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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  09/2018מיום שני א' אייר תשע"ח 16 ,אפריל 2018
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאתשוחט,עוזיאהרון,טלאשכנזי,ימיתקרקוקלי,אפיגוטמן,עופרבוזי,איגוריקובוב,
סבחיוסף,ז'נהכהן. 
חסרים:ליאוראגאי,ננהחן,דודחיון,יעקבנחום,ליאתבןבסט,איילהברטה .
משתתפים :עופרתודר,רו"חגילגבריאל,רמיבןסעדון,ליאתבןאבו,דודחמאני. 
על סדר היום :
 .1אישוררכישתיחידותבקרנותנאמנותבהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםמס' .4/2008
 .2המלצותועדתהבחירהליקיריהעיראוריהודה .
 .3ביטול החלטת מועצה בישיבתה שלא מן המניין מספר  33/2017סעיף  2 -זכויות קניין לשני
קיוסקים:קיוסקסויסהברח'ההסתדרות8וקיוסקדעבולברח'בןפורת.28
 .4אישורמתןהנחהבגובה5%למשרתיהמילואים,תושביאוריהודה.
(הישיבהנפתחהבשעה )18:31
ראש העירייה:
אנימברכתאתאיגוריקובובחברהמועצההנכנס.לפיסעיף24א.(א)(ג)חברמועצהשלאנכחבישיבת
המועצה הראשונה ,או שהוא היה חבר מועצה לאחר מכן ,יצהיר הצהרת אמונים בישיבת המועצה
הראשונהבההואנוכח. 
,,אנימתחייבלשמוראמוניםלמדינתישראלולמלאבאמונהאתשליחותיבמועצה" 
איגור יקובוב:
מצהיראמונים .
,,אנימתחייבלשמוראמוניםלמדינתישראלולמלאבאמונהאתשליחותיבמועצה" 
ראש העירייה:
אנומאחליםהצלחהרבה. 
סעיף מס'  - 1אישור רכישת יחידות בקרנות נאמנות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'
4/2008
רו"ח גיל גבריאל:
במסגרת עודפי כספים שאנו מנהלים תזרים ,אני צריך להוציא אותם במועדים מאוחר יותר ,אחת
החלופות להשקעת הכספים ,מעבר לפיקדונות שעליהם לא מקבלים כלום בבנק .זה קרן שנקראת
אינדקסרשויותמקומיות,זהבהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםמס',4/2008שהכספיםמושקעים
באג"חממשל תישקליצמודבעיקר.הבקשההיא,שברגעשייווצרועודפיםכספייםלאפשרלנולקנות
אתהקרןהזו.ישיתרונותברמהשלנזילותיומית,ישפיזורלקרן,היאעומדתבקריטריוניםשלחוזר
מנכ"לוהכללפיהצורך.


סבח יוסף הצטרף לישיבה
ראש העירייה:
מיבעד? 
בעד:פהאחד. 
החלטה :המועצהמאשרתרכישתיחידותבקרנותנאמנותבהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםמס'
 .4/2008
סעיף מס'  - 2המלצות ועדת הבחירה ליקירי העיר אור יהודה .המלצות ועדת הבחירה ליקירי העיר
אור יהודה
ראש העירייה:
ביום 11.4.2018 התקיימהועדהלבחירתיקירהעיראוריהודהבנוכחותמרדכיבןפורתיו"רהועדה,
אפיגוטמן ,עופרבוזי,סבחיוסף ,עו"ד נרקיסרוביןמהמחלקההמשפטיתשליוותה,אורןקורנפלד
ואביה דרי מהדוברות .הפרוטוקול יצורף .אני מקריאה את מי שהומלץ ואת הבחירה .כפי שקבענו
בישיבת מועצהשבחרנואתחבריהועדה,אנוצריכים להביאאתזה לאישורהמועצה.כלמישאני
מקריאהעמדבקריטריונים.הרשימהמצ"בלפרוטוקולומהווהחלקבלתינפרדממנו. 
מקריאהאתהמלצתהועדה .
החלטתהוועדה:הוועדהתמליץבפניהמועצהלהעניקתואריקירהעיראוריהודהלבוריסיצחקוב,
דודמוטאי,יצחקבוכבזה,מנשהיצחקי,חנהקזז,סלימהמיכאל,ויחזקאלבןאברהם .
מיבעד? 
ז'נה כהן:
אנימבקשתלהוסיףלבחירתיקיריהעיראוריהודהאתדוידובמשיח.הואהיהחברמועצהלשעבר,
יו"ר התאחדות עולי בוכרה ,פעיל קהילתי וקיבל לפני כשנתיים איש השנה בקונגרס יהודי בוכרה
העולמיוהיוםהואגםפעילקהילתישעושהלמעןהעדה. 
אפי גוטמן:
אניחושבשגםד"רגליהאוסטרובסקיראויהלהיותמועמדתובמידהוזההמצב,אפשרלהוסיףגם
אתיוסףנעימי.ד"רגליהאוסטרובסקיהייתהרופאתילדיםבעיר,שיכלהלבחורלעבודגםבתנאים
הרבהיותרנוחיםמחוץלעירוהיאבחרהלעבודכאן. 
טל אשכנזי:
לדעתייששלושהשלאבחרו,אניחושבשכולםראויים.אניחושבשלאשראתכלהעשרהזההדבר
הנכון ביותר לעשות אם רוצים לעשות איזושהי מחווה .כל האנשים שנמצאים ברשימה עשו למען
העירבצורהכזואואחרתוזהחשובונכוןלאשראותם. 
ראש העירייה:
אני מעלה להצבעה את שתי ההצעות .האחת ,המלצת הועדה שבחרה ב 7-נציגים ,מול הצעת חברי
המועצהלהמליץעלכלהעשרה,שהגישו. 
מיבעדלאשראתכלה10-שהגישו? 

בעד:ליאתשוחט,אפיגוטמן,עופרבוזי,איגוריקובוב,ז'נהכהן,עוזיאהרון,טלאשכנזי. 
נמנעת:ימיתקרקוקלי.


נגד:סבחיוסף. 
ימית קרקוקלי:
אנינמנעתמההצעהבכלל. 
החלטה:מועצתהעירמחליטהברובקולותלאשראתעשרתהמועמדיםכיקיריהעיראוריהודה. 
סעיף מס'  - 3ביטול החלטת מועצה בישיבתה שלא מן המניין מספר  33/2017סעיף  - 2זכויות קניין
לשני קיוסקים :קיוסק סויסה ברח' ההסתדרות  8וקיוסק דעבול ברח' בן פורת 28
ראש העירייה:
ביוםה 25.12.17-התקיימהישיבתמועצהשלאמןהמנייןמספר,33/2017סעיף 2היהזכויותקניין
לשני קיוסקים ,קיוסק סויסה ברח' ההסתדרות  8וקיוסק דעבול ברחוב מרדכי בן פורת  .28ביום
25.12.2017התקיימהישיבתמועצהשלאמןהמנייןמספר,33/2017בההובאהבקשתושלמנהלאגף
הנכסים  בעירייה לנסות לתקן את העוול שנעשה למחזיקי שני הקיוסקים שבנדון ,האחד ברחוב
ההסתדרות  8המוחזק על ידי אהרון סויסה והשני ברחוב מרדכי בן פורת  28המוחזק על ידי מר
יחזקאלדעבול,ולמצואפתרוןלבעייתהזכויותשלהםבקיוסקים.המועצהאישרהאתהבקשהבכפוף
למספרבדיקות מקדמיותשישלערוך,עלמנתלבחוןהאםניתןיהיהלהסדיראתהזכויותשלמחזיקי
הקיוסקיםאשרממוקמים עלשטחציבוריפתוח ושטחשמיועדלמבנהציבור.אחדמהםנמצאעל
שטח ציבורי ואחד השטח הוא חום של מבנה ציבור .בהתאם להחלטת המועצה ,נערכו בדיקות
מקדמיותהןבועדההמקומיתוהןבתביעה,אשרתוצאותיהןתובאנהעכשיובפניחבריהמועצה,אשר
צריכהלהחליטלגביהמשךהתהליך. 
בעבר ניתנו היתרי בניה להקמת הקיוסקים למכלוף ,סויסה וליחזקאל דעבול במסגרת סיוע שניתן
לפרנסת משפחות קשות יום .בהתאם נחתמו הסכמי חכירה בין הנ"ל לבין רמ"י ,קיוסק סויסה
שהוקם על קרקע שייעודה דרך בשטח ציבורי פתוח וקיוסק דעבול נבנה על קרקע שייעודה שטח
למבנהציבור. 
בתוכנית המתאר של העיר אור יהודה משנת  '83נותרו המקרקעין בייעוד דרך ובייעוד שב"צ ועברו
לבעלותעירייתאוריהודה. 
המתווה שהוצע על ידי מנהל הנכסים היה הכנת תוכנית בניין עיר נקודתית שמשנה את הייעוד של
דרך ושב"צ לשטח מסחרי ,להשיב את הקרקע לרמ"י וחתימה ,הסכם חכירה של המחזיקים מול
המינהל. 
מתווהזההתקבלבאופןעקרוניפהבמועצה,אולםנדרשובדיקותמקדימותלהליךוהראשונהשבהם,
האםהועדההמקומיתסבורהכיניתןלוותרעלהשטחיםשבבעלותהעירייהלטובתהסדרתזכויות
הקנייןשלהקיוסקים. 
קיוסק סויסה – הקיוסק הוקם על קרקע בייעוד שצ"פ ,כפי שהוגדרה בתרש"צ משנת  .'75על פי
התוכניתהחלהעלהמקרקעיןבתוקףמשנת'91ואשרשינתהאתתוכניתהמתארמאא,100/לאניתן
לבצעבניהעלהמקרקעין,למעטמקלטים. 
שטחהקיוסקנמצאבתחוםהתח"ר.השטחיםהמצוייםבתחוםהתח"רהםאינםמיועדיםלמגורים
עלפיתמ"א4/2/כמקרהזה,נמצאיםכיוםבבדיקתמשרדהשיכוןלהתווייתתוכניתאבכוללתבעלת
אופקתכנונילהתחדשותעירונית.שינויייעודבשלבהזה,הקרקעלייעודמסחריוהענקתזכויותקניין
למחזיקהקיוסקהינםבבחינתגריעתשטחיםציבורייםהמצוייםבתחוםהמיועדלהתחדשותעירונית
ויש לשקול האם אין האינטרס הציבורי מחייב התרת שטחים אלה לטובת כלל הציבור והתחדשות

עירוניתעתידית. 
מאחרוהקיוסקנמצאבצומתמרכזיתבהזורמתתנועתרכבים,וישגםאתענייןתקןהחניהומפגע
תחברותי,הרישבהיעדרהסדרתמקומותחניהלטובתבאיהמכולת,מהווההמכולתמפגעתחבורתי
בדמותחניהכפולה,עצירתרכביםוכו'.


לסיכום לעניין הקיוסק הזה – הבדיקה התכנונית המקדמית שנערכה בהתאם להחלטת המועצה
מעלהכיהקיוסקמצויבשטחשהינובעלאופןתכנונילתוכניתהתחדשותעירוניתוהועדהלבנייןעיר
סבורה
כי לא נכון יהיה לוותר על השטח הציבורי הפתוח .בנוסף ,מיקומו של הקיוסק מעלה בעיות
תחברותיות
ובעיותחניה. 
קיוסקדעבול,אותודבר,הציגואתמהשהצגתיקודם,איפההקיוסקנבנה,מההתוכניות. 
גם שטח קיוסק זה נמצא בתחום התח"ר .כאמור ,השטחים המצויים בתחום התח"ר ואשר אינם
מיועדיםלמגוריםעלפיתמ"א 4/2/נמצאיםכיוםבבדיקתמשרדהשיכוןלהתווייתתוכניתאבכוללת
בעלתאופקתכנונילהתחדשותעירונית. 
סיכוםענייןקיוסקדעבול–הבדיקההתכנוניתהמקדמיתשנערכהבהתאםלהחלטתהמועצה,מעלה
כיהקיוסקמצויבשטחשהינובעלאופןתכנונילתוכניתהתחדשותעירוניתוהועדהסבורהכילאנכון
יהיהלוותרבשלבהזהעלהשטחהציבוריהפתוח. 
כמוכן,מדוברבשטחלאמבוטללגביוהתבקשמתווההסדרתזכויותקנייניותשלכ120-מטר. 
בהתאםלכלהנתוניםשהובאולעיל,הןממחלקתההנדסהוהועדההמקומיתוהןמהתביעההעירונית
וממחלקתהפיקוחעלהבניה,נראהכילאניתןיהיהלקדםאתמתווהההחלטהכפישהובאבישיבה
הקודמת,עלכןיהיהנכוןלבטלאתהחלטתהמועצהבענייןהזה.האםישלמישהושאלות? 
עוזי אהרון:
אנימבקששההמלצותשלהצוותהמקצועייבואולדיוןבוועדה. 
ראש העירייה:
איןצורךלהמליץבתורועדהמקומית. 
ליאת בן אבו:
עשינובדיקותבנושאהיתכנות. 
עוזי אהרון:
איךנתנולהםהיתרים? 
ליאת בן אבו :
לסויסהישהיתרמשנת'65עלשטחשל11מ"ר,זהטרםהתב"עותשחלותבאוריהודה.בפועלישלו
חריגותבניה.ישלוכתבאישוםשמתמשךבשנת.2001ישהליךמשפטי,אנילאנכנסתאליו.חלקהוא
הורידוחלקעדייןישלולהוריד. 
טל אשכנזי:
נראה לי תמוה שבישיבת מועצה קודמת ישבה פה יועמ"ש ואמרה שזה בסדר וכעת אומרים משהו
אחרלחלוטין. 

ראש העירייה :
אנחנואמרנושאנחנומקבליםהחלטהבכפוףלבדיקותשתעשנה.משפטיתזהנכון,אבלתכנוניתזה
לאנכון.איאפשרלקבלהחלטהכשעושיםתוכניתאבכוללתלהתחדשותעירוניתמדגניהעדחלוצים
ולוותרעלשטחיםשאוליבעתידנצטרךאותם.


טל אשכנזי :
אבלמבחינהתכנוניתזהלאהיהבישיבההקודמת?היועצתהמשפטיתלאנמצאתפהכדילהשיבעל
שאלות,חשובשהיאתהיהפה. 
ראש העירייה :
זה לא ישנה את העובדה שתכנונית אי אפשר לעשות את זה .אם היועמ"ש אמרה משהו אחר ,היא
טעתה וכעת אנחנו מתקנים את הטעות כדי שלא נשלם על זה ציבורית .גם מחלקת הנדסה אומרת
שזהלאחוקי,גםהפיקוחעלהבניהאומרשזהלאחוקי.הניסיוןהקודםהיהלהסדיראתהשטחים
ואמרנושנבדוקאםישהיתכנות .
טל אשכנזי:

אניאשמחשזהיובאלישיבההבאהכדישנשאלאתהיועמ"ששאלותונקבלתשובות. 
ראש העירייה:
אניאקריאאתמהשאמרההיועמ"שבפעםשעברה:"עלפניונראהכיהדרךהמוצעתעלידייוסיגנון
הינהדרךמשפטיתאפשרית.השלביםהם:שלבראשוןלהכיןתוכנית ולאשראותה,שלבשנילהשיב
אתהמקרקעין,שלבשלישימחזיקיהקיוסקיחתמומולהמינהל.עםזאת,עולותמספרשאלותעליהן
כדאישנידרשכברמעכשיו,"האםהועדההמקומיתרואהלנכוןלוותרעלחלקמהדרכיםשבבעלות
העירייה?מייישאבעלויותהתוכנית?" ,
עוזי אהרון:
סליחה,אבלעםכלהכבוד,צריכיםלהביאאתזהלדיוןבוועדה,האםהיאמוכנהלוותרעלשטחים
ציבוריים .זה גם מה שכותבת היועצת המשפטית .האם היו בעבר ויתורים על שטחים ציבוריים או
חילופישטחיםכאלהואחרים?אםכן,אזהדיןצריךלחולגםעלאותםבעלינכסיםשקיבלוהיתר
כדין באותם ש נים .ולפיכך ,צריך ראשית להיות דיון בוועדה לתכנון ולבניה ולאחר מכן להביא את
ההמלצותלמועצה.היועצתהמשפטיתדיברהעלהועדהולאעלהצוותהמקצועי. 
ראש העירייה :
מעברלנושאהתכנוני,ישאתהנושאשלהתביעותנגדהמחזיקים.אחדמהםמצויבהליכיםמשפטיים
משנת  2001ומבדיקה עם התובעת העירונית ובהמלצתה ,יש לסיים את ההליך המשפטי ולא לבצע
במקבילהליךשיפגעבזכויותהעירייה. 
ימית קרקוקלי יצאה מהישיבה
טל אשכנזי :
אני רואה בעייתיות בכך שנאמרו דברים אחרים על ידי המחלקה המשפטית .אין ממשק שלפני
שמביאיםמשהולישיבתמועצהבודקיםאתהדברים? 
ראש העירייה:

נעשו בדיקות על ידי שלושה גורמים – מחלקת הנדסה ,הפיקוח על הבניה והתובעת העירונית
שהמליצו לא לאשר את המתווה הזה .אנחנו ניתן לגורמים המשפטיים למצוא מתווה אחר ולנסות
לעזורלהם. 
סבח יוסף:
צריךלמצואאתהדרךלעזורלהם.


ראש העירייה :
אני מביאה להצבעה את ביטול ההחלטה הקודמת בנושא ,שהתקבלה בישיבה שלא מן המניין
 ,33/2017בעקבות המלצת הגורמים המקצועיים וההמלצות שהונחו בפני המועצה ,שיצורפו
לפרוטוקול .ובמקביל ,ממנה את מנכ"ל העירייה ,את מנהל אגף הנכסים ,את היועצת המשפטית
לוועדהוהיועץהמשפטיהחיצונילוועדה,עו"דגלאוהבציון,ואתממלאתמקוםמהנדסהעירלבדוק
מתווהחלופי.מיבעד? 
ימית קרקוקלי חזרה לישיבה
בעד:ליאתשוחט,עופרבוזי,אפיגוטמן,סבחיוסף,ימיתקרקוקלי. 
נמנעים:ז'נהכהן,טלאשכנזי,איגוריקובוב,עוזיאהרון. 
החלטה :המועצה מאשרת ביטול החלטתה בסעיף  2בישיבתה שלא מן המניין מספר 33/2017
מתאריך  25.12.2017 -זכויות קניין לשני קיוסקים :קיוסק סויסה ברח' ההסתדרות 8
וקיוסקדעבולברח'בןפורת.28


סעיף מס'  - 4אישור מתן הנחה בגובה  5%למשרתי המילואים ,תושבי אור יהודה
ראש העירייה:
ביוםה 27.3-פורסםברשומותכיבתקנותההסדריםבמשקהמדינה,אחריתקנה 3ה',תבואתקנה3
ו' הקובעת כדלקמן :"מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד  5%מסכום הארנונה הכללית
שהוטלהבאותהשנתהכספיםעל מחזיקבנכסשהוא חיילמילואים פעיל.לענייןזהחיילמילואים
פעיל ,חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח ,2008-המחזיק בתעודת משרת
מילואיםפעילתקפהשנתןלוצבאההגנהלישראל,אובאישורתקףשנתןלוצבאהגנהלישראלעלכך
שהואמשרתשירותמילואיםפעיל". 
בהתאם להנחיית מנכ"ל שלטון מקומי ,מר שלמה דולברג ,התקנה נכנסה לתוקפה עם פרסומה
ברשומות.למעןהסדרהטוביובהר,כילשםקבלתההנחהיהיהעלהזכאיםלהגישבקשהמתאימה
לפיטופס1בתוספתהשניהלתקנותואיןמדוברבמתןהנחהבאופןגורףואוטומטי. 
יצוין ,כי העירייה פנתה ללשכת שר הביטחון על מנת לקבל נתונים של מספר משרתי המילואים
משלמיהארנונהבעיר,וזאתעלמנתלבצעאומדןתקציבי.נכוןלהיוםניתנההערכהבלבדלפיהמספר
משרתי המילואים עומד על  400איש ואולם אין מדובר בהכרח במשרתי מילואים שהינם משלמי
ארנונה. 
לפיכך,אנומצביעיםטרםהידיעהכמהזהיעלהלנובסופושלדבר,אנחנוכרגעלאיודעיםלאמודאת

הסכוםכיזהכברלשנת.2018 
רו"ח גיל גבריאל:
אנולאיכוליםלתתכפלהנחות. 
עופר בוזי:
ההנחהמגיעהרקלמישלאזכאילכלהנחהשהיאמהעירייה. 
אפי גוטמן:
אנימברךעלהצעדהזה,הואחשובמאוד.אםישמשרתמילואיםשגרבביתעםהוריו,האםההנחה
תחולעלהמחזיקבנכס?


ראש העירייה:
זהיחולעלמחזיקנכסשהואחיילבשירותמילואיםפעיל. 
מיבעדאישורהתקנה? 
בעד:פהאחד .
החלטה:המועצהמאשרתמתןהנחהבגובה5%למשרתיהמילואים,תושביאוריהודה .
(הישיבהננעלהבשעה )19:06



דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה






ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

