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ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  1/2017מיום שני י"א טבת תשע"ז9.1.2017 ,
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,ליאור אגאי ,ננה חן ,ימית קרקוקלי ,ליאת בן בסט ,עוזי אהרון,
יעקב נחום.
חסרים :טל אשכנזי ,איילה ברטה ,סבח יוסף ,עופר בוזי ,יניב דאון ,ז'אנה כהן ,דוד חיון,
משתתפים :עופר תודר  -מנכ"ל העירייה ,רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל -
יועצת משפטית לעירייה ,אורן קורנפלד  -דובר העירייה ,חמאני דוד  -מפמ"ל ,נציגי
חברת נצת :נתי מור ושוקי דוכובני.
על סדר היום:
 .1חשיפת מיתוג העיר.
 .2אישור ועדת משלחות וביקור גומלין לברלין במסגרת ערים תאומות.
 .3מתן הסמכה לרן אברון ,מנהל אגף הכנסות ,למתן אישורים לטאבו לפי סעיף  324לפקודת
העיריות.
 .4אישור המלצת ועדת הנצחה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:10
סעיף מס'  - 1חשיפת מיתוג העיר
ראש העיריה:
זו ישיבה ראשונה לשנת  ,2017מתחילים במספור חדש .ישיבה מספר .1/17
אני רוצה לפתוח את הישיבה בהבעת תנחומים על רצח החייל ושלוש החיילות אתמול בפיגוע ולציין
את תושב העיר ,אייל קורן ,נקודת האור מבחינתנו ,שהיה הראשון להסתער .זה יצא לתקשורת
בעקבות ה"אמבוש" שעשו על החיילים שם .אייל קורן הוא פעיל ציבור ידוע ,מראשוני שכונת נווה
סביון וזה לא במקרה שהוא עשה את הפעולה הזאת ,זה מתאים לו ומפה אני שולחת לו יישר כוח
בשם כולנו.
אני רוצה לאחל מזל טוב למבקר העירייה על נישואי הבת ,שיהיה אושר ,נחת ורק בשמחות.
רמי בן סעדון:
תודה על ההשתתפות.
ראש העיריה:
ננה שלחה מכתב לגבי הצהרונים .אני רוצה לעדכן בעקבות ביקור של משרד החינוך וראשי האגף
לחינוך משלים ,שהם מנהלים את מיל"ת ובאו לראות את הפעילות של מיל"ת שנכנסה לאור יהודה.
בכל מקרה כוונת העירייה להפעיל את מסגרת מיל"ת בגני הילדים בשנה הבאה ואנחנו בשלב של
מו"מ מול המנכ"לית.
)ז'אנה כהן הצטרפה (18:13
התוכנית הזאת לא תיתן מענה לכל האוכלוסייה כי היא משלימה יום לימודים עד ארבע ולא כלולה
בחופשים ולשעות מאוחרות יותר ,כך שעדיין יש אוכלוסייה בעיר שתזדקק לצהרונים .אני רוצה
להודיע כי נתתי הנחיה שניתנה ליו"ר ומנהל המתנ"ס ,שבכל מקרה מחיר הצהרונים לשנה הבאה לא
יעלה על  900שקלים ולשם הם מכוונים.
ננה חן:
תודה.
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ראש העיריה:
אני רוצה לשלוח איחולי החלמה ליניב דאון ,חבר המועצה ,שהודיע שהוא לא יוכל להגיע כי אח שלו
על ערש דווי.
סעיף מס'  - 1חשיפת מיתוג העיר
אורן קורנפלד:
במהלך החודשים האחרונים החלנו בהליך מיתוג העיר .אתם בוודאי מכירים לא מעט דוגמאות
מערים שכנות שעברו את ההליך הזה משנות ה  90-ועד היום .אור יהודה לא עברה תהליך כזה
וראינו לנכון שהיא צריכה לעבור תהליך כזה ,בטח אחרי האירועים שכולכם מכירים.
בישיבה הראשונה עם נתי מור ,ראש העיר הגדירה לו שתי מטרות ואיתן הוא הלך קדימה .הנחיה
ראשונה היא נושא יצירת גאווה עירונית בתוך העיר מצד התושבים ,שיוכלו להרגיש גאים שהם גרים
בעיר יהודה ולא יצטרכו להתחבא מאחורי דברים אחרים .הדבר השני ,יצירת ניסיון לקחת את אור
יהודה כמותג כלפי חוץ ,ליצור תהודה חיובית בשם אור יהודה ולהביא את זה בתוצרים מיתוגיים
שנייצר כאן בעיר.
אתם בוודאי מכירים את המיתוג שנעשה בחולון  -עיר הילדים .יש כל מיני אופנים למתג עיר .אנחנו
חשבנו לנכון לקחת את המיתוג לכיוון הכלכלי ,מה שהעיר הזאת הולכת לעבור מעכשיו ואילך
מבחינת ההתפתחות שלה ביחד עם החתימה על הסכמי גג וכל נושא הפיתוח שאתם מכירים בצומת
סביון וברמת פנקס.
נתי מור:
אני אציג את האסטרטגיה ושוקי ,שביצע את רוב העבודה ,יציג לכם מצגת איך הופכים את השפה
המיתוגית בפועל.
יש הרבה מאוד תפיסות לגבי מיתוג .מיתוג בסופו של דבר צריך להביא בולטות ,יתרונות יחסיים
ותרומה לקהילה .כפי שאמר אורן בפתיחת דבריו ,ראש העיר הגדירה שתי משימות עיקריות ,אחת
הדימוי הפנימי של תושבי אור יהודה ,כל הסוגיה הפנימית ,המערכת הפנימית .השניה ,ההיבט
הכלכלי החוצה .אור יהודה הולכת קדימה לשיווק מסחרי גדול מאוד ,יש פה הזדמנות אולי חד
פעמית להביא לפה עסקים משמעותיים ,כל אזור המרכז מתחרה על עסקים משמעותיים .המיקום
של העיר מצוין ,הנגישות מצוינת ,יש פה הזדמנות להתחרות ,לא מדובר על תעשייה ,אלא מסחר ,זה
הרבה ארנונה וכל מה שבא מסביב.
אי אפשר לבנות מיתוג שאין לו בסיס בפועל .אפשר ,כי חולון עשתה את זה ,היא החליטה להיות עיר
ילדים ,בנתה מוסדות ,השקעות של מיליארדים ,אנחנו לא נמצאים בהליך הזה .ישבנו גם עם בכירי
העירייה ,עם מובילי דעה כלכליים וניסינו לעשות פיצוח של המערך הזה ולמעשה הגענו לשתי
אופציות .האחת באמת דיברה על אור יהודה פריים לוקיישן שגררה לתחום כלכלי והמערכת השניה
דיברה על אור יהודה במרכז ,שזה הרבה יותר מקומי ,לוקאלי ומתחבר למשימות הפנימיות שלנו.
בקטע הזה עמדתה של ראש העיר הלמה את דעת אנשי המקצוע ללכת למערכת השניה ,כאשר היא
מתחברת פעם אחת פנימה לתוך הבית ופעם שניה כלפי חוץ .פנימה לתוך הבית  -אנחנו יודעים
לעבוד על זה בכל תחום שהוא ,בספורט ,חינוך ,תשתיות וכדומה .שוקי יציג את התוצרים של
הדברים האלה כלפי חוץ  -אנחנו יודעים לעבוד עם המושגים הללו מול התקשורת כמו גלובס ,דה
מרקר וכו' ,כדי למתג את אור יהודה לעסקים בהיקף גדול .עשינו בדיקות עם המדיות ,יש שיתוף
פעולה עם המדיות הכלכליות .שתי המטרות האלה בהחלט ברות השגה ,מבלי לסבך את המערכת.
אלו מטרות שאנחנו הולכים עליהן ונשיג אותן.
שוקי יציג לכם כעת מצגת איך הדברים יראו.
שוקי דוכובני:
)מציג מצגת(.
אנחנו מדברים על מיתוג ויזואלי לעיר אור יהודה .תחילה נעשה נגיעה קטנה במסע קטן בעולם ,כדי
להבין שערים בעולם עוברות הליכים של מיתוג ,הזכיר את זה הדובר מקודם ואכן אנחנו רואים
מקצוות עולם עד קצוותיו האחרים ערים עוברות תהליכים של מיתוג ,התחדשות ותצוגה החוצה
חדשה.
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חלקן של הערים הללו נוטשות את הסמלים המקוריים שהן הלכו איתם ,לפעמים אפילו מאות שנים
וכאלה שאפילו יותר .לדוגמא סאן דייגו ,אז משמאל הסמל הישן והמסורתי של העיר ומימין החדש
וגם לאס ווגאס אגב נטשו ועזבו לחלוטין את מה שהיה ועברו למיתוג מחדש .יש ערים כמו מלבורן
שלוקחות אלמנטים מתוך הלוגו הישן ,לדוגמא האות  Mשמייצגת את מלבורן ופשוט עיצבו אותה
וסידרו אותה מחדש בשפה הרבה יותר עכשווית .שוב ,משמאל זה הישן ומימין זה החדש .יש גם
כאלה שהולכות צעד אחד אחורה ופשוט עושות מתיחת פנים ללוגו הישן משמאל וטיפה מביאות
אותו יותר לימינו אנו .גם בבודפסט עשו את אותו דבר.
בישראל התפתחה איזו תופעה מאוד מעניינת שהיא טיפה שונה .בישראל ,הערים שבמשך שנים על
גבי שנים היו עם סמלים מצוירים בסגנון של  ,what you see is what you getכלומר ,אני רוצה
להגיד שיש פה טרקטור ,אז אני אראה טרקטור ,מחרשה זה מחרשה ,מגדלור זה מגדלור .כלומר,
אין פה רמזים ,יש פה שפה מאוד ברורה של סמלים שזה היה נכון באמת לשנים הראשונות של
המדינה ,לימים עברו .בשנים האחרונות העיריות הולכות וממתגות ומעצבות את עצמן מחדש,
כאשר לא נפטרים ולא זונחים את הסמל הישן ,הוא מוצא את מקומו בסמוך לסמל החדש בצורה
קטנה אמנם ותמיד הויכוח במועצה יהיה מה גודל הסמל הישן ,אבל הוא תמיד נמצא שם.
כשרוצים להתחיל תהליך של מיתוג ,בוא נגיד את זה רגע בשפה פשוטה ופחות מתייפייפת ,כשאנחנו
רוצים לייצר לוגו ,סמל ,זהות ויזואלית לעיר ,כמו לכל מוצר אחר ,אבל גם עיר ,אז השאלה
הראשונה שאנו שואלים את עצמנו זה מה הנכסים של העיר הזאת ,מה הנכסים שהעיר יכולה
להתהדר שיש לה ולא לאחרים .כלומר ,אם אנחנו נהיה מאוד ברורים ,לפריז יש את האייפל ,זה
הנכס שלה ,אין את זה בשום מקום בעולם ולא משנה באיזה לוגו ,אנחנו נראה שבפריז כמעט תמיד
השתמשו במוטיב הזה של האייפל .זה יכול להיות בצורת האות  ,Aבצורת ציור ,יש פה גם איזשהו
מיתוג שעברה פריז ,אבל זהו נכס של העיר הזאת ,רק לה יש את זה .אודסה ,שזאת עיר נמל ,מן
הסתם הסימבול ,הסמל שהם הלכו איתו זה סמל של עוגן .אומנם מחודש ומודרני יותר ,אבל עדיין
העוגן שלהם זה עיר הנמל.
עיר נמל אחרת שאנחנו מכירים מישראל ,שיש לה לא רק נמל אלא גם הר ירוק שיורד אל תוך העיר,
הכרמל ,חיפה .זה המוטיב שהם לקחו ,את קו החוף ,את ההר הירוק ,הכרמל ,שיורד לים ונדמה לי
שגם הנחל שם זה הכחול ,הרצועה .כלומר ,הנכסים של העיר מובילים לויזואליזציה .זאת אומרת,
לא ממציאים את הקווים האלו ,אלא הם מתבססים על איזשהו חומר קיים .עכשיו ,אם תשימו לב,
בניגוד לשפה הקודמת ,הישנה יותר ,נקרא לזה ,של הסמלים המסורתיים ,הסמלים האלה כבר
הרבה יותר מרומזים .כלומר ,אלמלא אמרתי לכם שיש פה ים ,הר ונחל ,אני לא משוכנע שכולם היו
רואים את זה .היו רואים אולי משהו ,אבל לא בטוח שרואים .כלומר ,השפה היא יותר מרומזת,
יותר קצרה ויותר אסוציאטיבית וזה יאמר לכל אחד משהו טיפה אחרת וזה בסדר וזה מצוין ,לא
חייבים תמיד לדעת בדיוק מה אנחנו רוצים שם .אם זה מעורר אסוציאציות ורגשות זה יוצא מן
הכלל .להרצליה יש את הרצל ואת דגל הכוכבים שלו ומשם נולד הלוגו שלהם.
אנחנו שואלים את עצמו באור יהודה ,מה הנכסים שלנו שאנחנו יכולים להתהדר בהם ולבנות על
גביהם ,שהם יהיו הבסיס ללוגו ולמיתוג.
דבר ראשון  -הולכים למפה ומסתכלים איפה אור יהודה יושבת ובאמת רואים שהיא מוקפת סביב
בערים הגדולות ,יש לנו את גוש דן ממערב ,את חולון וראשון לציון בדרום ,כל אזור שוהם מימין,
ממזרח ומצפון פתח תקווה ,רמת גן .כלומר ,היא יושבת במרכז .תסתכלו ,זה יושב במרכז של גוש
דן ,נקרא לזה המרכז של המרכז ,שמשם גם מגיעה הסיסמה .האלמנט הגרפי הראשון שאימצנו זה
איזשהו עיגול חסר ,לא מלא ,שמסמל אצלנו תחושה של עיגול ,של מרכז ,של סנטר ,משהו כזה.
הנכס השני  -שהצלחנו לראות כאן בצורה מאוד ברורה זה הקרבה לנתיבים .העיר הזאת קרובה
ויושבת על הצירים הכי ראשיים באזור המרכז ,כביש  ,4כביש  ,1כביש  ,40כביש  2ועוד .היא יושבת
בלב הצירים האלה וכשאנחנו מדברים על צירים ,על הסתעפויות ,על פניות ויציאות ,תראו את
הידיים שלי שעושות את התנועה הזאת ,זה בדיוק האלמנט השני שעבדנו איתו ,שמייצג את האלמנט
של התנועה ,הצירים ,קרבה לצירי התנועה.
הדבר השלישי  -אנחנו שכנים של נמל התעופה בן גוריון ,שער היציאה של ישראל ,השמיים זה
הגבול ,כחול ,למעלה ,עולים ,מטפסים אל על וזה האלמנט השלישי
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עוד נכס שיש לאור יהודה זה שמה .בשם אור יהודה יש את המילה אור ,שהיא מילה מאוד יפה
וחיובית ואופטימית וחזקה וקצרה .כשלקחנו את כל המערבולת הזאת ומשמאל אני מראה לכם
קצת סקיצות שהתחלתי לשחק איתן תוך כדי התהליך ,לקחנו את האלמנטים הגרפיים ,את המילה
אור ,שלאט לאט זה מתחיל להזכיר את המילה ובנינו משמה את הסמל .בעצם יש פה איזושהי
התפרצות מנקודת מרכז אחת כלפי חוץ ,יש לנו לכיוון של מרכז ,לכיוון השמיים אל על ושמאלה את
צירי התנועה וזה גם מזכיר את המילה אור וביחד נבנה המותג של אור יהודה ,המרכז של המרכז.
סמל ההיסטוריה שלכם נכנס לתוך איזשהו מגן ,כמקובל בערים בישראל וזה הסמל שאנחנו מציגים
אותו .אז ברוכים הבאים לאור יהודה – המראה ,מראה צבעוני .לכל צבע יש משמעות ותכף אני
אסביר אותו .אתם יכולים לראות איך שפת המותג נראית ,איך הפרסומים והדברים מתחילים
להיראות כשאנחנו משתמשים בסמל הזה בתור מוטיב גרפי .יש לנו פה את עניין סימן החיים המרכז
הירוק של גוש דן ,יש לנו את חו"ל  -השמיים זה הגבול וחמימות אנושית בצבע הכתום .זאת סקלת
הצבעים שהובילה אותנו במיתוג הזה.
אני לא אלאה אתכם בכל דפי ספר המותג ,אנחנו בנינו את הלוגו הזה לשימוש בכל מגוון
האפשרויות ,אם זה שחור לבן ,אם זה פוזיטיב ,אם זה נגטיב ,אם זה צבע אחד ,אם זה צבעים
פנטונים.
כל הפתרונות נמצאים והצורות הגאומטריות הללו גם אפיינו צורות ,פסים צבעוניים נקרא לזה,
שטחים צבעוניים שנגזרים מתוך הלוגו וילוו אותנו בהמשך .גם הצורות האלה וחלקיהן אנחנו נביא
אותם לידי שימוש בלוגו .לאחר מכן ,המשכנו "לשחק" ובנינו אייקונים ,איזה שהם סמלים או איזש
הם תתי נושאים ,שמדי פעם יוכלו לבוא לידי ביטוי בפרסומים .אם זה נושאים פרסומיים שקשורים
לאיכות הסביבה אז יצרנו מן פרח מהצורות האלה ,אם זה עניין של תעשייה ,חינוך ,תרבות .אל
תנסו לחפש פה משהו מדויק כמו הפרח שאפשר להבין אותו ,לפעמים זה מאוד אסוציאטיבי.
בנינו סקלה של צבעים שלכל אחד מהם יש את ההסבר שלו ואת ההרכב שלו .בנינו פונטים שאתם
ירוצו כל פרסומי העיר מכאן ואילך עד להודעה חדשה ,כדי שתתחיל להתקבל שפה אחת .יש כאן
איזשהו עיצוב של גריד ,כלומר איזשהו מבנה של מודעות שאנחנו לא נשארים רק בצורה אחת ,אלא
אנחנו משחקים עם הצבעים של העיר הזאת לפי הנושא ,זה יכול להיות הנושא האנושי ,הנושא
הסביבתי ,הנושא התעסוקתי.
הנה דוגמאות של מודעות ,שוב ,זה הכל פיקציה ,זה מודעות שהמצאנו אותם ,אבל זה מתחיל
להראות איך הדברים מתחילים להתחבר ,איך יושב הלוגו ,איך יושב הפס הצבעוני ,איך האלמנטים
האלו משחקים על גבי הויזואלים .יכול להיות שכל נושא התרבות יקבל את האייקון של התרבות
בצד .זה כבר כמובן נתון לאינטרפרטציה של כל מעצב או מעצבת שיעבדו עם החומרים האלה
בהמשך .וכך הלאה בנינו את כל התבניות למודעות ולשלטי חוצות ,לדגלים שאפשר לקשט איתם את
העיר לכבוד ההכרזה ,לרענן אותה בצבעים היפים והרעננים האלו ולהכריז שאור יהודה זה המרכז
של המרכז ,דיברנו על גאווה מקומית ,הדגלים הם מרכיב מאוד יפה בדבר הזה .עלונים ,פייסבוק ,כל
מה שיוצא החוצה ,אפילו משאיות האשפה יכולות לקבל את המיתוג הזה ולעמוד בססגוניות ברחבי
העיר .כמובן שאחרי כמה שימושים הם כבר יהיו אחרת .שלטים בגני משחקים ,על מבני ציבור ,נייר
מכתבים ,מעטפות ,כרטיסי ביקור ,חתימות מייל ,הכל יושב תחת המותג הזה .זאת השפה שאנחנו
מציעים לכם ,זאת השפה שעיצבנו אותה והיא מאוד צבעונית ,מאוד שמחה ,אופטימית ,פורצת
מכאן החוצה .שיהיה בהצלחה ותודה לכם.
נתי מור:
אני רוצה לציין שלא ישבנו בחדר סגור וביצענו את העבודה ,אלא עבדנו גם עם תושבים.
ננה חן:
אני אשמח לשמוע על ההליך ,כי אני לא רואה שהבאתם גם חלופות.
נתי מור:
לכל הליך מיתוגי בדרך יש הרבה מאוד שלבים שעוברים ,אבל בסופו של דבר צריך לדעת שהדבר
הזה עובד .אנחנו יום אחד עבדנו עם תושבים במתנ"ס ,הראנו להם אופציות ,דיברנו איתם על
האופציות.
ננה חן:
איך נעשה איתור התושבים?
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אורן קורנפלד:
כל תהליך הלמידה של הכרות השטח נעשה גם מול מנהלים בעירייה וגם חלק מנושא של שיתוף
התושבים עשינו אקתון ,שזה אומר לבוא ולשמוע את התושבים ,לשמוע את הבעיות ,את החוזקות
של העיר ובאמצעותם ללמוד ולראות איך ניתן לקחת את העיר מבחינת המיתוג.
ננה חן:
איך התושבים ידעו שיש תהליך כזה?
אורן קורנפלד:
עדכנו אותם.
ראש העירייה:
היתה ישיבת מועצה שבחרנו ועדת מיתוג ,היו חברי המועצה ,נקראו כל ראשי ההנהגות של עמותות
שפועלות פה.
ליאת בן בסט:
פעילים בעיר מכל מיני תחומים השתתפו.
אורן קורנפלד:
המטרה היתה לקחת קבוצה שניתן לעבוד איתה .אי אפשר לקחת מאות אנשים ולבצע סיעור מוחי.
אנחנו שמענו את ההמונים בצורה מרוכזת .במסגרת האקתון הוצגו שלוש אלטרנטיבות כדי לשמוע.
היתה אפשרות אחת של אור יהודה מכל הטעמים שבעולם ,אני אישית אהבתי את זה ,אבל זה היה
מכוון יותר פנימה ופחות החוצה.
ליאת בן בסט:
אני חושבת שזה יצא יפה וצעיר.
אורן קורנפלד:
היתה אופציה נוספת שהזכירה היבט נדל"ני והמינוח באנגלית לא היה מתאים .בסופו של דבר,
הסלוגן המרכז שבמרכז אומר הכל וזה מקיים את שתי המטרות שהצבנו בהתחלה.
נתי מור:
ביצענו סקרי דעת קהל ,ביצענו ראיונות עומק של אנשים מובילים .דיברנו בחוץ ,מכיוון שחלק
מהפעילות היא בלבל הארצי ,דיברנו עם מובילי דעה בתחום הארצי ,עם מובילי תקשורת בתחום
הכלכלי ארצי ,כל הדברים הללו נבדקו .כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר למערכת אחת שאנחנו
מתמקדים בה ,זה עבר את כל מה שתיארתי לעיל .כפי שאמר אורן ,לכל אחד היתה דעה ,אבל זה
עבר תהליך מקצועי לגמרי ובסופו של דבר הגענו למוצר הזה שהצגנו לכם כאן.
ראש העירה:
תודה רבה על העבודה.
ננה חן:
מהן עלויות המיתוג?
ראש העיריה:
יש לזה סעיף מיוחד בתקציב.
)נתי מור ושוקי דוכובני עוזבו את הישיבה(
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סעיף מס'  - 2אישור ועדת משלחות וביקור גומלין לברלין במסגרת ערים תאומות
ראש העיריה:
זקני המועצה זוכרים שיש לנו ברית ערים תואמות עם שרלוטנבורג ,מחוז בברלין בירת גרמניה.
בשנים האחרונות לצערי הקשר מועט עד כמעט ונותק .נוצר כעת קשר מחודש עם ראש העיר נאומן
ריינהרד ,שמיד עם בחירתי לתפקיד יצר קשר ראשוני במטרה לחדש את הקשר בין הערים וביקר
כאן במסגרת משלחת רשמית.
בשנת  1966היתה חתימה מול כמה ערים בברלין בעקבות הסכם הידידות שנפרץ שם ,שלכל עיר
בישראל נחתמה עיר תאומה בגרמניה .בשנה שעברה ,שזה היה  50שנה לקשר הזה ,כל הערים ברחבי
הארץ חגגו ,ציינו את המאורע של ה 50 -שנה .אפשר היה לראות את זה גם בקרית אונו וגם בגני
תקווה שעשו שם פסל בכיכר.
מאחר ולנו לא היה קשר והוא חודש רק בסוף שנה ,החלטנו שכן נקיים קשרים יותר אינטנסיביים.
חיכינו שריינהרד יבחר שוב ,הוא נבחר לכהונה נוספת בנובמבר ומיד עם הבחירה שלו הוזמנו לביקור
גומלין אצלו בברלין.
אני לא צריכה להכביר במילים בנוגע למשמעות של הקשר עם עיר תאומה ,אבל בעיקר הערך המוסף
של קשר כזה זה לבני הנוער בעיר .רוב הפעולות שנעשה השנה יחד איתם ,זה בעיקר משלחות של בני
הנוער ,פעילים מנהיגים ,קבוצות כדורגל ,משלחות מחול ומוסיקה .מטרת הביקור שלנו שם ,זה
בעצם ליצור את הכר הנרחב לפעילות ולמימוש וגם לחשוב על אירוע מרכזי אחד שיתקיים בברלין
ואצלנו כדי לציין את ה 50 -שנה לקשר הזה.
לצורך זה מינינו ועדת משלחות שיושבים שם מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ומנהלת כח אדם.
ההזמנה של המשלחת היא לארבעה אנשים ,הם נושאים בעלויות לינה ,אוכל ,הסעות והאירוח שם.
על העירייה נופלת עלות הטיסות והאש"ל של ארבעה חברי משלחת .אני רוצה לציין ואם יש צורך
בתיקון הסעיף התקציבי ,מאחר וזאת היתה הכוונה כאשר אישרנו בתקציב אירוח משלחות בחו"ל,
זה מתוך ידיעה שכל אחד מאיתנו השאיר כסף ליחסים האלה ולקיום היחסים וזה התקציב שממנו
המשלחת תמומן .אז אם יש צורך מבחינה פרוצדוראלית לתקן את זה לאירוח משלחות מחו"ל
ולחו"ל ,אני מבקשת לתקן .סך כל ההוצאה הצפויה של  4חברי משלחת היא  8,336שקלים ,זה כולל
כרטיסי טיסה ועלות אש"ל בתקופה שם .התוכנית כוללת נאום שלי בפני מועצת העיר ,הצגת
ההיסטוריה וניהול העיר ,סיורים בבתי הספר ,תיכון וגנים ,אותו סיור שהוא עשה פה לפני חצי שנה.
וכמובן דיון קונקרטי באירוע המרכזי שמציין  50שנות כינון קשר.
עופר תודר:
המלצת הועדה למועצה היא לאשר את הרכב המשלחת שכוללת את ראש העירייה עו"ד ליאת שוחט,
חברת המועצה ימית קרקוקלי ,חבר המועצה טל אשכנזי ויואל לוי עוזר ראש העירייה .בקשה שניה
לאשר את הסכום .מדובר בסך  ₪ 8,336שכולל  7,360ש"ח בגין טיסות ו ₪ 976 -אש"ל ובקשה
לאישור ימי עבודה לראש העיר וליואל לוי בזמן שהייתם בחו"ל.
ננה חן:
אין לי בעיה לאשר את זה ,אני מצטרפת לתמיכה ,השאלה מעבר למשלחות של נבחרי הציבור ועובדי
העירייה שהגיעו לכאן ויוצאים מכאן ,מה המטרה של שיתוף הפעולה הזה? האם בסופו של דבר גם
הולכים לקיים משלחות של בני נוער?
ראש העיריה:
אני מכבדת אותך ,אבל לא יכול להיות שאני מרצה על זה שהמטרה לשלוח משלחות נוער ואת
שואלת את השאלה הזאת .אני חוזרת ואומרת שהמטרה לשלוח משלחות וליצור קשר לא ברמת
פוליטיקה ,אלא שליחת משלחות נוער מנהיגות ,קבוצות כדורגל וכו' ואירוע מרכזי פה ושם לציון 50
שנות פעילות.
ננה חן:
כנראה לא שמעתי.
ראש העיריה:
מי בעד לאשר את הרכב הועדה?
בעד :פה אחד.
החלטה :הרכב הועדה ,מאושר.
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ראש העיריה:
מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת המשלחות כפי שהציג המנכ"ל?
בעד :פה אחד.
החלטה :פרוטוקול ועדת המשלחות ,מאושר.
סעיף מס'  - 3מתן הסמכה לרן אברון ,מנהל אגף הכנסות ,למתן אישורים לטאבו
ראש העיריה:
אני רוצה לברך את רן אברון על כניסתו לתפקיד מנהל אגף הכנסות .הוא נכנס לתפקיד דב1.1.2017-
ומתוקף תפקידו אנו רוצים לתת לו אישור לחתום על אישורים לטאבו לפי סעיף  324לפקודת
העיריות .כיום מי שמבצעת את זה היא עובדת אחת במחלקת הגבייה .ביום שהיא לא נמצאת,
התושבים לא יכולים לקבל את החתימה .הוא גם מבקר את החתימות שלה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושרת הסמכה לרן אברון ,מנהל אגף הכנסות ,למתן אישורים לטאבו לפי סעיף 324
לפקודת העיריות.
סעיף מס'  - 4אישור המלצת ועדת הנצחה
ראש העיריה:
כפי שדיברנו בישיבות הקודמות ,ועדת הנצחה בניגוד לועדת שמות ,התפקיד שלה לדון בהנצחה של
אישים תושבי העיר .כל מי שהיתה לו נגיעה כזו או אחרת לעיר אור יהודה ,אבל לא בשם של רחוב,
אלא בכל דבר אחר ,גינה ציבורית ,ספרייה ,חדר מוסיקה ,כיכר ולצורך זה הוקמה ועדת ההנצחה.
לצערי ,היתה ישיבת ועדת הנצחה ,רובכם לא הייתם .הפרוטוקול מצורף כחלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול היום .הובאה המלצה לקווים מנחים שיש ברשויות אחרות .אנחנו לא ממציאים את
הגלגל ,איך הן פועלות ,מה עושים בנוגע להנצחת תושבי העיר ולא תושבי העיר ,חללי מערכת
הביטחון וכו' .בשונה מקריאת שמות ,בועדת הנצחה כל יוזם או בקשה המשפחה או הגורם שמבקש
להנציח חייב בהשתתפות כספית להנצחה .לכן ,בפרוטוקול של ועדת ההנצחה הסמכנו את גיל ,גזבר
העירייה ,להכין טבלת השתתפות מינימום שמצורפת לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.
גיל גבריאל:
מדובר על היקפי פרויקטים של מינימום  50אלש"ח ,היקף השתתפות מינימאלי  20אלש"ח .יש שני
פרמטרים של מונצח תושב העיר או שלא תושב העיר ,כפי שאתם רואים בטבלה שחולקה לכם כעת.
ראש העיריה:
בכל מקרה המשפחה משתתפת ,כמו שיש בגן יקיר ,שהם רצו להנציח והשתתפו בהקמת הגן .סבח
נתן דוגמא בועדת שמות שהיתה הנצחה של דוד כהן ואז המשפחה גם השתתפה.
ז'אנה כהן:
לא כל אחד יכול להשתתף.
גיל גבריאל:
ככל שהקשר יותר מרוחק ,הסכום הוא נמוך יותר.
ראש העיריה:
נקודת המוצא שככל שרוצים משהו רשמי ומכובד ,ישתתפו בסכום.
יעקב נחום:
למה אלה שקוראים על שמם רחוב ,לא משתתפים בכסף ואלו שרוצים להנציח ,צריכים להשתתף
בכסף?
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ראש העיריה:
לא כל מי שנפטר קובעים עליו רחוב או ספרייה  /חדר הנצחה .יש קריטריונים בועדת שמות .מטרת
ועדת ההנצחה לאפשר למשפחות להנציח את יקיריהם ,כמו גן משחקים שהילד גדל ושיחק שם ולכן
נפתחת בפניהם האופציה הזאת.
ננה חן:
לא חשבתם לשים סף של מקסימום?
ראש העיריה:
זה המשפחה מחליטה.
ננה חן:
אם מגיעה משפחה שרוצה להנציח משהו שעולה בסופו של דבר  10מלש"ח והשתתפות שלנו אמורה
להיות  ,50%האם זה יכול לקרות?
ראש העיריה:
לא ,אנחנו לא נהיה שם.
ננה חן:
לכן אני מציעה שיהיה סף עליון.
ראש העיריה:
העירייה לא מתחייבת להשתתף בהנצחה ,כשזה מוקם התחזוקה היא על העירייה.
גיל גבריאל:
מה שננה אומרת לגבי היקפי מקסימום נשמע הגיוני וצריך לחשוב על מספר שמעבר לזה לא נעשה
פרויקט הנצחה.
עו"ד שפינדל:
בכל מקרה זה כפוף לתקציב.
ראש העיריה:
אנחנו נסכים שכל מקרה לגופו של עניין מגיע לועדת ההנצחה.
ננה חן:
עדיף שתנאי הסף יהיו יותר מעוגנים.
ראש העיריה:
אני מציעה להגביל את סכום המקסימום ל 300 -אלש"ח.
ננה חן:
אלא אם מגיע אדם שמוכן לקחת את כל התשלום על עצמו.
ראש העיריה:
אני מביאה לאישור את המלצות ועדת ההנצחה עם הטבלה שמצורפת ומהווה חלק בלתי נפרד ,עם
התוספת שהיקפי הפרויקט ינועו בין  50,000ל 300,000 -ש"ח ובמקרה בו קרובי המונצח יממנו
באופן מלא ,אזי ללא הגבלה.
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מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המלצת ועדת הנצחה ,מאושרת.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:00

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

