
 ו" תשסטבת' שני ב יום             
 2006 ינואר 2           

 12..6020מיום  69'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

אברהם , יחזקאל שקד, איציק דדוש, עוזי אהרון, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .חנן  בנימינוב, יעקב נחום, שלמה אלמליח, סבח יוסף, בורוכוב

  .מאיר חי בנימינוב, אפי גוטמן, ננה חן, ליאת שוחט,  דוד יוסף :סריםח 

 .מזל זרחיה, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .2006ים לשנת נטילת אשראי לזמן קצר בבנק

 )19:25  בשעהפתחההישיבה נ(

 19:27דוד יוסף וננה חן נכנסו בשעה 

 

 :ראש העירייה

 .2006נקים לשנת מבקש לאשר נטילת אשראי לזמן קצר בב

ליטה להמליץ בפני המועצה לאשר נטילת אשראי חוועדת הכספים דנה בנושא זה וה
 . בבנקים כמפורט להלן2006לשנת 

 . זמן קצר-מבנק אוצר השלטון המקומי  ₪ 5,800,000

 . זמן קצר-מבנק הפועלים  ₪ 1,400,000

 . זמן קצר-מבנק מרכנתיל  ₪ 200,000

 . זמן קצר-מי מבנק הבינלאו ₪  150,000

 .וחלף בהלוואה לזמן ארוךת זמן קצר ש-מבנק אוצר השלטון המקומי  ₪ 3,335,000

ההלוואות המבוקשות נדונו והומלצו בועדת הכספים ועומדות בפרופורציה ובמגבלות 
 . שמאפשר החוק

 .שההלוואות כפופות לאישור משרד הפנים, מיותר לציין

 . תנאי ההלוואות הם בהתאם למקובל בבנקים בכל עת במהלך השנה

 . היתר יאושר על פי הצורךח אושרו על ידי משרד הפנים ו" מלש7.2-כי ה, יצוין

 שכבר עלה גם בישיבה הקודמת, אין צורך לחזור על המצב הכספי של העירייה

 . עם שאלות ותשובות

 . מקום להודעות ואין על מה לריבגם אין , מאחר ומדובר בישיבה שלא מן המניין

 . אני מבקש לאשר את ההצעה
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 :מזל זרחיה

 הינן הלוואות מתבקשות לאור תקנות האשראי החדשות ,ההלוואות הקטנות לעיל
 .  המותרים5%-אז הן יכללו ב, ומאחר ותקציב העירייה צפוי לגדול

 :ראש העירייה

 ?הערות, למישהו יש שאלות

,  חןננה,  שקדיחזקאל,  אהרוןעוזי, בורוכובאברהם , בוזי עופר,  בוכבזהיצחק :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  דדושאיציק

  .שלמה אלמליח, יעקב נחום, דוד יוסף :נגד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )19:32הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          פעולות מינהל ולוגיסטיקהמתאם 



 ו" תשסטבת' שני ב יום             
 2006 ינואר 2           

 2.1.2006 מיום 07' מן המניין מס פרוטוקול ישיבת מועצה

, יחזקאל שקד, איציק דדוש, עוזי אהרון, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה" עו :נוכחים
דוד , חנן  בנימינוב, יעקב נחום, שלמה אלמליח, סבח יוסף, אברהם בורוכוב

 . ננה חן, יוסף

  .מאיר חי בנימינוב, אפי גוטמן,   ליאת שוחט:חסרים 

 .ח עזרא יהודה"רו,  אורה לנדא,מזל זרחיה, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .ז"ס יסודיים לשנת הלימודים תשס"אזורי רישום לבתי .1

' המצוי בשטח הכביש החדש בעורף רח, פיצוי למבשוב רחמים בגין פינוי שטח .2
 .הראשונים

 .סמכויות ליצחק דדוש .3

לפי פקודת המיסים " ממונה על הגבייה"מינוי סגנית מנהל מחלקת גבייה לתפקיד  .4
 ).גבייה(

 )19:33  בשעהפתחההישיבה נ(

 :ראש העירייה

שאחרי הישיבה , אני מבקש לעדכן את מועצת העיר: מבקש למסור הודעה אישית
לא ראיתי . פה מצד ראש העירהוגשה תלונה על ידי מר שלמה אלמליח על תקי, הקודמת

ראיתי את הניצוצות של , אך יחד עם זאת,  שנבדקה בבית החולים,את פרטי הפגיעה
זה החל בשריטה ונמשך באיבוד הכרה ונגמר , הפגיעה בכל העיתונות ועל פי העיתונות

 . באשפוז של יום אחד

צריכה  , ליצור פרובוקציות וללכת להעליל במשטרה,נפסדת הזאתההגישה הנלוזה ו
אם , כולל חקירה במכונת אמת, להיפסק ודרשתי מהמשטרה לחקור את האירוע עד תומו

 . על ידי מישהו אחר, או מחוצה לו, באולם הזה, אכן שלמה אלמליח נשרט בעירייה

כל מי שהיה כאן יידרש לתת תשובה במשטרה אם הוא שדרשתי ש, אני רק יכול לומר
, בין אם זה שכנו, בהיותו באולם כאןמה אלמליח ראה שריטה כלשהי על צווארו של של

על הטענות המופרכות של איבוד הכרה . אפי גוטמן ובין אם זה חבר מועצה אחר
 .והתעלפות לא מצאתי לנכון אפילו להתייחס

יתה פעולה באותה ישגם בה ה, דרשתי מהמשטרה לפתוח תיק ישן ודומה של פרובוקציה
כדי למסור , יד מסביבו מזעיקים את כל העיתונאיםשמישהו נלקח לבית חולים ומ, שיטה

, תיפסק ואני מתכוון לכך, כפי שאמרתי, השיטה הזאת. או את האגדה, להם את הסיפור
או בדה ראיות , שהעליל עלילה, שהחקירה הזאת תמוצה עד תומה ואם יש מישהו

 .  דברייעד כאן . תמוצה החקירה ויינתן הדיןעל כל אלה , ומישהו ששיתף איתו פעולה
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 :יעקב נחום

שלא כיבד את ,  שהיו בתקשורת ביחס לאותו אירוע,ראש העירייה דיבר על הניצוצות
לא של , אני לא רוצה להתייחס לפרטי התלונות. העיר הזאת ולא את העירייה הזאת

, אלא פשוט איך זה נראה גם בתוך העיר ואיך זה נראה מחוץ לעיר, שלמה ולא של יצחק
 . למנוע דברים כאלה בעתיד, אם בכלל, ןבמיוחד איך נית

 שנשאלנו מאז אותו ,כל מי שיושב פה מרגיש את התחושה מעבר לשאלות הרכילותיות
 שנשאלו ,ובלו אותן השאלותטמה קרה ואיך קרה ובאיזה מילים עסיסיות , יום ועד היום

 . יראלא גם מחוץ לע, לא רק ציבור בעיר הזאת, על ידי ציבור כזה ואחר ואני מודה

ולאו דווקא כדי שהדברים האלה לא יעשו , אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לעשות הכל
, אבל אנחנו, למרות שמבחינה משפטית וחקירתית הדבר צריך להיעשות, לשים את הדגש

 . איך הדבר הזה ימנע, שמסתכלים על הפן הציבורי של העניין

 תהיה מי  התחיל ואז התשובהואלים ילד בגן מישכמו שש, ני לא רוצה לרדת לרמהא
אבל במיוחד אלה שנטלו חלק ומן הסתם , שכולנו, אני פשוט רוצה.  הוא אשםשהתחיל

החלק של יצחק באירוע הוא שלא נתן לשלמה , הם היו גם ראש העירייה וגם שלמה
 . להשלים את ההודעה שלו

גם פונה לצד אני , מאחר ואמרתי לראש העירייה מה לפי דעתי הוא לא היה צריך לעשות
 , לא להגיב באופן התגובה שהיתה–לשלמה , האחר

 :ראש העירייה

הודעה מוסר מי שנפגע . יעקב נחום מבקש למסור הודעה. מבקש לעצור את הדברים
כל מה שיש לו לומר , עם כל הכבוד. הוא מבקש לפגוע, יעקב נחום לא נפגע. ממשהו

 אנחנו לא צריכים את הטפת אז, שהוא לא יעשה את מה שהוא עשה, לשלמה אלמליח
 . העירייה תסתדר בלעדיה. המוסר

 :שלמה אלמליח

ראש העיר מושך את , לאור שהאירוע נמצא תחת חקירה: מבקש למסור הודעה אישית
, בגיבוי העירייה, הדברים מפיהם של אנשים וסותם להם את הפיות ואני מצהיר בזאת

 . חקרו שםשיצחק בוכבזה ושלמה אלמליח ילכו למכונת אמת וי

 :ראש העירייה

 ?שואל את אלמליח מה צריך גיבוי של העירייה

 :שלמה אלמליח

 . זה עולה כסף

 :ראש העירייה

 . שלמה רק צריך להסכים וזה לא עולה כסף, המשטרה תעשה את הבדיקות בחינם
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 :שלמה אלמליח

ני מבקש על זה א. באולם זה הותקפתי על ידי ראש העיר בצוואר ובחזה, אני חוזר ואומר
ר תיק החינוך " שיתפטר כיו–' ב. שישעה את עצמו עד תום החקירה, מראש העיר

 . המחזיק בידו ויעביר את זה לאחד מחברי מועצת העיר

הוא . משפחתי פגועה מהידיים שראש העיר שלח אלי, שאני מאוד פגוע, אני חוזר ואומר
אני אומר . להרבה זמןהתקיפה שלו לא תישכח , אני עוד פעם חוזר ואומר, תקף אותי

 אדם שמרים יד על חברו נקרא רשע והידיים שנגעו בי יענשו –ך "דבר אחד מהתנ
גם כן שיענשו מהשמיים ואני משאיר , מהשמיים והעיניים האלה שראו והכחישו את זה

את כל החקירה הזאת בידי המשטרה ואני מבקש מחבריי מועצת העיר לומר אך ורק את 
שראש , יש לציין. מחר זה יקרה לכל אחד מהחברים שלי, זה אנימכיוון שהיום , האמת

שאני חזרתי בעשר בלילה והוא ראה אותי שאני מסתובב עם , העיר דיבר בעיתונות
, עקב זה.  למחרת שוחררתי מבית החולים1:25בשעה , אני מצהיר בזאת. האופניים

 . יתהן מילול, הן פיזית, מהפגיעה, ישבתי שבוע ימים בבית מהטראומה

 :ראש העירייה

מאחר , לא ניתנה זכות להודעה לשלמה אלמליח, כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, משיב
אחרי שסיים את דבריו הוא עזב את האולם מבלי לשמוע את , ובישיבה הקודמת

מבלי לשמוע את התשובה אין טעם לתת זכות דיבור שמבזבזת את זמנם של . התשובה
 . אלא אפשרות, שהיא לא זכות, ודעהבייחוד שמדובר בה, האחרים

 :ננה חן

, שבה בעצם התקרית הזאת קרתה, כחברת מועצה שלא נכחה בישיבת המועצה האחרונה
 . הפגיעה שלי הוא בעצם הפרסום. בכל זאת ברצוני להגיד משפט או שניים בנושא זה

 ז"ס יסודיים לשנת הלימודים תשס"אזורי רישום לבתי - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

 :כדלקמןז "ס היסודיים לשנת הלימודים תשס"בקש לאשר אזורי רישום לבתיהמ

 . אזורי הרישום בשנה הקודמת יישארו בתוקפם

, יםתלמידהכל בו ילמדו , רבין-ס הממלכתי בנווה"בד בבד יהיה אזור רישום חדש לביה
 .י המפה המצורפת בזאת"עפ, יצחק רבין, צפריר, ניצן: ברחובות יםהמתגורר

 .ס בהם הם לומדים"יוכלו להמשיך ללמוד בבתיה', ו', שיעלו לכיתות ה, םתלמידי

מעבר לשטח , מיפוי רישום תלמידים עולים חדשים בכפוף לאזורי רישום רחבים יותר
 .י קביעת משרד החינוך"עפ, יהודה-השיפוט של עיריית אור

עם נווה הרישום של נווה רבין בבית הספר החדש ישתנה אם ננהל , לשאלתו של עופר
 . במשמעות  החוקית של העניין, מונוסון בית ספר משותף
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 :דוד יוסף

שאלתי את מנהלת מחלקת החינוך שאלה בקשר להסדרי הרישום וקיבלתי תשובה 
 .  בעדעניינית ולכן אני מוכן להצביע

 :ראש העירייה

 ?מי בעד ההצעה

,  אהרוןעוזי,  שקדאליחזק, דוד יוסף,  בורוכובאברהם,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחק :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן, איציק דדוש,  חןננה

 .יעקב נחום, שלמה אלמליח :יםענמנ

 :דוד יוסף

 . אני נמנע, אני מבקש לתקן את הצבעתי

 . ההצעה התקבלה :חלטהה

המצוי בשטח הכביש , פיצוי למבשוב רחמים בגין פינוי שטח - 2' סעיף מס
 הראשונים' החדש בעורף רח

 :ש העירייהרא

על פי המסמך ,  60,000₪ פיצוי בסך 19הראשונים ' מבקש לאשר למבשוב רחמים מרח
 . ב וזאת כנגד פינוי שטח הדרוש לכביש"הרצ

 :דוד יוסף

 . אני רוצה לדעת מה כתוב בו, ב"ראש העיר התייחס למסמך הרצ

 :ראש העירייה

 . מגיש לדוד יוסף את המסמך לעיונו

 :דוד יוסף

 . אש העיר יפרט בנושא של הלול והעצים ולטובת מה זה היהאני מבקש שר

 :ראש העירייה

שאנחנו עומדים , דרך חדשהנועד לקדם מדובר בצורך בפריצת דרך חדשה וההסכם הזה 
אבל אני ,  אולי לא לשמחתם של כל מיני חברים כאן.ח" מלש2.5לסלול בהשקעה של 

להסכם  שמביא אותי , וזה הצורךמקווה שהרוב רואים את הדרך ומביטים בה בעין יפה
 . שהושג בעזרתו האדיבה של חנן בנימינוב

 :יעקב נחום

האם השטח המתפנה הוא שטח ? האם הסך הזה הוא מוסכם מראש על המשפחה
האם זה מהווה בסיס דומה לבעלי זכויות דומות ? או רק חזקה, שלמשפחה יש בעלות

 ?בסביבה
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 :ראש העירייה

או , לפנות ולדרושזכאי האזרח , ובכל מקרהבדקו נסיבותיו י, שקל לגופויכל מקרה י
 . תגיע לכל פשרה עם האזרח, שהעירייה במקרה שהיא יוזמת

שהוא בתחום מדובר במצב , לא מדובר כאן בבעלות. המשפחה מסכימה להסדר המוצע
 . תהיינה שאלות נוספותאלא אם כן , להיכנס לפרטיםהספקות ולא זה המקום 

 :דוד יוסף

 ?משרד הפנים, קרי, והאם נזקק לו אישור מגבוה? מתן הפיצוי הזה הוא הליך חוקיהאם 

 :ראש העירייה

 לעירייה ובין אם זה בין אם זה היועץ המשפטי, למתחייב בחוקכל הסדר כזה כפוף 
 . יהיו לפני מתן הכסף , הנדרשים,משרד הפנים והאישורים

כנגד היטלי פיתוח שתהיה בנייה  בעת, אלא בעתיד,  הכסף לא ניתן במזומן,בכל מקרה
 . הכל כאמור על פי האישורים המחייבים, או לאחר שש שנים, ויקוזזו מהיטלי הפיתוח

 :יעקב נחום

המשפחה כפי  .מכירים את המשפחההיות וגם חנן וגם אני , לאור מה שחנן אמר כאן
, לכן. כדאי שתבדקו את העניין, לא הביעה את ההסכמה לקבל את הסכום הזה, שהבנתי

 .האם רצוי להעלות את הסעיף 

 :ראש העירייה

יחזור כל צד למצבו , הסכם נחתם על ידי שני הצדדים ואם לא יהיה הסכם, בכל מקרה
 . יתחיל מחדש" המשחק"הקודם ו

 :שלמה אלמליח

שאמורים היו , גבי ויגאל,  מה שדיברו איתי בני המשפחה–' ב? יש הסכם או אין הסכם
 . שהם מתנגדים בתוקף, הם הביעו בפני, להיות פה

 . היא לא כשרה, בלשון המעטה, במילההם הביעו בפני התערבותו של חנן , נוסף לזה

 :ראש העירייה

 .כי כבר עניתי,  הראשונה של שלמה אין מה להשיבהשאלהעל 

רק להביע , אין לי מה לומר, י שלמה מבני המשפחה למועצת העירהולכת דברים על ידעל 
חד היה רוצה את פריצת לא כל א, וכבר אמרתי. שזהו תפקידו של חבר מועצהתמיהה 

 . אולי אין לתמוה, הדרך הזאת ולכן

אין לי מילים , שאמר שלמה אלמליח על חנן, ללא הסבר, דברים המכועריםבאשר ל
שמצמצמים את רשות הדיבור שלו ואני , תפלא שלמה אחר כך שלא י.להגדיר זאת

שהטיף לנו מוסר בתחילת הישיבה ושומע את הדברים ומסתכל , מתפלא על יעקב נחום
 .  כששלמה אלמליח יושב לצדו ומדבר כך, במקום להגיב להם, בפלאפון שלו
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 :חנן בנימינוב

הם , מהעירייהשאנחנו רוצים פטור , והם אמרו, אני הייתי שם והם אמרו, אלמליח
לא היה משכנע אותם ,  אלמליח לא היה הולך אליהם הביתהאם. רוצים לבנות אחורה

היום במקרה ראיתי את שני האחים . לא היה קורה, אל תסכים, אתה תקבל יותר כסף
היום אתה מביא לי ? האלה בבית הכנסת והם אמרו היום בישיבה אתה מביא לי מכתב

, כמו שאתה אומר, איך פתאום זה נהפך. א לך מכתב היוםאני מבי, אני אמרתי כן? מכתב
אלמליח לא יודע איך לחפש טריקים . זה שקר? שהם לא הסכימו ואני לקחתי בכוח

,  דוגמא.אני עושה, אם אני עומד על פרנציפ, לסכסך בין כל העולם ואלמליח טוב יודע
ניקיתי , בלוקיםהוצאתי את ה, כמה פעמים אני רבתי עם השכן שלו, בבית שלו אישית

 . הלך לבית משפט נגד הבחור, את השטח וגם עקף אותי

 )20:08מאיר חי נכנס לישיבה בשעה (

 :עופר בוזי

אני עדיין ,  בעקבות הישיבה הקודמת. שאמר אלמליח כלפי חנן,אני מצר על הדברים
חבר מועצה , באופן טבעי. אבל זה לא נראה באופק, שלמדנו את הלקחים, רוצה להאמין

שבדרך , וזה פינוילמען מטרות העירייה וברור שאם מדובר בחזה או אחר יכול לסייע כ
לכל חבר מועצה שיושב כאן , כלל הדבר רגיש ומלא בפרטי משא ומתן כאלה ואחרים

ברגע שבכלל קיימת , לקלקל כל חוזה פינוי קטן כגדוללנפץ או סביב השולחן לא בעיה 
 . אינה במקום, התערבות שלדעתי

אבל אם כבר הושגה איזושהי הסכמה עם משפחה , ה שקשור לגישור ופישור כןבכל מ
אני לא רואה את זה בעין יפה לבוא , תרשה לי בתור ידיד גם להגיד לך את זה, ושלמה

ההתערבות מראש או מלכתחילה , אני עונה לך, כי לפי דעתי וזה דוד, ולחבל בהסכם פינוי
אם בני המשפחה רוצים להעביר , עכשיו. נייןלא נדרשת ומסבכת את כל הע, יותר נכון

אבל . זה לגיטימי, או דרך דוד יוסף לעירייה, מסר דרך שלמה אלמליח או דרך עופר בוזי
 וגם ראש , שגישר וזה לגיטימי,כחבר מועצה, גם חנן, שנעשה הסכם, מה שאני כרגע יודע

בות שיחה שלך בעק, לפני מספר שעות,  מה שקרה.העיר מודעים לכך שהם מעוניינים
שהאשמות כאלה ושלמה , לסיום דבריי, אני רוצה לחזור ולהדגיש, אני מניח, איתם

אני לא , קודם ואמרת היום זה קורה לי ומחר זה קורה לכםכשאתה דיברת , אלמליח
יבואו אלי שמחר , אני לא רוצה שיקרה מצב, והאשמת את חנןרוצה שהיום אתה הכפשת 

שהם לטובת האינטרסים של , ני פועל מתוך מניעיםכאשר א, בטענה כזו או אחרת
גם כאשר , פועלים לטובת העירייה, אני מזכיר לכם, כחברי מועצה, העירייה ואנחנו

 . מדובר בהנחות במסים וכל דבר אחר

 :דוד יוסף

 . שלא התרגש מהמילה שנאמרה על ידי שלמה בנושא כשרות, טוב עשה חנן

 : בוזיעופר

 . זה מה שמשתמע מתוך הדברים שלך? יבל שוחדשחנן ק, מה אתה מתכוון

 :דוד יוסף

אולי יש כאן איזושהי טעות בניסוח , חנן הבין שהמילה הזאת הוחלפה במילה אחרת
לכן , שידוע כאחד שלא מוותר כשפוגעים בו, חנן. שום דבר לא הקפיץ אותו ועובדה שחנן 

 לעניין שעופר אמר שמישהו אני רוצה להתייחס, לגופו של עניין. הוא לא התרגש מהעניין
אבל מישהו פה ניסה לטרפד הסכם , אני לא יודע על איזה פרשייה מדובר, פה ניסה
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אם אלמליח היה , הוא אמר את הדברים מאי ידיעה, אני מאמין שעופר לא יודע. כלשהו
, אני רוצה לומר לעופר. אבל עופר דיבר על טובת העיר, אצל משפחה כזאת או אחרת

בי תמיר עם משפחת אבתקופה של ש, עוד לפני כן, ם בקדנציה קודמת שנחת,שהסכם
שבאו למשפחה ואמרו , דובר על סכום מסוים ובהתערבות של חברי מועצת עיר, צמח

ההסכם נפתח ומשפחת צמח זכתה , להם שאתם מופלים לרעה יחסית להסכמים אחרים
 . באפליה מתקנת

שמסביב לשולחן הזה צריכה , מלאהכשעופר מדבר והוא מדבר מכל הלב ובכנות , לכן
ה אנחנו לא צריכים על כל פיפס קטן שנאמר פ, אנחנו לא צריכים להתדרדר, להיות רגיעה

אני רוצה לכתוב הערת סוגריים . לקפוץ ולסכסך בין חברי העירייה, לאדם כזה או אחר
 כאשר הוא מניף את ידו, ראש העיר מתייחס מתחילת הקדנציה הזו בביטול (–לקורא 

ים של שכל קבכאילו עשרה , השמאלית בתנועה של מניפה כלפי חבר מועצה כזו או אחר
כאילו הוא החכם . נחתו לו דרך האוזניים תשעה מהם והשאר התחלק בין כל העולם

גורם , שהאווירה בישיבות היא טעונה, גורם לכךהזלזול שלו בחברי מועצת העיר . באדם
אלה או  מהקואליציה לא מגיעים בשלבים כהן מהאופציה והן, שחברי מועצת העיר

 גורם לכך שזה מרגיז את ראש העיר ואם זה .אחרים לישיבות מועצת העיר
הוא מוציא מכתבים ואם זה מהאופוזיציה הוא מתלונן למה הם לא , מהקואליציה

ההתנהגות הזאת לא ,  ולכןהוא מתייחס אליהם בזלזול, מגיעים וכאשר הם מגיעים
 ). ראויה

 :ירייהראש הע

, זה פיפס" לפחות לא כשר"מתפלא שהערה שהסדר שהשיג חבר מועצה עם אזרח הוא 
זה דברי סנגוריה לא מובנת בישיבה אחר . מועצה דוד יוסף לא רואה בו שום דופיהשחבר 

אז אם . לא ברור לי מה צריך להקפיץ את דוד יוסף. שבה קרה מה שקרה, אותה ישיבה
 ברור לי למה שלמה אלמליח קפץ וזרק את המקלדת אז לא, מילה לא צריכה להקפיץ

 . לגישתו של דוד יוסף, בישיבה הקודמת, והפך את המחשב

לא רק דברי השטות של דוד יוסף , כאשר מדובר על התבטאות ורמזים לכשרות ושחיתות
הם רמזים , מהישיבה הקודמת'  וכו"דרבי"על מי שעבד ועל מי שיעבוד ולא יעבוד ב

הינף יד שדוד לא , כזכור, ילה שאליה התייחסתי בביטול של הינף ידאלא מ, לשחיתות
אבל הוא מגיע כתגובה על דברי שטות ועל דברי השטות של דוד יוסף באותה , אוהב אותו

כאשר מישהו אומר לחבר מועצה שדבריו , אבל. רק ביטלתי בהינף יד, ישיבה לא קפצתי
 . לא אני קופץ ומתקומםא, אני לא מתייחס לזה כמו דוד יוסף, לא כשרים

עדרויות שלו מישיבות המועצה יעשרות הלהסביר לא משכנעת דוד יוסף נזקק בצורה 
לפחות ברמה של פרסומי , כי כאשר בקרוב נפרסם פורמט מהודר, לא יצלחההסבר שלו ו

 חודשים שעברו 24-את הנאומים שלו ואת הפרסומים שלו ב, הבחירות של דוד יוסף
 . יוסף כבר יתייחס הוא לעצמו בביטולאז דוד , מהקדנציה

 ?מי בעד

עוזי , יחזקאל שקד,  בורוכובאברהם,  בנימינובמאיר חי,  בוזיעופר, יצחק בוכבזה :בעד
  . יוסףסבח,  בנימינובחנן, איציק דדוש, ננה חן, אהרון

 .שלמה אלמליח :נגד

 .ודוד יוסףנחום יעקב :יםנמנע

 . ההצעה התקבלה :החלטה

)ה את הישיבהמזל זרחיה עזב(
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 סמכויות ליצחק דדוש - 3' סעיף מס
 :ראש העירייה

ר תרבות הדיור ותשתיות  לאשר האצלת סמכויות לאיציק דדוש בתחום שיפומבקש
לשכה עם שירותי , חבר המועצה, לרשות איציק דדושתועמד לצורך כך . עירוניות

, הו הערותיש למיש. אני מבקש את אישור המועצה למהלך הזה. קשורתותמזכירות 
 ?מי בעד ?שאלות

 . פה אחד :בעד

  .ההצעה אושרה :החלטה

לפי פקודת " ממונה על הגבייה"מינוי סגנית מנהל מחלקת גבייה לתפקיד  - 4סעיף 
 )גבייה(המיסים 

 :ראש העירייה

ממונה על "לתפקיד , סגנית מנהל מחלקת הגבייה, מבקש לאשר את רחל עמיאל
 ).יהגבי(לפי פקודת המסים , "הגבייה

 :שלמה אלמליח

אפי , דוד יוסף:  שבו חתומים ארבעה חברי עירייה,הוגש לראש העיר מכתב 1.12.05-ב
. ממונה על המחלקהבו דרשנו שימנה ראש העיר , יעקב נחום ושלמה אלמליח, גוטמן

ראש העיר כפה על חברי מועצת העיר  5.9.05 -ב. ומטעה אותנוראש העיר הטעה אותנו 
ראש . ולא פעמיים פנה ליעקב נחום בשאלה זאת או אחרתא פעם ל. למנות את עצמו

לא מוסיף שאני מביא ומתייעץ ? אני לא עורך דין? יעקב נחום, מה אתה יודע"העיר ענה 
לאחר , כל דבר שאני מביא למועצת העיר הוא חוקי" "?עם היועצים המשפטיים שלי

במקום לתת מנדט , עובדה שהיום ראש העיר". התייעצותי עם היועצים המשפטיים
שהדבר , בו העלה את הנושא הזה לפני חודש ואני מקווה, ועדת הביקורת, ציהילאופוז
שקיבלו מה גורלם של אלו ,  עד יום זה5.9.05 -מה, עקרונית, השאלה שלי היא. יתוקן

על זה ? או הסכם זה או אחר מראש העיר, ניה זאת או אחרתפ, הנחה זאת או אחרת
ל ענה לי שהוא לא יודע איפה היועץ "איפה היועץ המשפטי והמנכ, על כרג"דרשתי מהמנכ

יצחק ניסים , ל איפה היועץ המשפטי שלנו"בישיבה הקודמת שאלתי את המנכ. המשפטי
, לאחר ששאלתי אותו, היועץ המשפטי אמר למחרת. שנבצר ממנו להגיע, וענה ראש העיר

 . מאחר והוא הודיע שהוא בחופש, שנבצר ממנו להגיע

 :אש העירייהר

לא , שלא יודע לשמור על לשונו ולפי דוד יוסף לא יודע להתנסח כהלכה, שלמה אלמליח
 . יקבל תשובה לדבריו

 ?מי בעד

 .אחדפה   :בעד

 .  ההצעה התקבלה :החלטה

 )20:31הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה           פעולות מינהל ולוגיסטיקהמתאם



 ו"טבת תשס' ב שני יום              
 2006ינואר  2            

 12..0520מיום  71' מס ,מן המנייןלא ש ,חדתו מיול ישיבת מועצהפרוטוק

, יחזקאל שקד, איציק דדוש, עוזי אהרון, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה" עו :נוכחים
דוד , מינובחנן  בני, יעקב נחום, שלמה אלמליח, סבח יוסף, אברהם בורוכוב

 . מאיר חי בנימינוב, ננה חן, יוסף

 .אפי גוטמן,   ליאת שוחט:חסרים 

  .אריה מוריק, ח עזרא יהודה"רו, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .2004דין וחשבון מקוצר של מבקר העירייה לשנת 

 )20:32  בשעהפתחההישיבה נ( 

 :ראש העירייה

שהם לא הספיקו להתעסק , מפאת העובדה, מבקשת לדחות את הישיבההאופוזיציה 
 . מטענות המפורטות במכתבםבדוח הזה 

כבר  ואי קיום דיון בדוח ,על אף שדברי האופוזיציה לא מהווים בסיס למחדל שלהם
לעסוק בדוח הזה בחודש הקרוב " נוגהתע"לא נמנע מהאופוזיציה את , חודשים רבים

 . שאותה הם מאיישים ולא בדיוק עושים את עבודתם, במסגרת ועדת הביקורת

 : המבקר הפנימי-עזרא יהודה 

שלמה אלמליח ומחברי מליאת , ר ועדת הביקורת"מיואני מבקש זה מספר חודשים 
 . על מנת להעבירו למועצת העיר ,2004לדון בדוח הסיכומים של שנת , ועדהוה

חלק מהדוחות , יחד עם זאת. עדהועל ידי הולא ברורה לי הסיבה מדוע הדבר לא מבוצע 
 . ועדהוי בננידון באופן פרט

 )21:33הישיבה ננעלה בשעה (

_______________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" טבת תשסג" כשני יום 
 2006 ינואר 23            

 123..6020מיום  72'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

עוזי , אברהם בורוכוב, ליאת שוחט, ננה חן, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, יחזקאל שקד, אהרון

 .עופר בוזי, סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, אפי גוטמן,  דוד יוסף, שלמה אלמליח:חסרים

  .אמיריובל , מזל זרחיה, ד ניסים יצחק"עו :משתתפים

 :על סדר היום

 2006ן קצר לשנת אישור משכון הכנסות עצמיות לבנק הפועלים בעבור אשראי זמ .1
 . 1,400,000₪בסך 

 .ח" אלש150חינוך בסך  תיקון מפגעי בטיחות במוסדות - 1042' ר מס"אישור תב .2

 .סיוע תקציבי מיוחד של משרד החינוך: מקור המימון

 .2006 תכנית פיתוח לשנת -רים "אישור תב .3

 )20:46  בשעהפתחההישיבה נ(

אישור משכון הכנסות עצמיות לבנק הפועלים בעבור אשראי זמן קצר לשנת  - 1סעיף 
  1,400,000₪ בסך 2006

 :ראש העירייה

 2006כנסות עצמיות לבנק הפועלים בעבור אשראי זמן קצר לשנת משכון המבקש לאשר 
 .2.1.2006 מיום 69' שאושר בישיבת המועצה מס,  1,400,000₪בסך 

 . הדבר נדון בועדת כספים והומלץ לאישור

 . נוסח המשכון כמקובל בבנק ובאישור היועץ המשפטי

 ?מי בעד

 . פה אחד  :בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 150 תיקון מפגעי בטיחות במוסדות חינוך בסך - 1042' ר מס"שור תבאי - 2סעיף 
 ח"אלש

 :ראש העירייה

 .ח" אלש150 תיקון מפגעי בטיחות במוסדות חינוך בסך - 1042' ר מס"תבמבקש לאשר 

 .סיוע תקציבי מיוחד של משרד החינוך: מקור המימון

'  ביום שלישי גועצהלחברי המנשלח , ר"ל העירייה לאישור התב"מכתב הבקשה של מנכ
 .3.1.2006, ו"טבת תשס
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 . ר נדון בועדת הכספים והומלץ לאישור"התב

 ?מי בעד

 .  פה לאחד:בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 2006 תכנית פיתוח לשנת -רים " אישור תב- 3סעיף 

 :ראש העירייה

 שנשלח לפני , אשר הוצג בפני החברים במסמך,רים על פי הפירוט"מבקש לאשר את התב
ב "הצעת התקציב מצ. 2006שכותרתו תוכנית פיתוח לשנת ,  ימים10-למעלה מ

 . לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

וכן לציין  ₪ 200,000מבקש להוסיף לטבלה תקציב לגן אשכול עבור עיצוב אמנותי בסך 
ן במסגרת יגאל אלו' הכוונה גם לכניסה מרח, יהדות קנדה' בתקציב של הכניסה מרח

 . אותו תקציב

, ו"ב טבת תשס" ביום חמישי ילחברי המועצהנשלחה , רים"בפירוט התבתכנית הפיתוח 
12.1.2006 

 . רים נדונו בועדת הכספים והומלצו לאישור"התב

 . ברשימה אינו מהווה סדר עדיפויותהסדר 

ש באופן או לא מתממ/ אם מקור מימון כזה או אחר ו,ר יכול שיהיה חלקי"התב, כמו כן
ון בלי קשר למקורות המימ, ר יכול שיהיה רק ממקור מימון אחד"התב, וכמו כן, מלא

 .האחרים

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 .  ההצעה התקבלה :החלטה

 :ראש העירייה

שחברי המועצה מהאופוזיציה לא מצאו לנכון להגיע לישיבה החשובה , מביע צער על כך
אפשר , יחד עם זאת. 2006 של אור יהודה לשנת נדונה תוכנית הפיתוחשבה בעצם , הזו

בצעת מת, כפי שהתגבשה לפני שנתיים, שתוכנית הפיתוח של העיר, להיות שבע רצון מכך
יר ואפשר לומר גם בצעדים מהירים ואני מקווה שכך יהיה צעד אחר צעד בכל חלקי הע

 . גם בשנה זאת

 )21:05הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" טבת תשסג" כשני יום 
 2006 ינואר 23            

 123..6020מיום  37'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

עוזי , אברהם בורוכוב, ליאת שוחט, ננה חן, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
 . עופר בוזי, איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, יחזקאל שקד, אהרון

  .סבח יוסף, ד יעקב נחום"עו, אפי גוטמן, דוד יוסף, למה אלמליחש: חסרים

 , אמיר יובל, מזל זרחיה, ד ניסים יצחק"עו :משתתפים

 :על סדר היום

 .2006תקציב העירייה לשנת 

 .12.1.2006, ו"ב טבת תשס"הצעת התקציב נשלחה אליכם ביום חמישי י

 )21:30  בשעהפתחההישיבה נ(
 :ראש העירייה

תוך צמצום , כפי שהוצג בחוברת שנשלחה לחברים,  את תקציב העירייהמבקש לאשר
, בכל מחלקה מההוצאה העירונית, יחסית למפורט בספר התקציב 2.5%-ההוצאות ב
 .  וזאת על מנת להביא לאיזון התקציב, שאינן שייכות למחלקות,כולל פעולות

 בפני ראש העיר  הוצגושבו ,החברים הנוכחים שמעו הסברים בצהריים בפורום קודם
אשר ראש העיר לקח על עצמו להביא למימונם מהתקציב , מספר פרויקטים חשובים

ימצא לעניינים אלה מקום בתקציב , ר" במידה שההוצאה לא תתאים מהתב.הבלתי רגיל
מסמך ההבנות מצורף לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו וראש העיר מתחייב . הרגיל

 .לקיים אותו

סדר מדובר בסדרי גודל של פעולות ופרויקטים ב, הדברים בפרופורציה כדי להעמיד את 
 .ח" ש200,000-גודל של כ

 . והומלץ לאשר את התקציב במועצת העירכספים  התקציב נדון בועדת 

העלה הערות בישיבת ועדת הכספים והערות , סבח יוסף, כי חבר המועצה, מבקש לציין
 .  באחוזים המוצעים על ידיבון במסגרת צמצום התקציבלקחו בחשיאלה י

 :הערותיו של סבח יוסף מפורטות להלן

כי , ח" מלש5יש לצמצם את התקציב בלפחות . התקציב שהוגש לנו הוא לא מאוזן"
בפרט שבארנונה הוספנו השנה עוד , אני לא מאמין שנגיע ליעד, אנחנו יודעים מההכנסות

זה יהיה הישג , ח" מלש5-ם נגיע לא. אני לא מאמין שנגיע לזה, ח מגביית חובות" מלש10
הוא , פנינוהאומדן המונח כשהשנה , ח גביה מארנונה" מלש52- הגענו ל2004בשנת . גדול

 פעולות -בפעולות הרווחה : יש לצמצם בכמה פעולות, לדעתי. ח מארנונה" מלש68
 מי אלה -תכנון ובניה . ח" מלש4-הרווחה במשך שלוש השנים האחרונות עלו יותר מ

 ."ח" אלש60- ל30-עבודות קבלניות זה השתנה מ? ת האנשים שמקבלים שכרחמש

הוריד את  ל-והעבודות הקבלניות . אני מבקש לבדוק האם ניתן לצמצם אחד מהחמישה"
 ".60,000זה לאפס במקום 

 "?מהי,  יש כאן משרה וחצי-ועדה לבניין עיר "
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 :מזל זרחיה

 וכן 2006א לשנת "ת פירוט תקן כקול כחלק בלתי נפרד ממנו אמצרפת לפרוטואני 
 :מסבירה את עיקרי התקציב כדלקמן

 : הוגשה לא מאוזנת2006הצעת תקציב לשנת 

 ;159,994,000 כ הוצאות "סה

 ;157,549,000  כ הכנסות"סה

 .2,445,000  גרעון בסך

 פעולות יקוצץ התקציב לכן יש להחליט באילו, להיות מאוזןתקציב העירייה אמור 
 . לאיזוןלצורך הגעה 

 ,תוספת אוכלוסיה,  תקציב זה כולל התאמה לשינויים השונים בשטח:תקציב הוצאות
גורמת לתוספת משמעותית בהוצאות אגף , הנובעת בעיקר מאכלוס שכונות חדשות

 . ע"שפ

 הכוללים עדכון ביחס לכמות התלמידים במוסדות השונים , חלו שינויים-באגף החינוך 
 . ובפרויקטים

 ,ת משמעותית בעקבות הצורך בטיפול פרטני בחוסים חדשיםפס חלה תו- באגף הרווחה
 70% -יש לציין שכ, יחד עם זאת. שנדרשנו לשלב במוסדות שונים וכן תוספת פעולות

 . מכוסה על ידי משרד הרווחה

 . ח" מלש2.5 - צומצם השנה בכ-פירעון מלוות ומימון 

נה קודמת על סמך בוה יותר משח ג" מלש6 -הכנסות ארנונה תוכננו ב :תקציב הכנסות
הן , הן מתוספת נכסים,  המתבססים על הגדלת החיוב הנגזר,יהנתוני מחלקת הגב

 .  שחלה בתעריפי הארנונה,מפעילות אינטנסיבית של גביה והן מהתוספת

 יערך במהלך ,ארנונהמ בהכנסות 10% -מאחר ומדובר בתחזית הצופה תוספת של כ
 .  שהצבנו לעצמנו,ון את העמידה ביעדהשנה מעקב צמוד לבח

 .  נדרש לערוך עדכון בצד ההוצאות,יה מהותיתיבמידה ותהיה סט

 :ראש העירייה

 החשובה של תכנון מביע צער על כך שהאופוזיציה לא מוצאת לנכון להשתתף בישיבה
במקום , נתפלא מדוע מתעוררות שאלות וטענות באיחורהעבודה השנתית ואחר כך 

 . מהלהתקדם קדי

 :חנן בנימינוב

 ?מהו התקציב לתרבות תורנית

 :ראש העירייה

כי לתרבות תורנית פלוס מעמד האישה הוקצבו בספר התקציב , אני מציין בפני החברים
 והם כתובים ברזרבה לפעולות והרזרבה הזו תיועד לתרבות תורנית ולקידום  200,000₪

המשרתת את , ות קיימת משרהשבמסגרת תקציבי המשר, מן הרצוי לציין. מעמד האישה
 . מערכת הגנים של יפה נוף ואי אפשר שלא לראות בזה מימון של תרבות תורנית
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 :מזל זרחיה

לבקשת ראש העיר מבהירה ומעבירה הוצאות הרשומות בספר התקציב לסעיפים 
 . כמפורט להלן וגם זה יהיה חלק בלתי נפרד מהצעת התקציב, הנכונים

 200,000יועברו , 600,000 העומד על סך של ,9920-960פרו מסעיף רזרבה לפעולות שמס
 : לסעיפים הבאים₪ 

 .  140,000₪ סך - פעילות תרבות תורנית 8270-981' לסעיף מס

 .  60,000₪ סך - פעילות נשים 8240-980' מסלסעיף 

 ₪ 200,000סך  , רזרבה לעמותות9920-810 יעבור מתקציב -לגבי תמיכות לעמותות 
 .8240-812' ה בעמותות מסתמיכלסעיף 

 :עוזי אהרון

 היחידים הממוקמים בשכונת ,התגבור של העירייה בהשתתפות של סייעת בגני הילדים
מצוקה ומאוכלסים בעיקר על ידי ילדים ממשפחות מצוקה ובשנים האחרונות חלק נכבד 

צם ו בעדיפות עליונה את שיבוהציבכאשר גני ילדים יפה נוף , מבני הקהילה האתיופית
ועל זה יעידו  התוצאות גבוהות ביותר .לדי הקהילה האתיופית וחיזוקם ברשת הגניםשל י

דווקא , ולדעתיובצדק ניתן בדין ,  שניתן, אותו סיוע.החינוך והרווחהראשי מערכת 
בכדי שנזכה לפחות , בשכונה זו יש לתת את כל המשאבים ולהשקיע אותם באותם ילדים

 .  עם השכלה וידע ושיבוץ נכון במסגרת הקהילההשני יצא ממעגל העונישהדור 

 :ראש העירייה

אני לא יכול להימנע מלהתייחס , מאחר ועוזי הזכיר נושא רגיש של העדה האתיופית
שהחינוך של בני העדה האתיופית צריך להיות מופקד ברשת , אני לא בטוח. לנושא זה

אבל אם עוזי עוסק , א נוגדאת תפיסתי זה דווק. של שכונת מצוקה דווקא, שיקומיחינוך 
איפה מגיע הילד בבית , בסופו של דבר, השאלה היא. אז אני רק יכול לברך אותו, בכך

בסופו של דבר רשת הגנים של יפה נוף לא מציעה המשך של מערכת כי , הספר היסודי
, על שנה אחת וכמובןבחינוך ליטול אחריות  אי אפשר .יה הזאתישקולטת את העל, חינוך
 של רשת החינוך יפה נוף ואני תמיד אשמח ני אומר זאת מלגרוע מפעולתה החשובהאין א

 .ג את עצמו כמטפל באוכלוסיות מצוקהתייאם אף אחד לא י

 ₪ 15,000אקח על עצמי להשיג תוספת של , במסגרת התחייבויותיי במסמך דלעיל
  . לפעילות הנשים של ננה

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 .  אושר2006ה לשנת תקציב העיריי :החלטה

 )21:56הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ט טבת תשס" ראשון כיום  
 2006 ינואר 29             

 192..6020מיום  47'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, עופר בוזי, סבח יוסף, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .עוזי אהרון, ליאת שוחט, איציק דדוש, יחזקאל שקד, חנן בנימינוב

  .ד יעקב נחום"עו, ננה חן, אפי גוטמן, שלמה אלמליח,  דוד יוסף: ריםחס

  .ד ניסים יצחק"עו :משתתפים

 :על סדר היום

אישור המלצת וועדת תמיכות בעניין הקצבת ביניים לתמיכה בעמותת המצטיינים 
 .2006על חשבון שנת , בספורט באור יהודה

 )19:09  בשעהפתחההישיבה נ(

 :ראש העירייה

 לעמותת המצטיינים 1/12, כולל עמותות, לאשר במסגרת תקציב העירייה שאושרמבקש 
 . בספורט וזאת בהמשך להמלצת ועדת התמיכות

,  מדובר בעמותה פעילה.המסמכים שהגישה העמותה לועדת התמיכות נמצאו תקינים
שהשנה , ענייןמתוך ,  יש עניין ציבורי להבטיח את ההמשכיות.בעניין ציבורי חשוב

 .  תשיג את המטרה של העלאת הקבוצה לליגה גבוהה יותרגם העמותה

 . שהשתתפה בועדת התמיכות והציגה עמדה דומה, הצעה זו גם על דעת גזברית העירייה

 :עוזי אהרון

 . שמקיימת פעילות בשבת, מאחר ומדובר בעמותה, אני ויחזקאל שקד נמנעים

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

איציק , מאיר חי בנימינוב, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, בוזיעופר ,  יצחק בוכבזה:בעד
 . סבח יוסף, חנן בנימינוב, דדוש

  .יחזקאל שקד,  עוזי אהרון:יםנמנע

 . ההצעה אושרה: החלטה

 )19:15הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד
 ראש העירייה          ל ולוגיסטיקהמתאם פעולות מינה



 ו" תשסשבט ח" ראשון כיום  
 2006 פברואר 26             

 6020.2.62מיום  57'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

מאיר חי , חנן בינימנוב, אברהם בורוכוב, יוסף סבח, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .ליאת שוחט , יחזקאל שקד, עוזי אהרון, בנימינוב

, ד יעקב נחום"עו, י גוטמןאפ, דוד יוסף, איציק דדוש,  חןננה, שלמה אלמליח :חסרים
 .עופר בוזי

  .מזל זרחיה, יריובל אמ :משתתפים

 :על סדר היום

 . 25,000₪בסך ,  בניית בית כנסת יקותיאל אדם- 996' ר מס"אישור להגדלת תב .1
 .קרנות הרשות: מקורות המימון

צה ביום חמישי ר נשלח לחברי המוע"ל לאישור התב"מכתב הבקשה של מנכ
26.1.2006. 

 .31.12.2005רים להגדלה וסגירה ליום "רשימת תב .2
המועצה ביום רים נשלחו לחברי "מכתב הבקשה של גזברית העירייה ורשימת התב

 .26.1.2006חמישי 
 )19:20  בשעהפתחההישיבה נ(

  25,000₪בסך ,  בניית בית כנסת יקותיאל אדם- 996'  מסר"הגדלת תב - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה
 ₪ 25,000 בסך , לבית הכנסת יקותיאל אדם996' ר מס"מבקש לאשר הגדלת תב
 ועל בסיס התחייבות והמחאה של המתפללים כנגד זה להוסיף ,ממקורות קרנות הרשות

 .  ר"להגדיל את התב ₪ 45,000 בסך הכל . 20,000₪עוד 
  ?מי בעד. ההצעה נדונה והומלצה על ידי ועדת הכספים

 פה אחד :בעד
 .ההצעה התקבלה :החלטה

 31.12.2005רים להגדלה וסגירה ליום "רשימת תב - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה
 אשר הפעילות בהם הסתיימה בשנת הכספים ,רים"מבקש לאשר הגדלה וסגירת תב

 . ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול"רים רצ"טבלת התב. 2005
  ?מי בעד. ספיםההצעה נדונה והומלצה על ידי ועדת הכ

 פה אחד :בעד
 .ההצעה התקבלה :החלטה

 )19:27הישיבה ננעלה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" תשסשבט ח" ראשון כיום   
 2006 פברואר 26             

 
 26.2.2006 מיום 76' מס, שלא מן המניין, פרוטוקול ישיבת מועצה

מאיר חי  ,נוביחנן בנימ ,אברהם בורוכוב ,יוסף סבח, הד יצחק בוכבז"עו :נוכחים
 .עופר בוזי ,ננה חן ,ליאת שוחט  ,יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,בנימינוב

 .ד יעקב נחום"עו ,אפי גוטמן ,דוד יוסף ,איציק דדוש ,שלמה אלמליח :םיחסר

 .מרים ארז 'אדר , הורוביץ משה , מזל זרחיה , ר אמיובלי :משתתפים

 :על סדר היום

 .הקצאת החנויות של הביטוח הלאומי .1

 .אישור סיכום פגישה שנערכה עם חברת החשמל בעניין תעריפי הארנונה .2

 . מילגם לסילוק תביעותחוזה להתקשרות עם חברת .3

 .סמטת במעלה - אישור הסכמי פינוי בינוי במתחם העצמאות .4

 .בין העירייה לבין משרד הבינוי והשיכון 4.1

 .מ"בין העירייה לבין חברת מבני תעשייה בע 4.2

 .אסירי ציון  -אישור הסכמי עיבוי במתחם דגניה  .5

 .בין העירייה לבין משרד הבינוי והשיכון 5.1

 .מ" מבני תעשייה בעבין העירייה לבין חברת 5.2

 .אישור מחודש להסכם הארנונה עם אולם קינגסטון .6

 .אישור מחויבות לעמותת המצטיינים בספורט באור יהודה .7

 .לבקשת ננה חן -רביבה אנוקוב כחברה נוספת בוועדות תנועה ותחבורה   'מינוי גב .8

 )19:30ה הישיבה נפתחה בשע(

 הקצאת החנויות של הביטוח הלאומי - 1' ססעיף מ

 :ראש העירייה

שתי חנויות אלו תפוסות על . לעירייה יש אופציה לרכוש שתי חנויות מהביטוח הלאומי
 ,שנים  10רזי מחזיק בחנות כמעט  .ידי משפחת חכם רזי ועל ידי העמותה של עולי בוכרה

 .שנה 15 - ועולי בוכרה מחזיקים במקום כ,על בסיס החלטת המועצה והבטחת המועצה

 )19:32  את הישיבה בשעהופר בוזי עזבע(
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לצורך  , חשבנו שניתן להקצות את האחת לרזי חכם,כאשר עמדנו להקצות חנויות אלה
שאי אפשר לפנות  ,שהחזקה של עמותת עולי בוכרה יוצרת מצב ,הסתבר .שיקומי אחר

שלא בבת  , ולא נוכל לקנות ולמכור את החנויות הללו,בוודאי לא מהיום למחר ,אותם
שיממן את הרכישה  ,וש אותן ולשלם עבורן רק כאשר יש רוכש פוטנציאלינוכל לרכ. אחת

לא צריכה להיות מניעה גם למכור את החנות של עולי  ,מבחינה חוקית .שלנו מראש
המאפשרות לעירייה  ,על בסיס אחת או שתיים מהחלופות ,בוכרה לארגון ללא מכרז
 .הקצאת קרקע ללא מכרז

 )19:34 בשעהד נחום יעקב הצטרף לישיבה "עו(

 שערכתי היום עם כמה ,שצריך לגשר ביניהן ולאחר מפגש ,נוצר מצב של מספר ציפיות
אני מציע לדחות את הנושא  ,בהשתתפות חנן בנימינוב וליאת שוחט ,מהנוגעים בדבר

אם  ,שתשביע את רצון כולם , נגיע לתוצאהאולי .על מנת למצות בירור נוסף ,לעוד חודש
 .ידבר כזה אפשר

 )19:36  יוסף הצטרף לישיבה בשעהדוד(

 אישור סיכום פגישה שנערכה עם חברת החשמל בעניין תעריפי הארנונה - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

הסיכום נשלח  .מבקש לאשר סיכום פגישה עם חברת החשמל בעניין תעריפי הארנונה
 .לחברים ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול

גיעו לסיכום בדבר תשלום חובות הארנונה שלהם וה 2004 חברת חשמל ישבו במאי
 .באותה עת

 )19:44  לישיבה בשעהפו הצטר ועופר בוזידדושיצחק (

הדבר  . מאוד שתעריפי הארנונה לחברת החשמל באור יהודה הם גבוהים ,הועלו טענות
ששטחו הכולל הוא אלפי מטרים מרובעים ונדון הצורך  ,ש"עלה על רקע הקמת התחמ

שהתבססה קודם לכן על שטחים קטנים יותר  ,ארנונה למציאות החדשהלהתאים את ה
 .של חברת החשמל בעיר שלנו

אך מכל  ,מי השתתף מטעם העירייה ,לצערי לא נכתב בו ,הסיכום הועלה על הכתב
 ,אך משרד הפנים לא הסכים לארנונה המתוקנת .ההתחייבות נעשתה על דעתי ,מקום

 .נו למשרד הפניםיות פנייתנו והסברלמר ,שהסכמנו להטיל על חברת חשמל

הם ביקשו לתת  ,אך יחד עם זאת ,חברת חשמל נדרשה לשלם את הארנונה המקורית
הפגישה האחרונה נערכה  .להם אפשרות לשכנע את משרד הפנים בצדקת טענותיהם

מצדנו מזל זרחיה ומשה  ,בהשתתפות אנשי חברת חשמל ועורכי דינם וכן ,בתחילת השנה
חשמל לשכנע את משרד הבפגישה זו הסכמנו לאפשר לחברת  .ל עמיאלהורוביץ ורח

תהיה זכאית לפעול במישור  , ואם היא לא תצליח לשכנע את משרד הפנים,הפנים
 .המשפטי בדבר סבירות הארנונה שלנו

אנחנו מקווים . 2006 חשמל התחייבה לשלם את המקדמה על חשבון הארנונה שלהחברת 
 .ש פברוארשהיא תעשה זאת במהלך חוד

ב ומהווים חלק בלתי נפרד "חשמל וכן מכתב הפניה שלנו מצההסיכום העדכני עם חברת 
 .מהפרוטוקול
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שעמדתנו  ,לא אישר את התעריפים המתוקנים שלנו ואני מציע ,כאמור ,משרד הפנים
ביחס לתעריף  ,חשמלהשאנחנו נעמוד בהסכמה שלנו עם חברת  ,כלפי משרד הפנים היא

 110 חדרי טרנספורמציה בבניינים ,וכן 2004 ר לשנה במחירי"למ₪  160ך ש על ס"תחמ
 .2004 ר לשנה במחירי"למ₪ 

 .ר לשנה"למ₪  270ה התעריף הקודם הי ,לשאלה מה התעריף הקודם

יחסית קטן של  'זהיה מדובר במטרא 2004ד ע ,שיקול להפחית את הסכום הזההמה היה 
נוצרה משמעות רבה לכל שקל  ,ר"מ 8,000 -כ ששטחו ,ש"משנבנה התחמ. לחשמהחברת 

כתבנו למשרד  ,חשמלה וכדי להשוות מחירים של ארנונה של חברת , הנדרשת,בארנונה
עיריית בני ברק ועיריית  ,עיריית אשקלון ,הפנים את הדוגמאות של עיריית אשדוד

זה היה הבסיס שלנו  .ר" למשקל 120בין שקל ל 90ן נעים ביש, יכפי שנמסרו ל ,הרצליה
באור יהודה  "עסקיה "שבסיס ,כדי לייצב תעריף חדש לחברה ,לפנות למשרד הפנים

 .השתנה באופן דרמטי באחת

 :דוד יוסף

אני מבקש ממועצת העיר לדחות ולבטל את הסעיף הזה ולא לדון בו , ברישא של דברי
בהן  ,ראש העיר הקריא שמות של ארבע ערים .כי זה סעיף שיוצר איפה ואיפה ,יותר

הייתי שמח מאוד  . שנקבע באור יהודה,ף לחברת החשמל זול יותר מאשר התעריףהתערי
כדי להשוות  ,הרשויות ,או יותר ,אם הייתי מקבל את הרשימה של כל מאתיים חמישים

 ,שאלתי את היועץ של ראש העיר לענייני הארנונה האם יש ערים .ולא רק ארבעת הערים
אז באותו  . והוא ענה בחיוב, באור יהודהשתעריף המגורים שלהן נמוך יותר מהתעריף

אולי אנחנו גם נבקש  , שאנחנו נעלה למשרד הפנים ונדבר על חברת החשמל,טרמפ
שגם תעריפים נמוכים יותר בנושא  ,להוריד את התעריפים גם למגורים ואני מעריך

 שכל דכפין שירגיש לא מרוצה מהתעריף שנקבע לו ,הבנקים וכך אנחנו ניצור תקדים
 .בית המשפט/משרד הפנים/ה למועצת עיריפנ

במיוחד כאשר  ,אז אנחנו צריכים לעמוד מאחוריו ,אם כבר נקבע תעריף לחברת חשמל
 .משרד הפנים לא מאשר שנשנה אותו

שאם מישהו מהתושבים או מבעלי  ,בטח לא כלפי חברת החשמל ,אל לנו להזיל דמעה
 .ת התעריף בהתאםהם גובים א ,ח החשמל שלוכהעסקים רוצה להגדיל את 

הבקשה את לדחות  אני פונה למשרד הפנים , ואני הראשון שאעשה את זה כבר מחר,לכן
 שראש העיר דיבר ,אלא אם כן מישהו מהאופוזיציה יצטרף לדיון, של חברת החשמל

 שנערכה ,מוכן לאשר את סיכום הפגישה, יחיד, בודד, אני כחבר עירייה, אני מוכן. עליו
אם במידה ובמקביל יוצעו לנו הנחות נוספות ,  של חברת החשמלעם נציגיםמתישהו 

 . שינתנו למגזר זה או אחר, ובאמת לא פופוליסטיות

 :ד יעקב נחום"עו

אני . בעיקר לרישא שלהם בעניין דחיית הסעיף למועד אחר, אני מצטרף לדבריו של דוד
ו נותני שאפיל, אני חושב שהתחושה הזאת מלווה גם חברים אחרים. מרגיש נבוך

. מה שלפחות אני ציפיתי, במתן המענה, בלשון המעטה, התשובות לא היו כל כך בקיאים
שמסתבר שהיה סיכום נוסף , 12.5.2004 -יתה בישה, התבקשנו לעיין בסיכום הפגישה

לא יודעים בצורה מדויקת מה ההשלכה של הסיכום הנוסף לסיכום , בזמן כלשהו
. ריך להשוות בין אותם תעריפים ולהחליט לגביהםכפי שצ, לא יודעים להשוות, הקודם
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, כמו למשל, שאלות אינפורמטיביות, ביחס לסיכום שהתבקשנו לעיין בו, חשבתי לשאול
של הטענות של מה הבסיס , אולי נוכל לקבל לפחות את התשובה לגבי הסיכום ההוא

רת החשמל  חבההיית, 2004על פי אותו סיכום של . 2004סיכום של חברת החשמל לגבי ה
אני רק . אני לא יודע אם הוא שולם או לאו.  תשלום1.6.2004-צריכה לשלם לעירייה ב

 פניה למשרד הפנים ואני השהייתשכנראה שהוא שולם או לא שולם וכנראה , מבין עכשיו
 .  שליליתההייתמבין שהתשובה של משרד הפנים 

, אני מציע, קבלה היוםשקשה לבדוק אותם או לקבל תשובה כפי שהת ,לאור כל השאלות
כאשר הדברים יהיו יותר מסודרים ותוך עיון של חברי , שהדיון ידחה לישיבה אחרת

 . המועצה גם בסיכומים האחרים

 )20:20דוד יוסף עזב את הישיבה בשעה (

 :סבח יוסף

נצק ובפרט לבניין ירשפ' הזה לא גורם נזק לתושבים ברחש "האם התחמ, יש לי שאלה
האם . נצקי מטר לפחות מהבניין האחרון בשפר300צא במרחק של שהוא נמ, האחרון

צריך . אני יודע שהמקום הזה מאוד מרעיש ויש בו איזושהי קרינה? הדבר הזה נבדק פעם
 .לראות אם זה לא מפריע לתושבים שם

 .אני מקבל את ההסבר של ראש העיר, לגבי הארנונה

 :איציק דדוש

, שבזמן ביצוע העבודה וגם היום, ר השכונה"ולאור זה שנמצא פה י, אני הייתי מציע
גם , כאשר מילאו באבק את כל הבתים שם, 1עוברים שמה תמיד משאיות דרך שפרינצק 

בעקבות , אני מבקש, שהוא לא הכי טוב, ועשו שם כורכרהיום יש שם תנועה של משאיות 
להם הנחה מכיוון שאנחנו באים לקראתם ורוצים לעשות , אני מבקש להכניס לסעיף, זה

 . ממש כביש, לא אספלט, לחייב אותם בסלילת כביש, גדולה

 :ראש העירייה

 . ואם הם שייכות לחברת החשמלחנן יבדוק איזה משאיות עוברות באזור  .1

רת אשחלו בשנתיים האחרונות במחלה ממ,  פרטים על אנשיםןייתראש ועד השכונה  .2
 . באזור ויעביר את זה ללשכת ראש העיר

המבחן הוא הסבירות ועל פי אמת מידה כזו , ל דוד יוסף ויעקב נחוםביחס לשאלות ש
הבאתי השוואה לערים , כשהבאתי השוואה לארבע ערים .בודק את הדברים בית המשפט

, או כמונו, התעריף יותר גבוה מאיתנו או בשליש מהערים , ם אם ברוב הערי.טיפוסיות
 אבל .ומשרד הפנים לא יאשר אותהאז בוודאי שהנסיגה שלנו מהתעריף היא אינה נכונה 

אז עם כל הכבוד ,  שהוא כדי שליש,כשאנחנו מדברים על ערים טיפוסיות עם תעריף
כי אי , תגנב בה משהו פופוליסטיה, בכל זאת, לטענה הלא פופוליסטית של דוד יוסף

ההשוואה ,  לכן.שאנחנו משלמים עבור דירות פה פי שלוש מערים אחרות, אפשר לומר
היא רחוקה מלא להיות  היא ממש לא לעניין ו,ונה לדירות עם ההקשר הזהבין ארנ

 .פופוליסטית

כי הניירות לא היו , שלא ניתנו פה הסברים מידית, אני מסכים, באשר לטענות יעקב נחום
אין שום וכל ההשוואות על השולחן וכל התשובות ניתנו , אבל בסופו של דבר, על השולחן
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מכתב למשרד הפנים , כרגיל,  לא יקבל את ההחלטה וישלחשנציג האופוזיציה, מניעה
 .נים ייקח את הטענות הללו בחשבוןשמשרד הפ, ויתריע ואני מניח

 , לעמוד בכל תשלוםעמדה ואמורהאין ספק שחברת חשמל , באשר לקבלת הכספים
 . על פי הסיכום, שקיבלה על עצמה

 )20:27דוד יוסף שב לישיבה בשעה (

 ?מי בעד

,  בוזיעופר,  שוחטליאת, בורוכובאברהם ,  בנימינובמאיר חי,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  חןננה, יצחק דדוש,  שקדיחזקאל,  אהרוןעוזי

 . יעקב נחום, דוד יוסף: נגד

 . ההצעה התקבלה:החלטה

 חוזה להתקשרות עם חברת מילגם לסילוק תביעות - 3' סעיף מס

 :ראש העירייה

אנחנו עובדים עם , כידוע. וק תביעות לאשר חוזה התקשרות עם חברת מילגם לסילמבקש
כתוצאה מכל מיני שהוכתבו  ,חברת מילגם כבר למעלה משנתיים ותנאי הפעילות

עקב . לגם לפני כשנהי השתנו וגם אישרנו מגבלות שונות על פעילות מ,התפתחויות
 והדברים ,הקשורים בגבייה בשוטף ,לא הועברו למילגם גם כל הקבציםשיקולים טכניים 

מחזיקה משרד וגם שילמה , שלמעשה מעסיקה פה צוות, יצרו האטה לפעילות החברה
 .ח" מלש3לעירייה מקדמה של 

ח עד " אלש100 -בותיהם נעים מושח, "הבכירים"אנחנו גם איתרנו את רשימת החייבים 
של טיפול וכדאי יב סוג אחר  גופים או גורמים בעיר והדבר מחי180 -כ מדובר ב.מיליונים

 .  מהיקף החובות הרשומים בספרים50%שגורמים אלה חייבים , לדעת

ח וגם מספרם של אלה אינו עולה על " אלש100 - ל50בין ביקשתי לבדוק גם את החייבים 
 . ח חובות" מלש20 עד 15-כך שמדובר בעוד כ, גופים או גורמים 200

, ישבו גם הורוביץ וגם מזל זרחיה,  מילגםלהמשך הפעילות שלבמסגרת ההתארגנות 
טענות כדי למנוע ,  שנשלח לחברים, והגיעו לסיכוםקרונפלדד הלל "עובתיאום עם 

 . כדי לאפשר את התקדמות הפעולה, מצד אחד ומצד שני, ותביעות הדדיות בהמשך

מול החייבים שתפקידו יהיה לעבוד , הסכם העסקה של עובד מיוחדמתווסף להסדר זה 
לפי , שנה עד שנה וחצימול גורמים אלה במשך לעבוד ל צפוי " העובד הנ."בכיריםה"

ולהכנסת החייבים גם לסגירת תיקים , כדי להביא גם לתוצאות ומצד שני, הערכתי
 שקל 20,000 -של ככרוך בהוצאה ל "הסכם ההעסקה של העובד הנ. למסלול שוטף

 . מ"ש כולל מעלחוד

אך לא בהיקף המצריך מכרז , ילות של מילגם איתנוהעסקה זו מגדילה את היקף הפע
ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי "המצ, ד הלל קרונפלד"חוות דעתו של עוחדש על פי 

 . נפרד ממנו
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 :דוד יוסף

נושא של מילגם ונושא של גיוס אדם לפרויקט , שמדובר פה על שני נושאים, אני מבין
 . והוא לא מופיע בהסכם שהוגש לאישורנו

ואם היא עמדה , העירייהעמדה בציפיות של  האם חברת מילגם , מבקש לשאולאני
 ?על פי בקשת מועצת העיר, האם היחס שלה כלפי החייבים השתנה, בציפיות העירייה

האם לא היה כדאי ? צריך מכרזהאם למשרה הזאת , לגבי האדם שמתגייס לצורך הגבייה
, יותר מאותו אדםאדם בעל יכולת אולי מי מהם מכיר , ליידע את חברי מועצת העיר

, האם העסקתו של אדם זה תהיה כרוכה באישור של משרד הפנים. שמציע מר הורוביץ
אחוזים האם לא כדאי שאדם זה יקבל ? מאחר והעירייה נמצאת בתוכנית הבראה

משרד הפנים לא , ח" מלש1.5החייב , שישבתי מול חייב, שהרי הוא יכול לטעון, מעבודתו
למחרת הוא יבוא לחייב . אז אין לנו הכנסה אפילו בשקל אחד. ור הלאהאישר ונעב

 .משרד הפנים לא אישר ונעבור הלאה,  אלף שקל350שחייב 

יגיע , אותו כאיש המשא ומתןאני אגדיר , שהאדם הזה, ראש העיר אמר בצורה ציורית
מתחם זה חדר או , זה מעלית, זה מדרגות, ישב איתו והחייב יגיד לו תראה, לחייב

האם ? האם על דברים כאלה הוא יגבה כסף. שבניתי אותו בלי אישור וזה בחריגת בניה
יבוא ויאמר לעירייה יש פה חריגת , או כעובד שנשלח מטעם העירייה, כעובד עירייה

אבל האם יש אזורי דמדומים והאם לא , אנחנו יודעים איפה מתחיל התפקיד שלו? בניה
שיאיץ , אני בעד להעסיק אדם כזה, ואני בעד, לומר לוכדאי להגדיר את התפקיד שלו ו

בהתאם , האם לא כדאי להגדיר לו את תפקידו ואת שכרו, את נושא תשלומי החובות
 ?תוצאות שהוא יביאל

 :יעקב נחום

שהיו לעירייה , זה לא לעניין לא רק הציפיות, אני אמקד חלק מהדברים שדוד אמר אותם
האם בפרק זמן ,  ששאלתי לפני מספר חודשים,השאלהאני חוזר על . כלפי חברת מילגם

צריך ? שהעסקת מילגם היא כדאית בהשוואה למצב הקודם, יותר ארוך ניתן לבוא ולומר
אני לא . תוך כדי הדיון התבשרנו שיהיו עלויות נוספות. לקחת בחשבון עלויות נוספות

האם אותו עובד , בה אני רוצה שתהיה תשו.יתכן וכן, יהיו על חשבון העירייהיודע אם 
כי הבנו שיש פה חלוקה , שמטפל בחלק מאותן ההוצאות, או אולי עובד נוסף, בכיר

בהנחה , אותן העלויותבקיזוז , שיפנה למשרד הפנים, נוספת והבנו גם שיש פה עורך דין
ההעסקה של חברת , ככלל, האם בסופו של יום, שאותן העלויות יהיו על חשבון העירייה

 ?איתמילגם היא כד

של מילגם ויש לה שהעירייה לא מודה בטענות , במבוא להסכם מצוין, לגופו של ההסכם
, אני מבין. מבחינת פירוט ההסכם, טענות כנגד מילגם ובהמשך כתוב את מה שכתוב

, מבלי שאני אכנס לעלויות והשוואות של המצב טרום ההסכם הזה עם חברת מילגם
 . שבהסכם הזה העירייה באה לקראת חברת מילגם ביחס למצב הקודם

 :ראש העירייה

אבל ביקשנו מהם , הציפיות מחברת מילגם מבחינת הגבייה בהתחלה התממשו יותר
ויתעדו , ביקשנו שיקדימו טלפונים לחייבים, מפעולות האכיפה הקשות וכזכורלהפחית 

סרבלו את ההליכים שלהם והקטינו את , מבחינתם, הדברים האלה. את שיחת הטלפון
המצג כלפי , ומצד שנילא נתנו להם את החייבים הכבדים כאשר , יחד עם זאת. הגבייה
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 נכנס בזה העירייה פספסה ואני כרגע לא, של היקף חובות יותר גדול בפועלהחברה היה 
 .טענות יש להם,  אז לכן,לסיבת הפספוס הזה

מצד אחד שינינו את ההסכם עם תשלומים , במהלכים שנקטנו איתם בשנה האחרונה
, ד יעקב נחום"כפי ששם לב עו, בהסכם הנוכחי. נטרלנו טענות שלהם, נוספים ומצד שני

את הטענות ההסכם המוצע כיום נועד לסגור , אבל מצד שני, כל אחד טען את טענותיו
,  יש חובות של עשרות מיליוני שקלים,הללו ומעתה לא יוכלו להגיד מילגם לעירייה

יש , לכן. אתם פוגעים באחוזים שלנו, ובעצםשאתם לא נותנים לנו לגבות אותם 
 .במהלכים האלה מקל וגזר

אבל התושב . לא היו עיקולים קשים, רווחה ההייתבשנה האחרונה , מבחינת התושב
אז ידרשו הליכים ולא , שאחרי שפנו אליו טלפונית והוא ימשיך לא לשלם, ביןיצטרך לה
 .  איתוהשהיית ,לא יציגו לו שיחת טלפוןשיבואו אליו ובמהלך העיקול , יהיה תושב

אלא , כי לא מוטלת עליו מכסת גבייה,  לא יקבל שכר לפי אחוזים,הפקיד הנוכחי המוצע
וגם וגם לשמוע וגם להסביר שיידע גם לדבר , טכניקה של בעל מקצוע. טכניקת גבייה

העלות של . שיטפל בעניין, וגם להציג אותם לעורך דיןלנתח לראש העיר את הנתונים 
הדבר הזה דרוש . של ניקוי תיקים, הדבר הזה יוצרת תוצאות שלא הכרנו קודם בגבייה

, נתנומבחי, שהחובות בגבייה יחשבו לנכס של העירייה והנכס הזה, לקראת מצב חדש
יהיה נטל ואנחנו צריכים להקדיש משאבים כרגע לגבות את מה שצריך ואפשר לגבות 

 שונה ,גישתי בעניין זה לעניין מחיקת חובות. ונכון לגבותולמחוק את מה שאפשר 
או לפחות שכנועים ,  ועל זה יהיו מהליכים משפטיים, שמשרד הפנים יוצר,מהמגבלות

 וכל המערכת שאנחנו כרגע בונים מכוונת ,יםמשפטיים לא שגרתיים מול משרד הפנ
 . לעניין הזה

זה .  שלא הכרנו קודם,תפקידו יהיה לתת תוצאות,  שאני אגייס למטרה הזו,עורך הדין
 ,הריבית, אם נלך בדרך הזאת . עד עכשיו שהיה,לא שהוא הולך לעשות את אותו הדבר

-אשר לא נגבים ודי בו, שיושבת על החובות הקיימים והחובות שמתווספים מדי שנה
כדי שהמספרים יטפחו בספרים ולא זה מה שאנחנו , שזה לא גבוה,  חוב שלא נגבה20%

 . םהיא גם עברה ניתוח במסד הנתוני. מערכת הגבייה עוברת ניתוח בטיפול, לכן. רוצים

 :איציק דדוש

שיכול , מעשה חיובי, שלדעתי הוא מעשה טוב, אנחנו הולכים לעשות עכשיו מעשה
יש פה מצב לא כל כך בריא של אפליה מול , אבל יחד עם זאת, סיף לנו כסף לקופהלהו

הוא , שהתנאי למשא ומתן מול החייבים, שמשלמים כל השנה ואני מציע, תושבים
 . להתחיל לשלם את השוטף

 :ראש העירייה

לעניין מחיקת חובות יחסית . זה יהיה התפקיד הראשון של האיש הזה. זה תנאי ברור
לא שונים בזה מגופים , אנחנו לא שונים בזה ממס הכנסה, ששילמו באופן רגיללאלה 
הסדר כזה נועד להביא כסף לקופת , אחרי הכל. שעושים הסדרים ופשרות, אחרים

כל הסדר כזה חייב להיות מבוסס על שיקולים רלוונטיים , הציבור ואחרי ככלות הכל
 . אפשר להוביל שום הסדרכי בלי זה אי , ויבוא לאישור המועצהותועלתיים 

 :אברהם בורוכוב

 ?מה יהיה גורלם? מה קורה שאנשים הגיעו להסדרים ומשרד הפנים לא קיבל
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 :ראש העירייה

, אנחנו נפעל בהליך משפטי, יטופלו מול משרד הפנים ואם יהיה צורך ,ההסדרים שנעשו
ה יטפל לא בהכרח הפקיד הז. ועל פי זה נקדם את היתרתוך שימוש בחלק מהמקרים 

 . ח" אלש100אלא אם כן מדובר במקרים מעל , באותם מקרים

 :עופר בוזי

 שיטפל , בטיפול פקיד בכיר,אנחנו רוצים להחליט עליה היום ש,שהדרך, אני חושב
יחד עם .  שיש בה סיכוי הרבה יותר גדול ממה שנעשה עד היום,היא דרך, בחובות האלה

 אני ,ח ויותר" אלש100שהם בשיעורים של , אנחנו דיברנו על חובות, אני מציע, זאת
 עד 50 -בסכומים של כ, כפיילוט, במסגרת אותו פקיד לקחת מספר מקרים, הייתי מציע

ח " אלש100 - ל50הם פעם היו בין , הסכומים האלה לא נולדו ביום אחד. ח" אלש100
 דווקא  שהעירייה תראה, היום סיכויי הגבייה שלהם והסיכוי.ח" אלש150והיום הם מעל 

, מה גם. לדעתי הוא גדול יותר, מהשיעורים האלה כסף רב יותר באחוזים מסך החוב
הגיוני לחשוב כך בעסקים , ברוב המקרים, לדעתי, שבשיעורי החוב האלו מדובר עדיין

 כך שמכאן .שממשיכים לעבוד ולגלגל מחזורי מכירות והכנסות כאלה ואחרים, חיים
לחובות לא להזניח אותם ביחס ,  לחובות האלושרצוי להתייחס ,המסקנה שלי היא

אני כרגע , או בדרך אחרת, לנסות או על ידי אותו פקיד, בשיעורים הגבוהים ובכל זאת
גם את , כמו שאנחנו מחליטים עליו היום, לנסות ולגבות בטיפול מיוחד, לא נכנס לזה
 . ח" אלש100 - ל50החובות שבין 

 :ננה חן

 . ר בוזיאני מצטרפת לדבריו של עופ

 :ראש העירייה

ח " אלש100 - ל50שבין , סוג החוב הזה, אך יחד עם זאת, דבריו של עופר הם הגיוניים
אבל בהחלט ניתנה , יקר ומיוחד לצורך זההוא יותר פשוט ואנחנו לא צריכים פקיד 

 . להתייחס באופן מיוחד לסוג החובות הזה, הנחיה ואפילו הוראה

 :ננה חן

, שבאמת הולך לקבל משכורת מאוד יפה מהעירייה, לפקיד בכיר זהכאשר אנחנו נותנים 
ומדי פעם בודקים האם אנחנו נותנים את זה או בודקים את זה לאורך תקופה מסוימת 

 ןמה? האם הוא עומד בציפיות שלנו, מה הוא הצליח לעשות, איפה אנחנו עומדים
 היא , שעשינו, העסקה תוך כמה זמן אנחנו מגיעים לבחינה מחודשת אם,הציפיות שלנו

או שאנחנו ,  שאנחנו משלמים על זה,היא נותנת לנו את התמורה, היא ממצה, טובה
 . בחינה מחודשת האם להפסיק את העסקתוצריכים לעשות 

 :ראש העירייה

 :להערתה של ננה, וד יוסף וכןבהתייחס להערתו האחרונה של ד

בידי ראש העיר , יםמטבע הדבר, בדיקת התועלת של כל דבר במערכת מופקדת .1
כי , עושים הערכות על כל הוצאהל העירייה ומנהל המחלקה הרלוונטית ואנחנו "ומנכ

 . אין לנו כסף מיותר

שהעסקתו של , חשוב לומר, חלקי ההצעה העומדת על הפרקביחס לקשר בין שני  .2
 .לגבייהזכות מאחר ולה יש את ה, הפקיד הזה חייבת להיות בזיקה לחברת מילגם

, גדול מהגבייהכשאנחנו בעצם יוצרים לה מגבלה של ממש על נתח , בריםמטבע הד
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שאנחנו , ההסדר הזהאז העסקה של העובד הזה וכל מה שכרוך בו היא חלק מכל 
 מכאן הקשר בין .ומבטיחהולצאת לדרך חדשה למנוע טענות הדדיות רוצים 

ם כי העובד עוסק בתנאי, הדביקים ואין חשיבות לחוזה של העסקת העובד
עותי וכל היתר הוא באחריות הוא משמש, אני רק מציג את הסכום. סטנדרטיים

בד הינה לניסיון של שישה חודשים והגדרת תפקידו של יובהר כי העסקת העו .מילגם
 . ב בנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול"העובד מצ

 אלא ,עסקההההחלטה של העסקת העובד נדרשת לא בגלל ה, עוד מבהיר ראש העיר .3
על פי חוות דעתו של , שהסברתי שהיא מותרת בפרופורציה הזו, בגלל שינוי מכרז

 . קרונפלדד הלל "עו

 ?מי בעד

,  בוזיעופר,  שוחטליאת,  בורוכובאברהם,  חי בנימינובמאיר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .   חןננה,  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  דדושאיציק,  שקדיחזקאל,  אהרוןעוזי

 .  יעקב נחוםד" עו,דוד יוסף :םינמנע

 :דוד יוסף

 .  אני בעד העסקת העובד ונמנע בנושא של ההסכם של מילגם

  .ההצעה התקבלה :החלטה
 )21:20יחזקאל שקד עזב אתה ישיבה בשעה (

 הסמטת במעל - אישור הסכמי פינוי בינוי במתחם העצמאות .4 :סעיפים

 .בין העירייה לבין משרד הבינוי והשיכון 4.3
 .מ" העירייה לבין חברת מבני תעשייה בעבין 4.4
 וןאסירי צי  -אישור הסכמי עיבוי במתחם דגניה  .5

 .בין העירייה לבין משרד הבינוי והשיכון 5.1
 מ"בין העירייה לבין חברת מבני תעשייה בע 5.2

 :ראש העירייה

כפי שנשלחו לחברי , מבקש לאשר את הסכמי פינוי בינוי והסכמי עיבוי בשני מתחמים
 . המועצה

,  שעומד מאחוריהן זה יזמים פרטייםומיאת משרד השיכון אשר עברו , מדובר בתוכניות
 . להביא לאישור התוכניותאשר הצליחו 

 : כפוף לשני דברים,  המוצעים,אני מציע לאשר ליזמים את ההסכמים

 . אינה מחויבת בהוצאה בשום שלב ובשום תנאישהעירייה  .א

 .  בתוך שלוש שניםנגנון השמדהיהיה לה משתאושר בכל ועדה שהתוכנית  .ב

בין מול משרד השיכון ובין מול , ההסכמים הכרוכים בענייןיחולו על כל המגבלות הללו 
 . היזמים
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 :סבח יוסף

איך , לא יודע איך בדקו, אני לא מאמין בפרויקט הזה ואני גם חושב שלא יצא לביצוע
. ות לעשות פינוי בינויהעצמא' או ברח, ן לעשות עיבוישבאסירי ציו, הגיעו למסקנה

, כמו פנקס, למה לא הכניסו עוד רחובות, אני לא יודע מי הכין את זה, זה חובבני, לדעתי
לא יצליח ובואו נדון עליו בצורה הרבה , הפרויקט הזה לא ילך, לדעתי. רחובות אחרים

 . יותר רצינית

 :ראש העירייה

מרים יחד ,  את כל ההיבטיםיבחנו, ל" הנםאחרי האישור בתנאי. אני מתקן את ההצעה
 .יעקב נחום ונרקיס, סבח יוסף, איציק דדוש,  ראש העירעם

 :יעקב נחוםד "עו

יש לנו פה חוזה אחד מול היזם ויש לנו חוזה אחר מול , לפי מיטב הבנתי את שני החוזים
השאלה העקרונית היא לא אם יש או אין . החוזים הם צולבים. משרד הבינוי והשיכון

 אלה השאלות , השיקול לגבי דגניה ומספר האנשים ולמה היזם הזה.תהתחייבויו
 . שצריכות להיות

 :ראש העירייה

 . בשביל זה אנחנו מקימים את הועדה

 ? ההצעה במגבלות שהצבתימי בעד

,  בוזיעופר,  שוחטליאת,  בורוכובאברהם,  חי בנימינובמאיר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  דוד יוסף,  בנימינובחנן,  חןננה, יצחק דדוש ,יעקב נחוםד "עו,  אהרוןעוזי

 . סבח יוסף:יםנמנע

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 אישור מחודש להסכם הארנונה עם אולם קינגסטון - 6' סעיף מס

 :ראש העירייה

 ,הקודמתבקדנציה  שאושר במליאת המועצה ,הסכםבמועצה זו מחדש מבקש לאשר 
חובות יעקב משיח לעיריית אור  התייחס להסדר ואשר, 13.8.2002מיום   89' ישיבה מס

וההסבר לגביו נשלחו לחברי המועצה והם מצורפים לפרוטוקול כחלק ההסדר . יהודה
לא מאשר הסדר כזה שמשרד הפנים , אני חייב לומר גם בהקשר זה. בלתי נפרד ממנו
, הסדרבישיבת המועצה שאושר ה. הסברים, כראש עיר, חריג ודורש ממניורואה בו כדבר 

 . שנמנע, למעט יעקב יפה, ת הנוכחיםעל דע, פה אחדהוא אושר 

 השהיית ,שהסדר זה נכון מבחינת האינטרסים של העירייה ומדיניות הפיתוח, אני חושב
ד לאותה עת אזור של מבנים שהיה ע, ושנועדה לקדם פיתוח באזור מסוים ,באותה עת

ונוצרה גם והיה צורך חוקיות אשר נבנו לידם תוספות בלתי , ישנים מימי המעברה
 . אפשרות להביא לשינוי באותו מקום

הקודמת ובנספחים לה ואני רואה בהם נימוקים מפורטים פורטו בישיבת המועצה 
שצריכים לשכנע את משרד הפנים ואבקש את אישור מועצת העיר הנוכחית , כנימוקים

שמקובל על בהסכם שמדובר , כדי שאוכל לשכנע את משרד הפנים, מחדש לאותו הסכם
 .מועצת העיר גם בקדנציה הזו
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 :יעקב נחום

 האם הנוסח של .הוא לא מתייחס אך ורק לאולם קינגסטון , שאושר בזמנו,ההסכם
 ? הסעיף שעל סדר היום הוא ממצה

 :ראש העירייה

מאחר שחלק ,  כלל את כל הדברים מסביב,ה הקודמת שאושר בקדנצי,ההסכם
ופונו לצורך היו הבסיס לאולם קינגסטון והם נהרסו  ,הישנותאני מניח , מהחנויות

 . הקמתו

 ?מי בעד

,  בוזיעופר,  שוחטליאת,  בורוכובאברהם,  בנימינובמאיר חי,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 סבח, בנימינוב חנן,  חן ננה,  דדושיצחק,  יוסףדוד, יעקב נחוםד "עו,  אהרוןעוזי
 . יוסף

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 אישור מחויבות לעמותת המצטיינים בספורט באור יהודה - 7' סעיף מס

 :ראש העירייה

בישיבת המועצה תקציב לעמותת ובסוף השנה הקודמת אישרנו במסגרת ועדת התמיכות 
 . המצטיינים בספורט באור יהודה

חוקיות ההחלטה הראשונה וגם לגבי לגבי והיה ויכוח בשני הליכים התמיכה עברה 
 . ההשנייההחלטה 

נתקלנו , כדי להביא אותה לעלות ליגהלמרות  שייעדנו תקציב לעמותה , נההש, צעריל
עקב מהלך משפטי , תמיכות לעמותות באופן גורףלעכב , הוראה חדשה של משרד הפניםב

 .  משרד הפנים בעניין זהכנגד

נוכל לעמוד ברצון שקבוצת הספורט הזו נמצאת לקראת עלית ליגה ולא , המצב כיום הוא
  .בהצעת התקציבשקיבלנו  ,החלטהעל פי  לתמוך בה שלנו

 :אני מבקש בשלב זה את גיבוי העירייה בהצהרה

שאמורה לייצג אותנו בליגה  כקבוצה ,בקבוצת הכדורגל המצטיינים בספורט באור יהודהאנו רואים ,,

  .שלנועירונית הכקבוצה ולרוץ להישגים 

ולכך שהקבוצה להביא לתוצאות הטובות ביותר כדי , רואים את עצמנו מחויבים לגבות אותהאנו 

 .  הפופולאריך לקבוצת הדגל של הספורט הייצוגיתהפוהזאת 

  ."כמובן במגבלות החוק, ש לעניין זה שתידר,העיר בכל פעולהמועצת העיר תעמוד מאחורי ראש 

 : נחוםיעקבד "עו

 . הייתי ממליץ בכפוף לחוק להעביר את המשחקים לימי שישי

 . מצטרפים לבקשהאברהם בורוכוב ומאיר חי בנימינוב , זי אהרוןעו

 :דוד יוסף

, אמור לעמודהוא  שראש העיר מבקש ומול מי ,אני רוצה להבין מה משמעותו של הגיבוי
 . כדי שיזדקק לגיבוי זה
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 :ראש העירייה

 .לממן את הקבוצה, עדיין במסגרת החוקאבל , י שגרתיותבלתאני אנסה למצוא דרכים 
קונצנזוס והאם כולנו רואים אותה כדבר מ נהנית האם הקבוצה הזאת ,דעתחשוב לי ל

שיש מקיומה , התועלת לציבור באופן כללי מבחינת הייצוג של העיר וגם מבחינת ,חשוב
יש , שבלי כל קשר למספר משתתפי הצופים במשחק, הערכתי. והתקדמותה של קבוצה זו

, קבוצות הכדורגל של הילדיםגם כקבוצה שנותנת השראה ל, חשיבות לקבוצה הזו
ולאלה  קריירה ךלצורלאלה המבקשים ללמוד את המשחק הזה , הנערים והנוער

שבשביל ,  אני רק חייב לומר.כחלק מפעילות הפנאי שלהם ,ליהנות ממנוהמבקשים 
. המגיעים למגרש לפחות פעמיים בשבוע,  ילדים150 - כזאת יש כיום למעלה מקבוצה
הפעילות של במעקב נוסף אחרי הפעילות הזאת לוות את בידי לעדיין לא עלה , לצערי

 . אבל אני מקווה שגם זה יהיה בקרוב, הילדים בתחום בית הספר

 :ננה חן

כיוון שמדיניות העירייה לקדם ולתמוך בספורט ייצוגי בוגרים בכדורגל ואני מברכת על 
 .  הייצוגיה גם בקידום ענף הכדורסל בוגריםאני מבקשת את תמיכת העיריי, כך

 :ראש העירייה

 ? אישור ההצהרה על פי בקשת ראש העירמי בעד

 חנן,  חןננה, יצחק דדוש, דוד יוסף,  בוזיעופר,  שוחטליאת,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  בורוכובאברהם,  נחוםיעקבד "עו,  יוסףסבח, בנימינוב

 ).ם חולמבקשים שהפעילות תהיה ביו(בנימינוב מאיר חי ,  אהרוןעוזי:יםנמנע

 . ההצעה התקבלה:החלטה

 ברה נוספת בוועדות תנועה ותחבורהרביבה אנוקוב כח' מינוי גב - 8' סעיף מס

 :ראש העירייה

 . רביבה אנוקוב כחברה נוספת בוועדות תנועה ותחבורה' מבקש לאשר את מינוי גב

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 .ההצעה התקבלה :החלטה

 :ראש העירייה

שזה , חברי המועצה על ההשתתפות המכובדת בישיבה זו ואני מקווהמבקש להודות לכל 
 .2006יהיה הכיוון של האופי של ישיבות המועצה בשנת 

 )21:59הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" תשסאדר 'ט חמישי יום  
 2006 מרץ 9             

 6020.3.9מיום  77'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

, עוזי אהרון, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו  :נוכחים
 .ננה חן, עופר בוזי, אברהם בורוכוב

, ד יעקב נחום"עו, שלמה אלמליח, אפי גוטמן, וסףדוד י, יצחק דדוש, סבח יוסף :חסרים
 .יחזקאל שקד

 .סעדון-רמי בן, מזל זרחיה :משתתפים

 :על סדר היום

ותת המצטיינים בספורט באור אישור המלצת וועדה מיוחדת לעניין מתן תמיכה לעמ
 .2006בהתאם להוראות נוהל מעבר לשנת , יהודה

 )18:20  בשעהפתחההישיבה נ(

 :ראש העירייה

במקום לבוא לישיבה ולהתייחס , שיש נושא על סדר היום ומר דוד יוסף, אני מיצר על כך
במקום לבוא , כותב מכתב בתפוצה ממבקר המדינה עד מבקר העירייה וזאת, אליו

 .בצורה מכובדת להתדיין בנושא בישיבת המועצה תחילה

ניינים שעל סדר של שיג ושיח בע, מכובד, שנפתח דף חדש, בישיבת הקודמת סבור הייתי
 . עד מהרהיהתבדית, לצערי. היום

 .ננה חן מבקשת למסור הודעה, בטרם נדון בסעיף לגופו

 :ננה חן

, בחלק מחוקי העזר" בעל נכס"אני מתכוונת להעלות הצעה להרחבת הגדרת המושג 
כמשמעותה בחוק , כך שיכלול בתוכו גם נציגות בית משותף, המתייחסים למפגעים

 .1969 -ט "תשכ'מקרקעין ה

 .תבוא לפתחה של המועצה בישיבתה הבאה, הצעתי לשינוי חוק עזר

 :ראש העירייה

, ד הלל קרונפלד"ל העירייה ועו"מנכ, החלטה של גזברית העירייה, מבקש לאשר בזאת
שאושרה לעמותת המצטיינים בספורט , שנדרשו לבדוק השלמת מתן חלק מהתמיכה

 . מסכום מתן התמיכה בשנה קודמת30%עד לסך , באור יהודה

צ כנגד משרד "חוזר המקפיא את התמיכות בשל בג. ל"נדרשה עקב חוזר מנכ, החלטה זו
 .הפנים בעניין זה וכדי למנוע שיבושים נקבעו הוראות מעבר

 .ההסברים מפורטים בפרוטוקול המצורף בזה

קרונפלד במקום ד "מדוע נזקקו לעו, במכתבו המצורף בזה, באשר לשאלה של דוד יוסף
 .ד ניסים יצחק לא נכח בעבודה ביום זה והדבר נדרש בדחיפות"עו, ד ניסים יצחק"עו

 :חנן בנימינוב

 .שהכסף הזה יהיה לפעילות בימי חול, לאור בקשתו של מר עוזי אהרון אני מצהיר
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 :ראש העירייה

  ?מי בעד

 .פה אחד": בעד

 .הצעת ראש העירייה התקבלה :החלטה

 :חנן בנימינוב

כל הזמן מפרסם , שנמצא בקואליציה, שחבר מועצת העירייה, לא יכול להיות דבר כזה
 .כנגד חבר מועצה אחר, דברי השמצה מכוערים ובלתי נסבלים באתר האינטרנט שלו

שלא נוכל להיות בקואליציה עם יצחק , קש להודיעבאני מוסר לראש העירייה מכתב ומ
 .אנחנו או יצחק דדוש. נגד סיעתנוולא נוכל לסבול פרסומים נגדי ו, דדוש

 )18:37 בשעה נסגרההישיבה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"א אדר תשס" שלישי כיום 
 2006 מרץ 21 

 6020.21.3מיום  87'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

ליאת , איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה" עו :נוכחים
  .עופר בוזי, סבח יוסף, חנן בנימינוב, שוחט

ד "עו, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, י גוטמןאפ, ננה חן, דוד יוסף, שלמה אלמליח :חסרים
 . יעקב נחום

  .סעדון-רמי בן, מזל זרחיה, ל אמיריוב :משתתפים

 :על סדר היום

 .אישור לפתיחת שני חשבונות בבנק איגוד סניף אור יהודה .1

 . 500,000₪ד בסך "אישור נטילת חח .2

 :2005רים לשנת "אישור לסגירת תב .3

 . 40,000₪ בסך  צמצום פערים דיגיטליים- 992ר "תב .3.1

 . 5,700,000₪ הלוואה לכיסוי גירעון בסך - 1039ר "תב .3.2

 )18:52  בשעהפתחההישיבה נ(

 אישור לפתיחת שני חשבונות בבנק איגוד סניף אור יהודה - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

לצורך ביצוע , מבקש מהמועצה לאשר פתיחת שני חשבונות בבנק איגוד סניף אור יהודה
 .  שוטפתפעילות בנקאית

 . לאשרלמועצה לדון וועדת הכספים דנה בנושא והמליצה 

  ?מי בעד

 .  פה אחד :בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 500,000ד בסך "אישור נטילת חח - 2סעיף 
 :ראש העירייה

 5%ת במסגר,  500,000₪בסך מבנק איגוד ד "חחמבקש מהמועצה לאשר נטילת 
 . מהתקציב ובאישור משרד הפנים

 . ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה
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 2005רים לשנת "אישור לסגירת תב - 3' סעיף מס

 :ראש העירייה

בהתאם למפורט בסדר היום לעיל ולטבלה , 2005רים לשנת "מבקש לאשר סגירת שני תב
 . וי נפרד ממנ לפרוטוקול ומהווה חלק בלתורפתהמצ

 .ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר

 :מזל זרחיה

 הלוואה 1039ר " צמצום פערים דיגיטליים ותב992' ר מס"תב, רים"אישור סגירת התב
 . הסתיימה הפעילות ולכן מתבקשת סגירה, רים בוצעו"שני התב.  לכיסוי גרעון

  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . קבלהההצעה הת :החלטה

 )18:57הישיבה ננעלה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"א אדר תשס" שלישי כיום 
 2006 מרץ 21 

 
 200621.3. מיום 97' מס, שלא מן המניין, פרוטוקול ישיבת מועצה

ליאת , איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה" עו :נוכחים
  .עופר בוזי, סבח יוסף, חנן בנימינוב, שוחט

ד "עו, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, פי גוטמןא, ננה חן, דוד יוסף, שלמה אלמליח :חסרים
 . יעקב נחום

  .סעדון-רמי בן, מזל זרחיה, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .הסכם עם חברת קוקה קולה בדבר תרומה לשיפוץ גינת החצב .1

 .מינוי מבקר העירייה .2

 .מינוי יועץ משפטי לעירייה .3

 .קביעת קריטריונים למתן שמות לאתרים ורחובות בעיר .4

 . ר צוות לתיאום טכני" יו-האצלת סמכויות  .5

 )19:00ה הישיבה נפתחה בשע( 

 הסכם עם חברת קוקה קולה בדבר תרומה לשיפוץ גינת החצב - 1' ססעיף מ

 :ראש העירייה

 . מבקש לאשר את ההסכם המוצע עם חברת קוקה קולה

 )19:01עופר בוזי עוזב את הישיבה בשעה (

החצב ושיפור גן ת קוקה קולה לסייע בשיפוץ התחייבוב ועיקריו הם "ההסכם מצ
על ידי , מתקנים וכן סיוע בעבודות השיפוץ, שתילים, לחומרים ₪ 130,000בהשקעה של 

 . עובדיה

תהא אחראית לשימור מצב , העירייה תופקד על ביצוע השיפוץ באמצעות נציג מקצועי
מבלי ,  שנים4-שיציין את העובדה הזאת ל, תמורת זאת קוקה קולה תקבל שלט. הגן

 . לשלם עליו אגרות

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

  .ההצעה התקבלה :החלטה



 2

 מינוי מבקר העירייהאישור  - 2' סעיף מס
 :ראש העירייה

אשר נבחר על ידי הועדה , מר רמי בן סעדון, מבקש לאשר את מינוי מבקר העירייה
 . המתאימה

 )19:03יעקב נחום הצטרף לישיבה בשעה (

הבולטים שבהם נבחנו במבחני התאמה ,  מועמדים10-תה מתוך למעלה מנעשהבחירה 
 . מכל המועמדים ואושר על ידי הועדה פה אחדנמצא מתאים ביותרומר בן סעדון 

ניתנה , שכללה בהיסח דעת את הגזברית, לשאלתו של איציק דדוש בעניין הרכב הועדה
מאחר ומזל , רד לשורש הענייןשאין בדבר פגם היו, נפלדוקרהלל  של עורך דין חוות דעתו

 . לא השפיעה על התוצאות במקרה זה

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 .ההצעה התקבלה :החלטה

 :ראש העירייה

 .   מברך את המבקר בשם כל החברים בעבודה פוריה ומוצלחתייהראש העיר

 מינוי יועץ משפטי לעירייה - 3' סעיף מס

 :ראש העירייה

אשר נבחר על ידי הועדה , ד רמי אפרים"עו, פטי לעירייהמבקש לאשר את מינוי יועץ מש
 . המתאימה

הבולטים שבהם נבחנו במבחני התאמה ,  מועמדים10-הבחירה נעשתה מתוך למעלה מ
 . ד רמי אפרים  נמצא מתאים ביותר מכל המועמדים ואושר על ידי הועדה פה אחד"ועו

 הן כמו בעניין ,רונפלדוחוות דעתו של עורך דין הלל קההערה בדבר הרכב הועדה 
 . המבקר

 :יעקב נחוםד "עו

 . אני נמנע ואני רוצה לומר מספר משפטים

 )19:10יחזקאל שקד הצטרף לישיבה (

 שאני חבר בה לעניין ההחלטה לבחירת ,ועדה לבחירת העובדים הבכיריםובישיבת ה
חירת עדה לעניין בו בישיבת הו.תה החלטה פה אחד מלכתחילהיאכן הי, מבקר העירייה

אני חייב להעיר . אלא רק בתום הישיבה, היועץ המשפטי הדבר לא היה כך מלכתחילה
 שיושבים ,ועדהושניים מהחברים ב,  אליואני גם כתבתי כך במכתב, וראש העירייה יודע

ניסיון נוסף ליועץ , אנס'צ, מה שנקרא, שאכן יש לתת, סברנו, גם כן כאן ואני בתוכם
החלטנו להצביע  , אלא שבסוף אותה ישיבה. דעתיהייתה המשפטי המכהן בפועל וזאת

ותם הנימוקים לעניין מתן לאחר מכן העליתי במכתב לראש העירייה את א .פה אחד
  . יקבל ניסיון נוסף, המכהן,שהיועץ המשפטי, האפשרות
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 . מהטעם הזה כעת אני נמנע

 )19:12אפי גוטמן הצטרף לישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

אבל מבחני , תה מועמדות של עורכי דין המוכרים לנוישבהקשר זה הי, אני חייב לומר
שלא הותירה מקום לספקות , ד רמי אפרים"ההתאמה נתנו מקדמה גדולה מאוד לעו

ליועץ נוספת מתן הזדמנות שוקל גם אני הייתי ,  לולא מקדמה בולטת זו.ולהתלבטויות
 . המשפטי הנוכחי

 :אפי גוטמן

 ?שממנים יועץ משפטי לעירייה יהיו עוד יועצים משפטיים חיצוניים לעירייההאם ברגע 

 :ראש העירייה

 . יעוץ משפטי ועורכי דין נוספים לפי הצורך והעבודהיהעירייה תזדקק ל. בוודאי

 ?מי בעד

מאיר , אפי גוטמן, איציק דדוש, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, יצחק בוכבזהד "עו :בעד
 . סבח יוסף, בנימינובחנן , חי בנימינוב

 . יחזקאל שקד, יעקב נחוםד "עו :נמנע

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 :ראש העירייה

, "רמים"מבקש לברך את היועץ המשפטי הנבחר בשם כל החברים ומאחר ומדובר בשני 
 . שעבודת העירייה בתחומים האלה תתרומם לרמות חדשות, אני תקווה

 )19:20עה נפלד הצטרף לישיבה בשוד הלל קר"עו(

 קביעת קריטריונים למתן שמות לאתרים ורחובות בעיר - 4' סעיף מס

 :ראש העירייה

הקריטריונים . מבקש לאשר קביעת קריטריונים למתן שמות לאתרים ורחובות בעיר
וכל חבר ואני מציע אותם כבסיס על ידי ועדת שמות מהקדנציה הקודמת נבחנו ונקבעו 
 . םקריטריונים נוספימוזמן להציע 

 :הקריטריונים הינם

 . ראשי ממשלות לשעבר .1

 נשיאים לשעבר .2
 לים לשעבר"רמטכ, ר כנסת"יו .3
 ראשי מועצה וראשי עיריית אור יהודה .4
 סמלים ואירועים מההיסטוריה של ישראל בעת החדשה, אישים .5
 . רבנים ואישים תורניים .6
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 . שנים10חברי מועצה שכיהנו לפחות  .7
 .הודה ותרמו להשרים שבפעילותם היה להם קשר לאור י .8
 . ציוני דרך וסמלים הקשורים בעיר .9

 )19:23ננה חן הצטרפה לישיבה בשעה (

 )19:26דוד יוסף הצטרף לישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

, אמנם הוא טרם נסלל, נפתח רחוב חדש באור יהודה, מבקש להמליץ בהזדמנות הזואני 
אני חושב . האוניברסיטה' אני רוצה שנמליץ בפני ועדת השמות לקרוא לרחוב הזה רח

אז רחוב אחד יקרא על , שכבר יש לה שלוש מכללות, שכדאי שאור יהודה תציין לעצמה
 שהשם מתאים גם מטעם יוקרה וגם , אמר לי כבר דייר של הרחוב הזה.שם אחת מהן

 . גורם לפתיחת הכבישהתה יבגלל שהאוניברסיטה הי

 :יעקב נחוםד "עו

אנחנו קראנו ונקרא בעתיד גם שמות . ורק באישיםאתה מתמקד אך , לפי מה ששמעתי
אני חושב שיש פה מקום , של צמחים ואנחנו נקרא גם לגבי קהילות כאלה ואחרות

 . לקהילה נוספת פה

 ?מי בעד

 .פה אחד :בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 ר צוות לתאום טכני" יו-האצלת סמכויות  – 5' סעיף מס

 :ראש העירייה

 במקום מר עופר ר צוות לתאום טכני"יולסבח יוסף ככויות מבקש לאשר האצלת סמ
 .בוזי

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . ההצעה התקבלה:החלטה

 :ראש העירייה

 עד להחלטה אחרת של שקופת הגבייה תמשיך להיות פתוחה, מועצת העיר מחליטה
 .מועצת העיר

 )19:36הישיבה ננעלה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ניסן תשס' ה שני יום  
 2006 אפריל 3  

 6020.4.3מיום  80'  מס,מן המנייןלא ש ,ול ישיבת מועצהפרוטוק

סבח , חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, הזד יצחק בוכב"עו  :נוכחים
 . איציק דדוש, עופר בוזי,  ליאת שוחט, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, יוסף

 . ננה חן, אפי גוטמן,  אלמליחשלמה, יעקב נחוםד "עו, ףדוד יוס  :חסרים

 , רמי בן סעדון, מזל זרחיה, אמיר יובל :משתתפים

 :על סדר היום

לצורך פירעון , ח מבנק אוצר השלטון המקומי" מלש3אישור לנטילת הלוואה בסך 
 .הלוואות במסגרת תכנית ההבראה

נשלח לחברי המועצה ביום , המכתב הבקשה של ראש העירייה ללקיחת ההלוואה ותנאי
30.3.2006. 

 )18:50  בשעהפתחההישיבה נ(

 :ראש העירייה

, ח מבנק אוצר השלטון המקומי" מלש6.5נטילת הלוואה בסך מבקש מהמועצה לאשר 
 . ח" מלש3למרות שבמקור ביקשנו , לצורך פירעון הלוואות במסגרת תכנית ההבראה

מוכן בנק זה לתת לנו הלוואה בסך עד , בעקבות פגישה עם בנק אוצר השלטון המקומי
לצורך החזר מלוות עודף וזאת על מנת לאפשר לנו לעמוד , ח לתקציב שוטף" מלש6.5

, נכונות הבנק בעניין זה נובעת ממצבנו הכספי הסביר. בהוצאה השוטפת באופן סביר
 3.5 -הרי שה, ח הראשונים הם ביוזמת משרד הפנים" מלש3 - אם ה.אפילו טוב יחסית

זה לבקש את אישור משרד , האחרונים הם כבר מתוך נכונות של הבנק ומה שאנו צריכים
 . הפנים בימים האלה

על מנת שנוכל לפרוע עוד , אני מציע לאשר את כל הסכום בתנאים שתפרט הגזברית, לכן
 . מעט חובות לפני החג

 . ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה למועצה לדון ולאשר

 :מזל זרחיה

 צמוד למדד 6%ריבית שלא תעלה על ,  שנים3עד " גרייס"מדובר בהלוואה בתנאים של 
 .  שנה15עד , המחירים לצרכן

ניתן בזאת ) נוסח חדש( לפקודת העיריות 201מבקשת לאשר שעבוד בהתאם לסעיף 
מ ארנונות או הכנסה עצמית אחרת של "אישור למשכן לאוצר השלטון המקומי בע

 . ום ההלוואההעירייה להבטחת תשל

 .לאשר כל שעבוד כפי שיידרש על ידי הבנק, כמו כן
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. 2004ההלוואה המאושרת הינה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה שנחתמה בספטמבר 
 . לצורך פירעון מלוות, 2006מטרת ההלוואה איזון תקציב שוטף לשנת 

 :ראש העירייה

 .  שנה20 עד 8 -ממבקש לאשר את ההלוואה 

  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )19:00הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ניסן תשס' ה שני יום  
 2006 אפריל 3  

 6020.4.3מיום  18'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

סבח , חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, הזד יצחק בוכב"עו  :נוכחים
 . איציק דדוש, עופר בוזי,  ליאת שוחט, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, יוסף

 . ננה חן, אפי גוטמן, שלמה אלמליח, ד יעקב נחום"עו,  דוד יוסף :חסרים

 , רמי בן סעדון, מזל זרחיה, אמיר יובל :משתתפים

 :על סדר היום

 .וועדה לאיכות הסביבה .1

 .צמוחי בקשר עם תחנת מוניות' ורג'אישור הסכם עם ג .2

 )19:00  בשעהפתחההישיבה נ(

 :יחזקאל שקד

 ואנו , שנבחר לכנסת, מיכאליד אברהם"אני מברך את עו. מבקש הודעה לפרוטוקול
 . מקווים שייצג את אור יהודה נאמנה

 :ליאת שוחט

 . חברי המועצה מצטרפים לברכות

 :ראש העירייה

את  מאחלים לחבר הכנסת אברהם מיכאלי שיצליח להגשים שאנו, מבקש להוסיף
, עליהם לאורך השניםוגדל ח  שהוא צמ,ובתחום הערכיםבתחום הציבורי השאיפות שלו 

 .  בתחום היהודי דתי והן בתחום החברתיהן

 וועדה לאיכות הסביבה - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

שעלינו לבחור ועדה לאיכות סביבה ומבקש , מחברי המועצה לקחת לתשומת לבמבקש 
וועדה ה. הבנה וידע בתחום הזה, שיש להם עניין, תושבי העירמהחברים להציע שמות 

 . ר שלה יהיה חבר מועצה" חברים והיו7 -הזו תורכב מ

 צמוחי בקשר עם תחנת מוניות' ורג'אישור הסכם עם ג - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

המיקום . צמוחי בקשר עם תחנת מוניות בגן אשכול' ורג'עם געקרוני מבקש לאשר הסכם 
לפני אום עם ראש העיר ולא תובא למקום תחנה יהמדויק יינתן על ידי מהנדסת העיר בת

הסכם יוכן על ידי היועץ המשפטי . שיותאם הגודל המדויק שלה למיקום המדויק
  . לעירייה
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  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )19:07הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          המתאם פעולות מינהל ולוגיסטיק



 ו"ניסן תשס' ז רביעי יום  
 2006 אפריל 5  

 6020.4.5מיום  28'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה"עו  :נוכחים
ד יעקב "עו, מאיר חי בנימינוב, סבח יוסף, חנן בנימינוב, אפי גוטמן, דוד יוסף

 . נחום

  .שלמה אלמליח, ננה חן, עופר בוזי, איציק דדוש  :חסרים

 . ד הלל קרונפלד"עו, רמי בן סעדון, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

מ "רשת המכללות בע, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, העירייה : אישור הסכם בין .1
ת לגבי פעילו, ועזרא אליהו, ישראס, פרי אור: לבין,  שלוחת אוניברסיטת דרבי-

 .אוניברסיטת דרבי באזור התעשייה הצפוני באור יהודה

 .בר לווי תהליך פיננסידמ ב"אישור הסכם בין העירייה לבין חלופה קהת בע .2

 .3.4.2006ההסכמים נשלחו לחברי המועצה ביום 

 )18:40  בשעהפתחההישיבה נ(

 דההסכם פעילות אוניברסיטת דרבי באזור התעשייה הצפוני באור יהו - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, העירייה:  הסכם ביןלאשרמחברי המועצה מבקש 
, ועזרא אליהו, ישראס, פרי אור: לבין,  שלוחת אוניברסיטת דרבי-מ "רשת המכללות בע

 .לגבי פעילות אוניברסיטת דרבי באזור התעשייה הצפוני באור יהודה

 . ן והוא מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זהההסכם נשלח אל חברי המועצה לעיו

 ?או הערות, האם יש למישהו שאלות

 :אפי גוטמן

בראשית דברי ברצוני לברך את מר אליהו עזרא על מאבקו הצודק להסדרת התנועה 
 .והחניה באזור התעשייה הישן

, זה כתוצאה מתוספת מכוניות רבות, המצב הבלתי נסבל כיום באזור התעשייה הישן
 במהלך הנחרצתרק מצדיק את עמדתי , באזור זה מוסיפות על העומס הקיים אשר

קודם לבצע את הסדרי החנייה והתנועה בה דרשתי , ועדת התכנון והבניהלהדיונים 
אשר היא , באזור התעשייה הישן ורק לאחר מכן לתת אישור הפעלה לאוניברסיטה

 . ול בעיר עוד שנים רבותכשלעצמה מוסיפה כבוד ויוקרה לעיר ורצוי כי תמשיך לפע
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 . אך מעבר לאמור יש לי מספר שאלות לגבי ההסכם ולגבי אופן הפעלת האוניברסיטה

 ?כיצד מתכוונת העירייה לפתור את בעיית החניה ובעיית התנועה באופן מיידי .1

חת ו שכל הסטודנטים הלומדים בשל, שלוחת דרבי מתחייבת,11י ההסכם בסעיף "עפ .2
או / שתתוכנן ו,ודה יחנו את רכבם אך ורק בחניה מוסדרתהאוניברסיטה באור יה

כי  עבור האוניברסיטה ובכל מקרה האוניברסיטה תהיה אחראית תוקצה
לרבות אזור הפרדס והחניון שצמוד , הסטודנטים לא יחנו באזור התעשייה הישן

 איך ניתן -' ב?  כיצד תתבצע אכיפה זו-' א: נשאלות כאן שתי שאלות. 461לכביש 
 ?היכןוח מי יחנה לפק

 , יום מהמועד60 תחל תוך 6223 תחילת העבודות לביצוע החנייה בגוש ,12י סעיף "עפ .3
. 521. א.א.בו תחליט וועדת ההתנגדויות לאשר בוועדה המחוזית את תכנית מ

, שנית. הייתי רוצה לקבל הסבר מפורט על תכנית זו ולוחות זמנים לביצועה, ראשית
על פי הבטחתו של ראש העיר במהלך ,  יחל מיידיתאני דורש כי ביצוע החניה

 . כי יבצע את הסדרי החניה כבר למחרת בבוקר, ההתנגדויות בוועדה לבניין עיר

ברצוני לדעת מי , ועדת הערר קבעה הסתייגויות רבות להפעלת האוניברסיטה ולכן .4
באחריות . נתן את אישור ההפעלה לאוניברסיטה חרף קביעת ועדת הערר

 אשר ביקשה את האישור לעבור לאור יהודה מהמועצה להשכלה ,ת דרביאוניברסיט
 לא טרחה לעדכן את , הנדרשים עד ועדת הערר,גבוהה תוך הצגת כל האישורים

אשר הפכה את החלטת הועדה , המועצה להשכלה גבוהה בהחלטת ועדת הערר
. המקומית על פיה ואשר החלטת הועדה המקומית היוותה חלק מהאישור למעבר

 אשר אותו אני מצרף כחלק ,20.3.2006מכתבו של פרופסור שלמה גרוסמן מתאריך מ
שהם לא ידעו על החלטת ועדת הערר דבר וחצי , בלתי נפרד מהפרוטוקול מסתבר

 ?ומי היה צריך לדווח על כך? מדוע, נשאלת אם כך השאלה. דבר
ני אשמח אני שמח שהצדדים הגיעו להסכם לא דרך בתי משפט וא, לגבי עצם ההסכם

 . להצביע בעד ההסכם לאחר קבלת ההבהרות לשאלותיי אחת לאחת

כמובן שאני שומר לעצמי את הזכות להמשיך לפעול מול גורמים חיצוניים במידה ולא 
 . יוסדרו החניות והסדרי התנועה תוך פרק זמן קצר ביותר

קרנה של  אשר תעלה את ,שאני בעד כל התקדמות בנושא החינוך, ברצוני לשוב ולהדגיש
אך לא על חשבון פגיעה באיכות החיים של התושבים וכמובן שכל התהליך , אור יהודה

 . תודה רבה. יתבצע בשקיפות מוחלטת ועל פי החוק

 :ראש העירייה

 ?למישהו יש שאלה או ההערה נוספת

 :סבח יוסף

אני מקווה שהוא לא יתחיל לבנות או לעשות את , לגבי שאר העסקים של אלי עזרא
כי כבר נוכחנו שהוא התחיל לעשות , בלי לקבל היתר מהעירייה, חוקייםם לא דברי

עבודות בלי לקבל היתר מהעירייה ופלש לשטח ציבורי והעירייה רק בזמן יותר מאוחר 
 . נקטה באמצעים
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 :דוד יוסף

 ?אפשר לדעת היכן

 :סבח יוסף

 . ה החדשיבאזור התעשי

 :דוד יוסף

דרבי לבין שאר המעורבים בדבר וחבר מועצת העיר /באנו פה לדון בהסכם בין העירייה
אווירה , חשבנו שתהיה פה אווירה נינוחה. סבח יוסף לוקח את הדיון למקום לא רצוי

כי שמחתי מאוד לראות שראש העיר ומר אליהו עזרא ישבו , טובה ואני חוזר ומציין שוב
על אליהו עזרא שאנחנו צריכים לכפות , לגבי ההערה של סבח יוסף. וחתמו על הסכם

אני רוצה להזכיר ולציין שוב , לעמוד בחוק והנוהל התקין של העירייה ולא רחוק ממנו
כמו אליהו עוד מספר בעלי עסקים הלוואי והיו לנו . את מה שאמרתי לפני כחודשיים

או שהוא חייב , שהוא פועל לא כשורהלהוכיח שאף אחד לא יכול בעיר הזאת , עזרא
פקתי להכיר אותו בקדנציה הקודמת ולאורך כפי שהס, אלי עזרא. אגורה אחת לעירייה

אך תן גם את , דרוש וקבל", "חיה ותן לחיות"מר עזרא נוהג על פי המוטו , השנים הבאות
בין , הוא לטובת העיר ומאבקו זהשמאבקו של אליהו עזרא , נוכחנו שוב לדעת". הזכויות

לא הייתי נזקק לומר את .  צודקיצא בסופו של דבר מאבק, שאר המאבקים שהוא מנהל
שמהדברים שלו רצה לשפוך אור שלילי על , אלמלא הערתו של סבח יוסף, ההערות האלה
 .בעל עסק זה

 :יחזקאל שקד

שצריך לפעול לפי הנהלים ולקבל אישורים לכל בניה או , אני בעד הדברים של סבח
הרבה  בעלי עסקים אבל בנשימה אחת אפשר להזכיר עוד . במקרה הזה, סלילה של כביש

היתר ובנה ועשה וזה רק שגם הוא פעל ללא , וסטו'המקרה האחרון לא רחוק זה ג. בעיר
  . מקרה אחד שאני מזכיר כרגע

 :ראש העירייה

באשר להערות .  יהיה,מה שצריך להתקיים על פיוומדבר בעד עצמו ההצגתי הסכם 
באזור התעשייה ועקבנו עד כה לא מצאנו חוסר בחניה , התחבורתיות של מר אפי גוטמן

 .אחרי הנושא הזה מקרוב

 שמגיעות ,ה להפקיע דרכיםיעקב החלטת ועדת תכנון ובני, בין היתר, הזה הושגההסכם 
 יכולים לסדר את ,התפוסים על ידי אלה ואינם שייכים לו באזור זה, השטחים .לעירייה

כנראה זו ,  לאלהאבל הדבר היה מפריע, ם ואשתולכל העולויה של אזור תעשייה זה יהחנ
 . סכםגם הסיבה מדוע הוא העדיף להגיע לה

, שעל פי ההסכם הזה אנחנו מושכים אותה ולכן, אנחנו גם הגשנו תביעת פינוי נגד אלה
 גם .קיימתי בצורה הטובה ביותר, את הבטחתי בועדת התכנון והבניה להסדיר חניות

יה מצד חאן יהיה מספיק ודי חניות באזור התעש, כאמור ,לפני הסדרת החניות החדשות
 150 -קזז יש כ' שיש שם עוד חניות ריקות ברוב שעות היום והצד הקרוב לרח, הדקל

שאלה בעצמו , גם בשעות הפעילות של מגה ומיותר לציין,  היוםחניות ריקות בשעות
רת מאבקו כצודק כך שהגד, ם וחניותתנועות של רכבישכולל מאות , עושה שימוש חורג
 . ווה יותר חנופה מאשר גישה רציניתמה, על ידי אפי גוטמן
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לכן , משום שאפי ביקש תגובה עניינית בקשר לחניות, אני לא אגיב ליתר הדברים
 . התייחסתי

כי בעת , תהיה לי הזדמנות בעוד חודש, לדוד יוסף לא אגיב היום, לדבריו של דוד יוסף
 .  שדוד יוסף העדיף לנהוג לא בדרך המשכיליםוחבל. הזו עדיף שהמשכיל ידום

על פי הבנתם את , על פי שיקולםזו פעולה שנעשתה , ביחס להפעלת האוניברסיטה
בהקשרים . זה לא עניין לי להידרש לו בישיבה הזאת. המערכת העובדתית והמשפטית

,  גוטמןגם כלפי אפי, לפולמוסים בעניין הזה, עדות השונות ניתנו התשובות ושובומול הו
 . תבוא השעה לתגובה מתאימה

 :דוד יוסף

שנשלח לחברי , שצורף להסכם, ששמו של אלה לא הוזכר במכתב ראש העיר, צר על כךימ
  . המועצה

 :ראש העירייה

שלא ישנה , על המחדל הלשכה פקידי אני אעיר לאני רואה את העובדה הזאת בחומרה ו
 . במקרים אחרים

 :אפי גוטמן

 ?כיצד תתבצע אכיפה,  בהסכם11לא ענית לסעיף 

 :ראש העירייה

שתמיד יכול , אני מניח. הדבר הזה תנאי לקיום ההסכם, להקמת חניה של דרביבאשר 
שמגיע לאזור , כמו אחד האזרחים במדינה, במקום אחרלחנות סטודנט כזה או אחר 

 ?אלואבל ההבנה הזאת מוסכמת על בעלי העניין ומה לנו להיכנס בין ההרים ה, התעשייה

 :אפי גוטמן

כל יום שישי בסביבות השעה שתיים . טענת שאתה לא נתקל בבעיות חניה באזור הזה
 . רבע שעה תקועים בקטע הזה, עשרה

 :ראש העירייה

אני מוכן להגיע ביום שישי , היות ויום שישי יש לימודים והיות ועדיין אין חניה אחרת
 . וטמן רואה ואני עדיין לא ראיתיהקרוב עם אפי גוטמן ולראות מקרוב את מה שאפי ג

כי אני עדיין , לאחר הפסח, כאמור, יתר התשובות למכתבו של אפי גוטמן וכל השאר
רוצה לשמור על אווירת החג ולסיים את הישיבה הזאת בחג שמח וכל תגובה נוספת 

 . מיותרת

  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . ההסכם אושר :החלטה



 5

  העירייה לבין חלופה קהת בדבר לווי תהליך פיננסיאישור הסכם בין - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

  .בין העירייה לבין חלופה קהת בדבר לווי תהליך פיננסימבקש לאשר הסכם 

כדי ליצור רצף , כי מדובר בניסיון לגייס כספים לעירייה לצרכי פיתוח, מבקש להוסיף
כפי שקורה בחצי שנה , שנהוורים בין שיווק פרויקט אחד למפעילות בפיתוח ולמנוע מעצ

 . האחרונה

רעון ישיסייעו בפ, שבנק אוצר השלטון המקומי נכון היום גם לתת לנו הלוואות, עלי לציין
 חורג 2008 - 2006ין השנים רעון המלוות בימאחר ופ, המלוות בשלוש השנים הקרובות

-וד שישה ל וע2006 -ח ל" מלש6כפי שזה היה כל השנים האחרונות ומתן של , מהנורמה
רעון יכי לאחר מכן פ,  יאפשרו פעילות טובה יותר של העירייה2008 - ל3 - 2 ועוד 2007

 . מחצית מהסכום של השנה הנוכחית, דהיינו. המלוות השנתי ירד מתחת לשני ספרות

 לנו גם מוצעות. טף אנחנו עובדים מול הבנק ישירותבהסכם של המימון השו, בכל אופן
מדברת על גיוס , אבל ההצעה שמועלת כרגע בהסכם הנוכחי, ת חובאלטרנטיבות של אגרו

 . כספים לפיתוח

 ?שאלות, האם יש הערות

 :ד יעקב נחום"עו

אני , לא הספקתי להעמיק בהסכם הזה, אני מודה שבניגוד להרגלי להעמיק בהסכמים
 ? אז למה רק עכשיו, אם הוא טוב, לשם מה, הליווי הפיננסי. רק שואל שתי שאלות

 :ד יוסףדו

 ?ל משרד הפנים"האם הוא היה מנכ? מה זו החברה הזאת

 :אפי גוטמן

 ?בהקשר זההאם נבדקו עוד חברות 

 :יחזקאל שקד

האם הוא ? איפה זה עומד ההסכם ההוא. מ.ל.שעם בקדנציה הקודמת היה הסכם דומה 
או שזה רק ? האם גם פה זה ככה. בהסכם ההוא היה לו משכורת חודשית ובונוס? הופסק
 ? בונוס

 :ראש העירייה

מ לא נמשך בשנה זו וההסכם הנוכחי .ל.ההסכם עם ש, ביחס לשאלה של יחזקאל שקד
ותשלום תשלום בסיסי אחד אלא ב, לא עוסק בקבלת תשלומים חודשייםעם חברת קהת 

 . הכל כמפורט בחוזה, בצד השניעל פי תוצאות בגבול מסוים 

ל משרד הפנים בעבר "כן שמו של מנכהשם קהת הוא א, בהקשר לשאלתו של דוד יוסף
העוסקת בתחומי , ל השלטון המקומי לאחרונה ובין לבין מנהל חברה"הרחוק ומנכ

 . איתו את האפשרות של השירות הזהבדקנו השלטון המקומי על כל גווניו ועל בסיס זה 
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אלא ,  שהציעו שירות כזה,לא הסתובבו בשוק כרגע אנשים, וכאן לשאלה של אפי גוטמן
, נושא אגרות חוב וסברנוניסה לשווק לנו את שבה , לה רעיון כזה בפגישה עם דב קהתע

 העליתי בפניו רעיון של גיוס כספים לצרכי .שאגרות חוב לא מתאימות לנתונים שלנו
אלא מצידי והוא קיבל את ההצעה בתנאים , תה מצדויההצעה לא הי. מימון פיתוח

 .  שהצעתי לו,המאוד מגבילים ומיוחדים

דרוש כדי ליצור , אמרתי בפתיחת דברי, הליווי הפיננסי , ביחס לשאלות של יעקב נחום
ולא לעלות ולרדת בין הכנסה כספית גדולה מפרויקט אחד רצף של עבודות פיתוח 

 . שלעתים יש ביניהם פער של זמן, להכנסה כספית גדולה מפרויקט אחר

 . ת גדולה מפרויקטיםמכיוון שעכשיו יש לנו תחזית הכנסו, למה זה עכשיו

  ?מי בעד

, יחזקאל שקד, עוזי אהרון, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה"עו :בעד
  .סבח יוסף, חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב

 .דוד יוסף,  אפי גוטמן:נגד

 .  יעקב נחום:נמנע

 . ההסכם אושר :החלטה

 :ראש העירייה

 . ולםאני סוגר את הישיבה ומאחל חג שמח לכ

 )19:16הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" ניסן תשסז" כשלישי יום   
 2006 אפריל 25  

 6020.4.52מיום  38'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, סבח יוסף, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו  :נוכחים
 . יחזקאל שקד,  דוד יוסף, ליאת שוחט

, שלמה אלמליח, אפי גוטמן, ד יעקב נחום" עו,ננה חן, עוזי אהרון, חנן בנימינוב :חסרים
 .  איציק דדוש

 .רמי בן סעדון, מזל זרחיה, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

לשיפור תשתיות וחזות של בנייני דירות פרטיים  ₪ 500,000ר בסך "אישור תב .1
 .בשכונות וותיקות

יום ר נשלח לחברי המועצה ב"מכתב הבקשה של ראש העירייה לאישור התב
10.4.2006. 

 3לצורך קבלת הלוואה בסך , אישור נוסח משכון לטובת בנק אוצר השלטון המקומי .2
 .3.4.2006שאושרה על ידי המועצה בישיבתה מיום , ח"מלש

 .25.4.2006 נשלח לחברי המועצה ביום ןנוסח המשכו

 )19:22  בשעהפתחההישיבה נ(

תיות וחזות של בנייני דירות לשיפור תש ₪ 500,000 בסך ר"אישור תב - 1' סעיף מס
 פרטיים בשכונות וותיקות

 :ראש העירייה

י דירות פרטיים לשיפור תשתיות וחזות של בניינ ₪ 500,000ר בסך "מבקש לאשר תב
 . וזאת כהשתתפות במסגרת יוזמות של הדיירים, בשכונות וותיקות

 .  קרנות הרשות-מקור המימון 

 .  דנה בנושא והמליצה לאשרועדת הכספים

  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . ההצעה אושרה :החלטה
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לצורך קבלת , אישור נוסח משכון לטובת בנק אוצר השלטון המקומי - 2' סעיף מס
 3.4.2006שאושרה על ידי המועצה בישיבתה מיום , ח" מלש3הלוואה בסך 

 :ראש העירייה

 3לצורך קבלת הלוואה בסך , לטון המקומימבקש לאשר נוסח משכון לטובת בנק אוצר הש
 . 3.4.06שאושרה על ידי המועצה בישיבתה מיום , ח"מלש

 . ב בזאת לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו"נוסח השעבוד מצ

 . ועדת הכספים דנה בנושא והמליצה לאשר

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

 . ההצעה אושרה :החלטה

 )19:24הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" ניסן תשסז" כשלישי יום   
 2006 אפריל 25  

 6020.4.52מיום  48'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, סבח יוסף, מאיר חי בנימינוב, בורוכובאברהם , עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו  :נוכחים
  .איציק דדוש, יחזקאל שקד,  דוד יוסף, ליאת שוחט

   .שלמה אלמליח, אפי גוטמן, ד יעקב נחום"עו, ננה חן, רוןעוזי אה, חנן בנימינוב :חסרים

  .רמי בן סעדון, מזל זרחיה, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

אישור מחדש להשתתפות בהתקנת מעליות בבתי מגורים ברחובות יוסף חיים  .1
שהוקמו בעבר , כפעולה לתועלת הציבור במסגרת שיפוץ בבנייני מגורים, ושלהבת
 .כולתלמעוטי י

 .188, 14ח " ת6223אישור לביצוע צו למגרש חניה בגוש  .2
 .25.4.2006 נשלחו לחברי המועצה ביום ל העירייה לאישורו"צו החניה ובקשת מנכ

 )19:31  בשעהפתחההישיבה נ(

 )19:32עופר בוזי עזב את הישיבה (

ף אישור מחדש להשתתפות בהתקנת מעליות בבתי מגורים ברחובות יוס - 1' סעיף מס
 חיים ושלהבת

 :ראש העירייה

כדי לשדרג את העיר באזורים המתאימים וזאת , מבקש לשוב ולדון בשיפור בתי מגורים
 .מסגרת היענות ליוזמות של תושבים לשדרוג בתיהםב

על ידי פינוי ומחיקה של מאות דירות בדרום , דיברתי לפני הישיבה על קידום אור יהודה
אקונומית מעבר להטבה -ידום העיר מבחינה סוציוק דבר שיכול להיות בסיס ל.העיר

 . שתהיה לתושבים כשלעצמה

בניה של , תה בעבר שיקום שכונות באופן הממוסד וכמובןיידרך אחרת לקדם את העיר ה
, ברמה מעל הבינוניבתפר בין השכונות החדשות לישנות יש בתים , אבל. שכונות חדשות

 .אותם לחלק מהרמה החדשהשעם שדרוג קטן נוסף אנחנו יכולים להפוך 

אפשרות הזו אבל לצערנו ה, נווה סביוןבין גיורא לשכונת בתים כאלה היו בתפר בין 
שניתן , יוסף חיים והשלהבת' ברחכיום אני מזהה בתים . בעבר עקב נסיבות שהיוהוחמצה 

 שבלעדיה הבניין עם כל שיפור יהיה שייך למאה ,רג באמצעות מעליתולשדלשפר אותם 
חשבתי שזו תהיה הזדמנות , כשתושבים פנו אלי בעניין השתתפות במעלית. הקודמת

את הבניין הראשון כשמדובר בסדרה של תשעה בניינים וחשוב לדרבן , שאסור להחמיץ
 .להתקין את המעלית
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לעשות השתתפות אלא שנתקלתי בשאלה של סמכות העירייה , החלטנו בעניין הזה בעבר
 ,אתה לי טריוויאלית ומובנת מאליה לאחרים שנר,וסמכות ז. בהשקעה בבניין פרטי

. זה חייב אותי לבדוק ולמצוא את הסמכות במסגרת פקודת העיריות. נראתה אחרת
י " עפ,ל בעניין תרבות הדיור ורמת הדיורלפעויכולה ומוסמכת שהעירייה , העליתי

בשיפור אם היא רואה , על מכלול סעיפיו, פקודת העיריות ל249 יףסמכותה בהתאם לסע
כי מדובר בשדרוג , כפעולה לתועלת הציבור, כולל התקנת מעליות, חזותם ורמתם, בניינים

וזאת כחלק ממגמת התכנון , כדי שלא יתדרדרו להיות אזורים נחותים יותר, אזורי מגורים
 . של העיר

המאפשר לה להקים , ל" לסעיף הנ2ק "י ס"עפשהעירייה תחליט לפעול , איפוא, אני מבקש
לתקן ולשפר , המאפשר להרחיב, )ד) (5(ק "ל שרותים ומפעלים לתועלת הציבור וסולנה

שנרכשו או הוקמו במסגרת שיכון למיעוטי יכולת ולממש , בניינים או שיכונים, בתים
 ).31(ק " ס249' י סע"עפ, רשויות ואנשים אחרים, סמכויות אלה ביחד עם מוסדות

לה הכרוכה בשיפור רמתם של בנייני רואה את הפעושהעירייה , אני מבקש להחליט
, כפעולה במסגרת הכללית של סמכויות של פיתוח עניינים כלכליים וחברתיים, המגורים

 . הנוגעים לתושבי העיר

 וכרגע מה ,חייבת להיות במסגרת של אמות מידה וסדרי עדיפויותברור שפעולה כזאת 
: רת השיקול שהעליתי לעילשאני רואה אותן כחשובות במסג, שעומד בפני זה שתי בקשות
שכמוה יש סדרה של תשעה בניינים ובקשה לציפוי , שלהבת' הבקשה למעלית בבניין ברח

מדובר בבניינים . שבינתיים התארגן בניין אחד מהם לשיפוץ הזה, שיש בשלושה רבי קומות
 . העצמאות -  דוד אלעזר רחובותשבפינת

 :איציק דדוש

 . 50%ל מדבר על מקומות שצריך השתתפות ש

 :ראש העירייה

, 25%-יהיו בניינים שההשתתפות תהיה גבוהה יותר מ. תלוי בשכונה ובמיקום הבניינים
 . ההשתתפות יכולה להיות גבוהה יותר, בקפלן, באסירי ציון

 :איציק דדוש

כפי ,  איתם50%אני יושב עם התושבים האלה כבר שנה שלמה ואנחנו דיברנו על בסיס של 
 . 25%שנחזור לתושבים ונאמר להם ,  להיות מצבלא יכול. שסיכמנו

 :ראש העירייה

אני רק יכול לתת אמות . אי אפשר לקבוע סרגל אחיד וברור כרגע, לשאלת קריטריונים
 שיעור השתתפותנו יהיה גדול ,ובשמקרינים על הרחבבניינים שיפור חזות . מידה עקרוניות

שפרינצק ' השתתפות ברחכש,  יותרים בנכס ההשתתפות תהיה קטנהשיפורים בסיסי. יותר
 . יוסף חיים' יחסית לגיורא ורח, יכולה להיות גבוהה יותרשרת ' וברחקפלן ' וברח

שאישרנו חוזים לפינוי , מזכיר לחברים, ביחס לאפשרויות נוספות של שיפור אזורים, אגב
ך לשיפור העצמאות וגם זו דר' ועיבוי בינוי באזורי אסירי ציון ובדו קומתי של רחבינוי 

 . שכונות
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 :מר רמי בן סעדון, מבקר העירייה

יש לקבל את ההחלטה למימוש העניין בכפוף לקבלת האישורים מכל הגורמים הרלוונטיים 
על העירייה לקבוע קריטריונים ברורים וראויים לצורך קביעת . בהליך מסודר ותקין

, תכנון כללי, נונייםיכול להיות במסגרת קריטריונים תכ, ש התוכניתמהבתים בהם תמו
 . חייבים להיות קריטריונים ברורים, ונים סוציו אקונומייםיקריטר

יש לסכם בכתב מול בעלי העניין הרלוונטיים היכן מתחילה , לא פחות חשוב, דבר נוסף
, מעבר להקמה של המעליות. מעורבות והשתתפות העירייה בנושא, ומסתיימת אחריות

צריך לסכם ובכתב מול בעלי העניין . 'האחריות וכו, האחזקהצריך להתייחס גם לעניין 
 . הרלוונטיים

 :דוד יוסף

 ?הוא עומד במה שאמרת, האם מה שאמר ראש העיר בקריטריונים,  שאמרת2לגבי סעיף 

 :מר רמי בן סעדון, מבקר העירייה

 . אני לא קובע מדיניות או מהם הקריטריונים. הקריטריונים צריכים להיות ברורים

 :אש העירייהר

 . גם אמות המידה האלה משתנות מעת לעת.לקבוע זה אמות מידה עקרוניותמה שאפשר 
,  צורת התמיכה באותו דבר בשלב אחרלביןנתון בזמן לא דומה תמיכה בדבר מסוים 

 . שיעשו את הדברים האחריםכאשר הראשונים לקחו סיכונים שלא לוקחים אלה 

לא יכולה להיות מחויבות והתחייבות לאורך זמן אבל , חייב להיות קריטריון עקרוני
זה לא חייב , בשנה הזאתאם אנחנו עושים השתתפות בשלוש מעליות . לאותם עניינים

שבשנה הבאה יכול להיות . להבטיח את אותה צורת סיוע לבניינים הבאים בשנה הבאה
תוקף שהמדיניות של קידום המעליות תמשיך להיות ב, תהיה צורת סיוע אחרת ובלבד

שהקידום שלו יש לו חשיבות , ואם אני נותן היום מעליות באזור מסוים. ולקבל סיוע וגיבוי
 . שתרומת המעליות תהיה פחות משמעותיתנתן סיוע למקום ילא בהכרח י, גבוהה

, לכן. של הבניין תהיה בשיפור החזות שלו עקב מיקום של הבנייןיש מקומות שהתרומה 
 כסף נתון לשנה זאת ונקציב כסף נתון בשנה הבאה וכל שנה נקציב. זאת מערכת שיקולים

 ,לא היינו בטוחים, כאשר שיפצנו בניין אחד, גם שיקום שכונות. נעשה לפי סדר עדיפויות
על פי  אבל קיבלנו החלטה לשפץ את הבניין הראשון .שבמהלך השנה נשפץ את הבניין השני

שאני מדבר , דבר בסיס ההשקעה הזאתכי בסופו של , ציבוראמות מידה של עלות ותועלת ל
 . הוגדרה כמביאה לתועלת לציבור בהסבר הדברים שלי לעיל, עליה

דיניות הזו את הבניין כפרויקט ראשון במסגרת המאני מבקש לאשר , לסכם את הדברים
או ,  80,000₪ -שיעור השתתפותנו הוא כ. שאישרנו אותו בישיבה קודמת, שלהבת' ברח
 .  שהעיר עליהם המבקר בסיפא של דבריו, על פי חוזה ובמגבלות, מעלות העבודה25%

 :דוד יוסף

כמו , יהיה פקיד עירייה, שעומד מול הדיירים, שאותו גורם של העירייה, אני רוצה להציע
 . שיעבדו מולה. גזברית
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 :ראש העירייה

ה הגורם ההנדסי המוסמך והגזברות וכל פרויקט יובא מי שיעבוד מול הפרויקט יהי
 . אישור ויהיה מתאים לעקרונות שקבענול

  ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 188, 14ח " ת6223אישור לביצוע צו למגרש חניה בגוש  - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

 .188, 14ח " ת6223בגוש ציבורית אישור לביצוע צו למגרש חניה  מבקש 

 . לתי נפרד ממנוב לפרוטוקול ומהווה חלק ב"צו החניה מצ

'  לבין הבניין של זוגות צעירים ברח461שמדובר בחניון בין כביש , לשאלה משיב ראש העיר
 . הרצוג

החצר ,  ולא פחות חשוב461בניין הזוגות צעירים יקבל כניסה ישירה מכביש בהזדמנות זו 
, מיםשעד עכשיו היא מהווה בעצם כביש ואפילו סואן בזמנים מסוי, של הזוגות הצעירים

באותה הזדמנות ישקיע היזם . רכבכלי תהפוך לחצר לילדים ותנוטרל לחלוטין ממעבר 
ללא , אבל על חשבון יזם פרטי, )י דיורשהוקם למחוסר(הבית הזה גם בשיפור חזות ובחניון 

 .השקעה של העירייה

בהזדמנות חגיגית זו נמצא פתרון של בידוד הבתים הישנים שבאזור והתווית דרך נפרדת 
לרשום  אולי בהזדמנות זו גם נצליח .מבלי לעבור את בניין הזוגות הצעירים, בתים האלהל

לפי מצב נוכחי ולהביא לרישומם וחלוקתם המסודרת את הבתים הישנים האלה בטאבו 
 ואני מקווה "מקום עלינוטובות לכמה מעלות ,, ,במנהל מקרקעי ישראל ועל זה נאמר

 . שהתושבים יגידו דיינו

 :טליאת שוח

 ? המיועד לבניין חדש לזוגות צעירים,לקח חלק מהמגרשיילצורך החניון האם 

 :ראש העירייה

 8של ירוק פס אנחנו משאירים גם , אי אפשר לקחת שטח ממגרש עסקי ולא זו בלבד. לא
 . ומתקנים לילדיםעם ספסלים, שישמש פס מרגוע לתושבים, מטר רוחב

 :דוד יוסף

 ?האם התושבים מסכימים לדבר

 :אש העירייהר

שלא , התושבים מודעים לזה וקיבלו את זה ולא היינו מעלים על הדעת לעשות פרויקט
 . יהיה טוב לתושבים
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 :איציק דדוש

שיום שישי אחד מר , פנה אלי אחד התושבים וביקש את עצתי בנושא הזה ואז הוא סיפר לי
בה בחוץ וסיפר עזרא אליהו מאולמי ברייט הול הזמין את כל הדיירים ועשה להם ישי

הוא . את הבניינים וכל זה מאמריקה בא ועושה להם חניה ומשפץ להם נרשמיליו, להם
, לא חשוב מי זה היזם, תקבלו, יפה,  עושים לכם דבר טובאמרתי, שאל אותי מה אני מציע

 . עושה את זהש

 :ראש העירייה

הפרויקט .  אחדכל אחד יכול לדבר עם התושבים ואני לא מגביל את חופש הדיבור של אף
הדרישות הזה הוא פרויקט באישור ובתכנון עירוני עד הפרט האחרון והוא מבוצע על פי 

שאנחנו מופקדים על , לשכונה ולצרכים האחרים, שמתאימות לתושבים, של העירייה
הפרויקט הזה מבוצע על . 21-אמריקאים עוד לא באו לתרום לאור יהודה במאה ה. איזונם

דרבי וזו לא התרומה הראשונה של דרבי לאור יהודה ואני מקווה שזו חשבון אוניברסיטת 
 . לא תהיה התרומה האחרונה

 :דוד יוסף

 ?האם יש זיקה לדרבי למגרש הזה

 :ראש העירייה

נביא אותו לאישור , המגרש יהיה פתוח לחניה לרבים ואם יהיה שינוי בעניין, יבאופן עקרונ
 . המועצה

 . אש דבריימציע לאשר את ההצעה כאמור בר

  ?מי בעד

 . פה אחד : בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )20:14הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ח סיון תשס" רביעי ייום    
 2006 יוני 14   

 6020.6.14מיום  58'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

עופר , חנן בינימינוב, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
 .ליאת שוחט, איציק דדוש, עוזי אהרון, בוזי

ד "עו, יחזקאל שקד, דוד יוסף, אפי גוטמן, חןננה , יוסף סבח,   שלמה אלמליח:חסרים
 . יעקב נחום

 , ד נרקיס רובין"עו, רמי בן סעדון,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

סימון ותוספת תאי ניקוז ממגרש חניה צפוני ,  לביצוע חידוש- 1045ר "הגדלת תב .1
 .ח" אלש94בעוד 

 . 60,000₪ מאסף ביוב בקעת אונו בסך - 1046ר "תב .2
 . 30,000₪ קרנות הרשות :רות המימוןמקו

 . 30,000₪ עיריית קריית אונו 

 . 20,000₪ס עמרם גאון בסך " הסדרת נגישות כיתת שמע בי- 1048ר "תב .3
 . משרד החינוך-מקור מימון 

 )19:06הישיבה נפתחה בשעה (

סימון ותוספת תאי ניקוז ממגרש חניה ,  לביצוע חידוש– 1045ר "הגדלת תב -1 ' מססעיף
 :ח" אלש94צפוני בעוד 

 :ראש העירייה

סימון ותוספת תאי ניקוז , לביצוע חידושח " אלש94בעוד  1045ר " תב הגדלתלאשרמבקש 
 .ממגרש חניה צפוני

 .ר והמליצה למועצה לאשרו"וועדת הכספים דנה בתב

 :ל העירייה"מנכ

יתה אמורה לשלם את חלקה על י והעירייה ה, שבוצעו על ידי סופר מחיר,מדובר בעבודות
 . מ וגם עבודות נוספות נלוות"ר הזה מביא בחשבון גם את המע"ידי קיזוז ארנונה והתב

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

  פה אחד:בעד

 . ר אושר"התב :החלטה
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  ₪ 60,000 מאסף ביוב בקעת אונו בסך - 1046 ר"תב - 2 ' מססעיף

 :ראש העירייה

קרנות : מקורות מימון.  60,000₪ביוב בקעת אונו בסך  מאסף – 1046ר "מבקש לאשר תב
 . בהתאם להמלצת ועדת הכספים,  30,000₪רית אונו יעיריית ק,  30,000₪הרשות 

ל משני המקורות "מדובר בהוצאה הקשורה במאסף הניקוז של הביוב ומבוקש התקציב הנ
 .לביצוע המטלה

 .ר והמליצה למועצה לאשרו"וועדת הכספים דנה בתב 

 ? בעדמי

 .  פה אחד:בעד

 . ר אושר"התב :החלטה

 . 20,000₪ס עמרם גאון בסך " הסדרת נגישות כיתת שמע בי- 1048ר "תב -3 ' מססעיף
 :ראש העירייה

.  20,000₪ס עמרם גאון בסך " הסדרת נגישות כיתת שמע בי– 1048ר "מבקש לאשר תב
 .בהתאם להמלצת ועדת הכספים, משרד החינוך: מקור המימון

 .ר והמליצה למועצה לאשרו"עדת הכספים דנה בתבוו 

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

  .ר אושר" התב:החלטה

 )19:11הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ח סיון תשס" רביעי ייום    
 2006 יוני 14   

 6020.6.14מיום  68'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

עוזי , בנימינובחנן , אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
ד יעקב  "עו, ננה חן, אפי גוטמן, יחזקאל שקד, ליאת שוחט, איציק דדוש, אהרון
  .נחום

 . דוד יוסף, עופר בוזי, וסף סבחי,   שלמה אלמליח:חסרים

 . ד נרקיס רובין"עו, רמי בן סעדון,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

 .סיכום מחצית ראשונה של הקדנציה .1

 .הנכנסים לכהונה במחצית השנייה של הקדנציה, ע"האצלת סמכויות לסגני ראה .2

 .ירייהד יצחק ניסים ליועץ משפטי לע"מינוי עו .3

. ח ממינהל מקרקעי ישראל לצורך פינויים בנווה רבין" ש2,250,000אישור העברה בסך  .4
 .שיגיעו לעירייה משווקים עתידיים של המינהל, סכום זה יקוזז מהיטלי  השבחה

 . לבקשת אפי גוטמן-בחינת מערכת החינוך באור יהודה  .5

 . לבקשת יצחק דדוש-ס הטכנולוגי "דיון בעניין ביה .6

 )19:24ה נפתחה בשעה הישיב(

 סיכום מחצית ראשונה של הקדנציה -1 ' מססעיף

 :ראש העירייה

, של מועד חילופי הסגניםבמעמד כדי לשלב אותה  ,ישיבה זו זומנה שלא בתחילת החודש
טעונה בחירתם של הסגנים אינה . על פי החלטת המועצה בישיבה הראשונה של כהונה זו

לסעיף . הוא האצלת סמכויות לסגנים החדשיםהבא החלטה היום וכל מה שנעשה בסעיף 
את המחצית ,  בכךאם רצונו, לסכם,  המקובלת, כל חבר מועצה מוזמן במגבלת הזמן,זה

 . הראשונה של הקדנציה

כי אברהם בורוכוב מחליף את מאיר חי , בהתאם לבקשתו של מר חנן בנימינוב אני מזכיר
 כמובן שאנחנו מאחלים להם הצלחה .ליאת שוחטועוזי אהרון מחליף את בנימינוב 

 .  שנותר,בחלק הקדנציהשל המועצה בהמשך הפעילות 

שבחצי קדנציה זו , מבקש בסעיף סיכום המחצית הראשונה של הקדנציה לצייןרק אני 
 . ובמשרה מלאהלא נחתי , עבדתי קשה

אשמח לסכם גם הישגים , בזמן המתאים וכאשר אתבקש, לגבי הישגים של התקופה הזאת
 . ותוצאות
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הנכנסים לכהונה במחצית השנייה של , ע"האצלת סמכויות לסגני ראה -2 ' מססעיף
 הקדנציה

 :ראש העירייה

,  אני מקווה.מבקש לקבל לתחום טיפולו את נושא החינוך והתרבות התורניתעוזי אהרון 
מספר מאחר ויש , במיוחד אני מתכוון לתחום החינוך התורני ,שבתחום זה נחולל שינוי

יוצאים ילדים עדיין , מכיוון שלמרות הזרמים הקיימים, וריכוזרמים שמחייב מיקוד ז
ת ממוצע אחת הסיבות ליריד. שהדבר מחייב רפורמה, לחינוך תורני מחוץ לעיר ונראה לי

שנרשמה מאחד מבתי הספר , יחסית, תה הכמות הירודהי הי,הבגרות בשנה האחרונה
גם , כי אחרי הכל, פול והכוונה מצד הרשותטי, בקרההדברים מחייבים בזרם הדתי ו

העצמאיים מחנכים את הילדים שלנו ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם הזרמים 
 . ממה שקורה שם

 . במשנה מרץוחייבים להמשיך בו לפני שנה התחלנו בתהליך זה 

 . יקבל עוזי אהרון את התפקיד בראשות ועדת הבטיחות בדרכים, כמו כן

 ,ח ובהמשך ימסרו לו"ורוכוב יופקד על מחלקת הרווחה וכן על ראשות ועדת פסאברהם ב
 . נושאים הקשורים באיכות הסביבה, בקשתולפי 

 :ליאת שוחט

בחרתי להתייחס לסיכום הקדנציה דווקא בסעיף של סגני ראשי ערים והיום אני מסיימת 
ליחת ציבור וכמשרתת תובעניות כש, שנתיים וחצי מאוד מרתקות. שנתיים וחצי של כהונה

 . ציבור

מדה אותי רבות שלי, לצידוצמודה של עבודה על השנתיים וחצי אני רוצה להודות ליצחק 
 . ונקודות התייחסותמגוון הנושאים לטיפול , על תפקיד ראש העיר

, אתה עבדת במשרה מלאה ויותר,  נכון.על יחסי העבודה הטובים, תודה על האמון
 ואני מקווה שהתוצאות יראו ,תה מקדיש לעבודה בעירייה שא,במסגרת השעות והזמן

 מבחינה כלכליתיתה קשה מאוד יכי אין ספק שהמחצית הראשונה ה, בהמשך הקדנציה
 . תודה, אז שוב.  שהעיר והעירייה מתמודדות איתן,וכל שאר הבעיות

אני , אלא האדם עושה את התפקיד ולכן, שלא התפקיד עושה את האדם, אני אומרת
חה להמשיך לשרת נאמנה את ציבור הבוחרים ואת תושבי אור יהודה גם במסגרת מבטי

 . התפקיד של חברת מועצת עיר

 )19:38דוד יוסף ועופר בוזי הצטרפו לישיבה בשעה (

 .לאברהם ולעוזי והצלחתכם היא הצלחתנו, פיםיאני רוצה לאחל בהצלחה לסגנים המחל
כל הישג שלך זה הישג , ה וכמובןיה פוריהמשך עבוד, הרבה הצלחה, ליצחק בנימה אישית

 . ה של הקדנציהיאני מקווה שיהיו הרבה כאלה במחצית השני. לעירייה
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 :יעקב נחום

ומאחר , מאחר ומדובר בהחלפת סגנים על פי דין, ללא קשר להיותי חבר באופוזיציה
 את גם, מאחר ואני מכיר את הסגנים הנכנסיםו, ומדובר בהחלפה של אנשים באופן אישי

מאחל , כפי שאמרה ליאת שוחט קודם, אני מצביע בעד ואני, היוצאים באופן אישי
 שיקבלו על ,לקידום הפעילות הציבורית, אברהם בורוכוב ועוזי אהרון, בהצלחה לידידיי

 . עצמם בעיר ובעירייה

 :דוד יוסף

 ,אותי שנ, ואני מודה לראש העיר,13.6.2006 שנקבעה לתאריך ,ביקשתי לדחות את הישיבה
בהצבעה למינוי עוזי אהרון ואברהם וזאת על מנת להשתתף בישיבה הזאת ולתמוך 

אני מקווה שהאווירה של חצי . מאחל להם הצלחה, כמו חבריי, אני. בורוכוב לסגנים
, ים שעשו הסגנים הקודמ,אני מעריך את הפעילות. יה תהיה אווירה אחרתיהקדנציה השנ

ה הפעילות של הסגנים תיראה שעד סוף הקדנצי, י מקווהשוחט ומאיר חי בנימינוב ואנ' גב
 .  יהוו כלים למען פיתוחה של העיר ולטובת התושבים, שינתנו להם,בשטח ושהסמכויות

 :איציק דדוש

שיצליחו בתפקידם , אני רוצה קודם כל לאחל בהצלחה לאברהם בורוכוב ולעוזי אהרון
ת של ליאת שוחט על תפקידה כסגנית אני מצטרף לברכו, כמו כן. לשרת את הציבור נאמנה

, היה לי גם ביקורת כלפי הסגנים האחריםת שאולי ,ראש העיר וכאדם ביקורתי אני צופה
 . זה יהיה ענייני, אבל זה לא יהיה אישית

 :אפי גוטמן

אני רוצה לאחל לעוזי .  שבפעם הקודמת התנגדתי,אני אמנע בהצבעה הזאת מאותן סיבות
שצריך לקצץ , מאוד אני חושב ועדיין דוגל בדעה הזאתפשוט . ולאברהם בהצלחה

 . במשכורות הבכירים בעירייה בכלל ולכן אני נמנע

 :עופר בוזי

 ,למרות שהתנאים, כחבר המועצה היחיד שנשאר בקבוצה של הסגנים וממלא המקום
אני רוצה בהחלט להודות ולהצטרף ,  הם מאוד מוגבלים ובעייתיים,שהתפקיד שלי מאפשר

ימשיכו להיות אני בטוח שהם .  שניתנו לליאת ולמאיר חי על הפעילות שלהם כאן,לברכות
 כפי שהיה קודם ואני מקווה ששיתוף הפעולה בינינו ,אותה אינטנסיביותאיתנו כמעט ב

לאחל הצלחה לידידי עוזי אהרון ולידידי אברהם , ן שחשובים לנו ימשיך וכמוב,בנושאים
מכיוון שעוזי כבר ישב בכיסא , לחה עם ברכת הדרךלאברהם צריך לתת גם הצ. בורוכוב

 הצלחה  לו ואברהם מתחיל בתפקיד כסגן חדש ונאחל,סגן ראש העיר כמה שנים טובות
אני , לטובת העירייה ולטובת התושבים ובכל מה שאוכל לסייע ולתרום לסגנים החדשים

 . אעשה זאת בשמחה

 :ננה חן

זה תפקיד , לאברהם בורוכוב בהצלחה,  זהאני רוצה להצטרף לברכות של ידידי בשולחן
. מיצוי כל היכולות שלך בתפקיד זה, אני מאחלת לך בהצלחה, ראשון שלך כסגן ראש עיר

אני מאחלת הצלחה ותמשיך לעבוד ככל , שזו לא פעם ראשונה כסגן ראש עיר, לעוזי
, אמנהעשיתם את העבודה נ, לחבריי שסיימו את תפקידם כסגני ראש עיר. יכולתך בהמשך

אני מאחלת לכם להמשיך את העבודה כחברי מועצה ואני מבטיחה שיש הרבה מה לעשות 
 . בהצלחה. והעבודה בהתנדבות היא עבודה נפלאה ומספקת
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 :ראש העירייה

 ? האצלת הסמכויות כפי שהוצעהמי בעד

, חטליאת שו, דוד יוסף, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזה: בעד
 . חנן בנימינוב, עוזי אהרון, ננה חן, יחזקאל שקד, איציק דדוש, ד יעקב נחום"עו

 . אפי גוטמן:נמנע

 :החלטה

 .הצעת ראש העיר התקבלה

 )19:48דוד יוסף עזב את הישיבה בשעה (

 :עוזי אהרון

לראש העיר ולחברי , סגן ראש העיר, אני מבקש להודות בשמי ובשם בורוכוב אברהם
 הן בקיום הסכם הרוטאציה והן בהאצלת , שנתנו בנו,תמיכה והאמוןהמועצה על ה

 .הסמכויות בישיבה זו

אנחנו נמצאים כרגע בין . תפקיד ציבורי הוא תפקיד לא פשוט למי שמבצע אותו באמת
 מורה על העלאה "בהעלותך"כאשר פרשת , "ך לפרשת שלח" לבין "בהעלותך"פרשת 
 יהושע ,שבאחת הסיטואציות בפרשה, ה שמענייןמו מדברת על השליחות "שלח לך"ופרשת 
 הטל ,י אומר במקום" ורש,"כלאם,,דד ומי אומר למשה על אלדד ,משרתו של משה, בן נון

 אלא ,כי לא שררה נתתי לכםמכאן אנו רואים . עליהם עבודות ציבור והם כלים מאליהם
את גופו של כן מכלה ל , אשר נעשית באופן נאמן למען המטרה,עבדות ועבודת ציבור

 .האדם

י אומר " ורש"ויעש כן אהרון ,,:באותה פרשה כפי שנאמר על אהרון הכהן, אני תפילה
כאשר אדם נוטל תפקיד , והכוונה היא, באותה התלהבותשהוא עשה וביצע את המטלה 

ולא יעשה את עבודתו באותה מסירות כי הוא ייחלש ישנה סכנה , זמן רבציבורי ומשרת בו 
את לבצע אכן כי נזכה , תפילה אני, לכן . שאותה הוא ביצע בתחילה,תובאותה התלהבו

 סמך -ביעילות וכי נשמש כעזר ואחי, במסירות, המשימה ואת המטרה בהתלהבות רבה
 . למען כלל תושבי אור יהודה,  שיטיל עלינו,כל המטרות והמטלותבלראש העיר 

 :אברהם בורוכוב

שנתנו לנו , אש העיר ולכל חברי מועצת העיראני מודה לר. אני מצטרף לדבריו של עוזי
בעזרת השם נעשה את עבודתנו על הצד הטוב ביותר ונשתדל לעזור , אנחנו נשתדל. אמון

שעשו עבודתם נאמנה , ליאת שוחט ומאיר חי'  תודה לסגנים היוצאים גב.לכל תושבי העיר
 . ם הצלחה בהמשך דרכםהואני מאחל ל
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 ניסים ליועץ משפטי לעירייהד יצחק "מינוי עו -3 ' מססעיף

 :ראש העירייה

 .ד ניסים יצחק ליועץ משפטי של העירייה"עומבקש לאשר את מינויו של אני 

 היא .עיריית אור יהודה פועלת בקבלת עובדים בכירים וגם עובדים משניים על פי מבדקים
 ,רך דין עדיפות קלה לעוההיית, לפי מצב זה. שמציגים במבדקהרמה מקבלת עובדים על פי 

עורך דין זה  ,אחרי חודש של המתנה לבואו, לצערי. שבא מן החוץ ולא היססנו למנות אותו
נתתי לו תיק של , לחץ העבודה בכל המישוריםלהיה יומיים או שלושה ואני הכנתי אותו 

הוא גם השתתף בישיבה של ועדת ההנחות למיסים , מטלות שעומדות על הפרק ומצפות לו
והעדיף ברמה האישית להתמודד  קשה לו , העולות שם,כלול הבעיותשבמ, והוא אמר לי

 . הקודם, כנראה, למקום עבודתולחזור 

אבל , ראיתי בו אישיות נחמדה ובעלת יכולתכי בסך הכל , אני יכול רק לאחל לו בהצלחה
שהוא , שגם ניסים יצחק היה מאחוריו במבדקים כחוט השערה ואני בטוח, אני יכול לומר

נה של כשבמיוחד לאחר שצבר ניסיון , ע את התפקיד הזה על הצד הטוב ביותריכול לבצ
 . וחצי במערכת שלנו

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 . הצעת ראש העיר התקבלה -החלטה

 :ראש העירייה

 . ד יצחק ניסים"אני מאחל הצלחה לעו, בשם כל החברים

  בנווה רבין לצורך פינוייםאישור העברה ממינהל מקרקעי ישראל -4 ' מססעיף

 :ראש העירייה

נהל יהמנוהלת על ידי מ, ח מקופת נווה רבין" ש2,500,000מבקש לאשר העברה עד סך של 
סכום זה יקוזז . על פי החלטות מועצה, מקרקעי ישראל וזאת כדי לממן פינויים בנווה רבין

 .  שיגיעו לעירייה משווקים עתידיים של המינהל,מהיטלי השבחה

 :איציק דדוש

' ון שלפני כמה חודשים טובים ביקשתי מראש העיר לשפץ את המדרכה ברחמכיו
אני שואל האם יש , שהיא מאוד מסוכנת להולכי רגל ועד היום לא נעניתי, ההסתדרות

 . ח לצורך שיפוץ המדרכה המסוכנת הזאת" ש35,000אפשרות להעביר 

 :ראש העירייה

ואי אפשר לקחת ממקור אחד ' בלתקציב ' שאין קשר בין תקציב אחבל שאיציק לא למד 
שאיציק למד , זה לפחות היה אפשר ללמוד בחצי הראשון של הקדנציה. למטרה אחרת

 . שיש ישיבה מן המניין ושלא מן המניין
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אם איציק . ההסתדרות' אני שמח שלאיציק יש משאלות של שיפוצים ברח, יחד עם זאת
ש לראש העיר משאלות מהסוג שי, היה רואה, היה מכיר קצת את העבודה של ראש העיר

 כדאי שאיציק יקרא את .שהיא עולה בעשרת מונים על המשאלה הזאת ,הזה בכמות
במחצית הקדנציה הראשונה י ששיפרנו  כפ.ההשניי העבודה של מחצית הקדנציה תוכנית

וסף י , סיני,תפארת ישראל, יוסף קארו, עזרא בסופר, הרצל: בותכבישים ומדרכות ברחו
 ששכחתי ואני לא ,ובעוד כמה רחובות,  דגניה וחניון דגניה,היסמין ,ת השלהב,חיים

: וחבות של הקדנציה נשפר ברחההשניישבמחצית , יש להניח, ור כרגעמתאמץ לזכ
שמפורטים בתוכנית העבודה של המחצית , נצק ובמספר רחובות נוסףישפר ,הסתדרות קזז

 . של הקדנציהההשניי

 )20:08דוד יוסף הצטרף לישיבה בשעה (

אני שמח שהנושא הזה מטופל גם על ידי ננה וזו , ירושלים'  הביוב ברחננה העירה בעניין
גם בהקשר זה יש תוכנית ביוב לשיפור הביוב . בוודאי תהיה ערובה לקידום הטיפול בעניין

 60- שבוצע בסטנדרטים של שנות ה,ירושלים כלול  באגן ביוב כולל'  ורח,העירוני בכלל
, כוללת לשיפור מערכת הביוב העירונית ויש להניחה עתה אישרנו תוכנית זו ,המאוחרות

 . כצנלסון והסביבה, ירושלים' שאת השיפור נתחיל באזור רח

 :איציק דדוש

שבחצי קדנציה אנחנו נאלצים לאשר הלוואות גדולות ,  מתבקשת לאור זהההייתהשאלה 
שאחת מהן , ת חיוביות בעיררים בהתלהבות גדולה מאוד בכל מיני פעולו"לאשר תב, מאד

אין ספק שאני מאוד , כשראש העיר דיבר על פיתוח נווה רבין,  לכן.זו אוניברסיטת דרבי
כדי , עברו תקציבים גם לשכונות הותיקותחשוב לי מאוד שי, אך יחד עם זאת, מאד שמח

 .  יש שם בלאי מאוד גדול ואנחנו מעירים ומאירים,כפי שידוע. לטפל בתחזוקתם

 שאם ,אם הוא חושב להחליט ולהעביר ולנקוט בשיטה, עיר צריך להבין מדי פעםראש ה
כדי , אז לפעמים צריך לשאול שאלות, איציק דדוש לא בא ולא דורש והזמן עושה את שלו

שראש העיר ענה לנו תשובות לגבי , להעיר את הנושא ואני מאוד שמח, להעיר את הדבר
 . שמוומת הם יישבא, לגבי הביוב ואני תקווה, הרחובות

 :ראש העירייה

 שהוא לקח על עצמו ,שמחתי לשמוע את הערותיו של איציק דדוש ואני שמח על התפקיד
 .  שלקח מטעם עצמו,ואני מאחל לו הצלחה בתפקיד

 :יעקב נחום

 ?האם ישנה הערכה לגבי פעילות הפינויים בנווה רבין

 :ראש העירייה

, חלקם בקדנציה הקודמת וחלקם, בות המועצהתוכניות הפינויים בנווה רבין אושרו בישי
רים "גם בקדנציה הזו וכל כסף שישולם יהיה על פי הסכמים שאושרו ועל פי תב, כמדומני
 . שיאושרו

 :יעקב נחום

האם , נהלי שיתקבלו מהשיווקים העתידיים של המ,לגבי הסכומים של היטלי ההשבחה
 ?ו בכללא, הכוונה לשיווקים עתידיים של המנהל בנווה רבין
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 :ראש העירייה

 . בנווה רבין ויתכן שבכלל

 ? ההצעהמי בעד

, יחזקאל שקד, ננה חן, דוד יוסף, אברהם בורוכוב, מאי חי, עופר בוזי,  יצחק בוכבזה:בעד
 . איציק דדוש, בנימינובחנן , עוזי אהרון

 . אפי גוטמן,  יעקב נחום:נמנעים

 . הצעת ראש העיר התקבלה :החלטה

 :יעקב נחום

דיברתי . אני רוצה להעלות נושא לפרוטוקול, ר והבנתי שאברהם בורוכוב צריך לצאתמאח
הסעיף מדבר על אישור . עם יוסף סבח ועם שלמה ובהסכמתם אני מעלה את הנושא הזה

בשתי ישיבות שמועצת העיר החליטה , ההסכם בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת
 50 ובישיבת מועצת עיר נוספת מספר 11.11.04יום  ב23' הישיבה הראשונה מס, קודמות

מאחר ועמותת בית . את החכירה מהעירייה לעמותת בית הכנסת להעביר 31.7.05יום ב
 ההייתשהיא , הכנסת נרשמה בימים אלו והעמותה היא המשכה של האגודה העותומאנית

 של ולבניה מחדששבית הכנסת תפקד תחתיו מזה יותר מיובל שנים ומאחר  ,הגוף המשפטי
לכן בקשתי להכניס , ומאחר והיזם מוכן לפעול באופן מידי, בית הכנסת הוצא היתר כדין

 שמביא לביטול את שתי ההחלטות הקודמות ,שהוא בעצם הסכם, את הסעיף לסדר היום
 . להעביר לעמותה

 )20:20אברהם בורוכוב עזב את הישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

נפעל למימושן ואין צורך בהחלטות מחודשות וככל , ככל שהיו החלטות בעניין והן טובות
צריכים לבדוק את הדברים היום בהתאם לדברים , שההחלטות הקודמות לא היו טובות

לנוכח הקצאות , שעומד על שולחנו של היועץ המשפטי לתקופה זו, בנוהל ההקצאות
 . אחרות העומדות על הפרק

 . ן מועצת העיר בישיבה הבאההנושא של תבחינים לצורך הקצאות יעמוד על שולח

  לבקשת אפי גוטמן-בחינת מערכת החינוך באור יהודה  - 5 ' מססעיף
 :ראש העירייה

 . י גוטמןפא, בבקשה

 :אפי גוטמן

 .ערב טוב לכולם

ולמרות , למרות אזהרות חוזרות ונשנות בגין קריסת מערכת החינוך בעיר, לצערי
ב ולו במעט את מצבה העגום של מערכת ניסיונותיי האדירים למנוע קריסה זו ולהטי

 . החינוך נענו בשלילה
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כאשר ראש העיר שם את מצב החינוך בעדיפות זניחה וכל אנשי המקצוע לרבות חברי 
הרי אין מילים , המועצה מודעים להתדרדרות ואינם עושים דבר מחשש למעמדם האישי

 . לתאר גודל המחדל

 עברו ,י חטיבות הביניים והחטיבה העליונהקר, מערכת החינוך בשלב החינוך העל יסודי
להלן . בשנים האחרונות הזנחה קשה עקב תפקוד וקבלת החלטות שגויות של העירייה

 :הפרטים

 . קיצוצי שעות נרחבים בחטיבות הביניים .א

 ראש העיר בגיבוי חברי מועצה ביטל את קרן קרב –ביטול קרן קרב בחטיבת הביניים  .ב
ר כה עמלתי להכניסה לאור יהודה ועלתה לעירייה סך קרן זו אש. בחטיבות הביניים

מדוע לא נגעו . והעניקה כל כך הרבה לתלמידי העיר! בשנה בלבד ₪ 200,000של 
מדוע לפגוע בחינוך ? במשכורות והטבות של חברי העירייה על מנת למצוא תקציב

 ?ילדינו

 750,000צוץ של ועוד קי ₪ 1,500,000-קיצוץ שעות על ידי המכללה למנהל בשווי של כ .ג
 שנכפה עלינו בשנה שלאחר מכן כתוצאה מהקיצוץ הקודם וכל זאת תוך הסתרת ,₪

 .ל"מידע על ידי גורמי העירייה ולדבריהם בהוראת ראש העיר והמנכ

 בטווח של חצי שנה אחת מהשנייה וכלנושא זה הועלה על ידי בשתי ישיבות שונות 
 .פעם ניתנה תשובה שהנושא בבדיקה

 .מי העירייה השונים נתקבל בדחייה לקבל מידע מגורכל ניסיון

ל "מהמנכ, גם מבקר העירייה לא הצליח להוציא מידע בנושא זה מראש העיר
 ?מדוע. וממנהלת אגף החינוך

 .את יש חשש שלמישהו יש מה להסתירכאשר המידע מוסתר בצורה כז

 אשר צריך להיות פתוח לציבור ועל ,מעניין ממה חושש ראש העיר לספק את המידע
 .עירייהאחת כמה וכמה לחבר 

אשר כמובן ירדו , התוצאה של העלמת שעות זו מורגשת כעת בתוצאות בחינות הבגרות
ילדנו !  על הקירההייתהכתובת ! רבותי.  יחסית לשנה שעברה17%בשיעור ענק של 

המספרים , הסבריםההצטדקויות וה, לא יעזרו התירוצים! משלמים את מחיר המחדל
 . מדברים בעד עצמם

הרי שראש , תלמידים ותושבים בורחים החוצה, לא זו בלבד שרמת החינוך בעיר ירודה .ד
העיר עוד מגדיל לעשות ומעלה את אור יהודה לכותרות תוך התבטאויות מעליבות 

התבטאויות ראש העירייה בנושא העדה האתיופית אינן מוסיפות . לעדה האתיופית
 . רכבוד לעי

 נטישה זו אשר מתבטאת באחוזים –נטישת תלמידים את מוסדות החינוך של העיר  .ה
גבוהים מאוד בעצם מהווה אי אמון של חלק לא קטן מתושבי העיר במערכת החינוך 

תושבים עוברים דירה כדי שחס וחלילה ילדם לא יצטרך , תתעוררו, רבותי. בעיר
 !במיוחד בגילאי תיכון! ללמוד באור יהודה
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 , שהוקם לכאורה על מנת להוציא את תלמידי ההכוון מפרקאוף,יכון המקצועיהת .ו
צאו עצמם ללא מה שקורה בפועל זה שתלמידים אילו מ. לדעתי לא הוכיח את עצמו

 כדי להעלות ,אותם מחוץ לסטטיסטיקות" זרקנו"במקום לעזור להם ולחנך . מסגרת
 .אבל גם זה לא צלח, י ספר אחריםממוצע ציונים בבת

 וגם הציוד בתוכו אינו , שמבקרים בו, מעטים מאוד התלמידים, שקיבלתי,מידעמ
 . ברמה נאותה

 עד היום מזה מספר שנים לא קיבלנו ולו עדכון אחד –בעבר הוקם ועד מנהל לתיכון  .ז
עושה ואיפה הוא היה כל הזמן מה הוא ? האם יש דבר כזה. בנושא התנהלות התיכון

 ?הזה

 .מבקש לפטר את מנהלת מחלקת החינוך של העירייהבעיתון קראתי שראש העיר 

 משום שהיא , צריכה להתפטר מזמן ומיוזמתהההייתמנהלת מחלקת החינוך , לדעתי
עושת דברו של ראש העיר בלבד ובמידה ותכניותיה אינן מקובלות על ראש העיר היא 

 . צריכה לקום ולעזוב בנסיבות אלוההיית

 . אשם. ג.במקרה זה שוב מוצאים את הש

 , אדוני ראש העיר

 . מערכת החינוך בעיר קרסה ואתה אחראי לכישלון מערכת זו

אלא להסיק מסקנות אישיות להחזיר . ג. אינך צריך לחפש את הש,כאחראי על מערכת זו
 . את התיק וללכת הביתה

 . שהעליתי,אבקש לקבל תשובות לכל הבעיות, לסיום

 . תודה רבה

 :ראש העירייה

גים בהם תלושים מכל בסיס שהנתונים המוצ, םמביא דפים כתובילו אני שמח שאפי כהרג
 .עובדתי

אתייחס רק להצעה .  שחרשאין לובוודאי לא לבליל הנתונים , קצתי בלתת תשובות לאפי
אני שמח שאפי בוחן ". בחינת מערכת החינוך באור יהודה"שלו לסדר היום על פי הכותרת 

אני רק רוצה להרגיע את אפי .  הצעה לסדר יוםאת המערכת על פי ידיעה עיתונאית ומעלה
צי שנה בבחינות משוב חסרות שמערכת החינוך באור יהודה מבוקרת מדי ח, ולומר לו
שבחינות אלה , ל פי יוזמת ראש עיריית אור יהודהשמנוהלות רק באור יהודה ע, תקדים

 השוואה ,לממוצע העירוני, מתועדות ברמת ההישג של הכיתה בהשוואה לכיתות אחרות
 .של התלמיד ושגיאותיו במבחןלשנים קודמות וכמובן ברזולוציות 

 ככל .שעוסק בהשמצת עירו והשחרת מקום מגוריו, אבל אפי גוטמן הוא טיפוס מיוחד
פועל שתושבי שכונתו ילכו לבריכה דווקא באזור אחר ולא לבריכת אור הוא גם , שאני יודע

 .לא ראוי כשלעצמו לתגובה בלהכפיש ולהשחיראדם שכל עניינו . יהודה
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. שאין לזה תקדים,  שאנחנו מנהלים בעיר,אבל אני רק אציג פה את ספר הנתונים השנתי
. ככל שיש בחינות משוב, לחשבון ולאורך שנים, כל כיתה פה מתועדת עם הישגיה לקריאה

אנחנו בוחנים אותה , אנחנו לא בוחנים את מערכת החינוך שלנו אחרי ידיעה עיתונאית
יש לו ספר פתוח כדי , שכל מי שצריך לדעת את הנתונים בו, באופן יזום עם בחינות ותיעוד

 . לטפל ולקדםךללמוד ולטפל במה שצרי

שלעצמו לא ירד כבית ספר פרקאוף ,  של תוצאות בחינות הבגרות בשנה האחרונהןלגופ
י באור זה בית ספר אחר במגזר הדת, לצערי, מי שירד. בתוצאות בחינות הבגרות שלו

אבל , שהיא הפילה את הממוצע בכמה אחוזים,  כה דרמטיתההייתיהודה והירידה שלו 
 .דווקא בית ספר פרקאוף לא ירד ואני לא יודע על מה אפי גוטמן מתריע

אבל ,  כמו פתיחת אוניברסיטה באור יהודה,אפי גוטמן גם יש לו שיטה להתנגד לדברים
 .ל להמשיך לדברהשיירה נוסעת ואפי גוטמן יכו, לשמחתנו

אנחנו מדברים על , האחרונה, ו לו שנים יותר טובות והשנה הזאת הי,בית ספר פרקאוף
שאנחנו עוקבים אחרי , אני רק יכול לומר. שנה שעברה ירד באחוז או שנייםבב "כיתה י

אנחנו יודעים שיש לנו מחזור של , המחזורים בבתי הספר בכל שלב של הלימודים שלהם
שלפי , א"יש לנו כיתה י, ולאחר מכן 60%רשום הישג של י הזאת ששוב ב השנה"כיתה י
 .65% -התעבור את מחסום דעתי 

 ואז 55% בשיעור של ההייתס הבגרות שלנו "תשבשנת ש, אני רק רוצה להזכיר לאפי גוטמן
שנה קודמת היה הרבה פחות ואנחנו היום ב, דהיינו. 16%נרשמה עליה של א "בשנת תשס

של שבשקלול , כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש לאפי גוטמן ביקורתו 60%על משהו כמו 
, יםהישגנו הם גבוה, אקונומית הכוללת של העיר שלנו-הישגי הבגרות ברמה הסוציו

הנהלת , יתר הנתונים על קיצוצים ותוספות לגבי. ממצים את היכולת שלנו ויותר
 . תחיל להתייחס אליהאין לה יסוד וחבל אפילו לה, החשבונות הזאת לא רצינית

.  באמת שיתבייש לו, אני רק רוצה לומר לאפי גוטמן, באשר להערות על העדה האתיופית
רק אני . יש לו נטיות לאהבת בני אדם יותר מראש העיראני עוד לא שמעתי שאפי גוטמן 

 השהיית, שאפילו ליאת שוחט, שחוזר על הנושא הזה שוב ושוב, אוכל לומר לאפי גוטמן
שבוכבזה צודק במה , לרן כהןשכתב ,  רן כהןכ" חמצאה נייר של העוזר של, כנסתאיתי ב

 . שהוא אומר ואני מקווה ששמרתי את הנייר הזה

 שהיא צודקת ,של התלמידים האתיופיים עיריית אור יהודה הוכיחהנושא ב, מכל מקום
שלאפי ומשרד החינוך נדרש לעניין ושינה את המדיניות ביחס לאור יהודה ואני שמח 

 .גוטמן יש דעה חולקת

לפחות לא בשנים ,  אני לא מתכוון להחזיר את התיק,שבינתיים, אני רק יכול לומר לו
אלא עם מי שאני , אבל כמובן לא עם אפי גוטמן, דייןתעל ההמשך אנחנו נ. 2007, 2006
 . צריך

התייחס  ואני מנוע מל, שלא נסגר,פרסונאלי עניין  זהרגעכ, ביחס למנהלת אגף החינוך
 . לפרטים
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 :יעקב נחום

עולה כביכול סתירה לעניין , מדבריו של ראש העירייה כתגובה לדבריו של אפי גוטמן
, מצד שני. אפי אמר את מה שהוא אמר, מצד אחד. יחס למערכת החינוךבהנתונים 

שהדברים הם לא כך או לא , אבל ראש העירייה ציין, התקשורת ציינה את מה שהיא ציינה
 התייחסות של ראש העירייה לעניין המשך הוהייתמאחר , אבל בכל זאת. םמדויקי

שההתייחסות נבעה מבחינת קשר הזמנים באותם , אני מעריך, תפקודה של מנהלת האגף
אני חושב שזכותם של חברי המועצה לדעת איפה הדברים , מאחר וכך.  שהיו,הנתונים

, נים מאותם אמצעי התקשורתניזו, לפחות חלק מהחברים, כי אנחנו, באמת עומדים
או מאלה , שמצטטים הן נתונים כאלה ואחרים והן נתונים ששאובים מראש העירייה

 , שהעניין החינוכי חשוב ביותר כדי שנדע איפה אנחנו עומדים,אני חושב. שמדברים בשמו
 . לפחות במצב הנכון להיום

 :ראש העירייה

 לבין , ההחלטה לפיטורי המנהלתלשאלתו של יעקב נחום בדבר סמיכות הפרשיות בין
מחשבות שלי ש, יעקב נחום יכול להעריך ולהבין. אין קשר בין הדברים, תוצאות הבגרות

לא  , מנהלת שעובדת חמש שנים. על תפקוד אנשים מסתובבות בראש יותר מיומיים
ואינני מתכוון כרגע העניינים אלא לאחר שבדקתי את מכלול , מחליטים על פיטוריה ביום

 שאני מצפה להם לעת הזאת ,והכישורים הנוספיםרט למועצה מהם מכלול העניינים לפ
, מיאגם חיים נ, להבדיל. טובה לנדא' ושבגינם החלטתי להביא לסיום את עבודתה של הגב

. עד שהחלטתי לפטר אותו לקח לי מספר סיבובים וניסיונות של תפקידים כאלה ואחרים
 . עד שהגעתי להחלטה

 :ננה חן

ייחס הן לסעיף זה והן לסעיף הבא בהיבט הרחב שלהם ולא להיכנס וצה להתאני ר
כיוון שראש .  הגשתי לראש העירייה בקשה לזמן ישיבת ועדת חינוך7.5.05 -ב. לפרטים

ה טרוד  והי, בנו וזו הזדמנות לאחל לו שוב מזל טוב על כךיבנישואיהעיר היה עסוק 
אך מעל שולחן זה אני רוצה לבקש ,  נענתהאני מבינה למה בקשה זו טרם, בעניינים אלה

גם בבית , כדי שנוכל לדון גם בסעיף של פרקאוף, להקדים ישיבה זאת כמה שיותר מוקדם
 . ספר טכנולוגי וגם נושאים נוספים שהעליתי בבקשה זו

 :ראש העירייה

 . עוברים לסעיף בא, אין לאפי גוטמן הצעה קונקרטית לסעיף הזה

 . לבקשת יצחק דדוש-ס הטכנולוגי "ניין ביהדיון בע - 6'  מססעיף

 :ראש העירייה

 . איציק דדוש, בבקשה

 :איציק דדוש

אבל זה לא , יכול להיות שמהדברים שלי משתמע כאילו אני רוצה לסגור את בית הספר
 . בית הספר הזה נחוץ. נכון
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צאת  שאין ביכולתם להוציא תעודת בגרות ול,בית הספר נפתח בתקווה לסייע לתלמידים
 . עם מקצוע לעתידם

שיש כישלון , לצערי,  תלמידים וזה אומר12-נשארו כ,  תלמידים שהועברו השנה50מתוך 
 כך שהם ימשיכו ללמוד ,לקדם את התלמידים ההייתכי הכוונה של כולנו , גדול בביצוע

כדי , מחשבים, אלקטרוניקה, הכוונה למקצוע טכנולוגי כמו ספרות. ויצאו עם נכס ביד
 . ראה את אלה בעתיד מבקרים בלשכת הרווחהשלא נ

,  יצורפו עוד תלמידים לבית הספר ושנה אחר כך יצורפו עוד תלמידים,בשנה הבאה
 .והשאלה היא כמה תלמידים יישארו ועם איזה נכסים הם יסיימו את בית הספר

 הם מלינים על התנהלות בית ם וב,שנשלחו לוועד ההורים, יש בידי מכתבים של הורים
 .ההורים ששופכים אור על בית הספרפר ואני רוצה להקריא את מכתבי הס

 )איציק דדוש מקריא מהמכתבים וממשיך(

 . את התלמידים מהבית וזאת על פי מנהלת אגף החינוךמנהל בית הספר הולך ומעיר 

משעמם בבית : רק דבר אחד אם מנהל הולך להעיר תלמידים מהבית זה אומר ,רבותי
 . ילהיב את התלמידים להישאר שםאין משהו ש, הספר

דבר חמור , 08:00 וביומן רושמים שהגיעו בשעה 11:00אני שומע שתלמידים מגיעים בשעה 
 . כשאמרתי זאת למנהלת אגף החינוך נעניתי בתשובה סתמית. מאוד

 . התלמידים מתלוננים שמשמעם בבית הספר

 . כפי שהובטח להם ולא לומדים מקצועות ,התלמידים מתלוננים על כך שהם רומו

 .  אין מורים מקצועיים ואין תוכנית עבודה,אין מקצועות

 . המורים והתלמידים מרגישים שהם נמצאים בתוך כלוב

 .  שילדיהם הם קורבנות השקט של בית ספר פרקאוף,ההורים מתלוננים על כך

 ספר וזאת אני יודע בשל ההיעדרויות הרבות של מנהלת בית" פרקאוף"יש שקט בבית ספר 
 ,אני מקווה שבזכות השקט. ( מרשה לעצמה להיעדרההייתכי אחרת היא לא , פרקאוף
 ). נעבור השנה את השיא בזכאים לתעודת בגרות,"פרקאוף"שנוצר ב

 )21:00  בשעה את הישיבהו עזב חנן בנימינובו עוזי אהרון, דוד יוסף, יחזקאל שקד(

 :הצעתי כדלקמן

 שתוצג בפני חברי מועצת העיר על ידי ,התוכניתבית הספר יעבוד בשנה הבאה על פי  .1
 . מנהלת אגף החינוך ושתאושר על ידי מועצת העיר
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ר מיוחד לטובת בית הספר לרכישת ציוד מקצועי וזאת על "מועצת העיר תאשר תב .2
 . פי תוכניתה של מנהלת אגף החינוך ואורט ישראל

 . אה שילמדו בשנה הב,לצרף לבית הספר מורים מקצועיים למקצועות .3

 . כבית ספר נפרד,  יותר מרווח במתחם פרקאוף,להעביר את בית הספר למקום אחר .4

 שילוו את בית הספר כל שנת ,נציג אגף החינוך+  חברי מועצה 3עדה בת וו .5
 . ז ויכינו תיק פרוטוקולים"הלימודים תשס

 . ז הועדה תחליט על גורל בית הספר"בתום שנת הלימודים תשס .6

 . אישור מועצת העירהחלטות הועדה יבואו ל .7

מה ששמענו על לאור .  להעביר את בית הספר למתחם פרקאוף4ף יאני רוצה לחזור לסע
כדי להקל , הצעתי היא, התלמידים וההורים ועל הסטיגמה, המוריםשל תחושות הקיפוח 

 . עליהם ושלא ירגישו מקופחים

שמש כבית הספר שיכול ל, יש ממול מבנה בין שתי קומות, בכניסת הרכבים למי שמכיר
 . נהל ואלקטרוניקהימ, חשמלשימש את מגמות בעבר הוא . נפרד

 שהיו רגילים ללמד בבית ספר גדול עם צוות גדול של ,זה יפתור את בעיית מורי פרקאוף
 ושהם מתלוננים על כך שלא נוח , ושהעבירו אותם בעל כורחם למתחם בהסתדרות,מורים

אה כמו בית סוהר סגור ומסוגר והמעבר ללמד  שלדבריהם זה נר,להם במתחם ההסתדרות
 . במתחם פרקאוף ייתן להם תחושת שחרור ונוחות

 )21:12דוד יוסף הצטרף לישיבה בשעה (

כפי , התלמידים. זה יפתור את בעיית התלמידים ואת אי נוחות הסטיגמה ותחושת הקיפוח
 חבריהם שאיתם כדי להיות עםשבמקום להיות בטכנולוגי הם הולכים לפרקאוף , ששמעתי

 . למדו שנים רבות

 יוריד מהתלמידים את תחושת הקיפוח וההרגשה שהם ,המעבר ללמוד במתחם פרקאוף
 . לא רצויים ובגלל זה הם במקום סגור ומסוגר כמו בבית כלא

המעבר למתחם פרקאוף יחסוך לעירייה את דמי השכירות ואת כל נושא התיקונים 
והוא גם יתחזק את את פרקאוף יה המתחזק  כי בפרקאוף יש עובד עירי,והבלאי

 . כך שאנו מדברים גם על חיסכון כספי, הטכנולוגי

, התלמידים וההורים ועל הסטיגמה, לאור מה ששמענו על תחושות הקיפוח של המורים
 . אני מבקש מכל החברים להצביע בעד הצעתי

 :ראש העירייה

לכך שבית טעם וגם אני מודע ם שבאופן בסיסי יש לה, שמעתי את דבריו של איציק דדוש
 . שהוכוונו אליו, את המטרה של קידום התלמידיםהספר עדיין לא מגשים 
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וגם לא שהכוונת התלמידים האלה לא נעשתה בשרירות , אין להתעלם מכך, יחד עם זאת
שהימצאותם שמדובר בתלמידים , אלא מתוך חוסר ברירה, מתוך מגמה להרחיק תלמידים

שמביא לידי , חוסר ענייןשל למצב גורמת להם ' רגיל מעבר לכיתה טה תיכוןהבבית הספר 
 .שמביא לידי תקלות והפרעות לבית הספר, שעמום

 שבנם ילמד בבית ספר רגיל , שמבקשים,אני יכול מאוד להעריך ולסמפט את ההורים
 ,אבל אף אחד מהתלמידים האלה,  טוב ולומד מצוין, שהבן שלהם הוא ילד חרוץ,וסבורים

 . לצערי,  אינו ילד כזה,ופנו לתיכון החדששה

י דופי ולא מצאת , לפעמים לפי בקשתם,תבקש להיפגש עם ילדים בשלב המיוןמאני 
ילדים לא מעטים משכבות אנחנו עדיין מפנים לתיכון הרגיל . בהחלטות של הצוות הפדגוגי

ות ולא ם בתיכון הרגיל לא מעוררת בעישהימצאות, אבל כאשר מדובר בילדים, חלשות
 . מפריעה לאווירה הלימודית של בית הספר

,  לומר בוודאותלכויאני , לקדם אותם בשנה הזאת, לומר שהצלחנו לתת עניין לתלמידים
גם אם היא לא  ,שעבור הילדים האלה ההצלחה היא לא פחותה מאשר אם היו בפרקאוף

,  ספר חדששמדובר בחבלי לידה של בית,  יש לקחת בחשבון.יותר גדולה השנה הזאת
מנהל , הפקנו לקחים בכמה נושאים. וגם בשעות לימוד נוספותלא מעט בהקמתו שהשקענו 

שגידולו של בית ,  לבית הספר מורים מקצועיים נוספים וכמובןויינתנ, בית הספר יוחלף
כי המסה , מה שלא היה בשנה הקודמת, צוות בסיסי יותר גדול לבית הספרהספר יאפשר 
לעומת המצב הקודם , ידים יוצרת מצב חדש מבחינת סגל המורים תלמ80הקריטית של 

 . של מחצית מכמות זו

בית לימודים של וכנית לבקר תחברי מועצת העיר לא יכולים , עם כל הכבוד לאיציק דדוש
לא בידע המקצועי שלהם וההצעה הזאת לא רלוונטית למועצת , זה לא במנדט שלהם  ,ספר
 . העיר

ואני שמח על ההצעה של איציק מטופלים הדברים , וד מקצועיר לרכישת צי"באשר לתב
 . ומברך עליה ובוודאי שהשנה הזאת יתוגבר בית הספר בציוד מקצועי נוסף

 . אמרתי את דברי קודם, באשר למורים המקצועיים

כי , בוודאי שהשנה הבאה היא לא מתאימה לכך, העברת הילדים למתחם פרקאוףבאשר ל
אם בית ,  יתכן.המתאימה בפרקאוף עוד שנההרוויח את האווירה אנחנו עדיין צריכים ל

שיש בו , נשקול את הרעיון הזה, יהרס עד שנת הלימודים שלאחר מכןיספר פרקאוף לא 
  . גרעין של מחשבה נכונה

יודע איזה תיק ואיזה פרוטוקולים אינני , באשר לליווי בית ספר עם תיק פרוטוקולים
מפקחיו והאנשים , פר לטוב ולרע מלווה על ידי משרד החינוךבית ס. נושאים ידונוואיזה 

איציק דדוש היה בבית הספר הזה באופן רשמי ולא רשמי ועובדה שהוא קיבל . המקצועיים
 יש מחשבה ורעיון ברמה העממית או פרטים מהורים וקיבל פרטים מתלמידים ואם

 . המקצועית תשמח לקבל אותה וליישם אותהמערכת החינוך , הפשוטה

 )21:20אפי גוטמן עזב את הישיבה בשעה (
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נקבל החלטות , ז"ז ואפילו לקראת סוף שנת הלימודים תשס"בתום שנת הלימודים תשס
אלה פני , ו בין אם תהיינה חוזרות על עצמן ולכןבין אם תהיינה חדשות א, לגבי בית הספר

בסמכותנו אני חושב שאין מקום להצביע על דברים שלא בסמכותנו ומה ש. הדברים
 . אני מקבל את הצעותיו של איציק דדוש, כאמור, אמרתי את דעתי ובחלק מהדברים

 :עופר בוזי

עילות  שאנחנו צריכים לתת לגבי פ,אני מצטרף לדברים של איציק בעיקר בנושא החשיבות
ללא ידיעה מוקדמת על טיב הפעולה של המנהל ומכללת , אני הייתי מציע. בית הספר

שאנחנו נראה דווקא , באופן כזהלקשור את עצמנו עם המכללה יע לא הייתי מצ, אורט
אני יודע ומכיר גם גורמים . אותה כגורם המפעיל המתאים לניהול בית הספר מהסוג הזה

לאופי גם להתאים שעשויים , שכמובן התחרו בזמנו על הניהול של בית הספר, נוספים
יתי מציע להעמיד בכלל את שנת אני הי. כפי שאנחנו חושבים, ולמבנה של בית הספר

צינית עבור מכללת אורט בכל רז כשנת מבחן "זאת אומרת תשס, הלימודים הקרובה
הן ברמת הביקור תוצאות ולא יהיו  במידה .בהפעלת בית הספר המקצועי, לפחות, הקשור
שכמובן ,  והן ברמת ההישגים הלימודיים,שמאוד חשוב למסגרת בית ספרית כזו, הסדיר

כפי שראש העיר ,  ולקבוע, שקיימות בבית הספר,ן את המגבלותוקחים בחשבואנחנו ל
לטובת לעירייה  שרצויים ,וכיווני הפעולההמשך דרך הפעולה את לקראת סוף השנה , אמר

 שלומדים בבית הספר ועתידים ללמוד שם בשנים ,התלמידים ומשפחות התלמידים
 .הבאות

 )21:24הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ה סיון תשס" רביעי כיום      
 2006 יוני 21    

 6020.6.21מיום  78'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

עוזי ד "עו, שלמה אלמליח, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .יוסף סבח, ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, אהרון

  .אפי גוטמן, שקד יחזקאל, ליאת שוחט, ננה חן, עופר בוזי, ד יוסףדו  :חסרים

 . רמי בן סעדון,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

 . בשל היעדר פיתוח בסביבתו13ניצן ' ברחבניין הנחה בארנונה לדיירי אישור מתן 

 )19:06הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

בשל היעדר פיתוח , בנווה רבין 13ניצן ' ין ברחמבקש לאשר הנחה בארנונה לדיירי בני
 כשישה ,2006  מיום הכניסה ועד חודש יוני50%ת על ידי היא  ההנחה המוצע.בסביבתם
עבודות עפר בו אלא גם מתנהלות ,  מדובר באזור שלא רק שהוא טרם פותח.חודשים
את ההצעה ששיקולים של טובת הציבור והגינות ציבורית מצדיקה , אני סבור. מכבידות

מטעם שיקולי ,  לפקודת העיריות339על פי סעיף ,  ההנחה תיעשה על דרך מחיקה.שלי
 .  טובת הציבור

אבל בכל , ששימוש בסעיף זה לא בהכרח יתקבל על ידי משרד הפנים, אני חייב לציין
שהנחה , תינתן הודעה לדיירים, כל פעולה תיעשה רק באישור משרד הפנים ואם לא, מקרה
 .שרתפתאזו לא מ

על אף שגם בתקופה זו , ל ארנונה רגילה" ישלמו התושבים הנ,2006בתקופה שמעבר ליוני 
בשבועות , אני מקווה, שישפרו את המצב, אבל מתנהלות עבודות, המצב לא השתנה

 . הקרובים

 :איציק דדוש

שבגלל שיש הפרעה ועבדו , אני רציתי לבדוק אולי להוריד מהפרוטוקול את הסעיף שאומר
, כל תושב בעיר שיפריעו לו ויש בעיה, שבלי כוונה, כי יכול להיות מצב, ם והפריעו לבנייןש

 . יבקש הנחה במיסים

 )19:17ננה חן הצטרפה לישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

שילמו דייריו ש, מכלול של נסיבות ובמיוחד שמדובר בבית חדשבו אני מדבר על מצב שיש 
 המובנים ולא זו בלבד שהם לא קיבלו עדיין את את היטל הפיתוח במיטב כספם בכל

נסיבות כאלה הן נסיבות מיוחדות . אלא הם נדרשים עוד לשלם ארנונה מלאה, הפיתוח
שמישהו מחר יעשו לו עבודות פיתוח ברחוב שלו אחרי עשרים שנה , ולא קשורות למצב

 . קזז' כמו שקורה למשל היום ברח, שהבית קיים

 )19:18ה בשעה עופר בוזי הצטרף לישיב(
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 :שלמה אלמליח

 . היועץ המשפטי שלא הגיעשרציתי לומר את דבריי לפני הישיבה על 

 :ראש העירייה

 .  הערבעלות את העניין בישיבה הבאההתוכל ל

 :שלמה אלמליח

קיבלנו זימון לועדת . אני שואל מדוע היועץ המשפטי איננו וחוות דעתו לא צורפה לזימון
הנושא היה , כמה שאני מבין. שמשום מה לא התקיימה ישיבה זאת, כספים בעשרה לשבע

 . יובא למועצה, שממליצה, ולאחר ועדת כספים, אמור להיות בועדת כספים

. שזה נמצא בשכונת נווה רבין, ניצן'  הנחה לרחאני לא מוצא לנכון לתת, לגופו של עניין
וגם , כמו הנימוק של ראש העיר, גם אלו מנווה סביון קנו מכספם, אלה ששילמו מכספם

' נראה לי שזה דבר לא חיובי ושאלה גדולה נשאלת אצלי למה דווקא ברח. פיתוחשם היה 
 .  כזאת או אחרתתה הטבהיואני גר שם ולא היקזז מפתחים את הרחוב ' גם ברח. ניצן

עד שנקבל חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי של , אני מבקש מהחברים שיתנגדו
 . תן חוות דעת בנושא הזהייש, מר ניסים יצחק וגם ממבקר העירייה, העירייה

 :ראש העירייה

נושא זה לא שייך לועדת .  של המזכירותהדבר נעשה בטעות, באשר לזימון של ועדת כספים
 . ם לא נדון בהכספים ולכן ג

איננו כאן מאחר והוא חולה וחוות דעתו בכל מקרה תינתן הוא , באשר ליועץ המשפטי
של , בסופו של דבר, טעון גם אישוראני מניח שהנושא . לקראת הגשת העניין למשרד הפנים

 . ועדת ההנחות

, נהלפני ששלמה נתן את הדוגמא הזאת ואם היא נית, עניתי קודם, קזז' הבדל מרחבאשר ל
בשונה מאלה שקנו , על המצב שלושמקבל שיפור , קזז' אז אסביר לו גם מה ההבדל בין רח

 . והם לא קיבלוביום הכניסה כדי לקבל את הכל ושילמו הכל בית 

 נווה סביון נמכרה לתושבים, מבלי להיכנס לפרטים מדויקים, באשר להשוואה לנווה סביון
הוא באחריות העירייה וזה עושה , יןנווה רבח בהפיתו. שגם בנתה וגם פיתחהעל ידי חברה 

מה , וןאני לא יודע מה היה בנווה סבי, מכל מקום. הבדל מהותי במחויבות של העירייה
 . מה עשינו וכל מקרה לגופו וזמנו, התבקשנו לעשות

  ? בעדמי

 חנן,  אהרוןעוזיד "עו, בורוכובאברהם ,  בנימינובמאיר חי,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
  . יוסףסבח, מינובבני

 , יעקב נחוםד "עו,  חןננה :נמנע

 .  שלמה אלמליח:נגד

 . ההצעה התקבלה והיא תעבור לטיפולה של ועדת ההנחות :החלטה

 .עופר בוזי לא השתתף בהצבעה בשל היותו תושב הרחוב

 )19:25הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו, ק בוכבזה  יצח חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" תשסןסיווה " רביעי כיום      
 2006 יוני 21    

 6020.6.21מיום  88'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

עוזי ד "עו, שלמה אלמליח, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
, ננה חן, יוסף סבח, ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב, אהרון

  .פר בוזיעו

  .אפי גוטמן, שקד יחזקאל, ליאת שוחט,   דוד יוסף:חסרים

 . רמי בן סעדון,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

 .תבחינים להקצאת קרקע ציבורית .1

 .אישור הסכם בין העירייה לבין חברת אמת .2

נ כרמלה נזימה בת "בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת יגדיל תורה לע אישור הסכם .3
 .ינה'רג

 )19:26הישיבה נפתחה בשעה (

 14.6.2006 מיום 86'  טעויות בפרוטוקול המועצה מס תיקוני-הודעות לפרוטוקול 

 ד יעקב נחום"עו .1

 את לביטולשמביא ...,,נכתב בטעות הוקלד  7 בעמוד יכי בסוף דברי, מבקש להודיע
 ..." הקודמות את שתי ההחלטותילביטושמביא ...,,ל "צ..."   שתי ההחלטות הקודמות

 ננה חן .2

 יבקשת. דפוסטעות נפלה  בפרוטוקול 11בהקלדת דבריי בעמוד  כי, מבקשת להודיע
כפי שנכתב , 7.5.2005 - ולא ב7.5.2006 -ע ב"וועדת חינוך הוגשה לראהישיבת לזמן 
 .בטעות

 תבחינים להקצאת קרקע ציבורית - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

ש והוא נעדר מהישיבה עקב "מאחר והכין אותו היועמ, הסעיף הראשון בישיבה ידחה
 . מחלה



 2

 :שלמה אלמליח

 לי ראש יכול להרשות, 14.6.2006 -שהתקיימה ב, ככל שנבצר ממני להגיע לישיבה הקודמת
 עד לזה שטלפן אלי כי הייתי חולה ועקב כך יעקב נחום,  שנבחרו,העיר לברך את הסגנים

כמו ,  את הסגנים ומאחל להם הצלחה ואני מקווהבנשימה אחת אני מברך. והייתי במיטה
 12שמה משה רבנו שלח ,  שיתעלו, ובהעלותךבפרשת שלח לך,  עוזי בפרשת השבועשאמר

 מהשמים . יהושע בן נון שלח רק שניים,בהפטרה לפרשת שלח. שבטים לתור את הארץ
גם , ר ביותהשזו ההגדרה הטוב, שיכולים באמת לתור, נבחרו שני אנשים יראי שמים

זה עניין של , זה לא עניין של שכר. רק שני אנשים, לראש העיר לא צריך פמליה שלמה
כמו שיהושע בן נון שלח שני אנשים לתור את הארץ , שבעזרת השם, אני מקווה. מסירות

שתראו את הדברים עין בעין ולהסתכל על כל , כך אני מאחל לכם, ולהביא את הבשורה
 פה אפשר . אתם מתאימים  וראויים לתפקיד זה, ברך אתכםאני מ. אחד בגובה העיניים

 , שעושים שנים רבות,אבל הכי חשוב זה עבודה, זה שכר שמקבלים, לומר קרן הם מקבלים
 . ואני מקווה שימשיכו אותה

מכיוון שמדובר פה על קרקעות , יש לי רק בקשה, לגבי סעיף ראשון שנדחה לישיבה הבאה
שיקום דיון מעמיק למה מתכוון , שתקום איזו ועדה, הני מבין בנושא הז ואומבנים

אז אני חושב שצריכה . על מה מדובר בסעיף ראשון, המשורר ואנחנו יודעים מי כתב אותה
 .לקום ועדה

 )19:29ליאת שוחט הצטרפה לישיבה בשעה  (

 :ראש העירייה

לא אמר על זה . בעניין הפרשה וההפטרהאני לא הייתי רוצה להתייחס לדרשה של שלמה 
אבל בעניין ההקצאות שלמה אמר שהוא . אני לא מתווכח איתו, שלמה שהוא מבין ולכן

שועדת ההקצאות היא ועדה סטטוטורית , כדאי שהוא יידע. והמליץ לי להקים ועדה, מבין
התבחינים הוכנו . ששלמה ידע זאת, ומן הרצוי היה. הואין לנו מה להקים בה ולהוסיף עלי

זה לא יעשה בישיבה הזאת , י והם ידונו בישיבת מועצה וכפי שאמרתיעל ידי היועץ המשפט
 . בהיעדר היועץ המשפטי

 אישור הסכם בין העירייה לבין חברת אמת - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

ההסכם .  לפני הישיבהשנשלח לחברי המועצה, לאשר את ההסכם עם חברת אמתמבקש 
עסקיים  ההסכם מדבר על תנאים ,יקרובע. ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול"רצ

לצרכי בית ספר פרקאוף לחברת אמת הקצאת למהלך של ועקרונות מחייבים בהקשר 
 דירות והעברת בית ספר פרקאוף אל אזור חטיבות הביניים 250בין הקמת מתחם מגורים 

והוא ילך פרויקט זה אושר במסגרת תוכנית בניין עיר .  השייכת לחברת אמתקרקעעל 
נהל מקרקעי ישראל אישר עקרונית את המהלך והוא יקצה את הקרקע ימ. דה בקרובלהפק

 . ל"בקרקע הנ, כפי שמוסכם עם העירייה, לחברת אמת בתנאי שבית הספר יפונה ויבנה

שני הצדדים יכולים לסגת ועדיין טעון אישור משרד הפנים שההסכם , אני חייב לציין
 . ת על מימושומקשושככל שיתבררו להם עובדות , מההסכם

 וגם השהוא נשמת אפ, אני סבור שפרויקט זה יש בו כדי לקדם את העיר גם בנושא החינוך
יחזק את קרית , שימשוך אוכלוסיה צעירה וחזקה, בנושא של בניית אזור מגורים חדש

גם זו תוצאה חינוכית , הספר שלה וכן את גני הילדים שלה ובמובן זהגיורא ואת בתי 
  .ת חשיבותשהיא רב, המצופ
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 :ננה חן

 . יש לי מספר הערות ושאלות בנוגע להסכם הזה

קיבלתי תשובה .  שבבעלות החברה,702מה שטח מגרש . אני אתחיל בהואיל הראשון
 . אז אני אשמח אם הוא יחזור על תשובתו לפרוטוקול, ל"מהמנכ

 זה ,ה שאנחנו מעבירים לרשות החבר,האם בעצם השטח, מה גבולות השטח, בהואיל השני
 ? או שהשטח הוא גדול יותר מגבולות התיכון, שטח שנמצא בגבולות פרקאוף היום

אם אנחנו משלימים ? מדוע. שהחברה מממנת עד חצי חניה פר דירה,  כתוב פה4.3בסעיף 
כמה זה הולך לעלות לנו וכמה חניות אנחנו הולכים לתת לבן אדם ואם נעמוד , את זה

 . י שידוע לי שהתקנים מחייביםכפ,  חניה לדירה1.6בתקנים של 

שהחברה אמורה להוציא ,  מיליון דולר6 אנחנו מדברים על סך כולל של – 4.4לגבי סעיף 
 עלויות נוספות שהחברה 4.8 ובסעיף 4.7אבל בהמשך אנחנו רואים בסעיף , הפרויקטעל 

 6- מליון דולר זה בנוסף ל1.6-הבנתי שה, הללד "עו, ש"משיחה עם היועמ. אמורה לתת
לעניות דעתי והבנתי , אם אנחנו נחזור חזרה לסעיף עצמו. 4.4מליון דולר שמופיעים בסעיף 

אני .  מיליון וכולל כל מה שמפורט לנו בסעיף6אומר שבעצם סך העלויות הן , את הסעיף
 . כדי להגדיר את זה, חושבת שצריך להבהיר את זה בצורה טובה יותר

, שהחברה היא זאת שתעשה את הפיתוח ואם כן, נה מכך אני מבי–היטלי פיתוח והשבחה 
מבקשת . אני לא ראיתי את זה, אם זה כתוב. אני חושבת שצריך להוסיף את זה להסכם

 . שתפנו אותי

 יחידות דיור ואנחנו נעזור 252- בעצם אנחנו מאפשרים לחברה לסטות מעבר ל– 5.2בסעיף 
, 50, 40 יחידות דיור פלוס עוד 252-עם ה, איך אנחנו בעצם עומדים. להם לבנות מעבר לכך

 ? יחידות שאנחנו מוסיפים עם כל הנושא של עומסי התנועה באזור הנדון60

ים לחברה מוסר הסעיף מדבר על כך שמיד עם חתימת ההסכם אנחנו בעצם –'  א5.4בסעיף 
 ,כאשר אנחנו יודעים, אז היכן ילמדו התלמידים בתקופת הביניים,  הספרחצי משטח בית

 . יקח לפחות שנתייםתניה של בית הספר החדש שהב

 :ראש העירייה

 שנקבל ,אין מתאם כמותי בין השטח,  המתייחסת להואיל הראשון,לשאלה הראשונה
 אבל מי שמקצה את השטח .לצורך הבנייה החדשהנפנה  לבין זה ש,לבניית התיכון החדש

, בנה עסקה אחרמדובר במאלא , נהל ואנחנו לא מחליפים שטחים לפי גדליםיזה המ
 . בגודלי שטחיםולא נהל הוא צד לו ומדובר בערכים כספיים יהמש

' לבין רחמשה דיין ' המרחב הפתוח שבין רחבכל אנחנו נבנה את התיכון  –לגבי הגבולות 
יישארו עדיין לעירייה , מבחינת פינוי השטח בתיכון. ס וחטיבות הביניים"המתנסעדון לבין 

 דונם של 28מתוך .  המתחםבאמצעממזרח וממערב וכן  ציבוריים בשוליים שטחים
של המתחם המרכז , על המיקוםכדי להתאפס .  יוותרו ציבוריים10,  ילכו לבניה18פרקאוף 
 . "סביונים המעלה"לסמטה שמובילה אל בדיוק מתחבר החדש 
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חתיות בסדר גודל המדובר ויתר חניות ת התחשיב הכלכלי הוא על –לנושא החניות באשר 
אלא על חניון עלי וחניון תת ,  חניות מספרתתלא מדובר על . ניות יהיו על הקרקעהח

האם יוותרו לנו על חלק : אחת השאלות שנשארה פתוחה לשני הצדדים היא. קרקעי
שיחסרו לפרויקט , של מאות אלפי דולריםתהיה בעיה , שאם לא כן, החניות התת קרקעיות

 ואז יהיה שיקול לשני הצדדים אם ,דם לכןכפי שציינתי קו, והוא יסכן את מימושו
 . להמשיך הלאה או לעצור

זה פירוט הקשור , והפירוט של הסעיף האחר מיליון דולר 6-באשר לפירוט העלויות של ה
אבל כל המספרים גם יחד מתרכזים למשק , לשני סוגי תשלומים עם משמעויות שונות

יסתדר בתוך המשק לא אם משהו . מטרותיולהשיג את עליו כל אחד סומך , כספים סגור
 . זה יכול לגרום לכל אחד מהצדדים לסגת מההסכם ולחזור לנקודת המוצא, הזה

אנחנו נמצא את , חלק מבית הספר לבין הבנייה שבין מסירת ,באשר לתקופת הביניים
אני מבטיח לננה שאף כיתה , כפי שמצאנו פתרונות לדברים לא פחות מורכבים, הפתרונות

 . א תלמד בחוץ עקב ההסכם הזהל

 :יעקב נחום

, 4.6אבל בכל זאת אני רוצה להמליץ לגבי סעיף , אמנם רוב השאלות נשאלו על ידי ננה
 ".  מיליון דולר6בנוסף לסך של "להוסיף את המילים , שדיברנו עליו קודם לכן

ל ידי לעניין האפשרות לסגת מכל ההסכם הזה גם על ידי החברה וגם ע, שאלה  אחרונה
מתי העירייה תדע , אמנם ראש העירייה אמר קודם שאנחנו נמצאים במצב גבולי, העירייה

 ?שהיא יכולה לעמוד בפרויקט

 :ראש העירייה

 ,היניידמתי אותה בועדת התכנון והב כפי שק,נהליאנחנו רוצים לקדם את הפרוצדורה במ
ולפי  מספר פרטים נבדוק איתם, וכשהדברים יכנסו להילוך מעשי בשתי המערכות האלה

 . התשובה נדע את מצבנו

 :איציק דדוש

ובנייה דין ואני בא מהצד של נושא בנייה העורכי , אני מאוד מעריך את חבריי המלומדים
, שיתחילו לבנות בפרקאוף ויש הרבה רעש, אבל זה עם הרבה רעש ומה שקורה, זה דבר יפה

 אני לא מוכן להצביע בעד ההסכם ,לכן. אם זה בהריסות ואם זה בקדיחות ואם זה בבנייה
אלא אם כן ישונה ההסכם וחברת אמת קודם כל תבנה בית ספר חדש ואחר כך היא , הזה

 . תבנה במתחם פרקאוף את הדירות

 :שלמה אלמליח

אני רואה שההסכם לא הוכן על ידי היועץ המשפטי . אני מצטרף לדבריו של איציק דדוש
לפי מה . איננה, כי מדובר בכסף, דעתו וגם הגזבריתשל העירייה וגם לא קיבלנו את חוות 

אם אני לא ,  דיירים300מינימום ,  דיירים300-לא תהיה מספיקה לשחניה , ששמעתי בדיון
איזה , ם איזה גן ילדים שםאני חושב שצריך לדאוג שיהיה ג, במקום של פיתוח. טועה
יקותיאל ' רחיב את רחהאם אפשר לה. שיהיה מובטח לנו חניה, צרכניה לאנשים, מכולת
, לאחר שיושלמו כל השאלות של החברים, האם ראש העיר יכול להביא לדיון נוסף? אדם

  .  שהועלו כאן על השולחן



 5

 :ראש העירייה

 שהנהלת עיר בדרך כלל עובדת עם המון בעלי ,אני חייב לומר. תודה לשלמה על השאלות
לו היינו נתקלים בשאלות בה שאלות במהלך העסקה מהסוג הזה ומקצוע ושואלת הר

 . היינו בהחלט עוצרים ובודקים את עצמנו מחדש, חדשות

נכון . א של המכולת וגם לא של גן הילדיםל, לא רואה את החוסר, בשונה משלמה, אני
ו יאוכלס מלא ועדיין יש בו "לא בטוח שמעון ויצ, עודף של גןאפילו להיום בסביבה יש 

 יש מי שמופקד על בדיקת צרכי החניה וגם אנחנו מתוך -חניות . לבנות קומה נוספתמקום 
ולא רק תקנים תוך בחינה אמיתית של צרכי חניה , ניסיוננו לא נבנה שכונה עם חוסר חניות

 .של הספר

. הללד "עוטיפל ידי היועץ המשפטי מהצד החוזי שלו ובמקרה זה הנושא הזה טופל גם על 
, גם מזל. ך לעכב את העניין בגלל חופשה זוהלל איננו כאן כי הוא בחופשה ולא היה צור

 .  מעורבתההייתבעניין זה היא לא , אבל בכל מקרה,  עקב חופשהה איננ,הגזברית

 ,אמורכ, הלל קרונפלדד "עומשרד שאול לב וכן , בעניין זה ליוו את הטיפול השמאי שלנו
 . ניסים יצחק השתתף בישיבות האחרונותד "עווגם 

 היבטי התנועה , אבל.א קיימת אפשרות של הרחבת הרחוב הזהל –לגבי הרחבת הרחוב 
עשויה , או בכלל של בנייה או שימושים בקרקע, נבדקו ונשקלו ולכל תוספת של דירות

אלא כל דבר צריך להישקל מבחינת , לא כל עומס כזה צריך לעכב בניה. לגרום לעומס נוסף
יתרונותיה , כפי שאמרתי,  כזאתשבנייה של שכונה, ואין לי ספקיתרונותיו וחסרונותיו 

 . בשעה כזו או אחרת של היוםגם אם היא תיצור עומס כזה או אחר של תנועה, רבים
 . בדקנו את העניין על ידי יועצי תנועה ולא העלינו שתהיה כאן בעיה תנועתית

 יש עלויות כספיות לפרויקט הזה ועלויות ,עם כל הכבוד, באשר לעניין שהעלה איציק דדוש
יתחיל להיבנות ולהימכר משהו הקמת בית הספר לפני ש. הכנסות ממומנות מאלה

כל אחד מאיתנו היה רוצה שהדברים יהיו בדיוק לפי .  הוא דבר בלתי אפשרי,מהפרויקט
 . ולא הליכה במעגל סגורפריצת מעגלים אבל פריצות דרך נעשות על ידי , משאלות הלב שלו

 :ננה חן

 . מבקשת להודיע לפרוטוקול

 :ש העירייהרא

 .אין מושג של הודעות באמצע דיון

 ?אישור מתן ההנחה כמוצעבעד מי 

מאיר , יעקב נחוםד "עו,  שוחטליאת,  בורוכובאברהם,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו: בעד
 .  יוסףסבח,  אהרוןעוזיד "עו,  בנימינובחנן,  בנימינובחי

 . שלמה אלמליח :נמנע

 . איציק דדוש, ננה חן: נגד

 . ההסכם אושר :לטההח
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 :ננה חן

ר לדחות את רציתי לבקש מראש העי,  ניתנת לי לפני ההצבעהההייתאם זכות הדיבור 
 ,כיוון שעדיין לא קיבלתי תשובות מהיועץ המשפטי על שאלות, ההצבעה בנושא הסכם זה

 , הבעיה התנועתית, נושא אחד. וכיוון שעדיין לא קיבלתי פתרונות לשני נושאים,ששאלתי
אני חושבת שאני לא יכולה לקחת אחריות כל כך , התנועהכאחראית על הולכת להיות וש

 שיש ,הזכיר לכם את הבעיותאני רוצה ל. כבדת משקל ולהכניס את עצמנו לפלונטר נוסף
עשר שנים אנחנו חיים במצוקת חניה מאוד מאד קשה ובבעיה . לנו בשכונת נווה סביון

אנחנו לא יכולים למצוא , בדיעבד. מאוד קשיםתנועתית בכניסות ויציאות לשכונה 
אך לא ניתנה לי , אלא למצוא פתרונות בזמן התכנון וכאן אני רציתי לבקש, פתרונות

אני . ק גם עם יועץ תנועה את כל הנושאים האלהלדחות את זה עד שנוכל לבדו, ההזדמנות
 . סיימתי את דבריי

 :ראש העירייה

היא לא תיקבע גם מי , ראש העיר ועם כל הכבוד לננהידי התשובות שדרשה ננה ניתנו על 
שהנושא , בנושא של התנועה ניתנה תשובה ונאמר לננה ולמועצה.  לה את התשובותןיית

, אם יש בעיה, לננה. נבדק על ידי יועץ תנועה ואנחנו לא חייבים לעבור מסדר זיהוי אצל ננה
כולל הועדה , דות המוסמכותע זו נדונה בוע"תב. ע"תוכל להגיש התנגדות כתושבת לתב

 . ככל שזה דרוש, כולל משרד התחבורה, המחוזית

על שכונת נווה סביון כשכונה במצוקה מבחינת היציאה לעבודה בבוקר אני לא שמעתי 
 שיש בעיות של יציאה  לא גיליתי. שאני נמצא בבקרים ברחובות לפניה,ושתאמין לי ננה

 פתרונות חניה כנדרש ולא ויינתנכונה הזאת שבש, חניות אמרתימאור יהודה וגם בנושא 
 . רק לפי הספר

נ "אישור הסכם בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת יגדיל תורה לע - 3' סעיף מס
 ינה'כרמלה נזימה בת רג

 :ראש העירייה

 כרמלה נזימה נ"יגדיל תורה לעהסכם בין העירייה לבין עמותת בית הכנסת מבקש לאשר 
 . שלח לחברים לפני הישיבהההסכם נ. נהי'בת רג

הקצאה זו מובאת . מדובר בהקצאת שטח לבית כנסת קיים המאוגד במסגרת עמותה
 .וקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוב לפרוט"לביטוי בחוזה המצ

 .ד הלל קרונפלד"ההסכם נוסח על ידי עו

  ) וחזרה מיד20:26ננה חן עזבה את הישיבה בשעה (

 :ליאת שוחט

 .  הסברים על ההסכםאני מבקשת לקבל
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 : ל העירייה"מנכ

העמותה .  ליפולשמט, לת בבית כנסת ישן מאודמתפלתורה עמותת בית הכנסת יגדיל 
,  מודרניתבית כנסכ, שיהרוס ויבנה מחדש את בית הכנסת ,הגיעה להסכם עם תורם

 העמותה מחזיקה בביתהיות ו. על ריהוטו וציודו במקום בית הכנסת הקיים, מתוכנן היטב
למרות שאנחנו נבצע הליך , אין כאן משום הקצאה אמיתית, הכנסת מזה עשרות בשנים

למרות זאת נבצע הליך , עירה אישרנו כבר את ההקצאה במועצת ,הקצאה מסודר בהמשך
 . על מנת שבית הכנסת יעבור לחכירת העמותה ,הקצאה פורמאלי בהמשך

 :ראש העירייה

 ?אישור מתן ההנחה כמוצעבעד מי 

 . פה אחד : בעד

 . ההסכם אושר :החלטה

 )20:30הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו" תשסז תמוז"ט רביעי יום      
 2006י ל יו12    

 6020.7.12מיום  98'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, אפי גוטמן, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
חנן , י אהרוןעוזד "עו, מאיר חי בנימינוב, שלמה אלמליח, יחזקאל שקד

 . דוד יוסף,  סבחיוסף, בנימינוב

  .איציק דדוש, םנחוד יעקב "עו, ננה חן  :חסרים

  .משה הורוביץ, רמי בן סעדון, מזל זרחיה :משתתפים

 :על סדר היום

 .לרכישת ציוד לגני ילדים חדשים ₪ 100,000ס "ר ע"תב .1
 .קרנות הרשות או הלוואות פיתוח: מקורות המימון

 .וצר השלטון המקומיח בבנק א" מלש35 -ר למחזור של כ"אישור תב .2

 .ח לכיסוי גירעונות מצטברים" מלש20 - הלוואה בסך של כ-ר "תב .3

 )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

 לרכישת ציוד לגני ילדים חדשים ₪ 0,00010ס "ר ע"תב - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

שיפתחו , י ילדים חדשיםלציוד שלושה גנ ₪ 100,000מבקש לאשר תקציב רכישה בסך 
 . ועדת כספים והומלצה לדיון ולאישור במועצהוההצעה הזו נדונה ב. ירהשנה בע

 .  קרנות הרשות או הלוואות פיתוח:מקורות המימון

 :ליאת שוחט

שהיה לנו עם אישור תקציב  ,מתייחס לסיכום ₪ 100,000שנשלח אלינו לאישור  ,ר"התב
לא . לדים של העירייה גני הי32 לציוד  100,000₪כי יוקצו לגני הילדים בעיר , העירייה
 שאותם על פי ידיעותיי אמורים לתקצב משרד ,על ציוד לגני הילדים החדשיםדובר 
החשיבות של הצטיידות גם בחדשים וגם בגלל , ולכן. לפחות את גני החובה שבהם, החינוך
 . אני מבקשת שיובהר איזה חלק הולך לגני הילדים הקיימים, בישנים

 :ראש העירייה

. כל שיהיה מקור נוסף ממשרד החינוךכ, ר"לתב ₪ 50,000סכום של להוסיף מבקש 
 . יועבר לציוד הגנים הקיימיםשאר יהעדיפות הראשונה תינתן לגנים החדשים וכל מה שי
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 :שלמה אלמליח

נכון שהוא מסיים את הקדנציה הזאת . שראש העיר יהיה קצת סבלני, אני חוזר ואומר
 בזימון למועצה כתוב רכישת הציוד רק לגנים .קצת לחבק אותנו, קצת סבלנות. סופית
ועדת הכספים ביקש ראש העיר להוסיף לכל הגנים באור וב. לא קיבלנו איזה גנים. חדשים
לכל . הוא עושה איפה ואיפה. במועצה הוא מבקש רק גנים חדשים. כך אני מבין, יהודה

אבל . כרית אני בעד בואם זה לעדה. אני בעד, אם זה לעניין האתיופים. הגנים איפה ואיפה
 . אני לא בעד,  ציוןאם זה לשערי

 :ראש העירייה

 .  הוקראו לו בישיבה והוא לא תיקן אותם, לעילדברי שלמה אלמליח

נראה שהוא , ונשווה אותם לישיבה הקודמתאם נעביר את דבריו של שלמה בישיבה זו 
, ולכן. אויה לתגובההסיפא של דבריו לא ר. מר לפני חמש דקותפשוט לא זוכר מה הוא א

 .אני מעלה את הסעיף להצבעה

 ?בעדמי 

, יחזקאל שקד, אפי גוטמן,  ליאת שוחט,אברהם בורוכוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזה :בעד
 . יוסף סבח, חנן בנימינוב, עוזי אהרון, דוד יוסף, בנימינובמאיר חי 

  . שלמה אלמליח: נמנע

 .  התקבלהת ראש העירייההצע :החלטה

 ח בבנק אוצר השלטון המקומי" מלש35 -ר למחזור של כ" אישור תב- 2' ססעיף מ

 :ראש העירייה

 . ח בבנק אוצר השלטון המקומי" מלש35 -ר למחזור של כ"מבקש מהמועצה לאשר תב

 . ועדת כספים והומלצה לדיון ולאישור במועצהוההצעה הזו נדונה ב

נושה בחובות אלה מוכן הבנק הכאשר , זור של חלק מחובותינו לטווח ארוךמדובר במח
 6%-הריבית המדוברת היא כ.  שנה ושנתיים גרייס20- ל15שבין למחזר אותם לתקופה 

הפרטים והתנאים ידונו באישור ההלוואה כאשר היא תעמוד על הפרק באופן , ובכל מקרה
 . ממשי

 אני מעריך את הדאגה של שלמה אלמליח ביחס למצב העירייה וראיתי גם את מכתבו של
גם הכנתי לחברי , לכן. בצורה רצינית לברר פרטים על מצבנו הכספישמנסה , מר אפי גוטמן

וממנה ניתן להבין ולראות שתצורף לפרוטוקול בשני עמודים , מועצת העיר מצגת פשוטה
בגרף הראשון  . שנים7שעיריית אור יהודה פורעת את חובותיה בקצב בלתי רגיל במשך 

תוך כדי ריסון גדול מאוד , במצב החובות שלנואופן דרסטי בירדנו אנחנו רואים כיצד 
 . רעונותימהממשלה לכיסוי גסיוע תוך השגה של , בהוצאות וכמובן

 )18:50 בשעה יצא מהישיבהעופר בוזי (
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הוא , בוקש בעצםממה ש .רעון של החובות הזהיקשה עד בלתי אפשרי להמשיך בקצב הפ
כדי להגיע למצב שנחזיר חובות , ם והן שבמלוותהן המצטברי, הסדרה של כיסוי חובותינו

, בתקציב מדי שנהמאוזן  לתקציב ולאפשר לעצמנו סיום סית יח,יותר תקנייםבסדרי גודל 
החל מחינוך וכלה באיכות , סבירה של התקציב של השירותים העירונייםהגדלה תוך 

 . הסביבה ועבור דרך תרבות

 7 -על  פיו היקף הגרעון לנפש ירד ב, הראשוןאני מפנה את תשומת ליבם של החברים לגרף 
 . 65% - ירידה של יותר מוז באופן נומינאלי ובאופן ריאלי ,שנים כדי מחצית

. יחסית לרשויות אחרותשל עיריית אור יהודה השוואת מצב כספי ניתן לראות בגרף השני 
יית אור יהודה היה מצב החובות של עיר שנים 7לפני . יש לנו גם השוואה לרשויות נוספות

במצבים יהוד אפילו ,  בחוב לנפש ושום עירייה, שאין לו תקדים ברשויות מקומיות,בשפל
 . אפילו הנומינאלית של מה שהכירה אור יהודההקשים שלה לא הגיעה לרמת חוב 

ח " מלש2-3אלא התרווחות של , ח" מלש30בזבוז של היא לא לאפשר המחזור מטרת 
תהיה , ככל שלא תהיה הרעה במענק של העירייה, 2008-ציבי ב ואיזון תק2007-בהוצאות ב

של להגשים את כל העצות יכול אז ראש העיר  .התרווחות נוספת של עוד מיליון או שניים
להשקיע יותר פה המשיאים בעיתונות עצות לעירייה , ושל אזרחים חשוביםחברי המועצה 

זרבות כספיות ואנחנו רק נדרשים כאילו עד היום עמדו במגירותינו ר, ולהשקיע יותר שם
 זאת לא המציאות ובתוך , אבל לצערנו.מ"להחליט אם להשקיע אותם בחינוך או בפק

להצמיח , המציאות הקשה והדילמות הבלתי אפשריות השתדלנו לשפר את מצב העיר
תוך כדי פיתוח העיר  הכל , כמובן.ניקיון ולטפל בחינוך בכל שכבותיולהחזיק את ה, אותה
 . אלא רק כוחות ומאמץ ובפיתוח רעיונות והגשמתם,  שלא בהכרח עולות כסף,ותמיוזמ

על פי הדוח של , מסתמן גידול של ממשגביה בשנה זו בש, אני רוצה גם בהזדמנות זו לציין
 שקדמה , לעומת השנה7%יתה עליה של ישבגבייה בשנה קודמת ה, חודש מאי וגם לציין

 בהשוואה לשנה 10%-בסדרי גודל של יותר מתעלה לנו הגבייה ששבשנה זו , אני מקווה. לה
 . קודמת

, שהעירייה זוכה במצב הזה למעמד משופר אצל הבנק, אני רק רוצה לומר לחברי המועצה
הבקרים הראשיים  .שנוכל לעמוד בהם ,את מתן הלוואה הזו בתנאיםשמאפשר לה 

 הם הבנקים ,ת הכספיתורצינותה של העירייה בהתנהגולעמוד בהלוואה ליכולות העירייה 
שמעסיק , שצריכים להעמיד את הכסף ולאחר מכן משרד הפנים, בראש ובראשונה

, מכאן ועד שם וכמובן שאין לזלזל בביקורת של חברי המועצהמבקרים מקצועיים 
שישאלו שאלות ויקבלו תשובות בתקווה שהשאלות תהיינה קצת יותר רציניות ממה 

 . ששמעתי בסעיף הקודם

 )19:02ף עזב את הישיבה בשעה סבח יוס(

 :אפי גוטמן

 והיום בשעה שתיים קיבלתי תשובה 10.7.06לגזברית בתאריך אני הגשתי רשימת שאלות 
 תשובתו של ראש העיר . כי אין חתימה למטה, אני מקווה שזה מראש העיר,מראש העיר

 שעה אני רציתי לקבל את תשובותיו של ראש העיר עד.  שנשאלו,לא עונה על השאלות
 .כדי שתהיה לי האפשרות לבחון את העניין עם גופים מקצועיים, שתים עשרה היום לפחות

אני מבקש לקבל תשובות היום ואני מבקש לדחות את , אך היות והעניין נמנע ממני
 . על מנת שאוכל לבחון את הנושא ולהצביע באחריות מלאה', ההצבעה לישיבה של יום א

 )19:00  בשעהזבו את הישיבהליאת שוחט ושלמה אלמליח ע(

 :ראש העירייה

אבל , בדברי פתיחתו של אפי שמתי לב שהוא הקפיד לומר באיזה שעה קיבל את התשובה
היה צריך לציין גם , אם השעות חשובות. הוא לא אמר באיזה שעה הוא שלח את המכתב
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את יס כנקשה לי להבין לאיזה קומפיוטר או מעבדה מבקש אפי לה, לגופו של עניין. זאת
נחתמו על ידי נכתבו על ידי הגזברית ו , שנכתבו לו,התשובות. התשובות שלו עד יום ראשון

ב לפרוטוקול וכן "השאלון של אפי רצ. מבקש לדעת מה מהשאלות לא נענה. ש העירייהרא
 . התשובה

 )19:06 לישיבה בשעה חזרעופר בוזי (

 :אפי גוטמן

 .  שנים15 -ת ההלוואה לאתה אמרת שאתה לוקח א, אני ביקשתי לדעת

 :ראש העירייה

 . 20 - ל15אמרתי בין 

 :אפי גוטמן

משום שאתה לוקח את ההלוואה , רעוןירעון עד סוף הפיאני רציתי לראות את טבלת הפ
 להוריד את עומס , כנראה,בגרייס בשנתיים הקרובות ואתה רוצה בשנתיים האלה

 הוא יהיה גדול יותר לקראת סוף ,התשלומים ואז עומס התשלומים יעבור לסוף התקופה
 . התקופה

 . בצורה כזאת אנו נוכל לראות אם ההלוואה היא כדאית או לא כדאית וכמה זה עולה

 :ראש העירייה

. נדון בכדאיותה,  וכאשר נדון בתנאים שלה,ההלוואה נמדדת בכדאיותה לפי הריבית שלה
יהיה , אשר נדון על המחירכ. לא מדברים על המחיר שלו, אנחנו כרגע מדברים על ההסדר

 יש מחיר ולזה שאתה ,לזה שיש לך חוב. לכל מצב יש מחיר, אבל. מקום לשאלות האלה
כאשר . בריבית גבוהה יותרבבנקים ההלוואות שלנו , היום.  יש מחיר,לוקח הלוואה
אבל . רעון מוקדםייש גם איזה תשלום עמלת פ,  חדשותן ומקבלים במקומןפורעים אות
זה רק צד .  שכבר לא נשלם אותה בעתיד,נחנו חוסכים את הריבית הגבוההא, בכל מקרה
התנהלות מסודרת עם יכולת הוצאה סבירה , אבל. הלוואההעלות משמעות של אחד של 

כדאי , יש לה גם משמעות כלכלית ובכל מקרה, לשנה ולא מחנק של שירותים החיוניים
. אלא פורסים את הקיים בלבד, נו לא לוקחים הלוואה נוספתשבהקשר הזה אנחלדעת 
את העומס הגבוה של  משרד הפנים היה מוכן לתת לנו תוספת הלוואות כדי לפרוע ,בעבר

 שמנע מאיתנו מלווה ,בזהאבל דווקא משרד הפנים הקפיד יותר . השנתיים שלוש הקרובות
ריסתו משתנה ודורשי הטובה אלא רק פ, מס לא גדלככה שהעו. נוסף ומסכים רק לפריסה

, ם לשמוח על כךיהיו צריכ, שאני מקווה שגם אפי גוטמן נמצא בתוכם, של העירייה
, רצחני ומותר גם לראש העיר הנוכחישעיריית אור יהודה תפסיק לפרוע חובות בקצב 

אלא אם כן אפי גוטמן , שיקלו עליו קצת את העול, שפרע מלוות בקצב רצחני שבע שנים
וכולנו בסופו של דבר מבקשים שבשנה הבאה ולאחר . חנקי שראש העיר הזה יהיה מוכן

 . לשפר את השירות לאזרח בכל החזיתותכדי , יתפנה לנו תקציב ולו קטן ,מכן
 )19:12ליאת שוחט ושלמה אלמליח הצטרפו לישיבה בשעה (

 :יחזקאל שקד

בור בכל הגנים אני מוכן לקחת על עצמי לע, לפי התכנון, בעזרת השם בכסף שיישאר
. בלי נדנדות, בלויים, יש את כל המתקנים הרוסים. לשפר אותם ולשדרג אותם, הציבוריים

, לא אסטטי, לא נקי, זכוכיות, צואה של כלבים, הו אחראם אפשר לשנות אותו למש, החול
 . אני העליתי את הנושא הזה כבר לפני שנה. לא סטרילי

 :ראש העירייה
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, כמובן, אבל ראש העירייה, השתתף בחלוקה של עודפי תקציבלאני שמח שיש מי שמוכן 
 לע ו חסרים שלושה,רובץ עליהם גם החוסר של התקציב ולפני שיגיע המיליון, והצוות שלו

הגינות מטופלות על ידי ,  חזי שקד צריך לדעת. שימושים אפשריים10 "מתחרים"כל כסף 
וככל שהן לא  במאמץ הנדרש ,על ידי מפקחים בצורה מסודרת, קבלנים במכרז מסודר

רואה את , אני רואה דברים, בסיורים שלי ברגל בעיר והם רבים. זה יכול לקרות, נקיות
ל על מה שאני רואה "ם בלילה למנכהטוב ורואה את הרע ומעיר בפלאפון בשידור ישיר ג

 . ומבקש טיפול

אני לא יכול . תמיד יכולים בהסבר לראות רק את החסר, שוב, באשר לתקינות המתקנים
 בעיר יום יום רייסאני משאבל אני יכול לומר , 90% וגם לא 100%להגיד שהגנים שלנו זה 

והלוואי ולא  במצב טוב שתחזוקת העיר, באמת, קיונה בבוקר ואני יכול לומריורואה את נ
חזי שקד צריך לדעת . יהיה יותר גרוע וזאת מבלי להרפות ידיים מלהשיג את היותר טוב

האזור האחרון . מריץ את הפקחים על הבוקר ממקום למקום, ר מסתובב בבוקרשראש העי
 שתופס שאנחנו כבר לא נותנים שם לאף אחד, יה הישןיי יושב עליו זה אזור התעששאנ

גני . ומי שחונה לא במקום ומי שמניח חפץ לא במקום" לנשום "מקום במדרכות
צמצום אתרי  לפרטים עד כדי ראש העיר יורד. לא רעהמשחקים באור יהודה הם במצב 

 . עבודה של קבלנים

 :עופר בוזי

אני רוצה , "רגיש"לנושא פוליטי הפך באופן כזה או אחר מכיוון שהנושא של ההלוואות 
, וגם לכל אותם המבקרים למיניהםלהתייחס בכמה מילים גם לכל אותם עליזים 

רי מועצה בכל מרשים לעצמם להשתלח במספר חבשבאמצעי תקשורת שונים ומשונים 
 .שקשור לנטילת ההלוואות

ג בדיוק באותו אופן מתנההיה , בכיסאו של ראש העירשכל מי שהיה יושב , אני חושב
אני רוצה להזכיר , שבו מדובר על מחזור של הלוואה, בייחוד בסעיף זה. ובאותה צורה

 בכלל כל נושא מחזור ההלוואות, שהחלה בערך לפני שנה וחצי, שבתקופה האחרונה, לכם
 אני בטוח .היה מאד פופולארי, ובפרט בשוק המשכנתאות הפרטיות של משקי הבית

 כך שהמהלך . ביצעו מהלך כזה או אחר של מחזור הלוואות,שחלקינו או רובינו או קרובינו
, מוקדםרעון יפקנס על שלמרות שקיים ,  על אחת כמה וכמה.ביסודו הוא מהלך נכון ,הזה

 שמשולמת היום על ידי ,ל אחוזי ריבית הוא נמוך מהריביתבמקרה הזה עדיין הצפי ע
 . העירייה
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 .שמבצעת מחזור הלוואות,  היא לא העירייה הראשונה ולא האחרונה,עיריית אור יהודה
שלא כל עירייה ולא כל ראש עיר מבקש הלוואה ומקבל , חשוב מאוד לציין בעניין הזה

, ל ידי מיטב הגורמים הפיננסייםההלוואות האלה נבדקות ע. אותה באופן אוטומטי
 בתוך .במקרה הזה משרד הפנים, במקרה הזה הבנקים ועל ידי מיטב הגורמים המנהליים

שאם , גם צפי ההכנסות העתידי ואני בטוח, כך נבדקות גם יכולות ההחזר של העירייה
חברי מועצת , בתנאי ההלוואהאחד הגורמים האלו יתרשם כי העירייה לא תוכל לעמוד 

 .שזה השלב הבא בנטילת ההלוואה, היר בכלל לא יצטרכו להצביע על קבלת ההלוואהע

 במשחקי , שאני חבר מועצה, פחות יצא לי לשחק במהלך השנים,אני באופן אישי, לכן
שמי שנמצא בצד הזה של המתרס הצבעתו ברורה ומי , קואליציה אופוזיציה ואני חושב

 .  שיושב על הגדר גם לא נמצא פה היוםשנמצא בצד השני הצבעתו ברורה גם כן ומי

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

מאיר חי , ליאת שוחט, יחזקאל שקד, ב אברהםובורוכ, עופר בוזי, יצחק בוכבזה: בעד
  .חנן בנימינוב, עוזי אהרוןד "עו, בנימינוב

  .שלמה אלמליח,  דוד יוסף:נגד

 :אפי גוטמן

ת בזמן ולא התאפשר לי לבדוק את משום שלא קיבלתי תשובו, אני לא משתתף בהצבעה
 . העניין

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )19:25 את הישיבה בשעה  ויחזקאל שקד עזבוליאת שוחט(

 ח לכיסוי גירעונות מצטברים" מלש20 - הלוואה בסך של כ-ר " תב- 3' סעיף מס

 :ראש העירייה

 . ונות מצטבריםח לכיסוי גירע" מלש20 -בסך של כ הלוואה -ר "מבקש מהמועצה לאשר תב

 . ההצעה הזו נדונה בועדת כספים והומלצה לדיון ולאישור במועצה

 55 -כברעון המצטבר יצמצום הגל, חובות לספקיםקבלת הלוואה להסדרת המדובר ב
 . ח"מלש

 .נקיםח מע" מלש5 -לכבנוסף לזה אנו מצפים 

קציבה  יחסית לת,כל המשאבים גם יחד יאפשרו לעירייה לעמוד בחוב מצטבר סביר
 ,רעונות זהיכיסוי ג. לצמצום נוסף והחוב יתגלגל עד שימצאו מקורות נוספים ,השוטף

מימון יקרות יותר ההוצאות , ספקים מתדפקים על הדלתותלעבוד בלי יאפשר לעירייה 
ו יש ערך כלכלי ותועלת שגם ל, ובתכנון מסודרמהריבית של ההלוואה ויכולת לעבוד בנחת 

 .משל עצמו
 כללה גם את ההלוואה הזו ואנחנו נידרש עם , לחברים שהוצגה, המלוותרעוןיטבלת פ

לאחר מכן סכום דומה ולאחר מכן , ח" מלש14-כ לפרוע בשנה הראשונה ,ההלוואה הזו
 . ית בפירעון המלוות לטווח של שניםמשמעותתחל ירידה 

 . ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו"רעון המלוות מציטבלת פ

 :ןאפי גוטמ
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 לפי .מהלך הזה להקטנת העומס מהעירייהשהוא עושה את כל ה, ראש העיר טען בדבריו
אתה אמרת שאתה .  המצב שלך נהיה הרבה יותר קשה2008כבר בשנת , מה שאני רואה

שאתה הולך לפרוס את החובות שלך לאורך כל השנים ובכך הייתי מצפה , הולך בגישה
רעון המלוות יחסית ישל פירידה מגמה של דמות ב שנים קו7, 6, 5-שאתה לפחות ב, לראות

 .  מהתקציב השנתי8.5% אתה משלם 2008 -כבר בותקציב העירוני ל

 :ראש העירייה

זה חוב , רעונותירעונות וכאשר יש גי היא הטבלה ללא כיסוי הג,י שקורא אותה אפ,הטבלה
 לפי המצב ,ניםהמלוות רובצים מהיום עד עוד חמש ש. שרובץ על העירייה יותר מהמלוות

 . רעון רובץ מאתמול אחורניתי והג,הקודם

 )19:33 בשעה ומאיר חי עזב אותה לישיבה חזר יחזקאל שקד(

מסבירה יה יהטבלה השנ. רעון המלוות לפי המצב הנוכחייהטבלה הראשונה מסבירה את פ
האחוז שבסופו של דבר ועדיין ח נוספים "ש מל20רעון המלוות עם קבלה של יאת פ
כולל , רעון מלוותי פשל אחוזשהוא מתחת לתקן  ,יורד לאחוזים נמוכים, יה מחזירההעירי

רעון ילבין פ, אחרתשמיועדת למטרה  ,קבלת הלוואה נוספת ואין קשר בין ,ההלוואה הזו
 . חדשבלי קשר למלווה ההולך ויורד בפיזור שלו ,  כשלעצמו,שהוא, המלוות הנוכחי

 שיש לו מטרה חדשה והסברתי , המלווה החדששגם,  נועדה להראות,יהיטבלה השנה
אפילו כדי מחצית , רעון מלוות נמוכה מהיוםיו ברמת פעדיין מעמידה אותנ, אותה לעיל
 . באופן יחסי

 ?מי בעד

חנן , עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזהד "עו  :בעד
 , בנימינוב

 .ףדוד יוס,  שלמה אלמליח:נגד

 :אפי גוטמן

 . לי ולא יכולתי לבחון את הנושאאכיוון שהתשובות לא הגיעו , אני לא משתתף בהצבעה

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )19:37הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ירייהראש הע          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
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 - 20056/לנפש בתוספת עומס מלוות בין השנים ₪ באלפי גרעון מצטבר 
1998 

  
כ גרעון מצטבר לנפש "סה

 עומס מלוות לנפש גרעון מצטבר לנפש  כולל עומס מלוות
2005 4.05  1.68 2.37 

2004 4.41  1.90 2.51 

2003 4.72  1.74 2.98 

2002 4.42  1.18 3.24 

2001 4.32  1.02 3.30 

2000 5.04  1.84 3.20 

1999 7.15  3.05 4.09 

1998 7.91  3.65 4.26 
 

 

גרעון מצטבר באלפי ₪ לנפש כולל עומס מלוות

 בין השנים 1998 - 6/2005  
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20052004200320022001200019991998

סה"כ גרעון מצטבר לנפש כולל עומס מלוות
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 1998 -20056/לנפש בתוספת עומס מלוות בין השנים ₪ באלפי גרעון מצטבר 
   השוואה בין רשויות 

      
      

  ים-בת  לוד אונו.ק יהוד אור יהודה 

2005 4.05     

2004 4.41  3.94 4.21 1.99 

2003 4.72 6.79 4.25 3.83 2.10 

2002 4.42 6.74 4.39 2.99 1.72 

2001 4.32 5.83 3.83 2.70 1.63 

2000 5.04 5.35 3.44 2.30 1.63 

1999 7.15 5.72 3.88 2.98 1.77 

1998 7.91 6.22 5.58 3.15 1.99 
 

 

גרעון מצטבר באלפי ₪ לנפש כולל עומס מלוות השוואה בין רשויות

 בין השנים 1998 - 6/2005  
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אור יהודה יהוד ק.אונו לוד בת - ים

 
 



 ו" תשסתמוז' כ ראשון יום            
 2006י ל יו16    

 6020.7.16מיום  90'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

שלמה , אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .דוד יוסף, עוזי אהרוןד "עו, יוסף סבח, י בנימינובמאיר ח, אלמליח

ליאת , ננה חן, יחזקאל שקד, ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש, גוטמןאפי   :חסרים
 . שוחט

  . הורוביץשהמ, ד יצחק ניסים"עו, מזל זרחיה,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

 .2006הוספת סיווגים ועדכון תעריפי הארנונה לשנת , פטורים

 )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

הוספת סיווגים ועדכון תעריפי , החלטה בדבר פטוריםסח ונ אשר למועצהמבקש מה
 . 2006הארנונה לשנת 

 -:נוסח ההחלטה המוצע והמבוקש הוא כדלקמן

 לחוק ההסדרים במשק המדינה 9י סמכותה לפי סעיף "עפ, מועצת העירייה מחליטה
,  ובהתאם לעדכונים לחוק זה1992 –ג "התשס, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (עו בחוק ההסדרים במשק המדינה שנקב
 -:כדלקמן, 2006 –ו "התשס, )והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים

המועצה מאשרת את תעריפי תוספות הארנונה ואת הסיווגים בצו הארנונה של אור 
 2005 – 2004שאושרו בשנים , י העדכונים והאישורים החריגים"עפ, 2006יהודה לשנת 

המצורף בנספח לפרטיכל , כפי המפורטים בצו הארנונה, י שרי הפנים והאוצר"ע
 . ישיבה זו

הכולל תוספת על פי חוק , הצו המצורף לפרוטוקול הוא למעשה הצו במלואו
. זה יוכנס לצו, כאשר במידה ותאושר שנית ההחלטה, 2006 לשנת 3.08%ההסדרים 

 מטרים ראשונים 7- לעליות גג ו50%-ם ו מרתפי50%: במידה והיום יאושרו פטורים
אך טעונים , שהפטורים המבוקשים קיימים על פי המצב הנוכחי, יצוין. דים"בממ

 . אישור נוסף

 . המליצה בפני המועצה לדון ולאשרהועדה ההצעה נדונה בועדת הכספים ו

 :דוד יוסף

 - ו2004  מאחר ובדקתי את צו הארנונה לשנים,והשאלה היא רטורית, רציתי לשאול
 משטחן ואי חיוב 50%-האם בצווים האלה יש חיוב למרתפים ועליות גג ב, 2005

 ?  מטרים הראשונים7-דים ל"ממ

 )18:37יחזקאל שקד הצטרף לישיבה בשעה (
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וצו ' וכו'  שהמועצה מאשרת על פי תוספות הארנונה את הסיווגים וכו,כתוב' בסעיף ב
-2004ישורים החריגים שעודכנו בשנים  על פי העדכונים והא2006הארנונה לשנת 

הוא מופיע , שחיוב המרתפים ועליות הגג והמשך המשפט הזה, מה שאני מבין. 2005
אם אנחנו צריכים , אי לכך. ואין את החיובים האלהבדקתי . 2004-2005בצווים של 

ואני שאלתי אנחנו צריכים להביא אותם לדיון מחדש במועצת העיר , לאשר אותם
שאמר שאם נרצה להביא אותם לדיון במועצת , הפנים בירושלים במשרד אדם בכיר

 .  ימים מחדש10נצטרך גם בשביל הסעיף הזה , העיר

עוד משנים אני מכיר את הורוביץ . אני רוצה לציין את ההתנהלות של מר הורוביץ
ואדם , אדם פדנט, קודמות ובפעמים היחידות שנפגשנו ראיתי שהוא אדם רציני

 ימים מראש שהתכוונתי אליהם 10לגבי . בין הקווים של החוקשאר שמבקש להי
אני לא מתכוון שאי (של הגזברית אי אפשר להסתמך על דבריה : אני טוען כך, קודם

אנחנו מבקשים . כי היא מצטטת את הילל, )אלא אי אפשר להסתמך, אפשר לסמוך
, ר את הדבריםכי אנחנו מכירים בעב, מהילל שירשום לנו את הדברים שאמר למזל
שבמידה והסעיף הזה , אני מתכוון שוב. שזה אמר כך והשני לא התכוונתי ולא ראיתי

כי על פי , 2004-2005 בצווים של ניםדים לא מצוי"עליות הגג והממ, של המרתפים
שהוא , ראש העיר כותב פה,  של נוסח החלטת עיר שהולכים לאשר2סעיף , סעיף הזה

.  לאישור במקביל לתוספות של ארנונה וסיווגיםרוצה להביא את הדברים האלה
אני מבין שהתכוונת שהמרתפים ועליות , כלומר. לרבות גם את זה, יחד עם זה, כלומר

 . 2004-2005-ומאושרים בהגג הם מצוינים 

 )18:43ליאת שוחט הצטרפה לישיבה (

ני אדו, לא יצא לי לשאול אותך. אנחנו מבקשים את חוות הדעת של היועץ המשפטי
אם .  הם נכונים, שעכשיו אמרתי,אם תוכל לומר לי אם הדברים, היועץ המשפטי

אנחנו צריכים להביא אותם מראש כסעיף בסדר , אנחנו רוצים לאשר את המרתפים
 ?יום בנפרד

 :ראש העירייה

אפשר לעשות בו שינויים תוך כדי הדיון בו  , שעומד לדיון,כל נושא, לצד הפרוצדוראלי
 , כך שאין כאן עניין. חייבים לשאת בתוצאה שלו לפי נייר הפתיחהלאובשום דיון 

 קיים דיון ולאחר מכן יש את תוצאת ,בשל כך. שהנושא נכתב כך או אחרת בהצעה
בישיבות ' 90-בשנות העלה נושא המרתפים ועליות הגג , לגופם של דברים. הדיון

. יה מחויב בארנונהשה, כחלק מביתובעליות הגג ראינו במרתפים ואנחנו אז מועצה 
השנים שבהן  והדבר מופיע בפרוטוקול שאני אוחז מ50%ביקשנו לתת הנחה של , אבל

מעצם קיים החיוב , לכן. שגם הוא הזכיר אותי בעניין זה,  כראש העירייהכיהן תמיר
 והדבר לא היה 50%אנחנו עשינו הנחות של . היות העליות והמרתפים חלק מדירות

: יכולות להיות אחת משתי התוצאות. אנחנו מעגנים את זהובהזדמנות הזו מעוגן 
 אם האזרח יחשוב .ואז העירייה מסודרת, משרד הפנים והאוצר יאשרו את ההנחה

לתבוע את העירייה על אז הוא זכאי , שהוא היה פטור במרתפים ועליות גג כל השנים
ליט על כי אם לא נח, להחליט על ההנחה, מה שנדרש מאיתנו כרגע, אבל. ההחזר
ומאחר ואנו ברגע האחרון של ההחלטה בסוגיה . אז מאוד יתכן שקיים החיוב, ההנחה

או השוללים את ההחלטה ותפקידם של המבקרים והמאשרים תפקידנו להחליט , זו
אחד יעשה את מה שהוא מוצא לנכון כל , או על החיוב בעבר, או המשיגים עליה, הזו

 .כאים להחזר חובותם אזרחים יצאו זואני לא אזיל דמעה א

שההחלטה , אני חייב להצביע בפני דוד יוסף, לשאלת דוד יוסף בעניין החיוב האישי
אז , הזו טעונה אישור משרד הפנים בכל מקרה ואם היא תאושר על ידי משרד הפנים

 . אז גם אין חיוב אישי, אין חיוב אישי ואם היא לא תאושר
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 :ד ניסים יצחק"עו

 .לא הוסדר בצווים, דים" הנושא שהחיובים וההנחות לממ2006עד שנת , כפי שהבנתי
מבקשים להסדיר את הנושא הזה ולקבל את אישור השרים , 2006לגבי שנת , לכן

התעוררה פה שאלה האם לאור המדיניות הזו יהיה כאן מקום , לכן. המתאימים
 שלמעשה כל השנים זכו לקבל את, מבחינה משפטית לחזור לחייב את אותם אנשים

. קיימת פסיקה בנושא הזה. זו שאלה שנצטרך להידרש אליה. ההנחות המבוקשות
על מנת שהדבר הזה יצורף גם כן , הדבר הזה יובא לראש העיר בחוות דעת מסודרת

 . למשרד הפנים

 :ראש העירייה

דוד לפני רגע דיבר על זה . דוד יוסף מבקש למשוך את השאלות לכיוון משפטי
 .חוק ועכשיו הוא מעלה שאלות בנוגע לחוקשהורוביץ פועל בתחום ה

כי יש הזדמנות עכשיו להסדיר וכדאי לעשות זאת , לשאלה למה צריך להסדיר עכשיו
 . לא היינו מתייחסים לזה, שהנושא יכול להישאר באותה מתכונת, ואם היינו חושבים

 :שלמה אלמליח

חברי מועצת מטעה את מועצת העיר ו  שראש העיר ,אני חושש וחששתי: דבריי כך
,  היה מן הראוי שהיועץ המשפטי יצרף חוות דעת ואם לא, שבא לדיון,סעיף זה. העיר

,  לחודש21-שב, אני רוצה להזכיר לראש העיר .אז לפחות היינו שומעים אותו בהרחבה
 מועצת בו דרש ראש העיר מחברי, 87' ל מסישיבת מועצת העיר פרוטוקו, 21.6.06

 , כמו בעבר,לשמחתי אני התנגדתי, ניצן בנוה רבין'  רח הנחה את50%-העיר לפטור ב
אני , על כן. בועדת הארנונה פסל את זה, היועץ המשפטי של העירייה, ועורך דין הילל

, עד שנקבל אישור ממשרד הפנים, מציע לחברי מועצת העיר לדחות את הסעיף
כמו שאני , אם זכור לי. חוות דעת משפטית של מר יצחק ניסים ואז נצביע, מהאוצר

אז אין טעם לדון ולהתבזות שוב , התוקף של התאריך כבר עבר , שמעתי שבוע שעבר
 . כיוון שראש העיר שוב פעם יטעה אותנו, בסעיף זה

 :ראש העירייה

המנהלים המקצועיים אלא נייר של , הוא איננו נייר של ראש העיר, הנייר מונח בפנינו
טענות , לכן. לנו  ולא נותן לנו חוות דעתשל העירייה ומשרד הפנים מאשר החלטות ש

 . השווא הרגילות של שלמה על ראש העיר לא ראויות להתייחסות

 ?בעדמי 

יחזקאל , בורוכובאברהם ,  בנימינובמאיר חי,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחק ד"עו :בעד
  .סבח יוסף, ליאת שוחט, עוזי אהרוןד "עו, שקד

 . שלמה אלמליח,   דוד יוסף:נגד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

  . חנן בנימינוב לא היה בחדר ולא השתתף בהצבעה

 )18:58הישיבה ננעלה בשעה (

_________________________ _____________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
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 1998 - 20056/גרעון מצטבר לנפש בתוספת עומס מלוות בין השנים 

  
כ גרעון מצטבר לנפש "סה

 עומס מלוות לנפש גרעון מצטבר לנפש  כולל עומס מלוות
2005 4.05  1.68 2.37 

2004 4.41  1.90 2.51 

2003 4.72  1.74 2.98 

2002 4.42  1.18 3.24 

2001 4.32  1.02 3.30 

2000 5.04  1.84 3.20 

1999 7.15  3.05 4.09 

1998 7.91  3.65 4.26 
 

 

גרעון מצטבר לנפש כולל עומס מלוות

 בין השנים 1998 - 6/2005  
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 1998 -20056/גרעון מצטבר לנפש בתוספת עומס מלוות בין השנים 

   השוואה בין רשויות 
      
      

  ים-בת  לוד אונו.ק יהוד אור יהודה 

2005 4.05     

2004 4.41  3.94 4.21 1.99 

2003 4.72 6.79 4.25 3.83 2.10 

2002 4.42 6.74 4.39 2.99 1.72 

2001 4.32 5.83 3.83 2.70 1.63 

2000 5.04 5.35 3.44 2.30 1.63 

1999 7.15 5.72 3.88 2.98 1.77 

1998 7.91 6.22 5.58 3.15 1.99 
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 ו" תשס תמוז'כ ראשון יום      
 2006י ל יו16    

 6020.7.61מיום  19'  מסמן המנייןלא   מיוחדתול ישיבת מועצהפרוטוק

, שלמה אלמליח, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
ליאת , יחזקאל שקד, דוד יוסף, עוזי אהרוןד "עו, יוסף סבח, מאיר חי בנימינוב

  .שוחט

 , .ננה ח, ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש,   אפי גוטמן:חסרים

  .ד יצחק ניסים"עו, מזל זרחיה,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום 

 . 100,000₪ס "העצמאות ע' ר פינוי בינוי ברח"תב .1

 . 2,852,970₪ס "ע' ס נוה רבין שלב ב" בניית בי- 1052' ר מס"תב .2
 החינוךמשרד : מקורות המימון

 84' ס עמרם גאון אושר בישיבה מס" הסדרת נגישות כיתת שמע בי- 1048' ר מס"תב .3
 .1051' ר מס"צריך להיות תב. 14.6.2006ביום 

 )19:00הישיבה נפתחה בשעה (

  100,000₪ס "העצמאות ע' ר פינוי בינוי ברח"תב - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

 .  100,000₪ס " עהעצמאות' ר פינוי בינוי ברח"מבקש לאשר תב

 . משרד השיכון והכנסות פיתוח באתר הנדון: מוןמקורות מי

 . ת הכספים המליצה בפני המועצה לדון ולאשרועד

על שלביו השונים ובעיקרון הוא ממומן על ידי משרד של הפרויקט ר מיועד לתכנון "התב
 . השיכון

 ?ר"תב אישור הבעדמי 

 . פה אחד:  בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

  2,852,970₪ס "ע' ס נוה רבין שלב ב" בניית בי- 1052' ר מס" תב- 2' עיף מסס

 :ראש העירייה

 . 2,852,970₪ס "ע' נוה רבין שלב בס " בניית בי– 1052' ר מס"מבקש לאשר תב

 .ועדת הכספים המליצה בפני המועצה לדון ולאשר
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אני שמח שבית . השניהצלחנו להשיג את התקציב לשלב , בעודנו בונים את השלב הראשון
את השלב נמשיך לבנות בו בזמן אבל , לפתיחת שנת הלימודים הקרובההספר יהיה מוכן 

 . ולשם כך מיועד התקציב הזה,  כיתות12השני שלו ונעמיד את בית הספר על מתכונת של 

 :שלמה אלמליח

תאם הוא היה אמור ל. בחור שעבדתי איתו שמונה שנים. החבר עופר בוזי מאוד יקר לי
 ה חברי מועצ,לצערי. על זה קיבלנו זימון פעמיים. ישיבה בעניין סקירת בית ספר נווה רבין

כל אחד מצביע , כל אחד יש לו סיסמה זאת או אחרת על החינוך. מהקואליציה לא כיבדו
לגבי ההתפתחות , כשהגיע העת לקבל סקירה על בית הספר. איך הוא חושב על בית הספר

העיר עוד דבר אם ירשה לי ראש , נוסף לזה.  מועצת העיר לא הגיעולצערי הרב חברי, שם
, ערב יום המחנך, 27.6.06 -קיבלנו מכתב ממנהלת מחלקת החינוך ב. למה אני נמנע, אחד

ככה , ראש העיר לא יהיה בארץ: יא אומרתפשוט ה. 2.7.06שהיה אמור להתקיים ביום 
  אנחנו מדברים על סעיף בו אנחנו ,היום, השאלה שלי. אז ערב כזה לא יתקיים, שידוע לנו

? זה סכום שאנחנו משקיעים באבנים או באנשים,  2,852,970₪מתבקשים לאשר סכום של 
, ליאת שוחט, עופר בוזי, אחד מהם ממלא ראש העיר, היום ראש העיר יש לו חמישה סגנים

את מקומו של בערב כזה חמישה סגנים לא יכולים למלא . עוזי אהרון, בורוכוב, מאיר חי
ס במשך שמונה שנים "הוא ניהל את המתנ, לראש העיר ממלא מקום יש –' ב? ראש העיר

 . לנהל ערב כזה, מר עופר בוזי, אני חושב ערב כזה יכול ממלא מקום. על הצד הטוב ביותר

 )19:08איר חי עזב את הישיבה בשעה מ(

 :ראש העירייה

. עד שהגיע לשיא של השאלה, שאני נפעם מההתפתלות של דברי אלמליח, אני חייב לומר
, כמו הדרשנים הקודמים, אבל סופו של דבר, פעם חשבתי שהוא שכח מהמשפט הקודםכל 

 . הוא חיבר את הסוף להתחלה והכל בא על מקומו

 )19:09ננה חן הצטרפה בישיבה (

שערב זה , לביטול של ערך יום המחנך ניתן הסבר. אומר חלקי דברים, כדרכו, חבל ששלמה
בשנה ש,  אני חייב התנצלות.ש העיר לא יכול להיעדר מערב כזהת וראמיוחדיש לו חשיבות 

לשבוע ותוכננה לי חופשה מ "אפילו בחוה, לא יצאתי כמעט לחופשהוחצי האחרונות 
ותו לפתיחת שנת לדחמצאתי לנכון , לכן.  ולא יכולתי להשתתף ביום המחנך,שתוכננה לי

. סגן ושל כל בעל תפקיד אחרוליוקרה של כל למעמד בלי כל קשר , הלימודים הבאה
אבל , אנחנו עוסקים גם באלה וגם באלה, באבנים או באנשים, לשאלה במה אנחנו עוסקים

אז אנשים ואבנים זה יוצא . שאנחנו עוסקים בקשקשנים, בשאלה הזאת יש לי הרושם
 .  יחדזה הכל. קשקשנים בערך

שלא באו , ששלמה אלמליח יבוא בטענות לחבריו, ביחס לישיבת המועצה שלא התקיימה
י בטוח שעופר בוזי היה מדווח להם גם עם קוורום של אנ, כי אם הם היו באים, לישיבה
 . אלא בדיווח, כי לא היה מדובר בהחלטות, שבעה

 בהקשר הפשוט של אני שב ומבקש להתעלם מדברי החוכמה המפליגים של שלמה, ולכן
 . ר"הסעיף הזה ולהצביע על התב

 ?ר"במי בעד אישור הת
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עוזי ד "עו, יחזקאל שקד, ננה חן, אברהם בורוכוב,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו:  בעד
 .דוד יוסף, סבח יוסף, חנן בנימינוב, ת שוחטליא, אהרון

 .  שלמה אלמליח:נמנע

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 ,שדווקא בבניה הזאת מדובר בבניה ממשית באמצע שנת הלימודים, הראש העיר העיר לננ
 . פה בתוך בית הספר ואני מתפלא שננה לא חרדה

 :ננה חן

 . אני שמחה שראש העיר מעדכן אותי

 )19:14מאיר חי הצטרף לישיבה בשעה (

ס עמרם גאון אושר " הסדרת נגישות כיתת שמע בי- 1048' ר מס"תב - 3' עיף מסס
 1051' ר מס"צריך להיות תב. 14.6.2006 ביום 84' בישיבה מס

 :ראש העירייה

שאושר בישיבה , ר שנועד להסדרת נגישות לכיתת שמע בבית ספר עמרם גאון"מדובר בתב
בשל טעות טכנית  .שמקורו במשרד החינוך,  20,000₪על סכום , 14.6.06 מיום 84' מס

 .1048ר אושר כמספר "התב, בבקשה לאישור

 . 1051 למספר 1048' ר ממס"צה לאשר תיקון מספר התבמבקש מהמוע

 . ועדת הכספים המליצה בפני המועצה לדון ולאשר

 ?ר"תבמי בעד אישור ה

 . אחד פה : בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )19:15הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          לות מינהל ולוגיסטיקהמתאם פעו



 ו" תשס תמוז'ראשון כ יום      
 2006י ל יו16    

 6020.7.61מיום  92'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, שלמה אלמליח, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .ננה חן, ליאת שוחט, דוד יוסף, עוזי אהרוןד "עו, יוסף סבח, מאיר חי בנימינוב

  .יחזקאל שקד, ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש,   אפי גוטמן:חסרים

  .ד יצחק ניסים"עו, מזל זרחיה,  יובל אמיר:משתתפים

 :על סדר היום

 .תבחינים להקצאות קרקע ציבורית .1

 .פיצוי לאברהם בילה על כניסה לשטחו .2

 ₪ 500 בגין שימוש בטלפון נייד עד לסך של  בשכרע"אישור קבלת החזרים לסגני ראה .3
 .לחודש

 .ביטול סמכויות שהואצלו לחברי מועצה והאצלת סמכויות חדשות .4

 .כולל ראשי וועדות,  בהרכבי וועדותםשינויי .5

 )19:20הישיבה נפתחה בשעה (

 21.6.2006 מיום 88' טוקול מס תיקון פרו-חמאני דוד 

ית כנסת בעניין אישור הסכם בין העירייה לבין עמותת ב,  בפרוטוקול3בסוף הדיון בסעיף 
שאלת ראש העירייה לפני בהקלדת  נפלה טעות, ינה'נ כרמלה נזימה בת רג"יגדיל תורה לע

מי בעד אישור  ,, -צריך להיות ". ?מי בעד אישור מתן ההנחה כמוצע ,,: הוקלד–ההצבעה 
 ".?ההסכם כמוצע

 .   כמבוקש פה אחד התיקון אושר:החלטה

 תתבחינים להקצאות קרקע ציבורי - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

מדובר בקריטריונים לצורך הקצאות קרקעות . ציג את התבחיניםיהיועץ המשפטי לעירייה 
 . מתי ובאילו תנאים, ציבוריות למטרות ציבוריות
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 :ד יצחק ניסים"עו

 וסדרי םשוויוניי קריטריוניםבהתאם לנוהל הקצאת קרקעות יש צורך לפעול על סמך 
 .חינים שהוכנו ואשר אמורים להיות מפורסמים לציבורתבהדבר הזה מעוגן ב. עדיפויות

למטרות  שההצעה תהיה , למעשההברשימת התבחינים ניתנה למעשה רשימה שעיקר
. מטרות נוספות אחרותולמוסד שאינו למטרת רווח וכן הלאה , שאינן לפעילות רווחית

בהתאם  .הי המועצונשלחו לחברועדת ההקצאות לעיונם חברי והתבחינים הללו הועברו ל
 . לפעול על פיהם צורך לתבחינים הללו יהיה

 :ראש העירייה

 ם בחינוךהעוסקי שמדובר במוסדות, ולציין לתבחינים בנושא חינוך 2לדייק בסעיף מבקש 
 . של לימוד רשותעל בסיס והקניית השכלה 

 :דוד יוסף

. ריםאת השמות של החב, ועדה להקצאת קרקע או מבנהואני רוצה לדעת מי הם חברי ה
שאלה ה.  ובאיזה נושא זה היה, שהתקיימה,אני מבקש לשאול מתי הישיבה האחרונה

, שהיא גובה כסף מההורים,  לא יודעאו,  שניתן לעמותה או לאגודה,האם גן ילדים, הבאה
נציג של עדת ההקצאות ווהאם צריך להיות בו. למטרת רווח או לאאם זה נחשב 

 ?אופוזיציהה

 :ד ניסים יצחק"עו

ומנהל העיר מהנדסת , ל"מנכה, יועץ משפטיה, יתגזברה: ועדה על פי החוק הםו החברי
 .  חברי וועדהחמישה. מחלקת נכסים

 :דוד יוסף

 . מתי הועדה דנה בהקצאת קרקע או מבנה ספציפי ואני רוצה לראות פרוטוקול

 :יובל אמיר

מבנה תורני , אחת. עדה מונחות כרגע שתי בקשות להקצאות לצרכי ציבורועל שולחן הו
כי , הקצאהמעין , למעשה, והשני. איך שתקרא לו, אור אבנר, באזור בית ספר עמרם גאון

 . בית הכנסת יגדיל תורה, זה לא הקצאה שלמה

 :דוד יוסף

אנחנו נתנו פה הקצאות של . לא מה שמונח בפניך, הבוועדאני שואל אותך אם אתה ישבת 
 . מבנים והקצאות

 :יובל אמיר

 . לדון ולהחליט מפני שהתבחינים טרם אושרואני לא יכול 

 . לא דנה הועדה בכך, ככל שהיו הקצאות עד היום
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 :ראש העירייה

מדובר בתרומה להקים ספרייה תורנית עם חדרי , בעניין המוסד התורני, לשאלתה של ננה
בקשר עם רב העיר דוד , שיש לה תורמים מאמריקה, חברתיותספח ואפשרויות פעולה 

 . ברהום

עתי יככל שיד, שהיו עד פה', בתי ספר וכו, שאלתו של דוד יוסף בעניין הקצאות לגני ילדיםל
, של חינוך סדירפעילות בהעמדת מבנים למדובר . אין לדבר קשר עם ועדת הקצאות, מגעת

או בין אם מדובר בבתי ספר והעמדת מבנים תוך הסדר עם , בין אם מדובר בגני ילדים
,  ובין אם זה גורם אחר,ה מכתב מאליהו ובין אם זה אור אבנרבין אם ז, הרשת המפעילה

בעלותה ובשליטתה של העירייה ואנחנו עורכים מדי הגנים היו ונותרו ב. שעוסק בגני ילדים
הדברים . שנה בדיקה מחודשת איזה רשת תקבל עוד גן או תחזיר גן למערכת הראשית

לקראת שנת הלימודים , וגמאלד, רשת הגנים העצמאיתהאלה קורים בימים האלה מול 
 . הבאה

 . אישורים ספציפיים יובאו לאישור המועצה

 : אלמליחשלמה

 '?גני הילדים וכו, מה יקרה עם החינוך העצמאי

 :ראש העירייה

אלא אם כן לא יהיו להם תלמידים , כל המסגרות האלה ימשיכו להיות במקום פעולתם
 . חדשבכמות המתאימה ונדרוש מהם את הכיתות לידינו מ

 ?בעדמי 

עוזי ד "עו ,ננה חן ,אברהם בורוכוב,  בנימינובמאיר חי, עופר בוזי, יצחק בוכבזהד "עו :בעד
 .סבח יוסף, חנן בנימינוב, דוד יוסף, ליאת שוחט, אהרון

 . שלמה אלמליח: נמנע

 . הצעת ראש העיר התקבלה :החלטה

 פיצוי לאברהם בילה על כניסה לשטחו - 2' סעיף מס

 :יהראש העירי

בין מנהל חברת הפיתוח של נווה רבין , שסוכם בשטח, בסעיף זה מדובר בפיצוי לחקלאי
 . 21,000₪ואבי מרודי על סכום של 

 ביהוד ההייתכשעוד אדמתו , שאברהם בילה היה בעבר לקוח שלי, אני חייב לציין
 היא עכשיו שייכת לאור יהודה והיא נמצאת גם באותה קרקע מריבה שנווה .ולשמחתי
, אינני נגוע באינטרס אישי, למרות הקשר שלי לעניין זה מן העבר. וענת שזה שלהמונוסון ט

 אני תיווכתי בין החקלאי לבין .רק אמרתי זאת למען הגילוי הנאות ואני אשתתף בהצבעה
 .שסוכמה, מרודי ומנהל חברת הפיתוח בשטח והבאתי ביניהם לפשרה

 .ל הוא לא פה עקב אירוע משפחתיאב,  נכתב על ידי מרודי להלןהסבר הדברים

כשבכל מגרש ניתן ,  בנווה רבין31-30תעלת הניקוז של מונוסון עברה בתחום מגרשים 
 . יחידות דיור72לבנות 
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כנגזרת מתוכנית מוסכמת , ביצענו עבודות עפר לצורך הסטת התעלה מזרחה, לפני כשנה
 .ת הניקוזי וועדה הנדסית שיפוטית של רשו"יהוד שאושרה ע-עם מונוסון

לאפשר , המחזיק בקרקע ומעבד אותה, סיכמנו עם מר בלה אברהם, לצורך הסטת התעלה
 .ר" מ1,100 -לנו להיכנס לשטח בגודל של כ

תמורת קבלת הסכמתו לתפיסה מיידית של השטח וויתור על תביעות ועיכובים בביצוע 
 . 21,000₪הסכמנו על פיצוי חד פעמי בסך של , הכניסה שהייתה דחופה מאוד לנו

הדחיפות נבעה מהצורך להסדיר במהירות המקסימלית את הסטת תעלת הניקוז כדי 
 . קומות במגרשים שהשתחררו כתוצאה מהסטת התעלה15 מגדלים של 2לאפשר בנייה של 

 .אבקש לאשר את ההסדר

 :דוד יוסף

 ?מדוע צריך לשלם כסף

 :ראש העירייה

גם אם היא עושה זאת על פי חוק , טחיםעיריית אור יהודה משלמת כסף כשהיא נכנסת לש
. לולא האיש הרשה לנו את זה מרצונו,  לנו סמכות כניסהההייתונדמה לי שבמקרה זה לא 

שמהם אנחנו , יחסית למצבים אחרים, במקרה זה גם מדובר בסכום פיצוי כל כך נמוך
 . מזיזים דברים

, א זוכר פרטים מדויקיםאני ל, לשאלה מה בדיוק עשינו בשטח שלו ובאיזה מידה נכנסנו
שלולא נכנסנו לשטחו לא היה נוצר איתו מגע ולא היה נכרת הסכם , אני רק יכול להעריך

 . הפיצויים

כאלה הערכות הפיצוי טעון אישור משרד הפנים וככל שמשרד הפנים ידרוש , בכל מקרה
 . הוא יקבל אותן, ואחרות

 .אבקש לאשר את ההסדר

 :שלמה אלמליח

לא קיבלנו הסכם חתום , או איש אחר, לא חתום לא אברהם בילה, בפנינוהסכם זה שמונח 
מי זה ההנהלה ? מי עומד בראש. קופת קרן נווה רביןמ ןיינתמדובר שהפיצוי . של הצדדים
האם מהקרן הזה אי אפשר לסייע . שביקש סיוע, לפני כשעה עמד אדם פה? של הקרן הזו

לאור החתימות של , ון להגיש הסכם כזההאם זה נכ, אני שואל את היועץ המשפטי? לו
האנשים בעלי העניין ואין דופי בזה שראש העיר אומר שבעבר ייצג אותו והוא יעלה את 

 . הנושא לסדר יום

 :ראש העירייה

ולא התקיים עליו דיון על המקום בשטח הסדר זה נדרש , לשאלות הראשונות של אלמליח
שצד אחד כבר , סכם במובן של סיכום בשטחאלא זה ה, מטה והוא גם לא נחתם על ניירות

, היא לא קרן חופשיתקרן נווה רבין . והוא מצפה שהעירייה תיתן את חלקהנתן את חלקו 
מי שמאשר את הפעולות שלה זה מנהל חברת .  קרן המנוהלת על פי מסגרת וסדריםהיא

ה כספים קרן זו נתנה כספים גם לעירייה ועשויים להישאר לעיריי, בכל מקרה. הפיתוח
כפי שאמרתי .  הוא כספה של העירייה בכל מקרה,כל מה שמושקע מקרן זו, לכן. וכהבת

 . העירייה משלמת והעירייה מקבלת מהקרן, בתחילה
 ?מי בעד
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,  אהרוןעוזיד "עו, בורוכובאברהם ,  בנימינובמאיר חי,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו: בעד
 .נה חןנ,  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  שוחטליאת

 .שלמה אלמליח, דוד יוסף: נמנע

 :דוד יוסף

הפיצוי הזה הגיע כשנה לאחר החדירה אני נמנע מפני ש. אני רוצה לנמק מדוע אני נמנע
לשטח וגם אני לא מבין עד איזה גובה סכום בסמכותו של מנהל הפרויקטים להחליט 

?  שקל80,000 לסגור איתו על ליכוהוא , האם על סכום בלתי מוגבל, בשטח מיידית
 . אם הוא יכול להסכים בשטח, השאלה

 :ראש העירייה

 ₪ 20,000 -ההחלטות מתקבלות בפרופורציה ו. אני נמצא בכל תהליכי הפינוי בשטח
 אני מזכיר .גם אני הייתי בשטחזה סכום מינורי מאוד ו, בנסיבות של העבודות בנווה רבין

ים וציפיתי לקבל את הגיבוי וגם אישרתי פיצויים בשטח גם לאנשים אחר, למועצת העיר
אני צריך גם לגמור אותו באותה עת , כי כשאני מנהל פינוי בשטח, קיבלתי אותו וזה הגיוני

  . והפעולה בעיצומהשהמנוף או הדחפור מצוי בשטח כ

 . ההצעה התקבלה :החלטה

בגין שימוש בטלפון נייד עד בשכר ע "אישור קבלת החזרים לסגני ראה - 3' סעיף מס
 לחודש ₪ 500סך של ל

 :ראש העירייה

ראשי רשויות מקומיות וסגניהם (נבחרים בשכר  ,,-ל משרד הפנים "בהתאם לחוזר מנכ
רשאים במסגרת החלטת מועצת הרשות המקומית , שאינם מחזיקים רכב צמוד, )בשכר

 ." 500₪להחזיק טלפון נייד על שמם בלבד ולקבל החזרים עד 

להחזיק עוזי אהרון ד "עולסגנים בורוכוב אברהם ור מבקש לאש, על סמך האמור לעיל
 . בחודש ₪ 500טלפון נייד על שמם בלבד ולקבל החזרים עד 

 ?מי בעד

 . פה אחד:  בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 ביטול סמכויות שהואצלו לחברי מועצה והאצלת סמכויות חדשות - 4' סעיף מס

 :ראש העירייה

, התשתיות, מועצה איציק דדוש בתחום ההנדסההר ליטול סמכויות שהאצלתי לחבמבקש 
חברת ליטול סמכויות שהאצלתי ל, וכן  לו שהואצלה,תרבות הדיור וכל סמכות אחרת

 . על הטיפול בתחום קידום מעמד האישה,  ננה חןהמועצה
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הפרתם של  וגם מ, שהיו עד כה,משינויים בהסכמים הפוליטיים מתחייב ,שינוי זה
שבתחום מעמד האישה החליטו היום , דכן את חברי המועצהאני חייב לע. הסכמים

 . לתת את הנושא הזה לטיפול בשכר וגם נבחרה בעלת תפקיד בשכר,במסגרת הממשלתית
באמצעות ,  שמונתה וכן,אני אקבל את הנושא הזה בשלב זה לטיפולי באמצעות הפקידה

 . המחלקות המקצועיות שעוסקות בתחום

ו לאיציק יתר הסמכויות שהי. לעוזי אהרוןכות תעבור הסמ  והתשתיותבתחום ההנדסה
 . דדוש יחזרו בשלב זה אלי

להפקיד אותו על , וכןטיפול בפניות ציבור סמכות בעניין אני מבקש לתת לעופר בוזי 
 . האירועים העירוניים

 :ננה חן

 אני חושבת שעל הנושא הזה אני מדברת כבר מעל שנה .אני שמחה שנבחרה נציגה בשכר
עשיתי את  נכון להיום .נציגה בשכר בתחום קידום מעמד האישהשאני מצפה שתהיה , וחצי

ללא שכר והכל במסגרת , ללא היועצת לקידום מעמד האישה, כל הפעילות ללא פקידה
 שראש העיר יאמר לנו ,הייתי שמחה. התנדבותית מלאה שלי ושל פורום הנשים העירונית

עובדת בשכר אלא ,  החוק מחייב לא פקידה,ואם אני לא טועה , שנבחרה,מי הפקידה
 . בדרגה בכירה לתחום הזה

 :ראש העירייה

 ,שיופקד בידי חבר אחר בהמשך, להחזיר לעצמו גם את נושא הטיפול בכדורסלמבקש גם 
 . לפני תחילת השנה הבאה

אני מאוד מעריך את דאגתה של ננה לעניין ואני גם מודה לה בהזדמנות , להערתה של ננה
ותקדם את מעמד שהעירייה תמשיך לפעול בעניין הזה ,  מה שעשתה ואני מקווההזו על
משרד ראש הממשלה מקדיש  כפי שהנושא מצוי היום בסדר היום הציבורי וגם ,האישה

 . לנושא תשומת לב ומשאבים

 . היא בחורה מנווה רבין, את שמה של הבחורה אני כרגע לא זוכר

 :ננה חן

, אני חייבת לציין,  אם לאותה פקידה אתה מתייחס, שאתה מתכוון אליה,הבחורה
פרויקט שהבאתי  , במסגרת פרויקט אשת חייל1.7.06 -שפקידה זאת נכנסה לתפקיד ב

פקידה זו אמורה לשמש אך ורק לנושא . ויינט ישראל'אותו בשיתוף עם שדולת הנשים בג
תיים יתבצע לשנפרויקט זה . שמטרתו היא לקדם נשים למעגל העבודה, אשת חיל
זה לא משנה אם , העירייה, אנחנו, אנחנו כבר נפתחבתקווה שבשנה השלישית , הקרובות

 שאני גאה ,העירייה תפתח מועדון תעסוקה לנשים וזה אחד הפרויקטים, אני אהיה או לא
כיוון , שהעברתי אותם עד היום ואני אשמח אם ראש העיר יקצה לזה משאבים נוספים

אלא , והיא איננה עובדת עירייה, לקידום מעמד האישהשהיא לא תוכל לשמש כיועצת 
 . ויינט'עובדת שדולת הנשים והג

, אם אני לא טועה לזה התייחסת, שהפרתי הסכם קואליציוני, אני רוצה להתייחס לזה
 . הפרתיבדיוק הייתי שמחה בדיוק לדעת מה 

 :אני רוצה להקריא מן הכתב
 . נכבדיםסגני ראש העיר וחברי מועצה, כבוד ראש העיר
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 .  להעלות סוגיה כואבת וציבורית, שניתנה לי,אני מבקשת לנצל את הבמה

 כי כחברת מועצת העיר אהיה בין ,נכנסתי לזירה הפוליטית המקומית מתוך אמונה מלאה
 . מקבלי ההחלטות ואשפיע על קידומה של העיר בה גדלתי והתחנכתי

להיות שותפה ולהצביע עם , כי צריך לתמוך בראש העיר, כחברת קואליציה ידוע לי
יתכן שראש העיר רואה . אך לעתים הדבר מתנגש עם נאמנותי לעקרונותיי, החלטת הרוב

אך הייתי מצפה שיכבד את נאמנותי לעקרונותיי בנושאים , את הדברים בצורה אחרת
 . המהותיים

י לנטילת סמכויותי,  שאיננה משרתת את הציבור,צר לי שראש העיר מביא הצעה להחלטה
כל חטאי . ותפקידיי בעקבות הצבעתי נגד ההסכם עם חברת אמת בנושא תיכון פרקאוף

 , במידה ותתקבל,הצעה זו. ביושר ובטוהר מידות, הוא שאני פועלת מתוך נאמנות לבוחר
 . תפגע בציבור רחב ביותר של תושבי העיר

כידוע לכם . לטובת העיר ותושביה, אני פונה לכל אחד ואחת מכם להצביע בצורה עניינית
בכל , אני עושה את תפקידיי בהתנדבות מלאה וללא שכר ובהצלחה חסרת תקדים

בתחום הכדורסל בעיר וכמובן , בתחומי תנועה ותחבורה: התחומים בהם אני אחראית
הקמתי פורום נשים עירוני .  תחום אותו בניתי בשתי ידיי–בתחום קידום מעמד האישה 

כולכם רואים ,  ואת הפעילות הענפה אין צורך להציג,שפועל רבות לקידום האישה בעיר
 .  כזאת אסור לעצורהעשיי. את הפעילות השוקקת של המתנדבות במשרדיה קטן

הצבעותיי ימשיכו להיות ענייניות לטובת ציבור התושבים , םכפי שנהגתי עד היו, בכל אופן
 . באור יהודה

 :ראש העירייה

מי שיטפל בענייני נשים . רגע נעשה ענייני לחלוטיןאני אשיב לננה בקצרה על כך שגם הכל כ
באמצעות אותה , כך אמרתי בראש הפרוטוקול, אלא אני,  שנכנסה לעבודה,זה לא הפקידה

אני מאוד מעריך את עבודתה של ננה ושהיא מבקשת שעבודתה .  מקצועייםועובדיםפקידה 
 מצביעה נגדם ההייתלא ו, קצת יותר נוהגת ננה בנושאים כבדי משקל ההייתלו כך . תמשך

ריכה את עבודתה בתוך שאר אז הייתי מבין מאוד שננה מע, גחמה אחרתכל פעם מתוך 
 . העבודה ולא את עבודתה המאוד חשובה מעבר לכל הפעילויות האחרות

 .שהזכירה אותו ננה, רתי על שינויים פוליטיים והפרות ואכנס רק לבית ספר פרקאוףדיב
הפכה , רחוק ממנו והלאה, הבניה עוד נמצאת רחוק מאיתנוש ,מעניין שבית ספר פרקאוף

גם כשעוד לא מדובר , שעליו ביקשה ננה לשנות הסדרים שראש העיר הגיע אליהםלנושא 
 רבין אישרה הנוו על בית ספר .על בניה לא מחר ולא בתוך בית הספר ולא קרוב לבית הספר

, לא במרחק ולא ליד,  ספר קייםשאנחנו מחר הולכים לבנות בתוך בית, היום ננה תקציב
שהיא מחפשת להיות שונה ,  של ההצבעות של ננה מלמדןההיגיואז . אלא ממש בתוך

ולתפוס כותרת בעיתון ובמקרה של פרקאוף היא גם זרעה בהלת שווא והדבר הגרוע ביותר 
שום תשובה לא , מכיוון שהן רעות, שזורקים שמועות ושמועות מהסוג הזה, בציבור הוא

 .לה להרגיע אותםיכו
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ותיה ותראה את מאזן ההצבעות זו רק דוגמא אחת וכדאי שננה תפשפש במעשיה ובהצבע
כשיש הצדקה , באופן שונהלפעמים כיבדתי את ננה וכל חבר מועצה על רצון להצביע . שלה

 שום הצדקה לננה גם לשאול שאלות בעניין ההיית לא . של אותו חברועניינת מנקודת מבט
 .אין לננה להלין אלא על עצמה, לכן.  לקבל תשובות וגם בסוף להצביע נגדגם, פרקאוף

גם בעניין קידום מעמד האישה וגם בענייני חינוך וגם ,  בכל תחום בעירייה תימשךההעשיי
כולל של , יך תרומה של כל אחדבענייני חניות וגם בענייני תנועה ובעניין זה אפשר להער

שיש להם עניין להשתבח במה שהם רוצים ולהוציא את מועצה אבל קשה לשים חברי , ננה
 . שהם מוצאים לנכוןמתי עצמם מן הכלל 

 . השבתי בקצרה לכל הדברים של ננה

כפי שפורטו , ולאשר את האצלתםהסמכויות אני שב ומבקש מהמועצה לאשר את נטילת 
 . לעיל

 :דוד יוסף

 ?ציה הצבעה מצפוניתהאם המקרה הזה נותן לחברי הקואלי, אני שואל את ראש העיר

 :ראש העירייה

אנחנו לא פוגעים . ההצבעה היא פוליטית ואין כאן שאלה של מצפוןבהצבעות פוליטיות 
 . אנחנו בסך הכל עושים סדר פוליטי חדש. מבחינה מצפוניתבאף אחד 

 :דוד יוסף

אז , ים יש משהו נגד ננהלא נראה לי שלאברהם בורוכוב או לעוזי אהרון ולאחרמאחר ו
, ננה. למצפונם, להשקפתם, לדעתםההצבעה הקואליציונית כופה עליהם משהו בניגוד 

ראיתי בה כחברת מועצת עיר שהיא דבקה , הכעס שלי עליה בתקופות מסוימותלמרות 
בישיבות העירייה או כייחודי , אמינה לדעותיה והשקפותיה והדבר נראה כמוזר, במטרה

, הסאהאו הגדישה את , יכול להיות שהיא עשתה פה ושם טעות. האופייבגלל זה בלט יותר 
כמה פרויקטים ואני חושב  להפסיק את העשייה שלה וננה עשתה ןההיגיואת אני לא מוצא 

צנינים  שהיא זוכה בו הפך ליהאלקטוראלהכוח והפרסום שלה וההתקדמות שלה ש
עם כל הכעס שהוא כועס על , ול שובלשקאני קורא לראש העיר . ליריבים הפוליטיים שלה

אני , ומאחר וננה דבקה בעקרונותיהאת הנושא של ננה לשקול שוב , הצבעה זו או אחרת
 . הסיר ממנה את הסמכויותותמיד תהיה ההזדמנות ל" היא תמעד"מעריך שפה ושם 

בשכונת אני מחזיק את עיתון התקווה של איציק דדוש על העשייה שלו , לגבי איציק דדוש
. הבטחתי וקיימתי ויש צילום של מדרכה, ככה הוא כותב וככה הוא מראה תמונות, סיני

הוא פעל במפגעי איכות הסביבה ובשכונות המסוימות שקיבל את , הוא פעל למען החינוך
אומר את מה שעל , איציק באופיו אדם עצמאי. הסכמות לפנות אליהם בקשר לשיפוצים

הוא ות ראיתי אותו שהוא מצביע עניינית ולפעמים בהצבע. ליבו והוא לא בורר במילים
שגם בעניין של איציק כדאי לשקול , הצביע נגד המצפון שלו ונגד העקרונות שלו ואני חושב
 . לגבי ההמשךולהשאיר אותו לפרק זמן נוסף ולהתנות איתו תנאים 

 . נצביע נגד נטילת הסמכויות האלה,  חברי גם שלמה אלמליחבדעת, אני בכל אופן
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 :ראש העירייה

, נר מאוד מוצלח בחצי קדנציה ראשונהציואת עצמו כאופוזישגילה , אני שמח שדוד יוסף
 . םקואליציוניילראש העיר לנושאים   יועץמבקש עכשיו להיות

ראש העיר לא כועס ולא פועל , שראש העיר כועס על ננה, לדבריו של דוד יוסף, ראש העיר
, י שנתיים וחצי של קואליציה לא פועלים מתוך כעס ואחרםקואליציונייבנושאים מכעס 

 . אלא מתוך הערכת מצב

דוד יוסף בוודאי יידע ללמד אותה לדבוק . אני מעריך מאוד את הדבקות של ננה במטרה
, ננה. היא תגיע רחוק, אם היא תלמד מדוד יוסף. במטרה גם כחברת מועצה באופוזיציה

 שלה הוא לא האלקטורטלכן , רות שלוהיא לא בת התח, לפחות כלפי ראש העירייה
אלא בפוליטיקה , אנחנו לא עוסקים כרגע בענייני מצפון, בענייני מצפון. לצנינים בעיני

. טהורה ואני לא הבנתי את דבריו של דוד יוסף ואת שיפוטו לתפקודה של ננה בקואליציה
או לפעמים , אם היא תפקדה טוב בקואליציה, לא הבנתי אם הוא הבוחן או הפטרון שלה

 . היא חרגה מהמסגרת

 על עיתוןרק חבל שהאיש הפיץ פעם אחת , האיש הוא עצמאי ומצוין, באשר לאיציק דדוש
ולאיציק אחרי שנכנס לקואליציה בפעם החמישית שנכנס ויצא , יום אחד, שלועשייה ה

אותן אני כרגע ש, לי יש כרגע קשר להפצצות בביירותכמו ש, העשיידדוש יש קשר לאותה 
 . המחשברואה כל פעם על מסך

אני , באשר להצבעותיו של איציק דדוש ושיפוטו של דוד יוסף על תפקודו כחבר קואליציה
בתקווה שאיציק דדוש וננה , אשמח לתת לדוד יוסף לתגבורת את דדוש עכשיו לאופוזיציה

 . בחצי הקדנציה הקרובהדוד יוסףפילו בפעילותם על הפעילות של אלא י

הנהלת העירייה משמיץ חברים באתר אינטרנט לקבל מצב שבו חבר אני לא יכול 
עליו , ומי שמוצא פסול בחברי הנהלהזה לא עולה בקנה אחד עם שותפות . ובמכתבים

אני עושה זאת עבורו והאיום של דוד יוסף מה יעשה , לפרוש מההנהלה ואם הוא לא פורש
לחיים נאמי , בבקשה, ב דוד יוסףאינו עושה עלי רושם וישים ל,  באינטרנטאיציק דדושלי 

חברו שלמה כמה מכתבים שלח כמה מכתבים שלח מתחילת הקדנציה וישים לב דוד יוסף 
לא עשה מאומה בחצי ש ,שדוד יוסף, מקווהואני אלמליח בתחילת הקדנציה עד שהתעייף 

 .  עם איציק דדוש וננה חןיפעל במשותף, הקדנציה

חיל את האופוזיציה שלו עכשיו ולא יפרסם כרוזים יתאני אשמח אם דוד יוסף , בכל מקרה
פיו בשלב הזה של דוד יוסף יפתח את ש מקווהאנונימיים בחצי שנה לפני הבחירות ואני 

לפחות . 'וכו'  מה בפיו ומה הוא יכול לומר על פעילותנו ועל שחיתותנו וכושנישמעהקדנציה 
 . נוכל אז להגיב ולא לכרוזים אנונימיים

 :ננה חן

כיוון שאני נמצאת פה , ק רוצה להתייחס להתייחסות ראש העיר לאיציק דדושאני ר
 להגיד כל מה שעל ליבו וזה מבחינתי בסדר ליכוראש העיר , ויכולתי להגיד את דבריי

הייתי , אך כיוון שאיציק דדוש איננו כאן ולא יכול להגיב על דברי ראש העיר. ומקובל
אולי בישיבה , ד שהוא יוכל להיות כאן בישיבהע, דברים אלה יוסרו מהפרוטוקולשמצפה 

 . הבאה ויוכל להגיב לדבריו
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 :ראש העירייה

יחד עם . שייקח על אחריותו את תגובתי, ביקשתי מדוד יוסף לפני שיזכיר את איציק דדוש
שהוא כותב על מי שהוא רוצה מה שהוא , איציק דדוש יש לו את אתר האינטרנט שלו, זאת

 . הוא יכול להגיב גם על דבריי אלה. רוצה בלי שום תגובה

 ?מי בעד

 חנן, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב,  חי בנימינובמאיר,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו:  בעד
 .  יוסףסבח, בנימינוב

  .עוזי אהרון: נמנע

 . ננה חן, שלמה אלמליח, דוד יוסף: נגד

 הצעת ראש העיר התקבלה :החלטה

 כולל ראשי וועדות, בי וועדות שינויים בהרכ- 5' סעיף מס

 :ראש העירייה

אברהם ; ח"ר וועדת פס" יו-עוזי אהרון : להביא שינויים בהרכבי הועדות כדלקמןמבקש 
מכרזים וועדת ב חבר - עופר בוזי; ת תנועה ותחבורה במקום ננה חןוועדר ו" יו-בורוכוב 

 . מה אלמליחבמקום שלחבר בוועדת הנחות במיסים  -יעקב נחום ;  חןבמקום ננה

 :שלמה אלמליח

לפי . ראש העיר לא יכול לקבוע לאופוזיציה ובועדת הביקורת מי יהיה חבר ועדת הארנונה
אני יכול להוריד על , שיחתי שהיה לי כרגע בטלפון עם יעקב נחום והיום באחת בצהריים

יין  הזאת ואין לו ענהבוועד הזאת ולא רוצה להיות הבוועדשהוא לא יכול להיות , המסך
ם חנן בנימינוב היה אצלו ואחרי שיצא חנן ו הי.אני מצטט אותו,  הזאתהבוועדלהיות 

אני יודע שיש לראש העיר את החשש . הוא אמר שאין לו עניין, שאלתי אותו, נכנסתי אליו
 משום מה הוא לא מפרט .ר ועדת הארנונה מר יוסף סבח"כולל יו, שאני חבר ועדת ארנונה
מאלץ אותי ראש העיר וכולל סבח יוסף ,  אחרת ולא ועדת ארנונהלמה צריך להיות ועדה

 שסבח יוסף משתתף בישיבה בניגוד אינטרסים למשפחה ,שםלפנות לגורמי החוק ולהגיד 
כולל אותו יום שרצה שאנחנו , לא פעמיים,  לא פעםהבוועדואמרתי את זה שלו אישית 

, להוציא אותו לחדר,  בסבח יוסףנאלץ היועץ המשפטי הילל, בארנונה₪  100,000 לו נמחק
זה גרם לי שראש העיר , עכשיו.  שקל100,000- מגיע לפטור אותו ב לאלאחר שהסביר למה

 כיוון –' ב. שאני עושה שמה סדר, מכיוון שפנה אליו סבח יוסף, רוצה לשנות את הדבר הזה
,  העירראשאני מצטער על ההחלטה של , 4לא נתן לי להשתתף ולהגיד את דבריי בסעיף 

אשר עושים רבות למען ,  הוא הדיח בעצם שני חברי מועצת עיר.להדיח, שהוא רוצה לפטר
 . ללא אינטרס, למען הציבור, הקהילה

בעיתון התקווה . שאני רואה את פעילותיו של איציק דדוש, מונח בפני גם עיתון התקווה
 .  תגובה שלילית על העשייה שלו שוםההייתלא 



 11

שהיא משלבת אותן , גם דתיות, חוג נשים, נשים, י מהציבור הרחבננה חן גם כן שמעת
אני . ל מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך"זכמו שכתוב ח, על כן היא תבורך, בפעילות שלה

לא חייב , אדם עושה עשייה, צרות לב, אלא צרות עין של ראש העיר,אינני מוצא שום פגם
 כמו איציק דדוש עושים את העבודה שלהםואדם כמו ננה . להיות באופוזיציה ובקואליציה

לתת להם להמשיך בעשייה שלהם ולא כמו אנשים , צריך לתמוך בהם. ללא שכר, נאמנה
אני . שלהםממשיכים בעשייה המושחתת , םיש להם ניגוד ענייני, פרזיטים שישנם פה

מהקואליציה , חברי העירייה,  מעט מצטרפים שנייםשעוד, שמעתי מחבריי לקואליציה
אני שמעתי עוד דבר אחד משני . על זה אני מוחה נמרצות.  ובזלזולהבגאוו, אופוזיציהל

לא ישבו איתה , שלפני ישיבת מועצה להכריז דבר זה או אחר, איציק דדוש וננה, חבריי
אני מתייחס לדבריו של . לא נתנו להם הסברים ולא קיבלו את דעתם, בישיבת קואליציה

שראש העיר , אני מוחה נמרצות בנושא הזה,  וחיים נאמישאמר על דוד יוסף, ראש העיר
בישיבה אני דרשתי . שהוציאו כרוזים נגד ראש העיר, ל חיים נאמי ודוד יוסףשמעליל ע

שאני מבקש , שהתקיימה בהיכל התרבות ודרשתי שם בתוקף, ראשונה של מועצת העיר
, לצערי. געו בעירמראש העיר למסור את כל החומר למשטרה ושהיא תטפל בכל פגיעה שפ

כנראה שראש העיר מפחד ללכת , לא שמעתי מראש העיר מילה בנושא הזה עד היום
אני אעשה זאת ואני אגש , אם ראש העיר לא יעשה זאת. כמו שרבים כמוהו, למשטרה

שראש , לא אני ולא אשתי, ואני מצהיר בזאת ונשבע, שמעולם לא הייתי שם, למטה הארצי
אני הייתי פעם אחת במשטרה , יתי במטה ארצי או במשטרהשאל אם אני לא היהעיר 

מאז . ה באה אלי לבית החולים ולקחה ממני עדותרהמשט, במירכאות, ושהייתי במשטרה
לא במטה הארצי וכל זה השארתי בידי , גןועד יום זה לא ניגשתי למשטרה לא ברמת 

 . אלוהים

 :ראש העירייה

אני , אם אין הערות אחרות, ברים של שלמהמכיוון שאינני מוצא טעם לענות לבליל הד
 . מעמיד את הצעתי להצבעה

 ?מי בעד

, עוזי אהרוןד "עו, בורוכובאברהם ,  בנימינובמאיר חי,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן, ליאת שוחט

  . דוד יוסף:נמנע

 .שלמה אלמליח, ננה חן :נגד

 . התקבלה הצעת ראש העירייה:החלטה

 :עוזי אהרון

שאפשרו לי להצביע באופן חופשי , אני רוצה להודות לראש העיר ולחברי הקואליציה
, שנתן לי עידוד ותמיכה, מאחר ואני עצמי עמדתי בסיטואציה דומה וחוץ מחנן, בסעיף זה

לא יכולתי להצביע מבחינת הכרת הטובה ועל כן אני מרגיש כי , ננה ואיציק' היו אלה גם גב
, בהזדמנות זו אני בטוח. וחברי הקואליציה הבינו זאתעד הסעיפים האלה וראש העיר ב

יתן את אותותיו בעיר ואני יימשיך ו,  לפחות בנושא מעמד האישה, ננההשהחותם שהטביע
שלום , מתוך אהבה ואחווה, כי מהר מאוד נראה את החברים חוזרים לקואליציה, מקווה

זקוקה לנו , ם על עם ישראל וגם ימי חורבן בית המקדשהקשי, ורעות ובמיוחד בימים אלו
 .בתקווה כי החזון הזה יתקיים בנו במהרה, הרבה אהבת חינם

 :דוד יוסף
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המינויים של אני תומך בכל . הנושא של הרכב הועדותכי אני רוצה לפצל את , אני נמנעתי
 . למעט הסיפור הזה של חבר ועדה בהנחות בארנונה, החברים

 :עופר בוזי

אם מישהו רוצה לתקן , כמובן שלנו כחברי קואליציה ואני מדבר בשם חברי הקואליציה
לנו כחברי קואליציה היה קשה המהלך של לבוא לשני חברים ולהוציא . אז בבקשה, אותי

שמתוך הישיבה , אני יכול להעיד,  אך יחד עם זאת.אותם מחוץ לחברי הקואליציה
או לא , ימנעלהשביקשו , בנוסף לעוזי, מעט חבריםהיו לא , שקיימנו היום בנושאים האלו

אני טענתי לאורך כל , יחד עם זאת. בעניין הזהמפאת אי הנעימות שקיימת להשתתף 
שיש מחיר , גם בפני אותם חברים שהיום עזבו את הקואליציה, מתחילת הקדנציה, הדרך

, י וקרובים לליביחשובים לובינוי שנושאים כמו חינוך , גם אני .להיותך חבר בקואליציה
 אך מטבעה של .להצביע בצורה זו או אחרת,  לעתים קרובות או רחוקות,הייתי רוצה
ואם המשוואה הזאת לא מלא אותם  ולןלעמוד בהשעל כל חבר , ישנם חובות, קואליציה
ברבות הימים למעמד אחר ם זוכיחברי קואליציה כאלה או אחרים באופן טבעי , מתקיימת
יחד עם . או השתמטות מהחובות הקואליציוניות, התחמקותנה מתוך שנקמעמד , בציבור

שכשחברי קואליציה , אני אומר, גרר אותי בלשוןיוסף מכיוון שממש דוד , זאת ולסיום
זה אומר  ,עוזבים לאופוזיציה ומליצי היושר שלהם באים בעיקר מתוך ספסלי האופוזיציה

 . דרשני

 :ראש העירייה

אנשים מקואליציה לאופוזיציה אינה כרוכה באהבת חינם ולא העברת הש, אני רוצה לומר
קואליציה . אני אחייך לננה גם בעתיד ואעריך אותה ואהיה נחמד אליה. בשנאת חינם

 . ציה אלה מסגרות ולא מתכונות לאהבה או שנאהיואופוז

שבהקשר זה ראיתי בננה ובאיציק דדוש כידידים אישיים והזמנתי אותם לחתונה , יצוין
 . והמבין יבין. הבן שלי ולא ראיתי בהם אויבים שלישל 

בעצם עבודתו גם במועצה וגם שלמה , באשר להעברת שלמה מתפקידו בועדת ההנחות
ר "שלמה יו, יתרה מכך.  וועדות מטבען זקוקות לאווירה של עבודההלוועדבועדות מפריע 

 לאור מה ששמעתי במיוחד, יפקח על ועדת ההנחות מהכיסא הזהועדת ביקורת ומוטב לו ש
 ונפטור אותו מהחובה שלו כראש ועדת הבוועדאז למה שהוא יהיה , על כל הדברים

 . ביקורת לבקר את הועדה ולהתריע ולהוקיע ולהמשיך לשלוח מכתבים ויבוא לציון גואל

 . ההצעה התקבלה:החלטה

 )21:04הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה אני דודחמ

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
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 תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
 16.7.2006 מיום 92' בת המועצה מסינספח לפרוטוקול יש

 להם תוקצה ההאוכלוסייהתבחינים יהיו שיוויונים ועניינים בהתחשב בכל חלקי  .1
 .הקרקע

י "חינוך חובה עפ, דת, מדע, בריאות, תרבות ספורט, וחהמטרות השימוש תהיינה רו .2
 .מוסדות העוסקים בחינוך והקניית השכלה על בסיס של לימוד רשות והחוק

ההקצאה לא תפגע בייעוד הקרקע המקורי כפי שנקבע בתכנית לפי חוק התכנון  .3
 .1965 –ה "התשכ,  והבניה

עדת ההקצאות רשאית ו. ההפרוגראמלא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם  .4
 .תידון הבקשה להקצאה על פיה, ההפרוגראמשונתה . ההפרוגראמלהמליץ על שינוי 

אפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות +  שנה 25תקופת ההקצאה לא תעלה על  .5
 . שנים כל אחת10שלא יעלו על 

הגוף המקבל את הקרקע מתחייב להשלים את פיתוח הקרקע בהתאם לתנאי  .6
 שנים  טרם הושלם פיתוח הקרקע 3אם בתום .  שנים3 תוך -לכל דין ההקצאה וכפוף 

בהם יוכח  כי הגוף , במקרים חריגים. תחזור הקרקע לידי הרשות המקומית, כאמור
  לפתח את הקרקע אך טרם השלים את  פיתוחה כאמור המרבעשה מצדו את 

ימוש לאפשר המשך  הש, לבקשת הגוף, רשאית הרשות, מטעמים מיוחדים שירשמו
על הגוף המשתמש להתחייב   . בקרקע לתקופה מוגבלת של עד שנתיים נוספות

 .להשלים את הפיתוח עד תום התקופה כאמור
 3לכל המאוחר שלושה חודשים לפני תום , על הגוף להגיש בקשת הארכה כאמור

 .שנים שנקצבו לפיתוח הקרקע

-הערה  על. מקומיתלא עמד הגוף בהתחייבותו תחזור הקרקע מיידית לידי הרשות ה
ידי הגוף בקשה להקצאת קרקע אחרת -הוגשה על. כך תירשם בספר ההקצאות

תיתן ועדת ,  השנים שלאחר תום המועד להשלמת פיתוח הקרקע כאמור5במהלך 
 .קיום ההתחייבות כאמור-ההקצאות את דעתה לאי

      תנמק בכתב את , החליטה ועדת ההקצאות להמליץ על  היענות לבקשה
 .לאמור לעיל, בין השאר, בהתייחס, תההמלצ

 )ר"מלכ(הקרקע  תוקצה  אך  ורק למוסד ציבורי ללא כוונות רווח  .7

       .  לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף .8

 .לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח .9

 .חרלגוף המקבל  לא תהיה סמכות להעביר הקרקע או לשעבדה לא .10

 .או  בקרקע שימוש לפעילות  פוליטית או מפלגתית/לא יעשה  במבנה ו .11

או המבנה  /הקרקע ו, אם יתפרק הגוף אשר קיבל את הקרקע או הפסיק את פעילותו .12
 .אל הרשות המקומית

 .עם ביטול ההסכם  תוחזר הקרקע לרבות המחובר אליה  אל הרשות המקומית .13
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נה ואחזקתו  וכן הצגת תוכנית כספית הגוף המבקש חייב להציג יכולת הקמת המב .14
להציג בפני הוועדה יכולת כלכלית למימוש  למימון עלות הביצוע כמו כן על הגוף

 .הפרויקט מעלות 35%התחלתי של לפחות 

או בקהל /קרקע תוקצה במידה ולא מתקיימת פעילות זהה או דומה במטרותיה ו .15
 וקיים צורך ממשי בהרחבת ,היעד שלה אלא אם כ ן מדובר בפעילות בעלת ביקוש רב

 .היקפה באזור זה תוך שימוש בנכס נוסף

 .תיו לרשותוהרשות תוודא שהגוף המבקש מקיים את מלוא חובותיו והתחייבוי .16
במידה ויותר מגורם אחד הגישו בקשה לקבל קרקע ציבורית למטרה דומה יערך 

קולות  המפורטים להלן בהתאם למשהקריטריוניםתהליך מעין מכרזי אשר יבדקו 
 הניקוד יקבל את הקרקע המוקצת על פני המבקשים למרב והגוף שיזכה המצוינים
 .האחרים

 מועדון

 .20% –עמותה בעלת ניסיון שמקיימת שירותים בתחום הפעילות  .1

 .30% –) מינימום שנתיים(ותק פעילות  .2

 .40%  - מה היקף הפעילות השנתית של העמותה -היקף פעילות  .3

 .10% –ורם האמור להיות מופעל המועדון הצגת  תוכנית הפעלה לג .4

 בית כנסת

 .30% –) הוכחה למניין מתפללים בשישי שבת( פעילות מוכחת  .1

 .30% –כמות מתפללים  .2

 .10% -) האם פעילים כיום במבנה שאינו ראוי וכדומה(מידת הנזקקות למבנה  .3

הווה על פני ציבור חדש שמת) תושבי המקום( עדיפות תינתן לציבור מתפללים קיים  .4
– 10%. 

 .20% –מרחק גיאוגרפי של מגורי המתפללים מהמקום המבוקש  .5

 טפסים שיש לצרפם עם הגשת הבקשה

 .ד של הגוף"תעודת רישום הגוף מאת עוה .1

 .מסמך יסוד  מעודכן .2

 .י הרשם המתאים"אישור על ניהול תקין ע .3

 .ח כספי מבוקר"דו .4

 .תקציב מאושר .5

 .מ"אישור מעמד הגוף במע .6

 .ות מס הכנסהאישור שנתי מרשוי .7

 .י גורם ממשלתי או אחר"הוכחת הצורך בהקצאת הקרקע אם ע .8



 ו" תשס תמוזז"ראשון כ יום      
 2006י ל יו23    

 6020.7.23מיום   39'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, עוזי אהרון, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .חנן בנימינוב, סבח יוסף, ליאת שוחט, דוד יוסף, שלמה אלמליח

איציק , אפי גוטמן, ננה חן, )8 צו –במילואים  (יחזקאל שקד, ד יעקב נחום"עו  :חסרים
  .דדוש

  .רמי בן סעדון, מזל זרחיה, ד יצחק ניסים"עו :משתתפים

 :על סדר היום

בעניין הקצבה לעמותת , 17.1.2006בישיבתה מיום , אישור המלצת וועדת תמיכות
 .המצטיינים בספורט באור יהודה

 )18:37עה הישיבה נפתחה בש(

 :ראש העירייה

את המלצת וועדת תמיכות , 2006שאושר לשנת , מבקש לאשר במסגרת תקציב העירייה
 .לעמותת המצטיינים בספורט באור יהודה ₪ 200,000 על סך  שנתיתלמתן תמיכה

אך לא צוין , 29.1.2006 מיום 74' כי תמיכה זו אושרה בישיבת מועצה מס, יש לציין
 ההייתמטרתו ש, דובר בנושא לסדר יוםלמרות ש, כום התמיכהבפרוטוקול במפורש ס

אישור של אלא שאז ציינו ,  והאישור נעשה אז ללא סייגהמלצת וועדת תמיכותאת  לאשר
 . כפי שצוין בועדת התמיכות, שהתכוונו לו, 1/12

תקבל ל "הנבאופן שהעמותה , מובא נושא זה לאישור מחדש, ספקותכדי למנוע אי הבנות ו
 .  לשנה זו 200,000₪

נועדה להשלים את ההוצאות של ויתרת הסכום  ₪ 50,000 לעמותה סכום של יתןעד כה נ
 .  את שנת הכדורגל החדשהשנת הכדורגל שהסתיימה ולפתוח איתה

 .8293-810  הואהסעיף התקציבי למימון תמיכה זו' מס

 :שלמה אלמליח

 חצי מהמשכורת במשך שהעובדים קיבלו רק, מה שידוע לי? האם יש כסף בעירייה
 –' ב. שקיבלו את המשכורת שלהם של החודש על שני חלקים, הכוונה. התקופה האחרונה

יש כמה עמותות בעיר שהוכיחו את עצמן וגם . אני לא יודע למה רק עמותת הספורט זוכה
,  חודשים12, היא שנה ראשונה, אם אני לא טועה, עמותת הספורט. פעילות שנים רבות

מה המאזן , מה התקציב שלהם, מי עומד בראש העמותה, את הניירת שלהשלא ראינו 
, אני חושב, על כן. לא קיבלנו, חבריי מועצת העיר, ואנחנו, מה שדרשתי בעבר, שלהם

שנקבל את כל המסמכים הדרושים לפי , שצריך לדחות את הסעיף הזה לישיבה הבאה
שומרים על השבת והעמותה הזאת פעילה , רתמכיוון שאנחנו שומרי מסו, דבר נוסף. החוק

אני מבקש מחבריי שחובשים , למען הסדר הטוב והמצב הקשה במדינת ישראל, רק בשבת
די , בעזרת השם, על כן אני מקווה. שפועלת בשבת, שיתנגדו לפעילות זו, כיפה על ראשם

 . תעשו קידוש השם, לצרותינו
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 :ראש העירייה

, ה מוציאה לפי שעה פחות ממה שאושר לה בהוצאותהעיריי, באשר לתקציב העירייה
 ים מקוושאנו, מפיתוחחסר בהכנסות החסך בקופה הוא כרגע נובע מגירעונות עבר וגם מ

 . עד סוף השנהלהשלים 

מקורית של הבישיבה  הסברתי את הדבר –באשר מדוע רק עמותת הספורט זוכה , שנית
ים לקדם ספורט ייצוגי וענף הספורט יינ מעונ, כמו מקומות אחרים,אנחנו. אישור ההקצבה

בתחום הכדורסל בינתיים , לשמחתי. הוא הכדורגל, אם נסכים או לא נסכים, הפופולארי
המשחקים הכי טובים באזור נערכים באולם הספורט שלנו וההשקעות עבורנו נעשות על 

 . ידי אחרים

 . וקול שהכל תקיןוצוין בפרוט המסמכים הוגשו בזמנם –באשר למסמכי עמותת הספורט 

מהעמותה והיא תיתן לו את הוא יכול לבקש , אם שלמה אלמליח מבקש לראות זאת
 . לי לא ברור ממי דרש ומי לא נתן, כאשר שלמה אומר שדרש ולא קיבל. המאזנים

 :שלמה אלמליח

 . דרשתי ממך

 :ראש העירייה

 ששוב ,עירייהאדווח ל,  דרישה כזאתההיית דרישה כזו ואם לא ההייתאני אבדוק אם 
 . כהרגלו בדרך כלל, שלמה מדבר דברים חסרי שחר

 ?מי בעד

, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, מאיר חי ,עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :בעד
 . סבח יוסף

  .שלמה אלמליח :נגד

 .עוזי אהרון, דוד יוסף :נמנעים

 :עוזי אהרון

 . עילות בשבתמאחר ומדובר בפ, נמנע מטעמי מצפוןאני 

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )18:49הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ג אב תשס" שני ייום       
 2006 אוגוסט 7     

 6020.8.7מיום  49'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

חנן , ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .ד יעקב נחום"עו, עופר בוזי,  עוזי אהרוןד "עו, בנימינוב

סבח ,  יחזקאל שקד,ננה חן, איציק דדוש, אפי גוטמן,  יוסףדוד, שלמה אלמליח  :חסרים
 .  יוסף

  .מרים ארז' אדר, רמי בן סעדון, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .לתכנון פרויקט בינוי עיבוי ברחובות אסירי ציון ודגניה,  100,000₪ס "ר ע"אושר תב

 )18:40הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

ס " עלתכנון פרויקט בינוי עיבוי ברחובות אסירי ציון ודגניהר "תבאשר מהמועצה למבקש 
100,000₪  . 

 .משרד השיכון וההכנסות מפיתוח באותו מתחם: מקורות מימון

 .18.6.2006ר נשלחה לחברי המועצה ביום "הבקשה לאישור התב

 .ר והמליצה למועצה לאשר"וועדת הכספים דנה בתב

הקודם ופרויקט זה למעשה הושמט בהיסח הדעת פרויקט מקביל אישרנו בחודש 
 . והנימוקים מתבססים על הפרויקט המקביל

 ?מי בעד

, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :בעד
 .עופר בוזי,  עוזי אהרוןד "עו

 . יעקב נחוםד "עו :נמנע

 .   ההצעה התקבלה:החלטה

 )18:43 בשעה הישיבה ננעלה( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"ג אב תשס" שני ייום       
 2006 אוגוסט 7     

 6020.8.7מיום  59'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

חנן , ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .ד יעקב נחום"עו, עופר בוזי,  עוזי אהרוןד "עו, בנימינוב

סבח , יחזקאל שקד, ננה חן, איציק דדוש, אפי גוטמן, סףדוד יו,   שלמה אלמליח:חסרים
 .  יוסף

  .מרים ארז' אדר, רמי בן סעדון, יובל אמיר :משתתפים

 :על סדר היום

 .מרים ארז לחברה במועצה הציבורית של פארק איילון' אדרמינוי 

 )18:44הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 . עצה הציבורית של פארק איילוןמרים ארז כחברה במו' אדרמבקש לאשר את 

 ?מי בעד

, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, מאיר חי בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :בעד
 .עופר בוזי,  עוזי אהרוןד "עו

 . יעקב נחוםד "עו :נמנע

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )18:45הישיבה ננעלה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה          מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ו"א אלול תשס" שני ייום 
 2006 ספטמבר 4      

 6020.9.4מיום  69'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

חנן , איציק דדוש, דוד יוסף, עוזי אהרון, שלמה אלמליח, אפי גוטמן :נוכחים
  .ננה חן, עופר בוזי, ליאת שוחט, בנימינוב

ד "עו, מאיר חי בנימינוב, באברהם בורוכו, יחזקאל שקד, ד יצחק בוכבזה"עו :חסרים
  .סבח יוסף, יעקב נחום

 . אורה לנדא, אסתי אשל, יובל אמיר, רמי בן סעדון, ד ניסים יצחק"עו :משתתפים

 :על סדר היום

 .ד יעקב נחום"מינוי שלמה אלמליח לחבר בוועדת הנחות בארנונה במקום עו .1

 .דווח על פתיחת שנת הלימודים .2

 )18:15הישיבה נפתחה בשעה (

 :פר בוזיעו

אני . בשם מועצת העיר אנחנו משתתפים בצערו של מר שלמה אלמליח על מות האב
באמת . כשהיינו ילדים, מאחר והיינו שכנים בשכונת גיורא, הכרתי אישית את אביו

אנחנו מאחלים לשלמה אלמליח רק . שומר מצוות ומסורת, ישר, אדם מאוד ענו
 . שמחות

 :דוד יוסף

ראש , 2004בנובמבר , בדיוק במעמד הזה. איך שהזמן טסם אני רוצה להראות לכ
 . העיר אמר את אותם דברים לגבי אמא של שלמה אלמליח

ד יעקב "מינוי שלמה אלמליח לחבר בוועדת הנחות בארנונה במקום עו - 1' סעיף מס
 נחום

 :עופר בוזי

נה מינוי שלמה אלמליח לחבר בוועדת הנחות בארנו -אנחנו עוברים לסעיף הראשון 
 . ד יעקב נחום"במקום עו

 :שלמה אלמליח

. אני רוצה להעמיד את הדברים שלי על דיוקם, תודה על האמון שהחברים נותנים בי
קיבלנו היום זימון לישיבה מן המניין ועל סדר היום מפורט מינוי חבר ועדה הנחות 

אני אזכיר לכם ישיבה . ד יעקב נחום" מר שלמה אלמליח במקום עו–בארנונה 
לפי חוק . כולל יושבי ראש, שעל סדר היה שינוי בהרכב ועדות, 16.7.06-תקיימה בשה

 זאת הבוועדכי , והשינויים בהרכב ועדת הנחות בארנונההיה אמור לפרט את הנושא 
 פניה ההייתבמקרה זה לא . למנות לפי חוק אחד מחברי האופוזיציהחייב ראש העיר 
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, "כהרגלו בקודש", ראש העיר .  חבר אחראו למנות, לחברי האופוזיציה להחלפת חבר
-ב. ראש העיר מקיים הפרד ומשול. טועה ומטעה את חברי מועצת העיר בהצבעה

פנו במכתב , חברי מועצת העיר, שהם היום שישה חברים,  חברי האופוזיציה18.7.06
אנו ממליצים ותומכים במועמדותו והמשך חברותו "ובו מודיעים לו לראש העיר 

 חברי מועצת 20.7.06-ב".  מר שלמה אלמליח בלבד–חות במיסים וארנונה  להנהבוועד
העיר מהאופוזיציה פונים לראש העיר שוב בכתב ובו מבקשים להעלות על סדר היום 

לפי המחייב בחוק במנהל את שלמה אלמליח מינוי חוזר בועדת ההנחות בארנונה 
ל ללא חבר האופוזיציה  להמשיך לפעוהלוועדונותן מבקש . ראש העיר מתעלם. תקין

 ראש העיר מקיים ישיבת 23.7.06-ב. המבקר את נוהל הישיבה ואת נוהל ההחלטות
ראש העיר , לצערי.  200,000₪-מועצת עיר ועל סדר היום תמיכה רק לעמותת ספורט כ

 חברי מועצת 15מתוך , מצליח לסחוב אחריו רק שבעה חברי מועצת עיר לתמיכה זאת
, ר ועדת הארנונה"לתת ליו, במקרה זה ממלא המקום,  העיראני דורש מראש. העיר

ידוע לי שהתקיימו שלוש ישיבות כי , יחזרו לישיבה חוזרת, כל הישיבות שהתקיימו
 .  מהאופוזיציה ולא יצא זימון בכתב לפי החוק והנוהל התקיןבלי שנוכח חבר

ל לא תקין גל גפן וידיעות אחרונות בעניין ליקויים ונוהבעיתונות לאור הכתבה 
אשר , מר יוסף סבח,  בארנונהאשר חייב, בו עלה שמו של חבר מועצת עיר. בארנונה

להחליפו , צא כרגעוממלא המקום שנמאבקש מראש העיר , ר ועדת ארנונה"מכהן כיו
, אשר חייב ארנונה, החוק אוסר על חבר מועצת עיר, כפי שידוע לי. לאלתר בחבר אחר

 .  שעה קודםיפה, ני שיהיה מאוחרלפ. ר בועדת ארנונה"לכהן כיו

אני אשמח לקבל תשובות גם לעניין הכתבה בעיתונות ומה גורלם של חברי מועצת 
 בבקשות ובהנחות בארנונה ושלא תומם הצביעו לבקשתו של ראש העיראשר ל, העיר

 . עברו הליך תקין

 . 20.7.06- ואחד מה17.7.06מתאריך שני מכתבים : אני מוסר שלושה מכתבים

שלצערי , יצחק ניסים,  המשפטי של העירייהגם ליועץ, ני פונה גם למבקר המדינהא
בו הוא יכול להחליף חבר זה או , לא קיבלתי מהם חוות דעת על החלטת ראש העיר

אחר ומה עולה בגורלם של אלו שהחליטו עליהם בישיבות ללא איש האופוזיציה או 
 . חבר ועדת ביקורת

לדון בבקשות , ההשנייר הועדה והצעתי "ליף את יוהצעתי לסדר היום הינה להח
 . שנדונו בחזרה

 :איציק דדוש

, או איך שהוא רוצה, שלא יתכן שראש עיר יכול כל פעם שהוא רוצה, אני רוצה לומר
ראש העיר הוא ראש הקואליציה . להחליט את מי למנות ואת מי להדיח מאופוזיציה

שלחתי מכתב . מחברי הקואליציהח אז זכותו להדי, ואם הוא רוצה להדיח מישהו
ש ושאלתי אם ראש העיר יכול "בנושא הן למנהלת המחוז והן ליצחק ניסים היועמ

 . להכניס את מי שהוא רוצה מטעם האופוזיציה

 שמועצת העיר היא שמחליטה בהצבעה מי יהיה חבר ד יצחק ניסים השיב לי"עו
יש , החלטות מסוימותעיריות יש ובדיני הבדיני עיריות שגם אם יש אני יודע . הבוועד

ראש שקצת שינו את דיני העיריות ואני רוצה לתת דוגמא על מה שאמר , פסקי דין
לסבח  אני מדבר על הנושא של החוב בארנונה בנכס השייך , 24.8.06-בהעיר בגל גפן 

יש , בנושא החוב בארנונה בנכס השייך לסבח יוסף": )ב לפרוטוקול"הכתבה מצ(יוסף
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משום שמדובר בחוב של ד הפנים ישמע את עמדתם של בעלי הנכס טעם שמשר
. העבירה את האחריות לבעלי הנכסבעבר אי הצגת חוזה במחלקת הגבייה . השוכרים

שכאשר , פסקי דין חדשים קבעו, ואני מבקש להדגיש פסקי דין חדשים   ישכיום
ד "מר לעואני או". היא לא יכולה לגבות חוב מהבעלים, העירייה מודעת להשכרה

דרך שיבדוק הייתי מבקש ממנו , שלפני שקיבלתי את התשובה, יצחק ניסים
ראש העיר לא שבעצם , אולי יש איזשהו פסק דין שאומר, דרך פסקי דין, האינטרנט

 .הבוועדיכול לקבוע שמית מי יהיה מקרב חברי האופוזיציה חבר 

 :אפי גוטמן

כמה של חברי המועצה להיות אני רוצה לדעת האם ראש העיר חייב לקבל את ההס
לא יתכן שיגיד אברהם יהיה . מהאנשים של האופוזיציה, בכל אופן? חברים בועדות

אם הוא לא קיבל את . כי אולי הם לא רוצים, פה ומשה שם ויקבל את ההסכמה שלנו
  ?האם המינוי של יעקב נחום היה חוקי, ההסכמה

 :ד יצחק ניסים"עו

כנציג רתו של חבר המועצה שלמה אלמליח הנושא שעל סדר היום הינו בחי
שאלות רבות . אני סבור שיש להתמקד בנושא הזה. האופוזיציה בועדת ההנחות

בה אשר אינו נוכח כאן ואשר אמור לתת תשו, לראש העירמכוונות שנשאלו כאן 
, ד יעקב נחום"עובאשר לשאלת החוקיות של מינויו של . לו ואחריםעניינית בעניינים א

חוקיות ההחלטות אשר נדונו צה והחלפתו בשלמה אלמליח וכן בעניין חבר המוע
לפני התשובה לשאלה הזאת תינתן לאחר בדיקה שתעשה על ידי , בועדת ההנחות

 . ישיבת המועצה הקרובה

, להציג בפני את פסק הדיןאני סבור שהיה נכון יותר , באשר להערתו של יצחק דדוש
יומם של בדבר קראש העיר על אמירה של במקום להסתמך , אם וככל שנמצא בידו

 . שאינני יודע על קיומם, פסקי דין כאלו ואחרים

על , שהועלו כאן תתייחס גם כן להיבט הזה שמעלה מר יצחק דדושתשובתי לשאלות 
 . אף שהעברתי לו את חוות דעתי בנושא הזה

 :עופר בוזי

שאנחנו יכולים , םשעושים עצמם לא יודעי, אני רוצה ליידע את חברי מועצת העיר
הסעיף הינו , כידוע לכם, לכן. לדון היום ולהחליט היום אך ורק בנושא שעל סדר היום

מאחר . ד יעקב נחום לועדת ההנחות בארנונה"מינויו של שלמה אלמליח במקום עו
מי בעד . אני מביא את הנושא להצבעה, יעקב נחוםד "עווהדבר נעשה בהסכמתו של 

 ?המינוי

 . פה אחד :בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה



 4

  דווח על פתיחת שנת הלימודים- 2' סעיף מס

 :עופר בוזי

אני רק אומר בכמה מילים .  דיווח על פתיחת שנת הלימודים– 2אנחנו עוברים לסעיף 
אני עצמי ועוד כמה חברי . ששנת הלימודים נפתחה כסדרה עם אפס תקלות, כלליות

אורלי , עם מנהלת המחוז, וד מכובדת מאפמליהמועצה ויחד עם ראש העיר ועם 
גם גני ילדים וגם ,  בתי ספר יסודייםשכלל גם,  מאוד מקיףיורבס, השתתפנו, פרומן

אני רוצה לומר מילה אישית לפחות מתוך חלק ממה שראיתי . תיכוןבתי ספר 
בסיורים ואני יודע גם שהנציגים של משרד החינוך מאוד התרשמו מההכנות 

 שכאילו לא היה חופש גדול משנת הלימודים הקודמת ,והטכסים המרשימים
טכסים שבהם התלמידים לקחו חלק פעיל עם הרבה הווי ומסורת . לפתיחתה של זו

שדאגו על כך שהיום הראשון בלימודים יהיה , ועל כך ישר כוח לבתי הספר השונים
 . נעים

 )18:43ד ניסים יצחק  עזב את הישיבה בשעה "עו(

 :עופר בוזי

, שכפי שהבטחתי, יע לכל המלעיזיםת ואת הבמה ולהודה לנצל את ההזדמנואני רוצ
גם , שייתן מענה הולם לאוכלוסיה שם, ברגע שיקום בית ספר חדש ומסודר בנווה רבין

לאכול את "שבהחלט צריכים , שיש כמה אנשיםמי שקשור אלי ילמד שם ואני חושב  
בית ספר בנת נווה רבין למדו תלמידי שכוובשנה שעברה  מאחר ,בעניין הזה" הכובע

 אני חושב .הוא בית ספר אורניםשאזור הרישום הרשמי שלהם , נים במונוסוןראו
שעדיין , הוקם בנווה רבין בית ספר לתפארתשבזמן קצר מאוד , בעניין הספציפי הזה

שמשרת כבר החל מאתמול , ראויהוא בהחלט מבנה אבל בסך הכל , חסר בכמה דברים
שפחות הייתי , על כך ועל כל ההכנות האחרותו' ג-' אכיתותכונה את כל תלמידי הש

מנהלת המחלקה וצוות , ר אורה לנדא"אני רוצה להודות לד, קשור אליהן באופן ישיר
בצורה כזו או אחרת בכל הקשור שהייתי איתו בקשר , מחלקת החינוך בכללותו
רה מלאה לגבי סקיל, אני מעביר את רשות הדיבור לאורה. לפתיחת שנת הלימודים

 . פתיחת שנת הלימודים

 :דוד יוסף

, אורה לנדא'  הם בבחינת עלינו לשבח לגב, שנאמרו עכשיו על אורה,אם הדברים
ז מה הביא את ראש העיר לפטר א, שהיא החזיקה את כל מערכת החינוך כמו שצריך

הבית ספר הטכנולוגי ", "הבית ספר הטכנולוגי"קרי , ביקרתי היום במפתן? אותה
נכנסתי .  תלמידים28היו בסך הכל , וכל התארים שנותן לו ראש העיר" חדשה

שבית , מה שאני רוצה לומר. יכולים לבדוק עם הצוות, יד תלמידעברתי תלמ, לכיתות
, שתוך חודש, הוא בכייה ובכייה לדורות אם הוא לא ייסגר מיד ואני מעריךהספר הזה 

, ספר הולד בחטאהבית . ו להגיעמחצית מהתלמידים שהיו היום יפסיק, חודשיים
 ההייתלבית הספר הזה היא לא שהעברת התלמידים , אפי גוטמן, הבנתי מחברי

, שנמצא ברשותי , מציג בפניכם דף של אינטרנטנכנסתי לאינטרנט ואכן אני , חוקית
 .ומחזק את הדברים של אפי גוטמן

 )18:50שלמה אלמליח עזב את הישיבה שעה (
כי הכישלון הזה הוא של ראש , א ברגע שראש העיר יבוא לפהאני ארחיב את הנוש 

שכל צבע שיצבע פה במערכת , ראש המערכת ואני רוצה לסיים את דבריי, העיר
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בית ספר למצוינים ובית ספר למטומטמים , הורוד והתכלת וכל כותרת שניתן, החינוך
ינוך לא מתקדם הח, החינוך על הפנים באור יהודה, שום דבר לא יעזור, ובית ספר לזה

 . באור יהודה כל זמן שראש העיר נמצא על הכיסא

כל הזמן ראש . אני אתווכח איתו, ברגע שראש העיר יזמן ישיבה של החינוך, הדף הזה
 . הראיתי לו שדוד יוסף לא נמר של נייר". דוד יוסף הוא נמר של נייר"העיר אומר 

 :עופר בוזי

כבד את מעמדו של ראש ל,  לא נמצא פהמאחר וראש העיר, אני מבקש מחברי המועצה
 . שהוא נמצא בישיבותהעירייה ולהפנות אליו ישירות דברי ביקורת בזמן 

 :ר אורה לנדא"ד

אני , אני אתחיל במספרים במערכת החינוך, תגידו אם זה מעניין או לא, אני אגיד לכם
על יעדי אני אדבר ,  אתייחס לבית הספר ולגנים החדשיםאני, אעבור לשיפוצי הקיץ

 . החינוך בעיר ואני אדבר על התפיסה החינוכית שלי בכמה מילים בקצרה

 .יש לי את הכבוד והעונג להיות פה אני מאוד שמחה ש–' א

 )18:56עוזי אהרון עזב את הישיבה בשעה (

 בחינוך הממלכתי 1,000מהם , 5 עד 3בגני ילדים גילאי  ילדים 1,500יש לנו : מספרים
. בתשעה בתי ספר' ו–'  ילדים בחינוך היסודי א3,000-יש לנו כ. ני בחינוך התור500-ו

 . 'יב-' תלמידים בחינוך העל יסודי ט2,000יש לנו עוד 

שזה הרבה אצלנו , מרביתם נבחרו במכרזים, בקיץ הזה החלפנו שבעה מנהלי בתי ספר
 כי מנהלת הדרים, אחת נבחרה לא במכרז. באמת נבחרו הטובים מבין הטובים, שבעה

בוצה של אנשים שבחרנו אותה  קהוהייתיצאה רק בסוף יוני ולכן בחרנו אותה 
 . מתוכם

אני , שזה סדר גודל אדיר,  מיליון שקלים בשיפוצי קיץ4בקיץ הזה הושקעו בערך 
 4 מיליון ופה 1.2, סדרי גודל של מיליון. גבעת שמואלוהסתכלתי מה היה בקרית אונו 

 לנו מאוד את חטיבת הביניים הששדרג, ת"רשחלק מזה היה בשיתוף עם . מיליון
 שיפצנו מתוך משרד החינוך ומקורות פנים, במקביל. ארזים ובית ספר הדרים, הפרדס

אני מקווה  . בסעדיה ובהדרים, במעלה סביונים, שירותים בחמישה בתי ספר במעלה
 . זףישבסוכות נשפץ גם את ש

 . קורות פנים ומתרומהספריה הותאמה בבית ספר מעלה סביונים ממ, במקביל

אנחנו אחת הרשויות הבודדות שבאמת יש בה תרבות : אני רוצה לדבר על הישגים
וזה נדיר ' ו-'שלנו לכיתות ביש לנו מבחני משוב . הערכה ומדידה במערכת החינוך

 . גם באנגלית, באוריינות ובנקודות מסוימות, במתמטיקה, בארץ

' בהישגים של התלמידים בין כיתות ואנחנו כמעט היחידים בארץ שיש להם רצף 
יש לנו מעקב אחרי כל תלמיד ויעד . שהמערכת כבר שונה והפיקוח שונה', לכיתות ז

 . ברור ומדיד לגבי כל תלמיד במערכת
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שהמדד בארץ במבחני , ם אתםואני מקווה שג, אני יכולה לומר בסיפוק וגאווה
גם באמות המידה של . בעיררב ברוב בתי הספר היסודיים ב הראו על שיפור "המיצ

חוסר מוגנות של , שמתייחס לאלימות, הישגים אקדמיים וגם באקלים בית הספר
 . מצבנו מאוד השתפר, ילדים בבית ספר

 שנים 4- בתאור יהודה מתמודד: שתי מילים לגבי קליטת עליה במערכת החינוך
ומי נמוך אקונ- שנחשבת לרקע סוציואוכלוסיה, אחרונות בקליטת עליה מאתיופיה

יוצרת  הזו במערכת החינוך ההעלייקליטת , כמו כן. ולכן יש בעיה מיוחדת בקליטה
  . של האוכלוסייה הותיקהעל המערכת לחץ 

המשמעות היא יום ,  פנימיות יום12ל משרד החינוך נתן לעירייה משהו כמו "מנכ
 . העשרה והזנה לכל ילדי בית הספר, תגבור לימודי, לימודים ארוך

 )19:00 שוחט וחנן בנימינוב עזבו את הישיבה בשעה ליאת(

תיבחר או תמוין קבוצה של ילדים מוכשרים ותקבל קייטנה באוניברסיטת , במקביל
 . תל אביבבר אילן או 

 הכוונה והעצמה ,תמיכה ביתית, מסגרת נוספת שהם יקבלו זה תמיכה במשפחות
 . הורית

אם בממלכתי , ה משובצים במערכתחדשים מאתיופיהעולים הנכון להיום כל הילדים 
 . ואם בממלכתי דתי

כי כל מוסד , התיכון החדש סופג הרבה מאוד ביקורת וטוב שכך: לגבי התיכון החדש
 . ללמוד אותו ולטפח אותו, בתחילת דרכו כדאי לבקר אותו

עם , שנתיים קודם, אני מבקשת להשוות את נקודת הזמן הזו לנקודת זמן אחרת
תלמידים אלו לרוב . אלו הם בעצם במקור ילדי ההכוון שהיו בפרקאוף. אותם ילדים

הילדים יושבים ליד , של ההורים,  טענה כאן של הציבורהוהייתלא נכנסו לכיתות 
לא ניגשו לאף מרביתם . יתותברזלים ובטח לא נמצאים בכעל היושבים , הקיוסק

 . רואה ואינו נראההיו בבחינת אבל , קטיבית בבית ספריפיחידת בגרות והיו רשומים 

שזה לא , עשרה ילדים מבין הילדים האלה ניגשו לבגרות יחידה אחת, לשמחתי הרבה
ברוב המקרים אותם עשרה ילדים ניגשו גם . 100- ל90אבל מרביתם קיבלו בין , הרבה

אבל לדעתי גם , עדיין אין לי את התוצאות הסופיות. גרות בטכנולוגיהלבחינת ב
אם אני משווה את התלמידים . אני לא יכולה לומר באילו ציונים, מרביתם עברו

שבית הספר הזה נכון . מצבם יותר טוב, האלה בתיכון החדש לתלמידים בפרקאוף
א ר הי"וכיתת המבבדיוק כמו שכיתת המכוון היא ברירת מחדל , הוא ברירת מחדל

 .לראות את עצמו בכיתה יותר גבוההברירת מחדל לעיוני וכל אחד רוצה 

 בילדים האלה ואני מקווה שהם יעלו ויצליחו ויגיעו גם יאפה ההתמחות ה, בכל מקרה
 . אני מאמינה שהם יכולים להגיע לבגרות בנתיב הטכנולוגי. לבגרות מלאה

יש לנו .  צילוםהוהשניייצוב אומניות אחת של ע, השנה הכנסנו לשם שתי מעבדות
 מנהלת מהשורה . שנים ברחובות10מנהלת שניהלה בית ספר דומה מאוד לזה 

אני מסתכלת על . עם הרבה ידע ומקצועיות, עם הרבה לב ונשמה, הראשונה
 . ההתנהלות שלה היום ואני תולה הרבה מאוד תקוות גם בבית הספר וגם בה
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ל של סדר גוד, שהוא בית ספר קטן, ת ספר אור חנהאני שמחה לומר היום לגבי בי
הם משכו אותנו בשנה שעברה .  מהתלמידים זכאי לבגרות מלאה וזה יפה מאוד80%

זה הישג .  תלמידים26 עברו בגרות מתוך 32%. 3%-2%-הם השפיעו ב, קצת למטה
ה אני מקווה לקבל את הבגרויות של פרקאוף בקרוב ואני מניח. יפה מאוד לבית הספר

 . שהם יעמדו כמו בשנה שעברה

-ביו הוהשניירפואה -אחת ביו, אנחנו פותחים גם שתי מגמות חדשות בפרקאוף
שזה בעצם לימודי מחשב מתוגברים ופה אנחנו נהנים מההון האנושי , אינפורמטיקה

כי הם מביאים לנו את המגמות האלה אחרי שהם עבדו עליהם , והידע של אורט
 . ופיתחו אותם

יש לנו הרבה מאוד . תורפה שלנו יחסית לישובים אחרים זה החינוך המיוחדנקודת ה
 אנחנו צריכים יותר שירותי .ילדים בחינוך המיוחד ואני חושבת שזה אור אדום

אני חושבת שצריך לחשוב על . תרפיה וכך הלאה, עובד סוציאלי, פסיכולוג: מעטפת
תלוי ,  שקל50,000 גודל של  שאנחנו שולחים לחינוך המיוחד עולה סדר, כל ילד.זה

שאתם צריכים לחשוב איך ,  אני חושבת.כמובן שהם יוצאים ליותר משנה אחת, איפה
 . לעשות זאת

 כי באמת יש,  אני מקווה שהוא יהיה מהמובילים באזור:מרכז המצוינות בתפוח פיס
לנו את הידע וההון האנושי לפתח את תוכניות המצוינות ולאתגר את הילדים 

 . ים שלנוהמצוינ

ה המנדט העיקרי של מערכת שז, קידום הישגים לימודיים, האחד: יםמבחינת היעד
, תוכנית שלישית. ים מיוחדים של הילדים בעיר הזאת מתן מענה לצרכ.החינוך

 וגאווה אחריות, שייכות,  הזדהות,זה פיתוח קשר,  איתההישנישאנחנו כבר  בשנה 
, עם כל הצוותים שלנו, עם משרד החינוך, באנחנו עובדים כאן עם קרן קר. תיישובי

יש לנו מטרה ליצור שיתופי פעולה ,  מתחברים בין בתי הספר"שבילים"התחלנו עם 
 . באזורים השונים של העירהממלכתיים והכרויות בין בתי הספר 

 :אפי גוטמן

 .  שהיו אמורים לגשת לבגרות בשנה שעברה,אני רוצה לדעת מה היה מספר התלמידים

 :אורה

 . כל הנתונים מתפרסמים באינטרנט.  תלמידים זה המאגר420

 : גוטמןאפי

 16איך אינני מבין . 17%-ביחסית לשנה שעברה אחוז הבגרות באור יהודה ירד 
 16.  תלמידים420-תלמידים מאור חנה משפיעים בצורה כה קטסטרופאלית על כ

 . 17%היא  והירידה של הבגרויות 4%-תלמידים אלו מהווים כ

לא לומדים ', כמה תלמידים מאור יהודה שהיו אמורים ללמוד בכיתה י: שאלה נוספת
 ?באור יהודה

 : לנדאאורה

יש דרך שהמשרד מציג את הנתונים וכולם הולכים לפי הדרך , האחד. שני דברים
כשאנחנו . 10%-אז מסתכלים מלמטה למעלה ואז אומרים אור יהודה ירדה ב. הזאת

 . 10%אנחנו מדברים על , הארץמסתכלים במינוח של כל 
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 140כמעט כל שנה יש לנו סדר גודל של , לגבי התלמידים שלומדים מחוץ לעיר
 תלמידים 70- תלמידים הם בעלי יכולת טובה ו70-כ. תלמידים שלומדים מחוץ לעיר

 . כי מגיעים לפה תלמידים, עכשיו פחות. אחרים לבתי ספר עמלניים

ילדים מהסוג הזה לוקח להם גם .  תלמידים20'  ליהשנה נרשמו, לגבי התיכון החדש
-עד סוף החודש אני מניחה שהם יגיעו ל. הם מנסים בכל מיני מקומות. זמן להירשם

 .  ילדים30

השנה אני יודעת כבר להגיד .  ילדים עזבו47 - 45, אם אני לא טועה, בשנה שעברה
 בבית ספר הפרדס אני . ילדים10עזבו רק ' ט-ל' שבבית ספר ארזים בין ח, בוודאות

ילדים יותר שבמקור ,  ילדים45יש סדר גודל של ' י-ל' מעברים בין טב. עדיין לא יודעת
. כמו יהוד ובן צבי,  ילדים עזבו לבתי ספר טובים80אני מניחה שסדר גודל של , חלשים

 . ייקח זמן לדעת כמה

 :אפי גוטמן

 ?לעזיבתם של הילדים את אור יהודההאם נבדקו הסיבות 

מדוע העירייה מסכנת את חלק מהתלמידים הלומדים : שאלה שמופנית יותר ליובל
שהכביש ביציאה מהעיר לא סלול , מחוץ לעיר ואת שאר התושבים על ידי כך

התחילו את . קזז' אני מדבר על רח. ותלמידים ושאר תושבי העיר מסתכנים בפגיעה
 . יצויים בגין פגיעותהעירייה צפויה לתביעות פ. הכביש והפסיקו את העבודות

 וקו 37קו ,  תדירות האוטובוסיםהייתי מבקש מיובל להתערב באופן אישי לתגבר את
 40-ראיתי בתחנות כ, לעבודה שלי, נסעתי לכיוון יהוד, משום שהיום למשל בבוקר, 36

אני . תלמידים מחכים לקו אחד להגיע לבן צבי והגיע מיניבוס שלא יכל לקחת אותם
שהתלמידים יוכלו להגיע , לתגבר את קווי האוטובוס, ל העירייה"ככמנ, מבקש ממך

 . לא צריך להעניש אותם בגלל שהם עוזבים את העיר הזאת. לבית הספר בזמן

 :ננה חן

 ולברך את הופורייבשנת לימודים מוצלחת תלמידי העיר אני רוצה לברך את כל 
אני אשמח אם כעת  .בלי בעיות מיוחדותעל פתיחת שנת הלימודים מחלקת החינוך 

אורה תוכל להתייחס לנושא ספציפי שראש העיר דיבר עליו בועדת החינוך בנושא של 
 . שיהיה בתוך מבנה של בית ספר הדרים היום, בית ספר למצוינות

או שזה איזשהו מחטף של , רציתי לדעת האם נעשתה חשיבה מערכתית בעניין הזה
 . ך שהוא הפך לנורמה בשנים האחרונותשאי, נושא הנדלני בעירלהתאים את החינוך ל

 :יובל אמיר

 . אנחנו עוד לא סיימנו את התוכנית בעניין הזה

 :ננה חן

 . אני אשאל את השאלה ואחרי זה אורה תענה. אני רוצה להקדים תרופה למכה

 ומשרת האו תקראו לזה במרכז, בית ספר הדרים נמצא בלב העיר, כידוע לנו
. מידים וחלקם תלמידים שבאים ממשפחות קשות יוםמאוד רחבה של תלאוכלוסייה 

או שאמור לשרת אוכלוסייה אם אנחנו הופכים בית ספר זה לבית ספר שהולך לשרת 
, לתלמידים שהם לא מצטייניםאנחנו משאירים איזה מענה , של תלמידים מצוינים

ד ואיך נסתכל להם בעיניים ונגילאן אנחנו נפנה אותם ? לא מחוננים ולא מוכשרים
 ?ן"שזה מתאים לכרישי נדלכיוון , אתם תלכו רחוק יותר: להם
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 :דוד יוסף

בשבוע שעבר קראנו על ? הבגרויותעד מתי נזנב בשאר הישובים בבקעת אונו בנושא 
 . אחוזי הבגרויות הגבוהים בגבעת שמואל

וראש " המפתן"שאני מכנה אותו כמה תלמידים אמורים להיות השנה בבית ספר 
 ?כמה תלמידים הגיעו אתמול והיום, "הבית ספר החדש הטכנולוגי"ו העיר מכנה אות

מה , ית ספר של מצויניםאת בית ספר הדרים לבלהפוך ראש העיר ל הכוונה ש
 ? משמעותה

שימשיכו להתעלל בה או , ממשיכה איתנו השנהר אורה לנדא " האם ד,שאלה אישית
 . יובל השאלה מופנית ל?במערכת החינוךוהדבר יגרום לזעזועים 

 :איציק דדוש

שסיים את עבודתו בבניית בית הספר בנווה ,  את הקבלן אהרון מימוןךאני רוצה לבר
שאומרת שאהרון מימון , מרים ארז' גב, גם אתמול שמעתי את מהנדסת העיר. רבין

עבד יום ולילה יחד עם העובדים והצליח להקים בית ספר בזמן , התעלה על עצמו
ולכים היום לבית ספר ה, ו הולכים לבית ספר בנווה מונוסוןשהי, לתלמידי נווה רבין

שהוא יותר יפה  בהרבה ואינשאללה שבית הספר הזה יגיע להישגים , באור יהודה
 . ושהתלמידים יצליחו

בשכונת ילדים יש איזו בעיה בנושא רישום :  לבית הספרגן הילדיםמעבר מנושא ב
, ליבנה' ברחילד שגר , לדוגמא, אני שומע. אין סדר. אין סדר שםעד היום . נווה סביון

נרשמים לבית ספר , שקד' זוג תאומים שגרים ברח, לעומתו. זףילא נרשם לבית ספר ש
משהו , תואולי יש בעיות בריאותי. חבר כנסת התקשר והשפיע? מה אני שומע. זףיש

שנה הבאה , אני מבקש מאורה, אני אומר משהו כזה. מקובל, אז בסדר, שצריך
יש לכם עכשיו . שלא יהיה בלגן וילדים מקופחים, ל לעשות סדר בנושא הזהלהתחי

לא , אין את זה באף מקום. מי יכול ומי לא יכול, קריטריונים, שנה שלמה לעשות סדר
 .אז הגיע הזמן לפתור את הבעיה. רק שמה, לא בנווה רבין', בסקיה א

שבית הספר כן צריך , אני חושב ובטוח, להבדיל מדוד יוסף: בית ספר טכנולוגי
שאין ביכולתם להגיע לתעודת  ,בית הספר הזה יכול לתת מענה לתלמידים. להתקיים

כשל בביצוע והובטח לי שבשנה שעברה היה , דוד יוסף, הבעיה. לקבל מקצוע, בגרות
ר אורה "על ידי ראש העירייה וד, על ידי מנהלת המחוז ובישיבה של מועצת העיר

הובטח שהשנה .  עם חבלי לידה ולומדים את הדבריםההייתששנה שעברה , לנדא
אני גם הייתי שם ונפגשתי בחופש הגדול עם מנהלת . ויישאר, התלמידים ילמדו טוב

היא תעשה הכל שהתלמידים יסיימו את ומנהלת בית הספר גם הבטיחה שבית הספר 
ידים למנהלת בית הספר מפריע שאין לתלמ, מה שכן. הם יצאו עם נכס ביד, בית הספר

שהוא נקרא בית , דווקא בבית הספר הזה, דוד, אני חושב. גל-שישחקו כדור, מגרש
 לתת -קואליציה-להוציא את כל הנושא אופוזיציה, כל חברי המועצה, ספר טכנולוגי

 אין אבא ואין .אנחנו באנו משם ואנחנו יודעים מה זה. שכם ולעזור ולסייע לנושא הזה
אם אלוהים רצה שהילד שלו .  ויגיע לאיזה משהואמא שלא רוצה שהילד שלו יתקדם

אז . שהם מקצוע, אז יש פתרונות אחרים, או הילדה לא יכולים להגיע לבגרות מלאה
אני , דוד, אני מאוד מכבד אותך. בצבא הוא הולך עם אותו מקצוע, הוא לומד מקצוע

תי ואני חושב שדווקא ללכת להורים ואני קיבלתי הרבה טלפונים וההורים מדברים אי
שעד סוף הקדנציה שלי הדגל יהיה בית ספר טכנולוגי ואין דבר כזה שהוא לא , אומר
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אני מכיר מהם , 70- וה60-בשנות ה" מפתן"אלה שלמדו ב, אתה אומר מפתן. יצליח
אנשים שיש להם בניינים גדולים באזור התעשייה , אנשים שיש להם אולמות שמחה

ה לא אומר שאם מישהו הולך למפתן אז הוא ז. ומשכירים אותם ועושים ים של כסף
ברגע שילד כזה נכנס לבית ספר כזה ויש לו רצון וגם להורים .  לא,הוא טיפש, טמבל

אני חוזר .  בטוח,הזה משהוייצא מהילד , יש רצון וההורים והעירייה משקיעים
 . לעשות הכל בכדי שבית הספר הזה יצליח. לעזור לבית הספר הזה, לתת שכם, ואומר

האם את ? האם מנהלי בתי הספר הוחלפו בגלל שהם כשלו בתפקידם: שלב השאלות
שהחינוך , האם את אחראית על כך? אחראית על החינוך העצמאי שלומד בגני הילדים

 ? פר או בגני הילדים קרוואן ללא היתר בניההעצמאי מציב בתוך שטח בית הס

זה מאוד חשוב , בבגרויותהלוואי שהשנה אנחנו נצליח . אני מאחל לאורה הצלחה
 . לילדים

 :עופר בוזי

אני חושב שאין . אני מברך על דבריו של איציק דדוש בנושא של בית הספר הטכנולוגי
. שבית הספר זקוק לה מאיתנו, הרבה מה להוסיף בעניין התמיכה שלנו כנציגי ציבור

ובטח משל הילדים שלומדים במסגרת הזו שעתידם רמה המקצועית אני גם מאמין ב
הכישורים עבור נותן להם מענה הולם שלמעשה לא  ,במסגרת בית ספרמאשר יותר 

הם , מפנה אותםשבית הספר הרגיל בתיעול אך , שכמובן קיימים, והיכולות שלהם
 . נתקלים לא אחת בקשיים גדולים

 :יובל אמיר

 ים טרם נידון וטרם גובש מערכתית וכרגע הואנושא של בית ספר הדר:  נושאיםשני
אם , שנביא אותם לשולחן הזהכמובן , םלכשהדברים יקרמו עור וגידי. בגדר רעיון

 . אף אחד בינתיים לא סוגר שום דבר ולא פותח שום דבר. בכלל יקרמו עור וגידים

קזז על מנת להכשיל את ' הסלילה הדו מסלולית ברחאף אחד לא מבצע את , כמו כן
פיל אותם או לאבק את הנעליים התלמידים שיוצאים מחוץ לעיר ולא בשביל לה

וזה לא שייך לשנת הלימודים והעבודה לא נעצרה ושום הסלילה מתקדמת . שלהם
 .  והכביש מתקדםעבודותיש . דבר לא קרה

 :אורה לנדא

היא , עדיין התוכנית לא מגובשת, לגבי בית ספר הדרים: לגבי שאלותיה של ננה
, לתקשורת, זה בית ספר לטבעאם , אבל הנושא של פיתוח ייחודיות, בחיתולים
 . זה בעצם פיתוח מצוינות, לאומניות

לצערי הרב בכל העולם , לשאלת דוד יוסף, לגבי לזנב אחרי תוצאות בקעת אונו
, המערבי יש קשר מאוד הדוק בין ההשכלה של ההורים לבין ההישגים של ההורים

 ההאוכלוסייל על אתה מסתכ, נכון להיום.  כמו נורבגיהסוציאליסטיותמלבד מדינות 
אפיון את אחוזי הבגרויות על פי וההשכלה שלה ואתה יכול לדעת ולנבא מראש 

 . במכבים רעות וברעננה, כמו בבית ספר אליאנס, הערים

הצליחו לעשות שינוי  ,הוליסטית, מקיפה, ערים שנכנסו לתוכנית אסטרטגית, עם זאת
 היה 10% -ש, אני רוצה לומר. אני מקווה שגם אצלנו אנחנו נעלה על דרך המלך. מגמה

תוכנית , למשל. שזה יפה וזה בגלל המורים של פרקאוף', למועד ב' שינוי בין מועד א
 . אני תולה בה הרבה תקוות שתדחוף אותנו קדימה, עתידים אצלנו
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א ועוד " י33בבית הספר אתמול היו : ספר הטכנולוגיהלגבי כמה תלמידים היו בבית 
  .70-אני מאמינה שהם יגיעו ל. 70-יגיעו לאני רוצה שהם . ' י18

 )19:57 את הישיבה תזבווננה חן ואסתי אשל ע(

 :עופר בוזי

 לחברי השהייתאני מקווה . אנחנו מסיימים אותו כרגע, מכיוון שהדיון היה ארוך
.  הבמה המתאימה להביע את הדברים לאחר פתיחת שנת הלימודיםההייתהמועצה 

נוכל לעשות , שירצו להעלות,  במידה ויהיו נושאים נוספים.אני נועל כרגע את הישיבה
 . זאת בישיבות הבאות

 )19:57הישיבה ננעלה בשעה (

    
 עופר בוזי  חמאני דוד

 ראש העירייהמ "סגן ומ מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
 
 



 ו"ז אלול תשס" רביעי כיום  
 2006 ספטמבר 20       

 6020.9.20מיום  79'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

סבח , מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה" עו:נוכחים
   . עופר בוזי,עוזי אהרוןד "עו, ליאת שוחט, יוסף

ק חיצ, ננה חן, דוד יוסף, שלמה אלמליח, חוםד יעקב נ"עו, יחזקאל שקד :חסרים
  .אפי גוטמן, דדוש

 . מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד יצחק ניסים"עו  :משתתפים

 :על סדר היום

 .₪ 3,000,000אשראי לזמן קצר מבנק אוצר השלטון המקומי על סך 

 )18:22הישיבה נפתחה בשעה (

 :ד יצחק ניסים"עו

 . מבקש להודיע הודעה לפרוטוקול

ד יעקב נחום " נדרשתי להתייחס לשאלת מינויו של עו,4.9.06 מיום ,בישיבה האחרונה
 המינוי נעשה כדין ואין . בארנונהבמקומו של מר שלמה אלמליח כחבר בועדת הנחות

 עניין המינוי וככל שחבר .ד נחום מראש"כל חובה חוקית לקבל את הסכמתו של עו
קיימת לו אפשרות , מש בתפקיד עליו מונה לא ירצה לש, אשר נבחר שלא בפניו,מועצה

 . כפי שכך היה, להודיע על התפטרות

לאחר מינוי של ,  אשר נתקבלו בועדת ההנחות בהן השתתפתי,ההחלטות, במצב זה
, יובהר בזאת. החלטות אלו הינן תקפות, לאחר שהודיע על התפטרותו, ד נחום וכן"עו

למעלה מן הצורך ). ד. ( ד149בהתאם לסעיף , כי באותן ישיבות התקיים מניין חוקי
 .מר שלמה אלמליחכי בישיבה אחת מישיבות ועדת הנחות נכח חבר המועצה , יצוין

כי אין צורך להכביר במילים בפני חברי המועצה את חשיבות התכנסותה , סבורני
 יעקבד "עוגם בתקופת הביניים בה מונה , הסבירה והבלתי מעוכבת של ועדת ההנחות

 . ועד למינויו של שלמה אלמליח מחדשנחום

 :ראש העירייה

  .₪ 3,000,000מי על סך אשראי לזמן קצר מבנק אוצר השלטון המקו אשרמבקש ל

 . ועדת הכספים המליצה למועצה לדון ולאשר
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 :מזל זרחיה

כדי לאפשר תשלום , מאושר במיוחד על ידי משרד הפנים, 5%-אשראי זה הינו מעבר ל
נושא . האשראי הינו לתקופה מוגבלת ויוחלף באשראי לזמן ארוך. שכר לחגים

ים ואמור להסתכם בתקופה האשראי לזמן ארוך מצוי בדיונים מול משרד הפנ
 . הקרובה

 201אבקש לאשר משכון הכנסות עצמיות של הרשות המקומית לפי סעיף , כמו כן
 . לפקודת העיריות לטובת בנק אוצר השלטון המקומי בתקופת האשראי

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 .  פה אחד:בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )18:26הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
 
 



 ז"א תשרי תשס" שלישי ייום   
 2006 אוקטובר 3        

 6020.10.3מיום  89'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

מאיר חי , אברהם בורוכוב, איציק דדוש, יחזקאל שקד, ד יצחק בוכבזה"עו  :נוכחים
 . עופר בוזי, ננה חן, חנן בנימינוב, בנימינוב

סבח , ליאת שוחט, ד נחום יעקב"עו, י אהרוןעוז, דוד יוסף, שלמה אלמליח  :חסרים
  .אפי גוטמן, יוסף

  .רמי בן סעדון, מזל זרחיה  :משתתפים

 :על סדר היום

ס היסודי החדש בשכונת נווה רבין תחת "אישור לפתיחת חשבון בנק עבור ביה .1
 .של העירייה. פ.ח

 . עירונייםבחוקי עזר" מחזיק"תוספת להגדרת  .2

 )18:15הישיבה נפתחה בשעה (

 :ד ניסים יצחק" לבקשת היועץ המשפטי עו- 97' תיקון טעויות דפוס בפרוטוקול מס

  :חמאני דוד

שנפלו בהקלדת דבריו , מבקש לתקן טעויות דפוס ,ד ניסים יצחק"עו, היועץ המשפטי
 .20.9.2006 מיום 97' בפרוטוקול מס

ידו של עם בקשת התיקונים בכתב , האמור,  בפרוטוקול1' מוגש לחברים עמוד מס
 .אשר יצורף לפרוטוקול, היועץ המשפטי

 . לאחר התיקונים המבוקשים לעיל97' להלן דברי היועץ המשפטי לפרוטוקול מס

 . מבקש להודיע הודעה לפרוטוקול

ד יעקב נחום "נדרשתי להתייחס לשאלת מינויו של עו, 4.9.06מיום , בישיבה האחרונה,,

המינוי נעשה כדין ואין כל . חות בארנונהבמקומו של מר שלמה אלמליח כחבר בועדת הנ

, ד נחום מראש לעניין המינוי וככל שחבר מועצה"חובה חוקית לקבל את הסכמתו של עו

קיימת לו אפשרות להודיע על , ליו מונהאלא ירצה לשמש בתפקיד , אשר נבחר שלא בפניו

 . כפי שכך היה, התפטרות
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ד " של עוולאחר מינוי, בהן השתתפתיאשר נתקבלו בועדת ההנחות , ההחלטות, במצב זה

כי באותן , יובהר בזאת. החלטות אלו הינן תקפות, לאחר שהודיע על התפטרותו, נחום וכן

כי בישיבה , למעלה מן הצורך יצוין). ד. ( ד149בהתאם לסעיף , ישיבות התקיים מניין חוקי

 .אחת מישיבות ועדת הנחות נכח חבר המועצה מר שלמה אלמליח

ירה דכי אין צורך להכביר במילים בפני חברי המועצה את חשיבות התכנסותה הס, סבורני

ד יעקב נחום ועד "גם בתקופת הביניים בה מונה עו, והבלתי מעוכבת של ועדת ההנחות

 ".למינויו של שלמה אלמליח מחדש

 :ראש העירייה

 ? תיקון הפרוטוקולמי בעד

 . פה אחד  :בעד

  .האושרוטוקול ש לתיקון הפר"בקשת היועמ :החלטה

ס היסודי החדש בשכונת נווה "אישור לפתיחת חשבון בנק עבור ביה - 1' סעיף מס 
 של העירייה. פ.רבין תחת ח

 :ראש העירייה

ס היסודי החדש בשכונת נווה רבין " בנק עבור ביהשני חשבונותמבקש לאשר פתיחת 
 . של העירייה. פ.תחת ח

  .ועדת הכספים המליצה למועצה לדון ולאשר

 :מזל זרחיה

מורשי החתימה יהיו מזכירת בית . מבקשת פתיחת חשבון בנק לניהול כספי בית הספר
 . יונית יוסף, אורית פיטוסי ומנהלת בית הספר, הספר

 . יועבר התפקיד למזכירה או למנהלת הבאות, במידה ויתחלפו

. ל"מורשות החתימה כנ. אבקש אישור לפתיחת חשבון לניהול כספי הורים, כמו כן
כי נציג ועד ההורים יהיה אף הוא , קיימת דרישה, י הנוהל של משרד החינוך"עפ

 . נפעל בהתאם, במידה ויאושר. העניין בבדיקה עם משרד הפנים. מורשה חתימה

 . החשבונות מפוקחים על ידי גזברות העירייה

 . אליהו סעדון באור יהודה' פתיחת החשבון תתבצע בבנק לאומי ברח

 :ראש העירייה

,  בישיבה בשל אזכרה לאביושתתףאשר נבצר ממנו לה, חוות דעתו של היועץ המשפטי
 .  לפרוטוקולהנוכחים בישיבה ומצורפת, ת לחברי המועצהמוגש,  היוםהשחל

 )18:17אפי גוטמן הצטרף לישיבה בשעה (
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 :ננה חן

 ?מה עם נציג ההורים

 :מזל זרחיה

 שאין לאפשר ,הפנים עקב העובדהעניין זה טעון בדיקת משפטית נוספת מול משרד 
לא , אבל אם זה יתאפשר מבחינה משפטית, זכות חתימה לאדם שאינו עובד במערכת

 . תהיה מניעה לעשות כן

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

  .פה אחד  :בעד

 .  ההצעה אושרה:החלטה

  עירונייםבחוקי עזר" מחזיק"תוספת להגדרת  - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

מתבקש אישור המועצה לתוספת להגדרת , ננה חן' מועצה גבלבקשת חברת ה
, נציגות בית משותף" כך שתכלול גם, פורטים להלןמה, בחוקי העזר" מחזיק"

 ".1969 -ט "תשכ'כהגדרתה בחוק המקרקעין ה

 .1980 –ם "תש, )הדברת מזיקים(חוק עזר לאור יהודה 

 .1958 –ט "תשי, )הדברת עשבי בר(חוק עזר לאור יהודה 

 .1980 –ם "תש, )הוצאת אשפה(וק עזר לאור יהודה ח

 .1958 –ח "תשי, )מפגעי תברואה(חוק עזר לאור יהודה 

 .1968 –ח "תשכ, )חצרות וכניסות לבניינים, ניקוי מגרשים(חוק עזר לאור יהודה 

 .1980 –ם "תש, )עצים מסוכנים(חוק עזר לאור יהודה 

 .1981 – א"תשמ, )הסדרת גדר חיה(חוק עזר לאור יהודה 

 .1980 –ם "תש, )שיפוץ ושמירה על חזיתות בתים(חוק עזר לאור יהודה 

 הנשלח, 9.8.2006במכתבו מיום , ד ניסים יצחק"עו, חוות דעתו של היועץ המשפטי
 .בפרוטוקול פתצורמ ולחברי המועצה
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 :ננה חן

כאשר העירייה רוצה להטיל קנס , מה שקורה בעיריית אור יהודה בשנים האחרונות
הכל ', הוצאת אשפה וכו, ת גזםאעל בית משותף בנושאים של הוצ, על בניין משותף

 .ותף מקבל קנס במלוא סכום הקנסכל אחד מדיירי הבית המש, מפורט בסעיף עצמו

לאחר בדיקה . במקום לבניין,  שקל לדירה430כיום אנחנו עומדים על קנס של 
ואני חושבת שגם , הרצליה: ומכשישנן רשויות , התברר לי, שערכתי ברשויות אחרות

 ,נחשב כמחזיק וכישות משפטיתבית ה שבחוק העזר העירוני שלהן ועד, רית אונויק
שגם אנחנו כעירייה , הגשתי את ההצעה הזאת, לכן. מטעם העירייהשיכול לקבל קנס 

כי , וניתן שירות טוב לתושבים שלנונהיה עם הפנים לקהילה ועם הפנים לתושבים 
, כדוגמא, טיבו של השירות הטוב הוא בזה שבניין שיש בו. לשם כך אנחנו נמצאים פה

יווצר מצב שבניין אחד כזה יוציא על קנס אחד מעל ילא ,  דיירים69או ,  דיירים58
 . הנקנס יהיה ועד הבית.  שקל25,000

היינו , כפי שהיה עד היום, למו את הקנסכל דיירי הבית יש, בבניינים שאין ועד בית
 . כל אחד ₪ 430

אלא , שרוצה להתקדם ולא רק שנקראת עירייה, אני חושבת שאנחנו כעירייה מתוקנת
 . לתושבים ונצא עם פרסום לעיתונותנהיה עם פנים , מתנהגת גם כעירייה

לא א, היא לא רק לפתור את הבעיה הזאת לבניינים שיש להם ועד ביתהמטרה שלי 
הסיבה , שתושבים שחיים באור יהודה יהיה להם את הרצון, לגרום למצב

 . והמוטיבציה להקים להם ועד בית

 :ראש העירייה

ד "עווגם קרונפלד הלל ד "עוגם , ש"בדקתי את ההצעה ואת חוות דעתו של היועמ
וגם על ועד הבית  הקנס יוטל על כל דייר  שבו ,אפשר לנסות מהלך,  יצחקניסים

גם ,  כי אחרת.אז התושבים יפטרו, אם ועד הבית ישלם את הקנס שלויקבע והחוק 
יהיה קשה למצוא אותו ובוודאי להשיג את , אם ועד הבית נקבע שהוא ישות משפטית

ובכך הוא יפטור את ישלם את הקנס  אבל אם ועד הבית .הכסף והקנס ממנו
קנס לועד הבית לצורך זה יש לקבוע . לפחות לא נצטרך לרדוף אחריו, התושבים
אבל בכל מקרה , לא צריך להעניש על אי קיומו של ועד, ירות ואזעשר דשל בשיעור 

יוטל קנס על ועד הבית והדיירים יחליטו אם הם רוצים לשלם את הקנס המקובץ 
שכמות הדיירים תפרנס שלא בצדק את קופת , כדי ליצור מצב, במסגרת ועד הבית

 . העניש בה מעבר לפרופורציהשאין צורך ל, העירייה בגלל עבירה

 . ואישור משרד הפניםתדרוש ניסוח משפטי ברור שהצעה כזו 

 :אפי גוטמן

 . יותר טוב לקבוע אחוזים מתוך משהו ולא מספר דירות



 5

 :יחזקאל שקד

 ?האם אי פעם אכפו את הקנסות האלה

 :ראש העירייה

 . בוודאי והיום גם יותר

 :ןננה ח

, משתמשת בדיוור, שמוציאה עשרות הודעות, אנחנו מדברים על מחלקת פיקוח
או עבירה אחת ומוציאה ים של זמן , משתמשת בכוח אדם אדיר בנושא של גזם אחד

אני אומרת שאנחנו צריכים לפתור . צריך לעשות פרסום אחד. וכסף על העבודה הזאת
 . בעיות לא על ידי גרימת בעיות

 :ראש העירייה

בדוק את הליכי האכיפה ולצמצם אותם ולזה  אם ננה רוצה להתחיל ל,אני מתפלא
, אני מצטער שננה מביאה לנו תושבים להשתתף בהצבעותיה. היא קוראת התקדמות

יש להם מקום אחד לעשות , תושבים שיש להם טענות על פרוצדורה וחוקיות ההליכים
כחלק מהצגה של חבר מועצה כזה או , את זה וזה בבית משפט ולא בישיבת העירייה

 למרות שחוות הדעת המשפטית היא לא ,קחתי את הצעתה של ננה באופן רציניל. אחר
 דיירים 60שבו בניין של , כדי לא לגרום מצב מעוות,  אבל יחד עם זאת.בכיוון הזה

, חשבתי ללכת עם ההצעה שהצעתי, ישלם קנס כפול ומכופל בגין אותה ערימת פסולת
, הרי אם נתבע את ועד הבית, ם אנחנו לא פתאי.מתוך ראיית האינטרס של המערכת

מעל מחויבי הקנס ואז אלא אם כן תונף חרב אחרת , אף אחד לא ירוץ לשלם כסף
אם ננה רוצה לקיים דיון על . פותרים את בעיית האי צדק ומשיגים את מטרת האכיפה

 אני .נשמח לעשות זאת בהזדמנות אחרת אחרי החגים, תפקוד מערכת האכיפה
ציג את מה שהושג והתקדם א, רי החגים על כל נושא ונושאבות אחאקדיש ישיבות ר

הערות וגם , שתהיה להם ביקורת, באותו נושא ואשמח לשמוע חברי מועצה אחרים
הביא את נעניתי לבקשתה של ננה באופן מיוחד ל. חילוקי דעות על סדרי עדיפויות

שתרצה מבטיח לננה ישיבות ככל , למרות שמדובר בערב חג, הסעיף הזה עוד היום
תהיה לה במה ולכל חברי המועצה ונשמח לקיים דיון רציני , אחרי החגים על כל נושא

 . אבל שיהיה רציני, בכל עניין

 :איציק דדוש

אולם , שבאמת אני שמח שהנושא הזה עלה לשולחן מועצת העיר ,אני רוצה להגיד
. יצועי שזה נושא מאוד כבד וקשה לבאבל מאז הבנת, בזמנו הבאתי את הנושא הזה

שבוע שעבר ישבתי באקראי ליד הבית והיה שם , כשאתה מסתובב בעיר בין התושבים
אתה .  שקל על ניקיון הביוב15איזה ויכוח בין התושבים על זה שהם לא משלמים 

, בעצם. שיתארגנו לועד וישלמו, רואה כמה המצב קשה כדי לארגן את התושבים
לגרום לזה ,  רעיון לאחד ועדי בית,הרעיון שהתקבלו פה הם רעיונות מאוד טובים

,  כל הבניין יקבל קנס,אם לא יהיה ועד בית, שיהיו ועדי בתים מאורגנים ויכול להיות
שחשבתי , האמת היא. מחר ומחרתיים יתארגנו ונראה גינות יפות וגם ביוב זורם ונקי
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לראות בהצעה של ננה כמו מה שקורה באמת בהרצליה וללמוד מעיר אחרת איך זה 
שמציע איך , כי אנחנו רואים פה הצעה מאוד טובה של ראש העיר, נהל אצלהמת

 . לפעול

 :ראש העירייה

עורכי הדין של העירייה יבחנו נוסח חוק מתאים שיענה על כל השיקולים שעלו 
 . בישיבה

 ?מי בעד

 .פה אחד: בעד

 .הצעת ראש העירייה התקבלה: החלטה

 )18:41הישיבה ננעלה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
 
 



 ז" תשרי תשסז" כחמישי יום    
 2006 אוקטובר 19         

 6020.10.19מיום  99'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

אברהם , יחזקאל שקד, עוזי אהרון, חנן בנימינוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
 . ד נחום יעקב"עו, דוד יוסף, מאיר חי בנימינוב, בורוכוב

, טליאת שוח, ננה חן,  איציק דדוש, סבח יוסף,פי גוטמןא, שלמה אלמליח :חסרים
    .עופר בוזי

 .מזל זרחיה, מרים ארז, אסתי אשל, יובל אמיר, ד יצחק ניסים"עו  :משתתפים

 :על סדר היום

 .מונוסון-התנגדות לבנייה ברחוב התמר ביהוד .1
 .בחירת צוות לתיקון ליקויים וממצאי ביקורת .2
 . וועדת ערר בארנונהר"ד ניסים בזזי ליו"מינוי עו .3
התחייבות וכתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לצורך אישור  .4

 .1066/מק/תכנית מאא
נזימה -נ כרמלה" לעאישור הסכם בין העירייה לבין עמותת בית כנסת יגדיל תורה .5

 .ר"ינה ע'בת רג

 )18:18הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 .אני מתכבד לפתוח את הישיבה

 .אני מוצא לנכון בפתח הישיבה להודיע הודעה אישית

אני אקרא משהו מתוכנו . שאני מצרף אותו לפרוטוקול, הגיע אלי לפני יומיים מכתב
לפחות על פי השמות , אני מצרף לפרוטוקול את התשובה ששלחתי לכותבים אותו, וכן

, ת מכותביםולעוד עשרו" גל גפן"ול" מעריב"המכתב נכתב ל. שהיו בתחתית המכתב
 של ראש "גזענות מתועבת"שכמובן מדברת על , הכותרת. הכל לפחות לכאורה

, יעקב נחום, דוד יוסף: הם, לפחות לפי השמות במכתב, העירייה והחותמים הצדיקים
 .איציק דדוש ואפי גוטמן, שלמה אלמליח

ת גם א. כמובן שמכתב תגובתי נשלח באותו יום והומצא אישית לכל המוזכרים לעיל
ואיציק דדוש הכחישו שאפי גוטמן , מה שחשוב הוא. מכתבי אני אצרף לפרוטוקול

אינני יכול לבקש את , אלמליח איננו כאן. מכל וכל את מעורבותם במכתב זה
אם , יעקב נחוםד "עו של דוד יוסף וםהייתי שמח לשמוע את התייחסות. התייחסותו

 . ידו שזה בא מהאוויראו כרגיל יכחישו ויג, אכן הם כתבו את המכתב הזה

אמשיך את התייחסותי למכתב , שהיולדברים שאבין שהכל בהתאם , כמובן
 . עד כאן דברי. ולמתחייב ממנו
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 3



 4



 5
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 :דוד יוסף

. אני ברשותך אקריא מספר משפטים. תשובה לראש העיר, הכנתי מכתב תגובה
 .המכתב יצורף לפרוטוקול

 ).מקריא את המכתב(

 )18:23טרף לישיבה בשעה איציק דדוש הצ(

 )18:26ליאת שוחט הצטרפה לישיבה בשעה  (
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 :ראש העירייה

 שהפעם הציל אותי ממרדף אחרי כותבי מכתבים אנונימיים ,אני מודה לדוד יוסף
 זה יאפשר לי לנקוט בצעדים הנראים לי ואני שמח ,כמובן. ולקח אחריות על המכתב

ישית והוציא את יתר חבריו מהאחריות ואנחנו שדוד יוסף סוף סוף לקח אחריות א
 . נתמודד אחד מול אחד במוסד המתאים

אני מקריא לחברים את . אני רוצה לומר דבר בהתייחס לדברים שאמר דוד יוסף
  .המכתב שכתבתי לדוד יוסף וחבריו

צפיתי אמש בתוכנית הטלוויזיה ודיברתי עם מנהל מרכז הקליטה בקרית גת והוא 
הוא התפלא שאני דיברתי אליו הכי , "מכל העולם ואשתו"בל צעקות אמר שהוא קי

סגרו ערים ולא פתחו לנו ערים "בגלל שהוא אמר ? על מה הוא קיבל צעקות. יפה
 . ועל זה התנפלו עליו כולם" חדשות

 . את ההתייחסות של דוד יוסף קיבלתי, מכל מקום

 :דוד יוסף

הם נובעים כתוצאה מהעובדה , עירייהכולל חברי , תגובות של אנשים, הדברים האלה
שאם היית מכנס את מועצת , אני חושב. מחליט לבד ומוציא לפועל לבד, שאתה ריכוזי

שכיניתי אותו , כמו שכתבת במכתב שלך, העיר והיית מסביר לה את ההיגיון שבדבר
אזי יכול להיות , ולא בכדי שנכתב בצורה תרבותית ולא התלהמות וציינתי אותו לשבח

וכשהיינו סופגים לעמוד מאחורי המדיניות שלך , כאיש אחד, יינו משתכנעים כולנושה
יכולנו , "סגרתם את העיר בפני עדה חלשה, גזעניים"את הביטוי , את המושגברחוב 

 .ויש היגיון בדבר, נו שותפים לכךשכוללומר 

 בוטה ההיית" מתועבת"השארת אותנו מחוץ לתמונה ואם המילה , לא עשית זאת
 .הרי שמקומה לא היה צריך להיות בכותרת, ימד

 )18:35עופר בוזי הצטרף לישיבה בשעה (

 :יחזקאל שקד

אני מחזק את ידי ראש העיר במאבקו מתחילה כנגד הממסד ולא כנגד האתיופים ולא 
כל אלה ,  שהיה ראש העיר בכנסתהבוועד. כי כבר כולנו יודעים, אפרט מה זה יוצר

מלי פולישוק ורן כהן : כמו,  הזכיר דוד יוסף ואת השמותהבוועדשדיברו 
או בקרבתם גרים אתיופים כל אלה מעניין לדעת האם בערים שלהם , ולינדרשטראוס

 . אם בכלל, תלוי באיזה מסה של כמות אנשים ואם כן, אם כןו

מאבקו של ראש העיר . כיוון שהדבר לא נוגע להם ישירות, לאותם אנשים קל לדבר
כמדינה שהמצב ישתנה בארץ , ואנו מקוויםסדר היום הלאומי על העלה את הנושא 

 . וגם עם התושבים הותיקיםויטיב גם עם העולים 

 :ראש העירייה

 שנכתבה ,דוד יוסף מיתמם בתשובתו והוא חושב שזה יפטור אותו מהדין על הדיבה
שהוא אף פעם לא יסכים עם ראש , דוד יוסף יודע גם. במכתבו ולא כך יהיה הדבר

 ומספיק , שהנתונים לגביהם ברורים ומובהקים,גם על דברים יותר מקובלים, העיר
 כדי להבין את הדברים שלי וכדי לחסוך .לראות את דבריו בישיבת המועצה הקודמת

לא אפרט את תגובתי על דברי דוד יוסף בישיבה , בטורח של חברי המועצה בישיבה זו
 . שממנה נעדרתי, הקודמת



 13

התנצלותו המסויגת של דוד יוסף לא מועילה וכמובן שאני ש, אני רק חייב לומר
שאני מבין , כל חבר מועצה,  כמובן.אעמוד על שלי ואביא את הדברים למיצוי בדין

לפחות יצטרך להתנצל ולא להסתפק בזה שאמר לי שהוא , שהיה שותף לרוח הדברים
 איש 100-לפחות ל, לפחות על פניו, המכתב הזה נשלח. לא חתם על המכתב הזה

 אפילו שמץ האין ב, והתנצלותו המהוססת של דוד יוסף באופן הזה ובפורום הזה
אני אשמח לספק לו , ואם הוא ירצה להיתלות באילנות גבוהיםמההתנצלות הנחוצה 

 . הזדמנות לעשות זאת בבית משפט ולהביא לשם את כל האילנות

 מונוסון-בנייה ברחוב התמר ביהודהתנגדות ל - 1' סעיף מס

 :אש העירייהר

אני נענה לאתגר של דוד יוסף ומנסה לשכנע בצורך של אור יהודה להתנגד לתוכנית 
 15של אשר מבקשת לבנות עשרה בניינים  תוכנית .התמר בנווה מונוסון' הרחבת רח

 יחסום את –' א,  כאשר הדבר הזה.700זה גם " שבס" דירות ועם 600של , קומות
התוכנית , שנית. חנו נבנה ממזרח וגם לבית הספר שאנ,לבתיםהאור והשמש האוויר ו

התוכנית יוצרת , מתיימרת לחול גם על מספר דונמים בתחום שיפוטנו ושלישית
 שיוצאות על  דירות700 -כשמדובר ב, אל כיוון המתחם שלנועומסים תחבורתיים 

המשמעות שהבתים שלנו יהפכו לבתים ,  מטר רוחב בגבול של הבתים שלנו8כביש של 
 . לא מעטות ביוםקריטי בשעות  כביש על

 ואני מקווה ששכנעתי את , שמשליכים עלינו,עוד יש נושאים חשובים בתוכנית הזאת
כדי שכשישאלו אותו תושבי מונוסון למה , להתנגד לתוכנית הזאתדוד יוסף בצורך 

עד . אז אולי הוא יסביר להם שגם הוא מסכים איתי, ראש העיר שלהם רע כלפיהם
 . יכאן דבר

 :דוד יוסף

האם  ?מונוסון-התמר ביהוד' חר כבר התנגדות קודמת לבניה בההייתאני שואל האם 
שעיריית , הנושא אותו אני מכירהאם ? אותה התנגדות הובאה לאישור מועצת העיר

האם התנגדותנו  ? שקל מדבר על התוכנית הזו45,000אור יהודה הפסידה במשפט 
ותר משליחת היועץ המשפטי לבית המשפט להגשת כחברי מועצת עיר יכולה להועיל י

 ?התנגדות

 :ראש העירייה

 םפרוצדוראלייבשלב המקדמי שלה מטעמים עיריית אור יהודה התנגדה לתוכנית 
שעלתה , הגשנו עתירה משפטית,  המחוזית המרכזהבוועדוכשההתנגדות לא התקבלה 

מטעמי סמכות ירה ש המחוזי דחה את העת" מאחר וביהמ. שקל60,000 -למעלה מלנו 
הוצאות המשפט . עור לבית המשפט העליוןערהגשנו , ולא מטעמי מהות העניין

והוצאותינו בערעור יעלו  שקל 45,000 -בערכאה הראשונה הגיעו להאחרים לצדדים 
מה שאני כרגע , יחד עם זאת ובמקביל. עוד עשרות אלפי שקלים לעורך הדין שלנו

שהפקידה את התוכנית ,  המחוזיתהלוועדת שהעירייה תגיש את ההתנגדו, מבקש
שאמנם , למרות הערעור ולמרות טענותינו כבדות המשקל, ר אותה כברומתכוונת לאש

אבל הוא לא שלל את , ש המוסמך לדון בתיק"ש המחוזי סבר שלא הוא ביהמ"ביהמ
המהלך . בשטח שיפוט שלנוהיה תכנון של יהוד ש המחוזי "שעיקרן בביהמ, טענותינו

 ,ועורך הדיןכשכנים הוא התנגדותנו לתוכנית , מביא אותו לאישור בשלב זהשאני 
כדי שלא , אישור מועצה היה ירצוי גם שמהלך זה לש,  סבר,שמייצג אותנו בהתנגדות

 .תהיה טענה פורמאלית כזו
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 כוח גם ממועצת יייפורק שהוא מבקש , את העירייה ייצג יועץ משפטי, בכל מקרה
זה לא מחזק את הטיעון שלו יותר .  בעניין הזהתפורמאליערה כדי שלא תהיה ה, העיר

 . ולא מחליש את הטיעון שלו פחות לגופו של עניין

 :דוד יוסף

 ?יקותיאל אדם' ברח קומות יקומו 15האם לא מפריע לך ששישה בניינים של 

 :ראש העירייה

ן בניינים מדובר בתוכנית עם צפיפויות אחרות ומרחקים אחרים בין בניין לבניין ובי
 . שמתוכננים לבניינים האחרים

 ?ל" אישור הגשת ההתנגדות לתוכנית הנמי בעד

,  אהרוןעוזיד "עו,  שוחטליאת, בורוכובאברהם ,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  בנימינובחנן, מאיר חי בנימינוב, קאל שקדחזי

 . יעקב נחוםד "עו, איציק דדוש,  דוד יוסף:יםנמנע

 . צעת ראש העיר התקבלה ה:החלטה

 בחירת צוות לתיקון ליקויים וממצאי ביקורת - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

אני מבקש למנות צוות לתיקון הליקויים וממצאי הביקורת בדוחות המוגשים 
 . לעירייה מדי שנה

 . ניסים יצחקד "עו, מזל זרחיה, יובל אמיר: הצוות המוצע הינו

 :דוד יוסף

 ?עד כההאם לא היה צוות 

 :מזל זרחיה

 דרישה של משרד הפנים להקים צוות ואכן אנחנו ההיית .עד עכשיו לא היה צוות
 . מקימים אותו באופן פורמאלי והצוות מורכב מבעלי התפקידים הרלוונטיים

 )18:54סבח יוסף הצטרף לישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 . פה אחד :בעד

 . הצעת ראש העיר התקבלה :החלטה

 ר וועדת ערר בארנונה"ד ניסים בזזי ליו"מינוי עו - 3' עיף מסס

 :ראש העירייה

, ניסים בזזיד "עו מכיוון שיש לנו בעיה עם המועמדות של ,3מבקש לדחות את סעיף 
 . עקב העיסוק שלו
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מינוי התחייבות וכתב שיפוי לטובת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  - 4' סעיף מס
 1066/מק/אאלצורך אישור תכנית מ

 :ראש העירייה

מבקש לאשר את התחייבותנו לכתב שיפוי לטובת הועדה המקומית לתכנון ובניה 
ף בזאת ההתחייבות נשלח לחברים ומצור  נוסח.1066/מק/לצורך אישור תכנית מאא

 .וקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנולפרוט
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 )18:58ליאת שוחט עזבה את הישיבה בשעה (
, זה שיפוי של העירייה כנגד הועדה. ליד רוגוזין, לזוגות צעיריםמדובר בתוכנית 

הרצוג ועלולה להיות תביעה על פי ' שאישרה את תוכנית בניין הזוגות הצעירים ברח
אני מציע לעירייה לקבל על עצמה ,  לחוק התכנון והבניה ובנסיבות העניין197סעיף 

אך , הוא לא גבוה, לדעתי, הסיכון. כדי להריץ את התוכנית, את ההתחייבות הזאת
כדי , שמחכים לבניין נוסף, התוכנית חשובה לעירייה ולצעירי אור יהודה, יחד עם זאת

יהיה זה בניין , שיוכלו לקנות בו דירות במחיר יותר נמוך ממחיר השוק ואני מקווה
כל מי שמצביע לוקח אחריות אישית על . מסוג הבניינים שנוכל להתגאות בהם

מלבד הצורך שלי , אין לי עניין אישי יותר מכל אחד אחר.  יחויב אישיתשהוא, הסיכון
 . כמנהיג לקדם תוכניות ואני אישית אצביע בעד ההתחייבות הזו

 :ד יעקב נחום"עו
 . לכאורה הקופה של העירייה והקופה של הועדה לתכנון בניין עיר היא אותה קופה

 :ראש העירייה
עדה והכסף של הו, עדה מרחבית של שתי רשויותבהיותנו ו. אצלנו הדברים הם לא כך

כי הכסף ,  גיבויו נדרשים לתתאז אנ. לרשויות והוצאותיה משולמות מהרשויותהולך 
 . על ההוצאותו מתחייבים ואננמצא אצלנו 

 :ד יעקב נחום"עו
 ? ועדה צריכה גיבוי מהעירייהומדוע ה

 :ראש העירייה
. והתחייבויותיה משולמות מהעירייהתיה ניתנים לעירייה והוצאו כספיה ,הועדה שלנו

 . נדרשת החלטת העירייה לגיבוי הזה, כך הדברים מתנהלים ולכן
 )19:03דוד יוסף עזב את הישיבה בשעה (

 :ד יעקב נחום"עו
או , עדהויכול להיות שבאותו רגע נתון יש כסף בקופת הו, אם יש תביעה ויש פסק דין

 ?יכול להיות מצב כזה? הועדהאין כסף בקופת 
 :ראש העירייה

 .  אין קופההלוועד
 :יצחק ניסיםד "עו

היזם הוא זה שנותן את כתב השיפוי והעירייה שלנו היא זו , מאחר ואנו יזמים
 . שנדרשת לתת את הגיבוי המבוקש

 :ד יעקב נחום"עו
 ?האם מדובר בתוכנית בנווה רבין

 :ראש העירייה
מדובר בתוכנית של רחוב . כתב הנלווה לכתב השיפוי בטעותנווה רבין נכתבה במ, לא

 . הרצוג
  ?מי בעד

, עוזי אהרון, מאיר חי בנימינוב, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזהד "עו :בעד
 . סבח יוסף, חנן בנימינוב, יחזקאל שקד

 . איציק דדוש, יעקב נחוםד "עו :יםנמנע
 .  הצעת ראש העירייה התקבלה:החלטה
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 )19:08דוד יוסף הצטרף לישיבה בשעה (

נ "אישור הסכם בין העירייה לבין עמותת בית כנסת יגדיל תורה לע - 5' סעיף מס
 ר"ינה ע'נזימה בת רג-כרמלה

 :ראש העירייה

-נ כרמלה" לעתורהבית כנסת יגדיל "מבקש לאשר הסכם בין העירייה לבין עמותת 
ב ומהווה חלק בלתי נפרד "הוא רצההסכם נשלח לחברים ו ."ר"ינה ע'נזימה בת רג
 .מהפרוטוקול
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סוג זה של הסכם יכול לגרור חיוב אישי ושלא יאמרו החברים שהדברים לא נאמרו 
אני בטוח שהפעם . כי דוד יוסף ביקש לדעת בכל דבר מתי יש חשש לחיוב אישי, להם

תלוי בשביל מה . יוב אישיבסעיף זה לא ייצא מהישיבה וייקח אחריות לח, דוד יוסף
 .מישהו אחר חייבים לו יותר, זוגות צעירים יכולים לחכות. זה ברור, מצביעים

 ?האם יש שאלות

 :דוד יוסף

 . אני רוצה לשמוע את חוות דעתו של היועץ המשפטי

 :יצחק ניסיםד "עו

בלתי את ההסכם וכן את אני קי. נפלדוד הלל קר"מי שטיפל בהסכם היה עו, למעשה
 ).ב לפרוטוקול"חולקה לחברים ומצ(ת דעתו חוו

 



 28

 



 29

 איננה בהתאם ,גם בהתאם לחוות הדעת שלו, למעשה, ההצעה. אני בדקתי את הנושא
 ,על ידי עמותהשמוחזק , קעות וזאת משום שמדובר בבית כנסתלנוהל של הקצאת קר

אשר מחזיקה במבנה בית הכנסת מזה ,  אגודה עותומאניתההייתשבגלגולה הקודם 
 .נים רבותש

מאחר ומדובר .  והוא איננו חל רטרואקטיבית2001הוכן רק בשנת , למעשה, הנוהל
מדובר למעשה בהקצאה שהיא קיימת ואנו , אם כן, 2001בהקצאה קיימת לפני שנת 

, דהיינו, הזכות הקנייניתנצטרך לפנות למשרד הפנים על מנת להסדיר את הנושא של 
 .חכירת משנה לעמותה

. חוכרת ואף איננה משלמת תשלום כלשהואיננה בשלב זה עמותה עצמה שה, יש לזכור
שנים להימצאותו של ה התנגדות בכל ההייתהעמותה למעשה מנהלת בית כנסת ולא 

לשפר ולקדם , לאור מצבו של בית הכנסת, יש כאן למעשה הזדמנות, בית הכנסת ולכן
" ההסטיי"דיק את וזה מצ ,אשר ישרת את הציבור כולו,  מפוארכנסתולבנות בית 

 . על פי הנוהל המקובל, כפי שאמרתי, משום שאנחנו איננו פועלים, הקלה

 :ראש העירייה

 ?האם יש חשיבות להרכב העמותה בשלב זה או בשלב קודם

 :יצחק ניסיםד "עו

, למעשה. מגלגולה של אגודה עותומאנית, להכפי שאמרתי בתחי, מדובר בעמותה
אין המדובר , ל אותה אגודה עותומאנית ולפיכךונכנסה בנעליה שהעמותה נרשמה 

 . שאנחנו מתכוונים להקצות לו את הזכויות במקרקעין, אחר, בגוף חדש

 באגודה מדוברהיש לזכור ש. כאשר האנשים בתוכו מתחלפים, עמותה זה גוף משפטי
 או 60-בשנות ה, אשר היו בעבר,  ואין לצפות שאותם אנשים50 -עותומאנית משנות ה

 .2006שנות , ימשיכו גם בימים אלה,  מנהלים את בית הכנסת50-הבשנות 

בית כנסת : " בשם25.5.2006ד יעקב מגיש צילום תעודה לרישומה של העמותה מיום "עו(

 ).צילום התעודה מצורף לפרוטוקול זה)". ר"ע(ינה 'נזימה בת רג-נ כרמלה"יגדיל תורה לע
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 :ראש העירייה

. יש עמותה ויש בית כנסת. צאה לא קיימת לעמותהאבל כרגע ההק, ההקצאה קיימת
שהקים אותה נמצא העמותה נמצאת ברשם העמותות וחבר האנשים . אין חיבור גופני

 .  אנחנו צריכים היום לחבר בין שלושתם.ית החיים ובית הכנסת נמצא כאןמזמן בב

ת  שנים בתוך בי10שהיה והינו , מה שונה החיבור הזה מהחיבור בין חבר אנשים
 שהוא יקים ,כנסת ואנחנו רוצים לתת לו את בית הכנסת בצורה מסודרת לעמותהה

 כי אני שואל שאלה ורוצה לקבל תרומה של חצי מיליון דולר לתכתובת שאני ?היום
אני מבקש שהיועץ המשפטי הנוכחי והיועץ המשפטי . אז יש לי בעיה, מדבר עליה

 . ימצאו לי תרופה לבעיה זו, הקודם

האם הם חיים או , יעקב נחום  מי החברים בעמותהד "עולשאול את אני מבקש 
 ?מתים

 :יעקב נחוםד "עו

 השהיית ,העמותה היא גלגולה של האגודה העותומאנית, היועץ המשפטיכפי שאמר 
קיימת חובה של רשם העמותות לפנות , 1980על פי חוק העמותות משנת . קודם

, מן הסתם.  עותומאנית לעמותהמאגודהלאגודות העותומאניות ולהפוך בחיוב 
חלק מהאנשים או כולם עברו , אגודות עותומאניות שעבר זמנן לפני עשרות שנים

המייסדים שלה , 50- שנוסדה בשנות ה,באגודה העותומאנית הזאתגם . לעולם האמת
נפטרו והממשיכים שלה המשיכו לתפקד כאגודה עותומאנית ואחרי שהאגודה 

היא באה בנעליה של האגודה , 2006מותה במאי עהעותומאנית הפכה להיות 
 . כפי שהיא מחויבת על פי החוק, העותומאנית

. שההחלטה של היום היא בעצם המשך לאותן החלטות שהיו קודם, אני רוצה להזכיר
- שישנו הסכם חתום בהתאם להחלטות מועצת עיר קודמות מה,אני רוצה להזכיר

 . תהשעליו חתומה העירייה והעמו, 22.6.2006

 :עוזי אהרון

אני לא מבין . אם לא פעמיים, ההסכם הזה אושר כבר פעם כאן במליאה, לעניות דעתי
 . לצורך מה

 :ראש העירייה

לא כנראה שההחלטות הקודמות . זה אומר דרשני, אם הנושא עלה עוד פעם לאישור
 . היו מספיקות

 :יעקב נחוםד "עו

שההסכם בין , א של סדר היוםקון קטן בנוסח הנושתייש צורך לעשות , לדעתי
ופה מדובר רק בהסכם , 22.6.2006-כפי שאמרתי ב, העירייה לבין העמותה כבר אושר

 . שהיום אנחנו שומעים מהיועץ המשפטי אין בו צורך, הקצאה

 :ראש העירייה

, כולל הפרויקט הזה, שאין לי בעיה לקחת אחריות לקידום פרויקטים, אני חייב לומר
הפרויקט יקודם רק אם יתקדמו פרויקטים , כל שזה תלוי ביכ, אבל אני אומר

לקדם מקבילים ואין לשכוח עדיין שמדובר בפרויקט עם סטייה קלה ואני הראשון 
אם הדבר חשוב למען , פרויקטים עם סטיות קלות וגם לפעמים קצת יותר מזה

ה הציבור וכבר חתמתי ערבות אישית ובנקאית כדי להביא משכורת לעובדי העיריי
 שפרויקט הזוגות הצעירים יגרור ,סיכוןולקחתי אחריות אישית בישיבה זאת הערב ל

יעקב ד "עוו שדוד יוסף ,אני שמח. את העירייה להוצאות ושהחלטתנו היא לא כדין
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כי היא נראית לי משונה יחסית לבריחתם , נחום מגלים להיטות ודבקות בנושא הזה
 .מכל עניין שאפשר

 :דוד יוסף

, וכפי שאמר איציק דדוש, עיר לא יאכיל את האנשים פה בלוקשיםכדי שראש ה
שראש העיר לא מציג בפנינו את כל הנתונים ואת כל , ואמרתי גם בתחילת הישיבה

אבל באותו סעיף , אולי הוא לא יודע,  אני רוצה להגיד לראש העיר, לכן.העובדות
היועץ ואני מצטט את שי לחיוב איאין פה עניין , שמדובר על שיפוי הועדה לבניין עיר

שבנושא הזה אין פה עניין , שאומר, ד ניסים יצחק"עו, שנוכח פה, המשפטי לעירייה
. אז שלא יבהיל אותנו פה ראש העיר ודוד יוסף אמר ודוד יוסף יודע. של חיוב אישי

ראש העיר הספיק להביא להצבעה את . אני קיבלתי שיחת טלפון ויצאתי לשירותים
אין פה עניין של חיוב אישי . ועדה לבניין עיר ולא הספקתי להיות פההסעיף של שיפוי 

ראש העיר היה טוען על מה , ואם הייתי מצביע בכניסתי לישיבה לקראת ההצבעה
 . אתה לא יודע על מה מדובר? אתה מצביע

 :יובל אמיר

שאני עומד בראשה , ועדהואת מהות פעולת ה, מהות הנוהלאת אני רוצה להסביר 
על מנת שיעמוד גם הוא על הדקות ,  להפריע ליועץ המשפטי בתחילת דבריווניסיתי

אולי , של פרסום לציבור וביצוע תחרותכל נוהל ההקצאה עד לשלב , למעשה. הזו
ראו היועצים , היות והיה קיים בית כנסת. בוצע כדת וכדין, מישהו מהציבור מתנגד

נייתו של בית כנסת כשבית שאין טעם לקיים פרסום לציבור על ב, המשפטיים בצדק
 בסוף היום מדובר פה על הקצאת קרקע ,אבל . שנה40-כנסת קיים כבר למעלה מ

 הללד "עו, יועץ המשפטיפניתי ל, לכן. ציבורית והיא טעונה אישור משרד הפנים
איך ממשיכים הלאה לאישור  ושאלתי אותו ,שטיפל בעניין הזה מההתחלה, קרונפלד

אמר , בבית גיל הזהב, גם בכפר יונהשטיפל בנושא , רונפלדעורך דין ק. משרד הפנים
והואיל , ועבר את אישור משרד הפניםשעבר בכפר יונה דומה שברשותו יש הסכם 

ועדה קראה את ההסכם והיועץ ו ה.באדיבותו להתאים את ההסכם גם למקרה הזה
מץ קרא את ההסכם והביע את נכונותו לא, עדהושהוא גם חבר ו, המשפטי לעירייה

הזה הוא טעון ההסכם , מעבר לכך. אני לא רואה מניעה, הללד "עואת חוות הדעת של 
לא יוכל לטעון אחר כך , כך שממילא אם יאשר משרד הפנים, אישור משרד הפנים

 . לחיוב אישי

 :ראש העירייה

את אי הפרסום " לעקוף"ניסיתי שם גם בהקצאה לעמותת הספורט ש, אני חייב לומר
לק קטן מאוד מתקציב התמיכות ואמרתי שהפרסום יהיה וממילא בזה שהקצאתי ח

יעקב ,  ונעשה פרסום ונחלק את היתר לאחר הפרסוםות שקל לתמיכ150,000יש עוד 
שהיה , נחום לא קיבל את הטענה הזאת והיא לא הספיקה לו בעניין עמותת הספורט

, יעקב נחום מוזר לי שהיום . אישית על זהי מחויבואנ, לטפל בה אזמאוד דחוף 
 ,בלי לעורר שאלות, הוא יכול לעבור בקלות על אי הפרסום, שקרוב אישית לדבר הזה

 . שהוא היה מעורר במקרה אחר
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 :יעקב נחוםד "עו

קרוב אישית לפעילות למען  אני שמח להיות .לעניין הערתו של ראש העיר, ראשית
אשר לא מתבקשת כ, בין הפעילות הזו למען הציבור, בכל זאת, הציבור ויש הבדל

צריך לעבור כדין ועדת  שהוא היה , לעומת עניין הספורט,  אגורה אחתהקצאה
מאחר והנהלים לא , כולל פרסום כזה או אחר ואני בנושא הזה, תמיכות ומספר נהלים

אנחנו מאשרים את , הסכם היה, אני שוב אומר, בנושא הזה. לזה לא נתתי יד, הושלמו
 . ראש העיר הסביר קודם לכןבהתאם למה ש, אותם ההסכמים

האדמה שדיברת עליה , שמי שהציע שחכירת הקרקע, אני רוצה להזכיר לראש העיר
 . זה היה ראש העיר, תהיה מהעירייה לעמותה, לפני כן

 :ראש העירייה

אלא העליתי הצעה שהובאה , שבעניין זה לא הצעתי, אני חייב לציין בפני יעקב נחום
 . מתוקף תפקידי, א את ההצעהבפנינו ואני כראש עיר מבי

 :עופר בוזי

מאחר ובדיון פה , אני רוצה להדגיש. אני רוצה לנמק את הצבעתי בעד בעניין הזה
, אני מצביע בעד הסעיף הזה בתנאי אחד, הושמעו מספר אמירות מסוגים שונים

אך יחד עם זאת אני , ל העירייה"למרות שהוא כבר נאמר בגופם של הדברים של מנכ
אם מכל . תאושר על ידי משרד הפניםשההחלטה הזו , התנאי הוא, חדד אותםרוצה ל

האחריות לדבר , סיבה שהיא הדבר לא יובא בפני משרד הפנים ובכל זאת יתבצע
  . הביאו את הנושא בפני משרד הפניםשלאתיפול על אותם גורמים 

 :יעקב נחוםד "עו

 . אולי תגיד אתה מי צריך להביא את זה למשרד הפנים

 :ופר בוזיע

שאם מישהו בטעות , באופן גורףאחריות אני מנער מעלי . אני לא רוצה להזכיר שמות
אני לא אחראי על העניין הזה ואני , יםאו שלא בטעות לא הביא את זה בפני משרד הפנ

 יעשו כן , שאמורים להביא את ההסכם הזה לאישור משרד הפנים,מצפה שהגורמים
 . הזה תרבוץ עליהםהאחריות בעניין , ובמידה ולא

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

יעקב ד "עו, יחזקאל שקד, עוזי אהרוןד "עו, איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב :בעד
  .ח יוסףסב, חנן בנימינוב, ד יוסףדו, נחום

 . ל"נ בעד בסייג ה בוזיעופר

בית  כפוף לזה שיחול דין שווה לגבי , בעד– בורוכוב אברהם  ובוכבזהד יצחק "עו
  . נסת המוצע בסמטת המעפיליםהכ

  .  ההצעה שעל סדר היום התקבלה:החלטה

 )18:47הישיבה ננעלה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז" חשון תשסו"ט שני יום     
 2006 נובמבר 6          

 6020.11.6מיום  100'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

מאיר חי , עופר בוזי, אברהם בורוכוב, עוזי אהרון, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .חנן בנימינוב, בנימינוב

, ד נחום יעקב"עו, קאל שקדיחז, ליאת שוחט, ננה חן, אפי גוטמן, דוד יוסף :חסרים
 .איציק דדוש, שלמה אלמליח,  יוסף סבח

 .רמי בן סעדון, ד ניסים יצחק"עו  :משתתפים

 :על סדר היום

 .ר וועדת תנועה"מינוי סבח יוסף ליו .1

 .ר וועדת ערר בארנונה"ד מאיה מאירי ליו"מינוי עו .2

 .ס החדש בשכונת נווה רבין"קביעת שם לביה .3

 :ראש העירייה

חבל שחברי מועצה שנמצאים כאן . 18:10 בשעה באין קוורום הישיבה מתפזרת
נעלמים כדי שלא תהיה ישיבת מועצה ולי אין בעיה , ומבקשים לקיים ישיבות מועצה

כי חבר מהאופוזיציה , אם זה מה שרוצים חברי האופוזיציה, שהישיבה לא תתקיים
 .  או שניים נמצאים בחופשה

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז" תשסב חשון"כ שני יום     
 2006 נובמבר 13          

 6020.11.13מיום  110'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, חנן בנימינוב, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .יחזקאל שקד, עוזי אהרוןד "עו, מאיר חי בנימינוב

, ננה חן, ד נחום יעקב"עו, דוד יוסף, שלמה אלמליח, י גוטמןאפ,  דדושיצחק :חסרים
 . סבח יוסף

ח עזרא "רו, מזל זרחיה, יובל אמיר, רמי בן סעדון,  יצחקניסים ד"עו :משתתפים
 יהודה ואריה מוריק 

 :על סדר היום

 .2004דין וחשבון מקוצר של מבקר העירייה לשנת 

 )19:12הישיבה נפתחה בשעה (

 :אש העירייהר

הדוח לא נדון , לצערי. 2004קש לדון בדין וחשבון מקוצר של מבקר העירייה לשנת מב
 .למרות שהזמן עבר ואנחנו מבקשים לדון בו במסגרת הזו, בועדת הביקורת

 :מקבל רשות דיבור,  עזרא יהודה–מבקר העירייה 

, שלמה אלמליח, יעקב נחוםד "עו, אפי גוטמן, דוד יוסף: בשלב זה נכנסים לאולם(
  )דושיציק דא

 :עזרא יהודה

אני רוצה . 2004אני מודה למועצה שהזמינה אותי לדון בדוח הביקורת לשנת , ראשית
. חות הרבה יותר מוקדם בשנה השוטפת הבאה"שחובתה של המועצה לדון בדו, לציין

למרות שהיא התכנסה ,  למיטב זיכרוני לא נדון בועדת הביקורת2004ח לשנת "הדו
 . ח"גיעה לדיון בדומספר פעמים ולא ה

 :ראש העירייה

 ?ר ועדת הביקורת"מי יו

 :שלמה אלמליח

ר "שיעקב נחום הוא יו, שכותב בראשו, ח"מפנה את תשומת לבו של ראש העיר לדו
 . ועדת ביקורת לאותה עת

 :עזרא יהודה

שהועדה דנה במספר דוחות שנכללו בדוח , אני רוצה לציין לטובה, יחד עם זאת
 : כגון, השנתי
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 :ראש העירייה

היא תינעל , אם תהיינה הפרעות בישיבה זו, אומר לחברים שלא יהיו אי הבנות
 . ותיפתח הישיבה הבאה בזמן שנקבע לה

 :יהודה עזרא

פעילות , עסקו באגף שפע ותחזוקה ואגף הרווחה, חות שנדונו מתוך הדוח השנתי"הדו
.  והיטלי פיתוחארנונה ובמידה מסוימת גם באגרות בניהבהועדה למתן הנחות 

חות "הדו. טוקולים מתוך ישיבות ועדת הביקורת נערכו ואושרו בועדת הביקורתופר
 וטרם הספקנו לבדוק את יישום ההמלצות שניתנו 2004הללו נעשו כולם בשנת 

 בדק את יישום ההמלצות 2005חלק מהדוח לשנת , לעומת זאת. באותם דוחות
 מההמלצות טרם יושם והוטמע 50%-מהם עולה שכ, 2003לדוחות ביקורת משנת 

, בנושאים שקשורים במועצה הדתית, ההמלצות הללו עסקו במערך הגבייה. בעירייה
 . ברישוי עסקים וגם בהערכות העירייה לשעת חירום

 נדרשנו לבצע בדיקה של הערכות העירייה לשעת חירום 2003בשנת , כזכור לכם
, אציין. שטרם בוצעו, עות ותשתיתשקשורים גם בהשק,נמצאו מספר דברים, ולדאבוני

 שטרם בוצעו בתחום המקלוט וההגנה האזרחית דרשו השקעה רבה של ,שהתחומים
 . כספים

ל "ותשובת הגזברית או מנכ ח "ח ודו"בדרך כלל המלצות הביקורת ניתנו בכל דו
שלמרות שמליאת ועדת , אני רוצה לציין לטובה. העירייה ניתנו לכל המלצה והמלצה

ח ללא "ח ודו"ל נהג לקיים דיון בכל דו"הרי המנכ, חות עצמם"הביקורת לא דנה בדו
ל "המנכ, הגזברית, ראשי האגף המבוקרכאשר בישיבה נכחו גם , יוצא מן הכלל

 . נהל ולוגיסטיקהיומתאם פעולות מ

הכל נמצא , 2004שנעשו בשנת אני חושב שאין צורך עכשיו לעבור על המלצות 
שכן יש בהן , שראשי העירייה יקפידו ליישם את ההמלצות, בכתובים ואני רק מקווה

 . שאותם נבדקו, ערך מוסף גם להתנהלות העירייה וגם בתחומים השונים

נושאים . אני רוצה לציין מספר תחומים נוספים שאנחנו בדקנו אותם במהלך השנים
. ח היה מעמיק ביותר והובא בשני דוחות ביניים"הדו, שקשורים בפעילות הרווחה

היו מקובלות על ראש האגף , שהן חשובות ביותר לתושבי העיר, ח הזה"ההמלצות בדו
 . וסוכם ליישם את כל ההמלצות בתחום הזה של רווחה ועזרה לקשיש

אנחנו סקרנו .  עסק במעקב על ביצוע החלטות מועצת העיר, שנבדק,נושא נוסף
 את כל החלטות מועצת העיר בשנתיים שקדמו לדוח והשווינו את 2004 בנובמבר

בתחום של תרומות , רים"בתחום של תב, ההחלטות שהתקבלו בתחום של מעקב
שהדברים בשטח תואמים את , ובתחום של בינוי לביצוע בשטח ואני יכול לומר

 . לההחלטות מועצת העיר בכל מה שקשור לביצוע האקטיבי לעומת ההחלטה שהתקב

 :ראש העירייה

 ויש כבר על השולחן 2004ח של "מאחר ומדובר בדו, אחד. אני רוצה להציע שני דברים
שועדת , יחד עם זאת. 2005שועדת הביקורת תחיש את טיפולה בדוח , 2005ח "דו

 הליקויים של תטפל בספיחי,  שהקמנו באחת הישיבות הקודמות,התיקון לליקויים
 . ת עבודתה בזמן הקרוב במסגר,שטרם תוקנו, ח"הדו
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 :רמי בן סעדון

כדי שניתן יהיה ,  המלצות הביקורתולקבל החלטה לגביהמועצה צריכה לדון 
 .תיקון הליקוייםביקורת מעקב בצע לו, המאושרות, ההמלצותליישםאת 

 :ד ניסים יצחק"עו

 .ח ובהמלצות"המועצה צריכה לדון בדו, בהתייחס לדברי המבקר

 :יעקב נחוםד "עו

ח נדון בועדת הביקורת ומאחר ולפחות ישנם " חלק מהדו, וכפי שאמר המבקרמאחר
, ח שנדון בועדת הביקורת"שניים שלושה ממצאים חמורים באותו חלק של אותו דו

אולי יש אפשרות שנקבל איזושהי תשובה דווקא בחלוף פרק זמן מאז ועד היום מה 
 . נעשה ביישום

 :ראש העירייה

ל לתת התייחסויות לועדת "עדת הביקורת ואדרוש מהמנכאקרא את הפרוטוקול של ו
 .  שעלו במסגרת סמכותה של הועדה,הביקורת באותם דברים

 ?כולל התוספת האחרונה, מי בעד הצעת ראש העיר

,  בנימינובחנן,  שוחטליאת, בורוכובאברהם ,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
  .מינובבני מאיר חי,  אהרוןעוזיד "עו,  שקדיחזקאל

  .איציק דדוש, שלמה אלמליח, אפי גוטמן, דוד יוסף, יעקב נחוםד "עו :נגד

 .  הצעת ראש העיר התקבלה:החלטה

 )19:32הישיבה נסגרה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז" תשסב חשון"כ שני יום     
 2006 נובמבר 13          

 6020.11.13מיום  210'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, איציק דדוש, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
,  דדושיצחק, שלמה אלמליח, עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, דוד יוסף
  .ד יעקב נחום"עו, חנן בנימינוב,  בנימינובמאיר חי

  .סבח יוסף, ננה חן :חסרים

  .רחל עמיאל,  אמיריובל ,מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד יצחק ניסים"עו :משתתפים

 :על סדר היום

 .2007צו הארנונה לשנת 

 )19:34הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 .30.10.2006 לחברי המועצה ביום הנשלחהארנונה צו הצעת 

 . הנושא נדון בועדת כספים וזו המליצה למועצה לדון בו ולאשרו

 .  היה וממשיך להיות בסיס עיקרי להכנסות העירייה,נושא צו הארנונה

אני יכול לומר שעם כל .  עליה מתמדת בגביית הארנונהההייתבשנים האחרונות 
. עם חברת הגביההשיפורים עדיין אני רואה מקום לבחון מחדש את ההסכם שלנו 

 40%מבצע שנותן הנחות בין .  בשבוע הבא יחל מבצע גביה עם הנחות של משרד הפנים
 . 2006 - 2005למעט חוב בגין שנים ,  של החובקהוות לפי 50%-ל

 . לא תהיינה הנחות על חובות מים או חובות אחרים, כמו כן

של  עיריית אור  מצדיק את גישתה ,שהרציונאל המונח בבסיס המבצע הזה, יצוין
אלא , כאשר אז לא ערכנו מבצע,  בשיעורים יותר נמוכים,יהודה למתן הנחות בעבר

שבעתיד הקרוב אני אבקש שהעירייה , יוםה אני כבר אומר .דנו בכל מקרה לגופו
שיבקש ממשרד הפנים מדוע הוא סבור שמבצעי הנחה תקופתיים , תאשר הליך משפטי

לזה וגם למעשה כאשר הבסיס ההגיוני , טפותהם יותר חכמים מהחלטות הנחה שו
ולמחוק חובות שיש קושי לגבות אותם על פי הניסיון לזה הוא בצורך לקדם גביה 

 . המתמשך של המערכת

ההבדל בין הגישה הכוללנית לגישה הפרטנית הוא בשיקול האמיתי ולא הסטטיסטי 
 . לגבי הטעם לעשות את ההנחה

חריג בכל מקרה לגופו הוא נכון יותר מבחינה אני סבור שמתן הנחה כ, יתרה מכך
מאחר ומבצעי הנחה הם הופכים למתווה אלטרנטיבי המתחרה בחוק הרגיל , חוקית

כי מתווה תקנוני אלטרנטיבי לחוק הוא , מעת לעת ואז הפגיעה בשוויון היא יותר קשה
א בשעה שהנחה ספציפית ל, אחד קבוע ואחד זמני: למעשה נותן שני חוקים מקבילים

 . כי חריג הוא לא שווה לרגיל, פוגעת בשוויון
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שמי שהתנגד למתן תעריף מיוחד למוסדות , לעירייה" לבשר"אני חייב , מכל מקום
אקדמיים הצליח לטרפד את זה ומשרד האוצר לא אישר תעריף נמוך למוסדות 

 . האקדמיים

דמיים שההצלחה הזו לא טרפדה את הגעת המוסדות האק, אני לפחות יכול להתנחם 
 . "הקריה האקדמית" וגם "דרבי"גם , לאור יהודה והם כבר כאן בשתי רגליים

גם ההנחה לחברת חשמל לא אושרה ואנחנו מנסים למצוא פתרונות חדשים עם  
 . משרד הפנים

 .  לא זכו לתעריף נמוך,ההתעשיי שרצו להקים באזור ,גם סדנאות לאומנות, כמו כן

, ם טיוטה לצו ארנונה לפני למעלה מעשרה ימים שנשלחה לחברי,אני ממשיך וסוקר
ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וזו התבססה גם על ההחלטות "ההצעה רצ

 של ההדחייאבל מאחר ובימים האחרונים קיבלנו את האישור ואת , של שנה קודמת
הנחנו על השולחן הצעה , משרד האוצר לגבי החלטות של השנה הקודמת ולכן

 .  שאף היא מצורפת לפרוטוקול,מתוקנת

כי כל טיוטה שמונחת על , שמעתי הערה ביחס לשינוי זה ואין להערה הזאת חשיבות
. ניתנת לשינוי מהפעוט ביותר ועד המרחיק לכת ביותר עד לרגע ההצבעה, סדר היום

מה שצריך להניח לפני עשרה ימים זו הצעה שעומדת על הפרק ומה שהונח אכן עמד 
 . אם היום אני אציע את ההצעה המתוקנת להצבעהגם , על הפרק

 :דוד יוסף

, ש וגם המבקר"היועמ, כמו הגזברית, לאחר שקיבלתי הסברים מהמנהלים הבכירים
 . נחה דעתי ושניתי את גישתי לגבי ההצבעה לצו הארנונה המונח בפנינו

ו שהסיווגים שנעשו בצו זה יעודד, בהמשך להסבר של מזל, מתוך אחריות ציבורית
 . אני אצביע בהתאם, ש"ולאחר קבלת הסבר סופי של היועמ, בניה והכנסה לעירייה

 :ליאת שוחט

 ? תוספת2.3%מה זה 

 :מזל זרחיה

 משיעור עליית השכר הציבורי 50%-ית המדד וי מעל50%-מדובר בנוסחה המורכבת מ
ז מדובר באחו. שנקבע על ידי משרד הפנים ואנו מקבלים את זה כמשהו מוגמר, במשק
 . זה נקבע על פי נוסחה.  השנה2.73%שזה , ארצי

 :אפי גוטמן

יש פה נושא של עליות . יש לי שאלה לגבי שטח בניין ושטח דירה לצורך חישוב ארנונה
ממתי הסעיף . לולא הוראת סעיף זה,  שהיה חל עליהם50%- ביחויבו, גג ומרתפים
 ?הזה בתוקף
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 :מזל זרחיה

 ממרתפים ועליות גג 50%החיובים מופיע פטור לגבי בהיסטוריה של , לגבי הסעיף הזה
, לצורך הסדרת העניין. ככה היה נהוג בעירייה. דים" מטר ראשונים פטור מממ7-ו

, הכנסנו את זה כבקשה לאישור חריג כמהות העניין, 2006בבקשה לאישור חריג לשנת 
דרת לצורך הס. או לא קיבל אישור חריג של משרד הפנים, משום שזה לא מקובל

העניין פנינו למשרד הפנים במסגרת האישור והתשובה ששלח לנו בעניין האישור 
נכון לעכשיו אנו מגישים .  לא התייחס לפנייתנו זו2006החריג להטלת ארנונה לשנת 

 . בקשה חוזרת

 :אפי גוטמן

אני רוצה לדעת האם כל התושבים בעיר ללא יוצא מן הכלל זכו לקבל . אני רוצה לחדד
 ? הזואת ההנחה

 :רחל עמיאל

 . זה כלל אחיד לכולם, כן

 :אפי גוטמן

משום שבחשבון הארנונה הפרטי שלי לא , הייתי רוצה שתיערך בדיקה לנושא הזה
 לגבי עליות הגג ואני 50%ד ולא רשום לי הנחה של " מטר של ממ7רשום הנחה לגבי 

י מדבר על אנ.  המטרים ארנונה מלאה201משלם על פי מדידה שנערכה בביתי על כל 
לכן אני רוצה שיהיה צוות שיבדוק האם כולם זכו לקבל את ההנחה . עצמי כדוגמא

 . בארנונה

 :ראש העירייה

 . מבקש ממחלקת הגבייה לבדוק את הדבר הזה ולעדכן את ראש העיר בתוצאות

 :ליאת שוחט

מדוע הפעם . אחוז ההנחה על תשלום מראשבצו הארנונה מראש היה כתוב כל שנה 
 ?לא

 :י גוטמןאפ

ת עבר ושנתיים לתת הנחות על חוב, לדעתי הגישה של משרד הפנים אחת לשנה
 וזה בא על , שאחר כך יבואו עם מבצעים,מעודדת את התושבים לצבור חובות בתקווה

. זה בא על חשבון השירות לציבור וחבל שזה המצב במדינה הזאת, חשבון העירייה
 .  הנחה25%שנתנו , לפני שנה היה מבצע

 :ליאת שוחט

 . זה היה לפני ארבע שנים

 :אפי גוטמן

 . הייתי רוצה לדעת גם מה אחוז הגבייה של הארנונה הן מעסקים והן מדירות מגורים

 : דדושיצחק

 שהוא עשה לאוכלוסיה ,על המבצע היפה, און-רוני בר, אני רוצה להודות לשר הפנים
 . הנזקקת במדינת ישראל
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? מה המטרות שלשמן מכריזים על אזורי פיתוח. תוחאני רוצה לשאול בנושא אזור פי
 אני מבקש –' ג?  מהם הקריטריונים על מגרש וחלקה מסוימים באזורי פיתוח–' ב

,  ואיזה עסק מתנהל עליו, שנכללו בפיתוח,לדעת את הכתובות המדויקות של כל מגרש
על יושבים עסקים ובניינים מ, 87 חלקה 6508כי מפרטים שהצלחתי לדלות בגוש 

 מה כלול באזורי –' ד? עשרים שנה והייתי רוצה לדעת מה הקשר שלהם לאזור פיתוח
ד יצחק "עו, ש" האם היועמ–' ה? פיתוח מבחינת בינוי ומבנים וממתי הם בנויים

מאשר שכל המגרשים והמבנים הנכללים באזור פיתוח עומדים בקריטריונים , ניסים
 כוכבית שמציינת שתוספת זו נדרש 4.7.3- ו4.7.4יש בסעיף ,  בנושא הצו–' ו? שנקבעו

בחודש היה לנו מקרה בישיבת מועצה שהתקיימה . אישור חריג משרי הפנים והועדה
כי , הומלצנו על חיוב אישי ונאמר לנו במפורש  ובגין הישיבה הזאת 2006השני בשנת 

הוא בעל הסמכות , כי זה רק שר הפנים, אתם ביצעתם הנחה וזה לא מסמכותכם
 . כי זה מפריע לי, אני מבקש הסבר לנושא הזה. וע את ההנחהלקב

 :ראש העירייה

שהצוות המקצועי , מדובר באזורים של תוכניות בניה חדשות, בעניין אזורי הפיתוח
כולל יועץ משפטי מצאו לנכון לסווג אותם כסיווג חדש ואני לא יודע איפה נמצאים 

הם , עות חדשות"צאים באזור של תב אם הם לא נמ.הגוש והחלקה שציין איציק דדוש
 .  המיוחס למתחמים חדשים,לא ייהנו מתעריף ארנונה

מה , אנחנו מחליטים על צו ארנונה. אין כאן שאלה של חיוב אישי, בקשר לחיוב אישי
 . יבוצע בהתאם, שיאושר זה מה שיבוצע ומה שטעון אישורים מעלינו

י בתחילת הישיבה ששיעורי אמרת, באשר לשאלת אפי גוטמן ביחס לאחוזי גביה
הגביה נמצאים בעליה מתמדת ונשמח לתת לאפי גוטמן טבלה של גביה דו חודשית 

 . אפי יכול ללמוד מהטבלה מה שהוא ירצה.  ועד עצם היום הזה1998-החל מ

, יחד עם זאת. שמה שעומד להצבעה כרגע זה ההצעה המתוקנת, אני רק רוצה להבהיר
יחולו התעריפים , לא יהיההטעונים אישור מעלינו וזה ו שינויים ככל שיש בהצעה ז

  . 2.3%הקודמים בצירוף התוספת של 

 :מזל

מאחר ובהחלטה , מבקשת לפנות מחדש בענייני המרתפים ועליות הגג למשרד הפנים
 . הקודמת לא ניתנה התייחסות לדבר הזה

 . העירייה תנהג לפי המלצת היועץ המשפטי לעירייה, בכל מקרה

 :יצחקסים ניד "עו

שאכן  , אני מוכרח לומר. דוד יוסף הודיע כי הוא קיבל ממני הסברים לגבי צו הארנונה
 ,כי אין המדובר על פי דברים, אני חייב להבהיר, לגבי אזורי פיתוח. נשאלתי לגבי הצו

אלא מדובר , באזורי פיתוח במובן חוק ערי פיתוח, שאמר ראש העיר בישיבות קודמות
 ועל ידי  ראש העירייה שנמסרו על ידי,בהתאם להסברים, גדרובאזורים כפי שהו

כי ככל שמדובר באזורים , אני חייב להוסיף ולומר, ל בישיבות הקודמות ולכן"המנכ
הרי שעל פי , או בנכסים שלא סווגו מעולם ולא הוטלה לגביהם ארנונה בעבר/חדשים ו

 , שנקבע, עוד התעריף כל,החוק והפסיקה הטלת ארנונה כאמור היא בסמכות המועצה
 .תעריפים שנקבעו בתקנותעומד בטווח ה
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. הטלת ארנונה לראשונה על סוג נכס חדש איננה זקוקה לאישור השרים, במקרה כזה
הרי שברגע שמבקשים , ככל שמדובר בנכסים שחויבו בעבר בארנונה, לעומת זאת

 . השרים שמחייב את אישור ,דובר בשינוי סיווגמה, לשנות את התעריף לגביהם

כי ,  הבהרתי גם בישיבה הקודמת בהקשר הזה–מרתפים ועליות גג , דים"לעניין ממ
 שלא הוסדר ,יש לקבל את אישור השרים וזאת על מנת להסדיר את הנושא בצווים

 . וזאת מטעמים שנהגו לתת הנחות בעבר ושלא הוסדרו על פי החוק

ד הלל "רית וגם עם עו אני גם שוחחתי עם הגזב,בהקשר לנושא של אזורי פיתוח
ואני מניח כי , באזור חדש לחלוטין, לדבריהם, כי המדובר,  והסתבר ליקרונפלד

 . נבדק על ידם, אם בכלל קיימים, הנושא של איזה סוגי נכסים

 :ד יעקב נחום"עו

האם הנכסים ? "נכס חדש"מה זה המושג , ש השתמש במושג נכס חדש"היועמ
 ? יתוחהחדשים בהגדרתם נמצאים באזור הפ

 . ש לגבי החיוב האישי שנשאלה על ידי איציק"ההערה של היועמ, שאלה אחרונה

 :ד יצחק ניסים"עו

אני חוזר . ד נחום"אני סבור שכבר בתשובה שלי ניתנה התייחסות לשאלות של עו
אין לי ידיעה אישית לגבי . נכס חדש זה נכס שלא הוטלה עליו ארנונה בעבר, ואומר
 . כפי שהוגדרו כאן בישיבה, באזורי הפיתוח,  לא קיימיםאם קיימים או, נכסים

כפי , בתים בתוכניות, מספרים, כתובות, לגבי השאלה של אלמליח מדוע אין רחובות
ל באחת הישיבות הקודמות התייחס "המנכ, למיטב זיכרוני, שזה מופיע בצו הארנונה

 . אין שם רחובותכי , בבתים ובמספרים, כי אין מדובר ברחובות, לשאלה הזאת ואמר

 :ראש העירייה

על ידי הגורמים , מדובר בהצעה שגובשה על ידי פקידות העירייה, לסיכום העניין
העוסקים בכך וכאשר מועצת עיר מתבקשת לאשר דבר שהצוות המנהלי שלה 

כל אחד , ולכן. הם מוזריםכל הניסיונות להתווכח עם הפקידים , והמשפטי שלה גיבש
 . יצביע לפי הבנתו

 ?י בעדמ

חזקאל י, דוד יוסף,  שוחטליאת,  בורוכובאברהם,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  בנימינובמאיר חי,  בנימינובחנן,  אהרוןעוזיד "עו, שקד

 . יעקב נחוםד "עו, יצחק דדוש,  גוטמן אפי:יםנמנע

 . שלמה אלמליח לא משתתף בהצבעה

  .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )20:20ה הישיבה נסגרה בשע(

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז" תשסב חשון"כ שני יום     
 2006 נובמבר 13          

 6020.11.13מיום  310'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, דוד יוסף, איציק דדוש, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב,  ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
מאיר חי ,  דדושיצחק, שלמה אלמליח, עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד

  .ד יעקב נחום"עו,  חנן בנימינוב,בנימינוב

  .עופר בוזי, סבח יוסף, ננה חן :חסרים

  .אמיר יובל, מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד יצחק ניסים"עו  :משתתפים

 :על סדר היום

 .31.12.2005ח כספי שנתי מבוקר ליום "דו

 )20:20הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 .23.10.2006ח נשלח לחברי המועצה ביום "הדו

ליצה בפנינו לדון בו ולאשר ח נדון בועדת הכספים וזו המ"הדו. ח זה"מבקש לדון בדו
 .אותו

ח כספי והוא טעון אישור של "מדובר בדו. שהוגש למועצת העיר, 2005 לשנתהדוח 
 .  ויוגש לדיון במועצהדוח הביקורת המפורט ידון בועדת הביקורת. המועצה

 .23.10.06-מפורט נשלח לחברים בח ה"לשאלת ראש העיר נאמר שהדו

 )20:24ליאת עזבה את הישיבה בשעה (

 :מזל זרחיה

 . 2004 בשנת 11.8ח לעומת " מלש10.6גרעון שוטף בסך : 2005הדוח הכספי לשנת  .1

 . ח" מלש3.1רעוני בסך יבפועל תוכנן ואושר על ידי המועצה תקציב ג

  :לרשום שנאלצנו ,החריגה נובעת מהפרשות חד פעמיות

 ח " מלש1.3 וב לאישור ערים אילוןח

 ח " מלש0.7 בוררות מכללה

  ח" מלש05. מוסדות חינוך

 ח " מלש7.0 כ"סה

 . ח קרוב למתוכנן" מלש3.6-ללא הוצאות חד פעמיות אלה הסתכם הגירעון ב

 6נטלנו  .ח" מלש60ח לעומת " מלש57-סתכם בהגרעון המצטבר בתקציב הרגיל מ .2
 3-ו, ח מענקים לכיסוי גרעון" מלש4.9קיבלנו , ח הלוואות לכיסוי גרעון"מלש
 . ח לצמצום הגרעון" מלש13.9סך הכל . ח הועברו מקרנות"מלש



 2

יחד . 2005ח לשנת " מלש80.3- ל2004ח בשנת " מלש81.7-עומס המלוות פחת מ .3
 . ח הלוואות" מלש12קיבלנו במהלך השנה , עם זאת

מתוך . 2004ח בשנת " מלש135ח בסוף שנה לעומת " מלש160חייבים בגין מסים  .4
ח " מלש4-ח בגין מים ו" מלש30, ח הינם חוב בגין ארנונה" מלש107 –ח " מלש160

 .בגין ביוב

 :אפי גוטמן

 מיליון שקל בשנה זו ולא 10-12-טענתי שהגרעון יגיע לסביבות ה, לצערי הרב
החובות המצטברים בסביבות ,  הגרעון זה עומס המלוותהטענה שלי לגבי. התבדיתי

 שאמרתי ,עדיין עול כבד על העירייה וחבל לחזור את כל הדברים,  מיליון שקל140-ה
 .  פעם נוספת ולכן אני אאלץ להצביע נגד,בעבר

 :רמי בן סעדון

 ,רעון המצטבר בתקציבים הבלתי רגיליםילג, האחת: אני רוצה להעיר שתי הערות
ח " בדו,יהיהערה שנ. ח בו מצויה העירייה" מלש1.3-ם הסתיים בסך של כשביצעו
בו מפורטות ההתחייבויות התלויות בגין ,  בדוחות הכספיים11לביאור : המבקר

 .  שהוגשו כנגד העירייה,התביעות

 :ראש העירייה

 . שעומס המלוות מכביד עלינו,אני שמח שאפי חידש לנו, ביחס להערתו של אפי גוטמן
. שאישר לנו לפרוס את המלוות, כבר אנחנו במגעים מתקדמים עם משרד הפניםאבל 

 אנחנו צריכים ,אשר לנויאחרי שהמשרד . הליך כזה הוא הליך מורכב וממושך
כי לפני חודשיים היו מוכנים לכך והיום הם צריכים לבדוק , להתמודד עם הבנקים

תיות יקטנו ולא נזדקק נו השניתו אני מקווה שהכל יסתיים בכי טוב והוצא.מחדש
 .ליצירת גרעון

אני שמח שיש לנו חברים שניחנו , 2005-יה על הגרעון הצפוי ביבעניין הנבואה השנ
 . בכושר הנבואה וטוב להיות בחברה כזאת

 שבוקר על ידי משרד הפנים והונח ,ח הכספי"אני מבקש לאשר את הדו, יחד עם זאת
 ?מי בעד אישור הדוח. בפנינו

 מאיר חי,  אהרוןעוזיד "עו, יחזקאל שקד, בורוכובאברהם ,  בוכבזהצחקיד "עו :בעד
 .  בנימינובחנן, בנימינוב

 . יעקב נחוםד "עו,  דדושיצחק, דוד יוסף,  גוטמןאפי :נגד

 .שלמה אלמליח עזב במהלך הישיבה

 .  הדוח הכספי אושר:החלטה

 )20:37הישיבה נסגרה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז" תשסב חשון"כ שני יום     
 2006 נובמבר 13          

 6020.11.13מיום  410'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

, אל שקדיחזק, דוד יוסף,  דדושיצחק, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה" עו:נוכחים
ד יעקב "עו, חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב,  דדושיצחק ,עוזי אהרוןד "עו
  .חוםנ

 . שלמה אלמליח, ליאת שוחט, עופר בוזי, סבח יוסף, ננה חן :חסרים

 , אמיר יובל, מזל זרחיה, רמי בן סעדון, ד יצחק ניסים"עו  :משתתפים

 :על סדר היום

 :רים"אישורים לסגירת תב .1

 .461 טיילת להולכי רגל במקביל לכביש - 922' ר מס"תב 1.1
 .ת ביצוע מסוף תחבורה ציבורי- 987' ר מס"תב 1.2
 . תכנון וביצוע מסוף תחבורה ציבורית- 954' ר מס"תב 1.3
 . תכנון וביצוע בריכת שחייה- 1041' ר מס"תב 1.4
 . תכנון צומת מנחם בגין- 991' ר מס"תב 1.5
 . מיזוג היכל הספורט- 932' ר מס"תב 1.6

 :מחזור וגיוס הלוואות במסגרת תכנית הבראה .2

 . ח" מלש34 -הלוואה למחזור הלוואות בבנק אוצר השלטון המקומי בסך כ 2.1
 .ח לכיסוי גירעון מצטבר" מלש15הלוואה בסך  2.2
 .ח" מלש8הלוואה למחזור הלוואות בנק הפועלים בסך  2.3

 :רים"אישור תב .3

  . 20,000₪ ס בסך"ר לצורך ביצוע תכנון ביכנ" הגדלה לתב- 996' ר מס"תב 3.1
 . 400,000₪  החלפת תשתיות מים בסך- 1034' ר מס"תב 3.2
 . 254,000₪  הכדורגל בסך שיקום מגרש- 1036' ר מס"תב 3.3
 . 750,000₪  הרחבת רחוב קזז בסך- 1043' ר מס"תב 3.4
 . 900,000₪  רשות הניקוז ירקון בסך- 1053' ר מס"תב 3.5
 . 400,000₪  בסך412 עבודות פיתוח בכניסה לעיר מכביש – 1054' ר מס"תב 3.6
 . 150,000₪ ארנונה ושילוט בסך,  סקר נכסים– 1055' ר מס"תב 3.7
 . 150,000₪  החלפת מדי מים בסך– 1056' ר מס"תב 3.8

 )20:38הישיבה נפתחה בשעה (
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 רים"אישורים לסגירת תב - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

 :רים הבאים"מבקש את אישור המועצה לסגירת תב

 .30.10.2006נשלחה לחברי המועצה ביום , רים"בקשת גזברית העירייה לסגירת התב

 .  לאשרצה למועצהרים והמלי"וועדת הכספים דנה בסגירת התב

 461 טיילת להולכי רגל במקביל לכביש - 922' ר מס"תב 1.1
 .ר הסתיימה"העבודה בתב

 . 1,399,940₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 . 1,399,940₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 1,359,949₪ 9/2005תקבולים 

 . 1,208,921₪ 9/2005תשלומים 

 . 191,000₪ ר לאישור המועצה"הקטנת התב

 . 151,028₪ עברה לקרנות הרשותה

  ביצוע מסוף תחבורה ציבורית- 987' ר מס"תב 1.2
 .ר הסתיימה"העבודה בתב

 . 1,477,038₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 . 1,477,038₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 1,477,038₪ 9/2005תקבולים 

 . 1,464,108₪ 9/2005תשלומים 

 . 12,930₪ ר לאישור המועצה"הקטנת התב

 . 12,930₪ העברה לקרנות הרשות

  תכנון וביצוע מסוף תחבורה ציבורית- 954' ר מס"תב 1.3
 .ר הסתיימה"העבודה בתב

 . 352,942₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 . 352,942₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 280,763₪ 9/2005תקבולים 

 . 268,262₪ 9/2005תשלומים 

 .₪ 84,680 ר לאישור המועצה"הקטנת התב

 . 12,501₪ העברה לקרנות הרשות
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  תכנון וביצוע בריכת שחייה– 1041' ר מס"תב 1.4
 .ר לא בוצע"התב

 . 150,000₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 . 150,000₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 150,000₪ 9/2005תקבולים 

 . 150,000₪ העברה לקרנות הרשות

  תכנון צומת מנחם בגין– 991' ר מס"תב 1.5
 . לא בוצער"התב

 . 35,714₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 . 35,714₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 10,714₪ 9/2005תקבולים 

 . 10,714₪ העברה לקרנות הרשות

  מיזוג היכל הספורט– 932' ר מס"תב 1.6
 .ר הסתיימה"העבודה בתב

 . 350,000₪ י משרד הפנים"סכום שאושר ע

 .350,000₪ י המועצה"סכום שאושר ע

 . 350,000₪ 9/2005תקבולים 

 .252,650₪ 9/2005תשלומים 

 . 97,350₪ ר לאישור המועצה"הקטנת התב

 . 97,350₪ העברה לקרנות הרשות

 ?יש למישהו שאלות

 ?מי בעד

 חי מאיר,  אהרון עוזיד" עו,יחזקאל שקד, בורוכובאברהם ,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  בנימינובחנן, בנימינוב

 . אפי גוטמן,  דדושיצחק, דוד יוסף,  נחוםקביעד "עו :יםנמנע

 . ההצעה התקבלה :החלטה
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  מחזור וגיוס הלוואות במסגרת תכנית הבראה- 2' סעיף מס

למחזור וגיוס הלוואות , המפורטים להלן ,רים"מבקש את אישור המועצה לתב
 .במסגרת תכנית הבראה

 .2.11.2006ה ביום נשלחה לחברי המועצ, רים" התבלאישורבקשת גזברית העירייה 

 .לאשררים והמליצה למועצה "וועדת הכספים דנה בתב

כולל , ח" מלש34 -הלוואה למחזור הלוואות בבנק אוצר השלטון המקומי בסך כ 2.1
 .2006הלוואות שנפרעו במהלך שנת 

 . שנים15 -הלוואה ל :תנאים
 .הצמדה למדד

 .6.5%ריבית עד 
 .אישור תנאי משכון

יתכן שההלוואה תגויס במפוצל , יסוי גירעון מצטברח לכ" מלש15הלוואה בסך  2.2
 .ולא בסכום אחד

 )..אופציונלי(גרייס שנה ,  שנים15 -הלוואה ל :תנאים
 .הצמדה למדד

 .6.5%ריבית עד 
 .אישור תנאי משכון

תתבצע בשנת הכספים . ח" מלש8הלוואה למחזור הלוואות בנק הפועלים בסך  2.3
2007. 

 . שנים15 -הלוואה ל :תנאים
 .הצמדה למדד

 .6.5%ריבית עד 
 .אישור תנאי משכון

במסגרת דיון זה מיושם גם הרעיון של אפי גוטמן למחזור הלוואות ואנחנו מקווים 
 את הגרעון של א שאפי גוטמן ינב,ששנה הבאה נפתח ברגל ימין ונבקש גם הפעם הזאת

 . העירייה ואנחנו נבחן על פי המחוג הזה את מצבנו מחודש לחודש

 :וטמןאפי ג

, אם נקבל לידינו את מצב עומס המלוות של העירייה עם הפריסה עד תום ההלוואה
אנחנו נוכל לדעת כמה כסף העירייה חייבת באמת ואם רוצים לפרוס את המלוות 

נוכל לראות אם אנחנו משלמים יותר או שמרוויחים או אולי , מחדש עד סוף התקופה
 . קודמתתה הבקשה שלי בישיבה היזאת הי. מפסידים

 :ראש העירייה

, את הפרטים האלה בעיקרון אפי גוטמן יכול לקבל מעת לעת וכך תנהג הגזברית
 . כי יש פורמט מקצועי, בפורמטים המקובלים למשרד הפנים

, לפעמים כאשר אתה דחוק בכסף. אין כאן שאלת רווח והפסד, לשאלת רווח והפסד
לא את צריך לשקול , ריביתאז אדם שמשלם . על הפריסהיותר ריבית משלם אתה 

זו שאלה ניהולית . כסףהר הנזק כתוצאה מחוסאלא תועלת ו, רווח והפסד של הריבית
 . כלכלית ולא חשבונאית
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 )20:44ליאת שוחט הצטרפה לישיבה בשעה (

 :איציק דדוש

 בגלל שהם לא מקבלים את , שיש להם בעיות בבנק,עובדי העירייה אמרו לי היום
 ?האם הלוואה למחזור הלוואת תשפר את מצב העובדים, ליהשאלה ש. שכרם בזמן

 :ראש העירייה

הלוואת המחזור וכן הלוואת כיסוי גירעונות ישפרו גם את המצב התקציבי של 
העירייה וגם את תזרים המזומנים של העירייה וגם שיפור התקציב עצמו משפר את 

 . תזרים המזומנים

 ?2 אישור כל הבקשות שבסעיף מי בעד

 ליאת,  אהרוןעוזיד "עו, יחזקאל שקד, בורוכובאברהם ,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 . בנימינוב חנן,  בנימינובמאיר חי, שוחט

 .  גוטמן אפי:נגד

 . דוד יוסף, יעקב נחוםד "עו, יצחק דדוש :יםנמנע

 .ההצעה התקבלה :החלטה

 רים"אישור תב - 3' סעיף מס

 .כמפורט להלן, יצוע פרויקטיםשנועדו לב, רים"מבקש את אישור המועצה לתב

 .2.11.2006נשלחה לחברי המועצה ביום , רים" התבלאישורבקשת גזברית העירייה 

 .רים והמליצה למועצה לאשר"וועדת הכספים דנה בתב

,  20,000₪ס בסך "ר לצורך ביצוע תכנון ביכנ" הגדלה לתב– 996' ר מס"תב 3.1
 .שאושרו בעבר,  200,000₪בנוסף לסך 

 .ס"תרומה ביהכנ: מקור המימון

 . 400,000₪ החלפת תשתיות מים בסך – 1034' ר מס"תב 3.2
 .תקציב פיתוח משרד הפנים: מקור המימון

 . 254,000₪ שיקום מגרש הכדורגל בסך – 1036' ר מס"תב 3.3
 . 30,000₪ הגדלת השתתפות מקרנות הרשות בסך .א :מקורות המימון

השתתפות המועצה להסדר הימורים בספורט עד סך  .ב
בכפוף לתנאי המועצה להסדר הימורים ,  224,000₪
 .בספורט

 . 750,000₪ הרחבת רחוב קזז בסך – 1043' ר מס"תב 3.4
יהיה ,  510,658₪במקום . הקטנה בסעיף קרנות הרשות .א :מקורות המימון

 .ח" ש350,000סך של 

 . 400,000₪תקציב הפיתוח משרד הפנים סך של  .ב
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 . 900,000₪ קון בסך רשות הניקוז יר– 1053' ר מס"תב 3.5
 . 400,000₪ רשות ניקוז ירקון סך .א :מקורות המימון

 . 500,000₪ תקציב הפיתוח משרד הפנים סך של .ב

 . 400,000₪ בסך 412 עבודות פיתוח בכניסה לעיר מכביש – 1054' ר מס"תב 3.6
 .תקציב פיתוח משרד הפנים: מקור המימון

 . 150,000₪בסך ארנונה ושילוט ,  סקר נכסים– 1055' ר מס"תב 3.7
 .תקציב פיתוח משרד הפנים או קרנות הרשות: מקור המימון

 . 150,000₪ החלפת מדי מים בסך – 1056' ר מס"תב 3.8
 .תקציב פיתוח משרד הפנים או קרנות הרשות: מקור המימון

 :מזל זרחיה

כי אין התניה בין מקורות , מובהר על ידי גזברית העירייה, לשאלת ראש העיר
קור עומד בפני עצמו ומימוש כל מקור עומד בפני עצמו ואינו תלוי התקציב וכל מ

 .באחר

 :יצחק דדוש

 ? מה התוספות. 3.4אני רוצה לברר לגבי סעיף 

 :יובל אמיר 

 שצריך ,"בזק" יש מרכזיות ,ההגנה למזרח'  במדרכה שפונה לרח–קזז ' לגבי רח
כת על מרכזיה מסתמש ,קזז' מערכת מרכזית מאור של רח,  אותן ובנוסףבירלהע

 . אלו תוספות שלא היו מתוכננות. צריך להקים אותהושאינה קיימת 

 :ראש העירייה

 ?רים"מי בעד אישור התב

, יחזקאל שקד, יצחק דדוש,  שוחטליאת, בורוכובאברהם ,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  בנימינובחנן,  בנימינובמאיר חי,  אהרוןעוזיד "עו

 . יעקב נחוםד "עו, ףדוד יוס,  אפי גוטמן:יםנמנע

 . ההצעה התקבלה: החלטה

 )20:56הישיבה נסגרה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה



 ז"ח חשון תשס" ראשון כיום      
 2006 נובמבר 19           

 6020.11.91מיום  510'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

איציק , ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, חנן בנימינוב ,ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .עופר בוזי, יחזקאל שקד, יוסף סבח, דדוש

ד יעקב "עו, מאיר חי בנימינוב, ננה חן, למה אלמליחש, דוד יוסף, אפי גוטמן :חסרים
  .ד עוזי אהרון"עו, נחום

 . מזל זרחיה, יובל אמיר, רמי בן סעדון, ד יצחק ניסים"עו   :משתתפים

 :על סדר היום

 .מבצע גביית ארנונה .1

 .ס החדש בשכונת נווה רבין"קביעת שם לביה .2

 .ר וועדת ערר בארנונה"ד מאיה מאירי ליו"מינוי עו .3

 .ר וועדת תנועה וממונה על טיפול חברתי בגימלאים"ינוי סבח יוסף ליומ .4

 .שאילתא של יצחק דדוש בעניין מיכלי גז .5

 לבקשת -ש חברי מועצה "שינוי החלטת מועצה קודמת בדבר קריאת רחובות ע .6
 .יחזקאל שקד וחנן בנימינוב

 )18:10הישיבה נפתחה בשעה (

 :איציק דדוש

 . יהיו לי עד אז נתונים נוספים. ה מן המניין לישיב5מבקש לדחות את סעיף 

 . הסעיף יידחה לישיבה הבאה, הבקשה מאושרת: החלטה

  ארנונהמבצע גביית - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

שמבצע , אני רוצה לומר. מבקש לאשר את השתתפותנו במבצע הנחות בארנונה ארצי
, בתוך ארבע שניםה יעצמו בפעם השניזה הוא חשוב והוא צורך והוא חוזר על 

אבל הם יותר , מקובלים עלי, אשר קראתי אותם, דברי ההסבר למבצע. כמדומני
, אלא הנחות ספציפיות, של לא מבצעים, מצדיקים את הגישה שאנחנו הולכים בה

אשר השר בסופו של דבר צריך לאשר אותם באמצעות , כל מקרה לגופו, פרטניות
 . פקידיו אחרי הבדיקה שלהם

שזה מעודד אי , שזה פוגע בשוויון, שתוקפים אותנו כנגד הגישה שלנובנימוקים 
משום , שהנימוקים האלה דווקא הם יותר תקפים נגד המבצע, אני חייב לומר, תשלום

 . שמבצע הוא מתווה אלטרנטיבי לחוק והוא פוגע בחוק ובשוויון שהוא אמור להקרין

וחריג הוא תמיד שונה מהשווה הנחות פרטניות כשמן וכטבען הן חריגות , לעומת זאת
 . הטיפול בו שונה, ולכן
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אבקש , כמובן, נשתדל להצליח איתו ואני, אנחנו מברכים על המבצע, יתרה מכך
שלא , שעל פי המבצע בעלי זכות להנחה סוציאלית, אני רק מצר על כך. לאשר אותו

זה לא זוכים על פי מבצע , שילמו בעבר עקב מצוקה יותר גדולה מהפטור שלהם
שבו ההנחה הזאת , זה סוג של מצב מוזר. אלא להנחה חופפת להנחה שלהם, להנחה

 . בעצם לא חלה על החלש ממש וגם עם כך יש בעיה

כדי שנפיק את התועלת , אני מציע לאשר את השתתפותנו, עם כל ההערות הללו
מהמבצע הזה למי שאפשר ולא נוותר על זכותנו וסמכותנו לטפל במקביל ובהמשך גם 

 . לפי גישתנו

רון שפירא מצד ' פרופ, שנפגשתי עם שני עורכי דין, אני רוצה לעדכן את מועצת העיר
צ "עתירה לבגולהגיש  הם להכין מוביץ הנרי מצד שני ובקשתיד רוסט"אחד ועו
על מנת שמשרד הפנים ייתן תשובה מדוע הוא שולל מאיתנו את הפעולה על , בשמינו

חר והוא בעצם נותן מתווה לעורך הדין של העירייה  באופן פרטני ומא339סעיף פי 
למרות שכפי , שלכאורה הם לא מרשים לעצמם לסור ממנו, ולגזברית העירייה

אבל אין לשלול את , כל מתווה  במסלול להנחות מהירות יכול להיות מבורך, שאמרתי
הכל לפי כל מקרה . המתאימות למקרים החריגים, האפשרויות הרחבות שיש בחוק

 . ניין והכל אחרי אישור שר הפניםוע

לפי , שמשביתה כבר שנים את שיקולי ההנחה של העירייה, המדיניות הזאת, לצערי
 . כדי שהעירייה תוכל להתמודד עם העניינים שלה, דעתי צריכים להוריד אותה מהפרק

 לגבות , על פי הפרופיל שלה,מצופה ממנהכי עיריית אור יהודה , אציין עוד בהקשר זה
אין סיבה מדוע משרד ,  מהחיובים ואנו מצליחים לגבות יותר ולכן60%-חות מפ

 . הפנים יכבול אותנו בענייני הנחות שלא לצורך

לאשר מצד אחד את ההשתתפות במבצע ההנחה ולאשר לי את , אם כך, אבקש
כדי לאפשר לעצמנו פעולות המתאימות לעיריית אור , העתירה מול משרד הפנים

 . שאינן דומות לנו,  לרשויות ועיריות אחרותיהודה ואולי לא

 )18:18עוזי הצטרף לישיבה בשעה (

 :ליאת שוחט

למרות שיש בו מן פרס לאלה , אני מברכת על המבצע, דבר ראשון. יש לי מספר שאלות
שרוב החוב נוצר בעקבות ריבית רצחנית שהעיריות , אבל בל נשכח, שלא שילמו בזמן

 . רן של הארנונה זאת שתשולם והריבית תרדהק, מחייבות ובסופו של דבר

מחלקת הגביה או , האם אנחנו, אני רוצה לשאול מי מרכז את המבצע העירייה שלנו
כמו שנעשה על ידי , האם יש תוכנית לפרסום ופניה לחייבים? מלגם כחברת גבייה

כי ,  חוזרות למבצע339עדה ו האם כל המשפחות שמחכות לו?מלגם כאשר הם נכנסו
 ?גם במבצע הזה" להרוויח" להיות שיש להן אפשרות יכול

גובה הוראות קבע בסכום מצחיק של , כדי להכניס את החייבים להסדר, חברת מלגם
 מה יקרה עם אותן .פוגע במשפחות האלה להצטרף למבצעמה ש,  שקל100-200
אני רוצה הבהרה לגבי אלה שקיבלו , ראש העירייה דיבר על כפל הנחות? משפחות

   ?אז מה הזכאות שלהם, לא שילמו,  באותה שנההנחה

 )18:21מאיר חי בנימינוב הצטרף לישיבה בשעה (
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 :חנן בנימינוב

 מהחוב 40%אמרתם מורידים , במקרה שמישהו עשה הסדר, לדוגמא. אני רוצה להבין
מה יהיה עם אישור , עכשיו הוא משלם הסדר. הוא לא קיבל. באישור משרד הפנים

 .  מחכים כבר שנים והריבית עולההם? משרד הפנים

 :מזל זרחיה

צריך לבדוק מקרה ספציפי אליו הוא , הוא מדבר באופן כללי, לגבי דבריו של חנן
אם מדובר בהנחות שהובטחו על ידי גורם כלשהו ולא מומשו עקב אי אישור . מכוון

אז יתרת החוב נותרה בעינה ויתרת החוב צריכה להיות , משרד הפנים על ההנחה
 . שהובטחה לו לפני מספר שניםאי אפשר לתת לו את ההנחה . מטופלת ברוח המבצע

קיבלנו מכתב הממונה על , לגבי אותם חובות שהיו פניות למשרד הפנים ולא אושרו
שמורה לגבות את החובות הללו ושההנחות לא מאושרות וכך אנו נפעל לגביית , המחוז
 . החובות

 :ראש העירייה

כדי שאם , שיהיה כוח אדם מספיק לעדכן את התושביםביקשתי מהגזברית לדאוג 
 . שלא יחמיץ אותו, מישהו יכול להפיק תועלת מהמבצע הזה

 :מזל זרחיה

אני הגשתי ביום רביעי , לגבי כוח אדם.  ממחלקת הגביהמי שירכז את המבצע זו רחל
בכדי שנוכל , אני דרשתי מהם לתגבר את כוח האדם. דרישה והם טרם השיבו לי

תשובה באיזה אופן הם יתגברו להפיק את המירב מהמבצע והם אמורים להחזיר לי 
 . את כוח האדם

 :ראש העירייה

 .  יהיו במקסימום המותר לפי הוראות המבצע,התשלומיםמספר לגבי 

 :מזל זרחיה

 תשלומים 24-ולא לחלק ל, אני מבקשת ששיקול הדעת יהיה של רחל, לגבי התשלומים
 . כיוון שהעלויות הן גבוהות, על כל סכום

 .  שקל300- יפחת  מכל תשלום לא, בכל מקרה

 :ראש העירייה

כולל , מתבקשים לאשר את השתתפותנו במבצעחברי המועצה , ראש העירייה מסכם
 לגבי מספר התשלומים וההיקף המינימאלי של התשלום יהיבקשת גזברית העיר

 . החודשי

אשר תאפשר לעירייה את הפעולות , לרשום את ההודעה על הכוונה להגיש עתירה, וכן
 . שלא במסגרת המתווים המוגדרים על ידי משרד הפנים, קועל פי הח

 ?מי בעד

, יחזקאל שקד, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב,  בוזיעופר, יצחק בוכבזהד "עו  :בעד
 . סבח יוסף, חנן בנימינוב, איציק דדוש, עוזי אהרוןד "עו

 .  בנימינוב מאיר חי:נמנע

 . התקבלה ההצעה :החלטה
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 ס החדש בשכונת נווה רבין"לביהקביעת שם  - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

 אשר נבחר על ידי ההורים ,נווה רביןשכונת בהחדש ס "ביהלמבקש לאשר שם 
דו של בית זאת כדי לציין את ייחו, ל"על שם אהוד מנור ז" מנור"ס " בי–והתלמידים 

 .הספר בתחום האומנויות

 .פרק של בית הסשם זה יהיה מוצע לאישור גם בהקשר של פתיחת חשבון הבנ

 :ליאת שוחט

 ?מדוע הסעיף מגיע למועצת עיר ולא ראשית לועדת שמות

 :יחזקאל שקד

זה לא עובר , ס"מוצע שם לבי. אני מרגיש כאילו שועדת שמות היא כמו ועדת קישוט
 . דרך ועדת השמות

 :רמי בן סעדון

שמות של בחוק מופיעה התחייבות להעביר . אין חובה שהסעיף יעבור דרך ועדת שמות
 . רחובות דרך ועדת שמות

 :ראש העירייה

 . הבאתי את הסעיף לדיון בישיבת המועצה, כיוון שזה קשור לפתיחת חשבון הבנק

 ?מי בעד

 . פה אחד  :בעד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 :מזל זרחיה

מרכנתיל אור יהודה ולא בלאומי אור בנק שחשבון הבנק יפתח ב, מודיעה בהקשר זה
 . יהודה

 ר וועדת ערר בארנונה"ד מאיה מאירי ליו"מינוי עו - 3' מססעיף 

 :ראש העירייה

זו ועדה שמצריכה . ר ועדת ערר בארנונה"ד מאיה מאירי ליו"מבקש למנות את עו
 . כי העסק תקוע כבר זמן רב, המון עבודה וצריכים לקדם אותה

 . אני מבקש לאשר את המינוי המוצע

 :ליאת שוחט

 .  יש ועדת ערר לארנונהמבקשת לפרסם לציבור ש

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

, עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזה ד"עו :בעד
 . יוסף סבח, חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב, ליאת שוחט

 .  איציק דדוש:נגד

 . ההצעה התקבלה :החלטה
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  תנועה וממונה על טיפול חברתי בגימלאיםר וועדת"מינוי סבח יוסף ליו - 4' סעיף מס

 :ראש העירייה

וממונה על טיפול ותחבורה ת תנועה וועדור "מבקש לאשר מינויו של סבח יוסף ליו
 . חברתי בגימלאים

  ?מי בעד

עוזי ד "עו, יחזקאל שקד, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, יצחק בוכבזהד "עו  :בעד
 . יוסף סבח,  חנן בנימינוב,מאיר חי בנימינוב, ליאת שוחט, אהרון

 . איציק דדוש :נגד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

  שאילתא של יצחק דדוש בעניין מיכלי גז- 5' סעיף מס

 :ראש העירייה

 . הסעיף נדחה, לבקשת איציק דדוש בתחילת הדיון

 ש חברי מועצה" שינוי החלטת מועצה קודמת בדבר קריאת רחובות ע- 6' סעיף מס

 :ראש העירייה

 79'  מסחברים יחזקאל שקד וחנן בנימינוב מציעים לשנות החלטת מועצה קודמתה
 .  בדבר קריאת רחובות על שם חברי מועצה,21.3.2006מיום 

 :חנן בנימינוב

שרחובות יקראו סתם כך על , אין מקום להחלטה מן הסוג הזה וזה לא נראה הגיוני
, נו ולעבור את ועדת השמותכל מקרה צריך להיות נדון לגופו וזמ. שם חברי מועצה

 .  לא מנחה ולא מכוונת ובוודאי לא מחייבת,מבלי שתהיה הנחיה כזו

 . 21.3.06אני מציע לבטל החלטה קודמת מיום 

 :איציק דדוש

הדיון בקריאת שמות על שם חברי מועצה , אני מציע שלגבי קריאת שם על חבר מועצה
 . יהיה רק לאחר מותו

 :ראש העירייה

 ?ה של חנןמי בעד ההצע

, עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, אברהם בורוכוב, עופר בוזי,  יצחק בוכבזהד"עו :בעד
 . יוסף סבח, חנן בנימינוב, מאיר חי בנימינוב, ליאת שוחט

 .  איציק דדוש:נגד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )19:12הישיבה נסגרה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה י דודחמאנ

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
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 6020.11.26מיום  610'  מסמן המנייןלא  ול ישיבת מועצהפרוטוק

 ,יחזקאל שקד, עוזי אהרוןד "עו  ,סבח יוסף, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
  .ד יעקב נחום"עו, איציק דדוש, מאיר חי בנימינוב

חנן , אפי גוטמן, עופר בוזי, ליאת שוחט, ננה חן, דוד יוסף, שלמה אלמליח  :חסרים
  .בנימינוב

 . מרים ארז' אדר, מזל זרחיה, יובל אמיר, יצחקניסים ד "עו, רמי בן סעדון   :משתתפים

 :על סדר היום

 .אישור תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור .1

 .סיוע להתקנת מעליות בקבוצה בנייני מגורים אישור הודעה לתושבים למתן .2

 .ס החדש בשכונת נווה רבין"שינוי החלטה קודמת בעניין שם לביה .3
 .כפי שהוחלט, "מנור"ולא " אהוד מנור"השם יהיה 

 .שאילתא של יצחק דדוש בעניין מיכלי גז .4

 )18:05 נפתחה בשעה הישיבה(

 ם למתן תמיכות למוסדות ציבוראישור תבחיני - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

אני מבקש לאשר את , בעקבות הליכים חדשים של משרד הפנים לתקצוב עמותות
 . ש לעירייה"התבחינים שהכינה הועדה המקצועית והיועמ

 . רד מהפרוטוקולוסח התבחינים הוגשו לחברי המועצה והם מהווים חלק בלתי נפנ

 ל העירייה "מנכ

התבחינים מבוססים על מידת .  אנחנו נתרכז רק בנושא תמיכה בספורט2007בשנת 
התרומה של כל עמותה לעיצוב של אור יהודה ועד כמה היא משתפת את מירב התושבים 

התועלת שיש לעיר מהפעילות , בפעילויות שלה וכן, כמובן תושבי אור יהודה ,מכל הגילאים
 . העמותהשל

 )18:08חנן בנימינוב הצטרף לישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

 ?האם יש למישהו שאלות

 )18:09עופר בוזי וננה חן הצטרפו לישיבה בשעה (
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 :ד יעקב נחום"עו

, ומאחר והעיקרון שביסוד התבחינים יהיה, מאחר והסעיף מתייחס לעמותות הספורט בלבד
אני ממליץ לאשר את התבחינים שהוכנו על ,  אחררלוונטי אף לכל מוסד ציבורי, מן הסתם
גם אם לא הוגשו , שיתייחסו אף למוסדות ציבור אחרים בשינויים המחויבים, ש"ידי היועמ

 . דרישות על ידי מוסדות נוספים בשלב הזה

 :ננה חן

אלא לתת לכל עמותה , אני חושבת שאנחנו בכלל לא צריכים להיכנס לנושאים מוגדרים
שהולכים , היא לטובת תושבי העיר ולטובת קידום נושאים כאלה ואחריםהקיימת בעיר ו

. לתת לכולם את האפשרות להגיש את הצעותיהם ובקשותיהם, לשרת את התושבים שלנו
 . אין שום סיבה להתמקד אך ורק בספורט

 :ראש העירייה

בהתחשב כמובן , ת המקצועיהועדו שהוגשה על ידי ה,מי בעד ההצעה של התבחינים
 ?בלות הכסף של העירייה ובסדרי העדיפויות שבבסיס ההצעהבמג

 ?מי בעד

עוזי ד "עו, יחזקאל שקד, יעקב נחוםד "עו, אברהם בורוכוב,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  בנימינובמאיר חי, אהרון

 . ננה חן, איציק דדוש :נגד

 .שתתף בהצבעהה לא  בוזי עופר

 . בלהההצעה התק :החלטה

 :ננה חן

אני . נהפוך הוא, טרואין לי שום דבר נגד עמותות ספ, ה שהסברתי לפני ההצע,מאותה סיבה
אך אני רוצה להדגיש את המילה גם ולא , שגם עמותות ספורט זקוקות לתמיכה, מאמינה

 . מסיבה זו התנגדתי להצעה זו. רק

 :ראש העירייה

שתפגין , כל עמותת צדקה או תרבות ו אחרבפעילויות מסוגשאין לנו חוסר אני חייב לומר 
. ניתן להשתתף בפעילויות האלה, שיש לעירייה טעם לתמוך בה, ומסודרתרציפה פעילות 
עירייה יכולה להשתתף בפעילויות של כל עמותת תרבות ואין צורך בתמיכה : דוגמא

כשהעירייה משתתפת בערב תרבותי מטעם גוף כזה או אחר זו השתתפות . פורמאלית
אלא , כי אנחנו לא נותנים את הכסף שלנו לעמותה, ללא הצעת תמיכה, קובלת ואפשריתמ

 . כמובן בפרופורציה המתאימה לאותה פעילות, כהשתתפות בפעילותנותנים 

 :עוזי אהרוןד "עו

ס הצביעה בעד התבחינים ואין קשר בין ההצבעה הזו לבין ההצבעה לגבי העברת "סיעת ש
 . שר תידון בזמנהא, ההקצבה לעמותת הספורט
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 אישור הודעה לתושבים למתן סיוע להתקנת מעליות בקבוצה בנייני מגורים - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

 .  בנייני מגוריםתמבקש לאשר הודעה לתושבים למתן סיוע להתקנת מעליות בקבוצ

בין  שנמצאים, ה את נושא שדרוג בניינים באזורי בינייםחברי המועצאני מבקש להציג בפני 
לבין , על כל הנובע מכך, מבחינת הרכב האוכלוסייה שלולהתדרדרות הבניין האפשרות 
 . שאותו בניין ישמור על הרכב אוכלוסייה וגם יחזק אותו, האפשרות

ושל המדד העירוני מבטא גם את הערך של הסביבה הכוללת מחיר הדירות  ,ור יהודהבא
לבין מחירם בשכונה , רות בשכונה אחתהדייש השפעה ברורה ומובהקת בין רמת . הכולל

רית סביונים ילעומת ק, אפשר לראות את שכונת נווה סביון שלנו כדוגמאוהטובה ביותר 
 . מונסון-ביהוד

וגם רמת , הטיפוח והעושר של שני אלה גם יחד ,הפיתוחמצב במראה הפיזי ובשלמרות 
מוזמן ,  שלא ראה זאתיש לה עדיפות ברורה ומובהקת ומישלנו נווה סביון  ,הבניינים

רית ימחירי הדירות בנווה סביון הם נמוכים מק, איתי או בלעדיי ובכל זאתלעשות סיור 
 . סביונים והדבר מבטא את הערך הכולל של העיר

ל על כ, 7-8אקונומית -סוציוברמה  היא לא עיר ,כמו שלנו, 5 אקונומית-סוציוברמה עיר 
תעודות , לו של הישגים בתחום הלימודיםהמשתמע מבחינת הערכים של נכסים או אפי

 . ב"בגרות וכיו

אור יהודה נאבקת על פינוי אזורי מצוקה , אור יהודה נאבקת על בניית שכונות חדשות
 ואור יהודה צריכה להיאבק על שיפור השכונות ,כמו דרום אור יהודה, ופגועי רעש מטוסים

יש שיפורים שהם בלתי . יכיםאבל יש שיפורים שהם הפ, מבחינת איכות הסביבההישנות 
יכול להפוך בניין כזה או אחר לבניין , בניגוד לשיפורים אחרים, הפיכים ונושא המעליות

 . אחרי שדרוגו, וג אחורניתיסשכבר לא י

לבניין כזה או אחר ובמגעים עם משרד סיוע במעליות לפני מספר חודשים הבאתי הצעות ל
למי שרוצה שייתן אפשרות , הליך רחב יותר שכדאי לייצר כרגע, הגעתי למסקנההפנים 

, ומאידךכבר מיידית  נותנת למהלך לרוץ , שאני מניח כאן,וההצעהבפרויקט הזה להשתתף 
 .  שרוצה להשתלב בתהליך הזה,לכל אחדהיא נותנת הזדמנות 

ואשר נשלחה , ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקולב "להוציא את ההודעה המצאני מציע 
אסירי ' איריס צפון וגם רח, יוסף חיים מזרח' רח, שלהבת' ודעה לתושבי רחכה, לחברים

כל הבניינים המרובעים של ארבע קומות ולאפשר לעירייה מצד אחד ולבניינים האלה , ציון
 . להתקדם עם התהליך, מצד שני

 160שזה , שנוכל במהלך השנה הקרובה להוציא לפועל שדרוג לעשרה בניינים, אני מקווה
 4%הרווח הוא , שיוצאים ממצב אחד למצב השני 2%- מהדירות בעיר ו2%שזה , ותמשפח

וצירוף בניינים בינוניים לליגה אפקטיביות רבה ובאזורים המסוימים האלה תהיה לזה 
 . גבוהה יותר

, לאשר את ההודעה הזאת לתושבים, כל מה שאני מבקש בהמשך להחלטות קודמות שלנו
 . בתוספת של רחוב אסירי ציון

 . כל התנאים והפרטים הנוספים מפורטים בהודעה
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 :ננה חן

היא הצעה מבורכת  ואני שמחה שנצליח לשפר את איכות חייהם של חלק לא קטן ההצעה 
רציתי לדעת אם יש לנו כבר את הסכמת משרד הפנים , אך יחד עם זאת. של התושבים בעיר
, כמדומני, 25%-צוב הזה של ההתק, פחות או יותר, צה לדעת גם כמהולמהלך הזה ואני ר

האם . שאלה זו מופנית למזל. הולכים לעלות לקופת העירייה ואם אנחנו יכולים לעמוד בזה
 ?נצליח לעמוד בזה

 ?לפני שאנו מקבלים את אישור משרד הפנים, האם יש לנו זכות לאשר דבר כזה

 :ראש העירייה

, בר בתקציב בלתי רגיל ולכןמאחר ופה מדו, כל דבר יבוצע באישור משרד הפנים, ראשית
 . ביצוע ההחלטה הזאת לא יכול להיות בלי אישור משרד הפנים

כפוף למצאי של מקור מימון ובלי זה משרד הפנים לא יאשר בפעולה זו צריכה להיות  ,שנית
 . את זה

 גם דרך המהלך  הרעיוןמקדם אתואני פשוט בדברים עם משרד הפנים נמצא אני  ,שלישית
אז אנחנו ,  לעשות את זה בעוד חודשייםשיגיד לי שצריך, נחכה למשרד הפניםכי אם , הזה

אני מקדים , שמפריע לו לקידום העניין, מה שהבנתי ממשרד הפנים, לכן. נפגר בחודשיים
 הדברים אחרי שנעמוד בכל התנאים  יאשר את, בסופו של דבר,ועושה ומשרד הפנים

 . והדרישות

 :יעקב נחוםד "עו

 . ו כללי ואני אבקש תשובה לארבע שאלותאני אומר משה

ועל ". סמכויותיה של העירייה: "שכותרתו,  לפקודה249אני מבין שהסעיף מתבסס על סעיף 
על פי סעיף זה מוסמכת העירייה ". טי אמצעיםושיכון למע: "שכותרתו,  שבו5סעיף קטן 

הרחבה , שינוי, םהקמת שיכוני, כמו רכישת קרקע, לספק שיכון למעוטי אמצעים תוך פירוט
, וכן. אבל כתוב בסעיף שנרכשו או הוקמו כאמור, אולי זה הרלוונטי כאן. וגם שיפור בתים

 :השאלות שלי הן כאלה. גם לצייד את הבתים בציוד והריהוט

 ?או מקבילו לתקופה הקודמת, האם הבניינים נשוא הסעיף נרכשו במסגרת סעיף זה

 ?ושבי הבניינים המצוינים בהפונה רק לת, כך אני מבין, האם ההודעה

יותר , מתאים יותר למתן הסיוע, כי מצבם של בניינים אלו, האם נעשתה בדיקה שקבעה
 ?מאשר בניינים אחרים בעיר

כגון טענות , מוגנים מטענות של בניינים אחרים, האם אנו בהקשר של השאלה הקודמת
 ?אפליה

 ?הש לעיריי"האם הסעיף הזה מגובה בחוות דעתו של היועמ

 :ראש העירייה

לא הוקמו על ,  זה כל בנייני המגורים באור יהודה, שההודעה מתייחסת אליהם,הבניינים
 . אלא על ידי משרד השיכון, ידי העירייה

שהסמכויות של העירייה יכולות להיעשות בשותפות עם , על כךמדובר בסעיף שיעקב ציטט 
היא , תי אותה למשרד הפניםכפי שפירט, ם אחרים ומשרדי ממשלה וההצעה שליגורמי
 . בשותפות של העירייה ומשרד השיכון, במובן החוקבר בבניינים שלמעשה הוקמו ושמד
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ברגע שמותר לעירייה לטפל , ההיבט הזהשגם ללא , שפירא' של פרופיש לי חוות דעת 
לטפל גם בבניינים כאלה יכולה מאותה סיבה , בבניינים שהיא בנתה לצרכי מעוטי יכולת

 . ו על ידי משרד השיכוןשהוקמ

, ברחובות מסוימים,  לסוג מסוים של בנייניםבשלב זההפניה מכוונת , לפניה שלנובאשר 
 . ביחס לסביבהשיפור ל  חזקפוטנציאליש להם מכנה משותף ויש להם , שלדעתי

היא אינה שונה מפעולה שאני , כאשר אני עושה פעולה משפרת בבניין זה או בבניין אחר
 . ח ליד בניין זה או ליד בניין אחרעושה בפיתו

 בכך שמטפלים אפליהאין , הנקודה היא אם אנחנו מוסמכים לטפל בשיפור בניינים ואם כן
 רלוונטית ולא אפליהאם הדבר נעשה בהליך שיש בו , או בקבוצה מסוימת, בסוג מסוים

 .  פסולהאפליה

כדי למנוע , פר חודשים למה שהצעתי לפני מסההצעה של הערב נועדה להכניס מימד נוסף
 .באותו אזור שאני רוצה לשפר אותושמא יש עוד בניין טענות 

כרגע אז אני , אם בעבר התחלתי כתוצאה מיוזמה של תושבים והדבר עורר שאלה ובעיה
אני יכול לעמוד , המטרה היא חשובה. רחבה יותר עם מטרה מסוימתהולך ביוזמה 

 . אפליהוהתגוננות מפני  אפליהל להסביר אותה ואין כאן שאלה ש, מאחוריה

שאמור וצריך לקבל גיבוי ישיר של משרד , אנחנו הולכים למהלך, ש"באשר לגיבוי היועמ
שאם הוא , ש של משרד הפנים"ש שלו ואני נמצא בסיג ושיח עם היועמ"הפנים עם היועמ

מי לקחתי על עצ. אז אין כבר משמעות לחוות דעת של יועצים משפטיים מתחת לזה, יאשר
 . לטפל בעניין הזה ברמה הגבוהה ביותר

 :ד ניסים יצחק"עו

על מנת להשלים את התמונה שראש העיר דיבר עליה , הייתי רוצה להביא לידיעת החברים
,  וכפי שאמר ראש העירבנושא הזהשנמסרה לראש העיר , שקיימת חוות דעת שלי, כאן

רון שפירא ובאשר '  פרופבמגעים שלו מול משרד הפנים הוא מתבסס על חוות הדעת של
שאולי ראש העיר יצטרך , אני חושב,  שנמסרה לראש העיר, הנוגדתלתוכן חוות הדעת

 . להסביר מה דעתי ועמדתי בנושא הזה

 :מזל זרחיה

יה אחרת ונתבקשנו רסומאחר והוא נבחן מול משרד הפנים בו, לגבי הנושא של המעליות
אני חושבת שחשוב שאנחנו , ר"לתב לקבל את אישורם מראש מעבר לסכם על הפורמט

בטרם , שיהיה תקציב מאושר לזה, נקפיד לסכם את הפרויקט עם משרד הפנים וכן
 . שהעירייה תיקח על עצמה התחייבויות כספיות

 :ראש העירייה

ת היא רק יכולה להניע א, אין בה שום בסיס ליצירת התחייבות, ההודעה נשלחת לתושבים
לא , רווהושעד שנבנה את הא, למימושם ולא להגיע למצבזמינות ה  אתקדםההליכים ול

 . יהיו סוסים ולהיפך
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 :איציק דדוש

, הוא אומר, השכונות בעירשמתייחס רק לרחוב שלהבת ולא לכל  ,עצם שליחת המכתב
 . היא רק לתושבי רחוב שלהבת, שהמגמה של כתיבת מכתב זה והצהרת כוונת של מכתב זה

ד יצחק "עו, ש לעירייה"ום אישור חד משמעי של היועממכיוון שאני שלא רואה פה הי
 . כמובן שאני אתנגד להצעה, ניסים

 :מרים ארז

זכאים להגיש מועמדות בניינים שבידיהם תוכנית לביצוע והצעת מחיר של : בהודעה כתוב
 . אני מציעה תיקון לנוסח שזה יהיה היתר בניה. קבלן

 :ראש העירייה

כדי להציע הצעות לא צריך תוכנית ש  את פנייתי ואומראתקן, בהתייחס להערה של מרים
כדי לא להיגרר להוצאה לפני שנוכל להבטיח את ,  די בהצעת מחיר כללית של קבלן,ביצוע

 . המימון

זו סיסמה ,  עם כל הכבוד למחשבתו של דדוש על השכונות–לגבי ההערות של איציק דדוש 
כתיבת פליירים אחרי שסוללים שם את מי שבינתיים מטפל בשכונות ולא ב. שאין בה ממש

 .  בראשהעומדהעירייה וההנהלת זה עדיין , הכביש

שמעליות יכולות , קומותאנחנו מדברים כרגע על סוג מסוים של שדרוג ואנחנו מדברים על מ
בוודאי , לצערי הרב, מעליות לא יכולות להתאים ברוב הבניינים של אור יהודה. להתאים

במיעוטם אפשרות של מעלית , 70- וגם בבניינים של שנות ה60-ות הבשכונות הישנות של שנ
בחיפוי גם אני יכול לראות .  במעלית כדבר שיכול להביא לשדרוגאני רואה. היא ישימה

כמו , כדבר שיכול להביא לשדרוג אם יש הצעה לחיפוי אבן בבניינים בולטיםמעטפת הבניין 
, זה גם סוג של פרויקט. דוד אלעזרואות  העצמובותשנמצאים ברח, בניינים רבי הקומות

 . שהעירייה יכולה לשקול לסייע בו וניסינו גם את המהלך הזה

גם כאשר היא , יש תמיד בכל פעולה של העירייהאם ,  או התחשבות ומתן עדיפותאפליה
 .  שלישיובאו עמודי תאורה ברח,  אחרובאו מדרכה ברח,  מסויםובעושה כביש ברח

 והסמכות הזאת  בחלק הפרטי שלהםש לנו סמכות לטפל בבנייניםיאם , הנקודה היא
 . תיקבע בדרג הבכיר עם יועץ משפטי במשרד הפנים

ד יצחק "ד יצחק בוכבזה ולא עו"לא עו, כרגע אין חשיבות לחוות דעת של שום יועץ משפטי
 . לא משנה התפקיד שלו, ניסים

 לכן אני הולך לרעות בשדות ,לא קיבלתי את הגיבוי שציפיתי לו במערכת שלי, לצערי
 .  אבק סתם את האדמה שלי ולהעלותהפוך לכעתרים ולא מתכוון אח

 או 90% או 100%יתה הסכמה י ואם ה לי בחוות הדעת הפנימיתלא חשוב מה נאמר, לכן
  .כי קיבלתי גם חוות דעת מיועץ חיצוני,  מצד היועץ המשפטי70%אפילו ו

ש של העירייה והראיתי לו "היועמ, ד יצחק ניסים"שלקחתי את עו, אני רק רוצה לציין
ולקחתי גם את משמעויות ציבוריות וסביבתיות של שיפור בניינים באזור זה ובאזור אחר 

שרוצים לראות , ואני יכול לקחת חברי מועצה, לדוגמא, הממונה על המחוז למקומות כאלה
נראה להם מה , שיקבעו איתי סיור בכל עת שירצו, את המשמעות של הדברים האלה

 . המשמעות
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 הזה להתייחס לתועלת הציבורית שיש בדברשנשוב , מה שאני רוצה אחרי כל הדיון הזה
 :כרגע היא, וההצעה בסופו של דבר

 . אסירי ציוןרחוב  קומות ב4כולל בנייני , שדובר בהםלבניינים ההודעה אישור  .1

של מהנדס והתחייבות כללית  אלא הצעה , לא מחייבת תוכנית ביצוע,הגשת מועמדות .2
 . של דיירי הבניין ללכת לפרויקט

כפי שהוסברה בפרוטוקול זה בהמשך למה שאושר , אישור החשיבות הציבורית .3
 . בישיבות קודמות

 :רמי בן סעדון

. אני מבין שיש מספר חוות דעת משפטיות בעניין, ככל שהובא לידיעתי וככל שהוצג כאן
סמכותה של העירייה לפעול ל,  דעת משרד הפניםלקבל תחילה את אישור וחוות, המלצתי
 . בטרם יוצאים עם פרסום הודעה לתושבים, בעניין זה

שלא לדברי מבקר העירייה בישיבת המועצה , אני מבקש להפנות את תשומת הלב, כמו כן
לקבל בכפוף לקבלת , האחת:  בעניין זה ולהזכיר שלוש נקודות שהועלו84' מן המניין מס

הגורמים הרלוונטיים בהליך מסודר ותקין ובעניין זה מבקש לכלול אישור האישורים מכל 
בהם קביעת קריטריונים ברורים בעניין קביעת הבניינים , שנית. משרד הפנים במפורש

 . באשר לגבולות האחריות ומעורבות העירייה בפרויקטסיכום כתוב , שלוש. יבוצע הפרויקט

 :ראש העירייה

אני לא . שיעיר אותן למי שהוא מבקש, הודעה ומי שיש לו הערותהקריטריונים נקבעו כבר ב
 . מבין מה זה קריטריונים יותר ממה שנאמר

 הכל .אישוריםהכל וכן ידרשו יוגדרו של העירייה בפרויקט גבולות האחריות , שנית
 .  שיעשה בשלב שלפני הביצוע,במסגרת החוזה

רו  שנאמ,ים לא יקבל את התבחיניםאם משרד הפנ. אינני מבין איזה קריטריונים נחוצים
 .אז הוא יעיר את הערותיו, כאן

 :עופר בוזי

. הוא פרויקט חשוב מאודאני חושב שהפרויקט של שדרוג הבניינים על ידי התקנת מעליות 
ה הותיקה יאנחנו בעירייה נתונים במהלך מספר שנים לטענות חוזרות ונשנות של האוכלוסי

. לעומת הזנחה של השכונות הותיקות,  בשכונת נווה סביוןבעיר על השקעות חוזרות ונשנות
שבהנחה , לסייע בשדרוג חלק מהבניינים הותיקים ואני חושבישנה הזדמנות הנה כאן 
, כמובן, כולל ההיבטים המשפטיים, מאשר את הפרויקט הזהש של משרד הפנים "שהיועמ

קידום הפרויקט ולא באנו כחברי מועצת עיר צריכים לבדוק כיצד אנו יכולים לסייע 
 . בחיסולו

" יקפצו על המציאה"שמרגע פרסום ההודעה , כביכול, ישנה כאן אווירה, עוד דבר אחד
שבו , ועיריית אור יהודה תעמוד במצב, באירוניה כמובן, כשלושים בניינים עד ארבעים

 . לא יספיק,  לטובת פרויקט זה2007התקציב המוצע בשנת 

אני מקווה שתהיינה , כמי שעסק בנושא הזה לא הרבה, כםאז אני רוצה לסבר את אוזני
על , לייצר פניה לעירייהכדי שהם יוכלו , וחזקות בין דיירי הבנייןמספיק ברורות הסכמות 

 . 25%מנת לקבל את ההקצבה המדוברת של 
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לקידום הפרויקט שיפעל  ,אני חושב שהפניה לתושבים בעניין הפרויקט הזה תיצור מכניזם
תהיינה פניות  בהנחה ש.ד הפנים וגם מול היועץ המשפטי של משרד הפניםגם מול משר

מאשר מצב שבו אנו מדברים באוויר , משרד הפנים יתייחס אחרת, רציניות של בניינים
 . ועושים באוויר

 :ראש העירייה

  יוחלט במועצת העיר,כל פרויקטשל תקצוב וביצוע בשבכל מקרה , מבקש להוסיף ולהעיר
 .  הכוללת הזאת אין בה כדי החלטה לביצוע בשום מצב וההחלטהמחדש

 :יחזקאל שקד

במידה ויגיע פרויקט ואנו מאשרים ? או לא יגיע לביצוע, השאלה שלי אם זה יגיע לביצוע
 ?משרד הפנים, מי מאשר אותו, אותו

 :ראש העירייה

 . עופר הסביר בסוף דבריו את מה שאתה שואל

 ? של ראש העירמי בעד ההצעה

, עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, בורוכוב אברהם,  בוזיעופר, יצחק בוכבזהד "עו  :בעד
 .  יוסףסבח,  בנימינובחנן,  בנימינובמאיר חי

 .  חןננה,  דדושקחיצ,  נחוםיעקב ד "עו:נגד

 . ההצעה התקבלה :החלטה

 )19:05 עזב את הישיבה בשעה ,יצחק בוכבזהד "עו, ראש העירייה(

 ס החדש בשכונת נווה רבין"החלטה קודמת בעניין שם לביהשינוי  - 3' סעיף מס

 :עופר בוזי

משנים . ס החדש בשכונת נווה רבין"הסעיף מדבר על שינוי החלטה קודמת בעניין שם לביה
 ".אהוד מנור"לבית ספר " מנור"מבית ספר 

 :יעקב נחום

 ,ד בהיותי נערעו, ל ועבד איתו יותר מחצי יובל שנים"כאחד שהכיר אישית את אהוד מנור ז
, שועדת השמות, אני רק רוצה לבקש באותה הזדמנות. אני כמובן מברך על הנצחתו בעירנו

היא תהיה גם מוסמכת לדון בקביעת , כמו שהיא מוסכמת לדון בקביעת שמות של רחובות
תן יותר היבט של שיקול דעת ואובייקטיביות ישזה י, אני חושב. שמות של מוסדות ציבור

 . הסוג הזהלהחלטות מן 

 :עופר בוזי

זה רשום , אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו בו, הדיון בנוגע לשם היה בישיבה הקודמת
לי אישית , אם תרצה להרחיב את סמכויות ועדת השמות, יעקב. ההערה נרשמה. בפרוטוקול

 . אבל צריך להעלות את זה בצורה מסודרת בהצעה לסדר, אין בעיה עם זה

 ? מי בעד

 . פה אחד  :בעד

 . ההצעה התקבלה  :החלטה
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 )19:06חנן בנימינוב עזב את הישיבה בשעה (

 :עוזי אהרון

כי ההצבעה היא , בהודעת ראש העיר לפרוטוקול השתמע. אני מבקש הבהרה לסעיף הקודם
אלא אך ורק עבור הרעיון ועבור כל הוצאה תתקיים הצבעה , לא עבור הוצאה תקציבית

 . בנפרד במועצת העיר

 תחולק מנת הסיוע 2007כי באמצע ינואר , כעת אני רואה שבהודעה לתושבי הבניינים רשום
שאכן תחולק מנת , אני מבקש לדעת האם ההצבעה שלנו כוללת את ההודעה הזו. הראשונה

 ?כפי שהצהיר ראש העיר לפרוטוקול, או לא תבוצע שום הוצאה, הסיוע

 :עופר בוזי

הולכת לעבור מספר , תםהבנכפי ש, ההודעה הזו. ה קודםאני לא רוצה לחזור על הדיון שהי
כולל איזה רחובות ואני אעביר גם את העניין הזה ואני מניח שההודעה לתושבים , שינויים

שאין בה משום התחייבות כלשהי להוצאה כספית על ידי העירייה טרם , תהיה הודעה
 . העיר תשובות היא תקבל מראש ,ננה חן מתייחסת. אישור מועצת העיר

 )19:10יוסף סבח עזב את הישיבה בשעה (

 :ננה חן

באה מכיוון שאני דואגת ההתנגדות שלי : שבו התנגדתי ולומר, 2אני רוצה להתייחס לסעיף 
פטי להביע משץ השבו לא ניתנה אפשרות ליוע,  שקורה מסביב לשולחן זה,למצב האבסורדי

  .את עמדתו

 :עופר בוזי

 . ה ואמר את דברו דיבר בנושא הזפטימשץ ההיוע

 :ננה חן

ההמלצה נמצאת במשרדו של . ש"חברי המועצה לא קיבלנו בסעיף זה את המלצת היועמ
הן אלה שהצביעו בעד והן אלה ,  קודם כל אני מבקשת שכל חברי המועצה.ראש העיר

 . יקבלו את חוות הדעת הזאת, שהצביעו נגד

שבה מבקר , 84' ותנו לישיבה מסהחזיר א, מר רמי בן סעדון, מבקר העירייה, יתרה מכך
 . לנושא הזה ונותן המלצותהעירייה מתייחס 

 ,את ההמלצות האלה והוא ממשיך בשלו בלי להתחשב בכל הגורמים" נפנף"ראש העירייה 
רוב חברי המועצה מחויבים בנושא אחר , כידוע לכולםייעוץ ו, שצריכים לתת פה חוות דעת

  . ן שהצביעו ותמכו על עמדת ראש העירכיוו, בחבות אישית על לא עוול בכפם

, ובפרט את חברי הקואליציהאת חברי המועצה שלו ראש העיר יוביל ה ישפעם שנילא יתכן 
 . למצב שיהיה להם קשה לסגת ממנו, כביכול, שמחויבים לו

 :איציק דדוש

גם הלל , נפלד לבין בוכבזה בנושא הזה לפני מספר חודשיםוד קר"התקיימה שיחה בין עו
 . ש של העירייה"נפלד התנגד למהלך הזה וגם היועמורק

 עוזי אהרוןד "עו, יחזקאל שקד, ד יעקב נחום"עו, ל זרחיהמז(
 )19:04ד ניסים יצחק עזבו את הישיבה בשעה "ועו
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 שאילתא של יצחק דדוש בעניין מיכלי גז - 4' סעיף מס

 :איציק דדוש

 ).אשר תצורף לפרוטוקול, מקריא את השאילתא(

טמון ,  הוא מיכל ענקי המחליף את בלוני הגז,צובר גז כזה:  מה אנחנו מתכווניםלהבהיר
לא התייחסו מוסדות התכנון , עד כה.  ליטר גז5,000 - ל1,000מתחת לאדמה ומכיל בין 

למרות שלפי תקנון התכנון , בניה חלים עליוהוהבניה לצובר הגז כאל מבנה שדיני התכנון ו
 . ייב צובר כזה ברישיוןח, והבניה וכן רישוי עסקים

, וחשוב מאוד  הבעיה היא ארצית.שבאמת הבעיה היא לא רק באור יהודה, אני רוצה לומר
  .שכל עיר תטפל בנושא הזה

 )19:20עוזי אהרון הצטרף לישיבה בשעה ד "עו(

יש לי דוגמא מה עיריית . שהחברות עושות מה שהן רוצות ביישוב, אני מכיר את התופעה
הם קיימו , קודם כל: הם עשו ככה. שעלה הנושא בישיבת המועצה, ידוןחיפה עשתה בנ

  נערכה פגישה21.9.06בתאריך ,  וראש העיר קיבלו החלטה ואז העירכמובן ישיבה ומהנדס
אני אצרף ,  יש לי מסמך.מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה, במשרדו של מר אליעזר פרוזר

 . אותו לפרוטוקול

 . חלטות שהתקבלו בעיריית חיפהאני מבקש לאמץ את הה

 :עופר בוזי

אתן , אך בכל זאת, אני רואה שהוכנה כאן תשובה מפורטת לשאילתה בנושא צוברי הגז
על מנת להבליט את הדברים החשובים מתוך התשובה שניתנה , למרים את רשות הדיבור
 . בכתב ותצורף לפרוטוקול

 :מרים ארז

 . את התשובה בכתב שהוכנהאני אבקש לצרף לפרוטוקול , כפי שנאמר

. לאור יהודהשהבעיה של צוברי הגז היא בעיה כלל ארצית ולא ספציפית , אני אחזור ואומר
נושא צוברי הגז לא קיבל עד היום טיפול הולם בנושא היתרי בניה וחברות הגז עושות דין 

 . לעצמן ולא פועלות להוצאת האישורים הנדרשים

מתייחסת להצבת צוברי גז כמו לכל בניה אחרת הטעונה אזור -הועדה המקומית אור יהודה
מכבי אש , שקבלתו מותנית באישור ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, היתר בניה

 . ומעבדה מוכרת

עושים זאת לעתים ישירות מול , שבוחרים להתקין צוברי גז, בעלי בתים פרטיים, עם זאת
 . ללא ידיעת ומעורבות הועדה, חברת הגז

הוא פועל להפסיק את העבודה , שלא על פי היתר, ח הבניה מגלה התקנת צובר גזכאשר מפק
 . וחברת הגז נדרשת להגיש בקשה להיתרבמסגרת האמצעים העומדים לרשותו 

עקב כך קיים קושי בשליחת התראות , ועדה המקומית אין מיפוי של כלל הצוברים בעירול
 . לועדי הבתים המשותפים

אינם חדשים ולמיטב , ימה שפירט חבר המועצה יצחק דדוש המצוינים ברש,הצוברים
 התברר כי .80- בשנות ההם הוקמו בתקופת שיקום שכונות, ידיעתי ועל פי בדיקה שערכתי

המעבר נעשה במסגרת . במסגרת שיקום שכונות עודדו את הדיירים לעבור לצוברי גז
 למה שהיה קיים והיווה שיפור מבחינה בטיחותיתהסדרים מיוחדים עם חברות הגז 

 ).בלוני גז בירכתי הבניין. (מקודם
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שייכים כיום לבעלי הבתים ובאחריותם ,  נמצאים בתחום מגרשים פרטיים,הצוברים האלה
 . שחובתם לשמור על תקינות המערכת, ובאחריות חברות הגז

ו על הצוברים נבנ, ת נווה רבין ונווה סביוןובשכונ, בנוגע לצוברי גז חדשים בבניינים חדשים
 . פי היתרים

 :עופר בוזי

שהם ללא ,  שבו יש צוברים כאלו,איזה פעולות נעשות כיום על מנת להסדיר את המצב
 ?עד איפה עבודת הפיקוח מגיעה? היתר

 :מרים ארז

למפות ולגלות את כל וכלים אין לנו מיפוי , לנו אין שום אמצעים, אני חוזרת ואומרת
 . בידי חברות הגז והן לא ששות לתת את המידע הזההמידע נמצא . הצוברים הקיימים בעיר

 :עופר בוזי

אני חושב שבעצם הדרישה יש ? יתה דרישה של העירייה לקבל את המידע הזהיהאם ה
 . העברת אחריות לחברות הגז

 :מרים ארז

 . הועדה המקומית תפנה לחברות הגז לקבל מיפוי של הצוברים הקיימים בעיר

 )19:30בשעה  הצטרף לישיבה  שקדיחזקאל(

 :איציק דדוש

שבתקופה זו נקבל את התייחסותם של חברות , אני מציע לקיים ישיבה בעוד שישים יום
 .  ואז נקיים את הדיון בשלמותו, שקשור בעניין,הגז וכל גורם אחר

 :עופר בוזי

יפנו , אזור-מהנדסת העירייה והועדה לבניין עיר אור יהודה, מרים ארז, לסיכום הנושא
צוברי הגז שלהן על מנת לקבל את מיפוי , סודר ורשמי אל חברות הגז הרלוונטיותבאופן מ

 , שתיקבע לטובת העניין,אני הייתי מבקש ממרים לדווח למועצה בישיבה, לאחר מכן. בעיר
שתוך כדי עבודת , הייתי מצפה, במקביל. לגבי ההיענות ושיתוף הפעולה בעניין הבקשה

  . ולאתר צוברי גז בבניינים משותפיםלנסות , יעד כמה שזה ניתן ואפשר, הפיקוח

 "התאדו"חבל שחברי המועצה ו הוא נושא חשוב , שאיציק דדוש העלה, שהנושא,אני חושב
 שקיבלנו החלטות אופרטיביות מעידה על ההתייחסות וחשיבות ,מהישיבה ועצם העובדה

 . העניין

 )19:34הישיבה נסגרה בשעה (

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
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  אור יהודה-צוברי גז : תשובה לשאילתה בנושא

 כללי .1

מכלים גדולים (מעבר מצריכת גז בבלונים לצריכת גז מצוברים ה גדלבשנים האחרונות  .א
פי הערכות -שמספרם עומד על, )המוטמנים מתחת לקרקע ומשותפים לכל דיירי הבניין

חברות הגז מעודדות מעבר לצוברים בעיקר מסיבות .  אלף50-40במשרד התשתיות על 
ולכן הם , הצוברים מוטמנים כאמור באדמה: אך גם מנימוק בטיחותי בולט, מסחריות

 מרגע התקנת -חסרים משמעותיים בפיקוח  קיימים אולם. בטוחים יותר מבלוני הגז
 .ךהצוברים ואיל

, ושאר התקנות המתייחסים לצוברי גז שונו בשנים האחרונות) 158י "ת(התקן הישראלי  .ב
לאיתור ,  הם כללו חובת בדיקה אחת לחצי שנה2001עד . ודרישות הבטיחות בו פחתו

 . זו בוטלה דרישה.דליפות בצוברים

ים במקרים רבים עובר. ולאחר מכן יש לחדשו,  שנה15-אורך החיים של צובר גז הוא כ .ג
ואז יש ,  שנה 25-שמעניקה להם עמידות ל, )הגנה מפני חלודה" (הגנה קתודית"הצוברים 

 . שנים5-לבדוק את איכות ההגנה אחת ל

פי החוק על החלפת הצוברים או על בדיקת ההגנה -חברות הגז לא חייבות לדווח על .ד
יודע על אחד לא -ואף, לפעמים יש צוברים שהגיעו לגיל שצריך להחליף אותם. הקתודית

 .כך

ת נמצא כי המידע שבידיהם כולל אישורים שניתנו על ידם אך לא "מבדיקה במשרד התמ .ה
. הנתונים המדויקים על ההתקנות נמצאים בחברות הגז. מספר התקנות שבוצעו בפועל

 .פי החוק למסור מידע מיוזמתן על ההתקנות שביצעו-אינן מחויבות על, כאמור, אלה

-ופיקוד העורף והתקנים אינם מאשרים הצבת צוברים עלשירותי מכבי האש , כיום  .ו
-קרקעיים או עיליים-ועל כן צריך להשתמש בצוברים תת, קרקעיים באזור מגורים

 .טמונים

 . בלבדי טכנאי מוסמך"מוטמנים עצריכים להיות מ "צוברי גפ .ז

 ).פי מפרט פיקוד העורף-על(מ " ס60עובי כסוי החול שמעל הצובר הינו 

 ) 2000 (1 חלק 158מ נקבעו בתקן ישראלי '' לצוברי גפמרחקי בטיחות

 אזור-הועדה המקומית אור יהודה .2

המצב שבו נושא צוברי הגז לא קיבל עד היום טיפול הולם בנושא התרי , כאמור לעיל .א
מאפיין את מרבית הערים בארץ והינו בין היתר תוצאה של , פ חוק"בנייה כנדרש ע

 .צמן ולא פועלות להוצאת האישורים הנדרשיםהתנהלות חברות הגז שעושות דין לע

החלפת בלוני הגז הביתיים בצוברי גז תת קרקעיים הינו תהליך רצוי ותוצאתו שיפור  .ב
 .י חוק"עם זאת הדבר אינו פוטר מחובת הרישוי  עפ. הבטיחות

. הטעונה היתר בנייה,  מתייחסת להצבת צוברי גז כמו לכל בנייה אחרתועדה המקומיתה .ג
בעלי בתים פרטיים , עם זאת. מכבי אש ומעבדה, ת"נית באישור מהתמשקבלתו מות

ידיעת ללא , שבוחרים להתקין צוברי גז עושים זאת לעתים ישירות מול חברת הגז
 .ועדהמעורבות הו

כאשר מפקח הבניה מגלה התקנת צובר שלא על פי היתר או כאשר מגיע מידע על התקנה  .ד
ת העבודה במסגרת האמצעים העומדים פועל המפקח להפסיק א, שלא על פי החוק

 .וחברת הגז נדרשת להגיש בקשה להיתר) צו הפסקת עבודה (לרשותו 
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לועדה המקומית אין מיפוי של כלל הצוברים בעיר עקב כך קיים קושי בשליחת התרעות  .ה
 .לועדי הבתים המשותפים

ב  הצוברים המצויינים ברשימה שפרט חבר המועצה יצחק דדוש אינם חדשים ולמיט .ו
התברר כי במסגרת . ידיעתי ועל פי בדיקה שערכתי הם הוקמו בתקופת שיקום שכונות

המעבר לצוברים נעשה במסגרת . שיקום שכונות עודדו את הדיירים לעבור לצוברי גז
הסדרים מיוחדים עם חברות הגז והיווה שיפור מבחינה בטיחותית למה שהיה קיים 

 .מקודם

שייכים כיום לבעלי הבתים ובאחריות , ם פרטיים צוברים אלה נמצאים בתחום מגרשי .ז
 .בעלי הבתים וחברות הגז אשר מחובתם לשמור על תקינות המערכות

 הצוברים ניבנו -בנוגע לצוברי גז חדשים בבניינים חדשים בשכונת נוה רבין ונוה סביון  .ח
 .על פי היתרים

כנון מיקום הנחיות כלליות לת  2004וציאה בשנת הועדה המקומית לתכנון ובניה ה .ט
 .הגשת תוכניות לצורך קבלת היתרצורת ו מ"הצבת צוברי גפ/ הטמנת 

 מצורף בזאת תקציר מההנחיות

 כללי .1

על מבקש ההיתר לשלוח לועדה המקומית בקשה , בעת קבלת היתר בנייה לבנין חדש
תשריט סכמתי של שטח בנייה , מפת איתור עבודה, מפה מצבית: להיתר בצרוף
 .ותוכנית בנייה

:  כל התוכניות הנדרשות נכללות גם כל המערכות הקרויות מתקני תברואה כגוןבין
 .'מים חמים וכו, מערכת שמש, מערכת גז, ניקוז גשמים, ביוב, מערכת מים

תנאיו ,  בפרק תקנות בדבר בקשה להיתר1965 –ה "התכנון והבנייה תשכ בחוק
 :ואגרות נכתב

 : מפת איתור עבודה- 5תקנה  

 אם הם נמצאים בנכס ובין ןבי,  העבודה יצוינו הפריטים הבאיםבמפת איתור )ב(
 :אם הם מוצעים

 .צוברי גז/ משטחים לריכוז מיכלי הגז  )11(

 .רשת הצנרת לאספקת גז מרכזית )12(

 : אופן ההגשה וההכנה של הנספחים לבקשה להיתר- 9תקנה 

ק לסילו, חלקי הבניין המוצעים וכן המערכות המוצעות לשרברבות )ג( 
לגז ולמערכות מוצעות כיוצא באלה , לחימום מרכזי ,טלפון לצנרת,שפכים

 .יסומנו בצבעים המקובלים

 . במקרה של צנרת גז יסומנו הקווים בצבע צהוב *

 : חובת קיום הוראות בתוספת השניה- 17תקנה                          

 היתר וכל, ייהאות המפורטות בתוספת השנלא יינתן היתר אלא בהתאם להור )א(
 .יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות

 :מתקני תברואה' חלק א, תוספת שניה

, כולל חיבוריהם… מערכות גז…לרבות" מתקן תברואה"בחלק זה  1.01
 .בתוך גבולות הנכס הכל ,מכשיריהם
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 חובת בדיקה

 על ידי מעבדהחומרים ומוצריהם של מתקן תברואה ואופן התקנתם ייבדקו  1.22
 מתקן של ת ולהוראות האחראי לביקורת על התקנתו"בהתאם לתקן להל מאושרת
הן כדי להקל על ההוראות אם נתנו הוראות כאלה ובמידה שאין ב ,תברואה
 ).מקלטים (1205.5למעט , 1205/7י "ת, לתקן ישראלי ובהתאם .ת"שבהל

 .קומות ולבנינים אחריםלבנין רב ,  הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה- 'חלק ז

 . אספקה מרכזית של גזי נפט :ב"סימן י

 אספקת גז מרכזית לבנין על מתקניה ואבזריה -אספקת גז מרכזית  - 7.83.00
 .התקן פי על תבוצע

 אופן הגשת תוכניות .2

 מכבי אש, משרד העבודה: חוות דעת מרשויות כגוןיש לצרף היתר בקשה לל
 .הגז מנהל ולעיתים

 :נון והבניה כל תוכנית הגשה חייבת לכלולי חוק תכ''עפ

 בתוספת הראשונה של חוק 1מפרט עם כל הפרטים של הלקוח כמפורט בטופס 
 :המפרט כולל. רדי כל ועדה מקומיתהתכנון והבנייה שהעתק ממנו ניתן לקבל במש

 .'חלקה וכו' מס, מספר גוש, כתובתו, שם בעל הזכות בנכס )1

י מודד מוסמך תוך שנה ''שנערכה ע, עודכנתמ 1:250תוכנית מצבית בקנה מידה  )2
המפרטת מיקום ומידות של ) תוכנית אקטואלית(לכל היותר קודם ההגשה 

, מ ממבנים''מרחק צוברי גפ: מרחקים ביחס למגרשים שכנים כלומר, החלקה
שממוקמים בחלקות סמוכות הגובלות בחלקה ' חניות וכו, מדרכות, כבישים
 .האמורה

 .1:2500ידה רשים סביבה בקנה מת )3

 .תוכנית תאום מערכות המאפשרת לראות את שאר מערכות התברואה בבניין )4

י משרד ''מ ומאושרת ע''תוכנית סטנדרטית המתארת הטמנה של צוברי גפ )5
 .העבודה והרווחה



 ז" כסלו תשסג" ישני יום        
 2006 דצמבר 4             

 6020.21.4מיום  710'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

, מאיר חי בנימינוב, חנן בנימינוב, סבח יוסף, ליאת שוחט, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
 . עופר בוזי,דוד יוסף , יחשלמה אלמל,   דדושיצחק,  עוזי אהרוןד "עו

  .אברהם בורוכוב, יחזקאל שקד, ננה חן, אפי גוטמן, ד יעקב נחום"עו  :סריםח

 , ד יצחק ניסים"עו, יובל אמיר   :משתתפים

 :על סדר היום

 .אישור תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור .1

 .בקשתם של יצחק דדוש וננה חן למינויים כחברים בוועדה לענייני ביקורת .2

 )18:24הישיבה נפתחה בשעה (

  למתן תמיכות למוסדות ציבוראישור תבחינים - 1' סעיף מס

 :ראש העירייה

 . מבקש לאשר תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור

 . את הדבריםל העירייה להסביר "מבקש ממנכ

 :ל העירייה"מנכ

, ש"הנוהל של ועדת תמיכות מחייב שבצמוד לתבחינים תוגש חוות דעתו של היועמ
, לרוע המזל. נים שוויוניים והינם בהתאם להוראות כל דיןשמאשרת את היות התבחי

רנו את אישש ולא "נו של היועמוכריפרח כנראה מז, שבה דנו בתבחינים, בישיבה האחרונה
על מנת , על מנת להיות צמודים לנוהל הבאנו את הסעיף פעם נוספת. זה בצמוד לחוות דעתו

 . כמתחייב, ש"שיאושר בצמוד לחוות דעת של היועמ

ב לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד "התבחינים וחוות הדעת נשלחו לחברי המועצה ומצ
 . ממנו

 :דוד יוסף

הסתכלתי בפרוטוקולים ועשיתי ? להסביר על התבחיניםל של העירייה מתנדב "המנכממתי 
ל דיבר ולא הגזברית "לא המנכ, שיעורי בית בשביל הועדה וראיתי שלאורך רוב הישיבות

ל צריך להיות "אני לא מבין למה המנכ. ש הקודם"גם לא היועמ. ש דיבר" היועמדיברה ולא
אז , כאשר נשאלת לגבי ועדה להקצאת קרקע? להגיד לגבי התבחיניםמך ששק חבטות ומי 

בישיבה לפני כחודש אתה הודית שאולי יש ועדה . נה המחוז שיש ועדה כזאתוהשבת לממ
אני לא מבין . שלא ידוע לך על הקצאות, קעאבל אף פעם לא דנו על הקצאות קר, כזאת

 . ל צריך להסביר אותו"המנכ, מדוע הסעיף שהובא עכשיו על תבחינים



 2

 :ראש העירייה

: והן, מלבד שלוש נקודות שאחר כך נבדוק אותן, אני רואה את השאלה של דוד כפי שנוסחה
על דוד אסמכתא ל ומתי הוא ענה ולא ברור לי אם יש ל"המנכ, לפי דברי דוד ,מתי נשאל

של משרד המדיניות שבמסגרת , אני רק יכול לומר לדוד, ל מלפני חודש"תשובת המנכ
. יהפכו להיות ועדות של פקידיםועדות שונות , שתבוא לידי ביטוי גם בחקיקה חדשה, הפנים

, מסתכל מעת לעת על ספרי החוקואם דוד היה . לועדה כזוועדת התמיכות הפכה , ובינתיים
 ,אלא הוא ממלא תפקיד, ל אינו שק חבטות"והמנכסך לעצמו את השאלה הזאת אז היה חו

נשאל שיאמר מתי , במקום דיבורים כלליים, אני שוב מבקש מדוד. שהוטל עליו על פי דין
 . אשמח לבדוק אותה, ל ומתי ענה ואם יש אסמכתא מהתשובה והשאלה לפני חודש"המנכ

, ראש העיר השיב לו. מאני לחפש את הניירותוביקש מדוד ח, תה תשובהילדוד יוסף לא הי
שיצטייד בניירות שהוא מבקש להסתמך , כי דוד חמאני לא משרת שלו ומי שטוען טענה

 . עליהם

 : דדושיצחק

אני , אני שואל אותו שאלה ראשונה. ד יצחק ניסים"אני רוצה להתייחס לחוות הדעת של עו
קבוצת הנשים של רמת השרון עתירה . נ.כ. הגישה עמותת ל2001שבשנת , רוצה לומר לפני

נגד , נגד משרד הפנים, נגד השלטון המקומי, צ נגד המועצה המקומית רמת השרון"לבג
את העתירה הגישה העמותה . משרד המדע והספורט בנושא הקצאת משאבים שוויונית

 הרשויות: צ" קבע בג2.6.20004בפסק הדין מיום . ד רבקה מילר והילה מילר"באמצעות עוה
 מה יעל פ.  מקבוצת הגברים1.5-המקומיות חייבות לתמוך בספורט נשים בשיעור של כ

שהיא , יש פה בעצם החלטה מתקנת לטובת קבוצת הנשים, שאני הבנתי מההחלטה הזו
שמדברים על , גם פה באור יהודה. היא יותר חלשה מהגברים, צ"בעצם בתפיסה של בג

, שנשענת על ידי עיריית אור יהודה, חזקהקבוצה : אז יש לנו שתי קבוצות, תבחינים
אבל מצד , שלא נתמכת על ידי העירייה, שעיריית אור יהודה תומכת בה ויש קבוצה חלשה

אני , היגם שלה וגם של הקבוצה השני, כפי שאני רואה והולך לראות גם את המשחקים, שני
ומאוד רצינית היא שאפתנית , "מכבי אור יהודה"שקוראים לה , הירואה שהקבוצה השני

אתם לא נותנים לנו , שהנה, כדי להוכיח לעיריית אור יהודה, ורוצה להגיע להישגים ולדעתי
 . אבל אנחנו כן מגיעים להישגים וגם לנו מגיעים תקציבים, תקציבים

לקבל " מכבי אור יהודה"לא נראה לי שיש סיכוי לקבוצת , ש" שהכנת היועמ,לפי התבחינים
כי בכל מקרה אני חושב שצריך לקדם את , הולך להצביע בעד ההצעהאני . איזה נתח מהמנה

כשאני , זה מאוד מחמיא לי ומשמח אותי. אני גם הולך למשחקים וצופה בהם. הספורט
הייתי מבקש להתייחס גם , אבל אם מדברים על עיקרון השוויון, רואה שהם מנצחים

, אם יש ותק של עשר שנים. להכין קטגוריה ותק של קבוצה, ותק של הקבוצהול, לשוויון
 . כדי שהקבוצה הזאת תהיה להם נתח, לתת כמה אחוזים גם כן

 :עופר בוזי

 שהיו לי עם ראש העיר ,כי לאחר כמה שיחות, אני מקווה גם. אני רוצה לומר כמה מילים
שרוצה להתחלק אין כאן קבוצה . בשתי קבוצות הספורטשתימצא הדרך לתמיכה , בעניין

כי ישנה קבוצה , העירידוע גם לחברי מועצת . במחצית התמיכה, יכהבאופן שווה בתמ
וההרגשה  שגם למען הסדר הטוב, אך אני חושב, שבה העירייה תומכת, ת דומיננטיתייצוגי

" מכבי אור יהודה"גם אם העירייה תתמוך בקבוצת יהיה נכון , הטובה של שתי הקבוצות
 . תמיכה כלשהי
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 :ד יצחק ניסים"עו

הייתי רוצה להפנות . ל להשיב" אשיב גם לדוד יוסף לגבי הסמכות של המנכ,יאני בתשובת
, הוקמה ועדה מקצועית, ל מיוחד"שבהתאם לחוזר מנכ, את תשומת ליבו של דוד יוסף

שהכינה את התבחינים , ש וזו נקראת ועדה מקצועית"גזבר ויועמ, ל"שמונה את המנכ
שעניינים ,  שהעליתה אולי בדברים אחריםבשונ, ל יש בעניין הזה מה להגיד"וממילא למנכ

 .הקצאת קרקעות

שאלה עניינה ב, העתירה שמזכיר אותה כאן יצחק דדוש, באשר לדברים שהעלה יצחק דדוש
או לאמץ את הקריטריונים , יש לערוך קריטריוניםש מצא ש"וביהמלא היו קריטריונים ש

רכו קריטריונים שהם שבו נע, בשונה מהמקרה שלנו, של המשרד למדע תרבות וספורט
שבמקום שנערכו , ש קבע"שבו ביהמ, ד מאוחר יותר"שניתן פס, רוצה לומרואני שוויוניים 

. אין חובה להיות כבולים לקריטריונים של אחרים, קריטריונים שהם שוויוניים וברורים
למעשה , אם אנחנו נאמץ את ההצעה של דדוש ולהכין ותק של עשר שנים, במקרה שלנו

 . ה נפלה קבוצה אחת ביחס לקבוצה אחרתאנחנו פ

 מתייחסים לכל קבוצת ספורט באופן , שאנחנו קבענו אותם,הקריטריונים, מעבר לכך
כל בקשה . גישו בקשות לתמיכהיאני באופן אישי אינני יודע כמה אגודות ספורט . שוויוני

גם לאור , ראני סבו, לכן. וההמלצות יוגשו לאישור המועצהשתוגש תיבחן על ידי הועדה 
שמעלה איזושהי , על איזושהי בעיה ספציפיתהעובדה שמר דדוש לא הצביע בגוף התבחינים 

יש מקום להמליץ בפני החברים אני מוצא ש, הפליה לגבי קבוצה זו או אחרתאו /עמימות ו
 . כאן לקבל את התבחינים

 : דדושיצחק

אני . תר ותיק מגיע לו יותרלא התכוונתי שמי שיו, תקובעניין הו. ש לא הבין אותי"היועמ
 . התכוונתי מבחינת אחוזים

 :ראש העירייה

 לשם ,ש"שהיועמ, שבסך הכל הם מבקשים להצביע עבור דבר, הבנתי מכל החברים כאן
שאמר שהוא מצביע על כל דבר , שגם דוד יוסף, אז אני מצפה הפעם לכך.  מסכים לו,שינוי

אני , שהוא אמר שהוא תומך בעניין,  דדושיצחקשגם הוא יצביע בעד ו, ש תומך בו"שהיועמ
אני לא מכיר את דעתו והוא בוודאי יצביע , שלמה אלמליח. מצפה שגם הוא יצביע בעד

 . כרצונו

 :דוד יוסף

אני שואל את . 2007-שזה נוהל חדש שנכנס לגבי התבחינים ב, ש אמר" היועמ.שאלה טכנית
 ?האם למישהו ידוע על הנוהל הזה, חברי מועצת העיר

 ?למה רק לספורט, ש"אני שואל את היועמ

 :ד יצחק ניסים"עו

 שהופיעו בהצעת התקציב של שנה ,תבחינים ייקבעו על סמך נושאים, בהתאם לנוהל
במקרה הזה בשנה . 2007 שיוספו להצעת התקציב של שנת ,או בהתאם לנושאים, קודמת

אש העיר להקציב יתה שם הקצבה לעמותות ספורט וגם השנה נכלל על ידי ריהחולפת ה
 .לעמותות הספורט

שבו המרכז , העניין הזה נמצא בדיונים ברמה יותר כללית וארצית, סים"לגבי נושא המתנ
אלא לכלל הערים בארץ , זה לא רק נוגע לאור יהודה, לשלטון מקומי מעורב בנושא הזה
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ואנחנו ל בנושא הזה "הפניה שהופנתה למנכ, ואנחנו קיבלנו הנחיה בשלב הזה מעדי אלדר
  . ממתינים להתפתחות בנושא זה

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 חנן,  אהרוןעוזיד "עו,  דדושיצחק,  בנימינובמאיר חי,  בוזיעופר,  בוכבזהיצחקד "עו :בעד
 .  שוחטליאת,  יוסףסבח, בנימינוב

 . שלמה אלמליח :נגד

 . דוד יוסף :נמנע

 .ההצעה התקבלה :החלטה

 :ראש העירייה

, עבר לשבתהוא שבגלל אבל כנראה ,  הוכיח שמילה שלו זאת מילהאני שמח שדוד יוסף
 . תודעהוא יכול להפוך את , בצד השני של השולחן, בינתיים

 :עוזי אהרון

 . בלבד ההצבעה היא עקרונית על התבחיניםשחוזר על הודעתו מישיבה קודמת 

 כחברים בוועדה לענייני ביקורתבקשתם של יצחק דדוש וננה חן למינויים  - 2' סעיף מס

 :ראש העירייה

 .  דדוש להציג את הסעיף שלו לסדר היוםיצחקמבקש מ

 : דדושיצחק

לכן נבצר ממנה , ננה חן יש לה היום אירוע. אני וננה חן מבקשים להצטרף לועדת הביקורת
. יעקב נחום ואפי גוטמן, שלמה אלמליח, עד כמה שידוע לי, היום חברים. להגיע לישיבה

 . ביקשנו להיות שניים

 :ראש העירייה

. היא לא מתפקדת כמעט במשך שלוש שנים, חושב שועדת ביקורת היא ועדה חשובה ולצערי
שדדוש וננה יהיו , אני מוכן לקבל את האתגר,  דדוש מבקש להחליף חברים שםיצחקאם 
 . עדה ובלבד שיחליפו חבריםובו

 : דדושיצחק

, הועדה לא מתפקדת כמו שצריך ואי לכך. צריךלדעתי הועדה צריכה לתפקד כמו ש
שיש יותר מדי , חבר מועצת העיר, לגבי תגובתו של חנן בנימינוב. דה תוסיףעוהצטרפותי לו

מי שהולך להיכנס ורוצה להיכנס הוא לא חבר אופוזיציה וגם , עדה ולכןוחברי אופוזיציה בו
ראש העיר הדיח חבר מסיעת מכיוון שסיעת הליכוד היא בקואליציה ו, לא חבר קואליציה

יכול לקבל שום תפקיד בשום שלא , כחבר מועצה, לכן. שהיו בקואליציה, מתפקידיוהליכוד 
אז אני , ראש העיר הוציא אותו מכל התפקידים שלו בעירייה, מכיוון ששוב, ועדה בעירייה

, רתועדה אחואם ראש העיר יציע לצרף אותי ל.  הועדותתמבקש לשרת את העירייה גם באח
 . אקבל זאת בשמחה
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 :ראש העירייה

 דדוש שכנע אותי כל כך טוב להרחיב את ועדת הביקורת ואנחנו עכשיו נמצאים יצחק
 אני ממליץ למועצה להצביע בעד .צריך תגבורת להתקפהוה של הקדנציה יבמחצית השני

עד ס וחבר ו"משום שננה היא ועד מנהל מתנ, אבל יש בעיה עם ננה, דדוש לועדת ביקורת
ומספר זוגי בועדת ביקורת הוא בלתי . ס לא יכול להיות חבר בועדת ביקורת"מנהל מתנ

 . אפשרי

מדוע היא  וזה טעם נוסף ת המועצהשננה בינתיים עוד לא התפטרה מהנהל, אני חייב לציין
 . לא יכולה בינתיים להיות בועדת הביקורת

או ,  התפקידים האלהכאשר ננה תהיה כאן בישיבה והיא תאמר שהיא מתפטרת משני
 . יבדקו הדברים מחדש, לפחות מהנהלת העירייה

 .  דדוש להשתדל עבורו אצל אחד משלושת החברים לאפשר חילופיןיצחקאני מבטיח ל

 .ההצעה יורדת מסדר היום

 :שלמה אלמליח

ידוע שחבר מועצה רוצה להגיד . שמשנה סדרי בראשית,  אני מתפלא על ראש העיר–' א
 . במיוחד שזאת ישיבה מן המניין, ניתנת לו הזכות לדבר, שיבההודעה לפני הי

תה י הי6.11.2006-שב, אני רוצה להביא לידיעת החברים, לפני שאתייחס לסעיף שמדובר בו
 לא כתוב באיזה שעה נפתחה , שקיבלנו,בפרוטוקול. אמורה להתקיים ישיבה מן המניין

 18:07-ראש העיר נכנס לחדר הישיבות ב. 18:10 - ב–כתוב רק מתי נסגרה הישיבה , הישיבה
 . ואחרי דקה סגר את הישיבה

נוסף .  שקבע ראש העיר,רוב הישיבות נפתחו אחרי הזמן. לא כתוב מתי נפתחה הישיבה
 . יש ישיבות שנפתחו לאחר הזמן בעשרים דקות, לזה

 . שלראש העיר לא היה עניין לקיים את הישיבה, אני חושב

 . גם מזה הוא מתעלם. ישיבה מן המנייןפעם בחודש  לקיים ראש העיר חייב לפי החוק

 :ראש העירייה

ממילא אין שעה , ישיבה שלא נפתחה, שלא נרשמה בפרוטוקול, ביחס לשעת פתיחת הישיבה
 . יש רק שעה לנעילתה, לפתיחתה ולכן

רתו ישבו מאחורי הפתח וסיכלו את קיום הישיבה על ידי ושלמה אלמליח וחב, שנית
, שלמה: "אחרי שקראנו לפני סגירת הישיבה, לא ברור לי על מה שלמה מליןעזיבתם ו

 . לא היה קול ולא היה עונה" שלמה, שלמה

אני חושב שהסעיפים מדברים בעד , באשר לנקודה אם ראש העירייה היה לו עניין בישיבה
 ערר ד מאירי לועדת"ורציתי למנות את עו, ר ועדת תנועה"רציתי למנות את סבח ליו. עצמם

ששלמה לא חושש שראש העיר , אני מניח. נווה רביןבשכונת ורציתי לתת שם לבית ספר 
שבסופו של דברים הנושאים האלה , והעובדה היא. כותב נושאים על מנת לא לרצות בהם

 . עברו יותר מאוחר

 הייתי במקומו מתלונן לממונה על .מה לא הייתי מעלה את הנקודה הזאתאני במקום של
, כי זו באמת נקודה קצת יותר רצינית, רון לבדוקבותב מכתב ומבקש מיוסי המחוז וכ

זוהי פשלה בסדר גודל שמצדיק לפחות מכתב . מאשר להעלות אותה סתם בישיבת מועצה
 . אחד של נאמי ונדמה לי שלא היה כזה
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 :שלמה אלמליח

 . הבאור יהודההימורים שיש על " ידיעות אחרונות" פורסם בעיתון שבועייםלפני 

אלה , למען האמת. עד היום לא ראיתי את הכתבה, כתבהאני את האמת לא ראיתי את ה
לא שהכתבה לא הוסיפה כבוד לעיר ו, שמעתי מתושבי אור יהודה. הדברים שאני אומר
 . ההיפך הוא. לחברי מועצת העיר

 )19:09עופר בוזי עזב את הישיבה בשעה (

עם לב טוב , חמים, טוביםיש כאן תושבים , אן פשעאין כ, כי אין זנות בעיר, אני חייב להעיד
 . וגם ילדים טובים בעיר

כנציגי , עומק הלב על הכתבה ועל פגיעה בנו מהאני מוח, אני אומר לכם, אבל חברים יקרים
, אשר התקיימה בהיכל התרבות אור יהודה, אבל בישיבה הראשונה של מועצת העיר. ציבור

התרעתי והזהרתי לפני . מן קזינו בעיר,  כי יש הימוריםיאמרתי את דברי, לפני שלוש שנים
 לא חינוכי ולא תרבותי כי זה, קזינו בעיר, שיש הימורים, שלוש שנים בישיבה הראשונה

וביקשתי להוקיע את הנושא הזה מסדר היום ולטפל מול כל הגורמים ומאז ועד יום זה לא 
 . אלא גדל, טופל הנושא

 . זאת תעודת עניות לנו, לחבריםאני רוצה לומר , לסיום דבריי

 )19:12דוד יוסף עזב את הישיבה בשעה (

 :ראש העירייה

אבל , שידעתי שהוא הולך רגל בעיר ביום במסגרת עבודתו, אני רוצה לומר לשלמה אלמליח
 .ע על מקומות הימורים באור יהודהלא יוד, בניגוד לו, ואני, לא ידעתי שהוא הולך רכיל

ואני מוכן ללכת שלמה מוציא דיבה רעה , ימורים שהתרחבו בעירכאשר שלמה מדבר על ה
שאני לא , יראה לי איפה יש מועדוני הימוריםשלמה  כדי ש, הלילה הזה, עם שלמה הלילה

 .יודע עליהם

 ,אבל בלי דברי שלמה .לא יודע מה שלמה אמר בישיבה הראשונה של מועצת העיראני 
 ואם ,ככל שהיו,  לפני שנתייםבאור יהודה יםמועדוני המשחקמשטרת ישראל ביערה את כל 

שאני , צדדי, זניח, יכול להיות מקום קטןהוא , יש היום באור יהודה מקום שבו משחקים
 .לא מכיר אותו והמשטרה לא מכירה אותו

, בלי לשים מחסום ללשונו הארוכה, בלי חשבון, כאשר שלמה מוציא את דיבת העיר רעה
כדי , קח אותנו ואני מצפה שחברי המועצה ילכו יחד איתנואני מצפה שהערב הזה שלמה יי

חייב מת, אדם שמוציא דיבה על אור יהודה והוא עוד חבר מועצה. לראות איפה יש הימורים
 . אז הוא יוציא את עצמו זכאי, בנפשו ואם הוא יראה לנו

 :שלמה אלמליח

דר יום דין וחשבון של ראש העיר הציע שעמד על ס, 13.11.2006 -ב, בישיבה שלא מן המניין
הבאנו , הועדה עם המבקר, לאחר שאנחנו, לפי החוק, אני חושב. 2004נת שמבקר העירייה ל

שהמועצה , אני חושב שלפי החוק, ביקשנו שזה יובא לסדר היום, את הנושא למועצת העיר
. שהיא תדון, שהועדה שהוקמה תתקן את הליקויים, ראש העיר הציע. ח"צריכה לדון בדו

ותביא את המסקנות שלה ח "שהועדה תדון בכל הדו, אני מציע אחרת, כך אני מביןאם 
 .למועצה
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 :ראש העירייה

למלא חסרים של ישיבה קודמת ואם שלמה מבקש לתקן החלטה כזו לא נועדה ישיבה 
, וק את מה שהיה קודם וזה לא המקום היום ואז נבדשיביא הצעה מסודרת לסדר, קודמת

 .  לדעת מה החלטנו ומה הנימוקים לכך,באין ניירות לפנינו

 :שלמה אלמליח

שהצטרפותם , אני חושב. שדובר עליה היום, מבקש להתייחס לנושא חברי ועדת הביקורת
שהועדה יהיה לה הערכה ועדה תיתן תגבור בעבודה ואני חושב ו דדוש וננה חן ליצחקשל 

 .בנושא הזה

, ס"נהלת העירייה ומהנהלת המתנשאמר שננה צריכה להתפטר מה, לדבריו של ראש העיר
ס "ר הנהלת המתנ"שבזמנו אני כיהנתי כחבר מועצת העיר וגם סגן יו, אני רוצה להזכיר

שננה תהיה חושש ראש העיר , משום מה. והייתי שנים רבות עם סבח יוסף בועדת הביקורת
 . דדושיצחקועדה עם וב

, ש וחברת מועצת העיר ננה חן דדויצחק, ששני החברים שביקשו, אני מציע שיעמוד להצבעה
 . יהיו בועדה

 . אני הייתי חבר הנהלה וגם חבר ועדת ביקורת

 :ראש העירייה

 . מביע תמיהה על אפשרות כזאת ויבדוק אם אכן היה כדבר הזה

 )19:21הישיבה נסגרה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה עולות מינהל ולוגיסטיקהמתאם פ



 ז"ז כסלו תשס" חמישי טיום         
 2006 דצמבר 7              

 6020.21.7מיום  810'  מסמן המניין ול ישיבת מועצהפרוטוק

מאיר חי ,  סבח יוסף, ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ד יצחק בוכבזה"עו :נוכחים
 .עופר בוזי, יחזקאל שקד, עוזי אהרוןד "עו, בנימינוב

חנן , ד יעקב נחום"עו,  דדושיצחק, אפי גוטמן, ננה חן, שלמה אלמליח :חסרים
  .דוד יוסף, בנימינוב

  .רמי בן סעדון   :משתתפים

 :על סדר היום

מחזור וגיוס הלוואות אישור תנאי משכון להלוואות מבנק אוצר השלטון המקומי ל 
 .תכנית הבראהבמסגרת 

 )18:09הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

, מבנק אוצר השלטון המקומי ₪ 12,000,000בסך   הלוואותקבלתמבקש לאשר  
ח נוספים הלוואה במסגרת " מלש6; ח לכיסוי גרעון מצטבר" מלש6: קה הבאהובחל

רעון ולתוכנית ילתקציב בלתי רגיל שאישרנו לכיסוי גבהתאם , תוכנית הבראה
 . הבראהה

 :תנאי ההלוואה הם כדלקמן

 .5.65%ריבית עד  •

 .רכןים לצ למדד המחיר–הצמדה  •

 . שנה15 -תקופה  •
 .תיתכן אפשרות לגרייס שנה •

 מיום 104' אושרו על ידי המועצה בישיבתה מס, רים למחזור וגיוס ההלוואות"התב
13.11.2006. 

, אנחנו מקווים לקבל את ההלוואה הזאת בתחילת שבוע הבא ולהיכנס לגל חדש
 יכול לבשר למועצת אני. לסיים שנת כספים טוב יותר ולפתוח אותה עוד יותר טוב

שבאתר מנהל מקרקעי ישראל באינטרנט אפשר לראות סוף סוף את שיווק , העיר
ה הדרומי ואפשר לראות את היטלי הפיתוח שנקבל מיד עם יהמגרשים באזור התעשי

 . עם בקשות ההיתר לבניהשיווק המגרשים וכמובן יתר ההיטלים ישולמו 

 )18:11  בשעהדוד יוסף הצטרף(

 . 7בסימן ,  תיפתח במזל2007ששנת אני מקווה 

עותק . ששלחתי היום מכתב לשלמה אלמליח, אני מבקש לעדכן את חברי מועצת העיר
 .ב לפרוטוקול"חד מהחברים והוא מצנשלח לכל א
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 )18:12חנן בנימינוב הצטרף לישיבה בשעה (

באשר הוא חוטא כלפי העיר שלנו ולא , אני רואה את דברי שלמה אלמליח בחומרה
 אחת דתו ,ובמקום הזה העיר שלנו היא ערך קדוש ומי שפוגע בו. כלפי מי מאיתנו

 .להוקיע אותו וכך עשיתי

 :יוסף סבח

אני מצטרף לדבריו של ראש העיר ואני חושב ששלמה אלמליח צריך לבוא להתנצל 
ביקשנו משלמה אחרי הישיבה שנצא . בפני חברי מועצת העיר ובפני כל תושבי העיר

להוכיח לנו איפה יש מקומות עם הימורים והוא לא עמד מאחורי ,  ביישובאיתו לסיור
 . דבריו

 :דוד יוסף

 אלמלא סבח ביקש את ההתנצלות של שלמה ,לא הייתי מתייחס להערה הזאת
אני קראתי את הפרוטוקול וראיתי ששלמה אלמליח התחיל בפתיח שלו . אלמליח

לאחר מכן . ן פה פשע באור יהודהאי, שהוא יודע שאין פה זנות באור יהודה, ואמר
אבל שמע , הוא לא ראה את הכתבה, יתה כתבה בעיתוןי שידוע לו שההוא אמר

 .מאנשים לגבי הכתבה

בעמוד הראשון לאורך כל , אני מחזיק ביד את העיתון המקומי של ידיעות אחרונות
, אני מבקש. בערב בירת ההימורים, בבוקר בירת המסעדות: אור יהודה. העמוד

בגוף : ואני מצטט מגוף הכתבה. לצטט למה אלמליח לא צריך להתנצל, רשותכםב
אור יהודה איך הפכה העיר לבירת : "הכותרת. הכתבה שני עמודים בתוך העיתון

 העיר אור יהודה הפכה לבירת משחקי הבינגו ומכונות –ההימורים של מרכז הארץ 
המרים ולמרות עשרות מ, מכל רחבי גוש דן מגיעים אליה. המזל של מרכז הארץ
ענף ההימורים הבלתי חוקיים בעיר חי וקיים ומגלגל עשרות , פשיטות של המשטרה

 20-נסגרו על ידי המשטרה כ, למשל, רק בשנה האחרונה. אלפי שקלים מדי ערב
. שולחנות הימורים ומכונות מזל, ששימשו לטובת משחקי בינגו, מחסנים ואולמות

צץ לו תוך זמן קצר , סגראך על כל מקום שנ. לי העיריה בשוירובם בשני אזורי התעש
היא , אחת הסיבות שאור יהודה נבחרה כיעד מועדף לתעשיות ההימורים...אחד חדש

מדובר באזורים מרוחקים . ה הגדולים שנבנו בה בשנים האחרונותיאזורי התעשי
ב הנגישות של הישו: גורם נוסף. ושוממים בשעות הלילה ושאין בהם בעיות חניה

עיקר ההימורים נעשים באמצעות משחקי בינגו . לכבישים המהירים במרכז הארץ
שמחפשים בידור , כאשר רבים מהמהמרים הם גברים ונשים בגיל העמידה, המוניים

נים באור והמתגלגלים מדי ערב במועד, למרות סכומי הכסף הגדולים... וכסף קל
לדברי . מתברר כי המשטרה מצליחה להחרים רק מקצת מאותם סכומים, יהודה

 40-רק בשנה האחרונה נעצרו כ, המפקד החדש של תחנת מסובים, צ עמי דהן"סנ
ונגד חלקם אף  ,מרביתם באור יהודה, בהפעלת מרכזי הימורים בבקעת אונוחשודים 

 . "הוגשו כתבי אישום



 4

 ולא האני לא מכיר לא עשר". לך לתגובה של ראש העירייהאני מדלג על הכתבה והו
, אני רק יודע. השיואפילו לא חמ, שבהם עסקו בעבר בהימורים, עשרים מקומות בעיר

היו מספר מקומות שעסקו . שלפני שלוש שנים טיפלה המשטרה בתופעה הזו
 אם יש. גרה את התופעהיהמשטרה פעלה בנחרצות ומ, ככל שאני יודע. בהימורים

ראש רשות . לא ידוע לי עליה ויש לפנות למשטרה בעניין, פעילות חדשה מסוג זה
מקומית אינו נותן רישיונות לעסקים כאלה וכל פעולה כזו מעצם טבעה מתנהלת 

כך . המשטרה היא הגורם המטפל, לפיכך. בזמנים ובמקומות שהעירייה לא מגיעה
 ".נעשה בעבר ואני משער שכך יהיה בעתיד

תה תגובה מצד ישאולי אלמליח התכוון שכתבה שפורסמה ולא הי, ול לומראני רק יכ
שמתרחשים אחרי שעות פעילות העירייה , תגובה שהמקומות האלה מטבעם, העירייה

אז הוא הבין שכנראה קיימים , זו תגובה שלא נראית עניינית, ובמקומות מרוחקים
 האחרונות לא שמעתי שבמשך השנים, עד הכתבה הזאת אני מוכן להודות. הימורים

 . לא שמעתי על הימורים באור יהודה. על הימורים

 :ראש העירייה

' דוד יוסף ממחזר את הכתבה ובשביל לדעת מה כתוב בכתבה למדנו לקרוא בכיתה ג
פירוש כוונותיו של אלמליח אינו לעניין ודוד יוסף נאחז . ואיננו זקוקים לדוד יוסף

 . ברים שלא נמצאים בפניוברוח הקודש ובזיכרונו כדי לפרש ד

,  לפני שלוש שניםהתרעתי והזהרתי": אלמליח אמר. בפרוטוקול הדברים ברורים
, יום זה לא טופל הנושאהועד ומאז ... שיש הימורים קזינו בעיר, בישיבה הראשונה

 ".אלא גדל

כדי שלא תהיינה אי הבנות ולא יגיד לא , והם הוקראו לואלה דבריו של אלמליח 
את לא הסביר כוונות וגם לא השתדל להוכיח , לא הבהיר, למליח לא תיקןאמרתי וא

 . טענותיו

אלא ,  לכתב לא היו עובדות מהיום. דוד יוסף מראה רק דבר פשוט,בציטוט הכתבה
כמו שמישהו אחר הזמין לעשות כתבה על , כנראה מישהו הזמין אותו לעשות כתבה

הזמין כתב לעשות , י זה אותו אדםכמו שמישהו שלישי ואול, בית הספר הטכנולוגי
, והייתי צריך להסתובב עם הכתבכתבה על מתן קרוואנים של גני ילדים לבתי כנסת 

ה הכל הי, הכתב של הקזינו לא בא להסתובב איתי .להראות לו שאין דברים כאלה
 .מוכן לו וקיבל את תשובתי בכתב

בפילוסופיה מה גורמים הוא מדבר באופן כללי , צ דהן"אם תשימו לב לדבריו של סנ
הוא התייחס באופן כללי מתוך השכלתו ובקיאותו . 'פשע וכו, זנות, ני ההימוריםומועד

 .כאיש משטרה

, אבל כמו שאני מגיב לכל דבר, הרי דוד יוסף לא יודע מה אני עושה כל יום בעירייה
הגבתי גם לכתבה הזאת וכתבתי לידיעות אחרונות את , אפילו למכתבי חיים נאמי

אשמח גם לשמוע את הערכתו , אשר כתבתי ואשמח לתת את התגובה גם לדוד יוסף
 .דפס לתוך הפרוטוקול לידיעת כולםהתגובה תו. המקצועית על התגובה הזאת
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לא מסכים לדרישה , ששומע את דיבת אור יהודה, מדוע דוד יוסףלא ברור לי , לכן
ף לאלמליח בריתות מהסוג הזה אלא אם כן יש בין דוד יוס, הפשוטה שאלמליח יתנצל

 . שייחס נאמי לדוד יוסף עם ראש העיר

 . נחזור לסדר היום

 :מזל זרחיה

ב ומהווה "מפורטים במסמך המצ, על פי דרישות הבנק, תנאי המשכון ותנאי ההלוואה
 .  לפקודת העיריות201בהתאם לסעיף , וכן, חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול

 :ראש העירייה

 ?מי בעד

 .  אחד פה:בעד

 .  ההצעה התקבלה:החלטה

 )18:41הישיבה נסגרה בשעה ( 

________________________ _________________ 
 ד"עו,   יצחק בוכבזה חמאני דוד

 ראש העירייה מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה


