
  5מתוך  1עמוד 

 

  2018פברואר  05, כ' שבט תשע"ח שני  יוםמ 8201/40מס' מן המניין  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

  עוזי אהרון, סבח יוסף, ליליאת שוחט,   :נוכחים

(הצטרף  ימית קרקוקלי, אפי גוטמן, דוד חיון, ליאת בן בסט, יעקב נחוםאור אגאי, עופר בוזי, 
  . )3בסעיף 

  טל אשכנזי, ננה חן, יעקב בורביע, ז'אנה כהן, אילה ברטה.  חסרים:

יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל  - מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל  - עופר תודר   :משתתפים
ה, דובר העיריי - מבקר העירייה, אורן קורנפלד  - גזבר העירייה, רמי בן סעדון  - גבריאל 
  מפמ"ל.   - , חמאני דוד עוזר ראש העירייה -  יואל לוי

  :על סדר היום
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 .צפייה מרחוק בחשבונות הבנק של בתי הספרהרשאה למנהלות ומזכירות בתי"ס לאישור  . 5
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  )18:21(הישיבה נפתחה בשעה 

  שנה למדינה 70הקמת וועדה ליקיר אור יהודה לרגל  -  1סעיף מס' 

  :ראש העירייה

ולכן אני  , אנחנו רוצים שזה יהיה עם קריטריונים וקול קורא.שנה למדינ 70אנו נערכים לאירוע 
מר מרדכי  - . אני רוצה להמליץ למועצת העיר על החברים הבאים: יו"ר הועדה מבקשת להקים ועדה

 גב' חנה פיזואטי יוסף מנהלת מחלקת - המועצה הראשון של העיר אור יהודה, חברים  בן פורת, ראש
פי נציג אופוזיציה, ליאור אגאי וא בוזי מעוניין לקחת חלק. עופראירועים ושלושה חברי מועצה, מי 

  גוטמן. 

  מי בעד אישור הועדה?

  מי בעד?

  פה אחד.   :בעד

מר מרדכי בן פורת, ראש שנה למדינה בהרכב:  70המועצה מאשרת ליקיר אור יהודה לרגל   :החלטה
גב' חנה פיזואטי יוסף מנהלת מחלקת  - המועצה הראשון של העיר אור יהודה, חברים 

  אירועים ושלושה חברי מועצה: עופר בוזי נציג אופוזיציה, ליאור אגאי ואפי גוטמן.

  :ראש העירייה

מאחר ואנו בלו"ז צפוף, אני מבקשת להגיע לישיבות כדי שנוכל להגיע לערב יום העצמאות עם 
  בחירה ראויה. 
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  מינוי סגן בתואר לראש העירייה -  2  סעיף מס' 

  :שפינדל שלומיתעו"ד 

  מפרטת את חוות דעתה אשר מצ"ב לפרוטוקול.  

  (חוות דעת היועצת המשפטית לעירייה מצורפת לפרוטוקול)

  :ראש העירייה

אני כל  .אני רוצה להביא להצבעה את זקן חברי המועצה, איש יקר שהוא מודל לאיש ציבור ועשייה
הזמן נותנת דוגמא שנבחרת לראשונה להיות חבר מועצה כשאני נולדתי, זה רק מראה כמה שנות 

חושבת  אני נהנית לעבוד איתך ואני .עשייה יש לך ותמיד בנועם הליכות, בלי להתלהם ובשקט
  שבשנה האחרונה של הקדנציה הזו אין ראוי ממך לכהן כסגן שלי בתואר ואני מביאה לאישורכם. 

  מי בעד?

  ליאת שוחט, אפי גוטמן, עופר בוזי, ימית, ליאור אגאי, ליאת בן בסט, סבח יוסף, עוזי אהרון.   :בעד

  דוד חיון.  :נמנע

  :החלטה

  )18:28נחום הצטרף לישיבה בשעה יעקב . 18:27דוד חיון עזב את הישיבה בשעה (

  אישור המלצות וועדת שמות לקריאת רחובות -  3סעיף מס' 

  יואל לוי:

  מציג מצגת עם המלצות ועדת שמות לקריאת הרחובות בשכונת בית בפארק. 

  :ראש העירייה

בית בפארק בשלבים מאוד מתקדמים, אנו מקווים שחודש הבא יחלו עבודות העפר בשכונה וכדי 
  לקדם את התשתיות אנו מחויבים לבחור שמות לרחובות הראשיים בעיקר. 

  הוחלט לתת לסמטאות את השמות נחליאלי, סנונית, דרור, פשוש, עפרוני, שחף, דוכיפת, זמיר. 

  להרים כפי שיפורט במפה: 

  יהיה רחוב הר מרון.  -  19 כביש

  רחוב הר ארבל.  –לכל אורכו  12כביש 

  יהיה שד' שמעון פרס.  -  14כביש 

  יהיה רחוב הר חרמון. -  17כביש 

  יהיה רחוב הר כנען.  למעשה יהיה רחוב ראשי. -  15כביש 

  יהיה רחוב הר תבור.  -  13כביש 

  יהיה רחוב הר כרמל -  11כביש 

  יהיה רחוב מצדה. -  20כביש 
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  אורן קורנפלד:

  אני חושב שצריך להוריד את המילה "הר". 

  :ראש העירייה

אני מבקשת להביא להצבעה את המלצת ועדת השמות ללא המילה "הר", כך שכל הכבישים יהיו שם 
  ההר בלבד. 

  מי בעד? 

  פה אחד. בעד: 

לרחובות וסמטאות בשכונת המועצה מאשרת את המלצות וועדת שמות לקריאת שמות   :החלטה
  בית בפארק באור יהודה.

אישור בקשת עובד העירייה לאשר לו לבצע עבודות פרטיות מחוץ לתחום שיפוט  -  4סעיף מס' 
  העירייה

  :ראש העירייה

מחויב  ,מבקש לבצע עבודות נוספות מחוץ לשעות העבודהוכל עובד עירייה שעובד במשרה מלאה 
בקשת לא לציין את שם העובד. מי שמבקש לדעת את שמו, מוזמן לקבל את אישור המועצה. אני מ

  להסתכל במסמכים. 

  עו"ד שלומית שפינדל:

עובד עירייה לא אמור לעבוד בעבודת חוץ מעבר לעבודתו בעירייה. למרות זאת, בהתאם לחווק, 
במקרים מיוחדים המועצה רשאית להתיר לו לעבוד בעבודת חוץ, גם עבודה שיש שכר בצידה וזה 

  לפקודת העיריות בכפוף לתנאים שעומדים בבסיס הסעיף.  180בהתאם לסעיף 

  (ב) לחוקת העבודה.  28הסמכות להתיר עבודת חוץ מעוגנת בסעיף 

  כשמדובר בפרס בסעיף, הכוונה לתמורה, שכר. 
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של חוזר מנכ"ל משרד הפנים חודד הנושא שלעובד עירייה אסור לעבוד בעבודת חוץ  10גם בסעיף 
חריגים בשכר למעט תנאים שנקבעו בחוק, שנדרשת החלטת מליאת מועצה שתינתן רק במקרים 

ותהא בתוקף לתקופה של לא מעל שנה וכן, שעות עבודת החוץ לא יפגעו בעבודתו של העובד בעירייה 
  ובתפקידיו וברור שנושא ניגוד העניינים עומד תמיד בכל מקרה. 

   אין צורך באישור השר, מועצת העיר מוסמכת לאשר במקרים חריגים לאשר עבודת חוץ.

  וקול)טייה מצורפת לפרו(חוות דעת היועצת המשפטית לעיר

  רמי בן סעדון:

  נושא ניגוד העניינים חייב להיבדק. 

  עו"ד שלומית שפינדל:

  זה ברור. 

  :ראש העירייה

לאחר דיון שהתקיים בדלתיים סגורות והובא בפני המועצה והפורום שם העובד, תפקידו, הנסיבות 
ור הבקשה שעל פי הכללים לבקשה והעבודה הנוספת שתבוצע, אני מבקשת להביא להצבעה את איש

  היא לשנה ובמידת הצורך יוארך על פי בקשה מסודרת. 

  מי בעד? 

  פה אחד.   בעד:

לעובד העירייה האמור, לבצע עבודות נוספות מחוץ לשעות העבודה, המועצה מאשרת  :החלטה
  ובמידת הצורך יוארך על פי בקשה מסודרת.למשך שנה אחת 

צפייה מרחוק בחשבונות הבנק של בתי למנהלות ומזכירות בתי"ס להרשאה אישור   -  5סעיף מס' 
  הספר

  :ראש העירייה

  עברנו לניהול עצמי של בתי הספר וניהול החשבונות נעשה עם נציג בית הספר ונציג הורים. 

. מדובר צפייה מרחוק בחשבונות הבנק של בתי הספרלמנהלות ומזכירות בתי"ס למבוקש לאשר 
  של בתיה"ס. הוריםכספי  נותעירייה וחשבוה נות בתיה"ס שלחשבוב
  

 מורשי חתימה 

  מזכירה  מנהלת   שם בית הספר

  יפית רוזן  דבורי מלוב  אור חנה

  אביבה אברמצייב  אסף שהינו  אור אבנר

  אורית פיטוסי  אורנה חביב  אהוד מנור

  תמר שרון  רונית קרונפלד  סעדיה גאון

  בתיה זוברוב  מירית מויאל  אלונים

  תמי דורי  מיכל פלהיימר  שיזף 

  חדוה גארק  רחל הילמן  סביונים

  נעמי נסרלה  נתי ברק  יובלים חטיבה עליונה

  שושי עיני  רווית דאי  יובלים חטיבת ביניים

  מי בעד? 

  פה אחד. בעד:  

 צפייהל , הרשומות בטבלה לעיל,"סההרשאה למנהלות ומזכירות בתי המועצה מאשרת  :החלטה
  של בתיה"ס. הוריםכספי  נותחשבובו מרחוק בחשבונות הבנק של בתי הספר
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 339ף אישור הסכמי פשרה עם חייבי ארנונה לפי סעי - הנחה על שולחן המועצה   -  6סעיף מס' 
  וחוזר מנכ"ל משרד הפנים לפקודת העיריות

 - ו 19.11.2017מונחות על שולחן המועצה החלטות ועדת הנחות בארנונה בישיבותיה בתאריכים: 
25.12.2017.  

הוועדה אישרה הוועדה מחיקת חוב במסגרת הסכם פשרה עם חייב אחד  19.11.2017בתאריך 
לפקודת העיריות ועל פי נוהל מחיקת חובות של  339על פי סעיף ₪,  2,218.30בסכום כולל בסך 

  מנכ"ל משרד הפנים.

חייבים  5מסגרת הסכמי פשרה עם הוועדה אישרה הוועדה מחיקת חובות ב 25.12.2017בתאריך 
 לפקודת העיריות ועל פי נוהל מחיקת חובות של 339על פי סעיף ₪,  7,551,439.00בסכום כולל בסך 

  מנכ"ל משרד הפנים.

כל הסכמי הפשרה של ועדת הנחות בארנונה, שהונחו על שולחן המועצה, מותנים באישור משרד 
   הפנים.

  )18:42הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ליאת שוחט, עו"ד  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


