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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  7/2017מיום שני כ"ב אדר תשע"ז20.3.2017 ,
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,ליאור אגאי ,ננה חן ,דוד חיון.
חסרים :טל אשכנזי ,יניב דאון ,ז'אנה כהן ,ימית קרקוקלי ,ליאת בן בסט ,עופר בוזי ,אילה ברטה,
יעקב נחום.
משתתפים :עופר תודר  -מנכ"ל העירייה ,רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל -
יועצת משפטית לעירייה ,רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,חמאני דוד  -מפמ"ל.
על סדר היום:
 .1הגדלת תב"ר מס'  - 1358בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך .₪ 400,000
 .2אישור תב"ר מס'  - 1410שיפוץ בתי ספר :שיזף ,סביונים ,אלונים ,אהוד מנור וסעדיה גאון בסך
.₪ 1,250,000
 .3אישור תב"ר מס'  - 1411שדרוג תאורה בעיר בסך .₪ 400,000
 .4אישור תב"ר מס'  - 1412מתקנים בגנים ציבוריים בסך .₪ 500,000
 .5אישור הגדלת שכר בכירים למהנדס העירייה ולמנהל מחלקת תשתיות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:49
סעיף מס'  - 1הגדלת תב"ר מס'  - 1358בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך ₪ 400,000
ראש העירייה:
אני פותחת את הישיבה ומעבירה את ניהולה לממלא המקום ,עוזי אהרון.
)ליאת שוחט עזבה את הישיבה(
עו"ד עוזי אהרון:
מבקש לאשר הגדלת תב"ר מס'  - 1358בניית ביה"ס אהוד מנור שלב ג' בסך .₪ 400,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
ועדת כספים המליצה למועצה לאשר את הגדלת התב"ר.
רו"ח גיל גבריאל:
עשינו הרחבת פיתוח עבור בית הספר .זה אגף נוסף של  6כיתות והתוספת היא .₪ 400,000
עו"ד עוזי אהרון:
מי בעד הגדלת התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  1358לבניית שלב ג' בבי"ס אהוד מנור בסך .₪ 400,000
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סעיף מס'  - 2אישור תב"ר מס'  - 1410שיפוץ בתי ספר :שיזף ,סביונים ,אלונים ,אהוד מנור
וסעדיה גאון בסך ₪ 1,250,000
עו"ד עוזי אהרון:
מבקש לאשר תב"ר מס'  - 1410שיפוץ בתי ספר :שיזף ,סביונים ,אלונים ,אהוד מנור וסעדיה גאון בסך
.₪ 1,250,000
מקורות מימון :מימון מלא מפעל הפיס.
ועדת ה כספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
רו"ח גיל גבריאל:
זה כ ₪ 250,000 -לכל בית ספר.
עו"ד עוזי אהרון:
למה בית ספר אור חנה ואור אבנר לא נמצאים כאן?
מר עופר תודר  -מנכ"ל העירייה:
זה לא קשור לתקציב ,בלי קשר יש  600,000שקלים לשניהם.
עו"ד עוזי אהרון:
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר מס'  - 1410שיפוץ בתי ספר :שיזף ,סביונים ,אלונים ,אהוד מנור
וסעדיה גאון בסך .₪ 1,250,000
סעיף מס'  - 3אישור תב"ר מס'  - 1411שדרוג תאורה בעיר בסך .₪ 400,000
עו"ד עוזי אהרון:
מבקש לאשר תב"ר מס'  - 1411שדרוג תאורה בעיר בסך .₪ 400,000
מקורות מימון :קרנות הרשות.
ועדת ה כספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
רו"ח גיל גבריאל:
זה פרויקטים שונים לתאורת מגדל המים ,תאורת לוגו .אנחנו נממש את זה לאורך זמן.
גב' ננה חן:
אז ממקום של קישוט ולא בטיחות ,נכון?
מר עופר תודר  -מנכ"ל העירייה:
זה שדרוג נראות חזות העיר.
עו"ד עוזי אהרון  -יו"ר:
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :עוזי אהרון ,סבח יוסף ,ליאור אגאי ,אפי גוטמן.
נמנעים :דוד חיון ,ננה חן.
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ננה חן:
אני חושבת שכל הנושאים שקשורים להוצאות ,שהן גם הוצאות מידיות של השקעה וגם הוצאות
חודשיות לחברת החשמל ,הייתי שמה בשלב הזה בצד ומשקיעה בנושאים שקצת יותר מהותיים.
הייתי מורידה את מחירי הצהרונים ונותנת להורים ובטח לאמהות לצאת לעבודה ולהכניס פרנסה
הביתה בצורה יותר מכובדת ואת הנושאים הללו הייתי טיפה מרגיעה עד שהסכמי הגג של רמ"י
בתקציבים גדולים יכנסו לעיריית אור יהודה ,אז נוכל להרשות לעצמנו לקשט את העיר.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר מס'  - 1411שדרוג תאורה בעיר בסך .₪ 400,000
סעיף מס'  - 4אישור תב"ר מס'  - 1412מתקנים בגנים ציבוריים בסך ₪ 500,000
עו"ד עוזי אהרון:
מבקש לאשר תב"ר מס'  - 1412מתקנים בגנים ציבוריים בסך .₪ 500,000
מקורות המימון :מפעל הפיס.
ועדת כספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
רו"ח גיל גבריאל:
זה מימון מלא של מפעל הפיס למתקני כושר של גנים ציבוריים ,עוד לא החלטנו את המיקום.
עוזי אהרון:
אני מבקש לתת דגש בשכונות הותיקות ,במיוחד סיני ,שפרינצק.
דוד חיון:
אין שם מתקנים פשוטים לילדים ,אז ישימו מתקנים חודשים?
עופר תודר:
יש תקן  1479שאנו חייבים לעמוד בו והוא דורש בין היתר גם החלפת חלק מהמתקנים.
ליאור אגאי:
יש תוכנית שלמה לכל הגנים בעיר.
ננה חן:
אני מצטרפת לבקשה של עוזי לגבי ההשקעה בשכונות הותיקות של העיר .אני מניחה שבטח דוד גם
מצטרף לזה.
עו"ד עוזי אהרון:
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר מס'  - 1412מתקנים בגנים ציבוריים בסך .₪ 500,000
סעיף מס'  - 5אישור הגדלת שכר בכירים למהנדס העירייה ולמנהל תשתיות
עו"ד עוזי אהרון:
מבקש לאשר הגדלת שכר בכירים ב 5% -למשה לורברבום  -מהנדס העיר ולפבל זינגרמן  -מנהל מח'
תשתיות.
מר עופר תודר  -מנכ"ל העירייה:
מדברים על העלאה מבוקשת למהנדס העיר ומנהל תשתיות .מהנדס העיר נמצא בשכר בכירים של
 85%שכר מנכ"ל ,לפי מתח דרגות הוא יכול להיות בין  ,95% - 85%לאחר שנתיים הוא יכול לעלות ב-
 5%וכך גם פבל שעובד כרגע בשכר  35%ובתום שנתיים הכוונה לעלות ל.40% -
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עו"ד עוזי אהרון:
מי בעד אישור הגדלת שכר בכירים ב 5% -למשה לורברבום  -מהנדס העיר ולפבל זינגרמן  -מנהל מח'
תשתיות?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת הגדלת שכר בכירים ב 5% -למשה לורברבום  -מהנדס העיר ולפבל זינגרמן
 מנהל מח' תשתיות.)הישיבה ננעלה בשעה (18:55

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

עוזי אהרון ,עו"ד
סגן מ"מ ראש העירייה

