
  ד"תשע אייר' חמישי ח  יום  
  2014מאי  08 

   20148.5.מיום  71' מן המניין מסלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

ליאור , אנה כהן'ז, ד עוזי אהרון"עו, טל אשכנזי, עופר בוזי, אילה ברטה, דוד יוסף  :נוכחים
  . ליאת בן בסט, סבח יוסף, אגאי

  . ננה חן, דוד חיון, ימית קרקוקלי, ליאת שוחט, אפי גוטמן, יחזקאל שקד  :חסרים

  . חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו :משתתפים

  :על סדר היום
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  2014 -ד "התשע, )תיעול(חוק עזר לאור יהודה  - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .הסעיף יורד מסדר היום

  חמד -פרויקט נחל אילון מקטע אור יהודה  -קול קורא  - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

-בקשה לקבלת תמיכה בשיקום נחל איילון במקטע אור יהודה  הגישהרשות ניקוז ירקון 
  .שיבוצע וימומן על ידי רשות הניקוז בלבד, חמד

באזור , בשטח הנמצא בין אור יהודה והנחל ניבמסגרת התוכנית יפותח פארק מטרופולי
פיתוח מרחב הנחל . שעתיד לעבור בשנים הקרובות תהליך פיתוח אורבאני אינטנסיבי מואץ

זה לנגיש לאוכלוסיה ובו בזמן יצור אזור בילוי ופנאי המיועד לקהלי יעד  יפהיהפוך אזור 
  . סמוך לתחום מגוריהם ,שונים ולשכבות גיל שונות

התוכנית מקודמת מתוך ראיית הצרכים העירוניים של העיר אור יהודה על מנת ליצור שלד 
 צרכים מתוך ראיית לניקוז למרחב בקעת אונו וכןוכנית אב של שטחים פתוחים ושלד של ת

מענה לנושא איגום מי הנחל שיאפשר השהיית מים במעלה כחלק  כמו מתן, כלל ארציים
    .מויסות מי נחל איילון

  . הינה בעלת ניסיון ביצוע מוכח בפארקים ופרויקטים ציבוריים נופיים, רשות ניקוז ירקון

, במסגרת ועדת היגוי, לתוכנית יחד עם רשות הניקוז ת אור יהודה הינה שותפה מלאהיעירי
 ,המצוי בתחומה המוניציפאליבקטע הפרויקט לניקיון ותחזוקה שוטפת והיא מתחייבת 

הפרויקט מתוכנן לעוד כחמש שנים [ שנים מיום סיום ביצוע הפרויקט 10לתקופה של 
  ].לפחות

  ?מי בעד

  . פה אחד  :בעד

ת אור יהודה לניקיון יהתחייבות של עירימאשרת  מועצת עיריית אור יהודה  :החלטה
בתחומה בשטח הנמצא  ,העתידי, מטרופוליניהפארק הקטע  של ותחזוקה שוטפת
  .יקטשנים מיום סיום ביצוע הפרו 10לתקופה של  ,אור יהודה המוניציפאלי של
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אישור לפתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל לפרויקטים במימון מפעל  -3' סעיף מס
  הפיס

  :ראש העירייה

 .מבקש לאשר פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל לפרויקטים במימון מפעל הפיס

  :כמבוקש על ידי מפעל הפיס:חלטההנוסח ה

 - 2014מ בשנים "מועצת עיריית אור יהודה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע
, כאמור, לכל פרויקט. יסשימומן על ידי מפעל  הפ, לכל פרויקט של עיריית אור יהודה 2015

  .מ"ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע

  . פה אחד  :בעד

מ "מועצת עיריית אור יהודה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע  :החלטה
שימומן על ידי מפעל  , לכל פרויקט של עיריית אור יהודה 2015 - 2014בשנים 

  .מ"בון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בעייפתח חש, כאמור, לכל פרויקט. הפיס

  

  :ראש העירייה

פלוש בחצר  חבר מועצת העיר מתגורר בקראוון, מר דוד חיון, אני רוצה להודיע לפרוטוקול
הן של מתפללים והן של תושבים , היתה תלונה. בית כנסת עץ חיים ברחוב סמטת חברון

, מלכה מיכאלי ממחלקת הגבייה יצאו לשטח' הפיקוח העירוני ביחד עם גב, מהאזור
הקראוון נמדד מקצה לקצה והוצא , גרוטאות מסביב לקראוון, האזור היה מוזנח, לקראוון

  . סכום חוב ארנונה ושמירה, ₪ 16,447.54חיוב על סך 

כי אם לא יסדיר , והתראתה בו 29.4.14היועצת המשפטית שלחה אל מר חיון מכתב בתאריך 
תיאלץ עיריית , את חובו ללא דיחוי וימסור הודעה לפיה תשלום החוב הנטען הוסדר במלואו

פסילה לפעול בהתאם לקבוע בפקודת העיריות ולפתוח בהליכי , באין מנוס, אור יהודה
  . מכהונה במועצת העיר על פי דין

  . ש לדוד חיון"ב מכתבה של היועמ"מצ

  :סבח יוסף

ל "למנכ, ס"יישר כוח לעובדי המתנ, ערב יום הזיכרון היה ערב מאורגן ומאוד מוצלח ומרגש
  . העירייה ולכל אלו שלקחו חלק בהפקת האירועים

   .יש ביקורות ואפשר לשפר לשנה הבאה, לגבי יום העצמאות

  

  ) 18:15הישיבה ננעלה בשעה ( 

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


