיד.האםאתמכירהדברכזה? 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
אני לא בחקירה נגדית .חוות הדעת שלי כפי שהיא הובאה ומובאת למבקר העירייה והעתק ליו"ר ועדת
ביקורת,ישהתעלמותמוחלטתממנה,למרותשהושקעהבההרבהזמן,הרבהמחשבה. 
טל אשכנזי :
אנישואלאםבשנת 2015היועצתהמשפטיתהוציאהמכתבשבוהיאאומרתשעירייתאוריהודהתשנה את
הנושאשלזכיהשלזוכהיחיד.כןאולא? 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
נעשה שיעור קל בהבנת הנקרא ונעשה אבחנה בין עירייה שמתחייבת לפני מבקר המדינה להכניס למכרזים
שלהמנגנוןשיאפשרבחירהשליותרמזוכהאחדוכךאכןנעשה,לביןניסיוןלהכניסלימיליםשהתחייבתי
שיזכושניזוכים.איךאדםסביריכוללהתחייב? 
טל אשכנזי:
זהלאמהששאלתי.הבנתהנקראשליהיאדיברורה. 
ראש העירייה:
בכלהמכרזיםשלנוישמנגנוןכפישהתחייבת? 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
בוודאות. 
אפי גוטמן:
אתהעליתהצעהשדניםכעתבמכרזיםואנירוצהלהעלותהצעהנגדית. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
הרציונלשלסעיףהחוקהזהשמכוחוראשהעירמביאהאתההצעות,שועדתהמכרזיםהמליצהלאלהכריז
עלהזוכה. 
אפי גוטמן:
היאלאהמליצהלאלדון,היאהמליצהלאלדוןבכללבנושא. 
ננה חן:
אנולאיושביםבועדתמכרזים, 11שניםלאישבתישם,אנילאזוכרת.אתרוצהשאניאהיהועדתמכרזים
מהרגעלהרגע,אנימבקשתלהבין. 
אפי גוטמן:
כלהיועציםשצריכיםלשבתבועדתמכרזים,הםנוכחיםכאןכרגע? 
ראש העירייה:
ישפהפרוטוקולשהםהציגואתהנושא,הםלאצריכיםלהיותנוכחים. 
אישורזוכהבמכרז10/2018לעבודותתשתיותבביתבפארק,ערןי.דבע"מ. 
מדוברבמכרזבמסגרתהשכונההחדשההשייכתלהסכםהגג. 
בוצע דיון ונשלח אליכם נספח ב' ,פרוטוקול ועדת מכרזים מיום  ,25.6.18סעיף  5מכרז  .10/2018ביצוע
תשתיותתתקרקעיותוסלילהבשכונתביתבפארקאוריהודה.(מקריאהמתוךנספחב'המצ"בלפרוטוקול
ומהווהחלקבלתינפרדממנו) .
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אפי גוטמן:
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גלעדאורןאמרשישתוספותוזהיגיעל50-מלש"ח. 
עופר בוזי:
אפיקודםאמרשלאהיהדיון,כעתאנימביןשהיהדיון. 
ראש העירייה:
היהדיוןואנימקריאהמתוךהפרוטוקול. 
ננה חן:
התנהלותשמתחיליםבמכרזמסויםובסופושלדברמסיימיםאותובחריגהמעל 50%חוזרתעלעצמהפעם
אחרפעםאחרפעם. 
ראש העירייה:
תנילישלושפעמיםשזהקרה. 
ננה חן:
אםתעבירוליאתכלהפרוטוקוליםשלהשלוששניםהאחרונות,אניאמצא. 
ראש העירייה:
זולאהיתהחריגה,זההיהתוספתעבודהוישהבדלמאודגדולביןחריגהמאומדןלתוספתעבודה. 
ננה חן:
תקראילזהאיךשאתרוצה,התוצאההיאאותהתוצאה. 
אפי גוטמן:
איךבוצעועבודותבטרםהיהאישורתקציבי? 
ראש העירייה:
ישמציעיחידלמכרזהזה,ישחוותדעתשלהיועמ"ש לענייןמציעיחידבעניינימכרזיםברגעשהואלאעונה
בקריטריוניםוהואעמדבתנאיהסף,הזוכההקבלןערןי.ד.בע"מהעניקהנחהבשיעורשל,2.7%סה"כמחיר
כוללמע"מ25,508,799.₪מיבעדאישורהזוכהערןי.ד.בע"מ? 
טל אשכנזי:
אניחושבשבכלעירייהוגםבתקופההזאתכמובעבר,נתנוגיבוימלאלועדתמכרזיםולאחרשהםהביאואת
המלצתםלמועצת העיר,אישרנואתהדבריםואניחושבשכךיהיה.צרליכילדעתימהשהולךלהיותכאן
עכשיו ,שבדיוק עוד כמה שעות הדבר הזה יעלה לפייסבוק ויגידו שחברי המועצה מתנגדים .אנחנו לא
מתנגדים. 
ראש העירייה:
אזתצביעבעד. 
טל,אתהמסכיםאיתישאםלאנאלצוהסגניםלסייםאתתפקידם,הנושאהיהעוברבועדתמכרזיםולאהיה
צורךלהביאאותולישיבתמועצה? 
טל אשכנזי :
לא .אחריותם של נבחרי ציבור היא לשמור על פוליטיקה נקייה ולשמור על מינהל ציבורי תקין .ואני סמוך
ובטוחשכלנבחריהעירוכלחבריהמועצהכאןחשובלהםשכלליהמינהליהיותקינים. 
ראש העירייה:
לפידבריך,לאנעשהפהמינהלתקין? 
טל אשכנזי :
כמו שאמרתי בתחילת דבריי ,ברגע שועדת מכרזים לא קיבלה את ההצעה ,אנו לא יכולים לדון עליה ואני
מבקששזהיחזורלועדתמכרזיםעלמנתשנשמורעלמינהלתקיןכמושאתכלהזמןמדברתעליו. 
ראש העירייה:
טל,ברגעשועדתמכרזיםמצביעהנגד,הנוהלשמביאיםאתההחלטהלראשהעירוראשהעיריכולהלהביא
אתזהלמועצה. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
מקריאהאתסעיף148ג'לחוק. 
טל אשכנזי:
עדהיוםמעולםדבריםשקשוריםבמכרזיםלאהגיעולמועצהמבלישזהיעבורועדתמכרזים. 
ראש העירייה:
זאתפעםראשונהשישהתנגדותלמכרזיםשהםחשוביםלעיר,ישאתיהדותקנדהשתושביםשםמחכים,יש
אתפיתוחביתבפארקשהעירייהצריכהלעמודבהתחייבויותיה. 
כזוכיםיחידיםשלנואיןקייסמשפטילביטולהצעתם,אנוגםחשופיםבכלאחדמהמקריםלתביעהמהם. 
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ננה חן:
אםאנילאטועה,היועמ"שתאשראתזהאושתתקןאותי,כאשרישזוכהיחיד,ועדתהמכרזיםרשאיתלא
לפתוחולצאתלמכרזחדש.היאמחויבתרקלאחרשהיאפתחהאתהמכרז. 
עופר בוזי:
חייביםלפתוח. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
פתיחתהמעטפותנעשיתבשלבהראשוניאחרישהוכנסוכלההצעותלתיבהואנומחויביםלפתוחאתההצעות.
עלפיהפסיקהשלהלכתמנורהוהלכתפתחי,עצםהיותהשלהצעההצעהיחידה,למרותשלשוןהסעיףלא
אומרתאתזה,הפסיקהבאמתמפרשתאתהסעיףהפוךכמעטממהשכתובבו,אבלזוהפסיקההמעודכנת
להיוםשעצםהיותהשלהצעההצעהיחידה,היאעומדתבתנאיהסף. 
ליאת בן בסט עזבה את הישיבה בשעה 19:21
ננה חן:
תפניאותנובבקשהלסעיףשמחייבאותךלפתוח. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
אניאפנהאותךלסעיףאולפסיקה. 
עוזי אהרון:
נאמרודבריםחמוריםעלידיראשהעיר.ראשהעירשאלהאתיו"רועדתהביקורתכיאםהסגניםהיונותרים
עם סמכויותיהם ,הרי שהיו מצביעים בעד ולא היינו מגיעים לישיבה הזאת .אני רוצה להבהיר ולציין
שהדבריםחמורים,כייוצאלכאורהשראשהעירמממנתסגניםותשלוםשכרםהינוכדמישתיקהלמחדלים
חמוריםשנחשפיםולכאורהעליהםלעצוםעיןובכףלסייםאתהקדנציה.אניחייבלציין ,כימוניתילממלא
מקום חבר בועדת מכרזים כמדומני בתחילת חודש מאי ובכל מקרה לפני שהחזרתי את סמכויותיי וכבר
בישיבה הראשונה נחשפתי למחדלים לכאורה בועדת המכרזים וכך ניסו כבר בישיבה הראשונה להביא
לבחירת ועדה מקצועית ש היא כבר תמליץ בפני ועדת המכרזים מי הם הזכיינים וכבר אז טענתי כי בכך
מרוקניםמתוכןאתסמכו יותיהשלועדתהמכרזיםוהריאיןצורךבועדתהמכרזיםאםועדהמקצועיתהיאזו
שממליצה מי הוא הזכיין .את דבריי אמרתי בריש גלי ,התנגדתי כבר להחלטה הראשונה ולאחר מכן כבר
נחשפת יביתרהישיבותלמציעיםיחידיםבאופןשיטתיוכמובןשלכלההצעותהאלהשלמציעיחידהתנגדתי
בתוקף. 
אני סבור שיש להוציא מכרז חדש ולאפשר לעוד חברות ולעוד יזמים ולעוד קבלנים ,המדינה שלנו שופעת
בקבלניםעםניסיון,וגםבתושביאוריהודה. 
עופר בוזי:
אזלמההםלאהגישוהצעה? 
עוזי אהרון:
צריךלבדוקאתתנאיהסף.וצריךלאפשרגםלתושביאוריהודהלהשתתף,וישלעשותבדקביתלגביתנאי
הסףשלאותםמכרזיםכיצדיתכןשבאופןשיטתיועקביברובהמכרזיםבעשרותמיליונישקליםמגיעמציע
יחיד. 
ראש העירייה:
הצוותהמקצועישלעירייתאוריהודהפועלללאדופיוללאמשואפניםבכלמהשקשורלהליכיםמנהליים
בועדתמכרזים.כלניסיוןשלחברמועצהמהאופוזיציהלהטילדופיבאנשיהמקצועשעובדיםבשילוביועצים
מקצועייםלכלתחוםותחום,הואפסולבעיניוחבלשהגענולמצבשפוליטיקתבחירותפוגעתבעבודההשוטפת
שלהעירייה. 
אפי גוטמן:
מישמתעסקבפוליטיקהקטנהזואתבלבד.זהשאתלוקחתקואוטובוס, 
ראש העירייה:
אנימבקשתממךלהגיבביחסלנושאשאנודניםבועלועדתמכרזים. 
אפי גוטמן:
בואיתגידילילמהאתמונעתלקבלאתהפרוטוקולים. 
ראש העירייה:
אףאחדלאמונעממךלקבלאתהפרוטוקולים,אתהמוזמןלהגיעלעיין. 

23

אפי גוטמן:
מהישלךלהסתיר? 
ראש העירייה:
איןלימהלהסתיר.תבוא,תקראאתכלהפרוטוקולים.למהלאביקשתאתהפרוטוקוליםהאלהכלהשנים
שהייתחברועדתמכרזים? 
אפי גוטמן:
מהישלךלהסתירבזהשאתלאמוסרתאתהפרוטוקוליםשל,2016,20172018שאנומבקשיםאותםכברכל
כךהרבהחודשיםואתמסתירהאותםולאנותנתלנואותם? 
ראש העירייה:
למהעדיוםה31.5.18-לאביקשתאתהפרוטוקוליםהאלה? 
אפי גוטמן:
זהלאמענייןאותך. 
ראש העירייה:
כי עד ה 31.5-היית סגן ראש עיר ,קיבלת שכר ,היית חבר ועדת מכרזים ,לא עניין אותך .פתאום אתה
אופוזיציה,אתהמבקשאתהפרוטוקולים.אםאתהטועןבמכרזשזהמחדל,הייתשותףלזה. 
אתהיכוללראותאתכלהפרוטוקולים,הםמחכיםלך. 
ננה חן:
למההםלאמפורסמיםבאתרהעירייה? 
ראש העירייה:
אנועובדיםלפינהלים,הצענושבועדתהמכרזיםהקרובהיתקבלנוהל.היהפהדודחמאניוהואעבדלפינוהל.
עדעכשיולאהיומוציאיםאתהפרוטוקולשלועדתמכרזים. 
אפי גוטמן:
היתההחלטהלקבלאתהפרוטוקולים. 
סבח יוסף:
מתיהתקבלההחלטה? 
אפי גוטמן:
לפניחצישנה. 
סבח יוסף:
אזתביאאותה. 
ראש העירייה:
הנוהלהיהעדעכשיושלאמפרסמיםאתועדתמכרזיםבגללכלמיניעניינים. 
ננה חן:
המדיניותצריכהלהיותשלמועצתהעירוראשהעירולאשלעובדעירייה. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
השאלהלאהיתהלגביהצעהשלפרוטוקולועדתמכרזיםלחבריועדתמכרזים,זהברורשמישמשתתףבועדה
מקבל את הפרוטוקול שלה ,הוא חלק מהפרוטוקול .השאלה היתה האם ניתן לפרסם באתר האינטרנט
והתשובהשליהיתהשבעיקרוןניתןלפרסם,אבללפניכןאניצריכהלעבורעלכלפרוטוקולכיבישיבותועדת
מכרזיםעוליםפרטיםונתוניםשהםחוסיםתחתחוקהגנתהפרטיותואזצריךלשבתולהשחיראתזהוזה
גוזלזמןולכןאמרתישכרגעזהלאבסדרהעדיפויות. 
ראש העירייה:
הצבתהפרוטוקוליםשלועדתהמכרזיםתביאאתעירייתאוריהודהל100-בשקיפותולכןגםלנוישאינטרס
שזהיהיה. 
עופר בוזי:
לדעתי זה נושא שצריך לתת עליו את הדעת ולדעתי כן צריך לפרסם ולחשוב איך לפרסם .אולי לא צריך
להיכנסלפרטים,אלארקלפרסםאתהתוצאות. 
ליאור אגאי:
אניחברבועדה,למהאנילארשאילקבלאתזה? 
ראש העירייה:
מעכשיוכןמקבלים,אבלשלוששניםאחורהאףאחדלאיעמודלצלם,אפשרלהגיעלראות. 
ליאור אגאי:
עובדיהעירייהמקבליםעלזהכסף,אניפהבהתנדבות. 
ננה חן:
ישזכותלקבלכלמסמךולארקלעיין. 
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ראש העירייה:
ההחלטה למסור פרוטוקולים התקבלה לפני שתי ישיבות ומאז אנו מפיצים פרוטוקולים .כעת לא נשכפל
פרוטוקולים מלפני שנים .מי שרוצה לבוא לראות ,מוזמן לחדר של רחל עמיאל ,יש שם קלסרים לפי שנים
ואפשרלעיין. 
ליאור אגאי:
שלומית,האםבהתאםלחוקאניזכאילקבלאתהפרוטוקוליםהביתהבתורחברועדתהמכרזים? 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
ברורשהזכותשלכלחברבועדהשהואחלקממנה,לקבלאתהפרוטוקולים. 
אתם ביקשתם לקבל פרוטוקולים של שלוש שנים אחרונות ואין מישהו זמין שיעמוד ויצלם את כל
הפרוטוקוליםולכןאמרנושתבואולעיין. 
אפי גוטמן:
לאצריךלצלם,אפשרלהעביראתזהבמייל.אתםפשוטמאודלארוציםלהעביר.
אם לא היית משנה פרוטוקול ישיבת מועצה מה ,23.5-ששם הוספת מילים שלא אמרת ,אז לא היה לי מה
לחשוד. 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
מאחרוקיבלנושטףשלפניותלהמצאתחומרים,גםמשניםקודמות,זההעמיסוהעסיקאתהמערכתבאופן
שפוגעבעבודההשוטפתוגםמשרדהפנים,הממונהעלהמחוז,כתבהמכתבבנושא.(מקריאהמתוךהמכתב). 
ננה חן:
מהשהוקראכעתזהלאתשובהלשאלהשלי.שאלתימההחוקקובעואנימבקשתתשובה. 
אפי גוטמן:
ישבנואצלהממונהעלהמחוז,שהתקשרהלשלומית,שאלהאותהאםישבעיהלתתלהםאתהפרוטוקולים,
שלומיתאמרהאיןבעיה,ניתןלהםאתהכל. 
ליאור אגאי ואיגור יקובוב יצאו מהישיבה בשעה 19:41
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
אנוחוזרתעלהתשובהשלי,כלהועדותשלמישמשתתףאיןחולקשצריךלקבלפרוטוקול.היהפהפרץשל
פניותשאיאפשרהיהלעמודבהם. 
ננה חן:
אתמדברתעלהתקופהשלעדשסגניראשהעירעזבו.כשאניביקשתיחומריםלאורךכלהתקופהולא
קיבלתי. 
ראש העירייה:
אנחנונעבורעלכלהבקשותשלךואתתקבלי,אבלאנחנולאמדבריםעלהתקופההזאת. 
אנימביאהלהצבעהאישורלביצועעבודותתתקרקעיותועבודותסלילהבביתבפארקאתהזוכהערןי.ד.
בע"מ,מיבעד? 
ליאור אגאי חזר בשעה 19:43
אפי גוטמן:
אנימבקשלהציעהצעהנגדית. 
בעד:סבח,ליאתועופרבוזי. 
נגד:ליאור,עוזי,טל,חיוןוננה. 
נמנע:אפי. 
עוזי אהרון וליאור אגאי יצאו מהישיבה 19:43
אפי גוטמן:
רציתי להעלות להצעה להחזיר לועדת מכרזים את הנושאים על מנת שהועדה תדון לעומק בכל המכרזים
האלה.כאןזהלאהיהדיוןלעומק,זהדיוןשטחיביותר,לאהיופהיועציםולאהיהאףאחד.מעברלכך,ראש
העירמחבלתבעבודתועדתהמכרזיםבכךשהיאלאמספקתאתהפרוטוקוליםשל2016-2018במודעומהעוד
שהיא מתרצת את זה בצילומים של פרוטוקולים .הרי היום הכל מוקלד ואת יכולה להעביר את הקבצים
מוקלדיםקבציאינטרנטלמחשביםשלנו. 
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ראש העירייה:
בניגודלחבריהמועצה,אפריםצביגוטמןהינוחברועדתמכרזיםמתחילתהקדנציה,כלזהלאהפריעלועד
יום ה 31.5.18-להצביע בעד כל המכרזים שהיו מתחילת כהונתנו .גם במכרז זה מצורף לפרוטוקול הדיון
שנערךביוםה.25.6-בניגודלטענתושלאפריםצביגוטמןכילאהיהדיוןבועדתמכרזים,הדבריםמוכיחים
אחרת שחור על גבי לבן .מעניין כי עד ה 31.5-לא עניינו את מר אפרים צבי גוטמן פרוטוקולים של ועדת
מכרזיםוהצורךהעזלראותםהתעוררביוםה- 1.6.2018

מכרז12/2018–ביצועעבודותפיתוחברח'יהדותקנדה. 
הזוכהא.מ.הבונהבמרכזהשקעותתשתיו תופיתוח.מדוברבזוכהיחיד.זהמכרזשפורסםבפעםהשלישית
לאחרשלאהתקבלוהצעות,כךשבמכרזהזהאתםלאיכוליםלהגידנפרסםאותועודפעם.זהמכרזקשה
לביצוע,בשלביות,מודרג. 

עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
לשאלתננהחן,אנימפנהומקריאהאתסעיף140א.(א)–זכותעיוןלחברימועצהבועדות. 


 140א( .א) פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה; הם יועמדו
לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך,
והוא רשאי להכין לעצמו העתק ,לרבות העתק צילומי ,או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך
למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך.
(א ) 1לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן כאמור בסעיף
קטן (א) ,ידרוש הממונה ,לפי בקשת חבר המועצה ,מראש העיריה לעשות כן; לא נעתר ראש העיריה
לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתו ,ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת
הזמן שיציין בצו.
(ב) זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו
או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו
כלפי העיריה ,זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר
בה.
(ג) פנקסי העיריה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה לרשותה של הועדה
בזמן ישיבתה ,במידה שהם נוגעים לנושא שעל סדר יומה.
(ד) האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן.
עוזי אהרון ואיגור יקובוב חזרו לישיבה בשעה 19:48
אפי גוטמן:
למההמנכ"ללאמספקליאתהחומריםשאנימבקשוביקשתיבעבר,אחדמהםזההיהנושאמכרזשלפקחי
גינון. 
ראש העירייה:
כעתקיבלתתשובהמהיועמ"שוכפישאמרתי,תגיעותעיין. 
אנימעלהלהצבעהאתההצעהשלא.מ.הבונהבמרכזהשקעותתשתיותופיתוח. 
מיבעד? 
בעד:ליאתשוחט,עופרבוזי,סבח. 
נגד:עוזי,איגור,אפי,טל,דודוננה. 
מכרז5/2018–לאספקתציודמשרדיחברתשרוןסחרבע"מ. 
החומרצורףלהזמנהלישיבהומהווהחלקבלתינפרדמפרוטוקולהישיבההזו. 
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ליאור אגאי חזר 19:50
מיבעד? 
בעד:ליאתשוחט,עופרבוזי,סבח. 
נגד:עוזי,ליאור,איגור,אפי,טל,דודוננה. 

סעיף  – 4הנחה על שולחן המועצה פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה
ראש העירייה:
אנימניחהעלשולחןהמועצהאתועדתהנחותבארנונהמישיבתהמיום.9.7.18 
אושרוהסכמיפשרהל5-חייביםלפיסעיף.339הסכוםהכולללמחיקה902,862.₪ 
אושרומחיקתחובותל3-חייביםלפיסעיף338לפקודתהעיריות.הסכוםהכולללמחיקה640,219.3 .₪
מישרוצהלראות,מוזמןלראותאתהנתוניםאצלגזברהעירייהבסיוםהישיבה. 
טל אשכנזי יצא מהישיבה 19:53

סעיף  – 5דוח הממונה על תלונות הציבור.
ראש העירייה:
נפלהטעותסופרבסעיףההזמנהומדוברעלדוחהממונהעלתלונותהציבור לשנת ,2017דוחמספר,6אני
מבקשתממבקרהעירייהלהציגאתהדוח. 
רמי בן סעדון:
הדוחמוגשעלפיהוראותחוקהרשויותהמקומיותממונהעלתלונותהציבור.2018דיןוחשבוןזהמסכםאת
פעילות הממונה לשנת  2017וכולל סקירה ,תחומי טיפול של הממונה ,הממונה וכן נתונים על תלונות
שהתקבלובתיאורהטיפולבמבחרתלונותמייצג. 
נתונים :
במהלך השנה התקבלו  16פניות מהן  10ענו להגדרה תלונה כמוגדר בחוק .בעיון בעמוד  6בדוח יש תרשים
שמפרט את סך התלונות שטופלו במהלך שנת  ,2017ניתן לראות ש 10-התלונות הסתיים בירורן , 2תלונות
שהתקבלוהמהוות20%הופסקתהליךבירורןבהתאםלסעיף7ב'ו10-לחוק. 
התפלגותתוצאותבירורהתלונות: 
מהתרשיםבעמוד 6עולהכיכ 30%- מהתלונותשטופלובתקופההנדונהנמצאוכמוצדקותומוצדקותחלקית.
70%מהתלונותנמצאוכלאמוצדקות. 
טל אשכנזי חזר לישיבה – 19:56
ליאור אגאי וסבח יוסף עזבו את הישיבה בשעה 19:56
התפלגותסךכלהתלונותעלפימחלקותהעירייה :
 40%מהתלונותעניינןנושאיםשלתביעהעירונית, 20%בנושאיםשלמחלקתהחינוךבתיכוןיובלים,תלונה
אחתלכלמחלקה. 
20%נושאיגביההכנסות,נושאיםשלאגףשפעופיקוחעירוניבלשכתראשהעירייה,תלונהאחתלכליחידה. 
התפלגות סך התלונות לפי נושאים עיקריים בתרשים בעמוד מ 8ניתן לראות כי נושאים של איכות השירות
ומתןמענהלתושבמהווים 40%מהנושאיםבהםעסקוהתלונות,נושאיםשלאכיפתחוקיהעזרמהווים30%
מהנושאים,נושאיםשלמיסים,הנחותותשלומיםמהווים30%אףהםמהתלונותבהםנסובותלונותהציבור
בשנת.2017 
עדכאןהסקירה. 
ראש העירייה:
האםישלמישהושאלות? 
עוזי אהרון:
האםישגידולאוהפחתהשלהתלונותביחסלשניםקודמות? 
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רמי בן סעדון:
אם אני מסתכל על נתונים השוואתיים , ,2015 2016ו ,2017-ב 2015-היו סך הכל  20פניות מתוכן  16ענו
להגדרהתלונה.ב2016-היו18פניות,מתוכן16ענולהגדרהתלונהובש2017-היוסךהכל16פניות,מתוכן10
ענועלההגדרהתלונהעלפיהחוק. 
עוזי אהרון:
האםישתלונותלגורמיםחיצונייםשלאנלקחיםבחשבוןבדוחהזה,כמולמבקרהמדינה? 
רמי בן סעדון:
בהחלט.התלונותשאניסקרתיהןרקתלונותשהגיעואליכממונהעלתלונותהציבורשלעירייתאוריהודה.
במהלך שנת  2017הוגשו לפחות  13 תלונות ציבור לבירור באמצעות מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות
הציבור.הואעשהאתהבירורוהתוצאותאצלו.כלומר,ישתושביםשהגישותלונותנגדגורמיםכאלהואחרים
בעירייהשלאבאמצעותי,אלאישירותלמבקרהמדינה,זאתזכותםבחוקוהםמימשואותה. 
ננה חן:
איךהמידעשניתןלהגישתלונותלממונהמגיעלציבור? 
רמי בן סעדון:
מתוךמהשאנימכיר,באמצעותאתרהעירייהבאינטרנטישכתובת,ישדרכיהתקשרותעםהממונהלתלונות
הציבור.דברנוסף,ב,2015-כמדומני,עתמוניתילתפקיד,ההודעהנמסרהבכלשובריהארנונהלתושבים,כפי
שהחוקמחייב. 
ראש העירייה:
תודהרבה. 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

_________________
יונית דלאל
מנהלת לשכת ראש העיר

__________________
ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה
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