
 ע"א אב תש" חמישי י יו�   
 2010 יולי 22             

 22.7.2010מיו�  64' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

, שלו� ימי�, 'יובל דוידובי�, טל אשכנזי, עופר בוזי, ד יעקב נחו�"עו,  דוד יוס�:נוכחי�
 . אברה� בורוכוב, סבח יוס�

, שאול סאל�, עוזי אהרו�,  בנימינובחנ�, יחזקאל שקד, ליאת שוחט,  ננה ח� :חסרי�
� . אפי גוטמ

 . י'בנצי אזאצ, ד שלומית שפינדל" עו :משתתפי�

 :על סדר היו�

1. � .אישור להקמת תאגיד מי� משות� ע� עיריית יהוד מונוסו

 .3/2010' אישור התקשרות ע� חברת מילג� במסגרת מכרז פומבי מס .2

3. � .דרישת משרד הפני�י "עפ, אישור חוק עזר לביטול סעיפי עונשי

 .מינוי וועדת השקעות .4

 )18:09הישבה נפתחה בשעה  (

  אישור להקמת תאגיד מי� משות! ע� עיריית יהוד מונוסו�" 1' סעי! מס

 :ראש העירייה

 .מחויבות כל הרשויות המקומיות במדינה להתאגד בתאגידי מי�, כפי שנאמר בעבר

 .רוב הרשויות כבר מאוגדות ופועלות בהתא�

הודה נשארה בי� הרשויות שעדיי� לא התאגדו וסיבותיה היו מוצדקות לטובת אור י
אפשרה , אול� מאחר והחוק הוא חוק ואי� בכוונתנו לעבור על החוק. הקופה הציבורית

� .לנו רשות המי� להתאגד בתאגיד מי� משות� ע� עיריית יהוד מונוסו

ד מונוסו� בתאגיד מי� אבקש ממועצת העיר לאשר התאגדות העירייה ע�  עיריית יהו
 .משות�

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . תמאושר התאגדות העירייה ע�  עיריית יהוד מונוסו� בתאגיד מי� משות�: החלטה
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 20103/'  אישור התקשרות ע� חברת מילג� במסגרת מכרז פומבי מס" 2' סעי! מס

 :ראש העירייה

למכרז . ת חובות עירוניי�העירייה פרסמה מכרז פומבי לקבלת שירותי אכיפה וגביי
 . ר.ע.ג.אחת על ידי חברת מילג� והשניה על ידי חברת מ. הוגשו שתי הצעות

שהצעתה ,  המליצה לקבוע את חברת מילג�10.5.2010וועדת המכרזי� בישיבתה מיו� 
 .כזוכה במכרז, הינה הזולה

יא מבקש מהמועצה לאשר את המלצתה של וועדת המכרזי� ולקבוע כי חברת מילג� ה
 למת� שירותי אכיפה וגביית חובות עירוניי� עבור - 3/2010' מסהזוכה במכרז פומבי 

 .עיריית אור יהודה

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . תמאושר המלצתה של וועדת המכרזי�: החלטה

 י דרישת משרד הפני�"עפ,  אישור חוק עזר לביטול סעיפי עונשי�" 3' סעי! מס

 :ראש העירייה

חוק . י דרישת משרד הפני�"עפ, אשר חוק עזר לביטול סעיפי עונשי�מבקש מהמועצה ל
העזר וחוות דעתה של היועצת המשפטית לעירייה מצורפי� לפרוטוקול זה ומהווי� חלק 

 .בלתי נפרד ממנו

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .מאושר חוק עזר לביטול סעיפי עונשי� :החלטה

  מינוי וועדת השקעות" 4' סעי! מס

 :ייהראש העיר

להשקעת עודפי� זמניי� , על העירייה למנות וועדת השקעות, י הנחיות משרד הפני�"עפ
 .שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפי� זמניי� אחרי�

,  מזל זרחיה– גזברית העירייה -י 'בנצי אזאצ, ל העירייה"מנכ :חברי הוועדה יהיו
 .ד שלומית שפינדל" עו–היועצת המשפטית לעירייה 

 . מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה ומרכז ישיבות המועצה-  חמאני דוד :מרכז הוועדה

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .מאושר מינוי וועדת השקעות :החלטה

)18:15הישיבה ננעלה (  

    

 דוד יוס! דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה



 3

 

 ע"תש,  באב' י
   2010, י ביול21         

 

 
 
 
 

 לכבוד
 ראש העיר

 חברי מועצת העיר
 ,.נ.ג.א
 
 

� 2010 "ע " התש,)ביטול סעיפי עונשי�(חוק עזר לאור יהודה   אישור: הנדו
 
 

, בשיתו� ע� מחלק יעו� וחקיקה במשרד המשפטי�, במסגרת המהל/ שמובילה העירייה
 להעביר את חוקי העזר נדרשנו על ידי משרד המשפטי�, להפיכת ברירות קנס לברירות משפט

נושא זה אושר במועצה  –) עבירות קנס(לצו העיריות ) עבירות קנס(מצו המועצות המקומיות 
 .2010 בינואר 11ביו� 

 
לבטל את סעיפי , 982/ל "חוזר מנכבהתא� להוראות , נדרשנו על ידי משרד הפני�, במקביל

וסדרו בחקיקה ראשית בדר/ זאת משו� שסעיפי העונשי� ה, האישו� המופיעי� בחוקי העזר
עבירות (וכ� בצו העיריות ) עבירות קנס(ובצו המועצות ] 254בפקודת העיריות סעי� [אחידה 

 . ועל כ� יש לבטל את הכפילות הזו, )קנס
 

 לביטול סעיפי העונשי� בחוקי העזר ,שבנדו�חוק הנוסח , לאישור המועצה, מצור! בזאת
 . העזרעל פי הרשימה המפורטת בחוק , השוני�

 
שברירות  על מנת,  ברירות הקנס לברירות משפטאת המהל/ להפיכתהעירייה מובילה , כזכור

 א� הנאש� לא ,פסק די� מאת בית המשפטקבלת המשפט תהפוכנה לחלוטות ללא הצור/ ב
וכ� יחסו/ לעירייה דיוני� , מהל/ זה יחסו/ זמ� שיפוטי ודיוני יקר. הגיש בקשה יזומה להישפט

 . ויפנה לעירייה מועדי דיוני� לטיפול באישומי� נוספי� , נאשמי�רבי� בהעדר
 

 יהיה תק�אישור המועצה הינו שלב ראשו� במסגרת השינוי המבוקש וכי מהל/ כולו כי יובהר 
 . א/ ורק לאחר אישור משרד המשפטי� וכנסת ישראל ופרסו� דבר השינוי ברשומות

 
 
 

 ,בכבוד רב       
 

 ד"עו,    שלומית שפינדל      
   יועצת משפטית לעירייה      
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 2010ע "התש) ביטול סעיפי עונשין(חוק עזר לאור יהודה  

 :מתקינה מועצת עיריית אור יהודה לחוק עזר זה, 1 לפקודת העיריות254 - ו250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 : כל אחד מהם בטור בטליםהסעיפים כמצוין לצד' בחוק העזר המפורטים להלן בטור א .1

 '    טור ב  '                                          טור א
 הסעיף בחוק העזר                                      שם חוק העזר 

 14          19662ו "התשכ) הגנה על הצומח(חוק עזר לאור יהודה 

 7            19803ם "התש) הדברת מזיקים(חוק עזר לאור יהודה 

 7         19584ט "התשי) הדברת עשבי בר(חוק עזר לאור יהודה

 11          19805ם "התש) הוצאת אשפה(חוק עזר לאור יהודה 

 10          19806ם "התש) החזקת בעלי חיים(חוק עזר לאור יהודה 

  3          חוק עזר לדוגמא בדבר אחזקת מקלטים

  7ור יהודהעל ידי המועצה המקומית א

 7          19818א "התשמ) הסדרת גדר חיה(חוק עזר לאור יהודה 

 11                   19819א "התשמ) הסדרת השמירה(חוק עזר לאור יהודה 

 14          198010א "התשמ) העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר לאור יהודה 

 7          195811ח "התשי) חזירים ובשר חזיר(חוק עזר לאור יהודה 

 3          197112ב "התשל) חזיתות בתים(חוק עזר לאור יהודה למועצות מקומיות 

 10          195913ט "התשי) מודעות ושלטים(חוק עזר לאור יהודה 

                                         
 .197' עמ, 8נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 1
 .1024' עמ, ו"ת תשכ"ק 2
 .1747' עמ, ם"ת תש"ק 3
 .25' עמ, ט"ת תשי"ק 4
 .52' ו עמ"תשמ, 2049' ם עמ"ת תש"ק 5
 .1798' עמ, ם"ת תש"ק 6
 .1449' עמ, ו"ת תשל"ק 7
 .1352' עמ, א"ם תשמ"חש 8
 .1515' עמ, א"ם תשמ"חש 9

 .140' ג עמ"תשמ, 102' עמ, א"ם תשמ"חש 10
 .799' ח עמ"ת תשי"ק 11
 .418' ב עמ"ת תשל"ק 12
 .1418' עמ, ט"ת תשי"ק 13
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 3           198114א "התשמ) מניעת רעש(חוק עזר לאור יהודה 

 12           195815ח "התשי) מפגעי תברואה(חוק עזר לאור יהודה 

 8         196816ח "התשכ) חצרות וכניסות לבנינים,ניקוי מגרשים(חוק  עזר לאור יהודה 

 8            17חוק עזר לדוגמא בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית אור יהודה

 16                                          198018ם "התש) סלילת רחובות(חוק עזר לאור יהודה 

 42                                                    196919ט "התשכ) עגלות(ר לאור יהודה חוק עז

 6           198020ם "התש) עצים מסוכנים(חוק עזר לאור יהודה 

 8                                198121א "התשמ) פינוי חפצים מיושנים(חוק עזר לאור יהודה 

 9  195822ט "התשי) וח על כלביםפיק(חוק עזר לאור יהודה 

 7         195923ט "התשי) פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר לאור יהודה 

 9           196824ח "התשכ) צעצועים מסוכנים(חוק עזר לאור יהודה 

 5           195725ז "התשי) קביעת לוחות מספר בבנינים(חוק עזר לאור יהודה 

 15         198126א "התשמ) ות שחיהרחצה בבריכ(חוק עזר לאור יהודה 

 14         195827ט "התשי) רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם(חוק עזר לאור יהודה 

 18         על ידי המועצה) 2' מס(חוק עזר לדוגמא בדבר שווקים 

  28המקומית אור יהודה

 18         197429ד "התשל) שחיטת עופות(חוק עזר לאור יהודה 

                                         
 .1344' עמ, א"ם תשמ"חש 14
 .815' עמ, ח"ת תשי"ק 15
 .402' א עמ"תשמ, 886' ח עמ"ת תשכ"ק 16
 .2170' ה עמ"תשל, 3364ת "ק 17
 1466'  עמם"תש, 4117ת "ק 18
 .1747' ט עמ"תשכ, 2414ת "ק 19
 .1746' עמ, ם"ת תש"ק 20
 .715' א עמ"מ תשמ"חש 21
 .213' ט עמ"תשל, 202' עמ, ט"ת תשי"ק 22
 .612' ח עמ"תשמ, 1529, 241' א עמ"תשמ, 2675' א עמ"תשכ, 1421' עמ, ט"ת תשי"ק 23
 .1771' עמ, ח"ת תשכ"ק 24
 .821' עמ, ז"ת תשי"ק 25
 .1376 'עמ, א"ם תשמ"חש 26
 .289' עמ, ט"ת תשי"ק 27
 .1876' עמ, ם"ת תש"ק 28
 488' עמ, ד"ת תשל"ק 29
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 12         196330ג "התשכ) שימור רחובות(ור יהודה חוק עזר לא

 10         198031ם "התש) שיפוץ ושמירה על חזיתות בתים(חוק עזר לאור יהודה 

 8           196132א "התשכ) שמירת הניקיון ואיסור העישון(חוק עזר לאור יהודה 

 9         195833ח "התשי) תיעול(חוק עזר לאור יהודה 

 )2010 ביולי 14 (ע"באב התש' ג

_______________                                                                               
                                                                                      דוד יוסף 

                          ראש עיריית אור יהודה                                                   
 

                                         
 .1155' עמ, ג"ת תשכ"ק 30
 .436' ח עמ"תשמ, 1800' ם עמ"ת תש"ק 31
 1768' ב עמ"תשכ ,2398' א עמ"ת תשכ"ק 32
 .1543' ז עמ"תשל, 800' עמ, ח"ת תשי"ק 33


