יום שני י"א טבת תשס"ז
 1ינואר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  109מיום 1.1.2007
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,ליאת שוחט ,יחזקאל
שקד ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,יצחק דדוש.
חסרים :סבח יוסף ,עופר בוזי ,אפי גוטמן ,דוד יוסף ,יעקב נחום ,ננה חן ,מאיר חי
בנימינוב.
משתתפים :רמי בן סעדון ,עו"ד יצחק ניסים.
על סדר היום:
 .1תיקון פרוטוקול  - 107לבקשת דוד יוסף.
 .2אישור המלצות וועדת שמות:
א .שינוי שם גן ילדים "חרוב" ל"גן רבקה" על שם רבקה בן פורת ז"ל.
ב .קביעת שלט בסמוך לביכנ"ס "תפארת ישראל" להנצחה וביטוי תרומתם של
עולי תורכיה ביסוד העיר.
ג .שם לרחוב החדש בין עורף רח' הראשונים לבין אזור התעשייה הצפוני  -רח'
"האוניברסיטה".
)הישיבה נפתחה בשעה (18:06
סעיף מס'  - 1תיקון פרוטוקול  - 107לבקשת דוד יוסף
ראש העירייה:
בהיעדר המבקש ,תעבור בקשתו לתיקון לישיבה הבאה.
סעיף מס'  - 2אישור המלצות וועדת שמות
ראש העירייה:
מבקש אישור המועצה להמלצות וועדת שמות ,המפורטות להלן:
א .שינוי שם גן ילדים "חרוב" ל"גן רבקה" על שם רבקה בן פורת ז"ל.
ב .קביעת שלט בסמוך לביכנ"ס "תפארת ישראל" להנצחה וביטוי תרומתם של עולי
תורכיה ביסוד העיר.
ג .שם לרחוב החדש בין עורף רח' הראשונים לבין אזור התעשייה הצפוני  -רח'
"האוניברסיטה".
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מבקש לאמץ את החלטות ועדת השמות על שינוי שמו של גן הילדים "חרוב" ל"גן
רבקה" ,על שם רבקה בן פורת ז"ל.
שלמה אלמליח:
ראש העיר לא נותן לי זכות דיבור ולכן אני עוזב את הישיבה.
שלמה אלמליח מגיש לראש העירייה מכתבים ודפי עיתון ומבקש לצרף אותם
לפרוטוקול.

)שלמה אלמליח עזב את הישיבה בשעה (18:12
יחזקאל שקד:
שלושת השמות האלו התקבלו בישיבת ועדת שמות שהתקיימה בחודש מאי .אני
מבקש לשנות את הרכב חברי ועדת שמות ,היות וזימנו שתי ישיבות ובשתי הישיבות
לא הופיעו החברים .נביא את זה לסדר היום לישיבה הבאה .ישנן עדיין בקשות ,שאנו
רוצים להעלות אותם לסדר היום בוועדה.
ליאת שוחט:
יש לי שאלה ליחזקאל שקד .סעיף  – 1שינוי שם גן חרוב ,האם השם "חרוב" נמחק
לחלוטין ,או שנשאר שם "גן חרוב – רבקה פורת"?
יחזקאל שקד:
זה המועצה צריכה להחליט.
ראש העירייה:
גן הילדים יקרא גן רבקה ,על שם רבקה בן פורת.
מי בעד אישור שלושת המלצות וועדת השמות?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
שלושת המלצות וועדת השמות אושרו פה אחד.
)הישיבה נסגרה בשעה (18:16

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

_________________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום שלישי י"ב טבת תשס"ז
 2ינואר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  110מיום 2.1.2007
נוכחים :עו"ד בוכבזה יצחק ,עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,יחזקאל שקד ,מאיר חי
בנימינוב ,חנן בנימינוב ,סבח יוסף ,ליאת שוחט.
חסרים :שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,יצחק דדוש ,דוד יוסף ,ננה חן ,עו"ד עוזי אהרון,
עו"ד יעקב נחום.
משתתפים :מזל זרחיה ,עו"ד יצחק ניסים ,יובל אמיר ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
 .1אישור לנטילת אשראי לזמן קצר מהבנקים ,כמפורט להלן:
א .מבנק הפועלים סך .₪ 1,400,000
ב .מבנק אוצר השלטון המקומי עד סך .₪ 6,500,000
 .2הגדלה לתב"ר מס'  – 1025תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת העצמאות ירושלים
בסך .₪ 720,000
 .3תב"ר מס'  1057תכנון רח' ההגנה בקטע קפלן ומורשת בבל בסך

.₪ 270,000

 .4הגדלה לתב"ר  – 975מיגון אקוסטי לבי"ס ארזים בסך

.₪ 105,374

 .5הגדלה לתב"ר מס'  – 976מיגון אקוסטי בי"ס פרדס בסך

.₪ 104,694

 .6הגדלה לתב"ר  – 959מיגון אקוסטי גני ילדים רש"ת בסך

4,000

.₪

 .7אישור תב"ר  1023שפור ושיפוץ חצר בי"ס סעדיה גאון על סך

.₪ 450,000

 .8הגדלת תב"ר  - 864מועדון פיס לגיל הזהב בסך

.₪ 120,000

 .9תב"ר  – 1061סימון כבישים והתקני בטיחות בסך

.₪ 63,306

)הישיבה נפתחה בשעה (18:30
סעיף מס'  - 1תב"ר  1057תכנון רח' ההגנה בקטע קפלן-מורשת בבל בסך ₪ 270,000
ראש העירייה:
מבקש אישור לנטילת אשראי לזמן קצר מבנק הפועלים ומבנק אוצר השלטון
המקומי ,כמפורט להלן:
א .מבנק הפועלים בסך .₪ 1,400,000
ב .מבנק אוצר השלטון המקומי עד לסך .₪ 6,500,000
הבקשה לאישור נטילת אשראי ,נשלחה לחברי המועצה ביום חמישי .28.12.2006
וועדת הכספים המליצה למועצה לדון ולאשר.
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לשאלה ,מובהר כי תנאי האשראי הם בריבית המקובלת לאשראי בנקאי.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה ,המועצה אישרה נטילת אשראי מהבנקים.
סעיפים  2עד  - 9תב"רים
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"רים והגדלה לתב"רים בסעיפים  ,9 - 2כמפורט להלן.
הבקשות לאישור התב"רים בסעיפים  ,9 - 2נשלחו לחברי המועצה לפני יותר מ10 -
ימים.
וועדת הכספים המליצה למועצה לדון בתב"רים ולאשרם.
 .2הגדלה לתב"ר מס'  – 1025תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת העצמאות ירושלים
בסך .₪ 720,000
מקורות המימון:
₪ 420,000
א .משרד התחבורה בסך
₪ 300,000
ב .קרנות הרשות בסך
₪ 720,000
סה"כ
 .3תב"ר מס'  1057תכנון רח' ההגנה בקטע קפלן ומורשת בבל בסך .₪ 270,000
מקורות המימון:
₪ 120,000
א .משרד התחבורה בסך
₪ 150,000
ב .קרנות הרשות בסך
₪ 270,000
סה"כ
 .4הגדלה לתב"ר  – 975מיגון אקוסטי לבי"ס ארזים בסך
מקורות המימון:
₪ 94,837
א .רשות שדות התעופה
₪ 10,537
ב .קרנות הרשות
₪ 105,374
סה"כ

.₪ 105,374

 .5הגדלה לתב"ר מס'  – 976מיגון אקוסטי בי"ס פרדס בסך
מקורות המימון:
₪ 94,225
א .רשות שדות התעופה
₪ 10,469
ב .קרנות הרשות
₪ 104,694
סה"כ

.₪ 104,694
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 .6הגדלה לתב"ר  – 959מיגון אקוסטי גני ילדים רש"ת.
מקור המימון  -רשות שדות התעופה .₪ 4,000
 .7אישור תב"ר  1023שפור ושיפוץ חצר בי"ס סעדיה גאון על סך .₪ 450,000
מקור המימון  -משרד החינוך.
 .8הגדלת תב"ר  - 864מועדון פיס לגיל הזהב בסך
מקור המימון – קרנות הרשות.

.₪ 120,000

 .9תב"ר  – 1061סימון כבישים והתקני בטיחות בסך
מקורות המימון:

.₪ 63,306

א 70% .משרד התחבורה
ב 30% .קרנות הרשות ו/או תקציב אחר
סה"כ

₪ 44,314
₪ 18,992
₪ 63,306

חברי מועצת העיר שאלו שאלות ביחס לכל תב"ר והגזברית ומנכ"ל השיבו.
מי בעד?
בעד :פה אחד
החלטה :ההצעה התקבלה ,התב"רים אושרו.
)הישיבה נסגרה בשעה (18:39

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

_________________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום חמישי כ"א טבת תשס"ז
 11ינואר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  111מיום 11.1.2007
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,מאיר חי
בנימינוב ,חנן בנימינוב ,סבח יוסף ,יחזקאל שקד ,עו"ד עוזי אהרון.
חסרים :דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,יצחק דדוש ,ננה חן.
משתתפים :רמי בן סעדון ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה.
על סדר היום:
 .1אישור תנאים למחזור הלוואות בבנק הפועלים ,כולל אישור תנאי משכון לפי
דרישות הבנק.
 .2אישור תנאי משכון לנטילת אשראי לזמן קצר מבנק הפועלים בסך .₪ 1,400,000
 .3אישור תנאי משכון לאשראי לזמן קצר בבנק אוצר השלטון המקומי ,עפ"י דרישות
הבנק.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:25
סעיף מס'  - 1אישור תנאים למחזור הלוואות בבנק הפועלים ,כולל אישור תנאי
משכון לפי דרישות הבנק
ראש העירייה:
מבקש לאשר נטילת הלוואה מבנק הפועלים עד סך  ₪ 7,000,000למחזור הלוואות
בבנק הפועלים.
תנאי ההלוואה 15 :שנה צמודת מדד; פירעונות שוטפים בריבית עד .6.5%
תנאי משכון :משכון הכנסות עצמיות וכן המחאת זכות על כל הכספים המגיעים
לעירייה מבנק הפועלים.
תנאי המשכון על פי דרישת הבנק וכן לפי סעיף  201לפקודת העיריות.
ההלוואה ותנאי המשכון יאשרו בתב"ר על ידי משרד הפנים כתנאי לביצועם.
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 2אישור תנאי משכון לנטילת אשראי לזמן קצר מבנק הפועלים בסך
₪ 1,400,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תנאי משכון לנטילת אשראי לזמן קצר מבנק הפועלים בסך .₪ 1,400,000
תנאי המשכון :משכון הכנסות עצמיות על פי נוסח המשכון הנדרש על ידי הבנק ומצ"ב
לפרוטוקול.
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
קיים היתר של משרד הפנים לקבלת ההלוואה ומשכון הכנסות עצמיות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3אישור תנאי משכון לאשראי לזמן קצר בבנק אוצר השלטון המקומי,
עפ"י דרישות הבנק
ראש העירייה:
מבקש לאשר תנאי משכון לאשראי לזמן קצר בבנק אוצר השלטון המקומי ,עפ"י
דרישות הבנק.
תנאי המשכון :משכון הכנסות עצמיות על פי נוסח המשכון הנדרש על ידי הבנק ומצ"ב
לפרוטוקול.
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
קיים היתר של משרד הפנים לקבלת ההלוואה ומשכון הכנסות עצמיות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
)הישיבה נסגרה בשעה (19:33

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

_________________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום ראשון ט' שבט תשס"ז
 28ינואר 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  112מיום 28.1.07
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,עוזי אהרון ,מאיר חי
בנימינוב ,חנן בנימינוב ,עופר בוזי ,סבח יוסף,
חסרים :דוד יוסף ,אפי גוטמן ,עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,איציק דדוש ,ננה חן,
יחזקאל שקד,
משתתפים :אמיר יובל ,מזל זרחיה ,עו"ד יצחק ניסים ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
אישור תב"רים לשנת .2007
)הישיבה נפתחה בשעה (18:05
ראש העירייה:
מבקש לאשר את התב"רים שהוגשו לחברים לשנת  .2007ברשימה המצ"ב לפרוטוקול
הוכנס תיקון שלי המצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הסכומים הנקובים בתב"רים הם קצה הגבול העליון של כל תב"ר ,מקורותיו של כל
תב"ר הם בהתאם למפורט בטבלה וכן ,רשאית העירייה בקרנות והלוואות ליטול עד 5
מלש"ח הלוואות למימוש התב"רים .כמובן שההלוואה ,ככל שתתבקש ,תובא לאישור
על תנאיה.
עו"ד יצחק ניסים:
לשאלת היועמ"ש ,האם מדובר בהוספת תב"רים חדשים ,שלא היו ברשימה הקודמת?
ראש העירייה:
מדובר בשניים ,שלושה תב"רים ,שחלקם אושרו כבר בעבר ואני מבקש להכניסם
לרשימה ,כדי שהרשימה תהיה תוכנית עבודה כוללת .תוספת להצעה המקורית היא
חלק מדינאמיקה של דיון ואין שוני אם התוספת באה מהמציע ,או מאחרים ,מבחינת
העניין.
אני רק הכנתי רשימה מתוקנת מראש ,כדי שהנייר ייצא מסודר כבר מלכתחילה ולא
נתחיל להוסיף עליו בכתב יד.
מזל זרחיה:
מציינת שנוסף לרשימת התב"רים תב"ר מס'  – 1053הקמת תעלת ניקוז עורף רחוב
הראשונים ,שזה כבר אושר בישיבה קודמת וזה רק למען הסדר הטוב ,להכניס את זה
ברשימה הכוללת.

כמו כן ,סימון כבישים במס'  – 39סך התקציב הוגדל ל 240-אלש"ח ,לבקשת החברים.
 140אלש"ח ממשרד התחבורה ו 100-אלש"ח מקרנות הרשות או מהלוואות פיתוח.
בשורה  - 57מרכז מורשת לוב –  800אלש"ח עלות –  150אלש"ח קרנות הרשות או
הלוואות ו 650-אלש"ח אחר.
שורה  – 61בינוי והרחבת משרדי הנהלת המתנ"ס – סה"כ תקציב  800אלש"ח – 350
אלש"ח מקרנות או מהלוואות ו 450-אלש"ח מהמקורות מהמתנ"ס.
)יחזקאל שקד הצטרף לישיבה בשעה (18:15
שורה  – 32שיפוץ בניין סמטת האיריס – הוגדל מ 140-אלש"ח ל 200-אלש"ח60 .
אלש"ח קרנות או הלוואות ו 140-אלש"ח אחר.
כמו כן ,יתווסף לרשימת התב"רים סך של  500אלש"ח להקמת מרכז קהילתי תורני
מקרנות הרשות או מהלוואות פיתוח.
ראש העירייה:
אני רוצה לציין ולומר ,שבשונה מהשנתיים האחרונות ,אנחנו צפויים להכנסות גדולות
של פיתוח והסנונית הראשונה תהיה כבר בתוך  50יום ,כ 18-מלש"ח ,שתקבל העירייה
מיידית ,על חשבון מגרשים שנרכשו ולפי המגעים עם הזוכים ,מדובר בחברות
המעוניינות לבנות עוד השנה והסכום הראשוני יוכפל עם בקשת ההיתרים.
מדובר בחברות מבוססות שרכשו את הקרקעות ,מלבד בשורת הפיתוח הכרוכה בכך,
אנו אמורים לראות שנה ,אפילו שנתיים ושלוש ,של שובע כספי לפיתוח ובכלל.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:20

____________
מזל זרחיה
גזברית העירייה

______________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום ראשון ט' שבט תשס"ז
 28ינואר 2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  113מיום 28.1.07
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,עו"ד עוזי אהרון ,מאיר
חי בנימינוב ,חנן בנימינוב ,עופר בוזי ,סבח יוסף ,יחזקאל שקד.
חסרים :דוד יוסף ,אפי גוטמן ,עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,איציק דדוש ,ננה חן.
משתתפים :אמיר יובל ,מזל זרחיה ,עו"ד יצחק ניסים ,רמי בן סעדון ,אסתי אשל
על סדר היום:
תקציב רגיל של העירייה לשנת 2007
חוברת התקציב הרגיל לשנת  2007נשלחה לחברי המועצה ביום חמישי .18.1.07
)הישיבה נפתחה בשעה (19:00
ראש העירייה:
מבקש מחברי המועצה לאשר את התקציב הרגיל לשנת  .2007התקציב נדון בועדת
כספים וזו המליצה בפני המועצה לדון ולאשר.
חוברת התקציב נשלחה לחברים ביום .18.1.07
יתר הדברים אני אקריא וזה ירשם לאחר מכן לפרוטוקול.
מבקש מחברי הוועדה לדון בתקציב הרגיל של העירייה לשנת  2007ולהמליץ בפני
מועצת העיר לאשר.
חוברת התקציב נשלחה לחברי המועצה ביום חמישי .18.1.2007
ראש העיר מוסיף ואומר ,צירפתי לתקציב את מכתבי ואני רק רוצה להוסיף עוד
מספר הערות:
 .1כדאי שנדע ,ששנת  2005נגמרה בגרעון של  10.6מלש"ח ,שהיא כוללת  5מלש"ח
של מוסדות חינוך מהעבר ,שהכנסנו אותם לגרעון של העירייה.
כמו כן ,הכנסנו לגרעון של העירייה גם  2.3מלש"ח של איגוד ערים איילון ,כך
שלמעשה  2005הסתיימה בגרעון של  3.3מלש"ח.
 .2שנת  2006צפויה להסתיים בגרעון של  2-3מלש"ח.
 .3שנת  2007מתוכננת ל 3.5-4-מלש"ח גרעון ,אך לדעתי ,וכפי שכתבתי במכתבי,
בהתנהלות טובה על העירייה נוכל לסיים את שנת  2007באופן מאוזן ,למרות שיש
לנו אופציה עדיין לסיימה בגרעון כלשהו.
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 .4נקודת המפתח לתקצוב  2007והגרעון שיאושר לגביה נעוצה בתחזית ההכנסות
וההוצאות של  ,2008על בסיס  2007ונראה שפירעון המלוות לשנת  2008יקטן
באופן כזה ,ש 2008-תהיה ללא גרעון גם בהיקף ההוצאה המשוער של .2007
 .5ברור שיצירת גרעון ב 2007-מוסיפה על הגרעון המצטבר וזה שיקול נוסף להיקף
הגרעון של  2007שיאושר.
כך או אחרת ,מטרתנו תהיה לסיים את שנת  2007באיזון או לכל היותר בגרעון
מינימאלי ואני מאמין ,שזה אפשרי.
כתבתי זאת במכתב ואני מדגיש זאת גם בפרוטוקול ,שבשנה זו לא הכנסנו כספים
לשוטף מהכנסות הפיתוח הגדולות וכספים אלה יוכלו לעמוד לטובת הפיתוח עצמו
ובשנה הקרובה נכנסו נשבע מהכנסות פיתוח וזה יהיה נכון לסעף חלק מהן לכיסוי
הגרעון המצטבר ויש יסוד לכך ,משום שחלק מגירעונות השנים האחרונות נבעו
מהעדר הכנסות פיתוח.
במכלול אנחנו נתחיל את השנה הבאה בכ 85-מלש"ח עומד מלוות וכ 55-מלש"ח גרעון
מצטבר.
עומס המלוות באופן ריאלי מהווה חצי מעומס המלוות לפני שמונה שנים והגרעון
המצטבר מהווה באופן ריאלי שליש מהגרעון המצטבר לפני שמונה שנים.
אני מקווה ,שאם ננהג נכון ,ונפעיל את סעיפי התקציב בצורה המתוכננת ,ימנעו
תקלות מהסוג שאנחנו נתקלים בו בשנה ,שנתיים האחרונות ,כאשר הגזברות מבקשת
להקפיד יותר על הוראות הנוהל וההתנגשויות הקטנות והיותר גדולות הפכו לחזון
נפרץ וכמעט לפרשה של כל שבוע.
לא הייתי מעורב בתכנון הפרטני של התקציב .עיינתי בו לאחר גיבושו .נדרשתי
לצמצומים כדי להגיע קרוב ככל האפשר לאיזון וכמובן ,הוספתי דברים שנראו לי
חשובים.
יש בתקציב סעיפים שהם תלויי הכנסה ולסעיפים אלה הייתי רוצה להוסיף סך של
 ₪ 350,000למתנ"ס .וכן ,סך של  ₪ 350,000לפסטיבל ייחודי במהלך  .2007גם זה ככל
שתהיה הכנסה מתאימה.
מזל זרחיה:
מצ"ב הצעת תקציב לשנת  ,2007על פי נתונים שרוכזו בישיבות שנערכו עם המנכ"ל
ומנהלי המחלקות.
 .1הכנסות
סה"כ הכנסות צפיות כ 163-מלש"ח.
1א ארנונה
ההכנסות כוללות בסעיף ארנונה תוספת הכנסה מעבר לתקציב  2006בסך כ-
 5.5מלש"ח.
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הרכב התוספת
התייקרויות  1.9 - 2.73%מלש"ח.
תוספת שטחים לחיוב ב 2.6 – 2007-מלש"ח.
הגדלת תחזית גביית פיגורים –  0.5מלש"ח.
הגדלת תחזית גביה משוטף –  0.5מלש"ח.
1ב הכנסות עצמיות
עצמיות פיתוח
תקציב עצמיות מפיתוח צומצם ב 3.43 -מלש"ח ביחס לשנת  ,2006על פי
סיכום עם משרד הפנים ,במסגרת תוכנית ההבראה.
עצמיות חינוך ורווחה
עצמיות חינוך ורווחה תוקצבו על פי תוכנת העבודה של המחלקות לשנת
.2007
1ג הכנסות ממשלה
הכנסות חינוך ורווחה ומשרדים אחרים גדלו בהתאם לעדכונים הן בהיקף
פעילות והן מעדכון תעריפים.
1ד מענק כללי
תוקצב לפי מענק לשנת  ,2006עלולה להיות הפחתה טרם התקבל אישור
פורמלי.
 .2הוצאות
2א הוצאות שכר
הוצאות לשכר עודכנו עפ"י הנחיית משרד הפנים ב .2.5%-יחד עם זאת ,חלו
תוספות בגין העלאת שכר המינימום במהלך שנת  .2006תוספות אלו העלו
באופן משמעותי את הוצאות השכר החינוך ובסה"כ בעירייה המשמעות היא
תוספת ב 650,000-לשנה.
2ב פעולות
פעולות הרשות עודכנו בהתאם לצרכים החיוניים של המחלקות הנובעים
מגידול העיר וכן מפרויקטים שנוספו בחינוך וברווחה על פי דרישת
המחלקות ואישור מנכ"ל העירייה.
2ג פרע"מ
הוצאות לפרעון מלוות תוקצבו לפי הנתונים הבאים:
• בנק אוצר השלטון המקומי  -מחזור הלוואות בסך  17מלש"ח ל 15-שנה.
• בנק הפועלים  -מחזור כ 7-מלש"ח ל 15-שנה.
עפ"י פעולות מחזור אלו ,מצטמצם פירעון המלוות לשנה זו ל 13.6-מלש"ח.
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יש לציין ,כי בבנק מהפועלים אישרו את המחזור ואולם ,בבנק אוצר
השלטון המקומי נתקבל רק אישור עקרוני ולא פורמאלי .היה ולא יאושר
המחזור במהלך התקופה נאלץ לשקול את המשך צעדינו כדי לא ליצור
חריגה תקציבית.
2ד הוצאות חד פעמיות
תוקצבה העברת  0.5מלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר ע"פ דרישה בתכנית
ההבראה.
 .3גרעון בתקציב
סיכום הוצאות והכנסות הרשות לשנה זו מסתכם לכדי גרעון שוטף בסך כ3.6-
מלש"ח.
התקציב כולל הוצאה המותנה בהכנסה בסך כ.₪ 1,395,000-
יש לציין שהצעה זו טרם אושרה על ידי משרד הפנים ויתכן שידרשו שינויים
לאחר בדיקת המשרד ,ביחס ליעדי תכנית ההבראה ,הנגזרת מהתקציב.
הוצאות מותנות יהיו לפי הפירוט הבא:
סעיף  – 6111-753עבודות קבלניות – יועצים כלכליים ואחרים –  60אלש"ח.
סעיף  – 6111-754עבודות קבלניות – ייעוץ לובינג וקידום תדמית –  60אלש"ח.
סעיף  – 6140-750תקשורת – אחזקת אתר אינטרנט –  45אלש"ח.
סעיף  -6140-751סקרים – ביצוע סקרים שונים –  30אלש"ח
סעיף  – 6230-752עבודות קבלניות – כח אדם זמני –  150אלש"ח.
סעיף  – 7460-721חומרים – חול למתקני משחקים והחזקת ציוד גינון –  100אלש"ח.
סעיפים נוספים מעבר להצעה שהופצה:
 – 8240-810הגדלת הקצבה למתנ"ס – פסטיבל מסכות –  350אלש"ח.
 – 8110-758שינוי מבני בחינוך היסודי –  250אלש"ח.
 – 8240-810תוספת להקצבה שוטפת למתנ"ס –  350אלש"ח.
ההוצאות המותנות יבוצעו רק בתנאי שקצב ההכנסות מארנונה יהיה מעבר למתוכנן
בהצעת בתקציב ,דהיינו ,מעבר ל 74.2-מלש"ח.
רשימת תיקונים לספר התקציב:
צ"ל
נרשם
26,771
26,621
שכר כללי
42,990
43,140
פעולות כלליות
מפעל המים
10,000
10,000
79,761
79,761
סה"כ כלליות
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שכר ורווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

7,282
20,645
27,927

עמוד 38

7123-110

עמוד 39

7130-110

עמוד 43

7321-110

עמוד 62

8620-110

עמוד 66

8444-110

עמוד 69

8471-110

עמוד 71

8490-110

עמוד 71

8490-110

7,224
20,703
27,927
שכר עובדים
נרשם בעמודת המשרות 2
צ"ל בעמודת המשרות 3
שכר פיקוח תברואי
נרשם משרות 1.5
צ"ל משרות 2
שכר ועדה לבנין ערים
נרשם משרות 1
צ"ל משרות 0.5
שכר עבודה )פרויקט קליטה(
נרשם משרות 3.29
צ"ל משרות 3.74
שכר מועדוני קשישים
נרשם משרות 3.05
צ"ל משרות 3.25
שכר פרויקט מענה
נרשם חצי משרה מדריכה וחצי משרה עו"ס
צ"ל משרות 1.25
משכורת עולים
נרשם משרות 1.5
צ"ל משרות 1.7
שכר מועדונית עולים
נרשם משרות 0.6
צ"ל משרות 0.15

לבקשת ועדת כספים ,יבוצע העדכון הבא:
מסעיף  - 7460-756יעוץ ופיקוח גינון בסך  200אלש"ח לסעיף  7122-752לייעוץ ופיקוח
ניקיון.
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סעיף לקיצוץ ביחס להצעה המקורית:
 – 7810-730תחזוקת אופנוע –  30אלש"ח – יבוטל.
 – 8493-110שכר עבודה פרויקט משרד הקליטה –  160אלש"ח – יבוטל.
ראש העירייה:
אני רוצה להוסיף עוד חצי משרה נוספת בהנהלה של  30אלש"ח במקום תחזוקת
האופנוע.
סבח יוסף:
אני מברך את ראש העיר על הגשת התקציב הענייני והמאוזן ומודה לגזברית על
התקציב שהיה ערוך וברור והושקעה בו הרבה מחשבה .הדיון שהתקיים בועדת
הכספים היה דיון מעמיק וממצה ,עברנו סעיף מתוך התקציב .אני שמח שחלק
מהערותינו התייחס ראש העיר וגזברית העירייה .אני מאמין שראש העיר ,מר יצחק
בוכבזה ,עם ניסיונו הרב ,שיש לו קבלות להצלחה ,אני מאמין שהשנה יסיים אותה עם
עודף תקציבי ,כי שנה זו התחילה ברגל ימין.
הבנו מהגזברית שיכול להיות ,שהשלטון המרכזי השנה יצמצם לנו עוד יותר את
המענק .אני מאמין ,שאנחנו גם נעמוד בזה ,אפילו אם יצמצמו לנו את המענק ,נעמוד
בתקציב.
אני מציע לידידיי ,חברי מועצת העיר ,להתייחס לתקציב באופן ענייני ,כי לכולנו יש
אותה מטרה  -לשיפור איכות החיים לתושב ואני מאמין ,שראש העיר יצליח בתקציב
הזה.
עו"ד עוזי אהרון:
אני מצטרף לברכות לראש העיר וגזברית העירייה וכן למנכ"ל ,על ההשקעה בהצגת
התקציב לשנת  .2007בד בבד לצד הצמצומים אני רואה הרחבה של הפעולות ושל
הצרכים של ערינו ,אור יהודה .יש כאן שדרוג נכבד ביותר של העיר ,לצד מענה
לאוכלוסיה ,הן מבחינת מערכת החינוך ושירותי הרווחה .יחד עם זאת ,אני מבקש
להביא לתיקון סעיף  – 8126-110לא נרשם הסכום  76אלש"ח.
ראש העירייה:
מבקש להכניס  76אלש"ח להוצאות המותנות בסעיף .8126-110
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התקציב אושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:19
____________
מזל זרחיה
גזברית העירייה

______________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום חמישי כ' שבט תשס"ז
 8פברואר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  114מיום 8.2.2007
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,סבח יוסף ,ליאת שוחט,
עופר בוזי ,מאיר חי בנימינוב ,יחזקאל שקד.
חסרים :דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,יצחק דדוש ,ננה חן ,עו"ד נחום יעקב,
עו"ד עוזי אהרון.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד ניסים יצחק ,מזל זרחיה ,רמי בן סעדון ,עו"ד הלל
קרונפלד.
על סדר היום:
 .1הגדלת תב"ר מס'  - 1052בניית בי"ס "אהוד מנור" שלב ב' בסך .₪ 400,000
 .2הגדלה וסגירת תב"רים לשנת .2006
)הישיבה נפתחה בשעה (18:41
ראש העירייה:
ישיבת מועצה זו ,שלא מן המניין ,דחויה עפ"י החוק במקום ישיבה מיום ,5.2.2007
שלא התקיימה מחוסר מניין חוקי של חברי מועצה.
סעיף מס'  - 1הגדלת תב"ר מס'  - 1052בניית בי"ס "אהוד מנור" שלב ב' בסך
₪ 400,000
ראש העירייה:
מבקש להוריד את הסעיף הראשון מסדר היום.
סעיף מס'  - 2הגדלה וסגירת תב"רים לשנת 2006
מבקש לאשר את הגדלת וסגירת התב"רים לשנת  ,2006לפי הרשימה ,שנשלחה לחברי
המועצה ביום  23.1.2007ומצורפת לפרוטוקול זה .וועדת הכספים דנה בעניין
והמליצה בפני המועצה לדון ולאשר את הגדלת וסגירת התב"רים הנ"ל.
יש הערות או שאלות?
מזל זרחיה:
לגבי תב"ר מס'  1014פיתוח סמטת במעלה ,שהובא פה לסגירה ,התב"ר הזה מיועד
לסגירה .בטבלה של תב"רים לשנת  ,2007שאורה בישיבת המועצה מיום ,28.1.2007
נרשם בטעות מס' התב"ר  1014ושויך לתב"ר ,שהיה מספר  2בטבלה ,תב"ר פיתוח גן
בוטני בין רחוב מנחם בגין לבין בית ספר הדרים וקדימה .התב"ר הזה קיבל מספר
שגוי והוא יקבל מספר תב"ר חדש.
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יובל אמיר:
עדכון נוסף ,בתב"רים לסגירה ,בתב"ר מס'  854אנחנו אמורים לקבל עוד  100אלש"ח.
מזל זרחיה:
מבקש להגדיל את התקבולים בתב"ר מספר  854מ ₪ 6,007,458 -ל ,₪ 6,107,458-מה
שגורם לכך ,שקרנות הרשות מצטמצמות מ ₪ 454,183-ל ₪ 354,183-וזאת בעקבות
סיכום ,שנערך השבוע עם מועצת סביון על מתן  100,000ש"ח השתתפות של המועצה.
אבקש לאשר הגדלת הכנסות ממועצת סביון בסך .₪ 100,000
ליאת שוחט:
תב"ר  - 1010שיפוץ ושיפור תשתיות  -הבקשה להגדלה היא כמעט מעבר לסכום של
האישור .איזה תשתיות היו שם?
מזל זרחיה:
מדובר בעבודות שנעשו בתשתיות ,תיקון כבישים ,תיקון תשתיות בכל העיר .לסוג כזה
של עבודות יש הוצאות בלתי צפויות.
ראש העירייה:
מבקש לאשר את ההגדלה וסגירת התב"רים ,כאמור ,וכן לאשר לצד זה את ההערות
והתיקונים ,שצוינו על ידי המנכ"ל והגזברית.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה נסגרה בשעה (18:50

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

_________________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום חמישי כ' שבט תשס"ז
 8פברואר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  115מיום 8.2.2007
נוכחים :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,סבח יוסף ,ליאת שוחט,
עופר בוזי ,מאיר חי בנימינוב ,יחזקאל שקד.
חסרים :דוד יוסף ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,יצחק דדוש ,ננה חן ,עו"ד נחום יעקב,
עו"ד עוזי אהרון.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד ניסים יצחק ,מזל זרחיה ,רמי בן סעדון ,עו"ד הלל
קרונפלד ,דר' אסתי אשל ,אבי מרודי.
על סדר היום:
.1

תיקון פרוטוקול  - 107לבקשת דוד יוסף.

.2

הודעת ראש העירייה על כוונתו להתפטר מראשות העירייה.

.3

הסכם עם איגוד ערים איילון  -קביעת התחשבנות סופית ופרישת העירייה
מהאיגוד.

.4

אישור הסכם עם חב' פרטנר תקשורת בע"מ.

.5

השתתפות בסך  ₪ 170,000בהנחת קו מים לשדה חקלאי חלופי של משפחת כהן.

.6

האצלת סמכויות לעובדות מח' גבייה לחתימה על אישורים לרישום בטאבו.

.7

בקשת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח בפרויקט בית האבות בגן
אשכול.

.8

אישור הגשת עתירה לבג"ץ בעניין הארנונה.

.9

הסדר חובות סמי משיח.

 .10הפסקת עבודתו של משה הורוביץ במח' הגבייה  -לבקשת  9חברי מועצה מיום
.11.1.2007
 .11בקשת שלמה אלמליח למתן פטור מארנונה לדיירי שכונות מצוקה.
 .12שאילתות  -ננה חן:
א .בנייה לא חוקית והשתלטות על קרקעות ציבוריות.
ב .ניקיון רחובות.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:00
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ראש העירייה:
ישיבת מועצה זו מן המניין ,דחויה עפ"י החוק במקום ישיבה מיום  ,5.2.2007שלא
התקיימה מחוסר מניין חוקי של חברי מועצה.
סעיף מס'  - 1תיקון פרוטוקול  - 107לבקשת דוד יוסף
ראש העירייה:
מאחר ודוד יוסף איננו ,הנושא יורד ואם דוד יוסף יגיע ויכבד את הסעיף שלו ,נדון בו
בהמשך הישיבה.
סעיף מס'  - 2הודעת ראש העירייה על כוונתו להתפטר מראשות העירייה
מכובדיי,
אני מודיע בזאת על כוונתי לפרוש מתפקידי כראש עיריית אור יהודה ואסיים את
כהונתי ביום  19.2.2007ועד אז ,אנצל את הזמן לחפיפה עם הגורמים המתאימים
במערכת.
התפטרותי זו ,לפני תום הקדנציה ,היא תוצאה של תהליך ארוך וסיומה של תקופת
התלבטויות לא פשוטה ומורכבת.
לאורך כל שנות כהונתי כראש העירייה ,היו שתי מטרות חשובות לנגד עיני:
האחת ,השקעה בלתי נלאית בפיתוח ושגשוג אור יהודה ,הפיכתה מ"עיירה" ,על כל
המשתמע – לעיר משגשגת.
והשנייה – הענקת השירותים הטובים והמתקדמים ביותר לתושבים ,ופעולה ללא
לאות לרווחתם.
בהיבחרי לראש העירייה ,ויתרתי בלב חפץ על קריירה מקצועית מבטיחה כמשפטן,
והלכתי אל התפקיד הזה בשמחה ,תוך אמונה בוערת ביכולתי לקדם את אור יהודה,
ומתוך הוקרה עמוקה לאמון שניתן לי על ידי הבוחרים.
אף לרגע אחד ,בכל שנות כהונתי ,לא שכחתי ואיני שוכח ,את האמון הזה ,כמו גם את
ביטחונם של תושבי אור יהודה שהפקידו בידי את עתיד המקום ,לא פחות מחמש
קדנציות.
אני חש ויודע שפעלתי רבות ,בעשייה יומיומית בלתי פוסקת ,מתוך חובה ,אך גם
מתוך אהבה גדולה שיש לי אל העיר והתושבים.
אני יכול להיות שבע רצון מהתפתחות העיר ב סטנדרטים חדשים ,שלא נודעו קודם,
מערכת חינוך מפותחת ,שתי אוניברסיטאות שהקמנו בעיר ,שתי שכונות יוקרה
שבנינו ושורה של מוסדות תרבות ייחודיים ,הפועלים בעיר.
יותר מכל ,אני גאה בכך,ששיקמתי בהצלחה מיוחדת את השכונות הותיקות והפכתי
 2,500משפחות באור יהודה ממצב של חסרות רכוש למצב של ,לפחות ,לבעלות על
דירותיהן.
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כשאני קם ללכת מתפקידי זה ,יש חרדה בלבי לעתידה של אור יהודה ,שהיא לא רק
מפעל החיים שלי ,אלא גם המקום בו גדלתי ,בו גידלתי את ילדיי ובו אמשיך לגור
ולגדל את נכדיי .אבל ,אני יודע שאני משאיר למי שיבוא במקומי ,עיר איתנה בכל
התחומים:
• מצבה הכלכלי של העיר איתן.
• הגרעון השנתי שואף ל.0 -
• הגרעון המצטבר עומד על פחות מ 1/3 -מהגרעון שהיה לפני  8שנים.
• ההכנסות העצמיות נמצאות בתנופת עליה.
• היטלי הפיתוח ,העומדים על הפרק כיום והצפויים בשנים  ,2007-8עומדים על
עשרות מיליוני .₪
• פרעון המלוות השנתי ירד מאוד.
• עומס המלוות הכללי עומד על  1/2מזה שהיה לפני  8שנים.
וכל זאת ,כשהעיר נמצאת בתנופת פיתוח והתקדמות ,בניית עסקים ,שכונת יוקרה
נוספת וקליטת אוכלוסיה חזקה.
קיבלתי את החלטתי לאחר לבטים רבים ,כשאל מול עיני עומדים צרכי ביתי
ומשפחתי ,לעומת צרכי הציבור ,אותו שירתי עד כה באמונה רבה.
לעת הזאת ,אני חייב לתת עדיפות למשפחתי ולביתי.
גם בני משפחתי זקוקים לי ,ואני מרגיש כיום מחויב להקדיש להם את כל מענייני ואני
חייב להעדיף אותם ,על פני העשייה הציבורית החשובה.
אני מודה לכולכם על ההבנה.
אני מודה לתושבי אור יהודה על הכבוד שנתנו לי בבחירתם החוזרת בי לראשות
העירייה ועל ההזדמנות החוזרת ונשנית ,בכל קדנציה ,לשרת את הציבור הנפלא הזה
ולהצעיד אותו לפיתוח ולקידמה.
אני מציג מסמכים כספיים על נתוני העבר ועד לעצם היום הזה והמגמות החיוביות
בתחום הכספי.
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כמו כן ,אני מציג מסמך של משאבים עתידיים ,בסדרי הגודל שמפורטים לפי "מגירות" וכל
מי שלא ימצא את ה"מגירה" של הכספים או אם המפתח ילך לאיבוד ,אני כאן כדי לשכפל
את המפתח או להראות את ה"מגירה" הזו לראש העיר הבא בכל עת.
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דבר שלישי שאני מציג ,הוא נייר קצר של נתונים ,משימות והסברים .המשימות -המשמעות
שלהן ,שאם לא יפריעו ,העסק ילך לבד ,כי בסך הכל העסק עובד .האתגרים מחייבים מאמץ
יותר גדול ,זו עבודה לשנים הבאות ,והנתונים – נתונים המה.
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9

אני רוצה להוסיף ,שכששואלים אותי היום דרך העיתון שוב ,מדוע אני עוזב שנה וחצי
לפני הסוף ,אני יכול לומר ,שהעירייה נמצאת היום בשיא משוקלל והשיא הזה לא
"ישבר" בשנתיים הקרובות וגם קשה "לשבור" אותו בשלוש השנים הקרובות ומאחר
ואין לי את השנים הללו ממילא ,אז גם את השיקול הזה לקחתי בחשבון והעדפתי
להשאיר את העירייה בשיא ,כולל פוטנציאל הכנסות מיידי.
מסמך נוסף ,שאני מצרף לפרוטוקול לעדות ,המדובר במסמך שהכנתי ,למען האמת,
לא כדי להתפטר איתו ,אבל כאשר ראיתי גם את המסמך הזה לנגד עיני ,ראיתי מסכת
שלמה ואמרתי ,שאפשר "לסגור מעגל" והמסמך הזדמן לנסיבות הללו ואני רק יכול
לומר ,שהשם המקורי של המסמך כתוב על הכריכה .השם שהייתי קורא לו היום:
"אור יהודה בכל הכח" ,באשר מדובר במסמך שמבטא עבודה בכ"ח שנים ,בכל כוחי
ובכל מאודי .מסמך זה אבקש לצרפו לפרוטוקול.
עוד אציג בפרוטוקול שלושה מסמכים ,המבטאים את התהליך הכספי הבלתי רגיל
שעברה אור יהודה ב 8-השנים האחרונות ,הן כשלעצמה והן בהשוואה לרשויות
אחרות ,ולא הבאנו את הכסף מההפקר ,נעשתה פה עבודה אדירה עם כל הצוות
בעזרתם של העובדים והחברים ,בשתי קדנציות.
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ועוד אציג בפרוטוקול מסמך על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות במהלך השנים,
שזה הנושא המהותי ביותר במדידת התקדמות של עיר מבחינה חברתית והגרף מדבר
בעד ההישגים וכל מילה נוספת מיותרת.

לו יכולנו לעשות גרף המציג את ההתפתחות של העיר גם באזורים הישנים וגם בכלל,
גם גרף זה היה מטפס באופן תלול כלפי מעלה ,אך את הדברים האלה אפשר לראות
על הקרקע מנווה רבין ועד סקיה א' ,מחידוש כבישים ועד סלילת חדשים ,מבניית
מוסדות ציבור חדשים ועד הקמת שכונות חדשות .הכל גלוי לעיני השמש ומי שאין לו
עיניים לראות ,ממילא לא יהיו לו אוזניים לשמוע ,אבל הדברים מכוונים לאלה
שרוצים לראות ושמחים להרגיש את השינויים.
ושוב ,כאשר אני מדבר על הסיכום הזה ,אני חייב תודה לכל המסייעים ,הן ברמה
המנהלית והן ברמה הפוליטית.
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סעיף מס'  - 3הסכם עם איגוד ערים איילון  -קביעת התחשבנות סופית ופרישת
העירייה מהאיגוד
ראש העירייה:
מבקש לאשר את ההסכם עם איגוד ערים איילון  -קביעת התחשבנות סופית ופרישת
העירייה מהאיגוד.
ההסכם נשלח לחברי המועצה ומצ"ב לפרוטוקול.
מדובר בהסכם סיום יחסים עם איגוד ערים איילון .דבר שעלה בשנת הכספים 2005
 2.3מלש"ח ,שהגדיל את הגרעון לשנת  2005בסכום הזה ,בלי קשר להוצאה השוטפת.
ליאת שוחט:
מה הסיבה לסיום ההתקשרות?
ראש העירייה:
זה איגוד ערים ,שקיבלנו ממנו אתר לפינוי אשפה .בשנים האחרונות עברנו לחירייה
ואיגוד ערים זה הגיע לשוקת שבורה .במסגרת השבר הזה ,גם אנחנו נדרשנו לשלם את
חלקנו ,על מנת לצאת משם וזהו בעצם ההסכם שמהווה "גט" או שטר פיטורין.
יובל אמיר:
בעבר האיגוד נתן שני סוגי שירות לעירייה :מטמנת אשפה ,ניטור יתושים .האיגוד
מפעיל מכון טיהור שפכים גדול של אזור רמלה ולוד .האיגוד נמצא בקשיים גדולים
ובעבירות מתמשכות מול המשרד לאיכות הסביבה .בהיותנו חברי האיגוד ,היינו
חשופים גם לצד הזה .כיום ,עם אישור ההסכם ,תישאר עיריית אור יהודה חייבת
בהוצאות בגין טיפול באתר הישן ,שבו הוטמנה האשפה ובהוצאה שולית על ניטור
יתושים ,אך לא כחברי האיגוד.
ליאת שוחט:
רשום שמועד פרישת העירייה הוא בסוף  .2005למה אנחנו משלמים גם על ?2006
מזל זרחיה:
אנחנו משלמים על מה שהתחייבנו להמשיך לשלם ,על ביצוע פעולות שנדרשות לטיפול
במפגעים שנותרו בשטח הפינוי.
ראש העירייה:
מי בעד אישור ההסכם?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 4אישור הסכם עם חב' פרטנר תקשורת בע"מ
ראש העירייה:
מבקש לאשר הסכם עם חב' פרטנר בקשר להצבת אנטנות על מתקני העירייה .ההסכם
נשלח לחברים ומצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד.
כמו כן ,מצ"ב בדיקת קרינה על ידי המרכז למחקר גרעיני נחל שורק.
סבח יוסף:
אני מבקש לקבל הסבר על העניין.
יובל אמיר:
על מגדל המים ממוקמות אנטנות סלולאריות משלושה סוגים .ההסכם עם חברת
פרטנר הגיע לקיצו וההסכם שמצ"ב הוא הסכם שכירות חדש עם החברה.
ההסכם הינו ל 18 -חודשים פלוס שתי תקופות אופציה נוספות לעירייה.
לאור הרגישות הציבורית ,מצאתי לנכון לזמן בדיקת קרינה על ידי המרכז למחקר
גרעיני נחל שורק ,והתוצאות הוצגו לחברים .ניתן לומר בגדול ,שרמות הקרינה
שנמדדו הם פחות ממחצית מרמות התקן המותרות.
סבח יוסף:
מי שילם עבור מדידת הקרינה? הייתי רוצה שתהיה עוד בדיקת קרינה אחת ,שאנחנו
יודעים שהיום מוציאים את כל האנטנות ממרכזי הערים.
ליאת שוחט:
אני חושבת שבכל השנים שעברו ,לפחות שאנחנו במועצה ,ההסכם היה קיים .אני
חושבת שזו הזדמנות להפסיק את ההסכם עם החברות הסלולאריות ,במיוחד ההסכם
שעומד פה על מגדל המים ופונה לבתי הספר ולא לחדש אותו ולצאת בהצהרה של
חברי מועצת העיר הזאת ,שאנטנות סלולאריות לא יהיו בקרבת מוסדות ציבור ובתי
ספר.
יחזקאל שקד:
למרות שנעשתה בדיקה ,ידוע שבמקומות רבים שממוקמות אנטנות ישנה תחלואה
גדולה של אנשים חולים ואני מבקש לא לחדש את ההסכם עם כל חברה נוספת .מה
גם שהאנטנות ממוקמות בסמוך לבתי הספר .אני מבין שההסכם הוא כ 2,000 -דולר
לחודש ,לא שווה בשביל  2,000דולר לסכן חיי אדם.
עופר בוזי:
אני הייתי ממליץ באופן חד משמעי לכל המועצה לדחות את ההסכם הזה ,לפחות ככל
הנוגע למיקום הנוכחי ,באנטנות שנמצאות במגדל המים במרכז העיר מול בניין
העירייה ,מול מבני חטיבות הביניים .בעניין של האנטנות הסלולאריות ,כמה שלא
ננסה לשכנע את התושבים וכמה שלא נראה להם את האישורים המתאימים על גובה
הקרינה המותרת וכו' ,תמיד קיימת ספקנות במיוחד בקרב הורי התלמידים ,במידה
רבה של צדק .לכן ,הייתי מנצל את ההזדמנות בתקופת תום החוזה ,כדי לסיים אותו
או לקבוע מיקום אחר שיהיה מקובל על חברי המועצה.
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ראש העירייה:
מהלך הרוח הנושב בישיבה זו ,נוטים לדחות את הנושא לדיון והחלטה ,למועד
שיוחלט על ידי ראש העיר שיחליף אותי בעוד עשרה ימים.
ליאת שוחט:
אני מציעה שהעירייה תדרוש את הורדת האנטנות לאלתר.
ראש העירייה:
מי בעד ההצעה של ליאת שוחט?
בעד :ליאת שוחט ,סבח יוסף ,עופר בוזי ,חנן בנימינוב ,מאיר חי בנימינוב ,יחזקאל
שקד ,אברהם בורוכוב.
נמנע :עו"ד יצחק בוכבזה.
החלטה :הצעתה של ליאת שוחט התקבלה.
סעיף מס'  - 5השתתפות בסך  ₪ 170,000בהנחת קו מים לשדה חקלאי חלופי של
משפחת כהן
ראש העירייה:
מבקש לאשר הסדר פיצוי בסך  ₪ 170,000להנחת קו מים לשדה חקלאי חלופי של
משפחת כהן ,על פי הסיכום שהיה איתם לקראת פינוי השדה שהם מחזיקים עד היום
ב-ב.ת.6/
מציין ,שפינוי שדה זה לקח לנו שנים רבות .במהלך התקופה הזו נתנו הצעות
ותשלומים מצדנו וההצעה הנוכחית היא המחיר האחרון שנותר לשלם עבור האדמה
הזו ,שהיא מיועדת כבר לבניית עסקים גדולים וחלק מהמגרשים כבר שווקו לפני
שבוע.
ליאת שוחט:
ממתי הסיכום הזה?
ראש העירייה:
הסיכום הינו מיום .17.12.06
ליאת שוחט:
מבקשת את חוות דעת היועמ"ש לעניין הנחת קו המים.
עו"ד ניסים יצחק:
למעשה ,לא ידוע לי על המקרה הספציפי .אני גם לא יודע מה הסיבה לפיצוי והאם
נגרם איזשהו נזק למשפחת כהן כתוצאה מהנחת קו המים בשדה החקלאי וגם לא
ברור לי אם הייתה איזושהי חוות דעת שמאית ,אשר קובעת את גובה הנזק ,אם
בכלל ,ולכן אני לא יכול לחוות דעתי בנושא זה.
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ראש העירייה:
משלים את האינפורמציה כדלקמן :לא מדובר בנזק ,אלא מדובר בצורך לחבר קו מים
לשדה ,שאליו מתפנה משפחת כהן.
הבטחתי והתחייבתי לחבר אותם למים מצד אור יהודה ,וזאת במסגרת התערבותי
בהליך משפטי של ממ"י לצורך פינוים ,אבל הדבר לא התאפשר עקב לחצי מים
נמוכים .מהטעם הזה משפחת כהן תרכוש ישירות מים ממקורות ,דבר שגם יחסוך לנו
בסופו של דבר התחשבנות עם חקלאים ,שהיא לא תמיד התחשבנות נוחה וטובה לנו.
הבאת המים ממקורות אל השדה תעלה בסכום מוערך של כ ₪ 300,000 -והסכמתי
בישיבה להתפשר עימם על הסכום הזה ,שמובא כאן במועצה לאישור .יש כאן הצעת
פשרה כדי לקדם את ההליך ואינני רואה כאן שאלה משפטית ,אלא אם כן כהו עיני
כבר.
עו"ד קרונפלד יאיר את עינינו מנקודת מבטו:
עו"ד הלל קרונפלד:
משפחת כהן מחזיקה שטחים נרחבים של קרקע בתחום תוכנית ב.ת ,6/שלמעשה,
חלק גדול של המגרשים הכלולים בקרקע הזאת שווקו לכל מיני גורמים במסגרת
מכרז ,שפרסם מנהל מקרקעי ישראל .אנחנו היום בעצם חייבים לספק את הסחורה,
במובן זה שאנחנו צריכים לתת את הסיוע שלנו לכך שהמשפחה הזאת ,משפחת כהן,
תתפנה .אנחנו בזמנו הגענו איתם להסכם פינוי ובמקביל המשפחה הזאת ניהלה
הליכים משפטיים מול המינהל ובמסגרת זאת היא הגיעה להסכם נוסף עם המינהל,
שהם מקבלים קרקע חלופית .הקרקע החלופית נמצאת באזור רמת פנקס ,מחוץ
לתחום השיפוט של עיריית אור יהודה ,וצריך לחבר לה מים.
אנחנו "מצטרפים" למינהל ועוזרים למינהל לפנות את משפחת כהן ויש לנו אינטרס
כלכלי גדול ואם לא נסייע למינהל ,הדבר נמשך וימשך שנים על שנים.
ראש העירייה:
לשאלת יחזקאל שקד ,למשפחת כהן יהיה פיצוי נוסף ,ולא קטן ,מעיריית אור יהודה
מעבר לזה.
ליאת שוחט:
האם אין לנו בעיה משפטית לאישור סעיף זה בכל הנוגע לחיוב אישי?
עו"ד הלל קרונפלד:
לדעתי ,אין כאן בעיה של חיוב אישי ,זו הוצאה שאם היא מאושרת ,היא תהיה טעונת
אישור תב"ר ואישור משרד הפנים ,כפי שזה נעשה לגבי כל חוזי הפינויים.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 6האצלת סמכויות לעובדות מח' הגבייה לחתימה על אישורים לרישום
בטאבו
ראש העירייה:
מבקש את אישור המועצה להאצלת סמכויות לחתימה על אישורים לרישום בטאבו
לעובדות מח' הגבייה הבאות:
א .רחל עמיאל  -ת"ז .54244504
ב .סיגל אסרף .24494684 -
ג .נורית ארזוני .055684617 -
ד .מלכה מיכאלי .14339873 -
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 7בקשת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח בפרויקט בית
האבות בגן אשכול
ראש העירייה:
קיבלתי בקשה מחברת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח ,שנקבעה בהסכם
בינינו לבינם מיום  5.4.2005בדבר גמר הבניה של המגדל בגן אשכול.
תוקף הסכם הפיתוח כפי שאושר לפני כשנתיים תם בסוף  .2006מבוקשת ארכה
נוספת ,עקב כך שכל הקונספציה של סוויטות המגורים השתנתה והיה צורך להגדיל
את הסוויטות והדברים מתעכבים עד כה.
אני חייב לומר ,שמהסכמי פיתוח ,שאפילו לא החלה הבניה ,מינהל מקרקעי ישראל,
לפחות מקרה שאני מכיר ,האריך את הסכם הפיתוח מ 3 -שנים ל 9 -שנים ,לפני
שהונחה אבן אחת על המגרש .אני לא מכיר מצב ,שבו אנו יכולים לסיים הסכם פיתוח
ולדרוש את הקרקע במקום שמושקעים כבר מיליוני דולרים רבים.
עו"ד הלל מכיר את ההסכם הזה מקדמותו ומתבקש להתייחס לבקשה ולהמליץ לנו
כיצד לנהוג.
עו"ד הלל קורנפלד:
בהסכם המקורי ,שנחתם עם חברת מגדלי הים התיכון ,נקבעו מועדים לסיום
העבודות ,כאשר האינטרס של העירייה הוא ,כמובן ,שככל שהמקום הזה ייגמר
מוקדם יותר ,תתחיל זרימה של הכנסות ארנונה מהמבנה .באפריל  ,2005לאחר
שהיזמים המקוריים הרימו כמעט ידיים בקשר להשלמת הפרויקט ,הוכנסה לעסק
חברת משכנות כלל ,שרכשה שני שליש מהפרויקט ,על מנת לסיים אותו ולהפעיל אותו
באותה מסגרת .באותו שלב הוארכה תקופת הפיתוח ,כאשר נקבעו בהסכם פיצויים
שעל החברה לשלם לעירייה במידה והם לא יעמדו במועדים החדשים של הסכם
הפיתוח.
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החברה כבר איחרה במועדים ,שהתחייבה לעמוד בהם .לכן ,אני מציע ,שהפעם,
כשאנחנו נאריך את התקופה ,לא לתקופה ארוכה מדי ,אלא בשלב זה הייתי מציע ל6 -
חודשים ,על מנת שבמקביל אנו נוכל לבוא בדרישות כספיות ,שאנו דורשים מהם,
ולשלב את זה בהתקשרות והארכה סופית של ההסכם ,לקראת תום ששת החודשים,
שתיעשה כבר עם ראש העיר הבא.
ליאת שוחט:
יש באזור זה מספר בניינים שסובלים כמעט עשר שנים מאתר בניה ,מלילות ללא
שינה ,האם אנו יכולים לדרוש פיצוי עבור הבניינים האלה של שיפוץ ודברים כאלה?
עו"ד הלל קרונפלד:
אפשר לדרוש כל דבר ומה שאת אומרת הוא הגיוני ,אך אני יכול לומר ,שמהתרשמות
שלי ,העסק הזה עומד על גשר ,שכל העמסה נוספת עליו תגרום לקריסתו.
ראש העירייה:
מי בעד לאשר שישה חודשים ,דהיינו ,עד ליום ?15.8.2007
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 8אישור הגשת עתירה לבג"ץ בעניין הארנונה
ראש העירייה:
מבקש לאשר הגשת עתירה לבג"ץ בעניין הארנונה וכן לאשר את שכר הטרחה לעורך
הדין בעניין זה.
הודעתי לפני כשלושה חודשים למועצת העיר על עתירה ,שאני מכין בעניין סמכויות
העירייה ,למחיקת חובות על פי סעיף  339לפקודת העיריות .סעיף זה ,כידוע ,מדבר על
מחיקה משיקולים של "טובת הציבור".
משרד הפנים נתן לסעיף זה מתווה צו מאוד וסלע המחלוקת בינינו לבין משרד הפנים
הוא המרחב של הסמכות ושל שיקול הדעת של ועדת ההנחות ,כמובן כפוף לאישור שר
הפנים ,בסופו של דבר.
הנקודות ,אותן אנו מבקשים לכלול בשיקול הדעת ,הם שיקולי חמלה ,התחשבות,
עידוד ,כחלק משיקולים של "טובת הציבור" כשאנו באים לבחון מחיקת חובות לחייב
כזה או אחר ,גם כאזרח וגם כבעל עסק.
די לציין לדוגמא התחשבות בבעל נכסים ,שחלק מנכסיו סגורים בתקופות מיתון או
בכלל .האם יהיה זה נכון לדרוש ממנו להביא כסף מהבית ולשלם ארנונה מלאה
כ"עונש" על זה שהוא הביא כסף מהבית ,השקיע אותו בעיר שלנו ובנה כאן בזמן מן
הזמנים אלפי מטרים באזור כזה או אחר?
יאמר ,כי משרד הפנים בשנת  2004הגיע למסקנה ,שאפשר לתת הנחות לעסקים
סגורים מעבר לחצי שנה ,אבל דעתנו היא ,שדבר כזה אפשר היה להפעיל בשיקול דעת
גם בלי העובדה שמשרד הפנים נתן "מסלול ירוק" להנחה מהסוג הזה ,בשלב מאוחר
יותר.
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אני לא אלאה אתכם באלמנטים השונים של העתירה .היא הוכנה על ידי וגם על ידי
שני מומחים ובסוף היא תוגש על ידי פרופ' שפירא ,שנתבקש על ידי לטפל בעניין
ואבקש גם בהקשר זה לאשר את שכר טרחתו ,שלא יעלה על  10,000דולר פלוס מע"מ.
אני סבור ,שהיקף העבודה ,הופעה בביהמ"ש ,כדי לקדם עתירה זו ,היא חשובה
לעירייה ,מצדיקה את המחיר הזה ועם האישור הזה ,אני מקווה שתקצר הדרך להריץ
את העתירה לביהמ"ש.
היה לי ויכוח עם עו"ד ניסים יצחק בעניין זה ,למרות שההוצאה של עתירה זו נלקחה
בחשבון בתקציב שאישרנו ,בסכום גדול יותר בהכנת תקציב העירייה.
עו"ד ניסים יצחק:
אני דיברתי עם ראש העיר והבהרתי לו בשיחות שהיו בינינו ,כי יש להגדיר בסכום
סופי וכן ,שגם כל סיכום שונה או אחר שמוצע על ידי ראש העירייה שיהיה מקובל גם
על ידי עורכי הדין שפירא ואוסטוביץ .עוד הבהרתי לראש העיר ,כי הדבר כפוף
להקצבה מתאימה בתקציב המאושר וכמובן בחתימת ראש העירייה והגזברית .אני
רוצה להבהיר נקודה אחת ,שהיא לא פחות חשובה :העתירה מוגשת מבלי שעברה את
המחלקה המשפטית וזאת משיקוליו של ראש העירייה וזאת בנוסף לעובדה ,שהיא
מוגשת ערב פרישתו ,כאשר לא ברור ולא ידוע האם היא גם תהיה מקובלת בעתיד על
ידי ראש העיר החדש ,שייכנס .אני חושב שיש מקום לחשוב על הנקודה הזאת וגם
לאור העובדה שחברי מועצה נוספים לא נמצאים כדי לדעת את עמדתי בנושא הזה.
ראש העירייה:
אני תמה על גישתו של עו"ד ניסים יצחק ,שחוזרת ומתפלפלת .היה מתאים שעו"ד
ניסים יצחק יאשר את הפעולה הזאת ,מבלי שיביא אותה לכאן ויעכב את הפעולה
הזאת .תמוהה בעיני גישתו ,אם מועצה מאשרת ,אז מה נפקא מינא שראש העיר הבא
לא יסכים ועוד יותר תמוהה בעיני ההערה ,שיש חברי מועצה ,שלא נמצאים בישיבה
ולא שומעים את דעתו של עו"ד יצחק .הם הוזמנו כדין לישיבה ולא באו ,כי לא
הנושאים שעל סדר היום ולא עו"ד ניסים יצחק לא מעניין אותם ואני מצטער ולכן,
אבקש ממועצת העיר ,בסמכות שלה ,אם רצונה בכך ,לאשר את הגשת העתירה ואת
שכר טרחה זה ואם ראש העיר הבא ירצה לסגת מהעתירה וגם אם המועצה תרצה
לסגת מהעתירה ,תמיד הדרך פתוחה לכך.
עו"ד יצחק ניסים:
הצעתו של ראש העיר לשכר טרחה במתכונת הנוכחית ,למעשה היא חסרה ,במובן זה,
שלא ברור ממנה מה יקרה במידה וראש עיר אחר יחליט שהוא חוזר בו מן העתירה,
האם חלק משכר טרחה אשר נקבע על ידי ראש העירייה ושולם ברובו ,האם הכספים
הללו יוחזרו לעירייה ,האם יש הסכמה כזו של העירייה?
ראש העירייה:
העתירה ,כאשר תוגש ,כל מחירה ישולם וכאשר ירצו לרדת מהעתירה ,אז לא יוחזר
שכר הטרחה.
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ליאת שוחט:
הצורך בהגשת עתירה בנושא הארנונה הוא חיוני לעיריית אור יהודה ולתושביה.
בשלוש השנים בהם אני חברת מועצה ,נתקלתי במספר רב של משפחות ,שתקועות
בחובות ,שרשומים בספרי העירייה ,שאין בידן כל אפשרות לעמוד בסכומים שנצטברו
במשך השנים על נכסיהם.
מבחינתי העיתוי הוא לא הבעיה ,העתירה הזו הייתה צריכה להיות מוגשת מזמן ,עוד
לפני מבצע הארנונה ואם יש תקדימים שמשרד הפנים מבצע מבצעים למחיקת חובות,
אין שום סיבה שעיריית אור יהודה לא תנסה ,לטובת תושביה ובעלי העסקים בעיר,
לפעול להסדר מחיקת חובות שרשומים בספרי העירייה ,כמובן באישור השר.
סבח יוסף:
אני מצטרף לדבריה המושכלים והנכונים של חברתי ,ליאת שוחט .אני מקווה
שהעתירה תצליח ,כי זה צורך בשבילנו.
עופר בוזי:
מדבריו של היועמ"ש ,לפני הסתייגותו ,ישנם שני כללים שהוא קבע בדבריו:
 .1יש להגדיר בסכום סופי את העסקה.
 .2שההקצבה תהיה מגובה בספר התקציב של העירייה.
מאחר ואני יודע כי אישרנו סכום סופי וקיימת הקצבה מתאימה ,אני מבין שאין
מניעה לאשר את ההסכם ואם תידרש תוספת עתידית ,זה יובא לאישור המועצה ,על
פי הבנתי בכך אין שום מניעה משפטית לאשר את העניין.
ליאת שוחט:
אני פונה לגזברית אם יש לנו סעיף תקציבי למטרה זו.
מזל זרחיה:
יש תקציב להוצאות משפטיות שונות וסקרנו את כל הדברים שעומדים על הפרק.
ראש העיר סקר את התביעות שאמורות להיות מוגשות ,או תיקים בטיפול משפטי,
קבלת חוות דעת במסגרת הכנת תקציב הוצאות משפטיות .מאחר וחלק מהטיפולים
המשפטיים בוצעו ישירות באמצעות ראש העיר ולא דרך הלשכה המשפטית ,ביקשתי
לאשר את התקציב  -הוצאות משפטיות  -באמצעות לשכת ראש העיר.
ברצוני להזכיר ,שבמהלך ישיבת התקציב גב' ליאת שוחט ביקשה להוריד את
ההוצאות המשפטיות ששויכו ללשכת ראש העיר.
ראש העירייה השיב לליאת,, :מבקש מהגזברות למחוק את המילה "בטיפול לשכת
ראש העיר" וכל התקשרות עם עורך דין תאושר על ידי המחלקה המתאימה באישור
הלשכה המשפטית".
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ראש העירייה:
בנסיבות הללו ,שהיועמ"ש של העירייה החליט להיות בעל הבית של מהלכי העירייה
ואין מקום לאפשר לו לסכל את ביצוע החלטה זו של העירייה ,לכן אבקש שהחלטה זו
תבוצע ישירות מכוח ההחלטה הזו על ידי הגזברות.
אני לא רוצה להביך את היועמ"ש ,מר ניסים יצחק ,ולשאול את דעתו של עו"ד
קרונפלד לסיטואציה המוזרה הזו.
מזל זרחיה:
אבקש בכל זאת לשמוע את דעתו של עו"ד הלל קרונפלד.
עו"ד הלל קרונפלד:
אני רק יכול לומר ,שיש פסיקה מפורשת ,שאומרת לגבי מעמדו של יועמ"ש ברשות
מקומית ,שזכותו המלאה של ראש הרשות ,אם הוא רוצה ,להתייעץ או לקבל שירות
משפטי חיצוני .בעניין זה ,שונה מעמדו של יועץ משפטי ברשות מקומית מהיועץ
המשפטי של הממשלה ,שקביעתו מחייבת .לכן ,גם לא נראה הגיוני שתהיה ליועץ
המשפטי זכות וטו למנוע התקשרות של הרשות ,גם אם מדובר בשירות משפטי ,כאשר
ההוצאה הכספית מתוקצבת ואין בהתקשרות עצמה שום פגם משפטי כזה שמחייב
שלא להתקשר .לגבי הסכומים המצוינים פה ,מהיכרותי את שוק העתירות ,שמוגשות
על ידי משרדים בהיקף המדובר ובעורך הדין המדובר ,המחיר המדובר הוא סביר
והוגן.
ליאת שוחט:
יש בסעיף זה בעיה של חיוב אישי?
הלל קרונפלד:
המועצה גם יכולה להחליט שהיא רוצה לקבל ייעוץ כזה או אחר ממשרד בכיר .זה
דבר אלמנטארי.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 9הסדר חובות סמי משיח
ראש העירייה:
בעניין זה כתבתי דברים מסודרים ,כי נושא זה רגיש ומשפטי .זו המחויבות שלקחתי כלפי
ועדת זיילר.

23

24

25

26

כמו כן אני מציג בקשה של חברי מועצת העיר לחברי וועדת הנחות במיסים לדון
בעניין משיח .הבקשה מוצגת לפרוטוקול.
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יחזקאל שקד:
במידה ונגיע להסדר ואם ההסדר לא יקוים ,מה אז יחול עלינו?
עו"ד הלל קרונפלד:
אני חושב שתקופה של שישה חודשים לצרכי מו"מ היא ארוכה מדי .מניסיוני אני
יודע ,שמה שלא נגמר תוך חודש וחצי  -חודשיים ,זה לא נגמר .לכן ,אני חושב שנחליט
על תקופה של חודשיים ובמידה ויהיו התפתחויות כאלו או אחרות ,למשל עם הבג"ץ
או כל דבר אחר ,אפשר יהיה לדון בזה מחדש .אבל לדעתי ,זה הזמן הסביר לתת
למשא מתן זה .כל דרך אחרת היא בעייתית.
עופר בוזי:
מדובר פה בעניין שכבר דנו בו ,גם במסגרת היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים ,עניין
רגיש בקרב כל חברי המועצה שנוגעים בדבר .מאחר ואנו מכירים את המורכבות של
נושא חובות משיח ומאחר ואני ,על פי הודעתו של ראש העירייה ,אמור לתפוס את
מקומו החל מיום  ,21.2.2007אני חושב ,שמן הראוי ,שלא אצטרך לעמוד בסד זמנים
לוחץ ומלחיץ ,כאשר באותה תקופה גם אכהן כראש העירייה עם כל האחריות שנובעת
מכך וגם אתמודד במערכת בחירות לרשות העיר .תקופה רגישה כשלעצמה גם באופן
אישי וגם כמובן עבור המתמודדים האחרים .אני חושב שתקופה של שישה חודשים
היא תקופה סבירה והגיונית בהתאם ללוחות הזמנים שמתרגשים ובאים על המערכת
העירונית ויהיה זה הוגן לתת לכל מועמד ומועמד לרשות העיר לשקול את מועמדותו
גם בהקשר הסדרת חובות כזו או אחרת בעתיד.
ליאת שוחט:
ההצעה של יצחק להיכנס למו"מ בשנית היא בעייתית מבחינתי כחברת מועצה לשבת
בשולחן מו"מ מול האנשים .אני רוצה לדעת מי הרכב האנשים שישבו בשליחות שלנו
למו"מ ואם יורשה לי להציע ,לפחות או אנשי ציבור או מומחים בתחום ,שיצטרפו
למשא ומתן כזה.
בעיה נוספת שיש לי ,זה ההתייחסות של הועדה לחיוב אישי להצעה הזו.
עו"ד הלל קרונפלד:
אין כוונה לגביית החוב בעוד חודשיים ,אלא רק להגיע לאיזשהו הסדר על תשלום
החוב.
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ראש העירייה:
אני חושב ,שהעירייה צריכה לפעול בחודשיים הקרובים באמצעות הפקידים שלה ,על
פי המתחייב מהחוק ומהמצב.
אם הדברים לא יפתרו בתוך חודשיים ,ראש העיר הבא שיבחר ,ייקח לידו את
המושכות ויטפל בעניין.
עופר בוזי:
מאחר ועו"ד הלל טוען ,שדחייה משמעותית בזמן הניסיון להגיע להסדר על חובות
משיח תהווה בבחינת סדין אדום מול הועדה לחיוב אישי ,אני חושב שצריך לנמק
במסגרת ההחלטה מדוע אנו מבקשים לוח זמנים שבתקופה אחרת ,שאינה תקופת
בחירות ,לא היינו מבקשים אותה כלל.
ראש העירייה:
מי בעד הצעתי המתוקנת ,שהפקידות תטפל עד הבחירות ואחר כך יחליט על כך ראש
העיר שיבחר?
בעד :עו"ד יצחק בוכבזה ,אברהם בורוכוב.
)אברהם בורוכוב עזב את הישיבה בשעה (21:00
ליאת שוחט:
אני מציעה לדחות את ההחלטה בסעיף זה לישיבה הבאה.
ראש העירייה:
החלטה :המשך הדיון והחלטה בסעיף זה ידחו לישיבה הבאה בתוך שבוע.
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סעיף מס'  - 10הפסקת עבודתו של משה הורביץ במח' הגבייה
ראש העירייה:
על פי בקשתם של מספר חברי מועצה במכתב חתום ,מתבקשת הפסקת עבודתו של
משה הורביץ במח' הגבייה .המכתב מוצג לפרוטוקול.
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סבח יוסף:
אני מציע לחודש הזה ,בגלל מבצע הגביה שמבצעת בימים אלה במחלקת הגביה
והעומס הקיים במחלקה ,לא לצמצם ,אלא להוסיף עוד יום עבודה אחד בשבוע ,אם
לא יותר ,למשה הורוביץ ,עד גמר המבצע.
חנן בנימינוב:
אני חושב שעד היום לא ראינו שום דבר מהורוביץ ,סתם בזבוז כסף .כבר אנחנו
טוחנים מים ,לא רואים ממנו שום תועלת וחבל על הכסף של הציבור .אני מבקש
להעלות את זה להצבעה ונחליט מה לעשות.
מזל זרחיה:
ההתייחסות הזו של חברי המועצה תמוהה בעיני .במחלקת הגביה מתבצעים בשנים
האחרונות מהלכים ,שהעלו את שיעור הגבייה בשנתיים האחרונות באופן משמעותי.
משה הורוביץ הוא יועץ לענייני גביה .הוא בא לסייע הן בפתרון של תיקים סבוכים,
שלא ברור בסיס החיוב שלהם לאורך השנים .כאשר כדי למצוא פתרונות ולהגיע
להבנה מול בעלי עסקים בעיקר ,נדרשת רמת מקצועיות מאוד גבוהה ומשה עורך
בדיקת כרטיסים ובדיקת ההיסטוריה מול בעלי העסקים .היה מקרה אחד לפחות,
שהסתבר שהייתה טעות של כמיליון שקלים בתחשיב ,לדרישת בעל העסק והנושא
הובא לדיון עם משרד הפנים ,כדי לאשר בדיקה מחודש ,מונה רואה חשבון מטעם
משרד הפנים לבדוק את טענות בעל העסק .בלי עבודתו של משה ,אני מניחה שהיה
קושי להגיע לפתרון הזה ,מאחר ורחל עמוסה בעבודת השוטף ,שכוללת טיפול במבצע
גביה ,טיפול בתיקים פתוחים ובכלל בעניין השוטף.
החלטה מן הסוג הזה ,מכוונת אולי ברמה אישית כלפי משה ,משום שכל מי שעוסק
בגביה נחשב כאויב הציבור וכולל הטחת האשמות גם בי וגם בעובדי הגבייה ,לעתים,
שאנו בעצם מקלקלים ומפריעים ובסופו של דבר ,כולם מתהדרים בנוצות ,שעלתה
הגביה .אז גם המתקפות על חברת מילגם לאורך השנים וגם ההתקפות על משה
הורוביץ הן ,לפי דעתי ,התקפות חסרות שחר ,חסרות בסיס ,שמנסות לפגוע במאמצינו
להגביר את הגביה וגם אם יוחלט שמשה לא ימשיך ,יידרש יועץ אחר ,כי לא ניתן
להמשיך לטפל בבעיות הסבוכות ,שקיימות במחלקה ,ואני מתנגדת באופן נחרץ
להפסקת עבודתו .לא הייתה פה שום טענה עניינית למה צריך להפסיק את העסקתו,
למעט זה שהוא עושה תפקידו טוב מדי.
עופר בוזי:
עצם העובדה שאנו נמצאים כעת במבצע ,יש מקום לאחר המבצע לחסוך במשרה הזו,
או להוריד את שעותיה?
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מזל זרחיה:
אין אפשרות ואני אסביר למה .בשנה קודמת משה סייע לנו לערוך השתלמות מקיפה
לכל עובדות המחלקה ,שעד אז לא קיבלו שום הכשרה וביצעו רק פקודות של מנהל
המחלקה דאז ולא מתוך הבנת החוק ולא מתוך הכרת פקודת העיריות בנושא .חלק
ניכר מתפקידו היה העברת קורס גבייה מקיף לכל עובדות המחלקה ,שבסופו של עניין
גרם לשיפור משמעותי בתפקוד עובדות המחלקה .יחד עם זאת ,עדיין נדרש ליווי שלו
בתיקים סבוכים ומי מחברי המועצה ,שירצה לראות דוגמאות לתיקים סבוכים,
שנוצרו עקב היסטוריה בעייתית בכרטיסי הנישומים ,שדורשת עבודה מעמיקה עם
ידע וניסיון רב ,שלרחל אולי יש את הידע ,אבל לא את הזמן ,והיא לא יכולה לפעמים
להשקיע  20שעות בתיק אחד .אם אנחנו רוצים להשאיר בעיקר את בעלי העסקים בלי
מענה ,או עם טרטור וסחבת של "לך ושוב" עד שפקידות המחלקה יעשו את זה ,זה
לשיקולכם ,כי אין לנו גורם נוסף שישב ויעשה את זה.
עו"ד הלל קרונפלד:
אני יכול לומר ,הפקידות שקיימות במחלקת הגביה בקושי מספיקות להתמודד עם
העומס הרב ,שישנו שם ,וטוב שיש את משה שם ,שהוא יכול להשקיע מחשבה ולפתור
בעיות שמתעוררות .בצוות הקיים של מחלקת הגביה ,לא ניתן להפסיק את עבודתו.
ליאת שוחט:
אני הייתי בין החותמים להפסקת עבודתו של מר משה הורוביץ ,אבל משמיעת
הדברים של מזל ושל הלל והעלאת הצורך של יועץ כזה למחלקת הגבייה ,אני חושבת
שצריך לשקול מחדש את הבקשה שלנו .אני עושה את השיקול מחדש.
ראש העירייה:
אני מכיר את משה הורוביץ למעלה מ 30 -שנה .הבאתי אותו לתפקידים במערכת הזו
כבר לפני  20שנה .אני לא רוצה להיכנס כרגע בעניין זה לקונפליקט בין הפקידות לבין
הנבחרים ולו מטעם העובדה ,שאני עומד לסיים כרגע את התפקיד ,כפי שלא
התערבתי בהחלטה בעניין פרטנר ,אני אמנע בסעיף זה.
עופר בוזי:
למרות הגשת המכתב על ידי חברי המועצה ,לאחר ששמעתי את הדברים של מזל ,אני
מציע להשאיר בשלב זה את משה הורוביץ בתפקידו .אנו ,ככל עירייה ,נוכל לשמור
לעצמנו את הזכות להחליפו במקרה הצורך ,אם הדבר יתבקש .ברור לי מעל לכל ספק,
כי מסגרת התפקיד שהוא ממלא נחוצה עבור המחלקה וזאת גם משיחה שהייתה לי
עם מזל לפני הישיבה.
על כן ,אני מבקש ,גם עקב התקופה החדשה ,שאליה אנו נכנסים ,לדחות את הסעיף
בשלב זה ,אך בהחלט להמשיך ולעקוב אחר הטענות ,שנשמעו ,ולבדוק האם יש ממש
בטענות אלו.
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ראש העירייה:
מי בעד ההצעה לסיים את העבודה עם משה הורוביץ החל מ?1.3.2007-
בעד :חנן בנימינוב ,מאיר חי בנימינוב.
נגד :עופר בוזי ,ליאת שוחט ,סבח יוסף.
נמנעים :עו"ד יצחק בוכבזה ,יחזקאל שקד.
החלטה :ההצעה לא התקבלה.
סעיף מס'  - 11בקשת שלמה אלמליח למתן פטור מארנונה לדיירי שכונות מצוקה
ראש העירייה:
הסעיף יורד מסדר היום עקב היעדרות המציע.
סעיף מס'  - 12שאילתות ננה חן
א .בנייה לא חוקית והשתלטות על קרקעות ציבוריות
ב .ניקיון רחובות
הסעיף יורד מסדר היום עקב היעדרות המציעה.
)הישיבה נסגרה בשעה (21:19

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

_________________
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה

יום חמישי ה' אדר תשס"ז
 1מרץ 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  116מיום 1.3.2007
נוכחים :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,דוד יוסף ,דוד מוטאי ,סבח יוסף,
עו"ד יעקב נחום ,יצחק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,יחזקאל שקד,
מאיר חי בנימינוב ,אפי גוטמן.
חסרים :ננה חן ,שלמה אלמליח.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,עו"ד הלל קרונפלד ,דוד עצמון  -מנהל
הבחירות,
על סדר היום:
 .1בחירת וועדת בחירות לראשות העירייה.
 .2בחירת יו"ר וועדת בחירות.
 .3מינוי מזכיר/ה וועדת בחירות.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:12
ראש העירייה:
בשם החברים ,אני רוצה לברך את דוד מוטאי ,חבר המועצה החדש ,לאחר שעו"ד
יצחק בוכבזה התפטר מראשות העיר והגיש לי לאחר  48שעות את התפטרותו גם
ממועצת העיר .מאחר ודוד מוטאי היה ממוקם כמספר שלוש ברשימה של הליכוד,
נכנס דוד מוטאי לכהן במועצת העיר .אני מאחל לו בשם החברים הצלחה רבה ואני
מקווה שהתקופה הזו תהיה לך תקופה פורייה ומעניינת ,אני בטוח שתתרום מהידע
לכל התושבים.
דבר נוסף ,אני רוצה לבשר לחברים דבר ,שגם התפרסם בתקשורת :מועצה אזורית
אפעל פורקה על ידי משרד הפנים היום .זה אומר שכל המועצה הזו תחולק בין כמה
ישובים וגם אור יהודה תרוויח את הנתח שלה בתוך העניין הזה ,דהיינו רמת פנקס
והשטחים הסמוכים לה.
סעיף מס'  - 1בחירת וועדת בחירות לראשות העירייה
ראש העירייה:
נמצא איתנו כאן דוד עצמון ,הוא מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים .אני רוצה שהוא
יאמר כמה מילים על עצמו ונאחל לו בהזדמנות זו עבודה נעימה בעיר שלנו ונארח
אותו בשמחה בכל פעם שהוא יבוא.
דוד עצמון:
ערב טוב לכולם .שמי דוד עצמון ,ביומיום עובד משרד הפנים בלשכה של מנהל
אוכלוסין ברמת גן ,מתעסק בעיקר בנושא של אשרות ,אזרחות וכתוספת מתעסק גם
בענייני בחירות מדי פעם .זו הפעם ה 12-שאני מנהל מערכת בחירות .למרות שזה
נשמע לרגע ,מה פתאום  ,12בחור כל כך צעיר ,אז אני לא עובד רק אחת ל 5-שנים וכפי
שאתם רואים ,יש גם בחירות באמצע ,אצלכם ,באריאל ועוד הרבה מקומות ביו"ש.
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הפעם המערכת היא שונה מהמערכות הרגילות .בסך הכל יש לנו חודש וחצי על מנת
לגמור ולהריץ אותה ,בניגוד למערכות אחרות שלמעלה משלושה חודשים .זה אומר,
שלוח הזמנים קצר ,הרבה עבודה וכמה שיהיה לנו יותר שיתוף פעולה שלכם ,לא
כמועצה ,כי כמועצה למעשה אתם אמורים למנות את ועדת הבחירות של היישוב ,אם
זה תהיו אתם אישית או אנשים מטעמכם ,זה אתם תחליטו ,אבל עם ועדת הבחירות
אני עובד ומכין את כל העסק עד הבחירות ולאחר מכן חתימה ופרסום.
כל מה שנותר לי ,אני מקווה שאיתכם העבודה לא תהיה כמו שלפני כמה דקות חווינו
את האש והגופרית .אנו כולנו מאוד אוהבים את השקט ואת הרוגע ,את הנועם ואני
מקווה שכך נוכל להמשיך גם הלאה ושיהיה בהצלחה לכולכם.
עו"ד יעקב נחום:
אתה מוגדר כמנהל כחוק?
דוד עצמון:
בהחלט כן ,המנוי על ידי המנכ"ל והשר ,כאשר לפני שנים אולי הכרתם מושג כפקיד
בחירות .מבחינת הפונקציה בחוק ,לא רק ששינו את השם ,אלא נתנו יותר סמכויות
עקב כך ולשמחתי גם טיפה יותר בשכר.
ראש העירייה:
אני מצטרף לדבריו של דוד עצמון ואני רוצה לקרוא ,מעל במה זו ,לכל החברים,
מכיוון שאנחנו צוללים באופן מידי לתוך מערכת הבחירות ,אני קורא לכולם לנהל
מערכת בחירות הוגנת ,ישרה והגונה למען כל התושבים ובסופו של דבר ,צריך לזכור,
שיש גם יום אחרי הבחירות .למעשה הרכב המועצה לא משתנה כהוא זה ואנו נצטרך
בסופו של דבר להתכנס סביב שולחן זה ולהמשיך ולנהל ,כמועצה ,את ענייניה של אור
יהודה ,צריך לקחת זאת בחשבון.
אנו נעשה סבב בין חברי המועצה ,כל אחד יכול להציע עצמו או מישהו בשמו וגם
להציע ממלא מקום ,הוא יכול לשלוח את ממלא המקום שיהיה מיופה הכוח שלו
לועדת הבחירות.
דוד עצמון:
לגבי שיוך סיעתי ושמות ,בבקשה תיתנו ,אבל תיתנו כמה שיותר ממש ביום יומיים
הקרובים את המידע ,כדי שנוכל להוציא דיווח מסודר .ברגע שאני אצא מכאן ,אני
ארים טלפון לפיקוח ואודיע להם קודם כל שכוננה ועדת בחירות .לגבי פרטים ,מכיוון
שאני אישית גם מוציא להם דיווח בכתב יום ראשון ,אז קחו בחשבון ותעבירו פרטים,
על מנת שנוציא את זה ביום ראשון.
כדי שיהיה לכם מידע לגבי מי שיכול לשבת בועדת בחירות ,אתם קובעים וזה חייב
להיות ,כמובן ,אדם שיש לו זכות בחירה ,חבר ועדת בחירות ,הכוונה בוגר ,לא חייב
להיות חבר מועצה ,כל אדם שאתם תרצו ,אין מגבלה.
לגבי עניין יו"ר הועדה ,אני רוצה תיקון למכתב של עו"ד ניסים יצחק המכובד ,יש כאן
פספוס קטן ,הוא כותב בדף ההסבר שהוא חילק לכם ,שהמועצה תבחר אחד מחברי
המועצה להיות יו"ר .טעות  -כתוב בחוק וקראנו בחוק ,פתחנו וכתוב בחוק ,שלמעשה
חברי המועצה בוחרים אחד מחברי הועדה להיות כיו"ר.
)ננה חן ושלמה אלמליח הצטרפו לישיבה (18:24
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סבח יוסף:
הנציג בועדה :סבח יוסף.

ממלא מקום :מנשה יצחקי.

דוד מוטאי:
הנציג :דוד מוטאי.

מ"מ :אהרון מימון.

חנן בינימינוב:
הנציג :אריה ואזה.

מ"מ :בוריס יצחקוב.

מאיר חי בנימינוב:
הנציג :מאיר חי בנימינוב.

מ"מ :אבנר מונרוב.

עו"ד עוזי אהרון:
נציג :רונן מלחי.

מ"מ :משה קאטו.

עו"ד יעקב נחום:
נציג :יעקב נחום.

מ"מ :יחזקאל חממה.

אפי גוטמן:
נציג :אפי גוטמן.

מ"מ :דני פלד.

יחזקאל שקד:
נציג :יחזקאל שקד.

מ"מ :חיים מלכי.

איציק דדוש:
נציג :איציק דדוש.

מ"מ :יחזקאל בן אברהם.

ננה חן:
נציג :יוסי טוריקשווילי.

מ"מ :רינה דביר.

דוד יוסף:
נציג :יחיאל מושייב.

מ"מ :אלכס מושייב.

ליאת שוחט:
נציג :שלמה אברהם.

מ"מ :ניסים קצב.

אברהם בורוכוב:
נציג :משה יקותיאלוב.

מ"מ :אבנר בורוכוב.

שלמה אלמליח:
נציג :שמעון נעים.

מ"מ :חיים נאמי.

עופר בוזי:
נציג :אהרון נקר.

מ"מ :עו"ד ניסים בזזי.
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סעיף מס'  - 2בחירת יו"ר וועדת בחירות
ראש העירייה:
למי יש הצעות בנושא של בחירת יו"ר ועדת בחירות?
אפי גוטמן:
אני מציע את יעקב נחום.
דוד מוטאי:
אולי יש מישהו מעוניין ,שיאמר.
ראש העירייה:
אני מציע לחברי המועצה ,במידה והדבר יהיה מקובל עליכם ,למנות יו"ר ועדה שיהיה
ניטראלי ולא משויך למחנה כזה או אחר שמתמודד על הרשות.
במידה וההצעה תהיה מקובלת על רוב חברי המועצה ,או על ידי כולם ,אני הייתי
מציע לחזור ולמנות את עו"ד גד לזר ,שעשה את התפקיד במערכת הבחירות הקודמת,
מאחר וגד לזר אינו מופיע ברשימת חברי הועדה ,במידה ותהיה הסכמה ,אז אני אהיה
מוכן להציע את שמו כחבר ועדה .יש התייחסות לעניין?
איציק דדוש:
אני רוצה לומר ,שנושא הוגנות מאוד מאוד חשוב לי ,אני לא מתמודד בבחירות ,הוא
מאוד חשוב ,אם כבר מדברים על מישהו שהוא יהיה מחוץ למערכת ,אז הייתי גם
מציע שכל נושא פיקוח ,של רישוי עסקים וממונים על נושאים מסוימים שיש להם
רגישות ,שגם הם לא יהיו בתפקידים במשך חודש וחצי .זה בדיוק אותו דבר .אני
מקבל את ההצעה שלך ,בתנאי שכולם יהיו ממונים.
עו"ד יעקב נחום:
מאחר ובשתיקתי הובן שאני מסכים להיות יו"ר הועדה ,אבל מאחר שמדבריו של
עופר ברור שאין מניעה למנות חבר מועצה כזה או אחר ליו"ר הועדה ,כאשר הנימוק
של עופר היה ניטראליות של אדם שבא מבחוץ ,שהיא תהיה אולי יותר סבירה מאשר
ניטראליות של מישהו שהוא חבר מועצה כזה או אחר .אם היה ניטראליות בעניין רק
של אדם שהוא בא מחוץ לחברי המועצה ,אז כמובן שהמחוקק היה קובע סייגים
בנושא הזה .אני רוצה להזכיר ,שברוב רובם של המקרים ,גם כאן יו"ר ועדת הבחירות
היה ראש העירייה או ראש המועצה ומי כמו בעל תפקיד כזה יהיה חשוד באי
ניטראליות .אני לא רוצה לומר על עצמי דבר ואני רוצה לומר ,שמה שיהיה לנגד עיני
זה אך ורק הנוהל התקין ,גם אם אני ,כמו כולנו ,משויכים לזרם זה או אחר .לכן ,אני
חושב שאם נקבל את הצעתו מרחיקת הלכת של איציק דדוש ,אני אהיה מוכן לקבל
את התנאי הזה ,אבל אז נגיע לידי אבסורד.
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דוד מוטאי:
מתוך ניסיון שיש לכם ,כחברי מועצה ותיקים ,כשהיה ראש העירייה יו"ר הועדה
בקדנציות הקודמות ,האם היו איזה שהם אי סדרים בזמן שראש העירייה היה יו"ר
הועדה ,האם גם אז על פי הצעתו של איציק דדוש ,ידידי ,סגנים לא תפקדו ,ראשי
מחלקות התפטרו בזמן בחירות ,או כל מיני בעלי תפקידים ציבוריים נוטרלו כתוצאה
מהבחירות בפתח? זו שאלה שצריך לדון בה .סך הכל ,מה שקורה כאן ,ההצעה של
עופר עומדת מול הצעה של אפי ,שהציע את יעקב נחום .בעצם ,אם אין שום מניע,
שמישהו כאן יעשה מניפולציה ,אז מה הולך להיות כאן?
אפי גוטמן:
היות ובאף מערכת בחירות לא היה מישהו ניטראלי בראש מערכת הבחירות ,אינני
חושב שהיום צריך לעשות מישהו ניטראלי .אני מכיר את יעקב נחום שנים ,אדם ישר,
צדיק ואני לא חושב שהוא יעשה משהו שיפגע במישהו.
ראש העירייה:
לגבי הדברים של אפי ,אני מסכים וחס וחלילה אני לא חושד ביעקב נחום בחשדות
כאלו ואחרים .אני גם חושב שיעקב נחום הוא איש ישר והגון ,רק הצעתי את ההצעה
הזו ,אפילו כהצעת ביניים ,כדי לבחון אותה בשולחן כאן ולא כאיזושהי מחשבה או
התרסה ,חס וחלילה ,כלפי יעקב נחום.
דוד יוסף:
בעקבות ההערה שנאמרה על ידי דוד מוטאי ,אז אי אפשר ללמוד שום דבר מהעבר
ולהביא דוגמאות ,כי לכל אורך הקדנציות שום דבר לא היה ניטראלי ,דברים לא
התנהלו כסדרם ולכן ,אין טעם להחזיר אותנו לאחור לראות דוגמאות.
מאחר והוצעה מועמדותו של חברי ,עו"ד יעקב נחום ,על ידי חברי ,אפי גוטמן ,אני
ממליץ לכלל החברים לקבל את ההצעה של מר אפי גוטמן ולמנות אדם הגון וישר,
בעל מידות טובות ,עם ידיים נקיות ,עורך דין פעיל בתחומו ,נעים פנים וסבר ,שאני
מאמין שיעשה את עבודתו ותפקידו על הצד הטוב ביותר.
ראש העירייה:
אני חוזר על דברי ,מאחר ואנו רוצים לנהל מערכת בחירות ישרה והוגנת ,אני מעדיף
לבחור פה אחד מועמד מוסכם על כולם וכפי שאמרתי קודם ,בוודאי שיעקב נחום יכול
לעשות את התפקיד וגם אני ,כמועמד בעצמי ,מאמין שיעקב נחום יפעל על פי החוק
כלפי כל המועמדים ,בעניין זה אין ספק.
אנו מביאים את המועמדות היחידה של יעקב נחום להצבעה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 3מינוי מזכיר/ה וועדת בחירות
ראש העירייה:
מאחר והזמן עד הבחירות הוא זמן קצר והדמות המקצועית בעירייה שליוותה את
התפקיד הזה במשך שנים היא נורית שולמן ,במשך כמה וכמה מערכות בחירות .נורית
מכירה היטב את כל המערכות הקשורות בארגון וניהול הבחירות וכבר היא נמצאת
בקשר ישיר עם מר דוד עצמון ,מנהל הבחירות.
אני מציע למנות אותה למזכירת ועדת הבחירות.
שלמה אלמליח:
נכון מה שאמר עופר בוזי ,ראש העיר שלי ,שנורית היא עובדת מצטיינת ,עושה עבודה
נאמנה ,אישה נאמנה ,כל המידות הטובות יש בנורית שולמן .אבל לשם שינוי ,שראש
העיר התפטר ומצא לנכון להתפטר ואני היום יש לי זכות דיבור ,כי הוא מנע ממני
לדבר ושלח לי מכתב ואף אחד לא מחה על זה ,על כן ,אני מציע ,לא כמו שכתוב
בהזמנה "מזכירה" ואני על זה דווקא עושה "מזכיר" ,שיהיה חיים נאמי ,הוא ממלא
ראש העיר היה ,והיה מנהל שפע ,סמנכ"ל בכיר באור יהודה ,אדם ישר דרך ואני מציע
שיהיה מזכיר הועדה.
ראש העירייה:
אני מכריז על הפסקה של עשר דקות בישיבה.
 לאחר חצי שעה הפסקה –ראש העירייה:
אני מבקש להציע ,לאחר שהבנתי פה מכמה חברים שיש להם בעיות עם המועמדות,
אני רוצה להציע מישהו שיהיה מקובל על רוב החברים ואני מציע את דוד חמאני
לתפקיד הזה .אני מניח שההתנגדויות תהיינה פחותות וזאת ההצעה .האם עדיין יש
הצעה אחרת?
איציק דדוש:
אני רוצה לשאול את דוד חמאני שאלה .אני שאלתי את דוד חמאני והוא לא רצה
לקבל עליו את התפקיד.
חמאני דוד
איני מעוניין בתפקיד ,ומסרב בתוקף לקבלו.
ליאת שוחט:
אני מבקשת לדחות את ההצבעה במועצת העיר ולהעביר אותה לועדת הבחירות,
שתמנה היא את מזכירת הועדה.
דוד יוסף:
אני שואל את היועץ המשפטי ,יש פה שתי הצעות שצריך להעלות אותן ,או שצריך
להיות מועמד מוסכם ב.100%-
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איציק דדוש:
האופוזיציה מבקשת הפסקה של עשר דקות.
 לאחר הפסקה של חצי שעה -ננה חן:
אני רוצה להציע את גברת עליזה פראג' .אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת על הצעה
שמקובלת לפחות על רוב החברים ,אם לא על כולם ,וכפי שראינו ,נכון להיום כל שאר
המועמדים לא הגענו להסכמה.
ראש העירייה:
יש את המועמדות של עליזה פראג' ויש את המועמדות של חיים נאמי .מי בעד
המועמדות של עליזה פארג'?
בעד :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ננה חן ,סבח יוסף ,דוד מוטאי ,חנן בינימינוב ,מאיר
חי בנימינוב.
)יחזקאל שקד הצטרף לישיבה לאחר ההצבעה(
)יחזקאל שקד עזב את הישיבה(
מי בעד המועמדות של חיים נאמי?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,יצחק דדוש ,אפי גוטמן ,דוד יוסף ,שלמה
אלמליח ,ליאת שוחט.
ראש העירייה:
יש תיקו בהצבעה ,אנו נבחן מבחינה משפטית מה זה אומר.
עו"ד הלל קרונפלד:
ברגע שיש תיקו בקולות ,אזי לא התקבלה הצעה.
)הישיבה נסגרה בשעה (20:22

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

עופר בוזי
ראש העירייה בפועל

יום חמישי ה' אדר תשס"ז
 1מרץ 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  117מיום 1.3.2007
נוכחים :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,דוד יוסף ,דוד מוטאי ,סבח יוסף,
עו"ד נחום יעקב ,יצחק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,יחזקאל שקד,
מאיר חי בנימינוב ,אפי גוטמן ,ננה חן ,שלמה אלמליח.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,עו"ד הלל קרונפלד.
על סדר היום:
סיכומים והמלצות הועדה לענייני ביקורת לגבי דוח מבקר העירייה בנושא הועדה
המקומית לתכנון ובניה – הוצאת טופס 4
)הישיבה נפתחה בשעה (20:23
שלמה אלמליח:
מוריד בשלב זה את הסעיף מסדר היום.
)הישיבה ננעלה(

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

עופר בוזי
ראש העירייה בפועל

יום חמישי ה' אדר תשס"ז
 1מרץ 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  118מיום 1.3.2007
נוכחים :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,דוד יוסף ,איציק דדוש ,ננה חן ,חנן
בנימינוב ,דוד מוטאי ,סבח יוסף.
חסרים :אפי גוטמן ,עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,עו"ד יעקב נחום ,מאיר חי בנימינוב,
שלמה אלמליח.
משתתפים :רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,יובל אמיר ,עו"ד הלל קרונפלד.
על סדר היום:
תיקון פרוטוקול  107מיום .4.12.06
הישיבה נפתחה בשעה 20:25
יצחק דדוש:
על פי סעיף  29לתוספת השנייה לפקודת העיריות ,אני הגשתי הצעה  48שעות לפני
הישיבה חייבים להכניס את הסעיף שלי לסדר היום .ציפיתי לראות את הנושא הזה
לדיון ,כי זה נושא מאוד רציני .ביקשתי להביא לסדר היום תגבור המחלקת
המשפטית .אנו שואלים שאלות ולא מקבלים תשובות ורציתי להעלות את זה לסדר,
לראות איך פותרים את זה.
ראש העירייה:
לגבי ההודעה של איציק ,אני ראיתי אותה ,אני חושב שבשלב הזה ,שאנחנו נמצאים
בתקופה של מערכת בחירות ,אני באופן אישי כראש העירייה לא רוצה למנות עובדים
חדשים ובוודאי לא להדיח עובדים קיימים.
יחד עם זאת ,גם החוק קובע הגבלות בנושא של מינוי והדחת עובדים בתקופת
הביניים ,שהיא תקופת בחירות.
ולכן ,אני חושב שהנושא שאיציק דדוש הביא למועצה הוא חשוב ,אך אני מבטיח לו,
שבזמן האפשרי ,הקרוב ביותר ,הנהלת העירייה תביא את הנושא לדיון במועצה
ולהחלטה.
דוד יוסף:
מבקש להוריד את הסעיף מסדר היום.
הישיבה ננעלה בשעה 20:30

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

עופר בוזי
ראש העירייה בפועל

יום חמישי י' ניסן תשס"ז
 29מרץ 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  119מיום 29.3.2007
נוכחים :עופר בוזי ,בורוכוב אברהם ,ליאת שוחט ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן,
בנימינוב מאיר חי ,איציק דדוש ,חנן בנימינוב.
חסרים :שלמה אלמליח ,יוסף סבח ,דוד יוסף ,עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,ננה חן ,דוד
מוטאי.
משתתפים :עו"ד ניסים יצחק ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,יהודה צהל.
על סדר היום:
תקציב בחירות לראשות העירייה.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:16
ראש העירייה:
אני רוצה להביא למועצה את נושא התקציב.
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
יש לנו הוצאות בסך  ,₪ 188,500על פי הסעיפים שחולקו לחברים .מתוך ההוצאה הזו
אנו מקבלים הכנסה של  ₪ 89,700ממשרד הפנים עבור השתתפות במערכת הבחירות.
ההחזר נובע מתוך שכר המזכירים .מה שאני מבקש מחברי המועצה ,זה בנוסף
לסעיפים שרשומים כאן ,לאשר תקציב כולל של  200אלש"ח ,מאחר ויש הוצאות שהן
בגדר שונות ,הוצאות חשמל .בכל מקרה ,זה לא יהיה סכום גבוה ,אבל אני ארצה
שהוא יעמוד לרשותנו ,אם וכאשר נזדקק לסכום זה.
איציק דדוש:
מדובר על בחירות מיוחדות ולא כלליות .הבנתי שבעצם בנו את התקציב על
פלטפורמה של תקציב רגיל של בחירות .משרד הפנים בעצם לא מוציא את התקציב
הזה מקופתו ,אלא מהתושבים .אני מסתכל על שכר אב בית בבית הספר ,אתם
קבעתם שלא יהיה שבתון באותו יום ואמורים לעבוד עד שלוש אחה"צ .הייתי מבקש
שהחישוב של השכר שלהם יתחיל מרגע שהם מסיימים את העבודה 1,200 .שקל זה
הרבה כסף.
לגבי שכר מזכיר ועדת בחירות  -גם כן ,זה הרבה כסף לעבודת מזכירה ,שהיא נמצאת
פה יומיום בעירייה ומקבלת את שכרה מהעירייה .לתת לה  9,300שקל זה הרבה כסף
ואני מזכיר שאין לעירייה כסף לתקן את הבורות בכביש .אין להם כסף לקנות אספלט
ולהוציא  9,300על מזכיר בחירות זה הרבה כסף ואני מבקש להוריד את עלות זו ל-
 5,000שקל והייתי גם מבקש ,במסגרת העלויות של ה 200 -אלש"ח להוסיף לעובדי
התחזוקה ,אלה שהכינו את התיבות של הקלפיות וכו' ,להוסיף להם .שאלתי את
מנכ"ל העירייה ,שאלתי למה המזכירה מקבלת כסף ועובדי תחזוקה לא ,הוא השיב
שהם עושים את העבודה שלהם במסגרת העבודה שלהם .הייתי לוקח את ה9,300 -
שקל ומחלק את זה בין המזכירה לעובדי המחסן.

2

)ננה חן הצטרפה לישיבה בשעה (19:20
ראש העירייה:
ראשית ,לגבי נושא אבות בית  -אבות הבית באותו יום למעשה נוטלים יום חופשה
מהעבודה השוטפת שלהם ,כך שהם לא מקבלים שכר פעמיים ,גם כאבות בית וגם
כסדרנים של אותן קלפיות.
לגבי הנושא של שכר מזכירה של ועדת הבחירות  -זה שכר שאנו קיבלנו אותו ככתבו
וכלשונו מהמפקח הארצי על הבחירות .זה שכר שנהוג לתת בכל יישוב ואנחנו לא
רוצים לסטות לכאן או לכאן ,מכיוון שזה דברים שהם מאוד מסודרים והסכום הזה
הגיע אלינו לאחר בירור שאנו ערכנו בנושא.
לגבי עבודה של עובדי עירייה ,הם נמצאים בתוך העירייה ומקבלים שכרם מהעירייה.
יש דברים שהם יכולים לעשות באופן חד פעמי על מנת לסייע במערכת הבחירות שהיא
למעשה של העיר שלנו ולא של אף מקום אחר .הם עשו את עבודתם ואני לא מוצא
לנכון להוסיף לשכרם או לתת להם משהו מעבר למה שהם מקבלים עבור עבודתם
השוטפת.
עו"ד יעקב נחום:
ועדת הבחירות נמצאת בעיצומו של הטיפול והכנה ליום הבחירות בצורה משביעת
רצון ,כאשר זה מתנהל על ידי הועדה באמצעות מספר ישיבות שישבנו בועדה
ובאמצעותה של מנהל הבחירות ומזכירת הבחירות ,יחד עם עובדי העירייה
הרלוונטיים .קוימו מספר ישיבות וחלקם גם פורסם והועברו המסמכים המתאימים,
הן ביחס לנקודות הטכניות של הבחירות ,דהיינו ,פירוט ההתארגנות והן מבחינת
נושאים שהיה בהם צורך ושיקול דעת נוסף ,כמו קיום או אי קיום יום שבתון ,מגבלה
כזאת או אחרת על מועמדים.
ביחס לתקציב ולפירוט התקציב שהתקבל ,אני מודע לו ,ישבתי עם מי שצריך לשבת
ויש לי רק כמה הבהרות או בקשות לתיקון כזה או אחר ,אם אפשר לעשות אותו.
הסעיף הראשון הוא סעיף שמתוקצב על ידי משרד הפנים .אני חושב שראוי שהסעיף
הזה בכלל לא יעבור דרך המסננת של העירייה ,הוא יכול לעבור ישירות דרך משרד
הפנים ואז לא נצטרך גם להוציא וגם לקבל .הסכומים המשמעותיים שהוזכרו קודם
על ידי איציק ,הם אכן הסעיפים היותר משמעותיים בסעיפים שאנו רואים בפירוט
התקציב ובסך הכל ,אמנם שכרו של סדרן ,שכרו של אב הבית הוא  70%משכרו של
מזכיר הממומן על ידי משרד הפנים ואני חושב שניתן לצמצם את שכרם של הסדרנים,
בין אם על ידי ההצעה של איציק ,שאותם הסדרנים או אבות הבית ,אם הדבר הזה
ניתן מבחינה חוקית ,אני לא יודע אם יש מניעה ,שיקבלו את שכרם מבלי שיצאו ליום
חופשה ,מעבר לאותן השעות שהם עובדים בלאו הכי .במידה והדבר הזה לא ניתן ,אני
חושב שאפשר להחליט על צמצום השכר ,זאת הצעה שלי ,ללא שהתייעצתי עם אף
אחד ,בסדר גודל של .30%
שאר הסעיפים שעברתי עליהם יחד עם הגורמים הרלוונטיים ,הם סעיפים מציאותיים
ואני חושב שאנחנו צריכים לאשר אותם.
הייתי מבקש רק שאותם הכספים שהם מעבר לאותם  ,₪ 188,500בין אם ההחלטה
תהיה לאשר את התקציב בסך  200אלש"ח ,בין אם תהיה פחותה מכך ,לאשר את
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התקציב המועט מאוד של עלות הקרנת תוצאות הבחירות על מסך ,על קיר העירייה
הישן כפי שנהגנו וכפי שבדקנו ,מדובר על עלות של מאות שקלים ,דבר שיפחית מן
העומס שיהיה בלובי של העירייה ,הן על ועדת הבחירות והן על ועדת הקלפי,
שמקבלים את הקלפיות.
אפי גוטמן:
אני מצטרף לדברים שהעלו איציק דדוש ויעקב נחום .אני חושב שכולם צריכים
להירתם לעניין הזה .לא יתכן שעובד עירייה ,שעובד במסגרת עבודתו בעירייה ,הרי
בית הספר יצטרך אב בית ,זאת אומרת שהם יכולים לעשות את העבודה שלהם בבית
הספר ואחרי צהריים להתחיל את עבודתם בתור אב בית לנהל את הבחירות ,ואז
אפשר לצמצם את השכר לסביבות  500שקלים.
לגבי שכר מזכיר ועדת בחירות ,בזמנו הועלתה הצעה על ידי שלמה אלמליח למזכיר
ועדת בחירות בהתנדבות ,שזה היה מר חיים נאמי .אני לא מבין מאיזה סיבה העניין
נדחה ,כי בזמנו לא אמרו שזה עולה כסף .מסתבר עכשיו ,ששכר מזכיר ועדת בחירות
הוא ממש משכורת נוספת ,שהעבודה בעצם מתבצעת בעבודת היומיום שמקבלים
עליה משכורת  .זה דבר ,לדעתי ,מאוד מוגזם וזה דבר צורם .אם תתקנו את שני
הסעיפים האלה ,אין לי בעיה עם שאר הסעיפים.
ליאת שוחט:
איזה שני בתי ספר יש בעיה עם תלמידים?
נורית שולמן:
ארזים וחטיבת הפרדס .אלה שני בתי ספר שממש יכנסו מצביעים לביה"ס .אנחנו
עושים מחסומים בצורה כזאת ,שמצד אחד ייכנסו בוחרים ,מצד שני תלמידים ואנו
מעמידים שם מאבטח נוסף.
ליאת שוחט:
בכמה אולמות ספורט ומתקני מתנ"ס יהיו בחירות?
נורית שולמן:
אולם הספורט בבית ספר שיזף ,במרכז פיס ברח' החצב ,במקום שני בתי ספר במעלה
ובאולם הספורט של סעדיה גאון ,שממילא יש בו שתי קלפיות ,אנחנו מוסיפים לו עוד
שלוש מבית ספר סעדיה גאון .לא כל אבות הבית הם עובדי עירייה.
ראש העירייה:
כל הנושא של שכר זה לא משהו שאנחנו קבענו אותו ואם כבר דיברנו והצגנו ,אז
יהודה צהל ,שהוא החשב המלווה שלנו גם עבר על הסעיפים אחד אחד.
לגבי נושא של אבות בית ,מכיוון שיש אבות בית שהם לא עובדים במערכת הומוגנית
אחת ,הוחלט למען הסדר הטוב ,שלכולם יהיה אותו שכר ,גם השכר שלהם שונה בינם
לבין עצמם ,זה להיכנס לסיבוך מול העובדים ,שהוא לא יהיה בריא למערכת ולכן,
הרעיון הוא שכל עובד לוקח יום חופש ,שלמעשה לא מקבלים באותו יום שכר ,על
חשבונו הפרטי ובכך הוא חוסך את הכסף לעירייה .יום החופש הזה למעשה הוא יום
חופש ממומן על ידי העובד וכל אבות הבית באופן אחיד ושוויוני יקבלו את השכר
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שנקבע בטבלה הזאת ובאותו היום הם נותנים שירותים עד הצהריים לפעילות בית
הספר ובהמשך היום ,ככל שיידרש ,לטובת הבחירות .לכן ,ההחלטה היא גורפת לגבי
כולם ,כי קשה לפצל את זה לגבי אבות הבית.
איציק דדוש:
אני רוצה לשאול את היועמ"ש לגבי אב בית שאיננו בבית הספר ,כי מבחינתנו ,על פי
תשובתו של ראש העירייה ,אב הבית הוא בעצם ביום חופש ,מה ההיבט המשפטי?
האם מותר לפתוח בית ספר שאין אב בית?
ראש העירייה:
אני אבהיר .אב הבית נמצא בבית הספר משעות הבוקר המוקדמות ונמצא לכל דבר
ועניין בשטח שבו הוא נמצא ממילא בימים אחרים בשנה ,בימים שאין בחירות ואת
השירותים עבור בחירות באותו יום ועבור בית הספר הוא ייתן גם ייתן ,בכל מקרה.
לכן ,אין כאן למעשה היעדרות של אב בית מתפקידו במוסד החינוכי שבו הוא נמצא
ואני לא רואה שום מניעה שבאותו היום יתקיימו הדברים והכללים כפי שהובאו
לידכם כאן היום.
עו"ד ניסים יצחק:
הסבר ראש העיר הוא הסבר שמיתר את השאלה במובן זה שאין כפילות שעובד מצד
אחד נעדר מעבודתו ומצד שני ,יבצע את עבודתו בפועל .העובד למעשה לוקח יום
חופש ,יום חופש הזה תקין לחלוטין ובאותו יום של החופש הוא למעשה מקבל שכר
עבור עבודתו באותה פעילות.
עו"ד נחום יעקב:
לאור התשובה ,האם ניתן לפצל שאותו אב בית או סדרן עד שעה מסוימת ,שהוא עובד
כפי שעבד ,יהיה כסדרן ומאותה שעה הוא ימשיך לעבוד במסגרת הבחירות?
ראש העירייה:
אני אחזור על התשובה .מכיוון שהעובדים הם לא עובדים הומוגניים ולא עובדים
במערכת אחת ,השכר שלהם לא אחיד לגבי כולם .לכן ,להגיע עכשיו עם כל אחד כמה
הוא מקבל בשכרו ,כמה שעות הוא עובד והם לא עובדים שם כל יום מהבוקר ועד
שתיים עשרה בלילה ,זה לא שעות העבודה הרגילות שלו ,להתחיל לפרוס לכל אחד
כמה שעות ביום הוא עובד ,זה יהיה בלגן ולא תהיה פה אחידות ושוויוניות מול כולם.
אנו באנו ואמרנו :כולם לוקחים יום חופש ומקבלים שכר אחיד.
ליאת שוחט:
שאלה לגזברית 110 ,אלש"ח מאין יש לנו? שאלה שניה ,לגבי הסדרנים ,הבנתי ששכרו
סדרנים שאינם תושבי העיר .אם אנחנו מוציאים מערכת בחירות ומוציאים כספים,
ראוי שמי שיצ'ופר יהיה תושבי העיר .אני רוצה לדעת מי גייס אותם ומדוע הם אינם
תושבי העיר.
מזל זרחיה:
לגבי הסכום של  110אלש"ח למימון יום הבחירות ,שוחחו איתי ממשרד הפנים
והודעתי שאין לרשות מקור מימון זמין לממן את הסכום המדובר .לא ניתן לקצץ
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באמצע שנה מתקציבים ,מה גם שכבר נערך קיצוץ שלא מאפשר צמצום בפעולות .על
כן ,הודעתי לממונה על המחוז וליוסי ברון ,והם הודיעו ,שמן הסתם חובה לבצע את
הפעולה הזו בהיקף שהוצג להם .במידה ונעמוד ביעדי התקציב ,ההכנסות יהיו גדולות
מהתקציב ,אזי ימומן הגרעון הזה מעודף ההכנסה ,אחרת הוא יגרום לתוספת לגרעון
הצפוי בסוף שנה.
ראש העירייה:
לגבי נושא סדרנים ,רוב הסדרנים הם למעשה מתוך העירייה ,עובדי עירייה ועובדי
מתנ"ס .נשלחו גם אימיילים לעובדי העירייה והמתנ"ס ,לגבי הצעות לעבודה ביום
הבחירות .מי שפנה נכנס לתוך הפול הזה ,כך שלמעשה רוב הסדרנים הם תושבי העיר
ולכן אני לא רואה בעיה.
איציק דדוש:
אני רוצה להעלות הצעה נגדית 600 .שקל לסדרן ושכר מזכירת קלפי יירד ל5,000 -
שקל.
עו"ד ניסים יצחק:
בהקשר לדברים שאמרה גזברית העירייה ,נעשה בירור היום עם יוסי ברון ממשרד
הפנים ונמסר כי הרשימה למעשה הועברה הן לגזברית והן לחשב המלווה ,על מנת
שיבדקו ויראו האם ההוצאות כאן הן סבירות .לדעתו ,ההוצאות הן סבירות ואני
מניח ,שהחשב המלווה אשר בדק ביחד עם הגזברית את ההוצאות ,ככל שיש לו
הסתייגות באשר להוצאה חריגה כזו או אחרת הנטענת כאן ,יאמר את דברו.
מזל זרחיה:
אני רוצה לתקן ,אני לא בדקתי את סבירות ההוצאות במערכת הבחירות ,התעריפים
קבועים מראש על ידי משרד הפנים וכך נהוג לשלם על כל מערכות הבחירות שנעשו
ולא מצאתי לנכון להתערב בגוף התעריף .מי שארגן את התקציב ,עד כמה שאני
יודעת ,זו נורית שולמן בתיאום עם יוסי ברון.
יהודה צהל:
שמי צהל יהודה ,צהל זה שם פרטי .אני רואה חשבון ,מוניתי על ידי משרד הפנים
לחשב המלווה .לעניין הנקודתי של התקציב הזה ,ישבתי אכן עם נורית ,מאז הישיבה
עשיתי בירורים משפטיים עם היועמ"ש ויש דברים שמבחינתי הם עדיין טעונים
בירור .נתחיל בשכרה של נורית :צריך לבדוק את הנושא הזה אם זה מקובל לשלם ,או
שזה חובה חוקית מתוך חוק או תקנה .במידה וכן ,אין ויכוח .במידה ולא וזה מקובל,
אנחנו נמצאים ברשות גירעונית והמטרה שלי כאן זה לסייע ולכן ,איפה שיש שומנים
אנחנו נקצץ בהם .ולכן ,במידה וזה נוהג לשלם ,אז מה שאני מציע ,זה שפה ,למרות
שזה במסגרת עבודה ושעות עבודה רגילות ,שנקבע תעריף נמוך יותר מהתעריף הזה
לשכרה של נורית .בנוגע לשכרם של סדרנים ,אבות בית וכו' ,גם כאן אני חושב ,ש-
 1,200שקלים זו עלות גבוהה ,שניתן לצמצם אותה .יש כאן דברים שהם טעונים
בדיקה.
)ליאת עזבה את הישיבה בשעה (19:49
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ראש העירייה:
אני חושב שאנו נאשר את המסגרת הזו כפי שהיא ,אני אשמח לבדיקות שאתה תבצע
בעניין .אם יהיה מקום ואיפה ,אין שום בעיה.
עו"ד ניסים יצחק:
אפשר לאשר את התקציב בכפוף לבדיקות החשב המלווה.
ראש העירייה:
אנו מאשרים את המסגרת התקציבית עד לסך של  200אלש"ח ,בכפוף לכך שהחשב
המלווה ,מר יהודה צהל ,יבצע את הבדיקות לגבי גובה השכר המוצע כאן לכל סעיפי
השכר עבור העובדים ביום הבחירות .ההצעה הינה הצעת מקסימום ,שממנה ניתן
יהיה לחסוך בהמשך לבדיקותיו והמלצותיו של החשב המלווה ,מר צהל יהודה,
שתתקבלנה כהחלטות סופיות.
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה נסגרה בשעה (19:52

נורית שולמן
מנהלת לשכת ראה"ע

עופר בוזי
ראש העירייה בפועל

יום שלישי כ' אייר תשס"ז
 8מאי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  120מיום 8.5.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,ננה חן ,יחזקאל שקד ,ליאת שוחט ,מאיר חי בנימינוב ,אברהם
בורוכוב ,יצחק דדוש.
חסרים :עופר בוזי ,חנן בנימינוב ,דוד מוטאי.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,אסתי אשל ,עו"ד נסים יצחק ,מזל זרחיה.
על סדר היום:
העברתו מכהונתו של אברהם בורוכוב כסגן ראש העירייה.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:00
ראש העירייה:
אני מבקש להעביר מכהונתו את אברהם בורוכוב מסגן ראש העירייה .מי בעד?
ליאת שוחט:
מי שמזמן את הישיבות זה ראש העיר ,הוא זה שקובע את סדר היום .ראש העיר
שכיהן בתקופה זו זה עופר בוזי ולא דוד יוסף ולכן ,הישיבה הזו לא חוקית ,אסור
שתתקיים והיא פסולה .מזכיר העירייה צריך רק לחתום .אני שואלת את דוד חמאני
מי קבע את סדר היום של הישיבה .סעיף  23תוספת שנייה לפקודת העיריות אומר
שמי שקובע את סדר היום של העירייה זה ראש העיר בפועל .מאחר ולא דוד יוסף
כיהן בפועל ,תפקידו של מזכיר העירייה הוא רק לחתום ,הישיבה הזו פסולה מיסודה.
יצחק דדוש:
אני מבקש להוריד את דבריה של ליאת שוחט מהפרוטוקול .על פי חוק ,חבר מועצה
שרוצה להקריא הודעה ,צריך להעביר פתק ליו"ר הועדה ואז הוא ייתן אישור.
ראש העירייה:
אני מבקש להגיב .הסעיפים לסדר היום נקבעו בתיאום היועצים המשפטיים בכללם.
היועמ"ש לעירייה ,עו"ד נסים יצחק ואת ההגהה לזימון ותיקון הזימון עשה עו"ד הלל
קורנפלד ,שגם המציא מכתב שאמנם הסמכויות הן מה ,8.5.07-אבל את ההגהה שהוא
עשה לזימון הוא אישר להעביר לחברי מועצת העיר הביתה.
אני מבקש להצביע.
ליאת שוחט:
אני מבקשת מעו"ד נסים יצחק להגיב לתקנה .23
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ראש העירייה:
אני מבקש להביא להצבעה את הסעיף הראשון בדבר העברתו מכהונתו של אברהם
בורוכוב מתפקידו כסגן ראש העירייה .מי בעד?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יצחק דדוש ,יחזקאל שקד.
נגד :אברהם בורוכוב ,מאיר חי בנימינוב.
נמנעת :ננה חן.
ליאת שוחט לא השתתפה בהצבעה.
ראש העירייה:
אני מבקש מהיועמ"ש להתייחס.
עו"ד יצחק נסים:
מאחר והנושא עלה רק עכשיו ולא ניתנה שהות לבדיקת הנושא ,הייתי מבקש,
שהשאלה מהסוג הזה שעולה ,על מנת שהדבר יבחן ועל מנת שתשובה הייתה ניתנת
במועד ,ולא שמפתיעה את ראש העיר ,שרק היום התמנה ,לכן אני מציע ,שבשלב זה כן
לקיים את הישיבות ובמידה ויסתבר כי קיימת בעייתיות חוקית בנושא זה ,הנושא
הזה יובא שנית לסדר היום .ממילא נקיים את הישיבה היום.
)עופר בוזי ודוד מוטאי הצטרפו לישיבה בשעה (19:08
)הישיבה נסגרה בשעה (19:08

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ' אייר תשס"ז
 8מאי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  121מיום 8.5.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,ננה חן ,יחזקאל שקד ,ליאת שוחט ,מאיר חי בנימינוב ,אברהם
בורוכוב ,יצחק דדוש ,עופר בוזי ,דוד מוטאי.
חסרים :חנן בנימינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,אסתי אשל ,עו"ד יצחק נסים ,מזל זרחיה
על סדר היום:
 .1העברה מכהונה של עופר בוזי כסגן ומ"מ ראש העירייה.
 .2מינוי ,עו"ד עוזי אהרון ,לסגן וממלא מקום ראש העירייה בשכר והאצלת
סמכויות.
 .3מינוי סגנים לראש העירייה בשכר ובתואר והאצלת סמכויות.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:09
סעיף מס'  - 1העברה מכהונה של עופר בוזי כסגן ומ"מ ראש העירייה
ראש העירייה:
אני מבקש להעביר מכהונתו כסגן ממלא ראש העירייה את עופר בוזי.
מי בעד?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש.
נגד :ננה חן ,ליאת שוחט ,עופר בוזי ,דוד מוטאי ,אברהם בורוכוב ,מאיר חי בנימינוב.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 2מינוי עו"ד עוזי אהרון ,לסגן וממלא מקום ראש העירייה בשכר
והאצלת סמכויות
ראש העירייה:
אני מבקש למנות את עו"ד עוזי אהרון לסגן וממלא מקום ראש העירייה בשכר
ומאציל לו סמכויות בתחום מחלקת כח אדם וחינוך תורני.
בהיעדר ראש העירייה ,יהיה עוזי אהרון מוסמך לחתום מטעם העירייה על כל מסמך,
לרבות ענייני כספים.
מי בעד?
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בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,יחזקאל
שקד ,שלמה אלמליח ,יצחק דדוש.
נגד :אברהם בורוכוב.
נמנעים :ננה חן ,ליאת שוחט ,עופר בוזי ,דוד מוטאי ,מאיר חי בנימינוב.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3מינוי סגנים לראש העירייה בשכר ובתואר והאצלת סמכויות
ראש העירייה:
אני מבקש למנות את סבח יוסף כסגן ראש העירייה בשכר לתקופה עד לתאריך
 20.2.2008ואני מאציל לו סמכויות כממונה על מחלקת הגבייה.
עופר בוזי:
אני מבקש את רשות הדיבור ,מאחר וזו ישיבה ראשונה בקדנציה הראשונה ואני
סיימתי את תפקידי לאחר בחירות כראש העירייה בפועל .אני רוצה לדבר באופן אישי.
ראש העירייה:
אני מפסיק את עופר בוזי .זה לא קשור להצבעה.
עופר בוזי:
לעניין מינוי סגנים  -עד כמה שידוע לי ומבדיקה שערכתי ,מי שקובע את סדר היום
הוא ראש העירייה.
ראש העירייה:
אני מבקש לומר שעופר בוזי לועס מסטיק לעוס על דברים שאמרה קודם חברת
מועצת העיר ,ליאת שוחט.
אני מעלה להצבעה את סעיף מס' .3
מי בעד?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יחזקאל שקד ,יצחק דוש,
נגד :מאיר חי בנימינוב ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב,
נמנעים :דוד מוטאי ,ננה חן ,עופר בוזי.
החלטה :ההצעה התקבלה.
ננה חן:
אני רוצה שהיועמ"ש יבדוק את חוקיות הישיבה.
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עופר בוזי:
יש קדנציה שהתחילה לפני שלוש שנים וחצי .מהטעם הזה גם נמנעתי בהצבעה של
עוזי .בורוכוב הוא סגן ראש עיר בשכר ומכיוון שיש ספק באפשרות למתן שכר לסגן
שיבוא אחריו ,אני הייתי מציע ,במקום לרוץ קדימה ,להמתין ,לבדוק את הנושא
בצורה חוקית ומשפטית עד תום ולאחר מכן ,במקום לקבוע מסמרות כרגע ,למנות או
לשנות את מסלולי הסגנים ,כי יתכן ועל פי משרד הפנים אין אפשרות למתן שכר לסגן
שיחליף את אברהם בורוכוב ואני לא חושב ,שהקואליציה שבנית בנויה כולה על
סגנים בתואר .לכן ,הייתי מציע גם לך להמתין עם העניין הזה ולאחר מכן לקבל
החלטה על פי הבסיס של חוות הדעת המשפטית.
ראש העירייה:
יש טעם בדברים שעופר אמר ,אבל אותו עופר המתחסד ,שהלך והשקיע כשבועיים
בלהוציא בג"צ ,יכול ללכת למשרד הפנים ולהביא אישור שהסגן שמתחלף לא מקבל
שכר ואז להשאיר את אברהם בורוכוב ,שאנו כולנו אוהבים ומעריכים את פעילותו,
את אישיותו ,הן למען אור יהודה והן ההשקעה של ימים ולילות למען הקהילה
המבורכת ,הקהילה הבוכרית .אבל עופר ,כמו חבריו ,החליטו לשחק במשחק ילדים,
נגררו אחרי אדם חסר אחריות ,שהוביל אותם ,שוב ,למצב של בושת פנים כלפי
הציבור .אם בעניין בג"צ עסקינן ,אז אני רוצה לבשר לחברים ,שהגישו את הבג"צ,
שחנן בנימינוב בכלל מתכחש לעובדה שנתן אישור או הסכמה שמישהו יגיש בשמו
בג"צ וזה אותו חנן שיודע שבשעה שבע בערב מעבירים מכהונתו את חברו היקר לו וגם
לנו ,את חבר המועצה אברהם בורוכוב.
במקרה הזה חנן הוכיח בגרות ,הוכיח אחריות וכאן אני רוצה לסיים.
אני מבקש למנות את חבר המועצה יצחק דדוש כסגן ראש העירייה בשכר מהתאריך
 21.2.2008ועד תום הקדנציה .מבקש להאציל סמכויות בתחום מחלקת שפ"ע
והתחזוקה.
מי בעד מינוי יצחק דדוש לסגן ראש העירייה?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש ,דוד מוטאי.
נגד :עופר בוזי ,ליאת שוחט ,בורוכוב אברהם ,מאיר חי בנימינוב.
נמנעת :ננה חן.
החלטה :ההצעה התקבלה.
ננה חן:
אני נמנעת מאותן סיבות.
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ראש העירייה:
אני מבקש למנות את עו"ד יעקב נחום כסגן ללא שכר ולהאציל לו סמכויות כממונה
על מחלקת ההנדסה ועל תכנון ובנייה.
בהיעדר ראש העירייה וממלא מקומו ,מוסמך עו"ד יעקב נחום לחתום על מסמכי
העירייה.
מי בעד?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש.
נגד :עופר בוזי ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,מאיר חי בנימינוב.
נמנע :ננה חן ,דוד מוטאי.
החלטה :ההצעה התקבלה.
דוד מוטאי:
היות והקואליציה הרחבה הזאת של שמונה נגד שבעה ,לא השארתם מקום
להצטרפות של חברים נוספים לקואליציה ,לדעתי מיהרתם וחילקתם את כל
התפקידים במסגרת השמונה ,בו בזמן שיש חברי מועצה אחרים ,שמוכנים להצטרף
לקואליציה ולעזור במאמץ משותף ,על מנת לשפר את איכות העיר ואת מצב העיר.
בוודאי ובוודאי ראש העיר יודע את זה וכבר מיהר לשים שלטים בחוצות העיר ,על
מנת לשפר את העיר .לכן ,אני נמנעתי הפעם להצביע בשביל יעקב ,למרות שהוא חבר
נאמן ואיש אשכולות ,רק מהסיבה הזו ולא משום סיבה אחרת.
ראש העירייה:
אני שמח על הדברים של חבר המועצה דוד מוטאי .אני קורא לדוד מוטאי להצטרף
לקואליציה בתום הישיבה הזו .גם אם הוא לא יצטרף לקואליציה אנחנו נשמח לתת
לו תפקידים וסמכויות ,על מנת למצות את עצמו כאדם מוכשר והוא הוכיח את עצמו
בתחומים שונים .הדלת לא נסגרת בפני אף אחד .כמו כן ,מאחר ואור יהודה נמצאת
במצב קטסטרופאלי ,בלשון המעטה ,בכל התחומים ,אני קורא לשאר החברים להטות
שכם ולהצטרף למאמץ ,כדי לחלץ את העגלה מהבוץ.
אין פה יריבות פוליטית ,אין פה התחשבנות פוליטית .קואליציה זו נבחרה ברוב מוחץ
כנגד כל תופעות "סאלח שבתי" ,בהן חילקו חבילות לחג ושי ,חברי כנסת ושרים באו
לביקור של כמה שניות כאילו הם מגיעים למחנה פליטים באפריקה.
ראש העירייה:
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,, -נבחרים בשכר )ראשי רשויות מקומיות
וסגניהם בשכר( ,שאינם מחזיקים רכב צמוד ,רשאים במסגרת החלטת מועצת הרשות
המקומית להחזיק טלפון נייד על שמם בלבד ולקבל החזרים עד ."₪ 500
על סמך האמור לעיל ,מבקש לאשר לסגנים ,עו"ד עוזי אהרון וסבח יוסף להחזיק
טלפון נייד של העירייה על שמם בלבד ולקבל החזרים עד  ₪ 500בחודש.
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)אברהם בורוכוב עזב את הישיבה בשעה (19:34
מי בעד?
בעד :עו"ד עוזי אהרון ,דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,שלמה
אלמליח ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש.
נגד :דוד מוטאי.
נמנע :ננה חן ,מאיר חי בנימינוב.
עופר בוזי:
אני לא משתתף בהצבעה.
ליאת שוחט:
אני לא משתתפת בישיבה.
)אברהם בורוכב הצטרף לישיבה בשעה (19:36
ראש העירייה:
כל ההחלטות שהתקבלו בשתי הישיבות יועברו לעיון ולאישור משרד הפנים ואנו ננהג
בהתאם להנחיות.
מבקש לציין ,שעברנו בחירות מיוחדות ,נבחר ראש עיר חדש ,הורכבה קואליציה
חדשה.
ראש העיר המבקש ,יחד עם חבריו ,לחלץ את אור יהודה מהשפל ,מבירא עמיקתא
לאיגרה רמא .לכן ,מבקש ממשרד הפנים ומשר הפנים להיענות ולאשר את ההחלטות
שנתקבלו.
עו"ד יצחק נסים:
אני רוצה להתייחס לדברים שאמרו עופר בוזי וראש העיר .אני סבור שבנסיבות
שנוצרו כאן ,בחירות מיוחדות ,יש צורך לפנות למשרד הפנים לקבלת אישור הסגנים,
כפי שהובאו פה להצבעה ,וכן להבהיר למשרד הפנים כי על אף שהמדובר במינוי
בתקופת כהונת המועצה ,אשר כבר נוצל בעבר ,יש לקבל בנסיבות המיוחדות את
האישור המבוקש ,על מנת שהעיר תתפקד ברוח ,כפי שראש העיר מבקש להנהיג.
ראש העירייה:
אני מבקש לסיים את הישיבה ולעבור להודעות.
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הודעות ראש העירייה וחברי מועצת העירייה:
ראש העירייה:
אני רוצה לבשר ולהכריז בזאת ,שלא כמו שאר הקשקשנים בקדנציות קודמות ,ראש
העיר וסגניו שנבחרו ,כולל הסגן שיבחר בפברואר ,מוותרים על  10%משכרם לטובת
פעילויות חינוכיות וזאת בהמשך לפנייתי למנהלי המחלקות הבכירים ,שגם מהם אני
מצפה להיענות כמו זו.
נהוג לתת לזקן החברים לפתוח את הישיבה .מאחר ורציתי שיהיה גוון שונה לישיבה
לקדנציה הזאת ,שיניתי את מה שנהוג ,כי אנחנו יוצאים לדרך חדשה וכל דבר שתראו
בעיר יהיה שונה ממה שהיה.
לפני שהחברים פה ידברו וכולם ידברו עד טיפת הדיו האחרונה שלהם ,אני רוצה לומר
מספר דברים.
ערב טוב,
סוף סוף ,לאחר שנים של קיבעון ושל דריכה במקום ,לאחר שנים של הידרדרות בכל
התחומים  -אור יהודה ניצבת בפני תקווה חדשה.
תוצאת הבחירות החד משמעית ,הציתה את הזיק בעיני התושבים .התושבים אמרו
די! חייבים לשנות כיוון! חייבים עיר ברמה אחרת!
קדנציה זו קצרה היא והמלאכה בה רבה .מרגע זה ,אור יהודה נכנסת לתוך מסלול
החוק .עירייה זו תפעל אך ורק על פי החוק והנוהל התקין ,כל מי שיחרוג ייענש; אם
נבחר ציבור הוא ,או עובד עירייה או מתנ"ס.
כל מי שכללי המשחק החדשים לא נראים לו  -הדלת פתוחה.
התושבים בחרו בי לראשות העיר ,כי נמאס להם מכל ההפקרות שפשטה לה בעיר הזו.
אני מתכוון לעשות סדר בבלגן שהיה כל השנים ,תוך סיכון גדול ומחושב:
העמקת גביית חובות ארנונה )כיום  122מלש"ח פיגורי גבייה(;
צמצום הגרעון ועומס המלוות )כיום  141מלש"ח(;
ביצוע סקר נכסים לגביית ארנונה והיטלי השבחה;
צווי הפסקת עבודה לבעלי עסקים/קבלנים ,הבונים ללא היתרים וגביית היטלים במלואם;
ביצוע צווי הריסה לפורעי חוק;
הקמת שיטור קהילתי/משולב נגד פורעי חוק בכל התחומים ומדיניות של "יד חזקה";
מניעת כניסת בעלי עסקים/קבלנים אינטרסנטיים לבנייני העירייה;
מניעת כל מגע וכל קשר של העובדים עם יצחק בוכבזה ,המבקש לשבש את הפעילות;
פתיחת תיקים שונים לבדיקה מחודשת והעברתם ,אם צריך ,לנציגי החוק והמשטרה.
צמצום בכ"א ובפעילויות השונות;
ביטול כל החניות השמורות )כ 25-במספר( של הנבחרים ובכירי העירייה;
צמצום אלפי  ₪בהוצאות הכיבוד בעירייה והעמדתו רק על מים מינראליים בלבד;
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החזרת מכשירי הטלפונים הניידים )כ 45-מתוך  ,(80אשר נמצאים אצל העובדים;
ניתוק חיבור האינטרנט במחלקות השונות;
תלבושת אחידה לעובדים;
ועוד ועוד

יחד עם זאת ,נוכחותי בשכונות תהיה קבועה .מדי פעם נארגן חוגי בית בכל שכונה
ושכונה ,נשמע את רחשי לב התושבים ,נשתדל להיענות לבקשותיהם במסגרת החוק
ובהתאם ליכולת הכלכלית של העירייה .כל פעולה וכל פעילות חייבת בהרשאה
ובכיסוי תקציבי.
תושבי אור יהודה הכריעו את הבחירות בצורה בוגרת ומחושבת .מבחינתם הסתיימו
ימי "סלאח שבתי".
חבילות השי לחג שחילקו שאר המועמדים  -לא שיכנעו אותם .תלושי הקנייה שחילקו
שאר המועמדים  -לא הזיזו להם .הביקורים של השרים וחברי כנסת ,שבאו לתמוך
בשאר המועמדים – היו עבורם "חוויה" צינית ,רגעית וחולפת.
לתושבים כבר ברור :לא כל אחד יכול להיות ראש עיר .לא כל מי שיודע לטגן חביתה -
יכול להיות שף במלון הילטון; לא כל מי שיש לו רישיון לאופנוע  -מסוגל להטיס
מטוס ,ולא כל מי שחתך נקניקייה של זוגלובק – יכול להיות מוהל.
כל מסגרת המכבדת את עצמה ,בוחרת את העובדים הטובים ביותר .פקידה המבקשת
לעבוד במקום מסוים ,צריכה להציג קורות חיים ,תארים ומסמכים מקוריים ולא
מזויפים ,תעודת יושר מהמשטרה ,שירות צבאי מלא ,בריאה בגופה ובנפשה ,מסוגלת
לתפקד במצבי לחץ ,אמינה ,ישרה ,אמיתית ,כנה .היא חייבת לעבור מבחנים
פסיכומטריים ואחרים במכון "טיל" ,במקרים מסוימים גם "מכונת אמת" ,אופייה
ואישיותה נבדקים גרפולוגית דרך כתב ידה – ודרכה למשרת פקידה )בהיקף משרה
 (50%ארוכה ,מייגעת ומלאה מכשולים.
לעומת זאת בפוליטיקה שלנו – כל דיכפין ייתי ויתמודד .כל מי שחשקה נפשו ,קם
בבוקר ומגיש מועמדות להיות ראש עיר .לא חשוב עד כמה הוא מוכשר ,לא חשוב מי
הוא כאדם ,לא חשוב אם יש לו את היכולת להיות אחראי לאיכות חייהם של 32,000
תושבים .לא חשוב אם יש לו חזון ונחישות .העיקר שיהיה סבא טוב .העיקר שבעברו
הוא ניהל תנועת נוער ,העיקר שלפני חמש שנים הוא היה סגן מנהל מתנ"ס.
חברים נכבדים,
הסתיימה לה עונת המלפפונים! נפש התושבים נקעה מהביזיון של כל השנים .יצחק
בוכבזה הרגיש שהציבור עומד "להקיא" אותו החוצה .הציבור לא מוכן יותר שיימרחו
לו את המציאות המכוערת בשכבות של מייק-אפ ויציגו לו מציאות מפוברקת עם לוגו:
"אור יהודה על דרך המלך" .איזו דרך ואיזה מלך??? – מתברר שהמלך הוא עירום.
מכר לוקשים לתושבים התמימים.
אני מבקש לצטט מתוך "ידיעות אחרונות":
"ח"כ אורה נמיר בהרצאה באור יהודה ...' :כשהגעתי לאור יהודה שאלתי מיד אם הדבר
ההוא ,שנקרא בוכבזה ,עדיין יושב במועצה .זהו ראש הרשות היחיד בכל הארץ ,שכדי
להיכנס אליו ,אתה חייב לעבור הרבה 'מכשולים' ומזכירות וגם דלת חשמלית."...
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ושוב מ"ידיעות אחרונות":
"אורה נמיר – יו"ר ועדת החינוך' :נתבקשתי להיפגש עם תלמידים באור יהודה ,אבל מנעו
ממני בכוח מפגש כזה .במקום זאת ,לקח אותי בוכבזה לסיור וניסה להציג בפניי פנים
יפות .כדי להותיר בי רושם טוב ,הזמין אותי למסעדה מפוארת ,ודווקא במקום כמו אור
יהודה ,מוציאים כספים להפגנת ראווה כזו .אני לא מבינה איך יכלו להראות לי בבוקר צד
אחד ובערב נתנו לי לגלות תמונה הפוכה ...הביקור הותיר בי רושם קשה מאוד".
ועוד מ"ידיעות אחרונות":
"במסגרת שיקום השכונות ,נסללו שבילים בין הבתים ,אולם התברר כי השבילים
הסלולים אינם עומדים בדרישות מכון התקנים ,וכסף רב ירד לטימיון' :מה זה חשוב' –
טען בוכבזה – 'אם השבילים עומדים בתקן או לא ,העיקר שהתושבים יראו שמשהו זז'".
שאבי תמיר לבוכבזה:
"בוכבזה ,כאשר העובדות הנשקפות מן הראי אינן נוחות לך ,אתה פשוט מעדיף לנפץ את
הראי .הדברים שלך הם ציניות ועזות מצח .רבעי אמיתות .אתה זורה ערפל בעיני
התושבים".
אני מכריז כאן חד משמעית ,אם הוא ינסה לשבש את פעילות העירייה ,מתוך רוע לב
להכשיל  -אנו נחשוף את "ערוותו" עוד ועוד; אנו נחשוף לציבור את התנהלותו
וכישלונותיו.
בבוקר בהיר החליט הבחור לעזוב ,כדי ללכת "לעשות לביתו" .נטישה של מערכת
קורסת – היא חסרת אחריות .נטישה של תושבים ,שנתנו בו אמון – זה עלבון.
נטישה של תלמידים לפני בגרויות  -זה חוסר אחריות משווע מצידו ושלא נדבר גם על
מנהלת מח' החינוך שפתאום קמה והלכה לה.
יצחק בוכבזה טוען שאור יהודה היא הבייבי שלו .תינוק לא נוטשים כשהוא רעב,
בוכה וצורח והחיתול שלו מלא קקי ורווי שתן .תינוק שאוהבים ,מטפלים בו כמו
שצריך ,מרגיעים אותו ואחרי שמרדימים אותו על רקע שיר ערש – דואגים לו
לבייביסיטר ,עושים "חפיפה" ,משאירים הוראות ורק אז אפשר לצאת מהבית ,בשקט
בשקט ,על קצות האצבעות ,לרדת במדרגות; מדרגה מדרגה.
לעומת זאת ,נטישת בייבי וקפיצה מהחלון – מעלה תהיות ,סקרנות וחשדות.
בוכבזה ירד מהבמה הפוליטית כשהתדמית שלו בקרשים.
מתברר שבוכבזה ,שהלך לעשות לביתו ,לא נשאר בחצר והשקה עציצים ,אלא התערב
במערכת הבחירות בצורה מכוערת .מלבד ההשמצות והלכלוך שהפיץ לכל עבר ,הוא
הלך למרכז מורשת יהדות בבל ,לקח משם פרוספקטים של תרבות ופולקלור של
הקהילה הבבלית ,שתמונתי מופיעה בהם לצד מכובדי העדה הנוספים ,וכבר למחרת
הופץ נגדי פלאייר אנונימי משמיץ.
זו לא הפעם היחידה .בבחירות הקודמות פורסמה בעיתון "גל גפן" מודעה משמיצה
תחת הכותרת" :זעזוע עמוק" ,חתומה בצורה אנונימית" :תושבים מזועזעים מאור
יהודה" .אלדד גל מבעלי העיתון ,מצהיר )מצ"ב( ..." :ברצוני להצהיר שאת המודעה
שפורסמה ב"גל גפן אונו" בתאריך ] 28.8.2003גליון  [676וכותרתה" :זעזוע עמוק"
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עליה חתומים "תושבים מזועזעים מאור יהודה" ]עמ'  - [64הזמין מר יצחק בוכבזה
ראש העיר ,בכבודו ובעצמו ,באמצעות הזמנה טלפונית ,ביום ג' 26.8 ,בשעה .17:00
מר בוכבזה דיבר אישית איתי וגם עם הפקידה שלי נעמי .את הטקסט למודעה הוא
שלח בפקס למשרדנו וגם באי מייל] .מצורפת בזאת ההזמנה[  -בברכה :אלדד גל".
תושבי אור יהודה ,לא מוציאים מכלל אפשרות ,שגם הפעם ידו של יצחק בוכבזה
במודעה המפוברקת שכותרתה" :צו השעה" וכל ההתפתחויות שמסביבה ,הנבחנות
בימים אלה בבית המשפט.
בוכבזה רוצה לפסול את תוצאת הבחירות .האדם שהלך "לעשות לביתו"  -לא נרגע.
איך זה יכול להיות שהמועמד המועדף עליו ,חנן בנימינוב  -לא נבחר לראשות העיר?
איך זה יכול להיות שהמועמד שלו ,עופר בוזי  -לא ראש עיר? הוא בוחש ובוחש .מבקש
להעסיק את בית המשפט בשטויות.
תמה תקופת האופל! תמו ימי הביניים! אור יהודה נכנסת לעת חדשה!
על מנת שהתושבים יקבלו את השירות הטוב והמסור ,אני חייב לצידי בהנהלה אנשים
שאכפת להם מאור יהודה ולא אינטרסנטים אישיים .לצדי יהיו אנשים חדורי
מוטיבציה לפעילות למען הציבור .מי שרוצה  -יכול להצטרף .הדלת פתוחה.
שלמה אלמליח:
מכיוון שאתה אסרת עלי לדבר בפתיחה ,אני מעניק לך דבר הכי חשוב ,שקיבלתי
מהרב כדורי ז"ל ,מפתח של העיר מזהב.
זה מה שליווה אותנו  2000שנה מימי דוד המלך ,חמאסה לשמירה עליך ועל משפחתך.
בהצלחה.
יחזקאל שקד:
אני רוצה לברך את ראש העיר הנכנס ואת הסגנים ,ממלא מקום ,חברי לסיעה ,עוזי
אהרון ,שבעזרת השם נצא לדרך חדשה ,דרך של שיתוף פעולה עם כל החברים וכל
אחד יוכל להביא את עצמו למיצוי על ידי זה שראש העיר יאציל סמכויות וייתן לו
לפתח כל אחד במחלקה שהוא ימנה אותו .אני מאמין ,שכל החברים יש להם את
היכולת והמוטיבציה לשנות את פני העיר .אני מקווה שהשנה וחצי האלה יהיו פתיחה
לשנים נוספות ,בעזרת השם .מה שנותר זה לאחל בהצלחה.
דוד מוטאי:
היות ואני חבר מועצה רק שלושה חודשים ,אני לא הספקתי להיות אפילו בשלוש
ישיבות ,קודם כל קשה להיות איש ציבור .איש ציבור הוא איש מסכן לחלוטין ,היום
הוא טוב ,מחר ברחוב מקללים אותו ועם השליחות הזאת ,כל אחד לקח על עצמו
שליחות קשה מאוד .ראש העיר של פעם וראש העיר של עכשיו ,הכדור הזה הוא פעם
אצלך ופעם אצל מישהו אחר ופעם אצלי ופעם אצל אדם נוסף ,שהתחלפו בתפקידים
האלה .הבניין הזה יסבול הרבה ראשי ערים וחשוב מאוד להשאיר איזושהי הידברות
ואפילו כבוד הדדי בין כל אנשי הציבור שאינם כאן ושפרשו מתפקידם ,מתוך כבוד
הדדי ,כי בסופו של דבר ,אנשי ציבור שמשרתים את הציבור ,שנמצאים באופוזיציה
אז מנגחים אותם אנשי הקואליציה.

10

המצע של ראש העיר נמצא בכל בית ,תעשה את עבודתך ותבורך .מצד שני ,נרצה או
לא נרצה ,נפגוש אחד את השני גם בעירייה .שווה להשאיר פתח להידברות .אני בעד
זה שנהיה חברים ולא אויבים זה לזה .אני חושב שאם אנחנו כחברי מועצת עיר
יכולים לעזור לראש העיר להצעיד את העיר הזאת על דרך המלך ,על פי מה שאתה
התחייבת ,כל אחד מאיתנו יזכה לתהילה ולא רק ראש העיר .לכן אמרתי ,תשאירו
פתח ,אולי אנשים ירצו להיות שותפים במלאכה .לא צריך לסגור דלתות.
ראש העירייה:
אני מזמין את כל החברים ,שעדיין לא נכללו בקבוצה ,שרוצה לתרום לאור יהודה,
מיד אחרי הישיבה לשבת עם הנציגים שלנו ,כל אחד מהשמינייה ,כי כל אחד קיבל את
הסמכות לנהל מו"מ ואם נגיע לעמק השווה ,ואני מקווה שכן ,כי אנחנו פתוחים,
אנחנו רוצים לשתף את כולם ,אזי השגנו את המטרה עליה מדבר מוטאי.
אפי גוטמן:
בראשית דבריי ברצוני לברך את תושבי אור יהודה על שנתברכו בראש עיר שהוא
קודם כל בן אדם ואשר כבר בשבוע האחרון פתח במסע לשיפור התדמית השלילית,
שדבקה באור יהודה ,בגין הטיפול הכושל של הקואליציה הקודמת בראשות יצחק
בוכבזה ואשר פגעה בעדה האתיופית פגיעה קשה .עלה והצלח דוד ,המשך בקו
שהצהרת בבחירות ושהעיר תהיה ברמה אחרת והפעם לשם שינוי ברמה גבוהה.
ראש העירייה:
אני מודה לאפי גוטמן שעמד בפרץ מול כל אותם עסקנים קטנים בשכונה ,אשר ביקשו
ממני לפני הבחירות תפקידים בעירייה וכשסירבתי יצאו וישבו שם בבית קפה
והתחילו להשמיץ אותי כאדם לא אמין ,חרדי ,אשר הולך לבנות כוללים ובית עלמין
בשכונה.
אפי גוטמן הוכיח את הנאמנות שלו לחבריו במשך כל השנים .אפי גוטמן הוכיח שהוא
חבר מועצת עיר עם ידיים נקיות ,עם חזון ולכן ,הוא ימונה על מסגרת אשר תיתן
מענה לכל התושבים ברמה אחרת והפעם לשם שינוי ברמה גבוהה.
עו"ד יעקב נחום:
ראשית ,אני רוצה לברך את חברי לסיעה ,דוד יוסף ,שהגיע ליום שחיכה לו כל כך
הרבה זמן ולראשות העיר כאן .כפי שאמרתי ,מאז יום הבחירות אני פונה לא רק
לתושבי המקום ,אלא גם לחברי המועצה לתת יד ,כדי שנצעד כולנו בדרך הראויה ואני
ממשיך את מה שאמר חברנו דוד מוטאי לגבי פתיחת השורות בהקשר לכל מי שירצה
ויצטרף לקואליציה שלנו.
אני רק מצר על אותם הטרפודים שנעשים גם על ידי חלק מחברי המועצה ביחס
לפעילות השוטפת שצריכה העירייה לעשות.
אנחנו נתקלים במצבים שאם אתם רואים כאן בשטח שנעשים איזה פעילויות
מסוימות ,הרי מישהו מעלה על דעתו שפעולות אלו לא יעוגנו מבחינה חוקית ,או
מישהו יעלה על דעתו שהדברים האלה הם לא יהיו לטובת העיר והעירייה?
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אז מתברר ,שישנם כאלה ,שלצערנו ,רוצים לחסום את אותה פעולה ,מסיבות שונות
ומשונות וההמשך בכך ,גם אותה עתירה שבעצם הייתה מיועדת לפסילת הבחירות
ולאי מיניו של דוד מאתמול בחצות ,התברר שהיא הייתה ,בלשון המעטפה ,לא רק לא
כל כך מוצלחת ,אלא שאפילו זהותם של העותרים לא הייתה מדויקת ,כשבעתירה
מצוינים שלושה חברי מועצת עיר ,שניים נמצאים איתנו ואחד שלא נמצא ,ואז
מתברר שהצלע השלישית לא ידעה או לא הסכימה לאותו מהלך ,זה אומר דרשני.
אני חוזר ואומר ,העובדות שציינתי אותן הן עובדות מוכחות .חנן לא נמצא משיקוליו
הוא ,אבל אני אומר ,שבגלל אותה עתירה וחתומים עליה גם שני חברים נוספים ואני
חוזר לאותו מצב של לטרפד כמה שניתן ואולי השלב הבא ,תלכו שוב לבתי משפט ,כדי
לומר שהישיבה חוקית או לאו .אני בוודאי בעד ההליך החוקי ,זה המקצוע שלי .יש
לנו תקופה של שנה וחצי .אני מקווה למקסימום כבוד בינינו ומינימום ניגוח,
שהתחלת הקדנציה לא תראה על סופה של הקדנציה מבחינת מערכת היחסים בין
החברים.
עופר בוזי:
אני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרו כאן היום .ראשית ,תיקון לגבי עניין הבג"צ.
הוא לא נדחה ,הוא הליך דמוקרטי לכל דבר ועניין .עתירה מנהלית היא חלק מחיי
היומיום של מערכות בחירות בישראל ובעולם והם היו והן תהיינה בעתיד וכל מועמד
שהוא ,שמרגיש שהוא נפגע ,לא מהבחירות כבחירות ,אלא מהליכים שלטענתו ,או
לטענתם של העותרים היו בבחירות ,זכותו המלאה לתבוע את הצדק מביהמ"ש.
לכן אני אומר שבעניין הזה יכריע ביהמ"ש וכל הכרעה שלו כמובן תהיה מקובלת ,אני
מניח על כל הצדדים ,בלי שום ספק.
לגבי הנושא של השותפים לעתירה ,אני הייתי מעלה סימן שאלה גדול על העובדה
שאחד מהעותרים פרש מהעתירה ולא סימן שאלה הפוך על עצם הרצון הראשוני שלו
להיות שותף בעתירה .זה בעניין העתירה המנהלית.
אני חושב שדוד ,אתה עדיין לא הפנמת שאתה ראש העיר .אתה ראש עיר שמתנהג
עדיין כמו אופוזיציונר וזה ,אני מקווה ,למענך ולמען העיר ,שזה ילך וישתנה עם הזמן.
לגבי הנושא של רקע אישי שדוד דיבר עליו ,אני לא הייתי מטיל דופי באף אחד
מהמועמדים .אינני רוצה להתרברב ברקע האישי שלי ,עשיתי את זה כמתחייב מול
הציבור במערכת הבחירות ולא השוויתי את עצמי ואת הרזומה שלי ,שלטעמי אינו
מוטל בספק מבחינת הרקורד המקצועי ,למועמדים אחרים ואינני רוצה לפרט רקע
אישי כזה או אחר של כל מי מהמועמדים שהיו.
לגבי הנושא של קואליציה ואופוזיציה ,דוד טען שקיים רוב מוחץ בציבור לקואליציה.
אני הייתי מתקן את דוד ומבהיר לו ,ששלושת המועמדים האחרים קיבלו כ7,000-
קולות ותמיכה גורפת של אלפים מהציבור תושבי העיר ולכן ,אני חושב ,שיש
אופוזיציה והיא תהיה חזקה והיא תהיה עניינית ,כמו שהייתי רגיל לעשות במשך כל
שנותיי כחבר מועצה ,בין אם הייתי בקואליציה ובין אם הייתי באופוזיציה בתקופה
קצרה.
אני מבטיח באופן אישי ,שאת כל הדברים והסעיפים שיובאו כאן לשולחן לטובת העיר
ותושביה ,אתמוך בהם ללא סייג ,אבל כאופוזיציה אחראית .במידה ונגלה שישנם
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סעיפים שהם אינם חוקיים ,או שלא נעשו על פי דין ,אני מניח שגם חבריי לאופוזיציה,
כמובן נתנגד אליהם.
אני חוזר לרגע למערכת הבחירות ,אני חושב שכל הציבור שנמצא כאן וגם תושבי
העיר יודעים שניהלתי מערכת בחירות הוגנת ,שלא דיברתי סרה כל יום וכל היום על
מועמדים אחרים ,הבאתי את עצמי נטו עם העשייה שלי ,עם הרקע שלי אל הציבור.
זאת הייתה התמודדות ראשונה שלי לראשות העיר ולא אחרונה ואני חושב ולכן גם
ההתנהלות וההתנהגות שלי לאחר הבחירות ,הייתה בדרך שבה היא נעשתה .אני
חושב שלא כל המועמדים נקטו בגישה הזאת .זו התחושה האישית שלי ותחושות
אישיות קשה לשנות ולכן ,דרישות כאלה ואחרות לטלפונים או ברכות לא באו מצדי,
למרות שאין אדם מעיד על עצמו ,אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע שמדובר באדם
הוגן ,שמכבד את הבריות וגם כשצריך יודע להפסיד בכבוד.
אני הייתי מציע לך ,דוד ,בעקבות התקופה האחרונה שמיד לאחר הבחירות ,כפי
שאמרתי קודם בתוספת קטנה ,לנהל את ענייני העירייה בלי הפחדות ובלי איומים,
אמרת שאתה יודע ואתה יכול לעשות את זה ,אז תעשה את זה כך.
לגבי תקופת הכהונה שלי ,במשך החודשיים וחצי האחרונים בעירייה לא אבוש ואומר,
שנהניתי ונטלתי את האחריות על שתי כתפיי באופן שבו התגאיתי בכך שאני משרת
את הציבור ,למרות התקופה הקצרה ועשיתי ככל יכולתי ,תוך כדי מערכת בחירות
קצרה וסוערת להמשיך ולנהל את ענייני העירייה השוטפים במסגרת האילוצים שהיו
באותה תקופה.
לשמחתי ,אכן משכורות העובדים שולמו בזמן .לקראת חג הפסח אף הקדמנו את
תשלום המשכורות ,משכורת לחודש אפריל הייתה אמורה להיכנס היום אל חשבונות
העובדים ואם זה לא קרה היום ,לא התעדכנתי ,לכל המאוחר זה יקרה מחר.
בחלק גדול מתקופת כהונתי ,בין חודשים ינואר למרץ ,היו לעירייה עודף הכנסות על
הוצאות ,עשיתי כמיטב יכולתי על מנת להימנע מהוצאות מיותרות גם במסגרת החוק
כראש עירייה בפועל ולא כראש עירייה מכהן ,שמרתי על העניין הזה באופן מושלם
ובסך הכל ישנם כ 25-מלש"ח שנכנסו לקופת העירייה מעבר להוצאותיה בין ינואר
למרץ 5 .מלש"ח במבצע גביית המיסים 16 ,מלש"ח הכנסות מתוכנית ב.ת 6.וכ1.5-
מלש"ח שנותרו מתוך הלוואה למחזור ,שנלקחה מבנק הפועלים.
עודף הכנסות אלו אמור לצמצם את הגירעון המצטבר של העירייה וקצב ההכנסות
הכללי השנתי אמור להיות דומה .אני מקווה שהנהלת העירייה תעשה בעודף
ההכנסות הזה שימוש נבון ,על מנת לצמצם לחלוטין את הגירעון השנתי השוטף.
עיריית אור יהודה ,גם מתוך ההכרות שלי ביושבי כראש עירייה בפועל בתקופה
האחרונה ,היא לא מדבר כלכלי והיא אינה מקום שאינו מצמיח תוכניות ופרויקטים
שייצרו הכנסות לקופת העירייה .על ראש העירייה הנבחר והנהלת העירייה לדאוג לכך
שהפרויקטים והתוכניות אכן תמומשנה ,כדי להמשיך ולהכניס כספים לקופת
העירייה.
אני רוצה לסיום להודות לכל עובדי העירייה על האמון ,שנתנו בי בתקופה הזו ,ועל
שיתוף הפעולה .אני נהניתי לעבוד איתם ולעשות את הדברים ,עד כמה שהזמן תוך
כדי מערכת הבחירות אפשר לי .אני חושב שמבחינת המצב הכספי יש בהחלט לעיריית
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אור יהודה מה להציע ומה לעשות וישנם כספים לא מעטים שאמורים להיכנס לקופת
העירייה.
אם עניין הגירעונות שמתפרסמים בציבור הם בבחינת עלי תאנה לכך שלא יעשו
פעולות ופרויקטים שקשורים בפיתוח העיר ,אז אני לא איתך בדרך הזו ,דוד ,כי אני
חושב שהקופה של עיריית אור יהודה אינה ריקה ובהחלט מאפשרת יכולת תמרון
לראש העירייה הנבחר.
ראש העירייה:
לא חוכמה גדולה לגבות כסף במסגרת מבצע מיסים ומשלמים ולהגיד "הנה הכנסתי
כסף לקופת העירייה" .אני רוצה לשאול את עופר האם היה לו אומץ "לבצע הכנסה"
על ידי כך שהוא פונה לכל מיני בעלי עסקים ,אולמות או חנויות .האם עופר ישב שם
בטקטיקה כזאת או אחרת ואת הכסף הזה הצבוע בגוון הזה ,שהוא הביא אותו מזה
שהוא עשה אקט של גבייה על פי החוק ,האם כסף כזה אכן נכנס לעירייה? ואין צורך
להתהדר בהכנסה העתידית שתהיה בשל שיווק קרקעות ב -ב.ת.6.
אני רוצה להגיד לעופר ולחברים ולהדגיש ,שאין כסף בקופת העירייה .למרות זאת,
אנו נבצע פעולות אכיפות בצורה כזו או אחרת שתכאבנה בצורה כזו או אחרת ,ללא
משוא פנים .אנחנו נשתף פעולה עם החשב המלווה ,העושה עבודתו נאמנה ואני
מבטיח לעופר ,שלמרות זאת כל השלטים המתנוססים ביישוב ,המבשרים לצערנו על
הגירעון ,למרות זאת תוך מספר חודשים הוא יחוש את ניצני המהפכה שעומדת להיות
ביישוב.
עוול גדול היה כאשר חברי הנהלה ובראשם ראש העירייה הקודם ,הלא אחראי ,כינס
את תושבי שכונת שפרינצק והבטיח להם פינוי בינוי בתקופה שבין שלוש לחמש שנים.
אני מצהיר בזאת ,שפינוי בינוי כזה לא נראה באופק ואני למד מהתשובה שכתב סגן
הממונה על המחוז ,מר יוסי ברון ,לחבר מועצת העיר יצחק דדוש ,לשאלתו ,,הנדון:
פרסום בדבר פינוי  500יחידות דיור משכונת שפרינצק .שאלה של יצחק דדוש" :האם
נכונים הפרסומים של ראש עיריית אור יהודה ,יצחק בוכבזה ,בקשר לפינויים של
משפחות בשפרינצק?" תשובת יוסי ברון" :איננו אחראים לפרסומים של יצחק
בוכבזה" .לכן ,תהיה עשייה ותהיה עשייה אמיתית ביישוב .תהיה עשייה גם שהתקציב
דל ,תהיה עשייה ויהיה יחס אנושי לתושבים ואני מבטיח שהקדנציה הזאת היא רק
פרוזדור לשלוש קדנציות הבאות ,בהן אני אכהן כראש עיר .והאמירות של אותו אדם
שהלך "לעשות לביתו" ,שאם ככה וככה הוא ישקול לחזור ,אני רוצה לומר לו,
שהעירייה היא לא בית מלון של דודה שלו סעידה ,בה עושים צ'ק-אין ,צ'ק-אווט,
כשמתחשק .העירייה זה לא נדנדה של רד  -עלה ,עלה ורד.
עו"ד יעקב נחום:
יש לי שאלה לעופר בוזי .אני התאפקתי מתחילת הדברים שלך ועד סופם ומסוף
מערכת הבחירות ועד היום ,שאתה תיתן לפחות את ברכת דרך לראש העיר ולא
שמעתי את זה גם עכשיו.
עופר בוזי:
אני הסברתי מדוע.
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משפט אחד נוסף ,אני רוצה לומר לגבי נושא העבודות ברחבת העירייה ,אני כראש עיר
בפועל עד למעשה אתמול ,מאז שדוד נכנס לתפקיד ,מרצוני הטוב גם אפשרתי לדוד
יוסף לברך ביום העצמאות ,בחגיגות ולשאת דברים בטקס יום הזיכרון .היו ראשי
ערים ,שאני מבטיח לכם ,שהיו מונעים את זה מאחרים .גם אפשרתי להתחיל את
העבודה .היו בחירות ,הציבור אמר את דברו ,מה שנמצא בבית משפט נמצא בבית
משפט וזה דוד לא יכול להכחיש .גם בישיבות שנעשו בחדר הזה ,אפשרתי לעבודה
להתחיל ומה שקרה בשיפוץ של רחבת העירייה ,בוודאי שלא אני עצרתי את העבודה
הזו ,אני קיבלתי פניה מאוד ישירה ומאוד עניינית ממשרד הפנים ,על מנת לעצור את
העבודות שהתחילו אולי בצדק ,אני לא אומר שלא .וגם אני בעד לשפר ,לשפץ ולפתח
כל הזמן ,אבל דוד ,אתה צריך ללמוד ולדעת את זה ,יש הליכים מסודרים ,יש תוכניות
שצריך לתכנן ולפעול על פיהן .ולכן ,שלא יצטייר כאילו אחד מחברי המועצה ,או אחד
מהמועמדים בבחירות טרפד את העבודה הזו ,חשוב לי להבהיר שאנשי משרד הפנים,
על ידי סגן הממונה על המחוז ,ביקשו לעצור את העבודה באופן הכי מפורש שיש.
ראש העירייה:
אני רוצה לבשר לחברים וגם לתושבים ,שהעבודות ברחבת העירייה לא הופסקו,
אמנם הייתה פניה ממשרד הפנים לשפר עניין של הליכים ,אבל העבודות בשלב זה לא
הופסקו .בניגוד לראשי הערים והנהלות קודמות ,דוד יוסף מתכוון לעשות רחבה
בסגנון אירופאי ולא למרוח שם אבנים משתלבות ופרחים חד עונתיים ,כדי לזרות חול
עיני התושבים .לכן ,כבר שבוע שלם היו פה מדידות ,להראות לכם עד כמה העניין
רציני .ביום חמישי הבא אנחנו מקבלים מספר חלופות של סקיצות מאדריכל נוף ,לא
מסתם פקיד חובבני לא מקצועי בעירייה ,שמחליט לשים פה שתיל ושם עץ .אני רוצה
שוב לומר לכם ,שבתיאום של כל גורמי החוק אנחנו נבצע פה רחבה שכל גוש דן
יתקנא בה .אנחנו נעשה זאת על פי החוק והנוהל התקין .אנחנו נעשה זאת כשנעביר
את התב"ר בעוד כעשרה ימים .אנחנו נעשה זאת כאשר התב"ר עם הכיסוי התקציבי,
אותו השגתי ביזע ,יועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים ואני מקווה
שתוך מספר חודשים ,בין חודשיים לשלושה ,נקבל רחבה שאמורה לכבד תושבים,
שסבלו שנים ארוכות במעברה ,באוהלים ,בצריפים ולא ראו "אור שמש" ,לא ראו
תקווה ולא הייתה להם שמחה בלב ,כמו שהפעם זה יקרה להם.
לגבי הכיסוי התקציבי :אני רוצה להיזהר בדבריי ולומר ,שקורים פה מקרים של
"העלמת עין"" ,חוסר ערנות"" ,תום לב" לגבי חיובים כאלה ואחרים של מסחר בתוך
אזור תעשייה ,גם בנושא ארנונה וגם בנושא היטלי השבחה ,כנראה שמישהו ,לא יודע
איך לומר את זה ,לא דאג שזה יהיה על פי החוק והנוהל התקין .אנחנו מתכוונים
לנהוג על פי החוק ולבצע את הגבייה כנדרש.
לשם שינוי ,אני רוצה לאפשר לגזברית לדבר בישיבת העירייה ולומר את כל אשר על
ליבה ,כדי שהדורות הבאים בעוד כמה שנים ידעו שהייתה גזברית בעירייה.
)אברהם בורוכוב ומאיר חי בנימינוב עזבו את הישיבה(
מזל זרחיה:
אני רוצה לציין שארנונה מחויבת על פי השימושים וסקר הנכסים שיערך ,בעיקרו
לאתר אם קיים איזשהו נכס שלא משלם לפי השימוש ובעיקר כדי לבצע מדידות
חדשות ולכלול שטחים במידה והם לא מחויבים.
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יצחק דדוש:
אני בפתח הדברים מאחל לדוד יוסף שיהיה ראש עיר לכל תושבי העיר ,מגיע להם ,זה
תושבים שהלכו על מדרכות ונפלו ושברו רגליים ,זה תושבים שיצאו בבוקר לעבודה,
בשש בבוקר וראו עיר מלוכלכת וכאשר חזרו בארבע ראו גם עיר מלוכלכת ומטונפת.
לפני שאני רוצה לומר דברים יותר אישיים ,הבנתי שהחינוך מאוד חשוב לליאת שוחט
ולעופר בוזי וזה לא בציניות ,ואני רוצה גם לקרוא מכתב שעופר בוזי כתב לדוד יוסף
ראש העיר מתאריך ) .8.5.2007המכתב מצ"ב לפרוטוקול( .יש לי הצעה לליאת שוחט
ועופר בוזי :מכיוון שהחינוך חשוב לה ,הייתה איזו ציטטה בעיתונות ,או שאצלנו
בדואר ,היא ביקשה מעופר בוזי וכתבה לו שב 1.5.2007 -החוזה עם אורט עומד
להסתיים וצריך לחדש אותו ,כדי לקדם את בית ספר פרקאוף .לי יש הצעה לעופר
וליאת שוחט ,לדחות את העתירה שלהם אחרי ה ,31.5.2007 -כדי ששלושתכם יחד,
ליאת ,עופר ודוד יישבו ממחר בבוקר ויבדקו את כל הנושאים של בית ספר פרקאוף
בחינוך ,לבדוק אפשרויות לפטר עובדים ,כדי שהחינוך באור יהודה ייצא לדרך.
לגבי הסגנים  -אני שמעתי היום שחברי מועצה אמרו לדוד יוסף :בשביל מה אתה
צריך את סבח יוסף ויצחק דדוש ,יש לנו רוב ,תמנה אותנו לסגנים במקומם.
גבירותיי ורבותיי ,אני אומר את זה בפעם הרביעית ,הייתי עובד עירייה  12שנה ,עלות
השכר שלי הייתה  12אלף שקל בחודש ,הייתי חבר ועד עובדים ,אפשר לומר גם נהנתן,
כי היינו יושבים בבית מלון ,אבל כשעבדתי במחסן העירייה למען תושבי העיר ,כל
הזמן הרגשתי את נושא האפליה .נושא האפליה שהתבטא בכרוז שהפצתי לפני
הבחירות .הסיפור הוא שכל פעם נדרשנו לטפל יותר בשכונת נווה סביון ,הן בטיפול
במוסדות חינוך והן בטיפול במסגרת חזות השכונה ,מה שהביא את ההחלטה שלי לא
לעשות יותר לביתי ,אלא לעשות לתושבים .יום אחד הביאו לי נדנדה שרופה והנדנדה
השרופה הזאת הביאו לי אותה מרח' הרצוג .שיפצתי את הנדנדה הזאת ,עבדתי עליה
מכל הלב .אחרי ששיפצנו אותה ,המרכיבים של מחלקת התחזוקה הרכיבו אותה
בשכונת נווה סביון ליד גן רימון ואז החלטתי שאני פורש מהעירייה ,מהעבודה שלי
בעירייה ורץ לבחירות לסייע לתושבי העיר .החברים שלי שיושבים פה ,חברי סיעת
הליכוד ,שכנעו אותי ,באו אלי הביתה ,איציק אל תעשה את זה ,אל תעזוב פרנסה .אני
אמרתי שאני עוזב הכל למען תושבי העיר ,ויש לי את היכולות לטפל בתחום שאני
מכיר היטב.
לכן ,התשובה שלי לכל מי שהלך לדוד יוסף לדבר על סגנות ,רבותיי האמינו לי ,העיר
יותר חשובה לי .המדרכות ,החזות ,הזבל ,החינוך.
לגבי דוד מוטאי שהיום הוא כיפר על משהו שמאוד צרם לי ,דוד מוטאי הוא בעצם
מספר  2בסיעת הליכוד ,הוא הלך לתמוך בעופר בוזי ולא לבוא איתי ,כפי שראש
רשימתנו ,מר בנימין נתניהו ,בא איתנו ,ממלא מקום מנכ"ל הליכוד ואחרים .מנכ"ל
הליכוד התקשר אלי לפני שבוע וביקש את הסכמתי לצרף את דוד מוטאי לקואליציה.
אני באותו רגע באמת הייתי מאוד חם ונזעם על מה שהוא עשה ,ואני הטלתי וטו .אני
מסיר את הוטו על דוד מוטאי ,הוא מוזמן לקואליציה כחבר ליכוד ,אני מכיר את
היכולות שלך ,אני מכיר אותך שלושים שנה יחד בתנועה ואני אכתוב מחר מכתב גם
למנכ"ל הליכוד ואני אודיע לו על כל מה שאמרתי.
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דוד מוטאי:
אני מאוד שמח שיצחק סגן ראש עיר בפועל ואני מצטער מאוד שרק חצי קדנציה .אני
מקווה שהוא יהיה כל הקדנציה ,יש לו יכולת מקצועית מדהימה ,הוא יכול לבצע
ולהזיז דברים למען העיר הזאת .התמיכה שלי במועמדותו של עופר בוזי נבעה
ממשקעים קודמים של הליכוד עם ראש העיר הנבחר ,דוד יוסף ,עם הסכם שלא כובד
ואני ,שבמשך  25שנה ייצגתי את הציבור בבית הדין לעבודה כנציג ציבור ,לא יכולתי
לעבור על סדר היום בגלל מה שהיה בעבר .אבל ,כנראה גם המציאות היא אחרת,
אנשים משתנים ,אמרו לי שיש שינוי ,אני גם סולח ואין יותר טוב להיות שבט אחים
יחד למען העיר הזאת ,לכן הצעתי את שירותיי ,את ניסיוני ,לתת שכם על מנת להציל
את העיר הזאת ואני מקווה שכולנו נהיה יחד.
ראש העירייה:
לפני שאני אתן את זכות הדיבור לחבר נוסף ,ומאחר והפרוטוקול הזה יקרא על ידי
הנינים של הנינים של הנינים שלנו בעתיד ,אז כדאי שהם ידעו את האמת בקשר לדוד
מוטאי .דוד מוטאי חתם איתנו הסכם במסגרת הליכוד וכפי שאנשים הספיקו לעמוד
על אמינותי ויושרי ,את ההסכם הזה הייתי מכבד גם אם השמיים היו נופלים .על מנת
לקיים הסכם צריך שיהיה הסכם אחד יחיד במינו ,אבל לצערנו ,אם דוד מוטאי חתם
איתנו הסכם ביום ראשון ,אזי יום חמישי הוא חתם הסכם עם שלום חי ,הסכם
מחתרתי ,שההסכם הזה ...
עו"ד עוזי אהרון:
אני רוצה לברך מעומק הלב את דוד יוסף לרגל הניצחון בבחירתו כראש העיר עד תום
הקדנציה ,ואצלנו תום הקדנציה היא לא בעוד שנה וחצי ,זה כדי להרגיע את כולם.
יחד עם זאת ,מאחר והקואליציה שבנה דוד היא קואליציה שמבטאת שינוי ,אז אני כן
רוצה להודות גם למר עופר בוזי ,הן על כהונתו כממלא מקום ראש העיר ללא שכר והן
על התקופה שבה כיהן כראש העירייה בפועל וגם כאן ללא שכר ואכן הוא עשה את
עבודתו בנאמנות.
מר אפי גוטמן סיים את נאומו ואת ברכותיו במילים ש"דוד יוסף יישאר דוד יוסף"
והדברים של התנא במסכת אבות עמדו לנגד עיני "והווי שפל רוח בפני כל אדם" ,זהו
פרמטר להצלחה בחיים ואת זה ראיתי בדוד יוסף ,את היחס האנושי לכל תושב באשר
הוא .זה דבר חשוב ביותר ,מחמם את הלב ,תושבי אור יהודה ראויים לגישה אחרת,
לרמה אחרת והיחס האנושי מקנה הבנה רבה ,גם מבחינת אכיפת החוק בכלל והגבייה
בפרט .אני בטוח כי בעזרת השם בדרך זו נצליח בכוחות משותפים אכן לחולל מהפכה
חיובית ביותר בקרב תושבי עירנו.
בהזדמנות הזו אני חייב גם להתייחס לאותה עתירה מנהלית ועל כן ,אני מוחה
נמרצות על הדרך שבחר ראש העיר הקודם ,שזה לא עופר בוזי ,שעמו עבדתי בשיתוף
פעולה פורה .אשר דווקא הוא חייב את נצחונו בבחירות האחרונות הודות להתערבותו
של כבוד הרב עובדיה יוסף בסיבוב השני ,שהמליץ בפני תומכי תנועת ש"ס להצביע
עבור יצחק בוכבזה ותחת להוקיר תודה ,ואני לא רוצה לפרט גם ברמה האישית כמה
חייב יצחק לרב ,הופך מר בוכבזה את כל העתירה כנגד הרב ,דבר שמהווה פגיעה
בכבודו של הרב .הייתי מצפה דווקא ממר בוכבזה למחות על זיופי המכתבים שיצאו
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בשמו של הרב לגבי שני מועמדים אחרים שהתמודדו לרשות העיר וכאן ,לצערי,
הייתה דממה .הרב מרן הגאון הרב עובדיה יוסף הוא מנהיג של תנועה גדולה וזכותו
של הרב לפנות לשומעי לקחו ולמצביעי ש"ס ולהמליץ על כל מועמד שבו הוא חפץ,
בדיוק באותה מידה .אך להבדיל ,כאשר מר בוכבזה פנה לתושבי צפון העיר וביקש
להצביע עבור עופר בוזי ולתושבי דרום העיר להצביע עבור חנן וזו ,כמובן ,הייתה
זכותו ואף אחד לא ערער על כך ולכן ,מצאתי חובה דווקא בהזדמנות הזאת להביע את
מחאתי ואת הצורה על הדרך של התנהגות בלתי קונבנציונאלית ולא נורמטיבית של
אדם ,שבאמת מחויב בכל הרמות לכבוד הרב.
לסיום ,אני קורא לכל חבריי ,חברי מועצת העיר ,שבשנה וחצי שנותרו לקראת סוף
הקדנציה ,נפעל כולנו למען אור יהודה בכלל ותושביה בפרט ,נגלה אחריות ,נסייע
לראש העיר ,שעוד לפני כניסתו לתפקידו בפועל התחיל במהפכה שעליה דיברו בכל
בית ואני בטוח שבדרך הזו יממש את חזונו ויוציא לפועל את מדיניותו לטובת
ולרווחת כל תושבי אור יהודה.
ראש העירייה:
אני רוצה לציין את פעילותו של ממלא מקום ראש העיר ,עו"ד עוזי אהרון ,שמסמכים
שהיו תקועים בעירייה מספר שבועות ,אף חודשים ,לקח אותם אישית ביד ,נסע
למשרדי ממשלה וחזר עם  1.8מלש"ח וזאת עוד בטרם נכנס לתפקידו.
התנהלות זאת מעידה שאכן כל מי שהצטרף והפך להיות חלק מההנהלה אכן מעניין
אותו הנושא של העיר ותו לא.
שלמה אלמליח:
אני מצטרף לדברי המחאה של ידידי ,עוזי אהרון ,ואני קורא לכל חברי מועצת העיר,
לעשות קידוש השם ולהצטרף למחאה הזאת ,שפגעו במרן הרב עובדיה יוסף ,מאור
עינינו ,שמגן על עם ישראל.
ברשותכם חברים,
אני שמח שניתנה לי הזכות לברך בשמי ובשם חברי לתנועת המפד"ל ולדרך ,את ראש
העיר ידידי ,מר דוד יוסף ,על בחירתו לראשות העירייה .מאחל אני לו ברכה והצלחה
לכל מעשה ידיך בתפקיד הרם .כיו"ר ועדת ביקורת אמרתי ,הזהרתי והתרעתי על
ליקויים בעירייה .הביקורת שלי הייתה ביקורת עניינית ובונה.
את הביקורת כוונתי כלפי ראש העיר הקודם ,מר יצחק בוכבזה .ראש העיר לא הקשיב
לדבריי והוא השתדל להשתיק אותנו ופגע בנו לאורך כל הדרך .חידש חידוש מדהים,
מנע ממני ומחבריי את זכות הדיבור בישיבות העירייה.
לידיעתכם תושבי אור יהודה היקרים ,ראש העירייה הקודם ,מר בוכבזה ,השאיר לנו
ירושה קשה מאוד ,גירעון וחובות.
אנו חברי הקואליציה ננסה בכל כוחנו לתקן את המצב העגום הזה תחת הנהגתו
הנמרצת של ראש העיר הנבחר ,מר דוד יוסף.
בהזדמנות זו אני פונה לכל חברי מועצת העיר להצטרף לקואליציה.
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אני אישית בשם ראש העיר פניתי לכמה חברי מועצת העיר להצטרף לקואליציה,
והחברים שפניתי אליהם הם :אברהם בורוכוב ,ליאת שוחט ,עופר בוזי ,ננה חן .לצערי
לא קיבלתי תשובה חיובית.
כי אנחנו חברי מועצת העיר רוצים להוכיח את עצמנו כנציגי הציבור כדי לשפר את
המצב הקיים ובעיקר עם הפנים לתושב.
אני מאמין שניתן לשפר ולהצעיד את אור יהודה קדימה.
חברים!! עומד לרשותנו זמן קצר מאוד והמלאכה רבה .אני מבקש לתת יד וכתף
לראש העיר שנכנס לתפקיד עם הרבה כוונות טובות.
אני מאחל הצלחה לראש העיר ,לסגנים ולעיר אור יהודה בפרט.
יחד נהיה לב אחד ומשפחה אחת.
ננה חן:
אני רוצה לברך את ראש העיר הנבחר ,דוד יוסף וגם את הקהל הנכבד ,שנמצא פה
בישיבה הראשונה של הקדנציה .היום אנחנו עומדים בפני מציאות חדשה ואני מקווה
שדוד ידע לנהוג בחוכמה ויעסוק בעשייה ולא במלחמות .אני חושבת שעידן המלחמות
תם ברגע שבוכבזה עזב את העירייה .דוד ,תיקח את הטוב ואל תאמץ גישה זו ,למען
כולנו.
ברמה האישית ,כחברת מועצת העיר ,אין זה משנה אם אני אשב בקואליציה או
באופוזיציה ,אני אמשיך את פעילותי הציבורית למען תושבי העיר ,כפי שעשיתי זאת
במהלך השנים האחרונות כחברת מועצה.
חשוב לי שמועצת העיר תעסוק בפיתוח וקידום העיר ,כי זו הסיבה שלשמה נשלחנו
ונבחרנו וכפי שציין ראש העירייה ,המצב אכן בכי רע ויש הרבה מה לשפר ויש הרבה
מה לעשות.
אני קוראת לראש העיר ולכל חבריי לשולחן ,לנהוג בכבוד אחד כלפי השני ולהיות
לדוגמא כלפי התושבים .התושבים שלחו אותנו כשליחים ואנו צריכים לשמש להם
אור ודוגמא ומצפים לראות עיר מתקדמת ,מתוקנת ,כאשר החינוך עומד בראש סדר
העדיפויות וכפי שראש העיר הכריז במהלך מערכת הבחירות ,אני מקווה שאכן כך
הוא ינהג ואנו באמת נגיע למצב טוב יותר בקדנציה הקצרה הזו.
)יצחק דדוש עוזב את הישיבה בשעה (21:28
ליאת שוחט:
אני רוצה להצטרף לברכות לדוד יוסף בהיבחרך לראש העירייה .לצערי ,בפעולות
הראשונות שאתה מבצע כראש העירייה נראה שנבחרת לוועדת הקישוט של העירייה.
כשהתמודדנו ארבעתנו לראשות העיר ,הנושא המאחד והבולט ביותר היה נושא
החינוך .ציפיתי כי הפעולות הראשונות שתעשה בתור ראש העירייה ,יהיה בנושא
החינוך .ועדת חינוך ,שאנחנו מחכים להקמתה ,המשך הטיפול באורט עם מנהלת בית
הספר ,הוצאה לפועל של שלב ב' בבית ספר נווה רבין ,הוצאה לפועל של פיתוח החצר
האחורית בבית ספר סעדיה גאון ,הצורך הדחוף בשיפוץ השירותים בבית ספר שיזף,
אבל עדיין לא מאוחר .אני מקווה שאלו תהיינה הפעולות הראשונות שלך בימים
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הקרובים .בדומה לננה ולעופר וגם לדוד ,אני אשב באופוזיציה בשנה וחצי הקרובות,
לא במטרה לחפש אותך או לנגח בך ,אלא לבדוק שכל ההבטחות שפיזרת במהלך
מערכת הבחירות לשנה וחצי הקרובות יבוצעו ,כמו שהצהרת מעל בימת המתנ"ס
בערב יום העצמאות ,כל חודש וחודש נעשה "וי ,או "מינוס" ליד הדברים ופה אני
אהיה לך לעזר רב.
בהתייחסות לדברים שלך ולמילה "קשקשנים" אני רוצה לומר לך ,שאני ויתרתי
במשך תקופת כהונתי כסגנית ראש העיר על  10%מהשכר .אין אפשרות להקצות את
הויתור הכספי לטובת פעולות מוגדרות.
תקציב עיריית אור יהודה לשנת  2007עבר לפני חודשיים ואפשר לומר שהוא עדיין
בתולי .האם אתה מתכוון בסדר העדיפויות החדש שלך להביא את אישור התקציב
מחדש לשולחן העירייה?
אני רוצה להזכיר לכם ,שגם השנה ,בדומה לשלוש השנים שעברנו ,אנחנו נמצאים
בתוכנית הבראה עם אבני בוחן מאוד קשים ליישום וגם פה תקוותי כי הבטחות
מתקופת הבחירות לא יהוו נטל על קופת העירייה.
ושוב ,אני מאחלת לך הצלחה ,כי הצלחתך היא הצלחת העיר.
ראש העירייה:
אני רוצה לומר לליאת ,יש פה בליל של דברים שאינם מובנים לי .ליאת ציפתה ממני
שהדבר הראשון שאני אעשה עם כניסתי לתפקיד זה לטפל בנושא שהוא אקוטי
בשבילנו ,שהוא חשוב לכולנו ,שהוא הדגל של כל מי שהתמודד והוא נושא החינוך.
אבל ,ליאת מיהרה מדי וניסתה יחד עם חבריה ,לעכב אותי מלבצע פעולות למען
החינוך .אני רוצה לומר לליאת ,שלא חיכיתי לדברים שלה כדי לגבש צוות מקצועי,
שאליו יצטרפו ,כפי שהבטחתי ,הורים ,שעניין החינוך נר לרגליהם.
אני קיבלתי הבטחה של גורמים שונים ,שהוכיחו את עצמם ,כאשר תפקדו כאנשי
חינוך באור יהודה ואני מתכוון שאנחנו נקבל עזרה מציון בן כנען ,בין היתר ,נקבל
עזרה מציפי רוזנבוים ,נקבל עזרה בצורה כזאת או אחרת מיואל איפרגן ,שרוב
התושבים כבר מצפים למוצא פיו.
ישבתי היום עם אורלי פרומן ,מנהלת המחוז במשרד החינוך ,בנוכחות מנכ"ל העירייה
ותמי חכימי ,ממלאת מקום מנהל מחלקת החינוך ,בנוכחות מר שמואל גרוס ואני
מבקש לצטט בפניכם רק משפט אחד של נחישות ,שאמרתי לנציגי משרד החינוך:
,,אינני רוצה להאשים אדם בתוצאות אליהן הגענו בנושא החינוך באור יהודה.
תוצאות אלה בתחתית הבאר .אני מתכוון לדווח לתושבים אחת לתקופה מה מצב
החינוך ומה מצב אחוזי הבגרות וגם אם אצטרך לחשוף ערוותו של אדם כזה או אחר,
שפישל או יפשל ,אני אעשה זאת .לאור יהודה אין כבר מה להפסיד .אם אנחנו כבר
בתחתית ,אני כבר לא יכול להזיק יותר ממה שאחרים גרמו לנזק בו אנו שרויים .יחד
עם זאת ,אני מבקש מכם ,לא למעני ולא למען הנהלה זאת ,לעשות כל מאמץ של
שיתוף פעולה להזרים לנו כספים ואני אדאג שעל כל שקל ,שאתם תביאו ,יהיה שקל
ממקור אחר .כל זאת על מנת לאפשר את נקודת האור בחושך ,שנכפה עלינו בשנים
האחרונות .אני נחוש שבית הספר הטכנולוגי ,בו ביצעתם פשע אנושי ,יסגר .אני
מאשים את כל הנוגעים בדבר .הבאתם לנו את המורים הבררה שנשארו לכם במחוז.
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הבאתם לנו מנהלת שלא שווה כלום .כל הדיווחים שאתם מקבלים לגבי בית הספר
הזה ,הם דיווחים כוזבים .אין תלמידים בבית הספר הזה".
לגבי הנהלת אורט ,אני נפגש מחר עם ההנהלה .מזלה של אור יהודה שאותו משחק
ילדים ,של עתירה כזאת או אחרת ,לא מנע ממני להתחיל ולבצע את מה שהבטחתי.
אני מצפה מליאת ,שבאה כולה מלאת מרץ ומדברת בטלפון כבר מתחילת הישיבה
כאילו מפקד חטיבה שמזיז אוגדות ,אני מצפה מאדם כזה שיבין שכדי למנות ועדת
חינוך אני צריך למנות קואליציה והנהלה.
אני מבקש לציין פה ולהצהיר בפני כל החברים ,שהקואליציה שנבנתה בתקופת
הבחירות בכלל לא דיברה על חלוקת תפקידים וועדות .לא היו עדים לחתימות ,לא היו
בקשות ,אנשים באו לעשות למען אור יהודה.
אני מאחל לנו ומאחל לחשב ,מר יהודה צהל ,הצלחה .אנו נשתף פעולה עם כל גורם
המגיע ממשרד הפנים .אנו נבצע פעילות רק במסגרת החוק והנוהל התקין ,כל זאת על
מנת להבריא את העירייה החולה.
לגבי התקציב ,כשליאת וחבריה הלכו לשחק במשחק הילדים בלהוציא עתירות כאלה
או אחרות ,אז מר עוזי אהרון ,ממלא ראש העיר ,מר יובל אמיר ,מנכ"ל העירייה ,גב'
מזל זרחיה ,גזברית העירייה ואנוכי נסענו לפגישה ,בטרם נכנסתי לתפקיד ,עם
הממונה על המחוז וביקשנו ממנה אישור לשנות את התקציב.
התקציב ישונה.
אפי גוטמן:
צר לי על כפל הלשון בו נוהגת גב' ליאת שוחט .אני זוכר את העיתון "קול יהודה מס'
 ,"2בו נרשם שהסגנות היא אתנן פוליטי ,אבל לא כשמדובר בגב' ליאת שוחט ,אשר
קפצה על העגלה ולקחה את הסגנות בשתי ידיים .מעבר לזאת ,כל הערב אני שומע את
גב' ליאת שוחט ואת מר עופר בוזי מדברים על החינוך ,אבל בפרוטוקול מס' 7
סירבתם להכניס את קרן קרב ,אתם דאגתם להוציא אותה בפרוטוקול מס'  2ולפגוע
בתלמידי חטיבות ביניים בצורה קשה.
שלוש וחצי שנים הייתם בשלטון ולא מצאתם דרך לפתור את הבעיה של תיכון
פרקאוף עם המנהלת המהוללת ,אותה יכולתם לפטר במהלך השלוש שנים וחצי.
גם כאשר העליתי את בעיית העלמת שעות הלימוד במכללה למינהל בסך  2.5מלש"ח,
שפגעו בתיכון פרקאוף ובתלמידים שלו ,מילאתם פיכם מים .כל מה שאני ביקשתי
שהנושא ייחקר על ידי מנהלת מחלקת החינוך ,על ידי ראש העיר ,מבקר העירייה,
מנכ"ל העירייה ,כל מי שנוגע בדבר ,אף חבר מועצה מהקואליציה לא העז להרים קול
ולהגיד "אתה צודק ,בואו נבדוק את העניין" .לכן ,את כל הצביעות שלכם תשמרו
לעצמכם ,תנו לדוד יוסף לעבוד ולקדם את העיר.
עופר בוזי:
יש לי תשובה לאפי גוטמן :בהתנשאות שלו ובדברים שלו כביכול הוא אביר הדור ,יש
לי שאלה פשוטה ,למיטב הבנתי ,אך גם אם לא ,אין משנה הדבר ,אמור מר אפי גוטמן
לתפוס את תפקידו כיו"ר הנהלת המתנ"ס.
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האם זה נכון שמר אפי גוטמן ,בהיותו חבר בקואליציה ברמה אחרת ,ממשיך גם
בעונה זו וממליץ לתושבי נווה סביון לרכוש מנויים בבריכת נווה עטרות ,דבר שפוגע
בקופה הציבורית באופן חמור ביותר.
אני מבקש ממר אפי גוטמן ,יפה הנפש ,להפסיק להצטדק ,יש לו עכשיו את הזמן
להוכיח את עצמו ולא להיתלות בדברים שהם שוליים ,יש לך הזדמנות לתקן ולעשות
ובואו נבדוק אם הוא אכן יעשה כן .אני מבקש רק שיענה ,האם הוא נתן את אותה
המלצה לציבור לרכוש מנויים בבריכת נווה עטרות?
ליאת:
אפי גוטמן כמו מנטרה שחוזרת על עצמה שלוש שנים ,אני שמחה שזה הנושא היחיד
שהוא תוקף אותי.
ראש העירייה:
אני מבקש לסיים את הישיבה ולקרוא לכל החברים לשבת איתנו או עם הנציגים של
ההנהלה ,על מנת שנחלק את הועדות בצורה שווה.
)הישיבה נסגרה בשעה (21:58

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שני ד' סיון תשס"ז
 21מאי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  122מיום 21.5.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב ,סבח יוסף,
עופר בוזי ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש ,ליאת שוחט ,עו"ד יעקב נחום ,דוד
מוטאי.
חסרים :ננה חן ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,אפי גוטמן.
משתתפים :יובל אמיר ,מזל זרחיה ,עו"ד נסים יצחק.
על סדר היום:
 .1חידוש מבצע מיסים ומסיימים  -מבצע אכיפה והנחה.
 .2הגדלת תב"ר מס'  - 865החלפת צנרת מים בסך .₪ 90,000
 .3הגדלת תב"ר מס'  - 927תכנון ובניה בי"ס אהוד מנור בסך .₪ 88,200
 .4הגדלת לתב"ר מס'  - 928גני ילדים נוה רבין בסך ₪ 26,000
 .5הגדלת לתב"ר מס'  - 972בניית גני ילדים שערי ציון בסך ₪ 52,000
 .6אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1059הלוואה לכיסוי גירעונות על סך .₪ 6,000,000
 .7אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1060הלוואה במסגרת תכנית הבראה ע"ס .₪ 6,000,000
 .8אישור תב"ר מס'  - 1062שיפוץ וציוד מועדון ברוש בסך .₪ 80,000
 .9אישור תב"ר מס'  - 1066שיקום רחבת העירייה בסך .₪ 1,500,500
 .10אישור תב"ר מס'  - 1067פיתוח מגרש ספורט ברחוב המעפילים בסך .₪ 150,000
 .11אישור תב"ר מס'  - 1068פיתוח שטח מרכז נווה סביון בסך .₪ 200,000
)הישיבה נפתחה בשעה (19:34
סעיף מס'  - 1חידוש מבצע מיסים ומסיימים  -מבצע אכיפה והנחה
ראש העירייה:
מבקש אישור המועצה לחידוש מבצע "מיסים ומסיימים" – מבצע אכיפה והנחה
בארנונה ,זאת עפ"י תקנה החתומה ע"י שר הפנים ופורסמה ברשומות ביום .29.3.2007
התקנה וחוזר מנכ"ל הפנים מס'  3/2007בעניין חידוש המבצע לגביית חובות עבר
בארנונה נשלחו לחברי המועצה בחודש אפריל השנה ומצורפים לפרוטוקול זה ומהווים
חלק בלתי נפרד ממנו.
וועדת הכספים המליצה למועצה לדון ולאשר את המבצע.
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ליאת שוחט:
שאלה לעו"ד נסים יצחק ,האם זה חוקי שנשלחו הודעות לתושבים על המשך המבצע
לפני שזה אושר שנית במועצת העיר?
עו"ד ניסים יצחק:
אם הדבר נעשה בטרם התקבלה החלטה במועצה להמשך המבצע ,הדבר לא היה תקין.
זאת לשאלתה של חברת המועצה ,ליאת שוחט.
ראש העירייה:
מי בעד המשך המבצע?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיפים מס'  2עד  - 8אישור הגדלה וסגירת תב"רים
ראש העירייה:
מבקש אישור המועצה לפתיחה ,הגדלה וסגירת התב"רים המפורטים להלן.
וועדת הכספים המליצה למועצה לדון ולאשר פתיחה ,הגדלה וסגירת התב"רים.
 .2הגדלת תב"ר מס'  - 865החלפת צנרת מים בסך .₪ 90,000
מקורות המימון :מקורות הרשות.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה להגדלת התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.9.5.2007
 .3הגדלת תב"ר מס'  - 927תכנון ובניה בי"ס אהוד מנור בסך .₪ 88,200
מקורות המימון :משרד החינוך בגין ציוד לגני ילדים.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.15.3.2007
 .4הגדלת לתב"ר מס'  - 928גני ילדים נוה רבין בסך .₪ 26,000
מקורות המימון :משרד החינוך בגין ציוד לגני ילדים.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.15.3.2007
 .5הגדלת לתב"ר מס'  - 972בניית גני ילדים שערי ציון בסך .₪ 52,000
מקורות המימון :משרד החינוך בגין ציוד לגני ילדים.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.15.3.2007
 .6אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1059הלוואה לכיסוי גירעונות על סך .₪ 6,000,000
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לסגירת התב"ר ,נמסר לחברי המועצה בישיבת
המועצה ביום .1.3.2007
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 .7אישור לסגירת תב"ר מס'  - 1060הלוואה במסגרת תכנית הבראה ע"ס .₪ 6,000,000
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לסגירת התב"ר ,נמסר לחברי המועצה בישיבת
המועצה ביום .1.3.2007
 .8אישור תב"ר מס'  - 1062שיפוץ וציוד מועדון ברוש בסך .₪ 80,000
מקורות המימון :קרן שלם.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.4.2.2007
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"רים מאושרים.
ליאת שוחט:
אני רוצה לדעת מי המתכנן של בי"ס אהוד מנור.
יובל אמיר:
אדריכל שוקי שושני.
ליאת שוחט:
זה אותו מתכנן שהיה בשלב ראשון?
יובל אמיר:
כן.
מזל זרחיה:
לגבי תב"רים  928 ,927ו ,972-מדובר בהגדלת תב"רים ששימשו לבניה בהקצבה
שאושרה על ידי משרד החינוך להצטיידות לאחר גמר הבניה.
ליאת שוחט:
האם יש למתכנן בי"ס אהוד מנור קשר למהנדסת העיר?
ראש העירייה:
עד כמה שידוע לי לא ואני אשמח מאוד אם יוצגו בפני פרטים אחרים.
סעיף מס'  - 9תב"ר מס'  - 1066שיקום רחבת העירייה
ראש העירייה:
מבקש אישור המועצה לתב"ר מס'  - 1066שיקום רחבת העירייה בסך .₪ 1,500,500
מקורות המימון :מקורות הרשות.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.8.5.2007
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ליאת שוחט:
בפרוטוקול ישיבה קודמת ראש העיר אמר ש"אנחנו נעשה זאת כאשר התב"ר עם הכיסוי
התקציבי ,אותו השגתי ביזע ,יועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים במשרד הפנים" .האם
אפשר לדעת מהו הכיסוי התקציבי של הסעיף הזה?
עופר בוזי:
בסעיף זה ,להבדיל מסעיפים אחרים ,השתלשלות הדברים הייתה ,בלשון המעטה ,לא
לרוחי .רחבת העירייה ,על מנת שקוראי הפרוטוקול יבינו ,לא נהרסה מעצמה ,אלא
נהרסה בהחלטה של ראש העיר הנבחר ,מר דוד יוסף .אין לי שום התנגדות לשיפוצים
ולפיתוח בכל רחבי העיר ,אך אני חושב ,שכמו שגם דוד יוסף למד בתקופתו הקצרה
כראש עיר ,שלכל פרויקט יש שלבים של תכנון וביצוע ומציאת מקורות הכנסה למימון
אותו פרויקט.
במקרה הזה לא היה כך וראשית נהרסה הרחבה והוסרו המרצפות ,ללא תכנון מוקדם
ולכן ,גם משרד הפנים בזמנו התערב בעניין וביקש ממני ,כראש העירייה בפועל ,להפסיק
את העבודות לאלתר .אני חושב שבכל מהלך שקשור למימון התב"ר הזה יש צורך
בהתערבות ישירה של משרד הפנים ושל הממונה על המחוז ,על מנת שלא נחטא ונחליט
החלטות לא ראויות.
ושוב אני מדגיש ,אני גם חושב שיש צורך בשיקום הרחבה מחדש ,מאחר ובמצבה הקיים
היא מזיקה ולא משרתת את הציבור.
עו"ד נסים יצחק:
מאחר ורחבת העירייה הרוסה ויש צורך לשקמה ,יש לדאוג למקורות מימון ולפנות
למשרד הפנים לאשר את התב"ר הנוכחי.
דוד מוטאי:
כעיקרון ,אין לי שום בעיה עם כל הסעיפים שעל סדר היום .אני רוצה לדעת את מקור
הכסף ,מאיפה זה בא .אם העירייה בגירעון ,מאיפה הכסף מגיע? אם העירייה לא
בגירעון ,מאיפה אנחנו מאשרים את הכספים האלה בהרף עין ,מיליונים?
ראש העירייה:
פנינו לגורמים שונים ,אשר היו אמורים לשלם היטלי פיתוח בשלבים מאוחרים יותר,
בבקשה להקדים את התשלומים .במקביל ערכנו פעולת הסדרה לגבי בניין שנבנה וממנו
מגיעים אגרות והיטלים.
התוספת לסכומים הנ"ל תהיה מתוך חלף היטלים שמגיעים לנו ממנהל מקרקעי ישראל.
ליאת שוחט:
כמו שעופר אמר בנימוקים ,יש את המשפט של "סוף מעשה במחשבה תחילה" .כל נושא
שיקום רחבת העירייה הוא הכרחי לעיר ,אולם כאשר אנו רואים את רחוב קזז ,שעדיין
פיתוחו לא הושלם ,אתה לא חושב שמן הראוי להשלימו בטרם תטפל ברחבת העירייה?
אני רוצה לדעת מהגזברית מהם הגורמים אליהם פניתם על מנת להקדים את היטלי
הפיתוח וכן באיזה סכומים מדובר.
ואני רוצה לשאול את יובל ,באיזה בניין מדובר ,שלגביו נעשו הסדרים לגביית אגרות
והיטלים.
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עו"ד נסים יצחק:
מאחר והשאלה נוגעת לזהות ולסכומים ולאנשים ספציפיים ,מן הראוי שתשובת
הגזברית תתייחס לבעל עסק באופן כללי ולסכומים שאין לקשור בינם לבין אותו אדם
וזאת משום צנעת הפרט.
ראש העירייה:
לגבי הכיסוי הכספי של התב"ר ,אעביר לחברים בכתב את הפרטים המתבקשים.
ליאת שוחט:
אני רוצה שהגזברית תאמר לי שיש כיסוי של מיליון ,שאתה מביא את החצי מיליון
ממנהל מקרקעי ישראל ואז אצביע בעד.
ראש העירייה:
לא יועבר התב"ר לאישור הממונה על המחוז ללא מקורות מימון.
עופר בוזי:
בפרויקט הזה ברור שיש צורך לגייס מקורות מימון של קרוב ל 1.5 -מלש"ח ,אבל שוב
אני אומר ,הבעיה שלי היא סדרי העדיפויות ,כי כמו שהסכום הזה הולך בשלב זה
לשיפוץ רחבת העירייה ,הוא כמובן יכול היה ללכת למקומות ומחלקות אחרות בעירייה,
על פי החלטה ולכן ,אני חוזר ומציע לעשות תכנון מוקדם איפה רוצים להשקיע את
הכסף של העירייה ,שזה גם יהיה גלוי ואז נוכל להצטרף ולתמוך בפרויקטים ובפיתוחים
השונים המתוכננים.
ראש העירייה:
אני שמח על דבריו של עופר ואשמח עוד יותר לשתף את החברים ,גם מהאופוזיציה,
ולדון איתם לגבי סדרי עדיפויות של פרויקטים בעיר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,עו"ד יעקב נחום ,מאיר חי בנימינוב,
איציק דדוש ,חזי שקד,דוד מוטאי ,ליאת שוחט ,סבח יוסף.
נמנע :עופר בוזי.
החלטה :התב"ר אושר.
סעיפים :11-10
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר התב"רים בסעיפים  10ו 11 -שעל סדר היום:
סעיף מס'  10תב"ר מס'  - 1067פיתוח מגרש ספורט ברחוב המעפילים בסך .₪ 150,000
מקורות המימון :מקורות הרשות.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.8.5.2007
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סעיף מס'  11תב"ר מס'  - 1068פיתוח שטח מרכז נווה סביון בסך .₪ 200,000
מקורות המימון :מקורות הרשות.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.8.5.2007
לגבי תב"ר פיתוח מגרש הספורט ברחוב המעפילים  -אני רוצה לומר ,שלמעלה מ35 -
שנה ,אולי יותר ,לא היתה דריסת רגל של פיתוח או התייחסות לשכונת החלוצים ,סיני
והל"ה .ישנו מגרש קטן ,המשרת את כל ילדי השכונה ,אשר בלית ברירה משחקים בו
לאורך שעות היום ,למרות כל המהמורות במגרש ולמרות שהמגרש נראה מוזנח,
החליטה הנהלת העיר להעניק תשומת לב למקום זה ולשפר ולו במקצת את מגרש
הספורט בשכונה.
דוד מוטאי:
כשאני רואה את הסעיפים האלה ,כחבר מועצה חדש ,אני רוצה לדעת כמה סכום כסף
יש עוד ,בנוסף למה שאנחנו עכשיו מאשרים ,כמה יש כסף ממקורות שלא רציתם
לחשוף ,מתוך צנעת הפרט .גביתם כסף בעקבות הבקשה ,בעקבות הפניה? כמה כסף יש
בקופה מיוחדת כזאת ,שאתה קורא לזה ,קרנות העירייה? האם יש  20מיליון 5 ,מיליון?
כמה כסף יש?
ראש העירייה:
הנהלת העירייה ,בתיאום עם הגזברית ,מנכ"ל העירייה ,החליטו לפעול להעמקת הגבייה
בכל התחומים .התוצאות מפעולה זאת נראות בשטח ולכן ,אנו יכולים להרשות לעצמנו
לכסות תב"רים ולהעביר אותם לאישור הגורמים המוסמכים.
נכון לרגע זה אנו מאשרים את התב"רים וברגע שנמצא מקור תקציבי ,נעביר זאת
לאישור משרד הפנים.
לשאלת ליאת שוחט לגבי המגרש הנטוש בנווה סביון ,מתוכננת שם חניה וזאת בתיאום
עם הדיירים ולרווחת תושבי נווה סביון.
דוד מוטאי:
אני הצבעתי בסעיפים הקודמים בעד .יכול להיות שגם בסעיפים אלה אני אצביע בעד,
אבל אני רוצה להיות בטוח לפני ההצבעה שלי ,אני רוצה להתנות את זה ,במידה ומנהל
המחוז יאשר את הכספים האלה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"רים אושרו.
)הישיבה נסגרה בשעה (20:09
________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שני ד' סיון תשס"ז
 21מאי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  123מיום 21.5.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב ,סבח יוסף ,עופר
בוזי ,יחזקאל שקד ,יצחק דדוש ,ליאת שוחט ,עו"ד יעקב נחום ,דוד מוטאי.
חסרים :ננה חן ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,אפי גוטמן.
משתתפים :יובל אמיר ,מזל זרחיה ,עו"ד נסים יצחק.
על סדר היום:
 .1זיקוקים באולמות שמחה.
 .2מינוי וועדת ערר לארנונה.
 .3מינוי וועדות.
 .4בחירת נציג העירייה באיגוד ערים אזור בני ברק  -שרותי כבאות והצלה.
 .5בחירת נציג העירייה ברשות ניקוז ירקון.
 .6האצלת תפקידים וסמכויות לחברי המועצה.
)הישיבה נפתחה בשעה (20:10
ראש העירייה:
אני מבקש לצרף את מכתבו של מר מאיר חי בנימינוב ,חבר המועצה ,לפרוטוקול זה ,בו הוא
מודיע על הצטרפותו לקואליציה .בין היתר נכתב" ,הריני להודיעך ,כי הנני מתנתק מסיעת
"ישראל ביתנו" ומקים סיעה עצמאית .כמו כן ,הריני מצטרף לקואליציה".
המכתב מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
סעיף מס'  - 1זיקוקים באולמות שמחה
ראש העירייה:
חוק עזר לאור יהודה )מניעת רעש ,התשמ"א .(1981-אני מקריא בעל פה ולאחר מכן אני מצרף
את צילום העמוד הרלוונטי לחוק עזר זה לפרוטוקול.
צילום דף חוק העזר מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
השימוש בזיקוקים במהלך אירועים ,המתקיימים באולמות או בכל מקום אחר ביישוב,
מהווה הפרת הוראה תקנה  (1)2לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן ,1990-דבר
המהווה עבירה לכאורה על פי סעיף  11לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א.1961-
עבירה על החוק למניעת מפגעים יש בצידה סנקציה פלילית ,לרבות קנסות גבוהים ועונשי
מאסר.
לפני שאפנה ליועץ המשפטי לחוות את דעתו ,אני מבקש שנקבל החלטה עקרונית ,שמועצת
העיר אוסרת הפעלת זיקוקים בכל מקום בתחום היישוב ובכלל זה אולמות שמחה.
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אני רוצה להדגיש ,שבתאריך  24.5.2007יתקיים אירוע של הקהילה הבוכרית )בוכרה יפה(
ובהזמנות הם ציינו ,בין היתר ,הפעלת זיקוקים .מיד נזעקתי ואסרתי מכל וכל להפעיל את
הזיקוקים באירוע זה.
עו"ד נסים יצחק:
מעבר לקיומו של חוק עזר לאור יהודה למניעת רעש ,קיים חוק עזר נוסף לאור יהודה
"צעצועים מסוכנים התשכ"ח ,1968-אשר נותן מענה גם לזיקוקים ואני רוצה להקריא לכם
את חוק העזר.
חוק העזר יצורף לפרוטוקול.
קיים איסור בהתאם לחוק להפעיל צעצוע מסוכן במקום ציבורי ,אלא על פי היתר מראש
העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר .ניתן לעשות שימוש בחוק העזר לצורך אכיפה.
כמו כן ,בהתאם לחוק העזר ,ניתן למנות פקח לעניין חוק עזר זה ואני ממליץ שהמועצה תמנה
פקח כזה ,אשר יוכל להיכנס לחצרים בכל עת סבירה ולעשות את כל הדרוש בהתאם לחוק
העזר ,וממילא ,לדעתי ,מתיתר הצורך לחוקק חוק עזר חדש ,אשר מעצם טיבו יארך זמן רב
ביותר.
ראש העירייה:
אני מציע למנות את מר יוסי נמר ,מנהל הפיקוח העירוני ,להיות פקח לעניין חוק עזר
"צעצועים מסוכנים".
שלמה אלמליח:
אני מבקש סליחה על שדברי היו אמורים להיאמר לפני הסעיף .יש לי להלל ולשבח את
היועמ"ש של העירייה ,עו"ד יצחק ניסים ,בישיבתו הראשונה ,שבה דרשו האופוזיציה ואנשי
עין צרה ולב צר לפסול את הישיבה הראשונה והיועמ"ש לא נכנס ללחץ ,לא פחד .נוסף לזה,
נוכחתי בלשכתו של היועמ"ש היה אדם מעבר לטלפון ,שדרש בכל כוחו לפסול את הישיבה
הראשונה .בכל זאת עמד היועמ"ש על דבריו והוא אמר "אני לא שייך ,לא לקואליציה ולא
לאופזיציה ,לא לעדה זו או אחרת ,אני אתן חוות דעת מקצועית עניינית" .על זה יישר כוח של
אותו יום ,ישיבה ראשונה ,המשכנו לנהל את הישיבה וכך ,בעזרת השם ,נמשיך בכל הישיבות
החוקיות.
אני מבקש מאלה שיש להם צרות עין ,שלא יכולים לקלוט שראש העיר ,דוד יוסף ,נבחר ,יגלו
פתיחות לב ויסיקו מסקנות ,שהציבור וחברי מועצת העיר רוצים את דוד יוסף כראש עיר.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)עופר בוזי עוזב את הישיבה בשעה (20:29
סעיף מס'  - 2מינוי וועדת ערר לארנונה
ראש העירייה:
מבקש למנות לוועדת הארנונה את החברים :יו"ר – עו"ד גד לזר ,נציג ציבור  -אופיר לוי ,נציג
ציבור נוסף :כהן ג'אנה )ג'נייה(.
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3מינוי וועדות
ראש העירייה:
בהסכמת החברים ,אני מבקש להעביר את סעיף מס'  3לסוף הישיבה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :הסעיף יועבר לסוף הישיבה.
סעיף מס'  - 4בחירת נציג העירייה באיגוד ערים אזור בני ברק  -שרותי כבאות והצלה
ראש העירייה:
מבקש לאשר את מינויה של הגזברית ,מזל זרחיה ,כנציגת העירייה באיגוד ערים אזור בני
ברק.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 5בחירת נציג העירייה ברשות ניקוז ירקון
ראש העירייה:
מבקש למנות את מר שמעון לסרי ,מנהל אגף שפ"ע ,כנציג העירייה ברשות ניקוז ירקון.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
ראש העירייה:
השעה כעת  ,20:33אני מבקש לצאת להפסקה.
)יובל אמיר ,מזל זרחיה ועו"ד נסים יצחק עזבו את הישיבה(
)הישיבה מתחדשת לאחר הפסקה(
סעיף מס'  - 6האצלת תפקידים וסמכויות לחברי המועצה
ראש העירייה:
מבקש בשלב זה להאציל סמכויות לחברי המועצה:
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מאיר חי בנימינוב  -ממונה על קליטת עולים ורווחתם.
יצחק דדוש  -ממונה על מחלקת אגף שפ"ע ותחזוקה.
שלמה אלמליח  -ממונה על מחלקת רווחה ,תרבות תורנית ומועצה דתית.
סבח יוסף  -משמר אזרחי וגמלאים.
יעקב נחום  -רישוי עסקים.
עוזי אהרון  -נכסים ופינויים.
יחזקאל שקד  -פיקוח עירוני באופן זמני.
דוד מוטאי:
כשאתה אומר האצלת סמכויות ,זה כרוך גם בתקציבים?
ראש העירייה:
השאלה אינה מובנית והיא קנטרנית.
מי בעד?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב ,יצחק
דדוש ,יחזקאל שקד ,דוד מוטאי ,סבח יוסף.
נמנעת :ליאת שוחט.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3מינוי וועדות
ראש העירייה:
ועדת הנהלה:
יו"ר  -דוד יוסף
חברים :עו"ד עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,מאיר חי בנימינוב ,עו"ד יעקב נחום ,סבח יוסף ,יצחק
דדוש ,אפי גוטמן.
ועדת כספים:
יו"ר  -עו"ד יעקב נחום,
חברים :אפי גוטמן ,מאיר חי בנימינוב ,סבח יוסף ,אברהם בורוכוב.
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יצחק דדוש:
אני הייתי מספר  2של ראש העיר הקודם ,יצחק בוכבזה ,איש ליכוד .הבן אדם לא רצה למנות
אותי לאף ועדה ,למרות שישבתי פה וביקשתי להצטרף לועדות ויש את זה בפרוטוקולים.
הייתי מס'  2שלו והוא לא הכניס אותי לועדות .ביקשתי אפילו להיות בועדת ביקורת ,גם את
זה הוא לא רצה .לכן ,יצחק דדוש הוא יו"ר סיעת הליכוד פה במועצת העיר ,הוא חבר
בקואליציה ,סיעת הליכוד חברה בקואליציה .במידה ומס'  2של סיעת הליכוד רוצה להיות
בועדות מטעם הקואליציה ,הוא צריך להכריז פה שהוא חבר בקואליציה.
ראש העירייה:
ביקורת:
יו"ר  -שלמה אלמליח.
חברים :עופר בוזי ,אברהם בורוכוב.
עו"ד עוזי אהרון:
מבדיקה שערכתי עם עו"ד נסים יצחק ,היועץ המשפטי לעירייה ,בעניין מועמדותו של מר
שלמה אלמליח כיו"ר ועדת ביקורת ,נמסר לי ,כי במידה ומר אלמליח לא מסיעת ראש העיר,
אין לו ייצוג בהנהלה ,לא מונו סגנים מסיעתו ,וכן אין הסכם שמתייחס לכהונת ראש העיר,
אזי רשאים אנו לבחור בו כיו"ר ועדת ביקורת.
ראש העירייה:
ועדת חינוך
יצחק דדוש:
אני מבקש לדחות את מינוי ועדת החינוך.
ליאת שוחט:
העיר זקוקה לועדת חינוך .אין סיבה לדחות את המינוי.
ראש העירייה:
ועדת ביטחון וחירום:
יו"ר  -סבח יוסף.
חברי מועצה :יצחק דדוש ,אפי גוטמן ,אברהם בורוכוב.
נציגי ציבור :אלי מוסא ,קובי ברכה ,אלי דוד.
בטיחות בדרכים ,תחבורה ותנועה:
יו"ר  -סבח יוסף ,סגן ראש העיר.
חברי מועצה :אפי גוטמן ,יחזקאל שקד ,שלמה אלמליח ,עופר בוזי.
נציגי ציבור :מאיר נבעה ,אלכס מויישב ,שרית שחיבר ,גיא הלוי.
ועדה לקידום מעמד הילד:
יו"ר  -יצחק דדוש.
חברים :עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב ,ליאת שוחט.
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הנצחת זכרם של נרצחי טרור:
יו"ר  -יחזקאל שקד.
חברי מועצה :יצחק דדוש ,ננה חן.
נציגי ציבור ומשפחות :אופיר לוי ,כדורי דוד ,דליה רובין.
איכות הסביבה:
יו"ר  -יחזקאל שקד.
חברי מועצה :יצחק דדוש ,מאיר חי בנימינוב ,חנן בנימינוב.
נציגת ציבור :אורנה כהן שאמו.
מאבק בנגע הסמים המסוכנים – ועדת חובה:
יו"ר  -שלמה אלמליח
חברי מועצה :יחזקאל שקד ,עופר בוזי.
נציגי ציבור :אפי מימון ושמעון נעים.
ועדת שמות למקומות ציבוריים:
יו"ר  -דוד יוסף ,ראש העירייה.
חברי מועצה :עו"ד יעקב נחום ,יחזקאל שקד ,סבח יוסף ,עוזי אהרון ,עופר בוזי.
נציגי ציבור :דוד עובד ,יהודה בן זיקרי ,נעמי נסראללה.
מל"ח – עפ"י החוק:
יו"ר  -דוד יוסף ,ראש העירייה
חברים :עפ"י החוק.
צוות תיאום טכני:
יו"ר  -עו"ד עוזי אהרון במקום סבח יוסף.
חברים :יובל אמיר ,שמעון לסרי ,אדר' מרים ארז ,סרגיי מרזיליאקוב ,יוסי גנון ,רפי נחום,
חמאני דוד ,סבח יוסף.
ועדה לקליטת עלייה:
יו"ר  -מאיר חי בנימינוב
חברי מועצה :יחזקאל שקד ,שלמה אלמליח ,אברהם בורוכוב.
נציגי ציבור :כהן ג'אנה ,יחיאל מושייב ,סהלו רבקה.
ועדת רכש ובלאי:
יו"ר – עו"ד יעקב נחום.
חברים :אברהם בורוכוב ,יובל אמיר ,מזל זרחיה ,דוד חמאני.
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ועדה למעמד האישה:
יו"ר  -מירה קהלני.
חברים :מירי מתוקי ,שרית שחיבר ,נעמי נסראללה ,ג'אנה כהן ,אילנה לוי ,דליה רובין,
מושייב אלווירה ,זיווה ישקוב ,לימור חסון ,מזל שירי ,נגה מינשריק ,עליזה פראג',
רחל צ'לאצי ,שוש מורן ,שרית סייג ,מושייב בלה ,רחל רחמים.
מי בעד מינוי הועדות שפורטו לעיל?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,יצחק דדוש ,יחזקאל
שקד ,סבח יוסף ,מאיר חי בנימינוב ,ליאת שוחט.
נמנע :דוד מוטאי.
החלטה :הצעת ראש העירייה להרכב הוועדות ,שפורטו לעיל ,התקבלה.
דוד מוטאי:
אני נמנע ,אמנם קולי הבודד לא יכול להשפיע על מהלך העניינים ,אבל מן הראוי הוא ,שחבר
שמתייעץ בישיבות ההנהלה ,אבל לצורך הפרוטוקול הוא לא רשום כחבר הנהלה ,רק בכדי
לעקוף את החוק ,כמו שאומרים "חוקי אבל זה מסריח" .מינו את יו"ר ועדת הביקורת מתוך
הקואליציה ,כאשר השכם והערב חברי ,שלמה אלמליח ,מן היושר הציבורי היה צריך לוותר
הוא בעצמו על יו"ר ועדת ביקורת ,כי יו"ר ועדת ביקורת זה מיועד אך ורק לאופוזיציה.
אופוזיציה זה דבר בריא לקואליציה ,שיהיה לה גוף שיוכל לבקר אותה ולהתריע על מחדלים
ועל אי סדרים .לכן ,אני חושב ששלמה אלמליח ,שבאופן אישי אין לי שום דבר נגדו ,הוא
משרת את הציבור נאמנה שנים רבות ,אבל על תפקיד יו"ר ועדת ביקורת הייתי מציע לו לוותר
למען אלה שהכריזו על עצמם שהם אופוזיציה .במקרה זה הציעו שם ,גם על השם הזה אני
נמנע להצביע .אני מציע שתשקלו את העניין הזה ותדחו את ההצבעה על הועדה הזו ,שאולי
כדאי למען המערכת ,כיוון שגם היועמ"ש לא נמצא כאן ,למרות שיושבים כאן שני עורכי דין.
ראש העירייה:
אני מפנה את דוד מוטאי לדבריו של ממלא מקום ראש העיר ,עו"ד עוזי אהרון ,המתייחסים
למינויו של שלמה אלמליח כיו"ר ועדת ביקורת על פי החוק .וזאת בהתייעצות של עוזי עם
היועמ"ש.
ועדת חינוך:
יו"ר  -דוד יוסף.
חברים :אפי גוטמן ,עו"ד יעקב נחום ,עו"ד עוזי אהרון ,ליאת שוחט.
מי בעד?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,ליאת שוחט ,מאיר חי
בנימינוב ,סבח יוסף.
נמנעים :דוד מוטאי ,יצחק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון.
)הישיבה נסגרה בשעה (21:52
________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום רביעי ג' אב תשס"ז
 18יולי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  124מיום 18.7.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,מאיר
חי בנימינוב ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,דוד
מוטאי ,אברהם בורוכוב.
חסרים :עופר בוזי ,ליאת שוחט ,ננה חן.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,עו"ד הלל קרונפלד.
על סדר היום:
אישור תיקון תקציב לשנת .2007
)הישיבה נפתחה בשעה (18:43
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר את רשימת תיקון ועדכון תקציב העירייה לשנת  ,2007שנשלחה
לחברי המועצה ביום .5.7.2007
העדכונים לפי דרישת ראש העירייה ומחלקות העירייה.
בעדכונים אלה ,אין שינוי בגרעון השוטף של העירייה לשנת .2007
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
חנן בנימינוב:
עניין של כדורגל  200אלש"ח .מה עם הכסף של הכדורגל ,ששנה שעברה התחייבתם ,אני
התחייבתי לשחקני כדורגל ,אני מגיש תביעה נגד העירייה.
דוד מוטאי:
אני לא נכנס לקיצוצים ,אני מתאר לעצמי שעשיתם עבודה מחושבת כמו שצריך .אם
כבר יש הקצבה לעדה הבוכרית ,אז מן הראוי שיש עדות נוספות ,אתיופים למשל ,אולי
לקחת אותם בחשבון ,לתת להם פעילות קהילתית ,מעבר למוסדות של העירייה .למה
לא לקחתם בחשבון את הקטע הזה ,לצ'פר אותם במשהו? לתת להם איזה מבנה ,כמו
שיש ליתר העדות?
ראש העירייה:
לגבי השאלה של חנן בנימינוב ,הרי חנן יודע שיש הנחיה ממשרד הפנים שעירייה
שנמצאת בתוכנית הבראה לא יכולה להעביר כסף לעמותות בשום צורה.
על עניין זה הומלצו חברי מועצת עיר לחיוב אישי .לכן ,כל זמן שהעירייה לא תצא
ממסגרת תוכנית ההבראה ,לא יוכלו עמותות לקבל תמיכות דרכה.
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לגבי שאלתו של דוד מוטאי :דוד מוטאי ,שלא באשמתו ,מתפרץ לדלת פתוחה משתי
סיבות :א' – הוא חבר מועצת עיר חדש .ב' – הוא חבר מועצת עיר שלא נמצא בקשר
רציף עם העירייה על מנת להתעדכן.
תמיכה לקהילה כזו או אחרת לא ניתנת על ידי מועצת העיר ,אלא דרך תקציב הקליטה
שנמצא במחלקת הרווחה.
לגבי האתיופים ,אני שמח לבשר שבחודשים הקרובים יקבלו האתיופים מועדון חברים
לפעילות כל הקהילה .בנוסף לכך ,בית כנסת בגודל של  150מטר ,בנוי ומאובזר עד תום,
כולל פיתוח.
החברים מוזמנים ויוזמנו בהמשך לערב תרבות של הקהילה האתיופית מספר שתיים.
הערב הקודם היה לפני כחודשיים .הערב הזה יהיה בסוף חודש זה.
לכן ,אין צורך לדאוג לקהילה האתיופית ,כי אני עושה את זה בכל מרצי ומאודי.
)עופר בוזי הצטרף לישיבה בשעה (18:56
אפי גוטמן:
בהזדמנות זו אני שמח על המצב החדש ,שנוצר ,ובו מסתיימת אפליית העדה האתיופית
והנושא נכנס לטיפול לשילוב העדה האתיופית במידה שווה עם כל תושבי העיר.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
חנן בנימינוב:
אני מסתייג משני סעיפים .סעיף של העדה הבוכרית וסעיף של עמותת הספורט.
)הישיבה נסגרה בשעה (18:59

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום רביעי ג' אב תשס"ז
 18יולי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס'  125מיום 18.7.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,מאיר
חי בנימינוב ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,דוד
מוטאי ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי.
חסרים :ליאת שוחט ,ננה חן.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,עו"ד הלל קרונפלד,
על סדר היום:
אישור תכנית הבראה לשנים .2008 - 2006
)הישיבה נפתחה בשעה (19:00
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר את תכנית ההבראה של העירייה לשנים .2008 - 2006
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.
תכנית ההבראה ומכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התכנית ,נשלחו לחברי
המועצה ביום .11.6.2007
תכנית ההבראה מצורפת לפרוטוקול זה.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה מודפס לפרוטוקול.
הנדון :אישור תוכנית הבראה 2006-2008
במהלך שנת  2006התגבשה תוכנית הבראה לשנים  ,2008 – 2006שעיקריה מובאים
להלן:
א .צמצום פירעון המלוות לרמה נורמטיבית.
בשנת  2006היווה מרכיב פירעון המלוות כ 12% -מהתקציב הרגיל.
צמצום עומס המלוות יתבצע באמצעות מחזור הלוואות.
ב .צמצום התלות בהכנסות פיתוח לאיזון התקציב הרגיל.
ג .העמקת הגבייה והעברת יתרות מפיגורים לכיסוי הגרעון המצטבר שכלול:
 .1העמקת גביית פיגורים.
 .2עריכת סקר נכסים.
ד .קבלת מענק הבראה בגין גירעונות .2004 – 2003
ה .גיוס הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר.
ו .איזון תקציב החל משנת .2008
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מזל זרחיה:
בכדי לעמוד ביעדי תוכנית ההבראה ,כפי שהתחייבנו ,יש לסיים את השנה בסכום שלא
יעלה על  3מלש"ח גירעון .לצורך עמידה ביעד זה הוגשה הצעת קיצוץ של ₪ 1,429,000
והרשימה מצ"ב לאישור הועדה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה נסגרה בשעה (19:03

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום רביעי ג' אב תשס"ז
 18יולי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  126מיום 18.7.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,מאיר
חי בנימינוב ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,דוד
מוטאי ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי.
חסרים :ליאת שוחט ,ננה חן.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,עו"ד הלל קרונפלד.
על סדר היום:
 .1הנחה על שולחן המועצה  -הנחות ל 18 -נישומים ,הזכאים להנחה עפ"י חוק ,בסכום
כולל של  ₪ 44,392לפי סעיף  339לפקודת העיריות ולפי סעיף .2א (1) .לנוהל מחיקת
חובות.
 .2הנחה על שולחן המועצה  -פרוטוקולים של וועדת נזקקים משנים .2006 - 2005
 .3הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים  2005בסך .₪ 300,000
 .4הגדלת תב"ר  - 1052הקמת בי"ס אהוד מנור שלב ב'  1.5מלש"ח.
 .5תב"ר לפרויקט לאיכות הסביבה בסך .₪ 50,000
 .6תב"ר  -תשלום עפ"י פס"ד סיקסיק מבמ  3בסך .₪ 450,000
 .7תב"ר  - 1069הסדרי תנועה ברחוב חטיבת אלכסנדרוני )המלכים( בסך .₪ 300,000
 .8תב"ר  - 1070סימון כבישים והתקני בטיחות בסך .₪ 115,959
 .9תב"ר  – 1071שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס אורנים בסך ₪ 150,000
 .10תב"ר  - 1072שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס הסביונים בסך ₪ 135,000
 .11תב"ר  - 1073רכישה ושדרוג מחשבים לבתי"ס :אהוד מנור ,מעלה ,סביונים וגן
אמנון בסך .₪ 175,300
)הישיבה נפתחה בשעה (19:04
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סעיף מס'  - 1הנחה על שולחן המועצה  -הנחות ל 18 -נישומים ,הזכאים להנחה עפ"י
חוק ,בסכום כולל של  ₪ 44,392לפי סעיף  339לפקודת העיריות ולפי
סעיף .2א (1) .לנוהל מחיקת חובות
ראש העירייה:
מונח בזאת על שולחן המועצה פרוטוקול וועדת הנחות בישיבתה מיום  21.2.2007בו
אישרה הנחות ל 18 -נישומים ,הזכאים להנחה בסכום כולל של .₪ 44,392
הנחות אלו הינן עפ"י חוק ,לפי סעיף  339לפקודת העיריות ולפי סעיף .2א (1) .לנוהל
מחיקת חובות של משרד הפנים.
מכתב של מח' הגבייה נשלח לחברי המועצה ביום .11.7.2007
סעיף מס'  - 2פרוטוקולים של וועדת נזקקים משנים 2006 – 2005
ראש העירייה:
מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של וועדת נזקקים משנים .2006 – 2005
מכתב של מח' הגבייה נשלח לחברי המועצה ביום .11.7.2007

תב"רים
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר את התב"רים המפורטים בסעיפים  3עד .11
מכתבי הבקשה של המנכ"ל והגזברית לאישור התב"רים ,נשלחו לחברי המועצה
בתאריכים 5.6.2007 ,29.5.2007 :ו.5.7.2007 -
וועדת הכספים ,בישיבתה מהיום ,דנה בתב"רים והמליצה למועצה לדון בהם ולאשר
אותם.
סעיף מס'  - 3הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים  2005בסך ₪ 300,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים  2005בסך .₪ 300,000
מקורות המימון :קרנות הרשות .₪ 300,000 -
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
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סעיף מס'  - 4הגדלת תב"ר  - 1052הקמת בי"ס אהוד מנור שלב ב'  1.5מלש"ח
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הגדלת תב"ר  - 1052הקמת בי"ס אהוד מנור שלב ב' 1.5
מלש"ח.
מקורות המימון :קרנות הרשות .₪ 1,500,000 -
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
סעיף מס'  - 5פרויקט לאיכות הסביבה בסך ₪ 50,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר לפרויקט לאיכות הסביבה בסך .₪ 50,000
.₪ 30,000
מקורות המימון :משרד איכות הסביבה -
.₪ 20,000
קרנות הרשות -
.₪ 50,000
סה"כ
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
סעיף מס'  - 6תב"ר  -תשלום עפ"י פס"ד סיקסיק מבמ  3בסך ₪ 450,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר לתשלום עפ"י פס"ד סיקסיק מבמ  3בסך .₪ 450,000
מקורות המימון :קרנות הרשות .₪ 450,000 -
דברי עו"ד הלל קרונפלד בוועדת כספים ,מודפסים לפרוטוקול.
עו"ד הלל קרונפלד:
בזמנו העירייה פעלה באופן דחוף לתפיסת השטח ,שהוחזק על ידי סיקסיק והיה מיועד
לכביש .הדחיפות הייתה בכך שהיה צורך להכניס שם צנרת ביוב ,כדי לאפשר את ההפעלה
של הבניינים ,שכבר היו בשלב מאוד מתקדם ועוד לא היה להם חיבור ביוב ..פעלנו שם לפי
הסמכויות שלנו והאיש פנה לביהמ"ש וניסה להוציא צו מניעה לעצור את הכניסה ,כדי
להפעיל לחץ על העירייה להעלות את המחיר .ביהמ"ש לאחר מספר ישיבות קבע שאנחנו
נכנסים ומבצעים את ההפקעה ללא דיחוי .מצד שני ,מונו בורר ושמאי ,שידון בתביעות של
סיקסיק .סיקסיק הגיש תביעה על  6מלש"ח ,אנחנו הודינו בסכום של כ 250-אלש"ח
ולשמחתנו ,לאחרונה יצא פסק דין על ידי השמאי ,שהעמיד את סכום הפיצוי על 450
אלש"ח ,לא הרבה יותר ממה שאנחנו הערכנו .היום סיקסיק הודיע לעו"ד יוסי הלחמי ,כי
הוא מגיש ערעור.
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בכל אופן ,אנו סיכמנו כי בשלב זה לא נשלם לו כל זמן שהוא מערער.
הקביעה של השמאי הייתה בתחום הפיצויים החקלאיים ,גידולים וכל מה שהיה שם .הוא
טען שמגיע לו פיצויים כמו עוגמת נפש וכל מיני דברים כאלה ובנושא הזה דן בורר ,עורך
דין ,שטרם נתן פסיקה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.

סעיף  - 7תב"ר  - 1069הסדרי תנועה ברח' חט' אלכסנדרוני )המלכים( בסך ₪ 300,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1069הסדרי תנועה ברח' חט' אלכסנדרוני )המלכים(
בסך .₪ 300,000
.₪ 240,000
מקורות המימון :משרד התחבורה -
.₪ 60,000
קרנות הרשות -
.₪ 300,000
סה"כ
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
סעיף מס'  - 8תב"ר  - 1070סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ₪ 115,959
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1070סימון כבישים והתקני בטיחות בסך .₪ 115,959
.₪ 65,959
מקורות המימון :משרד התחבורה -
.₪ 50,000
קרנות הרשות -
.₪ 115,959
סה"כ
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
סעיף  - 9תב"ר  - 1071שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס אורנים בסך ₪ 150,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1071שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס אורנים בסך
.₪ 150,000
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מקורות המימון :משרד החינוך -
קרנות הרשות -
סה"כ
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.

.₪ 60,000
.₪ 90,000
.₪ 150,000

סעיף  - 10תב"ר  - 1072שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס סביונים בסך ₪ 135,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1072שיפוץ ושיפור סביבה לימודית בי"ס סביונים בסך
.₪ 135,000
מקורות המימון :משרד החינוך .₪ 135,000 -
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
סעיף  - 11תב"ר  - 1073רכישה ושדרוג מחשבים לבתי"ס:
אהוד מנור ,סביונים ,מעלה וגן אמנון בסך ₪ 175,300
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1073רכישה ושדרוג מחשבים לבתי"ס :אהוד מנור,
סביונים ,מעלה וגן אמנון בסך .₪ 175,300
.₪ 140,300
מקורות המימון :מפעל הפיס -
קרנות הרשות תקציב רגיל.₪ 35,000 -
.₪ 175,300
סה"כ
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר מאושר.
)הישיבה נסגרה בשעה (19:14

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום רביעי ג' אב תשס"ז
 18יולי 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  127מיום 18.7.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,שלמה אלמליח ,יחזקאל שקד ,מאיר
חי בנימינוב ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון ,חנן בנימינוב ,דוד
מוטאי ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי.
חסרים :ליאת שוחט ,ננה חן.
משתתפים :יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,עו"ד הלל קרונפלד.
על סדר היום:
 .1אישור החלטות וועדת שמות.
א .קריאת אצטדיון הכדורגל ע"ש משה נעמן ז"ל.
ב .שינוי שם בי"ס "מעלה הסביונים" לשם "סביונים".
ג .שינוי שם בי"ס במעלה ב'" לשם "אלונים".
ד .קריאת קטע מרחוב ההסתדרות ,מכיכר ההסתדרות/הבנים/דקלה עד רחוב
"חטיבת אלכסנדרוני" )לשעבר "המלכים"( ,ע"ש הרב המקובל יצחק כדורי ז"ל.
 .2הכרזה על מגרש חניון זמני ברחוב העבודה.
 .3אישור כללים בדבר מיצוי הליכי גבייה ביחס לחובות שונים.
 .4אישור התחייבות להשבת תחליף היטל השבחה למינהל מקרקעי ישראל.
 .5הסכם לרכישת משרד המכירות של חברת אמת בשכונת נווה סביון.
 .6אישור העסקתו של יחיאל מושייב.
 .7שינוי מועדים לישיבות מועצה מן המניין.
 .8מינוי ועדה לקו המתח הגבוה  -לבקשת אפי גוטמן.
 .9מינוי ועדה לטיפול במטרדי נתב"ג  -לבקשת אפי גוטמן.
 .10הודעות ראש העירייה ועדכונים:
א .חוק עזר לאור יהודה ) -הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התשט"ז .2007 -
ב .עדכונים לגבי חובות משפחת משיח.
ג .ישיבת "ברכת יצחק".
ד .ניתוקי חשמל לפרוז'קטורים.
ה .פינוי אהרון מימון משטח ברחוב הרצל.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:15
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ראש העירייה:
אני מקבל את פרישתו של איציק דדוש מהקואליציה,אשר הצהיר בצורה קולנית בחדר
הישיבות מול כל מנהלי המחלקות ,שהוא רואה את עצמו מחוץ לקואליציה וזה סופי
ולאחר מכן טרק את הדלת של חדר הישיבות.
סעיף מס'  - 1אישור החלטות וועדת שמות
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר את החלטות וועדת שמות בישיבתה מיום  ,5.7.2007כמפורט
להלן.
א .קריאת אצטדיון הכדורגל ע"ש משה נעמן ז"ל.
בועדת שמות הצעתי לקרוא את האצטדיון העירוני ע"ש משה נעמן ז"ל ,שהלך לעולמו
לפני כ 50-יום.
מיותר לציין מי היה משה נעמן עבור דורות רבים של שחקני כדורגל .מיותר לציין מה
היה אופיו של האיש ,מה הייתה תרומתו .רק דבר אחד חייבים לציין ,שהאיש ,משה
נעמן ז"ל ,היה מסתובב ברחובות העיר ,אוסף נערים ונוער ומכניס אותם למסגרת
ספורט ,מארגן קבוצות כדורגל ,דואג לציודן והוא עצמו התעסק בכדורגל כשחקן וגם
כמאמן.
עופר בוזי:
אני רוצה לומר שאני מניח שבעקבות גם ההנצחה הזו וגם הנצחות אחרות שאני מבין
שהתקבלו ,העירייה צפויה לגל של בקשות ממשפחות שונות באור יהודה ,במקרים
שונים .אני הייתי מציע לועדת השמות ולהנהלת העירייה לקבוע ויפה שעה אחת קודם,
קריטריונים ,לרענן אותם ולהביאם לאישור המועצה.
ראש העירייה:
אני מבקש החלטה נקודתית של מועצת העיר שעד תום שנה זו לא יאושרו יותר הנצחות,
אלא אם כן קרה מקרה שאנו חייבים לדון בו והוא מקרה חריג.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
עו"ד יעקב נחום:
אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחת נעמן ,ששני בניה נמצאים כאן .אני חושב שכל מי
שגר במקום ,במיוחד הותיקים ,אבל גם אלה שמאוחר יותר שמעו על פועלו של האיש,
מדובר על הנצחה שאין דומה לה מאשר סגירת המעגל ,שאדם שפעל בחוץ לארץ והמשיך
את הפעילות שלו כאן ,באור יהודה ,מאז שהוא הגיע ועד שנפטר ,בכל מגוון הפעילות
הספורטיבית ובעיקר בכדורגל ובאמת ,ללא שום קשר לקריטריונים כאלה או אחרים,
אין הצבעה יותר מאשר בתחושה כללית של פה אחד של הנוכחים פה וגם של תושבי
העיר הזאת ביחד לאיש.
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ב .שינוי שם בי"ס "מעלה הסביונים" לשם "סביונים".
ראש העירייה:
יש בקשה של הורי בי"ס "מעלה הסביונים" לשנות את שם בית הספר ל"סביונים" .לכן,
החלטנו בועדת שמות שאם יש "סביונים" את בית הספר השני "במעלה" נשנה
ל"אלונים".
מי בעד שינוי שם בי"ס "מעלה הסביונים" לשם "סביונים"?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
ג .שינוי שם בי"ס במעלה ב'" לשם "אלונים".
מי בעד שינוי שם בי"ס במעלה ב'" לשם "אלונים"?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)חנן עזב את הישיבה בשעה (19:35
ד .קריאת קטע מרחוב ההסתדרות ,מכיכר ההסתדרות/הבנים/דקלה עד רחוב "חטיבת
אלכסנדרוני" )לשעבר "המלכים"( ,ע"ש הרב המקובל יצחק כדורי ז"ל.
עו"ד הלל קרונפלד:
ראשית יש להתחיל בהליכים ,לפרסם בעיתונות ,לזמן את התושבים ולאחר כל
הפרוצדורה ,בהתאם לסעיף  235א' לפקודה ,לפני שמתחילים ,הרי מועצת עיר לא משנה
את החלטותיה חדשות לבקרים.
עו"ד עוזי אהרון:
הרב המקובל יצחק כדורי הוא דמות נערצת .אזרחים רבים במדינת ישראל בכלל ובאור
יהודה בפרט ,ללא הבדל בין השקפה או זהות פוליטית ,הגיע הזמן לעשות בעירנו
איזשהו איזון מבחינת קריאת הרחובות ,כאשר עד היום ,אני אומר את זה באחריות,
נקראו רחובות רבים על שם דמויות פוליטיות ,המשתייכות לנדבך מסוים.
לצערי ,לא יעלה על הדעת שמתקיימת ועדת שמות ,שבה נכח היועמ"ש הסטטוטורי של
העירייה ,עו"ד יצחק ניסים ,שלא הביא לידיעתנו את האופן שבו ניתן לבצע את החלפת
שם הרחוב .בצורה כזו אנו מתבזים והחלטות הופכות להיות לפלסתר.
ראש העירייה:
אנחנו כמובן נפעל על פי  235א' לפקודת העיריות ללא דיחוי.
עופר בוזי:
אני חושב שהרב המקובל יצחק כדורי ז"ל ראוי לקבל קטע רחוב גדול יותר ומשמעותי
יותר משלושת הבתים שמייעדים לרחוב על שמו.
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עו"ד עוזי אהרון:
לאור הערתו של עופר בוזי ,אני מבקש להחזיר את הסעיף לדיון ועדת שמות.
רחל עמיאל נכנסה לישיבה בשעה 19:43
שלמה אלמליח:
אין ספק שהחלטה שהוחלטה בועדת שמות לקרוא רחובות בעיר אור יהודה על שם
רבנים דגולים ,על זה אני מברך .לידיעת ראש העיר וחברי מועצת העיר ,קרה דבר באור
יהודה ,לצערי ,עם ראש העיר הקודם ,שאנחנו לפני שנים הכרזנו על משכן האומניות
שיקרא על שם זבולון המר ז"ל ,סגן ראש הממשלה ושר החינוך .השלט הזה שהיה מונח
על המבנה הוסר לאחרונה .אני מבקש שהשלט הזה יוחזר ויהיה כתוב בו על שם זבולון
המר ז"ל ,סגן ראש הממשלה ושר החינוך.
בנוסף לכך ,הייתה מונחת אבן בכניסה לאולם של היכל האומניות וגם האבן הזאת,
שעליה הונצח שמו ופעילותו ,הוסרה האבן הזו.
אני מבקש מראש העיר בכל לשון של בקשה ,להחזיר את המצב לקדמותו.
עו"ד יעקב נחום:
אני מצטרף לבקשתו של שלמה אלמליח.
צהל יהודה:
אני מבקש מחברי מועצה ,אני לא רוצה להתערב בעניינים הפוליטיים שלכם ,אבל הזמן
של כולם יקר .מי שמתכוון לדבר ולא לפרוטוקול ,שיעשה את זה מחוץ לדיון .עם כל
הכבוד ,הזמן שלי יקר .את הויכוחים תעשו בחוץ.
ראש העירייה:
מר צהל מתייחס לויכוח הלוהט שהתפתח בין שלמה אלמליח לבין דוד מוטאי ואשר גלש
לפסים אישיים בטונים גבוהים.
סעיף  - 2הכרזה על מגרש חניון זמני ברחוב העבודה
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הכרזה על מגרש חניון זמני ברחוב העבודה מול רחוב היוזמים
באזור התעשייה באור יהודה  -גוש  7216חלקות  147ו 65 -וגוש  6508חלקה .125
צו החנייה נשלח לחברי המועצה ביום  ,5.7.2007ומצורף לפרוטוקול.
יובל אמיר:
מה שנהרס זה רצפת בטון וקירות בטון .במידה והמגרש יאושר על ידי המועצה בהכרזה
כמגרש חניה ציבורי ,הוא יישאר במתכונתו הנוכחית עם חניה חופשית לציבור הרחב
וזאת בתיאום עם שלומית דותן ,יו"ר הועדה לתכנון ובניה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 3אישור כללים בדבר מיצוי הליכי גבייה ביחס לחובות שונים
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר כללים בדבר מיצוי הליכי גבייה ביחס לחובות שונים.
הכללים נשלחו לחברי המועצה ביום  ,16.7.2007ומצורפים לפרוטוקול.
מזל זרחיה:
אנחנו צירפנו את הכללים ,זה נעשה בהתייעצות עם היועמ"ש ,עו"ד נסים יצחק ,עם
משה הורוביץ  -יועץ הגבייה ובדקנו ביחס לכללים שנקבעו ברשויות אחרות ,שכבר
פועלות לפי זה וזאת ההמלצה שלנו.
דוד מוטאי:
על מה מדובר?
מזל זרחיה:
יש נוהל של מחיקת חובות המגיעים לעירייה ללא הגבלה וכאשר יושבת ועדה לדון
ולקבוע שחוב אינו ניתן לגבייה ,אז נדרשים קריטריונים המאושרים על ידי מועצת העיר,
שהועדה תפעל בהתאם לאותם קריטריונים.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 4אישור התחייבות להשבת תחליף היטל השבחה למינהל מקרקעי ישראל
ראש העירייה:
מבקש ממועצה לאשר אישור התחייבות להשבת תחליף היטל השבחה למינהל מקרקעי
ישראל.
נוסח ההתחייבות נשלח לחברי המועצה ביום  ,16.7.2007ומצורף לפרוטוקול.
יובל אמיר:
מספר רשויות התאגדו דרך עו"ד לתבוע את מנהל מקרקעי ישראל בגין תחליפי היטל
השבחה שמגיעים לאותן רשויות .בזמנו ישבנו הגזברית ואני והוצע לעיריית אור יהודה
להשתלב באותה תביעה והחלטתנו הייתה לא להשתלב .בדיעבד הסתבר שזאת ההחלטה
הנכונה ,היות וכפי שחזינו אז ברגע שמנהל מקרקעי ישראל חויב להחזיר את הכספים
לרשויות אחרות ,אז הוא פנה גם אלינו ומעוניין להחזיר את הכספים גם לנו.
מה שנדרש מהמועצה כרגע זה לאשר ,שבמידה וממ"י יזכה בערעור שיגיש וההחלטה
תתהפך על ידי ערכאה גבוהה יותר ,יוחזר לו כספו.
עופר בוזי:
אם המנהל רוצה להעביר לנו כסף ,את ה 10%-האלה ,למה אנחנו צריכים לאשר את זה?
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יובל אמיר:
אנחנו מאשרים שאם בערכאה הגבוהה ממ"י יזכה בערעור ,נחזיר לו את הכסף.
עו"ד הלל קרונפלד:
אותן רשויות שהיו צד להליך המשפטי ,שמקבלות את הכסף ,החוק קובע שאם פסק
הדין יבוטל ,הן מחזירות את הכסף שקיבלו על סמך פסק הדין שבוטל .הרשויות
האחרות שהמנהל מחזיר להן את הכסף ,שאינן צד להליך המשפטי ,כמונו למשל ,אם הן
יקבלו את הכסף ופסק הדין יתהפך ,הן לא בתמונה ולכן הן לא חייבות להחזיר את
הכסף .לכן ממ"י דורש את ההתחייבות ,אחרת הוא יחכה לפסיקה של העליון לפני
שיעביר את הכסף לעירייה.
צהל יהודה:
הכספים שיתקבלו הם הכנסה מותנית .אם אתה תשתמש בהם ומחר תצטרך להחזיר
את הכספים?
עו"ד הלל קרונפלד:
אין חשש שלא יהיה מקור תקציבי להחזרת הכספים ,מכיוון שבאופן שוטף הרשות
מקבלת באופן קבוע את ה 10% -מכל הכנסות המינהל כהיטל השבחה וזה סכום שזורם
כל הזמן ולא מפסיק ולכן תמיד יהיה מהיכן להחזיר את זה .המנהל יידע לקזז את זה
מול הכנסות עתידיות.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,שלמה אלמליח ,עוזי אהרון ,אברהם
בורוכוב ,דוד מוטאי ,יחזקאל שקד ,איציק דדוש ,מאיר חי בנימינוב ,סבח יוסף.
נמנע :עופר בוזי.
החלטה :ההצעה התקבלה.
צהל יהודה:
אני מבקש שכספים שיתקבלו בעתיד יכנסו לקרן שמורה עד לבחינת מכלול ההיבטים
והסיכויים להשבתם למינהל ,אם תתקבל החלטה הפוכה בערעור של המינהל והכספים
האלה לא ישמשו לפיתוח עד שתתקבל הכרעה סופית ,אלא אם כן נשתכנע אחרת.
עופר בוזי:
מאחר וניסיתי לקבל תשובות לגבי גובה הסכום של תחליף היטל ההשבחה על פי פסק
הדין ולא קיבלתי ,ולדעתי יש הבדל מהותי אם מדובר בעשרות אלפי שקלים או במיליוני
שקלים ,מאחר ואנו עלולים להיקלע למצב שבו אנו מקבלים את הכסף מצד אחד
ומתקשים בהחזרתו מצד שני ,זאת הסיבה שאני נמנע .אם הייתי יודע את הסכום ,הייתי
יכול לקבוע עמדה ברורה.
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סעיף מס'  - 5הסכם לרכישת משרד המכירות של חברת "אמת" בשכונת נווה סביון
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הסכם לרכישת משרד המכירות של חברת "אמת" בשכונת נווה
סביון.
ההסכם נשלח לחברי המועצה ביום  12.7.2007ומצורף לפרוטוקול.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 6אישור העסקתו של יחיאל מושייב
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר את העסקתו של מר יחיאל מושייב כמזכיר אישי לראש
העירייה.
עו"ד הלל קרונפלד:
על פי תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים ,זכאי ראש עיר למזכיר אישי בפטור
ממכרז.
עופר בוזי:
לכמה עובדים זכאי ראש העירייה?
עו"ד הלל קרונפלד:
לעובד אחד.
צהל יהודה
אישור העסקתו של מר יחיאל מושייב לאחר אישור המועצה ,הבקשה תגיע לפתחי ,אני
אחליט בתיאום עם משרד הפנים אם לאשר ובאיזה תנאי העסקה.
עופר בוזי:
אני רוצה לשאול אם במצב התקציבי של העירייה ,אם ראש העירייה מוצא לנכון עדיין
אישור העסקה מהסוג הזה ,שייפול לנטל על קופת העירייה ,הוא הכרחי?
ראש העירייה:
זו שאלה קנטרנית ,המנסה ללבות אש וויכוח מיותר .אני רוצה לומר לעופר בוזי ,כי
הנהלת העירייה בראשותי ובשיתוף פעולה מלא של מנכ"ל העירייה ,גזברית העירייה
והחשב המלווה ,אשר עושה עבודה ברוכה,שיתוף פעולה זה מראה כבר תוצאות ,הן
בהעמקת הגבייה ,הן בצווי הריסה ,הן במעקב אחר ההוצאות של העירייה ,הן בביעור
הפקרות ושחיתויות והן בהתקנת סדר שהיה חסר כל השנים בעירייה זו.
לכן ,לא ביקשתי לקבל בתפקידי אמון ,לא רל"ש ,לא נהג ,לא מאבטח" .הקטנתי" את
הרכב ,ביטלתי את תקציב הכיבוד והאירוח.
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במקביל העירייה מצמצמת בפעילות והתחילה לשאוב שומנים בדמות עובדים מיותרים,
גם אם הם בתפקידי ניהול.
כמו שאמר החשב וכמו שאתם מבינים ,אם נושא העסקתו של מר מושייב התעכב עד
היום ,סימן הוא שאנו יושבים על המדוכה כדי למצוא את האפשרות החוקית ,שלא
תפרוץ ולא תעמיס על תקציב העירייה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
דוד מוטאי:
אני מאוד מעריך את ראש העיר דוד יוסף ,אני יודע שיחיאל מושייב מלווה אותו שנים
ארוכות ואני חושב שאם כל נבחר ציבור היה נוהג באנשיו בדרך הזאת ,פני הפוליטיקה
המקומית הייתה נראית אחרת.
איציק דדוש:
אני מבקש מראש העירייה להוריד את ההערה שלו מתחילת הפרוטוקול לעניין עזיבתי
את הקואליציה .מזה כחודשיים ,מאז שלקחתי על עצמי ,על פי בקשת והמלצת ראש
העיר ,לטפל בנושא של שפ"ע ,שעליו דיברנו בקדנציה הקודמת על העיר ,שהייתה מאוד
מוזנחת ,מאוד פרועה ,שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בעיר הזאת ,מותר לו לגנוב
חשמל ,מותר לו לזרוק זבל איפה שהוא רוצה ,מותר להם ללכלך את העיר ולאף אחד לא
היה אכפת ,למרות שכתבנו מכתבים ,למרות שצילמתי בוידיאו ושלחתי לשר לאיכות
הסביבה .בסופו של דבר הגיע הרגע המיוחל ,שבו התחלף השלטון ומאוד שמחתי
והלכתי ,למרות שחנן בנימינוב ביקש ממני ,עופר בוזי ביקש ממני ,כל מועמד שרץ
לרשות העיר ביקש ממני .אבל האמנתי בדרך של דוד יוסף והצטרפתי אליו .ולא ביקשתי
כלום ושום דבר ,התייצבתי ואמרתי שאני בא לעבוד ,כי אנחנו יכולים לשנות את מה
שקורה פה בעיר.
לשמחתי ,דוד יוסף נבחר ובאמת נתן לי את התפקיד והוא גם הציע בישיבת מועצה שאני
אהיה סגן ברוטאציה והכל היה יפה והתחלתי לעבוד .כאשר התחלתי לבדוק את כל מה
שקורה במחלקה ,הגעתי למסקנה שהעסק של הניקיון וכל מה שקורה עם פחי האשפה
מתחיל לזוז ,הייתי מתעורר בארבע בבוקר ,מתחיל יחד עם שמוכה ,מסתובב איתו
ורואה את העבודה שלו ונתקלנו יחד עם המון בעיות ,מגה וכו' ,שצריכים לפתור אותן.
נתקלתי בוונדליזם ,בשווקים מלוכלכים ואני מצרף את התמונות לפרוטוקול .נתקלתי,
לצערי ,בעובד עירייה שזורק את האשפה של המכולה ליד בית ספר באור יהודה ,ליד בית
ספר ארזים .לקחתי את העבודה בזאת ברצינות גדולה מאוד ,כדי שהעיר תשתנה
והתושבים יראו שחל שינוי בתפיסה של העירייה לגבי רווחתם ,הניקיון בעיר
והתייחסות שלנו לגביהם.
קיבלתי מאות טלפונים מהתושבים ברגע שנודע שאני ממונה .גם בזמנים שטיפלתי
באבי ,גם ביום שבת ,עם כולם דיברתי ואמרתי שנבוא ,ננקה ונעשה וכך היה.
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אבל מה לעשות ,בקרב עובדי העירייה יש אנשים שלא מרוצים מהדרך שאני פועל .אני
פועל בדרך הזאת בזכות חבר שהוא סגן ראש עיריית רעננה ,עוזי כהן והוא הממונה על
מחלקת שפ"ע ואני הייתי אצלו הרבה פעמים וראיתי איזה יופי הוא עובד ולמה העיר
רעננה נראית נקייה .אבל יש עובדים שרוצים ומנסים לחבל והולכים לכל מיני אנשים,
מספרים סיפורים .המקרה הכי גרוע כאשר קיבלתי תמונות של עובד עירייה מחבר
חשמל למתחם מסוים בעיר וכשהוא שמע על כך ,ערב אחד שישבתי לאכול הוא היה
מהעבר השני ,אותו עובד התחיל לצעוק על האנשים שיושבים שם ואיים עליהם ,שאם
לא יקומו מליידי הוא יהרוג אותם :איציק דדוש הוא ביוב ,הוא מסריח .לא עניתי ,לא
דיברתי ,לא הלכתי להתלונן במשטרה ולא עשיתי כלום .הבנתי את הכאב שלו ,את
הבעיה שלו .הבנתי שיש שלטון שהתחלף ,אז זה מפריע .הלחצים הלכו וגברו .ככל שאני
מנסה לעבוד ומנסה לעשות נוהל תקין ,מסודר יותר בכל המערכת הזאת שנקראת שפ"ע,
אני עוד יותר מאוים .אני רוצה לומר לכם ,שהיה מקרה שאחד החברים שלי ראה אותי
וסיפר לי שהיה מקרה שהגיעו אנשים לבית ספר רוגוזין ,כמה אנשים עם מרצדס ,שאלו
אותו איפה זה רוגוזין .כשהוא הסביר להם ,אחד האנשים שישב לידו אמר לו "אני
מקווה שאיציק דדוש לא שם" .אתם לא מאמינים איזה לחץ אדיר של בעלי עניין פה
בעיר שהפעילו .לדוגמא :התחילו להפעיל עובדים של העירייה ,אבל כשדיברתי התחילו
לסתום לי את הפה בכל מיני דרכים .אני רוצה להגיד ,אני לא מפחד משום דבר ,כי אני
יודע שהעיר הזאת זקוקה ליד חזקה ,ליד מכוונת .התחלתי בכל הנושא של ניקיון
השווקים בעיר ,כאשר אף אחד מבעלי החנויות לא קיבל אפילו דוח אחד ,ניגשתי בדרך
יפה ואישית לכל עסק וביקשתי שלא ילכלכו וישמרו על הניקיון .אני מודה שהגעתי גם
בימי שבת ,יסלחו לי הדתיים ,ביקשתי יפה ואפילו צילמתי תמונות בשחור לבן מי לכלך
ומי לא לכלך ואז נוצר מצב שבעלי עסקים אומרים לי איציק ,למה אתה לא נותן דוח
לאיש הזה שלכלך? אמרתי לא ,מוטב שאתם תראו ,צריך לשמור על הניקיון .גם בשוק
סקיה א' ,בכל מקום ניגשתי וניקיתי ,גם אצל סעיד ,באתי באופן אישי ,ניקיתי שם עם
העובדים את כל הלכלוך ,יום שלם ,שלושה עובדים ואני איתם ,מנקים את המקום.
ישבתי עם בעלי העסקים ,עברתי עסק ,עם מר סמי משיח ,עם מורד מאנטבה ,עם
המאפיה ,ביקשתי מכולם לשמור על הניקיון .תשמרו על הניקיון ואנחנו ננקה לכם.
הטלפונים לא פסקו ,אני הגעתי לשמונה מאות שקל חשבון טלפון וזה על חשבוני .אין לי
משרד ,אין לי איך לדבר ,אני מתקשר או לפקידות ,או לצביקה ,להגיד לו פה מלוכלך ,פה
חתול מת וכו'.
מה שקרה בשבוע האחרון ,שבוע שעבר ,הייתי מאד נסער ,הן מהמכתב שאני לא יכול
להיות סגן ולא יכול לקבל שכר ומזה שביקשתי מהפקידים או מישהו שיראו לי את
המכתב הזה ,כל אחד אמר שאין מכתב כזה .לא ידעתי ,הלכתי לכוח אדם ,הלכתי
לפקידה של הגזברית ,אתה שומע את הדברים ואומרים לך איציק ,יצא מכתב כך וכך.
אוקי ,אם יצא מכתב כזה ,משרד הפנים לא רוצה שאני אהיה ,זה משמיים ,כך אלוהים
רוצה ,התרגלתי לזה שאני עובד פה בהתנדבות מלאה כבר שלוש שנים וחצי וזה מה
שיהיה.
יום אחד באתי לפה ,מאחר ואני התעוררתי בארבע בבוקר ,כהרגלי ,לראות אם הקבלן
הביא  25עובדים ,כי צביקה יצא לחופש ,אין אפילו מנהל ,אף אחד לא יכול לבדוק כמה
גננים מגיעים ,היה חשוב לי לתת לקבלנים להבין שיש מישהו שעומד ושומר שהם יבצעו
את העבודה כמו שצריך ,חבל מאוד שהעירייה תשלם להם כסף כשהם לא עובדים.
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באתי לעירייה והודיעו לי שיש ישיבת מנהלים .פתאום אני רואה את דני בזעם ,אומר לי:
ראש העיר אמר לי שאני לא אשמע בקולך יותר .שאלתי למה ,מה קרה? פתחתי את הדלת
פה ואמרתי :אם ראש העיר לא רוצה שאני אתן הוראות לעובדים ,אז אני לא צריך להיות
בקואליציה ,או שאני לא בקואליציה .זה היה בסערת רגשות ולא מכל הלב .הלכתי הביתה,
ישבתי עם עצמי ,הבנתי מה שקורה ,אמרתי יש פה מערכת משומנת ,שמנסה להוציא אותי
מהקואליציה ,להעיף אותי לעזאזל ,כדי שאני לא אוכל לעבוד יותר .אפילו בכיר בעירייה
איים ואמר לחבר שלי ,שהוא מאוד קרוב אלי ,קשר משפחתי ,אני עוד אזמבר את איציק
דדוש ,אני עוד אדפוק את איציק דדוש .אני לא יודע למה ומה הוא רוצה .מאז שהתחלתי
להיות חבר עירייה והיה לי מאוד קשה ,הייתי צריך להתמודד בפריימריז של הליכוד ,מול
יצחק בוכובזה.
תאמינו לי ויעיד פה סבח ,שהיה פה דיבור שאני לא אקבל את הסגנות ורק סבח יקבל ,באתי
ואמרתי לסבח ,שיהיה לך לבריאות .אם נגזר שסבח יהיה סגן ,שיהיה ,למה לא? זה פרנסה
וזה משמיים וסבח יכול להעיד על זה.
רבותיי ,ישבנו פה בקדנציה הקודמת ,ראינו את העצבים של בוכבזה ,את ההשפלות שלו,
שמענו איך הוא קורא לאלמליח זבל .שמענו את כל הדברים האלה .אבל אני כבר לא יודע
מה להגיד יותר.
אני קולט וקלטתי גם היום ,באים אלי אנשים ,הם עושים עבירות לא חוקיות ,הם אומרים
לי אתה הורס את העיר ,אתה ככה .דבר אחד הצטערתי וגם היום ישבתי וחשבתי ,יכול
להיות שראש העיר נפגע ממני באמת שפתחתי את הדלת בגלל אותו חשמלאי ושבא וזרק לי
את הדברים האלה כשאני עושה את עבודתי נאמנה ללא שכר ,אני עושה את כל העבודה,
כולל הוצאות טלפון על חשבוני .אמרתי את מה שאמרתי ,אבל באמת לא הייתה לי כוונה
לפרוש מהקואליציה .אם הייתי רוצה לפרוש מהקואליציה ,כבר פרשתי מהקואליציה אצל
בוכבזה והייתי החלטי ,אמרתי אני פורש ופרשתי .פרשתי גם מהועדות ולא היה אכפת לי.
ברגע שראיתי איך הוא מתעלל בי ,את מה שהוא עושה לי ,נותן לי סמכות להיות בתפקיד,
אבל זה כלום.
אני רוצה פה לפני כולם להתנצל על ההתנהגות שלי ואני מבקש ממנו לא להוציא אותי
מהקואליציה ולהגיד לדוד יוסף שלא עזבתי את הקואליציה ,לא הייתה לי כוונה לעזוב.
עובדה ואני באתי לפה להצביע בעד .ראש העיר רוצה לקבל את מה שהוא רוצה לקבל .אם
ראש העיר רוצה אותי בקואליציה ,כמובן שאני לא אסרב .אם הוא לא רוצה אותי ,אין לי
בעיה .לא אכפת לי .לא מפריע לי לא להיות בקואליציה ,למרות שחשוב לי להיות
בקואליציה ,העיר זקוקה לשינוי מאוד גדול בכל מה שאמרתי עד עכשיו ,בכל ההיבטים .אני
לא חבר מועצה חדש .כבר בשנה הראשונה אכלתי אותה בחיוב אישי ,האמנתי לראש העיר
בוכבזה.
אני רוצה להגיד ,ראש העיר מכיר את איציק דדוש ,מכיר את ההתבטאויות שלו ויודע הכל.
הלכנו ביחד כברת דרך .בנושא של האתיופים שנכתבו מכתבים על בוכבזה ,בוכבזה התקשר
אלי ואמר לי איציק ,אני אתבע אותך על לשון הרע .אני אקח לך את הבית שלך .כולם
מאיימים לקחת את הבית שלי .כולם .גם היום איימו עלי שייקחו לי את הבית .קחו את
הבית .אני אשאר איציק דדוש שנאמן לתושבים ,ששומר על נוהל תקין בעיר הזאת ,גם אם
אני לא אהיה חבר מועצה .מה שאני רוצה להגיד ,ראש העיר מכיר אותי ,יודע ואני מצטער
אם פגעתי בו ,לא הייתה לי כוונה לפגוע בו.
עוד פעם ,אני לא התפטרתי מהקואליציה ולא הייתה לי מחשבה לא להגיע לישיבה .אני
מבקש מראש העיר שיוריד את ההערה מהפרוטוקול.
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ראש העירייה:
בניגוד לנבחרי ציבור אחרים ,שהגיעו לכיסא ראש העיר ,הרי שאני לא הולך לכרכר סביב
חברי עירייה או סגנים בקואליציה.
כולם יודעים שבאתי פה לעשות עבודה ובאתי פה במטרה להוכיח שאפשר פוליטיקה
אחרת ,אפשר שנבחר ציבור שיהיה עם ניקיון כפיים בתחילת הקדנציה ,תוך כדי
הקדנציה ובתום הקדנציה.
באתי לעשות פה סדר כי באופן רוחבי פשטה לה ההפקרות והשחיתות בעירייה הזאת.
ולמען ילדנו ונכדנו ,שאמורים לקרוא את הפרוטוקול הזה ,אני לא אפרט ובכך אמנע
מהם את עוגמת הנפש.
אני רוצה להצהיר פה חד משמעית ,שהנני נטול גינוני טקס וכבוד ,לא באתי להתעשר פה,
לא באתי לעשות קומבינות ,לא באתי להתחבר לקבלנים ולבעלי עסקים ,באתי עם שאר
החברים לעבוד.
ובהצהרה נוספת וחד משמעית אני אומר בקול גדול :מי שיפריע לי מתוך הקואליציה
ובטח מחוצה לה ,לא יהיה במשחק .מי שיפריע לי לנהל עיר על פי החוק והנוהל התקין,
מי שיפריע לי לטפל באוכלוסיה כמו שהבטחנו ,גם אם הוא סגן בשכר ,בו ברגע אני מסיר
מעליו את הסמכויות ,מפסיק לו את השכר.
חבר קואליציה שלא יתיישר על פי מדיניות הקואליציה המבוססת והנשענת על כוונות
אמיתיות למען הציבור ובמסגרת החוק ,לא ימצא את עצמו בקואליציה .אינני פוחד
מבחירות .אינני פוחד מועדה קרואה.
החברים פה בטח הרימו גבה לראות שרוב חברי האופוזיציה אשר חתמו על בקשה
לדחות את הישיבה הזו ,הגיעו לישיבה וגם הצביעו בעד הסעיפים למען העיר .אני מוקיר
ומעריך את ההתנהלות שלהם ביום זה.
לכן ,כל אחד מהקואליציה צריך להבין שיש לו תחליף וכל קיטור על חדר או על עיפרון
או מחדד או על סמכות כזו או אחרת ,לא יגרור אחריו התחנפות והתחנחנות.
)חנן בנימינוב הצטרף לישיבה בשעה (21:06
אכן הייתה פה פעילות של ניתוקי פרוז'קטורים ,אשר האירו עסקים פרטיים מתוך
הרשת הציבורית ,בתי כנסת שהציוד נקנה מקופת העירייה.
על פי ההוראות שנמסרו על ידי החשב יצאו החשמלאים של העירייה לנתק כל
פרוז'קטור שהאיר עסק פרטי.
עניין הפרוז'קטורים הגיע עד הממונה על המחוז ואף מעבר .דובר על אפשרות לחיוב
אישי .על מנת לחלץ עובדי עירייה תמימים מחרב החיוב האישי ,זומנו מר דני סיונוב ומר
אריה ישראל ממחלקת החשמל על מנת להשיב לשאלות היועמ"ש ,הגזברית ,התובעת
העירונית והחשב המלווה.
אני מחלק לכם את הפרוטוקול של הישיבה הזו ומבקש למקד אתכם בהערתו של החשב
המלווה ,כאשר הוא שמע מפי דני סיונוב שאיציק דדוש מורה לו לחבר פרוז'קטור
במקום כזה או אחר וזהו ציטוט מפי החשב" :לחברי מועצה אין סמכות ביצועית ,אינם
יכולים להנחות עובדים .רק למנהל הממונה יש סמכות לתת הנחיות .רק שלמה פטל או
אליאס יכולים לתת הנחיות לאריה או דני .איציק דדוש צריך לפנות דרך פטל או
אליאס .אם המנהל נותן הנחיה לא חוקית ,יש לבקש אותה בכתב".
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לאחר ישיבה זו כינסתי מנהלי מחלקות על מנת להכין את הקרקע לקליטתה של רמת
פנקס אלינו ,לאור יהודה.
בישיבה זו נכחו כעשרים מנהלי מחלקות .בעיצומה של ישיבה נפתחה הדלת בטריקה
ומתוך עצבים איציק דדוש צעק קבל עם ועדה" :אני בחוץ! אני לא בקואליציה!" .זאת
לאחר שהיו צעקות רמות מחוץ לדלת חדר הישיבות.
אני שוב חוזר ,אני לא רוצה להצטייר כבריון פוליטי ,אבל אני קורא לאנשים שבאמת
עומדים על בלימה בקואליציה ,לצאת מהקואליציה .יכולים להיות שניים ,יכולים להיות
ארבעה.
יש לנו תקופה מאוד קצרה כדי להוכיח באמת ובתמים כי מגיע לתושבי אור יהודה,
אחרי חמישים שנה ,מגיע לעיר התנהלות ברמה אחרת.
לכן ,אינני פוחד מי יעזוב את הקואליציה ,מי יישב בקואליציה ,אם הוא סגן או חבר
עירייה .אני מבטיח לכם שבלי קואליציה אני מסיים קדנציה.
סעיף מס'  - 7שינוי מועדים לישיבות מועצה מן המניין
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר שינוי מועדי ישיבות מועצה מן המניין מימי שני בשבוע בראשית
כל חודש לימי שלישי בשבוע בראשית כל חודש.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 8מינוי ועדה לקו המתח הגבוה
ראש העירייה:
לבקשת מר אפי גוטמן מובא סעיף זה ,מינוי ועדה לקו המתח הגבוה ,לסדר היום.
אפי גוטמן מתבקש להציג את בקשתו בפני המועצה.
אפי גוטמן:
הועדה תמנה את :אפי גוטמן ,עו"ד יעקב נחום ,יוסי גנון ,מרים ארז ,גיל שרעבי ורונן
בצלאל ,בלהה וייס ,שרית שחיבר ומירה קהלני.
הלל קרונפלד:
אך ורק מי שתושב אור יהודה יכול להיבחר לועדה.
ראש העירייה:
מרים ארז מוזמנת כיועצת לועדה.
אני מציע שבראש הועדה הזאת יעמוד אפי גוטמן.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 9מינוי ועדה לטיפול במטרדי נתב"ג  -לבקשת אפי גוטמן
ראש העירייה:
לבקשת מר אפי גוטמן מובא סעיף זה ,מינוי ועדה לטיפול במטרדי נתב"ג ,לסדר היום.
אפי גוטמן מתבקש להציג את בקשתו בפני המועצה.
אפי גוטמן:
אני מציג להצבעה את אותו צוות שהצגתי בסעיף הקודם ,בצירופם של סגני ראש העירייה,
מר סבח יוסף ועו"ד עוזי אהרון.
ראש העירייה:
גם כאן אני מבקש לאשר את אפי גוטמן כיו"ר הועדה.
עופר בוזי:
מה תפקיד הועדה הזו והקודמת לה?
)חנן בנימינוב עזב את הישיבה בשעה (21:32
אפי גוטמן:
קו המתח נמצא פה כבר עשרות שנים וגורם למחלות ,קרינה ואף ראש עיר עד היום לא עשה
את המאמץ המקסימאלי להסיט את קו המתח ולמנוע פגיעה בתושבים.
החלטנו להקים ועדה שתקדם את הנושא ותעלה אותו על סדר היום הציבורי.
אני מקווה שהאנשים שהסכימו להצטרף לועדה ולתרום מזמנם ולפעול ולנסות להזיז את
המתח הגבוה והן להילחם במפגעי נתב"ג ,שנגרמו בעקבות הקמת טרמינאל  3והסטתו
לכיוון אור יהודה.
עופר בוזי:
אני רוצה להיות חלק מהועדות האלה.
אברהם בורוכוב:
גם אני מבקש להצטרף.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
עופר בוזי:
אני חושב שמן הראוי שלתפקיד יו"ר ועדת ביקורת יתמנה מישהו מהאופוזיציה ,אני מוכן
לקחת את התפקיד עלי ואני חושב שכל עירייה שמכבדת את עצמה ומדברת על שקיפות ,מן
הראוי שחבר מהאופוזיציה ימלא את התפקיד הזה .נכון ששלמה אלמליח הוא חבר
קואליציה שאינו חבר הנהלה ,מה שמאפשר לו להיות יו"ר הועדה ,עד כמה שהבנתי
מהיועמ"ש ,אבל יחד עם זאת ,אני חושב שאם אין כאן מה להסתיר וזאת ההצהרה
שמוצהרת כל פעם מחדש ,מן הראוי להעביר את התפקיד הזה לחבר מהאופוזיציה ואני כבר
אמרתי ואני אומר שוב ,שאני מוכן למלא את התפקיד ,שדרך אגב ,מילאתי אותו גם בעבר.
)חנן בנימינוב הצטרף לישיבה בשעה (21:40
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אפי גוטמן:
יש לי שאלה למר יהודה צהל ,אני רוצה לדעת מה גרם להבאתך לעיר ,להיות פה חשב
מלווה.
יהודה צהל:
תפנה למנכ"ל משרד הפנים ,או לממונה על המחוז ותקבל תשובה .אפשר לדעת מבחינת כל
ההתנהלות שהייתה פה ,אבל הם אלה שקיבלו את ההחלטה.
הלל קרונפלד:
השאלה מתי אפשר למנות חשב מלווה טמונה בחוק ,כל זמן שהעירייה היא בגרעון.
)יחזקאל שקד עזב את הישיבה בשעה (21:43
אפי גוטמן:
אני מסיק מכך ,שהחשב המלווה הגיע לא כדי להוות קביים לראש העיר החדש ,אלא בגלל
כל הגרעונות שבוכובזה השאיר ועובדה היא ,שבגבעתיים היו בחירות חודשיים לפני אור
יהודה ולשם לא הביאו מלווה ,למרות שיש שם גרעונות .שם לא צריך קביים לראש העיר.
אי לכך ,כל השמועות שהביאו את החשב המלווה כקביים ,הן לא נכונות .הכשלונות של
הקואליציה ,שלך עופר בוזי ושל בוכבזה הם שגרמו לגרעונות .הקואליציה הקודמת שהייתה
שותפה לגרעון השוטף ששורר על העיר הזאת היא אשמה בכך שיש לנו היום חשב מלווה.
ראש העירייה:
אני יכול לומר שיש לי שפה משותפת עם החשב המלווה .הוא עיראקי.
סעיף מס'  - 10הודעות ראש העירייה ועדכונים
א .חוק עזר לאור יהודה ) -הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( ,התשט"ז – 2007
ראש העירייה:
אני מחלק לכם ריכוז מפברואר  ,2007מדובר פה על משהו בסביבות ארבעה חודשים,
חמישה חודשים .הטבלה הזאת מעודכנת על פי נתוני המשטרה שמגיעים אלינו כל יום
ולהלן הריכוז:
התפרצויות לדירות – .53
התפרצויות לרכב – .32
גניבת רכב – .66
התפרצויות לעסק – .15
תאונות דרכים – .37
אני ביקשתי מהמחלקה המשפטית לגבש לנו חוק עזר לאור יהודה ,אזהרת שירותי שמירה
ואבטחה ,שעל פי חוק העזר הזה נוכל לגבות בתוך תלוש חיוב הארנונה סכום מסוים שינוע
בין  8ל 10 -שקלים לחודש מכל מחויבי ארנונה.
כמובן שחוק העזר מתגבש ,מאחר ואנחנו צריכים להציג למשרד הפנים ,כאמור לאשר אותו,
הערכות ואומדנים.
אני רוצה להקים סיירת ביטחון עירונית והאסטרטגיה היא לסייר במקומות ציבוריים,
כדי לתת תחושת ביטחון לתושבים ,אכיפת חוקי העזר ,מניעת רעש וונדליזם.
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לצורך זאת אנחנו נזדקק לתוספת כח אדם בצורה כזו או אחרת עליה נחליט ,נזדקק
לניידת אחת ,נזדקק למבנה ,לציוד נלווה ,כגון מכשירי קשר ,שילוט וכיוצ"ב ולעתים
קרובות לצרף שוטר במדים.
הבאתי את הנושא הזה לעדכון ,כי אנחנו נתקלים בתופעות אלימות כלפי רכוש ציבורי
ונכון להיום אין בכוחה של מחלקת הפיקוח לתת מענה.
אפי גוטמן:
סיירת כזאת האם יש לה סמכויות ושיניים ללא ליווי איש משטרה?
הלל:
יש לה סמכות של פקחים בלבד .אם רואים שמתבצע פשע מול עיניהם ,כל אדם רשאי
לעצור ולהזעיק משטרה.
ראש העירייה:
יהיה לנו מספיק כסף ואמצעים לצרף אלינו אנשי חוק ,שיאכפו את החוק.
בנושאים האלה אני לא אתפשר גם אם זה לא פופולארי.
יתרה מכך ,אנחנו נתקין מצלמות מעקב ברחבי העיר ובבתי הספר וכל נזק שיתבצע על
ידי הילדים והנוער ישולם כקנס מכספי ההורים.
עד כאן הצהרת הכוונות .אחרי שנקבל את האישור של משרד הפנים ,אנחנו נפעיל את
חוק העזר הזה.
ב .עדכונים לגבי חובות משפחת משיח
ראש העירייה:
אני מחלק לחברים את מכתבו של איציק דדוש ,הנדון" :גביית חובות על פי המלצת
הועדה לחיוב אישי :כידוע לכולנו ,הועדה לחיוב אישי הקצתה שישה חודשים לגיבוש של
החובות הנזכרים בדוח רואה החשבון שמינה משרד הפנים ,לרבות בנוגע לאולם
האירועים קינגסטון .אבקש לדעת האם העירייה התחילה לנקוט הליכי גבייה כנגד
החייבים".
אני רוצה לציין ,שמועצת העיר הצביעה פה אחד בשתי הצבעות לגבי ההסדר שנערך בין
ראשי העיר הקודמים לבין משפחת משיח .ההצבעות האלה היו בשנת  2002ואושררו
שוב בשנת .2006
באותן ישיבות השתכנעו חברי מועצת העיר לגבי ההסכם ,אך לצערנו ,שמיד אחרי
הישיבה הראשונה בשנת  2002דבר וחצי דבר לא נעשה בנדון מבחינת העירייה .כלומר,
החומר לא הועבר למשרד הפנים לאישור.
בשנת  2006הובא סעיף ההסדר לאישור נוסף ,כאמור ,תוך כדי התניה לאישור משרד
הפנים.
כידוע ,דבר זה הוביל לכוונה להמליץ לחייב את כל מי שהשתתף בהצבעה והצביע בעד,
בחיוב אישי .
אברהם בורוכוב הצטרף לישיבה בשעה 22:25
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החלטה זו גררה אותנו לועדת זיילר לשימוע וגם בועדה הזו הציגו חברי המועצה את
טיעוניהם והצדיקו את הצבעתם המותנית באישור משרד הפנים.
במכתב שנשלח לראש העיר הקודם ,בוכבזה ולחברי המועצה בפברואר  ,2007צוין כי על
פי בקשה שלו ניתנה אורכה של שישה חודשים להסדיר את הנושא.
אני הבהרתי לממונה על המחוז ,מיד עם היכנסי לתפקיד ,בנוכחות החשב ,הגזברית
ומנכ"ל העירייה וצוות המשרד שלה ,כי אני מוכן לשלם את חלקי בחיוב האישי וזאת
במקביל לאותם אחוזים שישלם ראש העיר )בוכבזה( בחיוב שלו ,כי לדעתי הצגת
העובדות במועצת העיר וגם מתוך ידיעה אישית שלנו ,השטחית ,נושא ההנחה היה
מוצדק ,כמובן אם הוא מאושר על ידי משרד הפנים.
חברי עירייה שאלו אותי בעל פה ואיציק דדוש בכתב מה נעשה בנדון בימים אלה.
אני רוצה לציין ,שהגזברית מקבלת אין ספור מכתבים ממבקר המדינה איפה הדברים
עומדים.
אני רוצה לפרט בקצרה את המועדים בהם נפגשנו עם המשפחה ,שרוצה באמת להסדיר
את העניין:
ב 24.6.07-בשעה  14:00השתתף נציג המשפחה בישיבה שהתקיימה עם החשב ,הגזברית,
היועמ"ש וראש העיר.
ישיבה שיניה בתאריך  28.6.07שעה  ,11:30נציג המשפחה נפגש איתי.
פגישה נוספת ספונטאנית נערכה במשרדי בין נציג משפחה אחר לבין החשב המלווה
בנוכחותי.
ב 9.7.07-בשעה  13:30נערכה פגישה עם כל הצוות של העירייה הרלוונטי של העירייה,
כולל החשב ,עם נציג המשפחה ועורך דינו.
אני מבקש לציין ,שעו"ד הלל קרונפלד בכל הפגישות האלה הציג את האמת לאמיתה,
ללא כחל וסרק והציג את עמדתה של משפחת משיח גם מתוך ראות עיניהם וגם מתוך
השכל הישר שלו כעורך דין.
משפחת משיח ראתה בהבטחה ובחתימה של ראש העיר הקודם כדבר חוקי .זאת ראה
וקדש.
אינני מצדיק שום התנהלות ,לא מצד העירייה ולא מצד המשפחה .כל אחד זורק את
טיעוניו והאשמות כלפי השני.
המסמכים שהובאו לעיונו של החשב המלווה הובאו בצורה יבשה ,בצורה של מספרים
ומאחר והחשב המלווה לא ליווה את כל התהליך מתחילתו משנת  '98ועד היום ,הרי
שהוא מכריע על פי מה שמונח לפניו ומה שמונח לפניו מחייב לבצע הליכים של גבייה.
יתרה מכך ,עקב הפגישה שהתנהלה ב ,20.6.07-הוצעה דווקא על ידי החשב אפשרות
להסדיר את החובות לעירייה אולי באמצעות הליך בוררות מוסכם וזאת לאחר שהוא
יבדוק את העניין עם משרד הפנים.
כלומר ,גם מצד החשב אנחנו רואים התגמשות ללכת לקראת .אולם ,לצערנו ,האפשרות
הזאת נבדקה במשרד הממונה על המחוז על ידי החשב ונדחתה.
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לכן ,נתבקשתי על ידי הממונה על המחוז לשגר מכתב למשפחת משיח ,בהאי לישנא:
"לאור דחיית אפשרות זו )של בוררות( אבקשכם לפעול בהקדם להסדרת חובות הארנונה
שלכם לעיריית אור יהודה ."...
בפגישה שנערכה ב 9.7.07-ובה נכח העורך דין של משפחת משיח ,הוא הגיע למסקנה,
שכל הנוכחים בישיבה תמימי דעים שאכן יש כוונה ללכת לקראת המשפחה גם מצידו
של החשב ,אולם הידיים כבולות.
המסקנה הייתה שהליך משפטי יפתור את הבעיה.
צהל יהודה:
מבקש לתקן ולומר ,שהליך מתן ההנחה וההבטחות שניתנו ניתנו ללא סמכות ולא זו
הדרך החוקית לשפות אותם על תוכניות ושינויים שבוצעו בשטח כפר ענא בשנות העבר.
ראש העירייה:
בידי מצוי מכתב שעו"ד הלל קרונפלד שלח לעורך דין של משפחת משיח.
צהל יהודה:
אני מציין בזאת ,שקודם העורך דין של משפחת משיח ,עו"ד אילן רובינשטיין ,הוא זה
שהניח קודם מכתב על שולחן העירייה ולכן הוא קיבל את תגובתו של עו"ד הלל
קרונפלד.
ראש העירייה:
אני רוצה לסכם ולומר ,שמועצת העיר שהחברים הצביעו עבור ההחלטות בדבר ההנחה
של משפחת משיח ,אינה מתכחשת להחלטה זו ומועצת העיר ,אם הדבר יהיה תלוי בה,
כמובן אחרי שמשרד הפנים יאפשר להניח על שולחנה לאשר שוב את ההנחה בצורה
חוקית ,אני מעריך שהחברים ישקלו שוב.
צהל יהודה:
הרי נאמר שזה לא יתאפשר וזה לא חוקי.
עוזי אהרון:
ראש העיר הקודם )בוכבזה( יומיים לפני פרישתו ,כמדומני ביום  17.2.07פנה לועדה
המייעצת לחיוב אישי וביקש אורכה של שישה חודשים על מנת לאפשר לעירייה להגיע
להסדר עם משפחת משיח.
הואיל וראש העיר פרש ,נכנסנו למערכת בחירות ,נבחר ראש עיר חדש ביום 17.4.07
ונכנס לתפקידו ביום  ,8.5.07הרי שאין זה הוגן וראוי להעמיס בפרק זמן כה קצר להגיע
להסדר בסדר גודל כה גדול עם חילוקי דעות וטענות משפטיות ,שברובן צודקות ויש
לתת עליהן את הדעת ,ומשכך ,אני סבור,
צהל יהודה:
לדעתך צודקות.
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עו"ד עוזי אהרון:
לדעתי .משכך ,אני סבור שיש לפנות לועדה המייעצת ולבקש ששישה חודשים ,שביקש
מר בוכבזה ,יחלו מיום  8.5.07ובמקביל בפרק זמן זה לאפשר למשפחת משיח לבקש את
עזרתו של ביהמ"ש והואיל וישנה ,לטעמי ,גם רשלנות כלשהי מצד העירייה ,כאשר
משפחת משיח פעלה בתום לב והסתמכה על הבטחות שלטוניות וביצעה את הפרויקט על
פי אותן הבטחות ,יש להימנע מנקיטת פעולות אכיפה עד להחלטת ביהמ"ש ,כאשר
נעמוד בפרק הזמן של השישה חודשים ,כאמור ,מיום ה.8.5.07-
צהל יהודה:
למשפחת משיח נתונה אפשרות לפנות לבימ"ש ולעצור את ההליכים בדרכים החוקיות.
עמדת משרד הפנים היא לא לעצור את הליכי האכיפה מיוזמתנו וזה גם מה שהובהר
לעורך דינם בפגישה שנערכה ב.9.7.07-
יתרה מזאת ,משפחת משיח לא משלמת ארנונה שוטפת לשנים  .2005-2007גם אם
מתייחסים לטענותיהם להסדר שנחתם עם העירייה ,הוא מדבר על עד סוף  2004אז הם
גם לא משלמים את השוטף .לא קיים ניקיון כפיים מצדם ולכן אין שום סיבה לעשות
איזשהו צעד לקראתם.
בנוסף ,הודענו לעורך דינם ,שאת הטענות שלהם צריכים להביא בפני ביהמ"ש ואם הוא
ימצא לנכון שמגיעים להם פיצויים כאלה או אחרים בגין הטענות שלהם ,הרי שביהמ"ש
יפסוק וניישם את החלטת ביהמ"ש ,אך לא ניתן לקחת את הטענות וגם לא בסמכותי
לאמוד את גובה הטענות שלהם ולקזז אותם כנגד חובות ארנונה וזאת למעשה הטענה
העיקרית של משרד הפנים.
בלי שום קשר ,יש אפשרות שאתם תהיו חייבים בחיוב אישי גם אם החוב ישולם ויכול
להיות שלא.
חנן בנימינוב:
שאבי תמיר הכריח את משפחת משיח לקנות  11חנויות של זקנים שהיו בכפר ענא ,למה
שאבי תמיר לא הצליח לקנות את זה כראש עיר .אנשים שילמו כל חנות  80-100אלף
דולר ,איפה הכסף הזה? שאבי תמיר הכריח .יש לי הסכם שאתם אמרתם שאתם לא
לוקחים מיסים ,אתם פוטרים חמש שנים אחרי זה ,יש הסכם .אולמי קינגסטון לא היו
צריכים לבנות ,שאבי תמיר אמר אתם תעשו שם פאר ,משהו יפה .עשיתם עד היום? יש
קלטות מה היה בעבר .אני מוכן להביא את הקלטות האלה בשנת  ,'71מה היה עוד לפני
קינגסטון ,שם אי אפשר היה ללכת ברגל ,מרוב ברזלים .משפחת משיח עשו פיתוח
מכספיהם ,חשמל ,רחובות ,הכל הם משלמים .אז בזמנו  7מיליון שקל המינהל הוציא
להם פיצוי .למה העירייה לא לקחה את הכסף הזה? יש אישור? יש ,נכון? פיצוי נתנו?
אתה רוצה שאני אביא את האישור? יש מכתב ,המנהל נתן פיצוי  7מיליון לפני תשע
שנים ,לא לקחתם .בוא נגיד ככה ,שהם כבר כמה שנים לא שילמו? לפני שנה אני אישית
הבאתי  24שיקים של  40,000שקל כל אחד ,כל שנה אישית אני הבאתי מהם.
צהל אמר שהם לא משלמים שוטף .נכון .מה הם צריכים לשלם? אולי העירייה חייבת
כסף? הבעיה הזאת כבר עשרים שנה .איפה היו לפני חמש שנים ,לפני שלוש שנים ,לפני
עשר שנים? למה לא באו ודרשו את הכסף? למה לא אמרו? למה העירייה לא עשתה
פעולות או משרד הפנים? גם מזל הייתה פה.
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ראש העירייה:
דולי משיח אמר לחשב "נכון ,לא שילמנו ,כי בוכבזה אמר לנו תשאירו את זה בינתיים".
חנן בנימינוב:
אני מסכים .גם יכול להיות .עכשיו ,פתאום שנה אחרונה חונקים ,תביאו את הכסף .מה
יתנו לכם? מה שמגיע קחו ,הם גם עכשיו אומרים את זה .מה לשלם? בואו תישבו .אתם
לא יכולים? תיתנו אפשרות לבן אדם ללכת לביהמ"ש.
צהל יהודה:
להערכתי ואני לא מדבר כיועץ משפטי ,אני לא מזלזל בטענות של משפחת משיח ,אני
אמרתי להם ואני אומר גם עכשיו ,בטענות שלהם יש ערך מסוים .אני חושב שאתם,
חברי המועצה ,הכשלתם אותם בדרך של הפיצוי שהתוויתם .חברי המועצה בזמנו,
התוויתם איזשהו הסכם ,שהם קיבלו אותו ,אבל ההסכם הזה לא חוקי.
חנן בנימינוב:
איפה היה יועץ משפטי ,איפה המבקר? איפה היו הגורמים אם אנחנו טעינו?
צהל יהודה:
גם בפגישה עם דולי משיח וגם עם עורך דינם ,אני שלחתי אותו לביהמ"ש לשפוך
טענותיו .זה לא יכול להתקיים בדיון של ארנונה מול טענותיהם.
חנן בנימינוב:
אני רוצה שיתנו ארכה  30יום ,שזה בעייתי ,עורך דין לא יודע מאיפה להתחיל ,הוא כבר
נתן לעורך דין ,קיבלתם,
צהל יהודה:
אתה מייצג של משפחת משיח? מי שמך? יש להם עורך דין והוא מייצג אותם ושיפנה
בדרכים המקובלות.
חנן בנימינוב:
אני בכל זאת מבקש לשקול אורכה נוספת.
צהל יהודה:
אני פועל על פי החוק ועל פי הנחיות משרד הפנים ולכן ,אני מנוע מלהתעסק עם אורכות.
איציק דדוש:
אני רוצה לתת תשובה לעוזי אהרון ,שקיבלנו את המכתב ועופר בוזי כיהן כראש העיר,
אני ועורך דיני התקשרנו לועדה לחיוב אישי והודענו להם ,מכיוון שיש מערכת בחירות,
קשה מאוד להתחיל לגבש הסדר ולכן ,לא ניתן במערכת בחירות להגיע להסדר או משהו.
ביקשנו לדחות את הבקשה של בוכבזה ,כפי שקיבלנו אותה ,חודשיים אחרי הבחירות,
כדי שיהיה ראש עיר חדש ,יישב עם ההנהלה של קינגסטון ויגיע איתם להסדר.
פנייתי הייתה טלפונית.
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מכיוון שיתכן והייתי רק אחד ,האמת היא שהם סירבו לבקשה .אם היינו אז כבר קבוצה
של חברים כולנו ,באים וכותבים ואומרים להם בואו נדחה את זה עד שיהיה ראש עיר
חדש ,חודשיים אחרי ,כל זה ,אז הייתה ארכה ואני חושב ,שבאמת צריך לתת להם
ארכה וגם לנו .צריך לתת להם ארכה בגלל שישבנו פה במערכת בחירות מאוד סוערת
ולאף אחד לא היה זמן לעשות כלום .בכלל לא התעסקנו עם זה.
דבר שני ,ישבתי במשרדו של סבח יוסף ,סגן ראש העיר ,נכנסה ליאת שוחט ויחד הם
כתבו מכתב בנושא החיוב האישי .סבח יוסף גם חתם להם בכוונה שהם שולחים את זה
לראש העיר ,או למי שצריך לשלוח .האמת היא שאני לא רואה את המכתב על השולחן
ואם יש מכתבים אנונימיים בנושא הזה ,שמבקר המדינה שולח וכל זה ,גם כן היו
צריכים להיות על השולחן פה ולא רק מכתב אחד של דדוש.
ג .ישיבת "ברכת יצחק"
ראש העירייה:
אני רוצה לעדכן אתכם ,בסיור שנערך עם צוות הבכירים בבית ספר רוגוזין ,קיבלנו
הנחיה מעו"ד קרונפלד לבצע צו הפסקה בעבודות שנעשות במבנה של בית ספר רוגוזין.
גב' מרים ארז פעלה בהתאם.
אני רוצה לציין ,שאכן בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר  18מיום ,12.8.04
בסעיף  2הועלה נושא פינוי ישיבת ברכת יצחק ומתן פתרון חליפי.
ראש העיר דאז הציע שברכת יצחק תעבור לבית ספר רוגוזין .ההצבעה הייתה פה אחד,
אולם בתוך ההחלטה הזו היה סעיף נוסף בהאי לישנא" :בהתאם למתווה ,שנאמר לעיל,
יוכן הסכם פינוי על ידי עורך הדין של העירייה ויחתם על ידי ראש העיר והגזברית".
כמובן ,כפי שידוע לכם ,גם במקרה הזה הייתה התרשלות ,לא הוכן הסכם ובטח לא
נחתם על ידי ראש העיר והגזברית.
הקצאת המבנה לא נעשתה בצורה חוקית .בישיבה שערכנו היום בהשתתפות סגני ראש
העיר ,עו"ד קרונפלד וראשי הישיבה ,הובהרה הבעייתיות שבעניין .עו"ד קרונפלד ביקש
לבצע הליך חוקי של הקצאת מבנים ורק אז יהיה ניתן להביא את העניין לאישור ומעבר
חוקי של הישיבה.
עוד ציין עו"ד קרונפלד ,כי אין פה עניין של פינוי ומתן פתרון חליפי ,אלא הקצאת
מבנים.
יתרה מכך ,ביקשתי מראש הישיבה שגם בימים אלה שאברכים ישנים בתוך המבנה,
ואיבדתי תקווה שהמבנה כשיר מבחינה פיזית ולא מהווה סכנה ,ביקשתי ממנו
שהחשמל המחובר למבנה הזה ברוגוזין ינותק מהרשת המרכזית העירונית ויסדירו זאת
בחברת החשמל ,כך שהישיבה תשלם את הוצאות החשמל.
ד .ניתוקי חשמל לפרוז'קטורים
צהל יהודה:
בפרוטוקול הישיבה בנוגע לפרוז'קטורים ,אני התבקשתי להגיע לישיבה באמצע הישיבה
וכפי שצוין בפרוטוקול מתי הצטרפתי לישיבה ,מספר פסקאות לפני הצטרפותי מצוין
ציטוט של דני העובד ,שמציין ש"לפני כשבועיים איציק דדוש אמר לי לנתק את החשמל
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ממתחם מצלאוי ואז ,אחרי כמה ימים אמר לי לחבר את החשמל בחניה בלבד" .הפסקה
הזו נאמרה לפני שנכנסתי לחדר הישיבות.
ברצוני לציין ,שאיציק ,לפי מיטב הבנתי ,ביקש לחבר את התאורה רק לצרכים
הציבוריים ,לפי מכתבו של המנכ"ל ולא ביקש לחבר איזשהו עסק ,כך אני מבין את
הדברים .ולכן ,אם יצאה דיבתו רעה ,זה המקום לתקן.
אני רוצה להוסיף ולומר ,שחלק מהנושא של טיפול בחריגות החשמל הוביל איציק
והכניס אותי לתמונה ובזכותו הנושא עולה ומתוקן היום .שלא ייווצר איזשהו עיוות
כלפיו .יישר כוח.
לידיעתכם ,הפרוטוקול הזה הגיע לממונה על המחוז כחלק מתוך הליך בדיקת נושא
החשמל בעיריית אור יהודה וכשהנושא יתגבש תתקבל החלטה מה לעשות .אנחנו
בינתיים מתקנים ,מיישרים קו ותעשה בדיקה מי נתן הנחיות למי לחבר ולמה.
איציק דדוש:
הנושא של חיבורי החשמל התגלה בקדנציה קודמת ,ב .3.10.06-יצא שתושבים רבים
נותנים לי אינפורמציה ,מתקשרים אלי על דברים ,נהלים לא תקינים וכבר אז כתבתי
מכתב לראש העיר )בוכבזה( על התופעה.
)אברהם בורוכוב עזב בשעה (21:51
יש לי תמונות שאני יכול לצרף.
באותו רגע התקשרתי לשלום חי ושלום חי ישר שלח את אריה ישראל ואחרי שבאנו
בצהריים ,אחרי חצי שעה ,משהו כזה ,כמו שכתבתי ,הכבל נותק .כנראה בעל החנות
רצה להוכיח שאין חשמל ,אבל אני כבר צילמתי לפני .זו הפעם הראשונה שבעצם התגלה
שמתחברים לעירייה.
לגבי בית הכנסת התורכי והבוכרי ,נכון ,פנו אלינו תושבים ,אמרו תשמעו ,ניתקתם לנו
חשמל ויש בעיות .במקרה של הבוכרי והתורכי ,אני ביקשתי מיחיאל מושייב לבוא איתי
לשמה ,לראות מה הבעיה ואז התברר שיש בעיה ,שמקום שמתפללים בו בוכרים
קשישים ,שבאים בארבע בבוקר ,אין מדרכה ,אין שביל ,חשבנו שחלילה אם יבוא אדם
זקן בשעות האלה ,ייפול ,ישבור רגליים ואז קיבלתי החלטה ,כתבתי מכתב לדני,
ביקשתי ממנו לחבר וביום ראשון לנתק ובאמת קיבלתי את הערתו של החשב ,שאמר לי
שאסור היה לי לעשות את זה.
צהל יהודה:
בקשר לבתי הכנסת ,אם יש שביל ציבורי וצריך להאיר אותו ,תפעלו בצורה מסודרת
להאיר אותו על חשבון העירייה .ברגע שמחברים בצורה לא חוקית ,אזי עבירה גוררת
עבירה .זה מתנהל בצורה של מחטפים ולא זאת הדרך.
עו"ד הלל קרונפלד:
העירייה לא רק רשאית להאיר שטחים שאנשים עוברים שם ,אלא מחויבת לדאוג
לבטיחות העוברים בדרכים הציבוריות .כל מקום שהציבור נוהג לעבור בו חייב להיות
מואר.
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ראש העירייה:
בהמשך לדבריו של צהל יהודה ,אני שולח כבר מחר את מר מושייב יחד עם מנהל
הפיקוח ,על מנת לשרטט ולצלם שבילי הליכה המובילים לבתי הכנסת ולמקומות
ציבוריים .את הממצאים האלה הם יציגו בפני צוות שיכלול אותי ,את החשב ,את
היועמ"ש ,את חברי ההנהלה )הסגנים( וכמובן את הגזברית ואז יוחלט אילו מקומות
ניתן להאיר .במקומות מסוימים ,אם נצטרך ,אנו נתקין עמודי תאורה שיתנו מענה.
איציק דדוש:
יש פה עוד אשמה ,בגלל שאני בן העדה הטריפוליטאית ,כתוב פה שאני ביקשתי לחבר
בחזרה את בית הכנסת נקוצ'ה .פגש אותי קובי ברכה ואמר לי למה ניתקתם את תאורת
הרחוב שליד בית הכנסת .האמת היא שבמקרה הזה דווקא לא נתתי לו פתק ,כי בשני
המקרים נתתי לו פתק ,חתמתי לו ,כדי שחלילה לא יחייבו אותו ,שיהיה מכוסה .לגבי
בית הכנסת נקוצ'ה התקשרתי אליו ,שאלתי אם ניתק את בית הכנסת ,שאלתי למה,
הוא אומר שיש שני כבלים שעוברים בבית הכנסת .אמרתי אין בעיה ,תנתק את שני
הכבלים שעוברים בבית הכנסת ותשאיר את תאורת הרחוב .זה הדבר היחידי.
חנן בנימינוב:
מה אומר חוק ארנונה? למשל ,עובד בכפר פתחנו כביש שם ,הבנאדם בא למסעדה ,עובד,
היה לו כביש ראשי ,כניסה ,מע"צ סגרה את הכביש מכיוון  ,412אנחנו פתחנו מכיוון
וולבו ,מכיוון מגרש כדורגל ,כשאני אומר "אנחנו" אני מתכוון לעירייה ,לראש העירייה
)בוכבזה( וחנן בנימינוב ,שמנו עמודים ,הכנו תשתיות ,בנאדם משלם שם מיסים ,אני
חושב שהעירייה חייבת לעשות שם תאורה וגם כביש.
עו"ד הלל קרונפלד:
בלי קשר לנושא המיסוי ,בעקרון ,מבנה שנבנה עם היתר בניה ,זכאי לכך שתהיה לו
תאורה כחוק .אם זה המצב ,אז האיש רשאי תיאורטית להגיש עתירה מנהלית נגד
העירייה למה אין תאורה.
עו"ד עוזי אהרון:
אני חושב שפתיחת נושא התאורה בישיבה זו ,שהוצגה באופן מוטעה בציבור ,כביכול
שבתי הכנסת מחוברים לחשמל על חשבון העירייה ,סטתה מכל פרופורציה .היום הוכח
כי מדובר בתאורת רחוב ,שכל מטרתה להאיר את הדרך בפני העוברים והשבים וחשוב
שנציין שלא מדובר רק בבתי כנסת ,למרות שהדבר לא נעשה בכוונה ,נוצר הרושם כאילו
מדובר בפרזיטים ,שמתחברים לחשמל ,שמנצלים את הרשות המקומית ועל זה אני שמח
שהיום הובן והובהר הדבר והחשב ,אני בטוח שקיבל את הרושם ,שישנו כאן קונצנזוס
של כל חברי המועצה ,כולנו יהודים ,תושבי אור יהודה ,מסורתית ,וכולנו חפצים שכל
אדם שעובר בתחומה של העיר וזה לא משנה אם ברחוב הראשי או בסמטה המובילה
לבית הכנסת או להיכל התרבות ,תהיה מוארת .לשם כך נבחרנו ולשם כך אנו חייבים
לשרת את הציבור ששלח אותנו לייצג אותו במועצה זו.
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צהל יהודה:
אני לא יודע איך אתה מגיע למסקנה שאני הבנתי .אני יכול לומר שמבדיקות שערכתי,
עבירה גוררת עבירה וזה מתחיל עם החשמל בגדר ואחר כך מכניסים אותו פנימה,
מחברים אותו למזגנים וכו' .עשיתי בדיקה ,הדברים עוד לא התגבשו .לבוא ולתאר את
זה בצורה של מסכנות ,אני לא הייתי פועל כך.
הנורמה בעיריית אור יהודה היא מתחת לכל ביקורת ואני לא מטפל רק בבתי כנסת,
אלא בתאורה שמאירים גם בעסקים ,לדוגמא מצלאוי .אני אומר את העובדות .יש
תמונות ויש פרוז'קטורים מאירים לעסקים והדברים האלה כרגע נבדקים.
אני היום בבוקר עשיתי סיבוב ליד רחוב המלאכה באזור התעשייה וראיתי כל כך הרבה
כבלים ירוקים ,כמעט ואין עמוד שיש שם את הכבל הפיראטי .זה יותר גרוע מהתחנות
הפיראטיות איך שזה נראה .אי אפשר להציג את זה עכשיו כשני בתי כנסת מסכנים.
ה .פינוי אהרון מימון משטח ברחוב הרצל
ראש העירייה:
אני רוצה לציין שאני עכשיו מעדכן בצורה כללית ,יכולים להיות פה אי דיוקים ,אבל אני
אומר את מהות העניין .בשורה התחתונה ,עיריית אור יהודה תובעת את אהרון מימון
לפנות שטח מגודר ברח' הרצל .השטח הזה ממוקם בין פרויקט הוילות שהוא בנה לבין
בית ספר אורנים .שטח זה יש בו גרוטאות ,מאוחסנים שם כלים וקונטיינרים והוא
מהווה מפגע אסתטי ופוגע באיכות החיים והסביבה.
)חנן בנימינוב עוזב את הישיבה בשעה (23:30
שטח זה ,על פי התובעת העירונית ,שייך לעירייה .השטח הזה מיועד לשמש כחניה
ציבורית של תושבי השכונה .בימים אלה מוגשת תביעה נגד אהרון מימון.
כמובן מה שיכריע בית המשפט הוא אשר יעשה.
)הישיבה נסגרה בשעה (23:31

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום ראשון י"ט אלול תשס"ז
 2ספטמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  128מיום 2.9.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,איציק דדוש ,אברהם בורוכוב ,מאיר
חי בנימינוב ,עו"ד עוזי אהרון ,יחזקאל שקד.
חסרים :ננה חן ,שלמה אלמליח ,עופר בוזי ,ליאת שוחט ,סבח יוסף ,חנן בנימינוב,
דוד מוטאי.
משתתפים :עו"ד יצחק ניסים ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה.
על סדר היום:
.1

אישור תב"ר  1082הסדרת נגישות גן ארז ע"ס .₪ 20,000

.2

הגדלת אשראי לזמן קצר בבנק הפועלים בסך  1מלש"ח.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:10

סעיף מס'  - 1אישור תב"ר  1082הסדרת נגישות גן ארז ע"ס ₪ 20,000
ראש העירייה:
מבקש לאשר תב"ר  1082הסדרת נגישות גן ארז ע"ס .₪ 20,000
מקור המימון -:משרד החינוך.
מכתב הבקשה לאישור התב"ר נשלח לחברי המועצה ביום .23.8.2007
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :התב"ר אושר.
סעיף מס'  - 2הגדלת אשראי לזמן קצר בבנק הפועלים בסך  1מלש"ח
מבקש לאשר הגדלת אשראי לזמן קצר בבנק הפועלים בסך  1מלש"ח בבנק הפועלים.
האשראי ניתן כנגד משכון הכנסות עצמיות .תנאי המשכון עפ"י דרישות הבנק עפ"י
נוסח המשכון המצורף לפרוטוקול .וועדת הכספים דנה בבקשה להגדלת האשראי
והמליצה למועצה לדון ולאשר.
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גב' מזל זרחיה:
קבלת האשראי בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים ,לאישור הבנק ולאישור המועצה.
ראש העירייה:
מי בעד לאשר הגדלת האשראי?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה נסגרה בשעה (19:15
________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום ראשון י"ט אלול תשס"ז
 2ספטמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  129מיום 2.9.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,איציק דדוש ,אברהם בורוכוב ,מאיר חי
בנימינוב ,עו"ד עוזי אהרון ,יחזקאל שקד ,דוד מוטאי.
חסרים :ננה חן ,שלמה אלמליח ,עופר בוזי ,ליאת שוחט ,סבח יוסף ,חנן בנימינוב.
משתתפים :עו"ד יצחק ניסים ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,צהל יהודה.
על סדר היום:
 .1אישור הסכם עם חברת "ביקורת שנייה" לבדיקת החזרי תשלומי יתר לרשויות
שונות – לבקשת סגן ראש העירייה ,עו"ד עוזי אהרון.
 .2האצלת סמכויות לסגן ראש העירייה ,עו"ד עוזי אהרון ,כממונה על פרויקטים.
 .3מינוי וועדה לבחירה להענקת מגן ליצירות בתחום תרבות ואמנות  -לבקשת סגן
ראש העירייה ,סבח יוסף.
 .4מינוי וועדה לבחירת יקירי אור יהודה  -לבקשת סגן ראש העירייה ,סבח יוסף.
 .5סעיף נוסף לסדר היום לדיון באישור המועצה
בקשת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח בפרויקט בית האבות בגן
אשכול.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:17
סעיף מס'  - 1אישור הסכם עם חברת "ביקורת שנייה" לבדיקת החזרי תשלומי יתר
לרשויות שונות
ראש העירייה:
אני מבקש מעו"ד עוזי אהרון ,ממלא מקום ראש העיר ,להציג את הסעיף שבנדון.
)אברהם בורוכוב עזב את הישיבה בשעה (19:18
עו"ד עוזי אהרון:
מדובר על הסכם עם חברת "ביקורת שנייה" על בסיס עמלת הצלחה בלבד ,לגבי החזרים
שיגיעו לעירייה מביטוח לאומי ומס הכנסה הנובעים מתשלומי יתר של העירייה לתקופה
של שבע השנים האחרונות .החברה הציגה התקשרויות עם רשויות שונות ,שבהן הצליחה
לקבל החזרים בסדר גודל לא מבוטל והואיל ולא מדובר כאן בהוצאה ,אלא רק בהכנסה,
אם תהיה ,אני מבקש לאשר את ההתקשרות.
)ליאת שוחט הצטרפה לישיבה בשעה (19:20
אפי גוטמן:
האם מישהו ניהל משא ומתן על גובה העמלה בסך  ?33%אני יודע שבדרך כלל גובים
.27%
עו"ד עוזי אהרון:
אף אחד לא ניהל משא ומתן ,ההסכם הוא סטנדרטי.
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צהל יהודה:
העמלה בפועל היא כ ,38%-כיוון שהמע"מ הוא בתוספת לעמלה ,שהעירייה לא יכולה
להתקזז על המע"מ .להערכתי 38% ,היא עמלה גבוהה בשוק וניתן לנהל עמם משא ומתן.
אפי גוטמן:
איזה סכומים הם הצליחו להוכיח שהם חסכו או החזירו לעיריות?
עו"ד עוזי אהרון:
לא נכנסתי איתם לפרטים ,אני מציע שהמועצה תסמיך את צהל יהודה ואת הגזברית ,גב'
מזל זרחיה ,להיכנס עמם למשא ומתן.
עו"ד יעקב נחום:
אם החשב חושב שהדרך ,שהוא הציע אותה ,לנהל משא ומתן עם החברה הזאת היא
הדרך הנכונה ולא לבדוק חברות אחרות ,שיתכן שמלכתחילה שיעור העמלה שלהם הוא
נמוך יותר ואז תהיה לנו בדיקה יותר כוללת ,כיון שאנו נמצאים בחסר של ממצאים ,אם
אני מבין ,בשלב הזה.
צהל יהודה:
אני התייחסתי לגופה של עמלה ואני לא הבאתי את ההצעה הזאת ,אלא קראתי אותה
כמוך .אם עוזי הביא אותה ורוצה לחסוך כספים ,יואיל ויביא הצעות נוספות ונבחן את
כולן.
)ננה חן הצטרפה לישיבה (19:24
עו"ד יעקב נחום:
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי ,האם במצב דברים זה השאלה ששאלתי את החשב
היא שאלה רלוונטית מבחינה משפטית מבחינת ניהול משא ומתן?
עו"ד יצחק ניסים:
מאחר ואני שומע שיש אפשרות שחברות אחרות או גופים אחרים נותנים שירותים
דומים ,מן הראוי לפרסם ,ככל והרשות מעוניינת ,מכרז ורק אחר כך יהיה אפשר לבחון
את ההצעה הזולה .בשלב זה לנהל משא ומתן כשיש חברות אחרות ,לעניות דעתי זה לא
עומד במבחן המשפטי.
דוד מוטאי:
אם אנחנו מסתכלים על חברה שכביכול נותנת ייעוץ על מנת להחזיר כספים שמגיעים
לעירייה ,יכול להיות ,מישהו כאן בדק שאכן מגיעים לעירייה כספים משנים קודמות
בגלל מס הכנסה ,הנהלה וכו'? לא יודע ?10% ,20% ,אני יודע ,מתוך הכרות אישית עם
לפחות שתי חברות ,שמציעות החזרים בגין מס הכנסה לעובדים ,בעצם זו אותה גברת
בשינוי אדרת .לוקחים בסך הכל  .10%אין מע"מ והרבה פעמים במקומות עבודה הוועד
מגיע להסדר איתם והעובדים לא משלמים שקל אחד .מגיע יועמ"ש ,מסתדרים איתם,
הועד נותן סכום מסוים וכך מסתדרים העניינים .אם זה עסק כלכלי לגבי היועץ זה או
אחר ,או חברה זו או אחרת ,אני מצטרף לדעתו של היועמ"ש ,שיהיה מכרז בין כמה
חברות וגם לפחות נתבסס על משהו אם אכן מגיע לעירייה כסף בחזרה .אולי אנחנו
מדברים על דברים שלא כדאי בכלל להפעיל את החברה הזאת ,במידה ומראש היא לא
תעלה לנו כלום ,כי אין החזרים? אולם ,חברה גם לא תעבוד בחינם ,אם היא מתקשרת
עם העירייה ,סביר להניח שיהיו לה אי אילו דרישות .לסיכום ,אני מצטרף לדעתו של
היועמ"ש ,שיהיה מכרז בין כמה חברות או כמה מציעים.

3

ננה חן:
לעניות דעתי ,מתוך דבריו של היועמ"ש ,אני מבינה שאין לנו בכלל זכות הבעת דעה
בעניין ,כיוון שאנחנו רשות ציבורית ולא חברה פרטית ,כך שאני מציעה שנבדוק את
העניין הזה לגופו של עניין ,במידה ויש חברות נוספות ,לבדוק אם יש אפשרות לצאת
למכרז.
עו"ד עוזי אהרון:
הואיל ומדובר כאן בפניה יזומה של החברה עצמה ואילו אותה חברה האירה או העירה
אותנו ,שיתכן שמגיעים לעירייה כספים לא מבוטלים מהביטוח לאומי וממס הכנסה,
דיינו בזה יצא שכרנו ,לכן אני תומך בעמדת היועמ"ש ,אבל צריך שאכן אחד מהפקידים
ייקח את זה לטיפולו ,בכדי להביא לנו מספר הצעות ולקדם ,בצורה כזו אח אחרת ,את
האפשרות הזו כמה שיותר מהר ,בכדי לממש את הזכות שלנו ולקבל את החזרים.
ראש העירייה:
אנחנו מאמצים את חוות הדעת של היועמ"ש.
סעיף מס'  - 2האצלת סמכויות לסגן ראש העירייה ,עו"ד עוזי אהרון ,כממונה על
פרויקטים
ראש העירייה:
מבקש להאציל סמכויות לסגן ראש העירייה ,עו"ד עוזי אהרון ,כממונה על פרויקטים.
ליאת שוחט:
בהתייחס לדברי ראש העיר ,זה נחמד עכשיו להציג את זה בסיום התפקיד של מר אבי
מרודי ,אבל אני רוצה להזכירך שבתחילת הקדנציה הקודמת של שנת  '98אתה בתור
ממלא מקום ראש העיר ,אתה היית בין אלה שהצביעו לאשר לו רטרואקטיבית הגדלת
שכר .אני שמחה שהגעת למסקנה שזה מיותר ,רק חבל שעברו חמש שנים מאז .בנוסף
לזה ,אני רוצה שתגדיר בפרויקטים איזה פרויקטים .כל נושא זה תחום :הכלכלי,
הביצועי ,נדל"ן .אילו פרויקטים?
ראש העירייה:
אני מבקש מליאת להפנות אותי לאותו פרוטוקול בו הצבעתי עבור העלאת שכר
רטרואקטיבית למר מרודי .בהתייחס לשאלה השנייה ,הרי הסמכויות של ממלא מקום
ראש העיר כממונה על הפרויקטים ,אחריות זאת לא מתנגשת עם האחריות של עו"ד
יעקב נחום ,סגן ראש העיר ,כממונה על הועדה לבניין עיר וכדוגמא לפרויקטים
שמתנהלים עכשיו בקנה ,זה פרויקט ב.ת ,6/.נושא פינויים של ז'וז'ו ,מרדכי עזרא וסעיד
משיח ,שנמצאים על כביש נווה רבין וכיו"ב.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיפים מס' - 3 :מינוי וועדה לבחירה להענקת מגן ליצירות בתחום תרבות ואמנות
 - 4מינוי וועדה לבחירת יקירי אור יהודה
ראש העירייה:
מאחר וסעיפים אלה הוגשו על ידי סבח יוסף והוא איננו פה להציגם ,אני מבקש לדחותם
לישיבה הבאה.
החלטה :לדחות את הדיון בסעיפים אלה לישיבה הבאה.
סעיף מס'  - 5נוסף לסדר היום לדיון באישור המועצה
בקשת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח בפרויקט בית האבות בגן אשכול
)צהל יהודה עזב את הישיבה בשעה (19:54
ראש העירייה:
מבקש להביא סעיף נוסף לדיון והחלטה במועצה  -בקשת מגדלי הים התיכון להארכת
תקופת הפיתוח בפרויקט בית האבות בגן אשכול.
אנו נצביע ונחליט לאחר שהחברים יאפשרו לי להביא סעיף זה לדיון ובמידה ותתקבל
החלטה חיובית ,הרי שהחלטה זאת מותנית באישור של שאר חברי מועצת העיר ,שאינם
נוכחים בישיבה זו ,לדון בסעיף זה.
קיבלתי בקשה מחברת מגדלי הים התיכון להארכת תקופת הפיתוח ,שנקבעה ליום
 15.8.2007עד לתאריך .15.12.2007
כזכור חברת מגדלי הים התיכון שינתה את תפיסת בית האבות על מנת להתאימו
לדרישות הדיירים.
חברת מגדלי הים התיכון תשלם עד סוף שנת  2007את כל סכום חלף הארנונה ,כפי
שסוכם עימה.
לעירייה אינטרס כי בית הדיור המוגן יחל לפעול ,הן לשלם ארנונה והן ליצור מקומות
עבודה לתושבים.
עו"ד יצחק ניסים:
בהתאם לתוספת השנייה לפקודת העיריות ,סעיף שלא הוגדר בסדר היום לא ייכלל בו.
ראש העיר מבקש להוסיף סעיף חדש ולקבל את אישור המועצה ,כאשר בהזמנה לא נכנס
סעיף זה .מאחר ולא כל חברי המועצה נמצאים היום ,הרי שלא ניתן לקבל את הסכמתם
להכללת הסעיף הנוסף על סדר היום ולפיכך ,בשלב זה וכל עוד אין את הסכמת חברי
המועצה האחרים ,קיימת מניעה מלדון בסעיף זה.
יחד עם זאת ,ככל וחברי המועצה ,אשר אינם נמצאים כאן ,יתנו את הסכמתם בדיעבד
להכללתו של הסעיף הנוסף ואף לתמוך בהצעת ראש העיר ,ניתן יהיה לראות בדיון היום
בסעיף זה כדיון תקף.
ברצוני רק להבהיר ,כי מעצם תוכן הדברים ,דהיינו ,בקשתה של חברת מגדלי הים
התיכון ,להאריך את תקופת הפיתוח ,הרי שבעניין זה מי שמכיר את ההסכם ומי שטיפל
בהסכם זה וליווה את התהליך היה עו"ד הלל קרונפלד .הנושא הזה לא הובא לידיעתי
ולא טיפלתי בו .אני מקווה שהנושא הזה נבדק וכי אין בהארכת תוקפו של הסכם הפיתוח
כדי לפגוע באינטרסים של העירייה.
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ראש העירייה:
אני חולק על קביעתו של היועמ"ש לגבי התמיכה של חברי המועצה שלא נמצאים וכי,
לעניות דעתי ,יש להסתפק רק בהסכמתם להכליל את סעיף זה.
ננה חן:
בנושא של תקיפות הבאת הסעיף הזה לדיון ,אני מעט התבלבלתי מדבריו של היועמ"ש,
כיוון שמצד אחד אי אפשר להביא את הדברים לדיון ומצד שני ,הוא אמר שכן אפשר
בדיעבד לאשר את זה על ידי חברי מועצה שלא נוכחים בישיבה ואני מבקשת הסבר,
סליחה שלא הבנתי.
ראש העירייה:
מי בעד הבאת סעיף זה לדיון והחלטה בכפוף לאישור לקבלת אישור חברי מועצה ,שאינם
נוכחים בישיבה ,להוספת סעיף זה לסדר היום?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
מי בעד לאשר את תקופת הפיתוח?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה להאריך את תקופת הפיתוח התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (20:09
חמאני דוד קיבל אישור טלפוני מחברי מועצה ,שלא נכחו בישיבה ,להוספת סעיף בעניין
הארכת תקופת הפיתוח בפרויקט בית האבות בגן אשכול לסדר היום.
סגן ראש העירייה ,סבח יוסף – אישר טלפונית ביום שני .3.9.2007
שלמה אלמליח – אישר טלפונית ביום שני .3.9.2007
אברהם בורוכוב  -אישר טלפונית ביום שני .3.9.2007
חנן בנימינוב  -אישר טלפונית ביום שני .4.9.2007
עופר בוזי  -אישר טלפונית ביום שני .5.9.2007

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  130מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן ,חנן בנימינוב.
חסרים :יחזקאל שקד ,דוד מוטאי.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,רמי בן סעדון,
אסתי אשל.
על סדר היום:
דו"ח חצי שנתי סקור ליום .30.6.2006
)הישיבה נפתחה בשעה (18:52
ראש העירייה:
מבקש לאשר את הדו"ח החצי שנתי הסקור ליום .30.6.2006
הדו"ח נשלח לחברי המועצה ביום .25.1.2007
וועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון ולאשר את הדו"ח.
מי בעד אישור הדו"ח.
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה 18:55

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  131מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן ,חנן בנימינוב.
חסרים :יחזקאל שקד ,דוד מוטאי.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,רמי בן סעדון,
אסתי אשל.
על סדר היום:
דו"ח רבעוני לחודשים ינואר  -מרץ .2007
)הישיבה נפתחה בשעה (18:55
ראש העירייה:
מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני לחודשים ינואר  -מרץ .2007
הדו"ח נשלח לחברי המועצה ביום .18.6.2007
וועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון ולאשר את הדו"ח.
עופר בוזי:
אנו רוצים פירוט לגבי הדוח הרבעוני.
מזל זרחיה:
ברבעון הראשון הדוח הסתיים בעודף של  2.8מלש"ח ,חלק מהעודף נובע מהכנסות
בגין גבייה דו חודשית ,שחלקה אמור להיות משויך לחודש אפריל .העירייה עמדה
ברבעון זה ביעד גביית הארנונה ,סך הגביה הייתה  26מלש"ח ,לעומת  22מלש"ח
ברבעון מקביל .ברבעון הראשון הועברו  2.5מלש"ח לכיסוי גרעון מצטבר מגביית
פיגורי ארנונה.
ליאת שוחט:
אני רוצה לשאול לגבי ה 2.7-מלש"ח של מינהל מקרקעי ישראל ,היטלים שמגיעים לנו
על המכרז שיצא בב.ת ,6.איפה זה בא לידי ביטוי? שנית ,האם ה 15-מלש"ח
שמופיעים בקרנות בלתי מתוקצבות הם היטלים ומדוע אין העברה של משרד הפנים
להשתתפות?
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מזל זרחיה:
לגבי ה 2.7-מלש"ח ,מדובר ב 10%-השבחה אשר מועברים על ידי מינהל מקרקעי
ישראל באופן אוטומטי מכל עסקת מקרקעין שמתבצעת .באשר ל 15-מלש"ח בקרן
הייעודית ,עיקר הסכום נובע מעסקה גדולה של שיווק מגרשים על ידי המינהל וקבלת
הכנסות של היטלי פיתוח בגין הפרויקט.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הדו"ח.
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:01

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  132מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן.
חסרים :יחזקאל שקד ,דוד מוטאי ,חנן בנימינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,אסתי אשל.
על סדר היום:
דו"ח רבעוני לחודשים אפריל  -יוני .2007
)הישיבה נפתחה בשעה (19:01
ראש העירייה:
הדו"ח נשלח לחברי המועצה ביום .18.9.2007
וועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון ולאשר את הדו"ח.
מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני לחודשים אפריל  -יוני .2007
מזל זרחיה:
במחצית השנה הראשונה ב 2007-הגרעון הינו בסך  1.8מלש"ח .במהלך הרבעון השני
הועבר עוד  1מלש"ח מהכנסות ארנונה לכיסוי גרעון מצטבר .מה שניתן לומר ,השנה
הזו תוקצבה בגרעון של  3מלש"ח באישור משרד הפנים ,אולם הגרעון נובע מהוצאות
פירעון מלוות גבוהות ,שכן הרשות אמורה לבצע מחזור הלוואות בבנק אוצר השלטון
המקומי .האישור לביצוע פעולה זו התמהמה עקב השתהות בסיכום תוכנית הבראה.
אילו היה המחזור מתבצע במועדו במחצית הראשונה של השנה ,לא היה כלל גרעון
ואף היינו בעודף.
ליאת שוחט:
ראש העיר חוזר ואומר כל הזמן שיש גרעון מצטבר בארנונה של  122מלש"ח חובות
מפיגורים .אני רוצה לשאול את ראש העיר ,איך זה שברבעון ראשון שהוא מכהן
כראש עיר ,הגרעון צמח מ 136-ל 144-מלש"ח?
דבר נוסף ,גם בגרעון השוטף ,למרות ההסבר של מזל ,הרבעון הראשון בתקופתו של
עופר הסתיים ביתרה של  2.8מלש"ח .ברבעון הזה אנחנו במינוס של  1.8מלש"ח.
)דוד מוטאי הצטרף לישיבה בשעה (19:07
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ראש העירייה:
נענה לבקשתה של חברת המועצה ליאת שוחט ומאפשר לגברת ננה חן לומר את דברה,
אף על פי שהם לא קשורים לסעיף הנדון.
ננה חן:
אני "מודה" לראש העיר שמאפשר לחבר מועצה לדבר על פי חוק .לפני מספר דקות
ראש העיר התבטא כלפיי באמירה שהוא לא ייתן לי לדבר ,שהוא לא סופר אותי ושכל
נושא שאני אביא לדיון לא ייכנס לדיון .אני מבקשת שראש העיר יחזור על דבריו ,כדי
שזה ייכנס לפרוטוקול על פי חוק.
לא יתכן שישיבות עירייה יתנהלו בצורה הזאת ,בשיטה של דיקטטורה ,בשיטה של
סתימת פיות ובאיומים על מה יהיה בעוד חצי שנה בבחירות ,כשאחיו של ראש העיר
ואני מצטטת "את לא מכירה את אלי יוסף ואת לא יודעת מה הוא יעשה לך".
ראש העירייה:
מאחר וננה חן ממשיכה להתעסק בקקי ,אז אני רוצה לתקן את הדברים שאמרה ,על
מנת שלא ישתמעו בצורה אחרת .אכן אמרתי שברגע שהיא תיכנס למגרש הפוליטי
במערכת הבחירות  ...והמשך המשפט שאמרה הוא אכן נכון.
צהל יהודה:
ליאת שוחט שאלה מדוע ברבעון הראשון יש עודף של  2.8מלש"ח ואילו ברבעון
הנוכחי אנו נמצאים בגרעון של  1.8מלש"ח תשובתי הינה :עד הרבעון השני יש סטייה
בהוצאות המימון של פירעון מלוות בכ 1.57-מלש"ח ,שנובע מכך שהעירייה טרם
מחזרה את המלוות שלה .אם היא תמחזר את המלוות שלה על פי תוכנית ההבראה,
אז יהיה תיקון ואנו נשיג את התוצאות הנדרשות בהוצאות המימון עד סוף השנה
ויהיה תיקון לאחור .כמו כן ,יש הכנסות ארנונה ברבעון הראשון שהן כוללות הכנסות
ארנונה לחודש אפריל .בדוח הרבעוני לא עושים הכנסות מראש ,כפי שנדרש לעשות
בדוח שנתי על פי כללי חשבונאות ולכן יש ברבעון הראשון עודף לכאורה.
לגבי מצבת החייבים ,קודם כל ניתן לפנות לטופס  1ולראות את כלל החייבים שעומד
על כ 195-מלש"ח ,זה הסכום המשוערך לסוף רבעון שני .ניתן לראות שבדוח לרבעון
השני יש ביתרת פיגורים כ 7.3-מלש"ח תוספת פיגורים ,שזה הנחות עבר שנמחקו
והחזרנו אותם לספרים ,כיוון שלא אושרו על ידי משרד הפנים .זה נתון אחד שמסביר
את הגידול בחייבים .נתון שני ,שעל החובות מצטברת הצמדה וריבית של  9%בשנה.
מאידך ,אם רוצים לבחון את התוצאות המצטברות של  9חודשים ,ניתן לפנות לנתון
גבייה בגין פיגורים של  10.3מלש"ח לעומת כ 7-מלש"ח בשנה קודמת בתקופה
מקבילה .מניתוח שלי אני רואה שיפור.
מזל זרחיה:
הייתה לנו ישיבה מקצועית במשרד הפנים לצורך סיכום תוכנית הבראה ולאחר בחינת
הנתונים שלנו ברבעון ראשון ושני על ידי משרד הפנים ,קיבלנו מחמאות על התפקוד
ועל השיפור בגבייה ועל היקף הפעולות שהתבצעו בגבייה ובעקבות זאת סוכמה
תוכנית הבראה ,שבעקבותיה נקבל גם הלוואות וגם מענקים בשיעור שיסייע לעירייה
לאושש את המצב הכלכלי.
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איציק דדוש:
אני רוצה להגיד לגזברית ,לשאול ולהציע ומי שחיזק אותי לדבר על כך זה אפי גוטמן
ויותר מכך ,חיזקה אותי ליאת שוחט בנוגע ל"מצא את ההבדלים בין ראש העיר דוד
יוסף לראש העירייה עופר בוזי" .אנו בעצם מאשרים במועצת העיר החלטות בנושא
כספים ויש החלטות שלא בוצעו על ידי הגזברית .אני שואל ,מדוע חברי מועצה לא
מדווחים בכתב כאשר הם בעצם החליטו והצביעו ומדוע החלטות שלא בוצעו לא
חוזרות למועצת העיר לידיעה לפרוטוקול ,לקבל החלטה חדשה לגביהן ואני רוצה
להציע ,שגזברית העירייה תביא לנו משנת  ,2004מיום שנבחרנו לקדנציה ,כל
ההחלטות שהצבענו כאשר כיהן בוכבזה כראש העיר ,איזה החלטה בוצעה ואיזה לא.
ראש העירייה:
אני מציע לחברי מועצת העיר להגיע ולו למספר דקות ,אם לא לכל היום ,כדי לדעת
איך העירייה הזאת מתנהלת ובאיזה עומס נמצאים הגזברית וצוותה ,החשב ושאר
מנהלי המחלקות ,שמסיימים את יום העבודה שלהם לאחר השעה שבע ,שמונה בערב.
כמו כן ,אני מבקש מחברי מועצת העיר לאפשר לנו טווח מחייה לחודשים הקרובים,
כי באמת ובתמים אנחנו לא משחקים ,אלא באנו לבצע עבודה .הבקשה של איציק
היא הגיונית ,אולם לא זו העת לנבור בעבר על מנת לחפש תקלות או דברים שלא
בוצעו .אני מבטיח שאם נושא זה יתבקש שוב בעוד מספר חודשים ,לאחר שנייצב עוד
יותר את המערכת המרוסקת שקיבלנו ,נשמח מאוד לעשות סדר פסח לאחור.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הדו"ח.
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:50

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  133מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן ,דוד מוטאי.
חסרים :יחזקאל שקד ,חנן בנימינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,רמי בן סעדון,
אסתי אשל.
על סדר היום:
עדכון תקציב לשנת .2007
)הישיבה נפתחה בשעה (19:17
ראש העירייה:
מבקש לאשר עדכון תקציב העירייה לשנת  2007כפי שפורט במכתבי גזברית העירייה
מהימים 19.9.2007 ,11.9.2007 :ו.24.9.2007 -
מזל זרחיה:
מדובר בעדכוני תקציב ,אשר מסתכמים בסכום אפס ,נעשו העברות מסעיף לסעיף
בהתאם לצרכים שהתעוררו במהלך שנת העבודה ,אשר אינם מעלים או מורידים
בתקציב העירייה .הסעיפים מפורטים בשלושה מכתבים שהוגשו .אם יש שאלה
ספציפית אני אענה.
ראש העירייה:
אני רוצה להוסיף,כי האישור העקרוני לעדכון תקציב העירייה נתקבל על ידי הממונה
על המחוז ולאחר שיאושר במועצת העיר הוא יועבר לאישור הממונה שוב.
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:53

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  134מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן ,דוד מוטאי.
חסרים :יחזקאל שקד ,חנן בנימינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,אסתי אשל.
על סדר היום:
 .1הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים בסך .₪ 106,000
 .2הגדלת תב"ר  - 1081פינוי סיקסיק ב.מ 3.בסך .₪ 32,000
 .3תב"ר  - 1083שיפוץ וציוד מועדוני קשישים ע"ס .₪ 212,000
 .4תב"ר  - 1084החלפת צנרת מים לשנת  2007 - 2006בסך .₪ 1,655,000
)הישיבה נפתחה בשעה (19:53
סעיף מס'  - 1הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים בסך ₪ 106,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הגדלת תב"ר  - 1034החלפת צנרת מים בסך .₪ 106,000
מקורות מימון -:קרנות הרשות.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור הגדלת התב"ר ,נשלח לחברי המועצה
ביום .18.9.2007
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור הגדלת התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 2הגדלת תב"ר  - 1081פינוי סיקסיק ב.מ 3.בסך ₪ 32,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר הגדלת תב"ר  - 1081פינוי סיקסיק ב.מ 3.בסך .₪ 32,000
מקורות מימון -:קרנות הרשות.
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מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור הגדלת התב"ר ,נשלח לחברי המועצה
ביום .26.9.2007
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור הגדלת התב"ר?
בעד:פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3תב"ר  1083שיפוץ וציוד מועדוני קשישים ע"ס ₪ 212,500
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  1083שיפוץ וציוד מועדוני קשישים ע"ס .₪ 212,500
.₪ 170,000
מקורות מימון -:משרד רווחה -
קרנות הרשות ו/או תקציב רגיל .₪ 42,500 -
מכתב הבקשה של מנכ"ל העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.9.2007
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 4תב"ר  - 1084החלפת צנרת מים לשנת  2007 - 2006בסך ₪ 1,655,000
ראש העירייה:
מבקש מהמועצה לאשר תב"ר  - 1084החלפת צנרת מים לשנת  2007 - 2006בסך
₪ 1,655,000
מקורות מימון -:מינהל המים.₪ 1,160,000 - :
קרנות הרשות.₪ 495,000 - :
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.18.9.2007
וועדת הכספים דנה בתב"ר והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד:פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה.
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צהל יהודה:
בתב"רים הנוכחים יש דרישה למימון של  675אלש"ח מקרנות הפיתוח ,כספים שכרגע
אינם בקרן .יתרת הקרן סגורה לתב"רים לפי תוכנית הפיתוח .מימוש של התב"ר תלוי
בכספים והכנסות מקרנות הפיתוח ולכן ההחלטה של המועצה על מימוש התב"ר
תבוא לידי ביצוע כשיהיו כספים בקרן.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:59

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום שלישי כ"ז תשרי תשס"ח
 9אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  135מיום 9.10.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,איציק דדוש ,מאיר חי
בנימינוב ,שלמה אלמליח ,ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עו"ד עוזי אהרון,
עופר בוזי ,ננה חן ,דוד מוטאי.
חסרים :יחזקאל שקד ,חנן בנימינוב.
משתתפים :יובל אמיר ,עו"ד יצחק ניסים ,מזל זרחיה ,צהל יהודה ,אסתי אשל.
על סדר היום:
 .7פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים או בנק איגוד לקבלת תרומות מהקרן לזהות
יהודית באמצעות אוניברסיטת תל אביב.
 .8אישור המועצה להצטרפות העירייה להליך התאגוד באזור בקעת אונו בנושא
מערכות מים וביוב.
 .9אישור פנסיה מוגדלת לעובדת העירייה שפרשה עקב נכות בעבודה.
 .10מינוי וועדה לבחירה להענקת מגן ליצירות בתחום תרבות ואמנות.
 .11מינוי וועדה לבחירת יקירי אור יהודה.
 .12אישור הסכמי פינוי עם קאו עוז ושם טוב יחזקאל.
 .13שינויים בהרכבי וועדות העירייה.
)הישיבה נפתחה בשעה (20:01
סעיף מס'  - 1פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים או בנק איגוד לקבלת תרומות
מהקרן לזהות יהודית באמצעות אוניברסיטת תל אביב
ראש העירייה:
מבקש לפתוח חשבון בבנק הפועלים או בבנק איגוד לשם קבלת תרומות מהקרן
לזהות יהודית באמצעות אוניברסיטת תל אביב.
עופר בוזי:
מבקש הבהרות.
מזל זרחיה:
מדובר בתוכנית חינוך שהוכנה על ידי תמי חכימי ,התוכנית הגיעה לידי גמר ,היא
הוגשה .נראה שהכוונה היא לאשר לנו תקציב לא מבוטל לצורך תוכניות לימודיות
בבתי הספר .הקרן התנתה את מתן התקציב בהתחייבות הרשות בפתיחת חשבון
ייעודי בנפרד מחשבונות העירייה.
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עופר בוזי:
מסגרת התוכנית הייעודית היא מחוץ לתוכנית הלימודית?
ראש העירייה:
היא במסגרת התוכנית הלימודית.
יובל אמיר:
התוכנית מדברת על תגבור לימודים ,שיפור באקלים בית הספר ,הקטנת מספר
התלמידים בכיתות.
ראש העירייה:
מי בעד אישור את פתיחת חשבון ייעודי בבנק הפועלים או בבנק איגוד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 2אישור המועצה להצטרפות העירייה להליך התאגוד באזור בקעת אונו
בנושא מערכות מים וביוב
ראש העירייה:
לפני שאנחנו מצביעים ,אני רוצה לומר שמיותר לומר לחברים כאן ,כי התשתית שלנו
בעיר היא תשתית מאוד ישנה ברובה ולכן ,לעתים קרובות נגרמים לנו סתימות
ופיצוצים ונזקים עקב התבלות התשתית .כדוגמא אחת מיני רבות ,הביוב שנמצא
בצומת העצמאות  -ירושלים ,אשר בכל ערב חג וגם בימות הגשמים הביוב פורץ וצף
לאורך הכביש .עוד מיותר לומר ,שעלות טיפול בתשתיות המים והביוב עשויה
להסתכם בעשרות מיליוני שקלים ולכן ,אנחנו נעשה כל מאמץ להתחיל לטפל
נקודתית בכל בעיה .לאחרונה פנה אלי בנושא זה סגן ראש העיר ,מר סבח יוסף ,אשר
יעמוד בראש צוות שיטפל בנושאים אלה.
ליאת שוחט:
בעבר עלה נושא תאגוד מערכות מים וביוב ואני זוכרת שהעדיפות היא שנהיה ראש
המחנה המוביל ולא נצטרף כחלק מתאגוד של בקעת אונו .למה אנחנו כעירייה לא
נהיה מובילי המחנה הזה כעצמאים ואז יצטרפו אלינו ואנו נרוויח מכך?
יובל אמיר:
מדינת ישראל קיבלה חוק שמחייב את הרשויות לעבור לשיטה של תאגידים במערכות
המים והביוב .כמובן שהעיריות ובכללן אור יהודה התנגדו ועדיין מתנגדות מכמה
סיבות ,שהעיקרית שבהן שהעירייה צריכה לוותר על הכנסות ממכירת מים ,מאגרות
שוטפות שמשלמים יזמים במסגרת פרויקטים ,זה הצד הפחות טוב .הצד היותר טוב,
שכשיהיה תאגיד העירייה תמכור את התשתית יש לה ותקבל על זה כסף .כנ"ל אם
התאגיד יהיה רווחי ,מדי שנה יחולקו לעירייה דיבידנדים על פי יחס ההשתתפות שלה
בתאגיד .מנהל המים חישב ומצא שתאגיד רווחי הוא מעל  110,000תושבים ולכן אור
יהודה צריכה להיות רק חלק מתאגיד .תהליך התאגוד כולל מספר שלבים ,הראשון
שבהם הוא סקר נכסים ,שבה למעשה חברה חיצונית סוקרת את הנכסים של העירייה
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בתחום המים וביוב .השלב השני הוא יצירת תוכנית כלכלית והשלב השלישי הוא
התאגוד עצמו והמכרז .בדיון במינהל המים הצלחתי לקבל מהם התחייבות ,בניגוד
לשאר העיריות ,שהם יממנו גם את ביצוע הסקר ,בתנאי שאנחנו נאשר את
ההצטרפות לתאגיד .אין לנו יותר ברירה אלא לאשר ,כי זה החוק.
מזל זרחיה:
אחרת נצטרך לממן את זה מכיסנו.
ליאת שוחט:
הנושא של תאגוד מים עולה ויורד בשנים האחרונות בעקבות העננה של החוק שמחייב
אותנו ,אבל מבחינת כדאיות ,זה לא כדאי לעירייה לעשות את זה .מה שאני מציעה,
בניגוד להצעה של מנכ"ל העירייה ,שהשיג מימון ממינהל המים ,אנחנו נממן את
הסקר הזה ,דבר שלא יחייב אותנו להיכנס ישר לאיגוד ,אלא יהיה לנו את סקר המים
ואם יחייבו ,אז כבר נהיה מוכנים ,אבל בלי התלות והתנאי שלהם להצטרף לתאגיד.
עופר בוזי:
אני רוצה להגיד מעבר לנושא של טיפול במים וביוב וכו' ,מדובר פה בעניין כלכלי נטו.
אני כחבר מועצה ,כדי שאני אצביע בעד הליך כזה בכלל ,אני צריך להתרשם באופן
העמוק ביותר שמבחינה כלכלית זה דבר שמשתלם כלכלית לעירייה .על אף שהעניין
חקוק בחוק ,אני חושב שמבחינתנו עדיין יש את האחריות על הקופה הציבורית .אם
המהלך הזה ,לאחר בדיקה כלכלית ,יצליח לשכנע אותי ואותנו ,המהלך בכללותו
משתלם ,אז אין מניעה להצביע בעד ,אולם אם יתברר ההיפך ,אז אני אתנגד למהלך
הזה ,כי בסופו של דבר אנו אחראים באופן אישי לקופת העירייה .הבדיקה שאני
מתכוון היא בדיקה שצריכה לכלול גם את ההכנסות העתידיות שאמורות להיות
לעירייה מהמהלך הזה ,כולל הדיבידנדים ,שיובל דיבר עליהם ,וגם בחינת הדברים
שנאמרו על ידי מינהל המים ,שלטענתם תאגיד כזה של מעל  110,000תושבים הינו
תאגיד רווחי .הייתי מבקש לקבל נתונים שמבוססים יותר ,כולל בדיקה מתאגידים
דומים אחרים או תחשיב כלכלי של מינהל המים ,שמבסס את הטענה שלהם
לרווחיות בתאגיד כזה.
יובל אמיר:
עופר שואל את שאלת הביצה והתרנגולת .לא נוכל לתת תחשיב כלכלי אם לא נעשה
סקר נכסים .חובתנו החוקית לבצע את הסקר עד סוף שנת  .2007עומדות בפנינו שתי
אופציות :סקר נכסים עולה  50,000שקל פלוס מע"מ .אנחנו יכולים להגיד היום לא,
ואז נאלץ לממן את כל הסקר ,כולל השתתפות מינהל המים ,מקופת העירייה ,שכן
מינהל המים לא יקצה גם חלק מבלי שהמועצה תצהיר שהיא מצטרפת לתאגוד.
האפשרות השנייה זה לנצל את ההצעה של מינהל המים והאפשרות השלישית זה
לשים פס ואז בשנה הבאה יבוא משרד הפנים ,יגיד שלא עמדתם בחוק ,לא תקבלו
מענקים.
ראש העירייה:
בעצה אחת עם החברים ,סעיף זה נדחה לישיבה הבאה ובהסכמה של החברים יהיה
אישור טלפוני בנושא זה.
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סעיף מס'  - 3אישור פנסיה מוגדלת לעובדת העירייה,כ.ש ,שפרשה עקב נכות
בעבודה
ראש העירייה:
גב' כ.ש .עבדה בעירייה במשך  11שנים ופרשה לפנסיה ביום  ,1.4.2006לאחר שחלתה
במחלה קשה.
וועדה רפואית מחוזית קבעה לה  60%נכות.
העובדת ביקשה להגדיל לה את קצבת הפנסיה בגין מצבה הרפואי.
לצורך אישור משרד הפנים להגדלת הקצבה ,נדרש אישור המועצה.
קביעת שיעור הקצבה נעשית על ידי משרד הפנים.
אני חוזר ומדגיש ,שלא תוגדל קצבת הפנסיה לעובדת ללא אישור כתוב ממשרד
הפנים.
מי בעד אישור פנסיה מוגדלת לעובדת העירייה ,כ.ש?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 4מינוי וועדה לבחירה להענקת מגן ליצירות בתחום תרבות ואמנות
ראש העירייה:
מבקש מסגן ראש העירייה ,סבח יוסף ,להציג את הנושא.
סבח יוסף:
מבקש מהמועצה למנות וועדה ממליצה לבחירת תושבי העיר לקבלת מגן ראש
העירייה ליצירה בתחומי תרבות ואומנות ,כולל :פרוזה ,שירה ,כתיבה עיתונאית,
אמנות פלסטית ,אמנות חזותית ועוד...
הרכב הוועדה ,המוצע :סבח יוסף –יו"ר ,דוד מוטאי סגן יו"ר ,אברהם בורוכוב ,עו"ד
יעקב נחום ,אפי גוטמן ונורית שולמן.
)עו"ד יעקב נום עזב את הישיבה(
ראש העירייה:
מי בעד מינוי הוועדה בהרכב שהוצע?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,בורוכוב אברהם ,מאיר
חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,איציק דדוש ,סבח יוסף.
נגד :עופר בוזי.
נמנע :ליאת שוחט ,ננה חן.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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ליאת שוחט:
אני מנמקת את הימנעותי .אני חושבת שהועדה הינה למראית עין ,מאחר וחברים בה
רק נבחרי ציבור ולא ישמע קולם של נציגים מקצועיים ונציגי ציבור .במידה וההחלטה
מתקבלת אבקש להביא לאישור העירייה את הקריטריונים שייצוגו בוועדה לבחירת
האנשים וגם את הסכום הכספי שיוקצב לאירוע הענקת המגינים.
ראש העירייה:
אם ליאת חושבת שהועדה הינה למראית עין ,מדוע היא לא מתנגדת ,אלא רק נמענת?
ננה חן:
מבקשת לנמק את הימנעותי .אם אנחנו מגיעים לבחירת ועדה ליקירי אור יהודה,
ועדה זאת ,לדעתי ,אמורה למנות בתוכה חברים שהם חברי מועצה על פי מפתח
סיעתי .בנוסף לזה ,צריכים להיות שם נציגי ציבור שיוכלו להביע את דעתם ולהציע
אנשים שאולי לא מקורבים לפוליטיקאי זה או אחר שהם חברי ועדה ,ולכן אני נמנעת
וחבל שלא קיבלו את דעתי וצירפו לוועדה זאת נציגי ציבור מהעיר.
)מאיר חי בנימינוב עזב את הישיבה בשעה (20:52
סעיף מס'  - 5מינוי וועדה לבחירת יקירי אור יהודה
ראש העירייה:
אבקש לאשר את אותם חברים שאושרו בסעיף הקודם כחברים בוועדה לבחירת יקירי
אור יהודה.
מי בעד מינוי הוועדה ההרכב כפי שהוצג?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,שלמה אלמליח ,אפי גוטמן ,בורוכוב אברהם ,מאיר
חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,איציק דדוש ,סבח יוסף.
נגד :עופר בוזי.
נמנע :ליאת שוחט.
ננה חן לא נכחה בהצבעה.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 6אישור הסכמי פינוי עם קאו עוז ושם טוב יחזקאל
ראש העירייה:
מבקש לאשר הסכמי פינוי עם קאו עוז ושם טוב יחזקאל.
ההסכם מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
יובל אמיר:
הסכמים אלה ,כמו כל יתר ההסכמים של הפינויים ,יוגשו לאישור משרד הפנים
בצירוף שמאות של שמאי העירייה ,כפי שעשינו בעבר ,והכסף ישולם רק לאחר אישור
משרד הפנים.
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עו"ד יצחק ניסים:
אני רוצה לומר ,שאישור ההסכמים מצריך מקור תקציבי בטרם האישור שלו ,ככל
שקיים מקור תקציבי .במידה ולא ,יש לקבל אישור לתב"רים על הסכומים המדוברים
בטרם התחייבות על ההסכם והדבר נובע מהצורך שבמידה ותהיה התחייבות כספית,
אשר בסופו של דבר לא תאושר במשרד הפנים ,הדבר יוביל לחיוב אישי ולכן ,יש
לקבל ,במידה ואין מקור תקציב בעירייה ,אישור מוקדם יותר של משרד הפנים
לאישור תב"רים.
אני מסכים עם המנכ"ל שיש צורך לקבל חוות דעת שמאית ,המתייחסת להוצאה ,על
מנת שניתן יהיה לדעת נכון להיום מהי העלות הכלכלית ,אשר בסופו של דבר חברי
המועצה יצטרכו לאשר בהסכמים.
אני ממליץ לחברי המועצה לאשר תב"רים בפני משרד הפנים בטרם אישור ההסכמים.
מזל זרחיה:
כמו בכל תקציב שדורש מקור מימון מקרונות פיתוח ,ראשית המועצה מאשרת את
התב"ר .אף תב"ר לא מוגש לאישור משרד הפנים בהעדר קרנות פיתוח מתאימות.
במקרה הזה ,זה לא מקרה כמו תב"ר רגיל .אלף ,דרוש אישור מועצת העיר לנוסח
ההסכם ולפרטיו ,כפי שנקבעו בתום המו"מ עם המפונה ,והם מוצגים לחברים כרגע.
לאחר שהנושא יאושר כאן ,כמו במקרים קודמים של פינוי ,הגשנו את ההסכם עם
חוות דעת שמאית של שמאי העירייה לאישור משרד הפנים וברוב המקרים משרד
הפנים העביר את זה לבדיקת השמאית הממשלתית .במידה והיו לה חילוקי דעות על
החלטת השמאי של העירייה ,נערך דיון בין שני הצדדים ונקבע פיצוי בהתאם למה
שנקבע בין שני השמאים .לאחר שעברנו את השלב הראשון של קביעת סכום הפיצוי,
ובהמשך נמצאו קרנות פיתוח מתאימות למימון ההסכם ,הוגש תב"ר לאישור משרד
הפנים ורק לאחר מכן נחתם ההסכם .אם אנחנו נחכה לתב"ר ,לא נוכל בעצם לעבור
את השלב הראשוני של הסכם העקרונות ,כפי שהומלצו על ידי שמאי העירייה.
עו"ד יצחק ניסים:
אני מציע שהמועצה תאשר את נוסח ההסכמים ותעביר אותם לבדיקה ואישור מקדמי
במשרד הפנים ולאחר שיתקבל אישור עקרוני בצירוף שמאות מתאימה ממשרד
הפנים ,ניתן יהיה לאשר את ההסכמים בצירוף תב"רים .במידה ותתקבלנה הערות
להסכמים ו/או שינויים ,תשוב המועצה להחלטה חוזרת.
ראש העירייה:
מי בעד הצעתו של היועמ"ש?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד עוזי אהרון ,אפי גוטמן ,בורוכוב אברהם ,שלמה אלמליח ,דוד
מוטאי ,יצחק דדוש ,סבח יוסף.
נגד :ליאת שוחט.
נמנע :עופר בוזי ,ננה חן,
החלטה :ההצעה התקבלה.
)צהל יהודה ומזל זרחיה עוזבים את הישיבה בשעה (21:13
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סעיף מס'  - 7שינויים בהרכבי וועדות העירייה
ראש העירייה:
מבקש אישור המועצה לשינויים בהרכבי הוועדות הבאות:
 7.1וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית -:בנימין גאון במקום אופיר לוי.
 7.2וועדת איכות הסביבה -:יצחק דדוש יו"ר הוועדה במקום יחזקאל שקד.
 7.3וועדת מאבק בנגע הסמים המסוכנים -:אשר שירי במקום שמעון נעים.
 7.4וועדה למעמד האישה -:ביטול מינויה של בלה מושייב.
 7.5וועדת בטיחות בדרכים -:הוספת חברים .להלן ההרכב המלא של הוועדה:
חברי מועצה -:סבח יוסף  -יו"ר
אפי גוטמן
שלמה אלמליח
שקד יחזקאל
עופר בוזי
עובדי עירייה -:אדר' מרים ארז
אינג' גינדי סרניצקי
תמי חכימי
רות קמר  -רכזת הוועדה
יוסי גנון
יחיאל מושייב
נציגי ציבור -:מאיר נבעה
אלכס מושייב
שרית שחיבר
גיא הלוי
עיני שאול
שפיגל רונית
רוזי ארביב
סימי פסקל
גלי שושני
משה קאטו
יחזקאל ארצי
כויינוב ז'אנה
רס"ב יצחק כהן
מרדכי בן עמי
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עופר בוזי:
מכיוון שמדובר בשינויים בהרכבי הועדות ומכיוון שאני הבעתי כבר את דעתי והצעתי
את מועמדותי לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת ,אני מבקש מחברי המועצה לאשר את
המינוי שלי לתפקיד יו"ר הועדה במקומו של ידידי מר שלמה אלמליח ,שאני מעריך
ומוקיר ואין לי שום דבר אישי נגדו ,אבל אני מצפה מראש עיר שהתמודד בבחירות
והצהיר חזור והצהר על שקיפות מלאה וללא הסתרות של דברים או מעשים שלא
יעשו ,אני מצפה למנות מישהו מחברי האופוזיציה ,במקרה זה אני מציע את
מועמדותי לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת .אני חושב שמינוי חבר מהקואליציה ,הגם
שהחוק מאפשר לחבר קואליציה שאינו חבר הנהלת קואליציה לכהן כיו"ר ועדת
ביקורת ,עדיין אני מבקש הסברים במידה וראש העירייה מתנגד למהלך הזה ,שלי
נראה מבחינת כשר אבל מסריח.
)עוזי אהרון עזב את הישיבה בשעה (21:05
ראש העירייה:
אני מוצא סתירה בין ההצהרה של עופר לגבי שלמה אלמליח שהוא ידידו ,מוקיר אותו
ומעריך אותו ואין לו שום דבר נגדו ובהמשך הדברים מובן ששלמה אלמליח יכול
להסתיר דברים ומעשים שלא יעשו .כלומר ,עצם היותו של שלמה אלמליח יו"ר ועדת
הביקורת ,יש חשש כלשהו שהוא לא יבצע את תפקידו נאמנה .מאידך ,אני אאשר את
מינויו של עופר ליו"ר הועדה בתנאי ששלמה אלמליח ירצה לפנות את תפקידו.
שלמה אלמליח:
לצערי עופר בוזי אחד בפה אחד בלב ולא שומר על נאמנות וידידות שאני רוכש לו .הוא
חבר בוועדה ,כל ביקורתו יכולה להיות כחבר ועדה .מעל הכל הוא גם הוזמן לוועדה
ולא הגיע ולא התנצל שלא יכל להגיע .לאחר שעופר בוזי ימלא את תפקידו כחבר ועדה
ויופיע בועדות ונעבור על שניים ,שלושה דוחות ,לאחר מכן אני אשמח מאוד שהוא
יחליף אותי בוועדה כיו"ר ועדת הביקורת ואני אעשה לו חפיפה והדרכה שימלא את
הועדה באמונה ויריץ את כל הביקורת שבזמנו ובזמן בוכבזה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור השינויים בהרכבי הוועדות?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (21:26

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום חמישי י"ב כסלו תשס"ח
 22נובמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  136מיום 22.11.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,חנן בנימינוב ,מאיר חי בנימינוב,
יצחק דדוש ,דוד מוטאי ,סבח יוסף ,יחזקאל שקד ,שלמה אלמליח.
חסרים :עוזי אהרון ,ננה חן ,ליאת שוחט ,עופר בוזי ,אפי גוטמן.
משתתפים :מזל זרחיה ,צהל יהודה ,רמי בן סעדון ,יובל אמיר.
על סדר היום:
 .1עדכון סעיפי תקציב לשכת ראה"ע לשנת .2007
 .2עדכון סעיפי תקציב לשנת  - 2007העברת  20,000משיפוץ גנים תורניים לחינוך תורני.
 .3הגדלת תב"ר  - 1028פיתוח משלים שכונות וותיקות רח' שפרינצק ע"ס .₪ 250,000
 .4הגדלת תב"ר  1052בניית בי"ס אהוד מנור  -שלב ב' .₪ 950,000 -
 .5תב"ר  1056החלפה ושיפוץ מדי מים .₪ 50,000
 .6הגדלת תב"ר  1069שיפורי תנועה ובטיחות בדרכים ברח' המלכים .₪ 150,000
 .7תב"ר  1084החלפת צנרת מים .₪ 1,710,000
 .8תב"ר  1087הקמת בסיס נתונים ומחשוב וועדה לבניין עיר .₪ 100,000
 .9תב"ר  1088הפעלת מערכת  GISוסקר ייעודי קרקע .₪ 100,000
 .10תב"ר  1089סקר בקרת חריגות בנייה .₪ 50,000
 .11תב"ר  1090הקמת גינת פעוטות .₪ 150,000
 .12תב"ר  1091רכישת שרתים למערכת המחשוב .₪ 150,000
 .13תב"ר  1092רכישת טרקטורון .₪ 90,000
 .14תב"ר  1093שיקום ושיפור תשתיות בשכונות וותיקות .₪ 290,000
 .15תב"ר  1097שיקום תשתיות בשכונות וותיקות .₪ 580,000
 .16תב"ר  1098לרכישת משאית ומנוף  16מטר ע"ס .₪ 300,000
)הישיבה נפתחה בשעה 18:33
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סעיף מס'  - 1עדכון סעיפי תקציב לשכת ראה"ע לשנת 2007
ראש העירייה:
מבקש לאשר את בקשתה של גב' נורית שולמן ,ראש לשכת ראש העירייה ,לעדכן את
תקציב לשכת העירייה ראש העירייה ,כדלקמן.
סעיף מס'  6111-751ייעוץ לובינג וקידום תדמית  -הקטנה מסך  ₪ 50,0000לסך של
.₪ 30,000
במכתב הבקשה נרשמה הקטנה בסעיף  6140-751סקרים .זהו סעיף מותנה אשר לא
ניתן לשנותו .תבוא במקומו הקטנה בסעיף  6111-751כנ"ל.
סעיף מס'  7520-780חגיגות וטקסים – הגדלה בסך ₪ 10,000
סעיף מס'  6140-540תקשורת ויחסי ציבור – הגדלה בסך .10,000
מכתב הבקשה של גב' נורית שולמן לעדכון סעיפי תקציב לשכת ראש העירייה נשלח
לחברי המועצה ביום .1.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור עדכון סעיפי תקציב לשכת ראש העירייה לשנת ?2007
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 2עדכון סעיפי תקציב לשנת  - 2007העברת  20,000משיפוץ גנים
תורניים לחינוך תורני
ראש העירייה:
מבקש לאשר את בקשתו של עו"ד עוזי אהרון ,סגן ומ"מ ראש העירייה ,לאשר העברה
בסך  ₪ 20,000מסעיף  8126-750שיפוץ גני ילדים תורניים ,לסעיף  827-981לצרכי
חינוך תורני.
מכתב הבקשה לעדכון סעיפי התקציב ,נשלח לחברי המועצה ביום .8.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
חנן בנימינוב:
אני שואל את צהל יהודה ,האם זה לפי החוק ,או שזה בעקיפין ,או האם זה נכנס
בעמותה?
צהל יהודה:
אני לא מעודכן בבקשה של עוזי באופן ספציפי לגבי הסעיף הזה ,אולם לאחר
שקיבלתי הסבר אני יכול לומר ,ששיפוץ גנים תורניים לא ניתן לבצע לעמותות ולכן זה
לא נחשב עמותה .העברה לסעיף תורני ,אם זה נחשב כהוצאה בסעיף תקציבי לחינוך
תורני ,אני לא רואה בכך בעיה.
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ראש העירייה:
אני אחדד את השאלה בשביל צהל ,אם צהל רוצה לענות :חנן שואל אם ניתן להעביר
כסף לעמותת הכדורגל ,כסף שהיה גם מתוקצב ,אולם אני רוצה להדגיש ,שגם חנן וגם
בוכבזה וגם אותם אנשים שהצביעו להעביר כסף לספורט וזה היה בניגוד למכתב
שקיבלו במפורש מגילה אורון ,הממונה על המחוז ,הם חויבו בחיוב אישי .ידוע ,כי
עירייה שנמצאת בתוכנית הבראה לא יכולה להעביר כסף לעמותות.
צהל יהודה:
ראש העיר ענה על השאלה.
)עופר בוזי הצטרף לישיבה שעה (18:41
חנן בנימינוב:
אני מתנגד לסעיף הזה.
ראש העירייה:
אני רוצה להדגיש ,שבפגישה שהייתה לנו עם מנכ"ל משרד הפנים בנוכחות הממונה על
המחוז והצוות שלה ובנוכחות נציגי העירייה ,שהתלוו אלי ,מר צהל יהודה החשב
המלווה ,גב' מזל זרחיה הגזברית ומר יובל אמיר מנכ"ל העירייה ,ביקשנו מפורשות
ממנכ"ל משרד הפנים לאשר באופן חריג וחד פעמי לשנת  2008הקצבה לספורט ,קרי
לקבוצות הכדורגל ,כפי שאושר החשמל לבית ספר "מכתב מאליהו" .התשובה הייתה
חד משמעית ואני מצטט "כל זמן שעירייה נמצאת בתוכנית הבראה ,לא ניתן לתמוך
תקציבית בעמותות ואין אנו רוצים לפתוח פתח לרשויות אחרות ,שמא אישור חריג
לעיריית אור יהודה יהווה תקדים בעיריות אחרות" .כלומר ,אנחנו ניסינו ואנחנו
ממשיכים עדיין לנסות להשיג הקצבה בצורה חריגה לקבוצת הכדורגל.
יחזקאל שקד:
זה כסף שנמצא לשיפוץ גנים תורניים בחינוך התורני .זה כסף שנמצא .זה נמצא
באותו תחום וזה לא העברה מתחום לתחום.
מזל זרחיה:
אסור להשתמש בזה לצורך תמיכות ,אלא לפעילויות תרבות מטעם העירייה.
)עופר בוזי יצא מהישיבה (18:48
ראש העירייה:
מי בעד אישור עדכון סעיפי תקציב לשנת  ,2007כמבוקש?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,שלמה אלמליח ,מאיר חי בנימינוב,
איציק דדוש ,דוד מוטאי ,סבח יוסף ,חזי שקד.
נמנע :חנן בנימינוב.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)יחזקאל שקד עזב את הישיבה בשעה (18:50
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איציק דדוש:
למרות שהצבענו בעד ,אנחנו מבקשים חוות דעת של היועמ"ש לפני ביצוע העברה
מסעיף לסעיף.
)עופר בוזי הצטרף לישיבה בשעה (18:52
סעיף מס'  - 3הגדלת תב"ר  - 1028פיתוח משלים שכונות וותיקות רח' שפרינצק
ע"ס ₪ 250,000
ראש העירייה:
מבקש מחברי הוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר הגדלת תב"ר  1028בסך
 ₪ 250,000לפיתוח משלים שכונות וותיקות  -רח' שפרינצק.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
בקשתה של גזברית העירייה לאישור ההגדלה ,נשלח לחברי המועצה ביום .6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מזל זרחיה:
מרבית התב"רים שעל סדר היום ,מלבד שניים ,ממומנים על ידי משרדים ממשלתיים
חיצוניים .תב"ר  - 1052בניית בית ספר אהוד מנור שלב ב' ממומן  950אלש"ח מקרנות
פיתוח של הרשות וממומן רק מתקציבי פיתוח ואינו משפיע על התקציב הרגיל .תב"ר
לרכישת משאית ומנוף מס'  1098ממומן ברובו מתקציב משרד הפנים ו₪ 15,000 -
ימומנו מקרנות הרשות או מהכנסות על מכירת הרכב הישן .כל היתר ממקורות
חיצוניים.
ראש העירייה:
מי בעד אישור את הגדלת התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 4הגדלת תב"ר  1052בניית בי"ס אהוד מנור  -שלב ב' ₪ 950,000 -
ראש העירייה:
מבקש מחברי הוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר הגדלת תב"ר  1052בסך
 ₪ 950,000לבניית בי"ס אהוד מנור  -שלב ב'.
מקור המימון :קרנות הרשות.
מכתב הבקשה של מנכ"ל העירייה לאישור הגדלת התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.7.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.

5

איציק דדוש:
אני רוצה לנמק את התנגדותי .קראתי את הפרוטוקול של ישיבת ועדת מכרזים ועפ"י
הפרוטוקול ועפ"י ההתייחסות של החשב המלווה ,מר צהל יהודה והויכוח שיש
בפרוטוקול בין גזברית העירייה לבין המהנדס סרניצקי גינדי על איך הביאו כספים ומה
הולך למה ,יש שם ציונים בסוף ,וסבח יוסף אומר בעצם שכל הנושא של המכרז הזה
היה ידוע מראש שהוא לא יכול להתבצע במתכונתו הנוכחית ,דהיינו בסכום שיצא
למכרז והם מדברים על טעויות באומדן של האיש ,אני לא יודע מי זה ,שהכין את
הפרויקט הזה .יש התייחסות של המפקח על העבודה ,מאיר הרשקוביץ ,שבו הוא
התייחס שבעצם ידוע לו שיש טעויות באומדן ,או משהו כזה ,והוא מבקש בעצם לפנות,
אני לא יודע אם זה לקבלן הזוכה ,ליתר הקבלנים שהשתתפו ואני פה מצטט את דברי
עו"ד ניסים יצחק מהפרוטוקול )מהזיכרון( :מאיר הרשקוביץ אני בעצם אפנה ,הוא לא
אומר למי ,או לקבלן שזכה או ליתר הקבלנים ,כדי לעבוד במחיר המוצע ,שבו הוא זכה
או זכו .צהל יהודה אומר בפרוטוקול שצריך לדעת מאיפה להשיג את הכסף והמצב
הקשה של העירייה וכו' .אנחנו בעצם לא יודעים על  950אלש"ח לאן הולכים .האם זה
הולך לקנות מזגן ,האם זה הולך לעשות שכבה שנייה של טיח ,לריצוף יפה יותר ,אני לא
יודע .דבר שלישי ,אני רוצה לדעת האם נחתם הסכם עם הקבלן .במידה ונחתם עם
הקבלן הסכם ואנו נצביע על  950אלש"ח ,האם אנחנו מועמדים לחיוב אישי?
יובל אמיר:
אומדן המכרז של בית ספר אהוד מנור היה נכון ולראיה ,הצעת הקבלן הזוכה הייתה
קרובה מאוד לאומדן .לפני היציאה למכרז עמדה החלטה לפתחנו האם לצאת למכרז
שהיה כבר מתוכנן בכתב הכמויות הקיים באומדן שהוא גבוה מהיכולת הכספית של
העירייה ,או לחלופין לתכנן את ביה"ס מחדש ,בסטנדרטים נמוכים יותר ,על מנת
שיתאמו את היכולת הכספית של העירייה.
קיבלתי החלטה לצאת למכרז משלושה טעמים :אחד ,לחץ הזמן שעמד בפני ,ששלב ב'
אמור להיות מוכן ב .1.9.2008 -שתיים ,בשלב א' של אותו פרויקט הצעת הקבלן הזוכה,
שהוא אותו קבלן שזכה בשלב ב' ,הייתה נמוכה ב 20% -מהאומדן .אם התוצאה בשלב
ב' הייתה דומה ,הרי שהיה לנו מספיק כסף לבצע את הפרויקט .ג'  -השכונה היא שכונה
חדשה .בשלב א' בנינו בסטנדרט גבוה ויצירת שלב ב' בסטנדרטים נמוכים היה מכער
את כל בית הספר .מאידך ,עשינו את מה שאנחנו עושים בדרך כלל ,שזה מתחילים את
הבניה תוך הורדת אלמנטים שאינם מחויבים על פי הפרוגרמה של משרד החינוך,
לדוגמא ,ספסלים ,פרגולה ,מיזוג אוויר בכיתות ,שיושלמו בשלב מאוחר יותר ולא יפגעו
בתחילת העבודה על הקמת השלד והכיתות בזמן שמוקצב לנו .תקוותנו הייתה
שבהימצא קרנות תאשר המועצה הגדלת תב"ר ואנו נאתר את הכסף הנדרש על מנת
להשלים את שהחסרנו בשלב המיידי.
צהל יהודה:
בהסכם שנחתם עם הקבלן אנחנו נקטנו בזהירות הראויה לביצוע סעיפים מתוך החוזה,
לפי מקורות המימון שכרגע ישנם לטובת הפרויקט ,כולל בצ"מ )בלתי צפוי מראש( וגם
על פי ההתניות של משרד החינוך ,כפי שיובל אמיר הסביר ,לתקציב סף לפי פרוגרמה
של משרד החינוך .עם זה יצאנו לדרך כרגע .לגבי התב"ר הנוכחי ,הוא למעשה משלים,
כפי שיובל אמיר הסביר ,את הפרקים והסעיפים בתכנון המלא של בית הספר ,שכרגע
אין מקורות מימון.
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מזל זרחיה:
אישור מועצה לתב"ר הוא תחילת התהליך .בשלב הבא צריך שיהיו קרנות פיתוח
בקופת הרשות ובשלב השלישי מוגש התב"ר על הסכום המאושר על ידי המועצה
למשרד הפנים לאישור וההתקשרות עם קבלן מתבצעת רק לאחר אישור משרד הפנים
על התב"ר.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הגדלת התב"ר?
בעד :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,שלמה אלמליח ,מאיר
חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,סבח יוסף.
נגד :איציק דדוש ,חנן בנימינוב.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 5תב"ר  1056החלפה ושיפוץ מדי מים ₪ 50,000
ראש העירייה:
מבקש מחברי הוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1056ע"ס ₪ 50,000
להחלפה ושיפוץ מדי מים.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 6הגדלת תב"ר  - 1069שיפורי תנועה ובטיחות בדרכים ברח' המלכים
₪ 150,000
ראש העירייה:
מבקש מחברי הוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר הגדלת תב"ר  1069בסך
 ₪ 150,000לשיפורי תנועה ובטיחות בדרכים ברח' המלכים.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
בקשתה של גזברית העירייה לאישור ההגדלה ,נשלח לחברי המועצה ביום .6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור את הגדלת התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 7תב"ר  1084החלפת צנרת מים ₪ 1,710,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1084בסך ₪ 1,710,000
להחלפת צנרת מים.
מקורות מימון -:מינהל המים.₪ 1,160,000 - :
משרד הפנים.₪ 550,000 - :
בקשתה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום .6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 8תב"ר  1087הקמת בסיס נתונים ומחשוב וועדה לבניין עיר ₪ 100,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1087ע"ס ₪ 100,000
להקמת בסיס נתונים ומחשוב וועדה לבניין עיר.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 9תב"ר  1088הפעלת מערכת  GISוסקר ייעודי קרקע ₪ 100,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1088ע"ס ₪ 100,000
להפעלת מערכת  GISוסקר ייעודי קרקע.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
בקשתה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום .6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 10תב"ר  1089סקר בקרת חריגות בנייה ₪ 50,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1089ע"ס  ₪ 50,000לסקר
בקרת חריגות בנייה.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 11תב"ר  1090הקמת גינת פעוטות ₪ 150,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1090ע"ס ₪ 150,000
להקמת גינת פעוטות.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 12תב"ר  1091רכישת שרתים למערכת המחשוב ₪ 150,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1091ע"ס ₪ 150,000
לרכישת שרתים למערכת המחשוב.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 13תב"ר  1092רכישת טרקטורון ₪ 90,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1092ע"ס ₪ 90,000
לרכישת טרקטורון.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 14תב"ר  1093שיקום ושיפור תשתיות בשכונות וותיקות ₪ 290,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1093ע"ס ₪ 290,000
לשיקום ושיפור תשתיות בשכונות וותיקות.
מקור המימון :מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת .2007
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 15תב"ר  1097שיקום תשתיות בשכונות וותיקות ₪ 580,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1097ע"ס ₪ 580,000
לשיקום תשתיות בשכונות וותיקות.
מקור המימון :משרד השיכון.
מכתב הבקשה של גזברית העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.6.11.2007
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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סעיף מס'  - 16תב"ר  1098לרכישת משאית ומנוף  16מטר ע"ס ₪ 300,000
ראש העירייה:
מבקש מהוועדה להמליץ בפני המועצה לדון ולאשר תב"ר  1098בסך ₪ 300,000
לרכישת משאית ומנוף  16מטר.
.₪ 285,000
מקורות מימון -:משרד הפנים- :
קרנות הרשות/מכירת הרכב הישן.₪ 15,000 - :
מכתב הבקשה של מנכ"ל העירייה לאישור התב"ר ,נשלח לחברי המועצה ביום
.13.11.2007
מכתב הבקשה של מנכ"ל העירייה לאישור הגדלת התב"ר ,נרשמו מקרות מימון:
 ₪ 250,000ממשרד הפנים ו ₪ 50,000 -מקרנות הרשות .לאחר מכן התקבל אישור
משרד הפנים להגדלת חלקו לסך .₪ 285,000
ועדת הכספים דנה בסעיף זה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מי בעד אישור התב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:16

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום חמישי י"ב כסלו תשס"ח
 22נובמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  137מיום 22.11.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,שלמה אלמליח ,איציק
דדוש ,מאיר חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,סבח יוסף ,ננה חן.
חסרים :יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,חנן בנימינוב.
משתתפים :מזל זרחיה ,יובל אמיר ,צהל יהודה ,יובל אמיר ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
דו"ח כספי שנתי מבוקר ליום .31.12.2006
)הישיבה נפתחה בשעה (19:21
ראש העירייה:
מבקש מחברי המועצה לאשר את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום .31.12.2006
הדו"ח נשלח לחברי המועצה ביום .29.10.2007
וועדת הכספים דנה בדו"ח והמליצה למועצה לדון בו ולאשר.
מזל זרחיה:
בשנת  2007תוקצב הגרעון בסך של  2,445אש"ח .בפועל היה הגרעון קטן ב525 -
אש"ח ועמד על  1,920אש"ח ,המהווה  1.17%מההוצאות ו 3.74% -מהגרעון המצטבר.
הקיטון בפועל התאפשר עקב הגברת מאמצי הגביה בשוטף ומפיגורים.
הגרעון המצטבר לסוף השנה  57,191במהלך השנה התקבל מענק לכיסוי גרעון בסך
 1,700אש"ח ונלקחה הלוואה לכיסוי גרעון בסך  6,000אש"ח.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום ?31.12.2006
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:25

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום חמישי י"ב כסלו תשס"ח
 22נובמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  138מיום 22.11.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,שלמה אלמליח ,איציק
דדוש ,מאיר חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,סבח יוסף ,ננה חן.
חסרים :יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,חנן בנימינוב.
משתתפים :מזל זרחיה ,יובל אמיר ,צהל יהודה ,יובל אמיר ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
צו הארנונה לשנת .2008
)הישיבה נפתחה בשעה (19:27
ראש העירייה:
בתאריך  18.11.07פורסם על ידי מרכז השלטון המרכזי בישראל שיעור עדכון
הארנונה לשנת  .2008שיעור התייקרות הארנונה הוא אפס אחוז לשנת  2008ולפיכך,
התעריפים התקפים הינם התעריפים שהיו תקפים לינואר .2007
מבקש מחברי המועצה לאשר את צו הארנונה לשנת .2008
צו הארנונה נשלח לחברי המועצה ביום  12.11.2007ועדכון נשלח ביום .20.11.2007
וועדת הכספים דנה צו הארנונה לשנת  2008והמליצה למועצה לדון בו ולאשר.
מי בעד אישור צו הארנונה לשנת ?2008
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:30

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום חמישי י"ב כסלו תשס"ח
 22נובמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  139מיום 22.11.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,שלמה אלמליח ,איציק
דדוש ,מאיר חי בנימינוב ,דוד מוטאי ,סבח יוסף ,ננה חן.
חסרים :יחזקאל שקד ,עוזי אהרון ,ליאת שוחט ,אפי גוטמן ,חנן בנימינוב.
משתתפים :מזל זרחיה ,יובל אמיר ,צהל יהודה ,יובל אמיר ,רמי בן סעדון.
על סדר היום:
 .1תבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.
 .2החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה.
 .3חברים נוספים בוועדה לאיכות הסביבה.
 .4שינויים בהרכב וועדת בטיחות בדרכים.
 .5דו"ח מבקר העירייה  -הוצאת טופס  - 4לבקשת שלמה אלמליח.
 .6העסקת מילגם  -לבקשת חברי מועצה.
)הישיבה נפתחה בשעה (19:32
שלמה אלמליח:
אני מבקש להודיע לפרוטוקול ,שב 30.7.07-ביקשתי מראש העיר להעלות על סדר
היום תב"ר לשיפוץ המבנה שנגרם לו נזק על ידי עובדי עירייה .אני מצרף לפרוטוקול
את מכתבי ואני מבקש שתשקלו את הנושא הזה ,להעלותו לסדר היום.
ראש העירייה:
על פי מה שאני מבין ,הן משלמה והן מהכתוב ,מדובר במבנה של סניף הפועל המזרחי,
שברח' בן פורת  .51שלמה אלמליח מצרף מכתב ממהנדס העירייה ,גינדי סרניצקי,
שהוא מאשר ואני מצטט "עקב הריסת חלק מהמבנה )המבנה שהיה צריך להיהרס
הצמוד למבנה של סניף הפועל המזרחי( ,בצורה לא מתוכננת ולא מבוקרת ,נגרם נזק
בלתי הפיך לחלקו השני" .אתמול שוחחתי עם עו"ד הלל קרונפלד והוא בישר לי
שהעניין בבדיקה מול חברת הביטוח וכאשר תהיה מצויה בידו התשובה ,הוא יעדכן
אותנו מיידית.
במקביל נביא את הסעיף לדיון במועצת העיר בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ,שהיו
מעורבים בעניין.
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סעיף מס'  - 1תבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים
ראש העירייה:
מבקש מחברי המועצה לאשר את התבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך מוכרים שאינם
רשמיים.
התבחינים הוכנו על ידי היועץ המשפטי ,עו"ד נסים יצחק ואושרו על ידי וועדת התמיכות.
פרוטוקול וועדת התמיכות מיום  ,13.11.2007בו מפורטים התבחינים ,נשלח לחברי
המועצה ביום .20.11.2007
בפתיח לפרוטוקול ציין היועמ"ש "בפתיחת הדברים יאמר ,כי בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 4/06המועצה אמורה לאשר את התבחינים לא יאוחר מה 1 -לספטמבר שלפני שנת
הכספים שאליה מתייחסת התמיכה ולכן אישור התבחינים על ידי המועצה יתפוס רק לגבי
שנת ."2008
חברי מועצת העיר תומכים בבקשה של בית ספר "מכתב מאליהו" לחבר אותם לחשמל,
אולם חוות הדעת של עו"ד ניסים יצחק המצוטטת לעיל לא מאפשרת לפעול מיידית ולכן,
מועצת העיר פונה בבקשה למשרד הפנים שינחה אותה כיצד לפעול ,על מנת למנוע סבל
נוסף לילדים בבית הספר.
אני ממנה את מנכ"ל העירייה ואת הגזברית בליווי החשב לפנות מיידית למשרד הפנים
ואפילו ביום ראשון ,על מנת למצוא פתרון למצוקה של בית הספר.
אני מאפשר ליו"ר ועד ההורים לומר מספר מילים.
)יעקב נחום עזב את הישיבה בשעה (20:00
מר אביגדור מסיקה:
ידוע לנו שבכל הרשויות ,כולל בקעת אונו מסביב ,כל הוצאות בית הספר חלות על הרשות
המקומית .הופתענו השבוע לקבל ממילגם תביעה בגין מים וביוב החל משנת  2004על סך
של  49,000שקל .מבקשים לבדוק האם מבחינת מוסד חינוכי לחינוך חובה ההוצאות
צריכות לחול על בית הספר.
יהודה צהל:
אני שותף למצוקה שלכם ,אך ידי כבולות .אתם רשת חינוך ,לדעתי יכולתם להקצות
כספים באופן זמני לפתרון הבעיה עד שיתקיים הפתרון החוקי למימון התמיכה וחבל
שאתם לא מממנים במסגרת הרשת.
)מאיר חי בנימינוב עוזב את הישיבה בשעה (20:01
ננה חן:
לאור המצב העגום שנוצר ,אני מסכימה עם ראש העירייה ומציעה לצרף אל הגזברית,
החשב המלווה והמנכ"ל ,את היועמ"ש כדי שיתדיינו עם משרד הפנים וינסו להגיע להסכם
המקובל על כולם לטובת ילדי אור יהודה.
בהמשך יחזרו אלינו למועצת העיר עם האישורים הדרושים ועל פי החוק.
אין לי ספק ,שכלל חברי המועצה ,האופוזיציה לצד הקואליציה יתמכו במהלך ,שהוא
לטובת ילדינו ,לטובת תושבינו .ליבי עם בית הספר ועם הילדים הלומדים בבית ספר זה
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ובכל בית ספר אחר בעיר ,אך אין לנו בינתיים אפשרות לעבור על החוק ולהגיע למצב של
חיוב אישי.
צר לי שהועדה לא התכנסה עד ל 1.9 -ואז הבעיה הייתה נפתרת ללא בעיות מיותרות.
אני מקווה שלא נגיע למצבים דומים בעתיד.
סעיף מס'  - 2החלפת חבר בוועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
ראש העירייה:
מבקש לאשר את מינוי של מר צבי חייק לחבר בוועדת ערר לארנונה ,במקום מר בנימין
גאון שהודיע כי אינו יכול להשתתף בישיבות.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3חברים נוספים בוועדה לאיכות הסביבה
ראש העירייה:
מבקש לאשר חברים נוספים לוועדה לאיכות הסביבה:
נציגת ציבור קרן קוריאת.
עובדי עירייה :מהנדסת העיר ,מנהל אגף שפ"ע ותחזוקה ,מנהלת רישוי עסקים.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 4שינויים בהרכב וועדת בטיחות בדרכים
ראש העירייה:
וועדת בטיחות בדרכים הינה וועדה מקצועית טכנית.
מהות הוועדה ליזום ולתכנן פעילויות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים ,צמצום מספר
תאונות הדרכים ,הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים ,הגברת את מודעות הציבור
לנושאי הבטיחות בדרכים.
עפ"י סעיף 149ז .לפקודת העיריות ,מספר חברי הוועדה יהיה  .12מהם 6חברי מועצה ונציגי
שכונות ,כפי שיקבע ראש העירייה בכפוף למספר הכולל של חברי הוועדה ,כאמור לעיל.
מבקש מחברי המועצה לאשר חברים בוועדה:
חברי המועצה :סגן ראש העירייה ,סבח יוסף  -יו"ר ,אפי גוטמן ,יחזקאל שקד.
נציגי שכונות :שפיגל רונית ,מוטי בן עמי ,רס"ב יצחק שאמו.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
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ראש העירייה:
אני רוצה לציין את העבודה הקשה שמבצעים עובדי מחלקת התחזוקה ושפע
לתברואה .מאחר והעירייה נמצאת במצוקה תקציבית ומאחר ומוסדות החינוך נזנחו
לאורך שנים ,נאלצתי לפנות לעובדי מחלקת התחזוקה ,על מנת לתת כתף בשיפוץ
ותיקון ליקויים ובעזרה ראשונה במפגעים במוסדות החינוך.
אני רוצה לציין במיוחד את העובד יפתח דרוויש ,שעושה ימים ולילות בתוך מוסדות
החינוך ,חוסך עשרות אלפי שקלים ,אשר היו אמורים לעבור לכיסם של קבלנים ללא
תמורה הולמת ,הוא עושה זאת בשקלים בודדים.
הצעות שהונחו על שולחני מטעם קבלנים לצורך תיקון דלתות ,צילינדרים והסתכמו
במאות שקלים ,יפתח תיקן ב 12-שקלים .בכך הוא נענה באופן מיידי לכל קריאה של
כל גננת וכל בית ספר יסודי ,חטיבות ותיכון.
אמרתי עושה לילות והתכוונתי לעובדה שכאשר כולנו היינו ספונים בביתנו עם תנור
או עם מזגן וכוס תה ביד מול טלוויזיה ,ביום הקשה שהיה אתמול ,בהצפות שהיו
שכונות ,יפתח דרוויש היה לבד בשטח עד שעה ארבע לפנות בוקר ,פתח את כל
הסתימות ,נרטב כולו ובבוקר כל המעברים והכבישים היו כבר פנויים לתנועה ועל כך
כולנו מברכים אותו בברכת חזק ואמץ ומודים לו מעומק הלב.
באותה נשימה אני רוצה לציין גם את חבר מועצת העיר ,איציק דדוש ,שהיום שלו
מתחיל בשעה חמש בבוקר ,מתוך מארבים ורדיפה אחרי קבלני הניקיון ופינוי האשפה
בעיר.
איציק דדוש:
מצטרף לברכות ליצחק דרוויש .למזלנו הרב ,יצחק דרוויש היה אמור להיות מפוטר
בתוכנית הבראה .הוא איתנו היום ואני שמח על כך.
סעיף מס'  - 5דו"ח מבקר העירייה  -הוצאת טופס 4
רמי בן סעדון:
הביקורת נערכה במועדים אפריל מאי  .2005הדוח הסופי הופץ באוגוסט  2005ונדון
בועדה לענייני ביקורת בתאריך .31.12.06
שלמה אלמליח:
בהמשך לדברי המבקר ,יש להודות לאלו שהשתתפו בישיבה והם מופיעים בפרוטוקול.
שנית ,הייתי מציע לראש העיר ולדוד חמאני ,שדיון כזה רצוי היה לשלוח חומר לחברי
הועדה שיידעו שאנחנו פעלנו ופועלים .הנוהל הוא כזה שמסיימים נושא כלשהו
שהמבקר עושה ,מעבירים לראש העיר ,ראש העיר מכניס את זה לחברי העירייה.
חמאני דוד:
לא התקבל שום חומר מהוועדה לענייני ביקורת לחלוקה לחברי המועצה .בכל מקרה,
אם וכאשר יתקבל חומר ,הוא יועבר לחברי המועצה כמו כל חומר אחר המועבר
אליהם.
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שלמה אלמליח:
בטופס  4יש ליקויים חמורים ,גם המבקר הקודם ציין את זה .אחת ההערות החמורות
הוא שראש העיר ,מר יצחק בוכבזה ,עמד פה בפתח הדלת ולא נתן לפקידים בכירים
להשתתף בישיבה ,כגון מרים ארז והחברים שמעו את זה וציינו את זה בפרוטוקול.
אנו התרענו למשל על המקווה באור יהודה ,שהוא היה אסור לאכלוס ,וזה שהוא
עכשיו נמצא בפעילות זמנית ,הדבר מתבצע רק עד שיהיה טופס  4כחוק.
אני ממליץ למועצה לקבל את המלצות המבקר לגבי טופס  .4כמו כן ,אני מבקש
שועדת הליקויים שקמה ,תדון בדוחות  2004וגם בדוח הזה ,שועדת הליקויים תתקן
את כל הליקויים ותביא את המסקנות למועצה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 6העסקת מילגם  -לבקשת חברי מועצה
ראש העירייה:
אני מקריא לכם משפט מתוך מכתב שקיבלתי מיוסי ברון ,סגן הממונה על מחוז תל
אביב מתאריך  13.11.07ואותו אני מצרף לפרוטוקול .מצטט ..." :בנסיבות בהן
נמצאת העירייה ,לפיה החליט השר על מינוי חשב מלווה עם סמכויות של גובה
ממונה ,כל נושא ההתקשרות עם חברת גבייה וכל הסמכויות לצורך גביית מסי
העירייה ,נתונות על פי דין לחשב המלווה )ראה סעיף  142א' לפקודה(".
אני רוצה להוסיף ,שבידי מצויה רשימה של חובות חברי המועצה ואני שמח מאוד
שכל חברי מועצת העיר לא חייבים בארנונה ולא במים ,מלבד חבר מועצה שהוא כופר
בחובות .אני מציין שהמדובר לא בסבח יוסף.
אברהם בורוכוב:
פונים אלי אזרחים שיש להם בעיות עם מילגם .יום אחד הרמתי טלפון לברר עניין
מסוים ,שאלו מי אני ,אמרתי שאני חבר מועצה ,הם השיבו לי שהם קיבלו הוראה
מדוד יוסף לא לתת שום אינפורמציה לחברי מועצה.
ראש העירייה:
אני מצהיר פה ומתייחס שוב לציטוט מתוך מכתבו של יוסי ברון לעיל ,שכל ההנחיות
וכל מה שקשור בנושא הארנונה ניתנות על ידי החשב המלווה.
)הישיבה ננעלה בשעה (20:26
___________
________________________
דוד יוסף
חמאני דוד
ראש העירייה
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

יום שלישי ט' טבת תשס"ח
 18דצמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  140מיום 18.12.2007
נוכחים :דוד יוסף ,אברהם בורוכוב ,אפי גוטמן ,יצחק דדוש ,עו"ד עוזי אהרון,
מאיר חי בנימינוב ,עו"ד יעקב נחום ,ליאת שוחט.
חסרים :דוד מוטאי ,שלמה אלמליח ,ננה חן ,עופר בוזי ,חנן בנימינוב ,יחזקאל שקד,
סבח יוסף.
משתתפים :יובל אמיר  -מנכ"ל העירייה ,עו"ד יצחק נסים  -יועמ"ש ,מזל זרחיה -
גזברית העירייה ,רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,אסתי אשל -מנהלת
אגף רווחה.
על סדר היום:
תבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:11
ראש העירייה:
על סדר היום אנו אמורים לדון ולאשר את הקריטריונים להקצבות למוסדות חינוך
מוכרים שאינם רשמיים ,במילים אחרות "תבחינים" .אולם למען הצדק ההיסטורי
אנו חייבים לומר מספר מילים ,לפחות על השתלשלות העניינים בתקופה האחרונה.
גם לפני הבחירות הבנתי שנותק החשמל בבית ספר "מכתב מאליהו" והבנתי זאת
לאחר שהמנהלים של ביה"ס ישבו איתי כמועמד לרשות העיר .מתוך הדברים שלהם
הבנתי שגם שאר המועמדים לרשות העיר דיברו/רמזו/הבטיחו שיהיה בסדר ,בתנאי
לתמיכה בהם בבחירות.
מאחר והמנהלים נוכחים פה בחדר הישיבות ,אני אצטט את הדברים שאמרתי להם
לפני הבחירות,, :במידה ואני אבחר לתפקיד ראש העיר ,אפעל אך ורק על פי החוק
והנוהל התקין .אם החוק יאפשר חיבור חשמל ,החשמל יחובר מיידית .ואם לאו ,לא
יהיה הדבר" .והוספתי ,,שאנו נעשה את כל המאמצים כדי שתלמידי ביה"ס "מכתב
מאליהו" יזכו גם הם לחשמל ,למזגנים ולמים קרים".
לצערנו ,העירייה נקלעה לתוכנית הבראה שנייה ועל פי חוזר מנכ"ל אין העירייה
רשאית לעירייה לתקצב עמותות או כל גוף חיצוני ,כל זמן שהעירייה שרויה בתוכנית
ההבראה.
נוסף לתוכנית ההבראה מלווה את העירייה גם חשב מלווה ,מר יהודה צהל ,שיש לו
סמכות מלאה ממשרד הפנים ,לבדוק את הנושא הכספי וסמכות מלאה בנושא של
גביית ארנונה והפעלת חברת גבייה.
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"מכתב מאליהו" נקלע למצב גרוע ,כאשר בשיא החום של הקיץ ,ביה"ס המשיך להיות
מנותק מחשמל .נעשו מאמצים רבים ,הושגה תרומה ,על מנת לכסות את החוב
והייתה נכונות מצד משרד הפנים לחבר את החשמל לתקופה של חודש אחד ולהגיע
להסדר עם הנהלת ביה"ס ,כאשר העירייה תשתתף ,נכון לאותה עת ,ב 25%-וביה"ס
ביתרה) .אין הכוונה פה לכל מה שקשור ל"חוק נהרי" ,אלא זו הצעתו של עו"ד
קרונפלד ,שהתדיין עם החשב והגזברית(.
מזל זרחיה:
זה היה אמור להיות סידור זמני.
ראש העירייה:
לצערנו ,גורמים חיצוניים השלו את מנהלי ביה"ס ,בכך שניתן למצוא פתרון והפתרון
מונח בפתחה של העירייה.
יתרה מזאת ,נמסר להם שמשרד הפנים העביר סכום חד פעמי של  30,000שקל לקופת
העירייה ,על מנת שזו תשלם את החוב של ביה"ס.
איני רוצה להרחיב ,אך מתוך דבריי אתם למדים שלא היו דברים בגו וכל ההתערבות
של גורמים חיצוניים ,זה היה מס שפתיים ,על מנת להרגיע אווירה לרגע.
לאחר שהגזברית והיועץ המשפטי ,עו"ד הלל קרונפלד ,פנו למשרד הפנים ,על מנת
לדעת כיצד לנהוג ,ניאות משרד הפנים לקבוע שנושא של בית ספר לא ייכלל כעמותה
שעליה חל נושא ההקצבות בהיות העירייה בתוכנית ההבראה ,אלא שמקרה ביה"ס
יהיה מקרה חריג וניתן יהיה לתקצבו ,גם כאשר העירייה מצויה בתוכנית ההבראה.
לכן ,התבקשה העירייה לקבוע קריטריונים להקצבות למוסדות חינוך מוכרים שאינם
רשמיים.
עו"ד נסים יצחק ,היועמ"ש לעירייה ,ניסח קריטריונים וקריטריונים אלה מונחים
בפני חברי מועצת העיר ,לאחר שאושרו על ידי ועדת תמיכות מיום .13.11.07
אני מבקש מחברי המועצה לאשר את התבחינים למתן תמיכות למוסדות חינוך
מוכרים שאינם רשמיים ,כפי שצוין לעיל.
פרוטוקול וועדת התמיכות מיום  ,13.11.2007בו מפורטים התבחינים ,שנשלח לחברי
המועצה ביום  ,20.11.2007מונח לפני חברי המועצה בישיבה זו ומצורף לפרוטוקול זה
כחלק בלתי נפרד ממנו.
אני מבקש לצרף לפרוטוקול חוות דעת שקיבלתי ברגע זה מהיועמ"ש ,עו"ד נסים
יצחק ,שבה הוא מאשר כי התבחינים הינם בהתאם להוראות כל דין ,לרבות לעניין
שמירה על עקרון השוויון.
מזל זרחיה:
במכתב שקיבלנו ממשרד הפנים ,אושר לנו לאשר תמיכה לאחר אישור התבחינים ורק
לבית ספר "מכתב לאליהו" בלבד וזה צוין במכתב שנשלח אלינו.
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ליאת שוחט:
ממה שאני מבינה ,גם מהפרוטוקול וגם מהדברים של ראש העיר ,זה שלשנת 2007
ושנת  ,2008לפחות יוני  ,2008תתקן אותי נסים אם אני טועה ,זה לא עוזר לבתי הספר
של "מכתב מאליהו" לשנת הלימודים תשס"ח.
שנית ,למרות ההערה המקדימה של מזל לגבי המכתב מסגן הממונה על המחוז ,מר
יוסי ברון ,התבחינים כן מאפשרים לכל מוסד חינוך הפועל באור יהודה תמיכה .וזה
אומר שאנחנו פותחים פתח לא רק ל"מכתב מאליהו" ,אלא לכל מוסד חינוכי העונה
על הקריטריונים המוגדרים פה.
עו"ד יצחק נסים:
אני אתחיל מהשאלה השנייה .הקריטריונים שניתנו אינם מתייחסים דווקא לבית
ספר "מכתב מאליהו" ,אחרת תהיה פה טענת אפליה לגבי מוסדות חינוך אחרים ,לכן
התבחינים עצמם ,הוכנו באופן שוויוני לגבי כל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ואינני
יודע על המכתב של מר יוסי ברון ,אני שומע על כך לראשונה.
לגבי השאלה הראשונה ששאלה ליאת ,צריך להיות ברור שנושא אישור התבחינים
צריך להיעשות כפי שכתוב כאן עד ה 1-לספטמבר שלפני שנת הכספים שאליה
מתייחסת התמיכה ,זאת אומרת שאם רוצים לאשר תמיכה בשנת  ,2008שומא היה
לאשר עד  1לספטמבר שנת  .2007מצד שני ,אם רוצים לאשר תבחינים עד ה1-
לספטמבר  ,2008המשמעות היא תמיכה של כספים בשנת .2009
אני מציע ,מאחר ושוחחתי עם המנכ"ל בנושא הזה ונאמר לי על ידו שהנושא הועלה
בפני גילה אורון ,הממונה על המחוז במשרד הפנים ,הייתי מבקש שהמנכ"ל יתייחס
לסוגיה הספציפית הזאת ,אם יש אפשרות להאריך את המועד עוד השנה ,על מנת
שניתן יהיה לתת תמיכה למוסדות הללו כבר בשנת .2008
ראש העירייה:
אני רוצה לשאול את המנכ"ל ,היועמ"ש והגזברית ,האם הייתה פניה שלא ידועה לי
ממשרד הפנים לאשר תבחינים בחודשים אפריל עד היום ,מלבד הפניה הזו שאישרו
לנו אותה עכשיו?
עו"ד יצחק נסים:
אני לא ראיתי פניה כזאת באופן אישי .אלי לא פנו ממשרד הפנים לאשר תבחינים.
מעבר לזה ,אני סבור שכל נושא של מתן תמיכה אינו צריך לבוא כצעד ממשרד הפנים,
אלא זאת החלטה פנימית של העירייה ולכן ,העירייה עצמה ,אם היא מחליטה שהיא
מאשרת ,היא צריכה להיערך לכך מראש ,אלא אם כן יובל או מזל יודעים משהו שאני
לא יודע שהייתה פניה של משרד הפנים.
מזל זרחיה:
אלי לא הייתה פניה בנושא תבחינים מלבד מכתבו של יוסי ברון ,סגן הממונה על
המחוז במשרד הפנים מיום  .29.8.07במהלך חודשי הקיץ היו שיחות עם המחוז לגבי
הסדרת נושא החשמל ומים לבית ספר "מכתב מאליהו" ,לא היו תשובות חד
משמעיות .לקראת סוף אוגוסט נדרשתי בעל פה על ידי המחוז לשבת עם היועמ"ש
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ולבחון בכל זאת אישור תמיכה לביה"ס ומאז אנו נמצאים בתהליך לאישור
התבחינים .פניתי בעל פה לממונה לגבי יתר המוסדות ,במידה ונרצה לתמוך בהם,
היא שאלה את מר רני פינצי ,ראש מנהל שלטון מקומי במשרד הפנים והם מסרו לי
בעל פה שזה מיועד חד פעמי רק לבית ספר "מכתב מאליהו" וזאת משום היות
העירייה בתוכנית הבראה.
ראש העירייה:
מכאן אנו למדים ,שגם אם נרצה לאשר לשנת  ,2008נוהל משרד הפנים אינו מאפשר
לנו ואף אחד לא יכול לבוא בטענה לעירייה מדוע לא אישרנו תבחינים לפני ספטמבר
.2007
ליאת שוחט:
לאחר תשובותיהם של הגזברית והיועמ"ש ,אני מבקשת לשמוע את תשובתו של
המנכ"ל.
מר יובל אמיר:
לא מוכר לי מכתב ,לא מפברואר כפי שטענה הממונה על המחוז .אינני זוכר גם מכתב
ממאי .כל מה שאני יודע ,שמרגע שועדת תמיכות נדרשה לסוגיה ,בתוך פרק זמן לא
ארוך עמדו התבחינים כפי שמוצגים כיום בפני המועצה וסדר הזמנים במכתבו של
יוסי ברון ,שעכשיו אני למד שהוא מה 29.8.07 -ועד ה - 13.11.07 -פרסום התבחינים,
הוא פרק זמן סביר לדעתי להכנת תבחינים ברמה הנאותה.
תבחינים מעצם הגדרתם צריכים להיות שוויוניים לכל גוף שעומד באותם תבחינים.
גם משרד הפנים צריך להכיר בכך שהנוהל מחייב אותו ,כפי שמחייב אותנו ,ואותו
נוהל גורס שכל גוף העומד באותם תבחינים ,רשאי להגיש בקשה לתמיכה והיא תידון
באותו כובד ראש שתידון בקשתו של "מכתב מאליהו" ,ככל שתוגש.
ראש העירייה:
אני רוצה לחדד שוב את העניין ,שלא הייתה פה הזנחה של העירייה ,לא הייתה פה
התחמקות .כל הזמן נטען שלא ניתן לאשר חיבור חשמל למוסד כזה או אחר שהוא לא
רשמי.
כמו שאמרתי ,החשמל נותק עוד לפני הקדנציה הזו ולא ראיתי שום מסמך או שום
פניה שהייתה לראש העיר הקודם בנושא "מכתב מאליהו".
ביום שלישי שעבר נפגשנו ,מנכ"ל העירייה ואנוכי ,עם גב' גילה אורון ,הממונה על
המחוז ,וגם נושא חיבור החשמל של "מכתב מאליהו" הועלה על ידי ,כדי לקבל
הנחיות ממשרד הפנים .הנוכחים שהיו בחדר מצוות משרד הפנים אמרו לנו ,,הנה,
אפשרנו לכם לאשר תבחינים ולאחר שתאשרו אותם תהיו רשאים לשלם ולתמוך
בביה"ס בנושא של החשמל" .כאשר הקשיתי וביקשתי הנחיות לגבי שנת  2007ויתרה
מכך ,הרחבתי ואמרתי שעל פי התבחינים גם אם יאושרו מיידית הרי שלא נוכל לספק
פתרון לשנת  ,2008הנוכחים ביקשו מאיתנו לפעול רק על פי החוק ועל פי התבחינים
שקבע היועץ המשפטי וכל זאת נאמר בצורה יבשה ונחרצת.
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יש לי הרגשה שמועצת העיר אכן תאשר את התבחינים ואני אשמח על כך כמו שאר
חבריי ,אך עדיין לא מצאנו את הפתרון לשנת  ,2008אלא אם כן היועמ"ש יאפשר לנו
לתקצב את ביה"ס לשנת .2008
עו"ד יצחק נסים:
זו שאלה רטורית ,כיוון שנאמר לך על ידי משרד הפנים שצריך לפעול אך ורק על פי
חוק.
אפי גוטמן
רציתי לדעת באיזה סכום מדובר ומאיזה תקציב זה הולך לצאת והאם יש כוונה
להכניס סעיף תמיכה לעמותות לתקציב של שנת  2008ואם כן ,האם זה יהיה במידה
שווה לכל העמותות?
מזל זרחיה:
המחוז הנחה אותנו לתקצב תמיכה רק לבית ספר "מכתב מאליהו".
עו"ד יעקב נחום:
בסך הכל אנחנו מאשרים פה תבחינים שנבחנו מבחינה משפטית ומקצועית,
קריטריונים כלליים שפועלים על פי דין ,כפי שנאמר ,ולמניעת אפליה ,נקודה הרגישה
לכולנו .אני מציע שנאשר את זה .אין לזה שום קשר לשאלה אחרת ,שאני חושב
שצריך להעלות את מה שהיועמ"ש הציע כאן ,לפנות בדחיפות למשרד הפנים ,על מנת
לקבל אורכה כדי שנוכל ליישם את זה לשנת  .2008אני אמרתי זאת גם בישיבה
קודמת ,הנסיבות פה והעבודה שנעשתה של מי שהשתתף מצד העירייה ביחד עם נציגי
בתי הספר הייתה בהחלט חודשים לפני אותו ספטמבר ואני חושב שהנסיבות האלה,
יש סיכוי סביר שיביאו את משרד הפנים לאישור אותה אורכה.
מעבר לכך ,יש לי שאלה יחידה לעניין סעיף  3בתבחינים ,האם ניתן יהיה ,ואני מבין
שניתן יהיה ,לפנות למקורות אחרים והאם המקורות האחרים יכולים להיות כל
מקור ,גם אם הוא מקור פרטי וגם אם מקור לא פרטי.
עו"ד יצחק נסים:
אין שום מניעה.
יצחק דדוש:
אני רוצה לומר ,שכל העניין הזה מקומם .יש פה חבר מועצה ,שאמר שאני פועל לפי
רגש ולא לפי שכל .אנחנו כן פועלים לפי רגש .אם לא הייתי פועל לפי רגש ,דברים באור
יהודה לא היו זזים וכאשר רציתי לתקוף את בית ספר "מכתב מאליהו" ,תקפתי אותו
על כך שהם מסכנים בנושא האוטובוסים וזה מתוך דאגה לילדים שלומדים שם
ומתוך רגש .היום יושבים כאן כולם ועושים חשבון כמה תלמידים לומדים בתוך
ומחוץ לאור יהודה .אף אחד לא חושב ,חוץ מעוזי אהרון ,שהילדים האלה לומדים
הרבה זמן בחושך ,ללא מיזוג אוויר .מחר הולכת להיות סערה ולאף אחד פה כנראה
לא אכפת מזה .אם זה היה קורה בבתי ספר הרגילים שלנו ,כולם היו קמים וצועקים
למה הילדים שלנו ככה וככה .אני רוצה לומר לחברי המועצה ,שהרבה תלמידים שלנו
לומדים מחוץ לאור יהודה ,גם חרדים וגם חילוניים .החרדים לומדים גם באשקלון
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ובכל מיני מקומות .האם עירייה אחרת תבוא ותגיד יש לנו תלמידים שלא ניתן להם
כלום כיוון שהם לא תושבי העיר .צריך לתת להם להגיע לעתיד טוב ,להישגים טובים
ואנחנו מצווים על כך .אני מבקש להציע את כל הנושא של התבחינים ואני הייתי
אומר ליועמ"ש ,מה היה קורה אם היינו בשנת  2006ודצמבר ,גילה אורון לא הייתה
מאשרת את זה?
אפי גוטמן:
אני לא אתן לאף אחד להסיט את הנושא הזה דתיים נגד חילוניים וחילונים נגד דתיים
ולויכוח ביניהם .לא יתכן שחברי מועצה יבואו ויהפכו את הנושא הזה מנושא כלכלי
לנושא בחירות דתיים נגד חילוניים וחילוניים נגד דתיים .הייתה לי שאלה לדעת כמה
שווה המסמך הזה ,מאיזה תקציב הוא מגיע וכבר הופכים את זה לויכוח .זה לא שייך
לנווה סביון ולשום מקום .אין לי טענות נגד דתיים ,אני בעד כל אחד בעיר הזאת,
השאלה שלי הייתה לגיטימית.
ראש העירייה:
מי בעד אישור התבחינים?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:00

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

יום חמישי י"ח טבת תשס"ח
 27דצמבר 2007

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  141מיום 27.12.2007
נוכחים :דוד יוסף ,עו"ד יעקב נחום ,אברהם בורוכוב ,מאיר חי בנימינוב ,דוד מוטאי,
יחזקאל שקד ,איציק דדוש ,חנן בנימינוב ,סבח יוסף ,אפי גוטמן ,עו"ד עוזי
אהרון.
חסרים :ליאת שוחט ,עופר בוזי ,ננה חן ,שלמה אלמליח.
משתתפים :עו"ד הלל קרונפלד ,יובל אמיר ,רמי בן סעדון ,מזל זרחיה ,תמי חכימי ,צהל
יהודה.
על סדר היום:
 .1אישור חוזה  -תרומה לתכנית של מערכת החינוך.
 .2אישור חידוש היתר לקבלת אשראי זמן קצר )משיכת יתר(.
 .3עדכון תקציב לשנת  - 2007התאמה לתכנית הבראה.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:30
סעיף מס'  - 1אישור חוזה  -תרומה לתכנית של מערכת החינוך
ראש העירייה:
מבקש לאשר חוזה  -תרומה לתוכנית של מערכת החינוך.
וועדת הכספים דנה בחוזה והמליצה למועצה לדון ולאשר.
חוות דעתו של היועמ"ש לעירייה מיום  27.12.07מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי
נפרד ממנו.
בסיום חוות הדעת מציין היועמ"ש ,כי החוזה תקין וניתן לחתום עליו.
בהסכמת הדוברים ,דבריהם שנאמרו בישיבת וועדת הכספים מודפסים לפרוטוקול זה
להלן.
עו"ד קרונפלד הלל:
מדובר בתרומה של  3מיליון דולר ,המתפרסת על פני שלוש שנים לביצוע תוכניות מוגדרות
בתחום החינוך .העירייה תצטרך לתת מטעמה  50אלף דולר בשנה השנייה ובשנה השלישית
 100אלף דולר וכן היא תתחייב להמשיך בתוכנית בשנה הרביעית בסך של  50,609דולר.
החוזה עצמו מחייב לא להוציא את הסכומים למטרות אחרות .ישנו מעקב בקרה צמוד של
הקרן ,הן בתחום הכספי והן בתחום החינוכי .ישנה מערכת מסועפת של דיווחים שצריכים
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להגיש לקרן ,הן לגבי התפתחות והתקדמות התוכניות והן בנושא הכספים .יהיה חשבון בנק
נפרד לכספים האלה ,הם יופרדו מכספי העירייה ויהיו פתוחים לבקרת נציגי הקרן.

)שלמה אלמליח הצטרף לישיבה בשעה (18:33
תמי חכימי:
מדובר בשלוש תוכניות:
.1

תגבור בגרויות בשלושת התיכונים :פרקאוף ,אור חנה ואור אבנר.

.2

כישורי שפה – קריאה מגיל שנתיים ועד כיתה ה'.

.3

זהות יהודית לכל שכבת ו' ו-ז' בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים.

סבח יוסף:
אני רוצה לשאול מה קורה אחרי השנה הרביעית עם ההתחייבות של העירייה? אנחנו כבר
התרגלנו לאותה תוכנית ,אותם כספים ,מה יקרה אחר כך ,כשנתרגל לרף שלא נוכל לרדת
ממנו?
תמי חכימי:
אחד העקרונות של הקרן ,שהתוכנית תבנה תשתית ,שהמערכת תמשיך לעבוד גם ללא
התרומה החיצונית .למשל ,בתוכנית בני ובנות מצווה צוות בית הספר ,בעזרת הכסף ,יבנה
תוכנית ,ילמד אותה וכשהכסף יצא הם ימשיכו לעבוד.
יעקב נחום:
ביחס למחויבויות של העירייה ,לאחר פרק הזמן של התמיכה שתתקבל מהקרן הזאת והיה
ואנחנו נכנסים ואמורים להיכנס למחויבויות כספיות.
תמי חכימי:
ההתחייבויות מוגבלות לשלוש שנים .התקציב מוגדר וסגור .אנו היום יודעים באיזה תאריך
נקבל כל הקצבה ומוגבלים לתוכניות בהתאם לתקציב ,אסור לנו לחרוג.

עד כאן דברי החברים בישיבת וועדת כספים.
דוד מוטאי:
מה שחשוב לי לגבי הגדרת היעדים של הכספים האלה ,אתה אומר שהגוף שתורם את
הכספים קובע למען חינוך ,האם הוא הגדיר איזה סוג של חינוך ,עצמאי ,דתי,לא
פורמאלי .האם זה מוגדר ,או שאנחנו מגדירים את זה?
שאלה שנייה ,אמרת שפותחים חשבון בנק בנפרד ,מי מורשה החתימה ,הם בעצמם או
ראש העיר?
שאלה שלישית ,האם כל התלמידים שלומדים מחוץ לאור יהודה ,שמשלמים כספים
לאותם בתי ספר ,האם הם זכאים לקבל מהכסף הזה ,או שהם "מחוץ לגדר"?
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ראש העירייה:
עד כמה שידוע לי ,לגבי השאלה הראשונה ,הקרן קבעה שמוסדות חינוך ממלכתיים
וממלכתיים דתיים יכללו בתרומה הזאת.
עו"ד הלל קרונפלד:
מורשי חתימה הם ראש העיר ,הגזברית והחשב .מעבר לזה ,יש ממונה על הפרויקט,
שזאת גב' תמי חכימי ,שהיא אחראית על הפרויקט מבחינת הקרן.
תמי חכימי:
התרומה והתוכנית מיועדות לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך הממלכתי
והממלכתי דתי באור יהודה בלבד.
איציק דדוש:
האם מוסדות החינוך החרדיים נכללים בתוכנית?
ראש העירייה:
התרומה היא עבור בתי הספר הממלכתיים ,שזה אומר ממלכתי לא דתי וממלכתי
דתי .כל מי שמשרד החינוך נתן לו אישור ,רישיון להיות מוסד חינוך ממלכתי מטעמו,
נכלל בתוכנית הזאת.
עו"ד עוזי אהרון:
אני רוצה לברך את שרת החינוך שביקרה כאן ואת מנהל אגף קשרי חוץ ,מר יגאל
צרפתי ,שהעלו את הרעיון כי העירייה תתקשר עם הקרן שהם המליצו עליה ואת ראש
העיר ,שהרים את הכפפה ודרבן את הצוות המקצועי לעשות הכל בכדי לעניין את
אותה קרן במוסדות החינוך באור יהודה.
יחד עם זאת ,הואיל וממכתבו של מנכ"ל העירייה הסקתי כי מדובר בתוכנית
שמדברת רק על החינוך הממלכתי ,והואיל וכ 40% -מילדי העיר לומדים במוסדות
חינוך שאינם רשמיים ועקרון השוויוניות ,כפי שראינו כאן בישיבה הקודמת ,חשוב
לכל חברי המועצה וכל ילד בעיר הזאת ,זה לא משנה באיזה זרם הוא לומד ,חובתנו
לתת את השירות המקסימאלי ובפרט בנושא החינוך .כדי למנוע אפליה וקיפוח ,אני
מבקש שבכל זאת נפנה לקרן ונציג בפניה עובדות אלה ,על מנת לעניין אותם ולכלול
גם את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים .יתכן כי הקרן למדה כי תלמיד שלומד
בבתי ספר ובמוסדות במוכר שאינו רשמי ,הוא תלמיד חרדי לכל דבר והוא לא זקוק
לסיוע ולהעמקת הזהות היהודית ,הרי שחובתנו להביא בפניהם כי מדובר בכ90% -
של הילדים שמאכלסים את החינוך המוכר שאינו רשמי הם מבתים שאינם שומרי
תורה ומצוות .מוסדות אלה מאכלסים וקולטים בעין יפה וביד רחבה את בני הקהילה
האתיופית ,את העולים מחבר העמים ,את התלמידים משכונות המצוקה ולכן ,אני
בטוח שאם הקרן תשמע אותנו ותראה במה מדובר ,אזי תאפשר היא לכלול את הסיוע
גם לילדים אלה.
לכן ,אני מבקש מהמועצה להמליץ כי נבוא בדברים עם הקרן לאמץ את בקשתי.
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ראש העירייה:
מועצת העיר תומכת בהצעתו של ממלא מקום ראש העיר ,עו"ד עוזי אהרון ותעשה כל
אשר ביכולתה לשכנע את הקרן ולהגיע למצב שגם אותן מסגרות עליהן דיבר מר
אהרון תכללנה במסגרת התרומה.
מי בעד אישור בקשתו של מר עוזי אהרון?
בעד :פה אחד.
החלטה :הצעתו של עו"ד עוזי אהרון התקבלה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור ההסכם?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה ,ההסכם אושר.
)חנן בנימינוב עוזב את הישיבה בשעה (18:49
אפי גוטמן:
אני רוצה לברך את גב' תמר חכימי על מינויה למנהלת מחלקת החינוך וכמו כן ,אני
רוצה לברך את ראש העיר ואת כל העוסקים במלאכה של הבאת התרומה הגדולה
למערכת החינוך .גם מעיון בספר התקציב אני רואה שראש העיר והנהלת העירייה
שמו את נושא החינוך בראש סדר העדיפויות והעלו את התקציב יחסית לשנה שעברה
בעוד  4מלש"ח ואני מאוד שמח שזה הכיוון של ההנהלה החדשה של העיר ,שאני חלק
ממנה ומקבלת ההחלטות שלה.
ראש העירייה:
אנחנו מברכים את גב' תמי חכימי לרגל זכייתה במכרז שנעשה על פי החוק והנוהל
התקין ובצוות ישבה ,בין היתר ,הממונה על המחוז משרד החינוך ,גב' אורלי פרומן
ומועצת העיר מאחלת לה הצלחה מכל הלב.
סבח יוסף:
אני מצטרף לברכות .בחינוך יש הרבה מה לתרום אצלנו ואני מקווה שתהיה לה
הצלחה ,נראה את הפירות בעוד ארבע וחמש שנים ,כי חינוך לא ניתן לבדוק במשך
תקופה קצרה ואני מאחל לה בהצלחה.
גב' תמי חכימי:
אני רוצה להודות לכל המברכים .אני רואה בתפקיד אתגר מאוד גדול ואני מודה שאני
לוקחת אותו בחרדת קודש ,לא משתקת ,אלא כל יום לבדוק איך אנחנו מתקדמים
העבודה היא קשה ואני רוצה אתכם לעזר ,תעזרו לגיוס משאבים.
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ראש העירייה:
מברך את חבר מועצת העיר ,מר אברהם בורוכוב ,לרגל הצטרפותו לקואליציה ואני
מקווה שעם כל האנרגיה והכישורים שלו הוא יוכל לתרום לטובת העיר בכלל ולטובת
הקהילה הבוכרית בפרט ואני מאחל לו הצלחה רבה בשורותינו.
סעיף מס'  - 2אישור חידוש היתר לקבלת אשראי זמן קצר )משיכת יתר(
ראש העירייה:
מבקש לאשר חידוש היתר לקבלת אשראי זמן קצר )משיכת יתר(
וועדת הכספים דנה בהיתר לקבלת אשראי זמן קצר )משיכת יתר( והמליצה למועצה
לדון ולאשר.
)תמי חכימי עזבה את הישיבה בשעה (18:59
מזל זרחיה:
כמו בכל תחילת שנה ,אני פונה לקבלת אישור המועצה לגייס אשראי לזמן קצר – בנק
הפועלים  2.4מלש"ח ובנק אוצר השלטון המקומי – דקסיה  5.9מלש"ח והסכומים
יותאמו ל 5% -מסך התקציב השנתי .מדובר בפעולה מתמשכת ,משנה לשנה הרשות
מגייסת אשראי לזמן קצר בגובה  5%מהתקציב השנתי .אני מבקשת אישורכם לפעול
כך גם בשנה זו ,הן בבנק הפועלים והן בדקסיה אוצר השלטון המקומי ולאשר את
תנאי המשכון שהופצו לחברי המועצה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
סעיף מס'  - 3עדכון תקציב לשנת  - 2007התאמה לתכנית הבראה
ראש העירייה:
מבקש לעדכן תקציב לשנת  - 2007התאמה לתכנית הבראה.
וועדת הכספים דנה בבקשה עדכון תקציב לשנת  - 2007התאמה לתכנית הבראה
והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מזל זרחיה:
לגבי תוכנית ההבראה  -מבנה התקציב שלה אושר בעבר בישיבת מועצה ,עיקרה הוא
לסיים את  2007בגרעון שלא יעלה על  3מלש"ח ובשנת  2008ואילך להיות מאוזנים.
לצורך כך התחייבה הרשות להגדיל הכנסות ובמסגרת התוכנית מחזרה הרשות
הלוואות על מנת להקטין הוצאות פרעון מלוות.
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במסגרת התוכנית אושר לרשות למחזר הלוואות בבנק הפועלים ובבנק אוצר השלטון
המקומי  -דקסיה .כמו כן ,אושר לגייס הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר  15מלש"ח
ואושר מענק לכיסוי גרעון בגובה כ 11.5 -מלש"ח.
מדובר בתוכנית שהיא לשנתיים –  2007ול.2008 -
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:01

________________________
חמאני דוד
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

___________
דוד יוסף
ראש העירייה

