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יום שני כ"ז אדר א תשע"ו
 07מרץ 2016

ישיבת מועצה מן המניין מס'  61מיום 7.3.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,איילה ברטה ,יחזקאל שקד ,אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,טל אשכנזי ,ליאור אגאי,
ימית קרקוקלי ,יניב דאון ,ליאת בן בסט ,סבח יוסף ,ננה חן.
חסרים :עופר בוזי ,ז'אנה כהן ,דוד חיון.
משתתפים :עופר תודר ,עו"ד שלומית שפינדל ,חמאני דוד.
על סדר היום:
 .1אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1206רכישת כלי אצירה.
 .2אישור תב"ר מס'  - 1359שיקום חזות והנגשה לשני מתחמים :שוק פריקסט ושוק גולדמן ע"ס
.₪ 1,000,000
 .3אישור עדכון לטבלת סגירת תב"רים לשנת  - 2016תב"ר מס'  1236בניית גני ילדים נווה רבין.
 .4תיקון חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע .2010 -
 .5אישור להתקשרות בהסכם עם מרכז מורשת יהדות בבל.
 .6הכרזה על אור יהודה כעיר מח"ר.
 .7פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות עזר.
 .8אישור פתיחת חשבון בנק יעודי לנושא הלוואות לסטודנטים.
 .9אישור למינוי מ"מ לגזברית העירייה על פי פקודת העיריות ואישור שכרו.
 .10מינוי אברהם בורוכוב למ"מ של אפי גוטמן ,בתפקידו כחבר מליאת הועדה לתכנון ובניה.
 .11הודעה למועצה על מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.
 .12הנחה על שולחן המועצה הסכמים להנחות ומחיקת חובות ארנונה.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:36
ראש העירייה:
אני רוצה לעלות לראש סדר הסעיפים את סעיף מספר  .5הסכם עם מרכז מורשת יהדות בבל שהוגש
לכם בישיבה האחרונה.
מבקשת לאשר להתקשר בחוזה חכירה בינה לבין עמותת מרכז מורשת יהדות בבל.
להלן דברי הסבר וחוות דעת היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל.
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מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר להתקשר בחוזה חכירה בינה לבין עמותת מרכז מורשת יהדות בבל.
)ליאת בן בסט ,סבח יוסף ,ננה חן עזבו את הישיבה בשעה (19:38
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סעיף מס'  - 1אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1206רכישת כלי אצירה
מבקשת לאשר סגירת תב"ר מס'  1206לרכישת כלי אצירה ,שהסתיים בגירעון בסך .₪ 181,947
הגירעון בתב"ר סופי ,ויש להעבירו לסעיף גרעונות סופיים בתב"רים.
המשרד להגנת הסביבה מימן את התב"ר בסך  ₪ 637,000והתקציב הרגיל היה  .₪ 159,000סך כל
התב"ר היה .₪ 796,000
הכנסות הביצוע מהמשרד להגנת הסביבה  .₪ 447,000 -המשרד לא מימן את היתרה .היינוו צריכים
לעשות גם עבודות בשטח והן לא בוצעו.
התב"ר היה מורכב משלושה סעיפים .אחד זה רכישת מיכלי איסוף ,קיבלנו עליו את מלוא התקציב,
רכשנו שלושה מכבשים וקיבלנו כסף בגינם .רכשנו שלושה דחסנים ולא קיבלנו את הכסף ,משום
שהם לא הותקנו בשטח .היות וכבר פג תוקף לא ניתן לקבל את הכסף.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את סגירת התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :סגירת תב"ר מס'  1206לרכישת כלי אצירה ,מאושרת.
)ליאור אגאי עזב את הישיבה בשעה (19:39
סעיף מס'  - 2אישור תב"ר מס'  - 1359שיקום חזות והנגשה לשני מתחמים :שוק פריקסט ושוק
גולדמן ע"ס ₪ 1,000,000
ראש העירייה:
מבקשת לאשר אישור תב"ר מס'  1359לשיקום שני מתחמים חזות והנגשה  -שוק פריקסט ושוק
גולדמן ע"ס .₪ 1,000,000
מקורות מימון :רזרבת מנכ"ל משרד הפנים  2015בסך .₪ 500,000
קרנות הרשות.₪ 500,000 :
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תב"ר מס'  1359לשיקום שני מתחמים חזות והנגשה  -שוק פריקסט ושוק גולדמן ע"ס
 ,₪ 1,000,000מאושר.
סעיף מס'  - 3אישור עדכון לטבלת סגירת תב"רים בשנת  - 2016תב"ר מס'  1236בניית גני ילדים
נווה רבין
ראש העירייה:
מבקשת אישור עדכון לטבלת סגירת תב"רים לשנת  - 2016תב"ר מס'  1236בניית גני ילדים נווה
רבין.
סכום התב"ר שאושר ע"י משרד ומועצת העירייה .₪ 2,678,550 -
 .₪ 2,912,584סה"כ תקבולים 12/6
 .₪ 2,533,090סה"כ תשלומים 12/6
 .₪ 234,034הגדלה ממשרד החינוך
 .₪ 379,493הפחתה מקרנות הרשות
העבודות במסגרת התב"ר הסתיימו ומבוקש לאשר סגירת התב"ר .מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושרת סגירת תב"ר מס'  1236בניית גני ילדים נווה רבין
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סעיף מס'  - 4תיקון חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע 2010 -
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תיקון חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע .2010 -
להלן דברי הסבר וחוות דעת היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל.
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טל אשכנזי:
אז מי שיש לו בית גדול ישלם יותר שמירה?
ראש העירייה:
זה החוק.
עופר תודר:
בכל מקרה זה הקטנת הנטל על בתי האב.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר תיקון חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התש"ע .2010 -
סעיף מס'  - 5אישור להתקשרות בהסכם עם מרכז מורשת יהדות בבל
סעיף הועלה לראש סדר היום ואושר פה אחד.
סעיף מס'  - 6הכרזה על אור יהודה כעיר מח"ר
ראש העירייה:
במסגרת החשיפה שלי למחלקת החינוך ,עולה תמונה די עגומה מההישגים של תלמידי העיר גם
באנגלית וגם במתמטיקה .במסגרת הרצון שלנו להכניס תוכניות שיעזרו לילדי העיר להתקדם
בתחומים האלה ,אנו רוצים להכריז על העיר כעיר מח"ר ,שזה מדע חלל ורובוטיקה .זה פרויקט של
הטכניון שמלווה את הילדים מהגן עד כיתה י"ב בתחומים האלה ,במטרה שילדי אור יהודה יהיו
המדענים של המחר.
התוכנית הזו קיימת כבר בכמה ערי פריפריה והתוצאות שבאו לידי ביטוי ,זה שיפור הוראתם של
המורים למתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה שהשתתפו בתוכנית ,גידול במספר התלמידים שיפנו ללימודי
ארבע וחמש יחידות במתמטיקה ומדעים .זו הצהרה של שר החינוך במסגרת חמשת הנושאים שהוא
מקדם השנה ,שיפור במוטיבציה של התלמידים ללמוד מתמטיקה ,מדע ,הנדסה וטכנולוגיה על
הרצף שמגן ילדים ועד לתיכון ושיפור משמעותי בתשתיות הפיזיות של בתי הספר ,מעבדות ,כיתות
מחשבים וכיוצ"ב ויתן מענה לקידום התוכנית הזאת.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים.
טל אשכנזי:
הבנתי שברמת השרון מתחילים ללמד אנגלית מגן חובה ,כדאי ללמוד ולהתרשם.
ראש העירייה:
יש פיילוט של תוכנית העשרה באנגלית בבתי הספר "אלונים" ו"סביונים" ובמידה וזה יצליח זה
ייכנס בשנת הלימודים הבאה לכל בתי הספר.
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סעיף מס'  - 7פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות
עזר
ראש העירייה:
מבקשת לאשר פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה לכספי מפעל הפיס שאינם מועברים בחשבונות
עזר.
עיקר פעילות חשבונות מפעל הפיס לפרויקטים שונים :מחשבים ,אולמות ספורט ,בנייה ציבורית,
כותר פיס ,בתי ספר ,גני ילדים וכו' ,מתנהלת בבנק דקסיה ישראל.
בהתאם להוראות תיקון מס'  50לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985 -לפתיחת חשבונות פיתוח
להקצבות מפעל הפיס ,אשר נכנס לתוקף בתאריך  ,1.12.2015הרשויות המקומיות מחויבות לנהל
את הקצבות הפיתוח המועברות אליהן על ידי מפעל הפיס ,בחשבון בנק נפרד.
במכתב מבנק דקסיה נרשם כי נערך לשינויים בחוק והשיק חשבון בנק יחודי ,בו תוכל הרשות
המקומית לנהל הקצבות אלו ,לרבות היות הקצבות הפיס המועברות לחשבון הפיתוח מוגנות
מעיקולים ,בהתאם להוראות החוק.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים.
סעיף מס'  - 8אישור פתיחת חשבון בנק יעודי לנושא הלוואות לסטודנטים
ראש העירייה:
מבקשת לאשר פתיחת חשבון בנק יעודי לנושא הלוואות לסטודנטים ,במסגרת הרפורמה והרצון שלו
להעצים סטודנטים בעיר ,קידמנו מהלך שבו סטודנטים תושבי העיר יוכלו לקבל הלוואות של עד
 ₪ 15,000לשנה לשלוש שנות לימוד של התואר ,שהעירייה תממן את הריבית וההצמדה לאותם
סטודנטים במסגרת המלגה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים.
סעיף מס'  - 9אישור למינוי מ"מ לגזברית העירייה על פי פקודת העיריות ואישור שכרו
ראש העירייה:
בהתאם לחוות הדעת של היועצת המשפטית המצורפת בזאת ,מבקשת לאשר את מינויו של רו"ח גיל
גבריאל כממלא מקום גזברית העירייה לתקופה של שלושה חודשים ,עד להשלמת הליך מכרז ומינוי
גזבר חדש לעירייה.
הסמכות למינוי מ"מ לגזברית העירייה נתונה לחברי המועצה מכח סעיף )167ה() (2לפקודת העיריות
)נוסח חדש(.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים.
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סעיף מס'  - 10מינוי אברהם בורוכוב למ"מ של אפי גוטמן ,בתפקידו כחבר מליאת הועדה לתכנון
ובניה
ראש העירייה:
מבקשת לאשר מינוי של מר אברהם בורוכוב למ"מ של אפי גוטמן ,בתפקידו כחבר מליאת הועדה
לתכנון ובניה.
להלן דברי הסבר וחוות דעת היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל.
 .1הרכב הועדה נקבע בסעיף ) 19א (1לחוק התכנון והבניה:
ועדה במספר רשויות מקומיות
.19

)א( במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת )להלן  -הרשויות
המרחביות( ,יהיה הרכבה של הועדה המקומית כזה:
) (1יושב ראש שימנה שר האוצר ,מקרב עובדי המדינה או שלא מקרב עובדי המדינה;
) (2שבעה חברים שימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים שהמליצו עליהם הרשויות
המרחביות ,בשים לב ככל האפשר לייצוג של כל הרשויות המרחביות ולמספר התושבים
של כל אחת מהן ,ובלבד שלא יתמנה עובד הרשויות הללו ושלפחות שניים מהממונים לא
יהיו חברי המועצות של הרשויות המרחביות;
) (3עד ) (7וסיפה – )נמחקו(.
)א (1) (1על אף הוראות סעיף קטן )א( ,במרחב תכנון מקומי ,שברשות מרחבית אחת לפחות
המצויה בתחומו ,מספר התושבים הוא שלושים וחמישה אלף או יותר ,יחולו הוראות אלה:
)א( הועדה המקומית תהיה בת  17חברים ותורכב מנציגי הרשויות המרחביות;
)ב( שר הפנים יקבע את מספר הנציגים של כל רשות מרחבית בועדה המקומית ,לפי היחס
שבין מספר התושבים של כל אחת מהרשויות המרחביות למספר התושבים הכולל של
הרשויות המרחביות שבאותו מרחב תכנון ,אך לא פחות מנציג אחד לכל רשות
מרחבית;

 .2כלומר ,הועדה מורכבת מנציגי הרשויות המרחביות! לא נקבע כי הנציגים צריכים להיות חברי
מועצה .לכן ,נראה כי גם נציגי ציבור יכולים להיות חברי ועדה ובלבד שנשמר ,ככל שניתן,
היחס להרכב הסיעות.
 .3אולם ,מאחר שהמליאה אצלנו כבר בחרה את  17חברי הועדה ,ובהם רק חברי המועצה ,בדקתי
האם ניתן למנות לחבר מליאה ממלא מקום ,ובאופן כזה למנות נציג ציבור כממלא מקום של
אחד החברים ]או אף מספר מ"מ למספר חברים[ ולאפשר לו להשתתף בישיבות הועדה.
 .4סעיף 48א לחוק התכנון והבניה קובע ביחס למינוי ממלא מקום ,כך:
ממלא מקום לחבר מוסד תכנון
48א) .א( מי שממנה חבר במוסד תכנון ,רשאי למנות לו ,בדרך שבה מתמנה אותו חבר ,ממלא מקום אחד
או יותר ,ואולם בישיבת מוסד תכנון ייצג אותו ממלא מקום אחד בלבד.
)ב( הכשירות הנדרשת מחבר נדרשת גם מממלא מקומו.
 .5מהחוק עולה כי קיימת סמכות למנות ממלא מקום לחבר בועדה .יש למנות אותו באותה הדרך
בה מונה חבר הועדה והכשירות הנדרשת מחבר נדרשת גם ממלא מקומו.
כלומר ,אם חבר הועדה אינו צריך להיות נבחר ציבור ,הרי שגם מ"מ אינו חייב להיות כזה,
ויכול להיות נציג ציבור.
 .6פסיקה התומכת במינוי נציגי ציבור ניתנה על ידי בית המשפט העליון בעניין דנג"צ 5361/00
חיים פלק נ' היועץ המשפטי לממשלה,
נט ) ,(04.01.2005) 145 (5ושם נפסק בדעת רוב ,כי:
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"מאגר עובדי הרשויות המקומיות המתאימים לשמש כנציגים בוועדות אלה הוא ,מטבע
הדברים ,מוגבל .האפשרות לבחור את נציגיה לוועדה המחוזית מקרב ציבור מועמדים רחב
יותר ,הכולל גם אנשים שמצד תפקידיהם או שיוכם המוסדי אינם קשורים בה ישירות,
מעניקה לרשות המקומית נגישות למועמדים פוטנציאליים ראויים רבים יותר .בקרב אלה
עשויים להימצא מועמדים שבזכות היותם בעלי השכלה ,ידע וניסיון בתחומי התכנון והבנייה
ייטיבו לייצג את עניינה של הרשות בוועדה המחוזית ,אף שאינם נמנים עם נבחריה ועם
עובדיה .נציגים כאלה יוכלו אף להעשיר את דיוני הוועדה המחוזית בידע ,במקצועיות
ובפתיחות רעיונית .בפסילתם מראש ובאורח גורף של מועמדים כאלה  -בלי שהדבר מתחייב
מלשון החוק ואף לא מתכליתו  -יש אפוא משום פגיעה באיכות עבודתן של הוועדות המחוזיות.
ודוק ,אין להסיק מדבריי כי על הרשויות המקומיות להעדיף מועמדים חיצוניים על פני
נבחריהן ועובדיהן .בבחירת מועמד שהוא נבחר או עובד ציבור אין כל פסול ,ובידי כל רשות
מקומית להעדיף כי נציגה בוועדה המחוזית ימונה מקרב נבחריה או עובדיה .אך כחברתי
השופטת פרוקצ'יה אף אני סבור כי בהיעדר נימוקים משכנעים לשלילת מינוים של אנשים
פרטיים  -או להגבלת מינוים למקרים נדירים  -יש להתיר את מינוים ,הגם שהדבר מצריך
זהירות מיוחדת[...] .
דעתי היא אפוא כי דין העתירות לדיון נוסף להתקבל במובן זה שיינתן פסק-דין הקובע כי סעיף
)7א() (12לחוק התכנון והבניה אינו מגביל את הרשויות המקומיות ואת שר הפנים במינוי נציגי
הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית לנושאי משרה נבחרים או לעובדי הרשויות המקומיות
שבאותו מחוז בלבד ,ומכאן כי העובדה שהעותרים לא נמנו עם נבחריה או עם עובדיה של
עיריית ירושלים ,לא הקימה לשר הפנים עילה מוצדקת להעבירם מכהונתם כנציגי העירייה
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים".
 .7ואם כך נכון באשר למינוים של נציגי הרשויות המקומיות לוועדה המחוזית ,בוודאי להשקפתי
שנכון לגבי נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המקומית עצמה.
 .8אשר על כן אני סבורה שקיימת סמכות למנות כממלא מקום בוועדה המקומית מי שאינו נבחר
ציבור ,אולם מומלץ לוודא היטב וביתר שאת היעדר חשש לניגוד עניינים.
 .9אוסיף כי מינוי ממלא המקום יעשה בדרך הקבועה בסעיף 48א לחוק ,הקובע" :מי שממנה חבר
במוסד תכנון ,רשאי למנות לו ,בדרך שבה מתמנה אותו חבר ,ממלא מקום אחד או יותר ,ואולם
בישיבת מוסד תכנון ייצג אותו ממלא מקום אחד בלבד ;".כלומר ,בבחירה של מועצת אור
יהודה -למליאת הועדה המקומית ,ובבחירה של הועדה המקומית עצמה -לוועדת המשנה שלה.
לגבי הצורך בפרסום המינוי ברשומות :למען הזהירות והסדר הטוב ,לא כל שכן מחמת מראית פני
הדברים ,אני בהחלט ממליצה שהמינוי – ככל שיאושר – יפורסם גם ברשומות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים.
)יחזקאל שקד יצא מחדר הישיבות בשעה (19:56
סעיף מס'  - 11הודעה למועצה על מינוי יועצת לקידום מעמד האישה
ראש העירייה:
מבקשת להודיע למועצה ,כי גברת מירה קהלני מונתה ליועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה,
עפ"י חוק הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה( התש"ס .2000 -
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סעיף מס'  - 12הנחה על שולחן המועצה הסכמים להנחות ומחיקת חובות ארנונה
ראש העירייה:
מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבות וועדת הנחות בארנונה בדבר הסכמי פשרה
למחיקת חובות ,לפי סעיפים  339 338לפקודת העיריות ועפ"י סעיף 2ו' לנוהל מחיקת חובות של
מנכ"ל משרד הפנים.
ועדת הנחות בישיבתה מיום  ,24.1.2016אישרה בקשות למחיקת חובות של  30נישומים בסכום כולל
למחיקה  ,₪ 4,432,802.20עפ"י סעיף  338בפקודת העיריות ובהתאם לנוהל למחיקת חובות של
מנכ"ל משרד הפנים.
ועדת הנחות בישיבתה מיום  ,1.2.2016אישרה הסדרי פשרה והחלת הנחה ל 15 -חייבים בסכום כולל
למחיקה  ,₪ 1,846,583עפ"י סעיף  339בפקודת העיריות ובהתאם לנוהל למחיקת חובות של מנכ"ל
משרד הפנים.
כל הסכמי הפשרה של ועדת הנחות בארנונה ,שהונחו על שולחן המועצה ,טעונים את אישור משרד
הפנים.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:58

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

