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פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  35מיו 21.4.10
נוכחי :דוד יוס ,עו"ד יעקב נחו ,עופר בוזי ,שלו ימי ,טל אשכנזי ,סבח יוס,
אברה בורוכוב ,חנ בינימינוב ,עוזי אהרו ,יחזקאל שקד ,שלו ימי.
חסרי :ננה ח ,ליאת שוחט ,אפי גוטמ ,יובל דוידובי!.
משתתפי :מזל זרחיה ,רמי ב סעדו ,דוד חמאני ,עו"ד שלומית שפינדל,
על סדר היו:
 .1מינוי חברי לועדה המרחבית לתכנו ובניה אור יהודה – אזור
 .2אישור פנסיה רפואית לעובד העירייה.
 .3החלפת חברי בוועדת תנועה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:16
ראש העירייה:
אני מבקש להודיע לפרוטוקול ,כי לפני כשלוש שעות קיבלה עיריית אור יהודה את
פרס שר הפני לניהול תקי של העירייה .הוא מוענק על שיפור מהותי בניהול
המערכת הכספית והמנהלית של הרשות .בשעה זו כולכ עדי להיסטוריה .לאחר
עשרות בשני שהעירייה היתה שרויה במצב כספי גרוע ,א לא קטסטרופלי ,לאחר
עשרות בשני שהעירייה נוהלה בצורה שלא נראתה למשרד הפני ,זכתה אור יהודה
היו להכרה שהעירייה שלה הצטרפה למועדו העיריות התקינות והמתוקנות .צילו
התעודה יצור לפרוטוקול והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממנו .צילו התעודה ג
יהבהב על המס* של אתר האינטרנט של העירייה ,כדי שכול כולל כול ואני מדגיש,
כול ,אופוזיציה ועיתונות ,ככל שתהיה צהובה ,יסתנוורו מהאור של המס*.
בשנה האחרונה כולנו היינו עדי למסע הכפשה של גורמי אינטרסנטיי ,שניסו בכל
מאוד להכניס מקלות בגלגלי ,להוציא את דיבת העיר רעה ,לפזר שמועות
ורכילויות זולות ,לגייס את העיתונות נגד העירייה ,נגד ראש העיר ,נגד החינו* ובכ*
להשחיר את תדמיתה של אור יהודה.
אני מקווה שהפרס הזה ,המעיד על ניהול העירייה בניקיו כפיי ,בשקיפות ,על פי
החוק והנוהל התקי ,ללא משוא פני ,ללא איפה ואיפה ,ללא חשש מאיומי,
מצעקות ,משביתות או הפגנות ,יגרו לאות צרי עי ואכולי קנאה לשתוק לתקופה
לא קצרה.
אני מבטיח לכ ,שהפרס הזה הוא רק הסנונית הראשונה ובעקבותיו יבואו פרסי
נוספי ,שאנחנו יודעי שה נמצאי בקנה.
אני מבטיח לכ שהעיר הזאת תגיע רחוק ממה שציפיתי.
אני מבטיח לכ שמהיו הפסקתי לשתוק.
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אני לא אבליג יותר על כתבה כזו או אחרת ,על שמועה כזו או אחרת וכל חומר שיש
בידי ,א הוא ישנו ,יגיע לגורמי ,כולל משטרה .אני מקווה שאת מביני שמדבר
איתכ אד אמי ,שמסוגל לעשות את זה.
אני רוצה להודות ,ראשית לחברי המועצה :סבח יוס ,שלו ימי ,שאול סאל ,עו"ד
עוזי אהרו ,יחזקאל שקד ,טל אשכנזי ,אברה בורוכוב ,עופר בוזי ,עו"ד יעקב נחו,
יובל דוידובי! ואפי גוטמ ,שכל אחד בתחומו ובמסגרת הסמכויות שקיבל ,פעל כדי
שנגיע למצב ההיסטורי הזה.
כמו כ ,אני רוצה להודות למנהלי המחלקות ,לעובדי העירייה ולמנכ"ל על עבודה
קשה מנשוא ,על סבלנות רבה ועל מוטיבציה ורוח גבית שה נתנו למערכת.
כמוב שמדובר בי היתר על ניהול מערכת כספית בצורה אחראית ,הכוונה היתה ג
על חיסול הגרעו השוט ,על צמצו משמעותי של הגרעו המצטבר ועל הקטנת
ההלוואות ,שהיו פרוסות לאור* שני.
מנכ"ל משרד הפני ,רו"ח גבריאל מימו ,אמר בטקס שהתעודה הזו היא אות
למופת .זו תעודה המעידה על הצטיינות בניהול העירייה.
צר לי מאוד שיש גורמי באופוזיציה שמבקשי ,מתחנני ומוכני לעשות כל דבר
על מנת לטשטש את ההצלחה של השלטו הקיי ,על מנת להכפיש גורמי בעירייה,
עד כדי כ* שחברת אופוזיציה ,אשר היתה מועמדת לראשות העיר ביקשה מאוד
מכתב ידיעות אחרונות ,אשר הזכיר לטובה את הפיתוח בעיר ,את היופי השורר בכל
מקו באור יהודה ,היא ביקשה ממנו לא לכתוב דברי טובי על אור יהודה .ג
כתבה זו תהיה חלק בלתי נפרד של הפרוטוקול.
כפי שאת שמי לב ,כ* זה ימשי* להיות .א יש מלחמה על תדמית ,הרי שהיא
נפתחה עכשיו.
עו"ד יעקב נחו:
אני רוצה לבר* את ראש העירייה ,שהוביל את המהל* הזה ,חברי הנהלה ,את
המנהלי ואת עובדי העירייה ,ואני חושב שהתושבי צריכי להיות גאי בקבלת
התעודה הזאת .מדובר בתעודה אובייקטיבית של הגו הכי חשוב שממונה על
הרשויות ,כ* שלא נית לבוא ולומר שהנושא הזה קשור לאיזה שה שיקולי
קואליציוניי או אופוזיציוניי ,אלא בס* הכל תעודה שמי שחושב נכו יראה בה
כתעודה שבאמת בלי שו הבדל של השקפה של התושבי אלא יראה בה דבר חיובי
ביותר לעיר ואני באמת מאחל ,כפי שראש העיר הביע קוד ,שזו תהיה הסנונית
הראשונה ונמשי* בדר* זו.
סבח יוס":
באמת אחרי  38שני שאני הייתי בתור חבר מועצת עיר ,זאת פע ראשונה שנתקבלה
תעודה כזאת ,או הוקרה כזאת ממשרד הפני ,כי אנחנו יודעי כל השני שמשרד
הפני הוא הרבה יותר מבקר אותנו והיו קיבלנו תעודה על ניהול תקי בזכות אותה
הנהלת העיר ,שעומד בראשה דוד יוס ,שהצליחה במש* תקופה קצרה להבריא את
העירייה .אני מאחל לדוד יוס הצלחה.
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עופר בוזי:
אני מצטר לברכות של החברי .אני חושב שהפרס הזה מעמיד את העיר שלנו
בשורה אחת ע ערי מוצלחות ,שמקבלות את הפרס .אני מביע תקווה שאנחנו רק
התחלנו את הדר* ונחזור למעמד הפרס הזה מדי שנה .אני רוצה לבר* את ראש
העירייה ,את הנהלת העיר ,את עובדי העירייה כול .הפרס הזה אינו מוב מאליו.
למעשה ,ניהול תקי ומצטיי מתבטא ג בעבודה קשה יומיומית של כל צוות
העובדי והנבחרי של העירייה .קבלת הפרס הזה משמעה ג לחצי שוני
ומשוני שמגיעי אל העובדי והנבחרי ובהחלט יש כא שינוי מדיניות ושינוי קו
וסטטוס של פעילות העירייה בכל הקשור לגביית כספי ,לניהול תקי בכלל וכמוב
שאת העבודה הקשה הזו אני שמח לראות בדמות הפרס הזה .אני מקווה שג ,כפי
שראש העיר אמר ,יהיו פרסי נוספי ג בתחו הזה וג בתחומי אחרי ,שאנחנו
מייחלי ומאחלי שיגיעו אלינו במהל* התקופה הקרובה.
עו"ד עוזי אהרו:
אנחנו מצטרפי לברכות .אני חושב שמת הפרס היו הוא תעודת כבוד לאור יהודה
בכלל ולעירייה בפרט ולעומד בראשה .ואני מקווה שנמשי* ונייצג כראוי ה את
התושבי וה את העיר בפני רשויות המדינה.
טל אשכנזי:
דבר ראשו אני מצטר לברכות ורוצה להגיד תודה לראש העיר באופ אישי .אמנ
אנחנו חברי קואליציה ,אנחנו לא נמצאי כא יו יו והעבודה השוטפת היא שלו
ותודה רבה .אני מקווה שביו שישי הקרוב בעיתו ,שתצא הכתבה בנושא ,נשמח
לראות את חברי האופוזיציה יתנו איזושהי הארה חיובית ,כי כמה חברי אופוזיציה
אמרו שלא קיבלו כוכבי יופי לאור יהודה ,אז את כוכבי היופי ,אני ממלי! לה לקבל
לעצמ ושאור יהודה תראה אי* שהיא נראית היו ,הולכת ומשתפרת ואנחנו נקבל
תעודה ממשרד הפני ,שהיא תעודת כבוד לעיר הזאת.
ראש העירייה:
בהמש* לדבריו של טל ,אנחנו נצל לכ מתו* עשרות מכתבי ,מכתבי פרגו
שנשלחי לעירייה ,כמה מכתבי שדווקא נשלחו מרשויות אחרות .אחד מה היה
מרמת השרו ,שראית אותו ולאחרונה קיבלנו מכתב מעיריית נס ציונה ,מקרית
עקרו ,אלפי מנשה ועוד .במכתבי האלה מביעי הכותבי ,שה בכירי בעיריות
שלה ,הערכה רבה לכל מה שקורה באור יהודה .ה כותבי ,שה באו לאור יהודה
לעשות סיור ביו ,התפעלו מהפיתוח שנעשה ברחבי העיר ,התלהבו מהעיצוב של
הכיכרות ומהרחוב הראשי ,מהניקיו ומהגינו .מרוב התלהבות ,ה חזרו ג בלילה
לביקור בעיר וה התפעלו שבעתיי מאי* הדברי נראי בתאורה.
יתרה מזאת ,היו שביקשו ממני את הפרטי לגבי פיתוח הכיכרות בצורה שאנחנו
פיתחנו ופנו ללשכת העיר כדי שנית לה את מספר הטלפו של האומ שעיצב את
הפרות ואת הכבשי ,כי בקרית עקרו רוצי לעשות מצגי דומי.
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טל אשכנזי:
יש לציי שבאירוע האחרו ,ביו ההולדת של השר בנימי ב אליעזר ,הוא פרג
ברמות למה שהוא ראה באור יהודה והוא פשוט לא האמי.
ראש העירייה:
את הציניות של כמה "עשבי שוטי" בעיר שמענו פה וש .את הקנאה וצרות העי
לגבי מונומנטי של בעלי חיי וציניות לגביה ,ג זאת שמענו .אבל הנה לכ .מה
שרואי אנשי שמגיעי לאור יהודה ואת יודעי זאת היטב מהחברי שלכ
ומבני המשפחה שגרי מחו! לישוב ,מה שה רואי זה מהפ* של ברחובות וה לא
מסתירי כלל וכלל את התפעלות.
יחד איתכ ,חבריי לקואליציה ,אנחנו נמשי* בדר* שלנו ,בלי להסתכל ימינה או
שמאלה ונוביל את אור יהודה למקו אחר וזאת בזמ קצר יותר ממה שתכננו.
שלו ימי:
אני מצטר לברכות ואני רוצה לציי שעיקר הברכות מגיעות בראש ובראשונה לראש
העיר .האמנתי לאור* כל הדר* ביכולתו של דוד ,שאנחנו מכירי מילדות ורק בזכותו
הגעתי לעירייה ובכלל לפוליטיקה .ואני בטוח שהוא יביא את העיר להישגי
משמעותיי בכל התחומי .כמוב תודה לכל חברי הקואליציה ,שיתו הפעולה ע
כול ולכל עובדי העירייה.
)ננה ח הצטרפה לישיבה בשעה (18:49
יחזקאל שקד:
בלי שו קשר לאופוזיציה או קואליציה ,אני מדבר באופ ענייני על כ* ,שאור יהודה
שינתה את פניה ,לזה אי אפשר להתכחש .אני מדבר על אנשי שנכנסי מבחו!
ואומרי לי את הדברי ,שפשוט ה לא מכירי את העיר .אני בטוח שדוד ימשי*
בעשייה שלו ,כי הוא איש שטח ואני הייתי מציע לו ,שאתה טוב בדברי אחרי ולא
צרי* להתעסק במלחמות .אני מבר* על הפרס ומקווה שיהיו פרסי נוספי.
)בנצי הצטר לישיבה בשעה (18:53
אברה בורוכוב:
אני מצטר לכל הברכות והרבה ברכות לראש העיר שלנו ,דוד יוס ,על העשייה שלו.
אצלנו יש פתג ,אומרי מה שרואי לא צריכי לספר ודוד באמת יש לו רצו ,אי*
שהוא הבטיח לנו שהעיר הזאת תהיה כמו בשווי!' ,חשבנו שזה יקרה במש* חמש
שני ,אבל אנחנו רואי תו* שנה את התוצאות ואני מבר* ,שאנחנו נעזור לו בעזרת
הש ונהיה לצידו ,יישר כוח.
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סעי"  $ 1מינוי חברי לוועדה המרחבית לתכנו ובניה אור יהודה – אזור:
ראש העירייה:
מבקש מעו"ד שלומית שפינדל להציג את הסעי.
עו"ד שלומית שפינדל:
סעי  19לחוק התכנו והבניה קובע הרכב של ועדה מקומית ,כאשר במרחב תכנו
מקומי יש יותר מרשות מקומית אחת .במקרה כזה יו"ר הועדה הוא הממונה על
המחוז או נציגו פלוס שבעה חברי שמונו על ידי שר הפני .כאשר אחת מהרשויות
המקומיות באותו מרחב מונה למעלה מ 35,000.תושבי ,משתנה הרכב הועדה והוא
הופ* להיות מורכב מ 17.חברי מנציגי הרשויות ,שר הפני קובע את מספר הנציגי
של כל רשות לפי יחס התושבי .אנחנו קיבלנו את מכתבה של הממונה על המחוז ב.
 ,18.4.2010שצירפה את מכתבו של שר הפני ,שקבע שמספר הנציגי של אור יהודה
בועדה החדשה יהיה  13נציגי ומספר הנציגי של אזור יהיה  .4כל רשות בוחרת את
נציגיה ,ככל שנית בהתא להרכב היחסי של הסיעות ,אחר כ* מתכנסי כל החברי
שנבחרו ובוחרי מבי החברי יושב ראש ובוחרי ג ועדת משנה בת  7חברי וזה
יעבור לפרסו ברשומות ואז הועדה מתחילה לעבוד.
ראש העירייה:
סיעת "זו הדר*" – בראשות דוד יוס –  4נציגי:
גב' שלומית דוט  .גיסי  .ת"ז .052342623
טל אשכנזי .ת"ז .035676196
עו"ד יעקב נחו  .ת"ז .050920578
עופר בוזי  .ת"ז .024166704
סיעת "ש"ס" – בראשות עו"ד עוזי אהרו –  2נציגי:
עו"ד עוזי אהרו  .ת"ז .057943722
נחו יעקב  .ת"ז .037275831
סיעת "נווה" – בראשות אפי גוטמ –  2נציגי:
אפי גוטמ  .ת"ז .055380836
יובל דוידובי!  .ת"ז .057345712
ליתר הסיעות במועצה – נציג אחד לכל סיעה:
"ישראל ביתנו" – חנניה בנימינוב  .ת"ז .016334369
"אני מאור יהודה" – ננה ח  .ת"ז .016343139
"נצ" – סבח יוס  . .ת"ז .049980030
"אור חדש" – ליאת שוחט  .ת"ז .025079989
"יחד בדרכי נוע" – אברה בורוכוב .ת"ז .014796130.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :החברי אושרו.
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)עוזי אהרו ,שאול סאל ויחזקאל שקד עוזבי את הישיבה בשעה (19:01
סעי"  $ 2אישור פנסיה רפואית לעובד העירייה:
דוד חמאני:
מבקש לאשר פנייה למשרד הפני בדבר אישור קצבה לעובד העירייה ,א.א ,.לאחר
החלטת וועדה רפואית מחוזית של עובדי המדינה ,אשר קבעה לו אובד כושר עבודה.
אנו פוני למשרד הפני לצור* קבלת אישורו.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
סעי"  – 3החלפת חברי בוועדת תנועה:
דוד חמאני:
לבקשת אפי גוטמ ,מבקשי לאשר בועדת התנועה  .במקו גיא הלוי את מר שמשו
מנשה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר.
)הישיבה ננעלה (19:05

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס"
ראש העירייה

