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ישיבת מועצה מן המניין מספר  11/2018מיום שני כ"ב תשע"ח 07 ,במאי 2018
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,עוזי אהרון ,איילה ברטה ,טל אשכנזי ,עופר בוזי ,ליאת בן בסט ,אפרים גוטמן,
יוסף סבח.
חסרים :ליאור אגאי ,דוד חיון ,ננה חן ,איגור יקובוב ,ז'נה כהן ,נחום יעקב ,ימית קרקוקלי.
מוזמנים :עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה ,גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם גג ,רמי בן
סעדון – מבקר העירייה ,אורן קורנפלד – דובר העירייה ,יואל לוי – יועץ ראש העיר.
על סדר היום:
 .1שינויים בהרכבי הוועדות.
 .2הארכת עבודה לאחר גיל  70לעובדת ד.א.
 .3בחירת נציגי עירייה לדירקטוריון החברה הכלכלית לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה
ותאגיד עירוני) תשס"ו.2006-
 .4אישור משלחת רשמית לעיר התאומה בגרמניה.
 .5הצגת מועמדות הגב' מרים זנזורי ליקירת העיר אור יהודה.
(הישיבה נפתחה בשעה )18:12
ראש העירייה:
לפני שנתחיל לסעיפים שעל סדר היום ,אני רוצה ליידע את חברי המועצה ,על פי דרישה( .מצ"ב
הודעה)

סבח יצא מהישיבה בשעה 18:13
האם יש למישהו התנגדות להפעלת התוכנית בעיר?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הפעלת התוכנית בעיר.
ראש העירייה:
אני רוצה לאחל החלמה מהירה לדוד חמאני ,שלשמחתי הוא אחרי הטיפול הרפואי שהוא נזקק לו.
דיברתי איתו היום ,הוא מרגיש טוב ,אנו לא רואים את חזרתו באופק ולכן מהיום מי שימלא את
מקומו בכל הקשור לפעילות האדמיניסטרטיבית במועצת העיר זה יהיה יואל לוי ואנו מקווים שדוד
יבריא ויחזור לאיתנו ובשם כולם אנו שולחים לו איחולי בריאות ורפואה שלמה.
סעיף  – 1שינויים בהרכבי הוועדות:
סבח חזר לישיבה בשעה 18:16
ראש העירייה:
בישיבה הקודמת נבחר חבר מועצה חדש ,איגור יעקובוב והוא ימלא תפקיד בכמה ועדות ,בעיקר את
הועדות שהוא מחליף.
ועדת מכרזים – מביאה לאישור המועצה את החלפתו של חבר המועצה לשעבר ,יניב דאון ,באיגור
יעקבוב.
כמו כן ,אני רוצה למנות לוועדת המכרזים ממלא מקום לחברת הועדה ז'נה כהן את עוזי אהרון.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה  :מאשרים פה אחד החלפתו של חבר המועצה לשעבר יניב דאון באיגור יעקבוב בוועדת
המכרזים וכן את עוזי אהרון כממלא מקום חברת הועדה ז'נה כהן.
ראש העירייה:
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים :אני רוצה להחליף את יו"ר הועדה דוד חיון באיגור יעקבוב.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה  :מאשרים פה אחד החלפת יו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים דוד חיון באיגור
יעקבוב.
ראש העירייה:
ועדת הנצחה :מביאה לאישור המועצה את החלפתו של יניב דאון באיגור יעקבוב כחבר ועדת הנצחה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד החלפת חבר ועדת הנצחה יניב דאון באיגור יעקבוב.
סעיף  – 2הארכת עבודה לאחר גיל  70לעובדת ד.א.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר לד.א .הארכת עבודה לאחר גיל  .70אפשר להאריך גיל פנסיה על ידי רופא תעסוקתי
וועדת שירות בעירייה עד גיל  .70העובדת הגיעה לגיל  ,70פנתה לועדת השירות בעירייה ,המציאה
אישור מתאים של רופא תעסוקתי .נעשתה על ידי העובדת פניה למשרד הפנים בבקשה לאשר לה
לפנים משורת הדין המשך עבודה בעירייה בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות .מתשובת משרד הפנים
שקיבלנו עולה שהסמכות לאשר מקרים חריגים בנסיבות שמפאת צנעת הפרט אינן מפורטות ,מועצת
העיר היא זו שרשאית לאשר את החריג ,על פי חוזר מנכ"ל .לפיכך ,אני מבקשת לאשר לעובדת ד.א.
אישור עבודה לשנה נוספת מיום סיום עבודתה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הארכת עבודה לאחר גיל  70לעובדת ד.א .לשנה נוספת מיום סיום
עבודתה.
סעיף  – 3בחירת נציגי עירייה לדירקטוריון החברה הכלכלית לפי תקנות העיריות (נציגי העירייה
ותאגיד עירוני) תשס"ן:2006-
ראש העירייה:
טל אשכנזי הגיש בקשה לחוות דעת היועמ"ש על מינוי דירקטוריון החברה הכלכלית אור יהודה בזמן
בחירות .חוות הדעת מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

טל אשכנזי:
אני חושב שכנבחר ציבור הייתי צריך לקבל את חוות הדעת לפני הישיבה.
ראש העירייה:
מקריאה את חוות הדעת ולישיבה הבאה אנו נביא את הבחירה .הסעיף יורד מסדר היום ויעלה
בישיבה הבאה.
אפי גוטמן:
מה זה נקרא זיקה פוליטית? חבר מפלגה זה נחשב?
ראש העירייה:
כן .זו שאלה שהתשובה אליה ברורה מראש.
טל אשכנזי:
אני מבקש לקבל את חוות הדעת.
ראש העירייה:
חוות הדעת מצורפת לפרוטוקול.
טל אשכנזי:
להבא אם אני מבקש חוות דעת משפטית ,אני מבקש לקבל מראש.
ראש העירייה:
במידה ויהיו מקרים שחוות הדעת תהיה בסיס להצבעה ,תקבלו לפני .מאחר וידעתי שלא ניתן
להצביע היום ,לא הפצנו אותה לפני.
סעיף  – 4אישור משלחת רשמית לעיר התאומה שרלוטנבורג-ווילמסדרוף בגרמניה
ראש העירייה:
בשבוע שעבר ,במסגרת חילופי המשלחות השנתית עם העיר התאומה בגרמניה ,ביקרו בעיר ראש
העירייה ,חברת מועצת העיר ומנהלת תחום נוער וקהילה בעיר שרלוטנבורג-ווילמסדרוף ,העיר
התאומה .ראש העיר האורח הזמין אותי לפסטיבל  70שנה לישראל ,שנערך בברלין בסוף החודש
הקרוב ,כשהבקשה היתה שיגיעו איתנו נציגים מתחום המוסיקה ,עדיפות לבני נוער ,שייצגו את אור
יהודה בפסטיבל שמתקיים שם.
אני רוצה להביא לאישור המועצה הערכת עלות המשלחת של כ 9,000-שקלים .אנו משלמים רק
כרטיסי טיסה ,האירוח כולו עליהם.
הרכב המשלחת :שלושה בני נוער מקונסרבטוריון שנבחרו על ידי חנה אג'שווילי ,מנהלת תחום
המוסיקה במשכן :עמית שיק – גיטרה בס ,אילון נביא – פסנתרן ולורן דרוויס – זמרת.
את המשלחת ילווה יואל לוי כמתורגמן וכמייצג את העירייה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הרכב המשלחת לעיר התאומה שרלוטנבורג -ווילמסדרוף בגרמניה :עמית
שיק – גיטרה בס ,אילון נביא – פסנתרן ולורן דרוויס – זמרת ויואל לוי בעלות של כ 9,000-שקלים.
ראש העירייה:
מבקשת להוסיף סעיף  5מחוץ לסדר היום :הצגת מועמדות הגב' מרים זנזורי ליקירת העיר אור
יהודה.
מי בעד הוספת הסעיף מחוץ לסדר היום?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הוספת הסעיף מחוץ לסדר היום.
סעיף  – 5הצגת מועמדות הגב' מרים זנזורי ליקירת העיר אור יהודה.
ראש העירייה:
הגיעה המלצה על ידי חייק יצחק ,רכז הנוער באור יהודה בשנות ה 60-וה 70-להעניק תואר יקירת
העיר גב' מרים זנזורי .ההמלצה מצ"ב לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד.
ההמלצה הגיעה באיחור ולא הוגשה לועדה ,אך מאחר שמועצת העיר היא הסמכות לאשר את יקירי
העיר ,אני רוצה להביא לאישור המועצה את מועמדותה .מדובר בתושבת ראויה שתרמה ועשתה
רבות בעיר אור יהודה ,אישה בת  ,'94אמא ל 8-ילדים שעמדה בראש מפעל ההזנה שהיה קיים בעיר
משנות ה 50-עד שנות ה ,'80-ניצולת שואה שעלתה מלוב וגידלה משפחה לתפארת.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד הצגת מועמדות הגב' מרים זנגורי ליקירת העיר אור יהודה.
הישיבה ננעלה בשעה 18:40
_____________________
יונית דלאל
מנהלת לישכת ראש העיר

_____________________
עו"ד ליאת שוחט
ראש העירייה

