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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  6/19מיום 1.4.2019
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ליאור אגאי ,ז'אנה כהן,
יחיאל מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,דר' ניסים ארביב ,עו"ד עוזי אהרון ,עופר בוזי ,ציון
גזלה ,יוסף סוויד.
חסרים :שלמה זלמן סוינוב.
מוזמנים :אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית ,רו"ח גיל גבריאל
– גזבר העירייה ,דלילה אשכנזי – מנהלת אגף החינוך ,אורן קורנפלד – דובר העירייה ,גלעד אורן –
מנכ"ל מינהלת הסכם הגג ,ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
 .1עדכון ראש העיר.
 .2אישור תב"ר  ,1548פיתוח בי"ס שיזף אגף חדש  +מגרשי מיני פיץ.
 .3האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה – להפעלת הוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת),
התשל"ח .1978 -
 .4הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה.
 .5גיבוש עמדת המועצה ביחס לשיוך תאגיד המים מי שקמה לכל תאגיד אחר וזאת עד לביטול
תאגידי המים והביוב.
 .6הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה עו"ד עוזי אהרון ,ד"ר ניסים ארביב ,יחיאל מושייב
וליאור אגאי :אישור תב"ר לשיפוץ ופיתוח ביה"ס סעדיה גאון.
הישיבה נפתחה בשעה 18:05
סעיף  – 1עדכון ראש העיר.
ראש העירייה:
אני רוצה למסד סעיף קבוע שיהיה במועצת העיר מהיום – עדכוני ראש העיר לחברי מועצה .יש לנו
חבר מועצה "חדש ישן"במועצת העיר ,ליאור אגאי .אנו מברכים אותו על הצטרפותו.
עליך להצהיר אמונים לעיר אור יהודה.
ליאור אגאי:
מצהיר אמונים" :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
ראש העירייה:
 .1טקס פרסי הטלוויזיה  -כידוע לכם ,אור יהודה אירחה לפני מספר שבועות את טקס פרסי
הטלוויזיה .אין ספק שמדובר באחד האירועים המשמעותיים ביותר שהתקיימו בעיר
בשנים האחרונות ובבקעת אונו בכלל והראיה לכך היא כמות התגובות שקיבלנו ואנו
ממשיכים לקבל עד עכשיו .כ 800-אנשים מהתעשייה (שחקנים ,מפיקים ,במאים ,יוצרים)
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שהגיעו לאור יהודה ,חלקם הלא מבוטל בפעם הראשונה .המטרה של האירוע הזה מבחינת
אור יהודה הייתה כפולה:
הראשונה ,מיתוגית .החשיבות של האירוע הזה מוסיפה לעיר כבוד רב ומעצימה את המשמעות
של העיר כלפי חוץ .כל אחד ואחת מהאורחים שביקרו באותו ערב התרשמו בראש ובראשונה
מהנגישות והקרבה לתל אביב ומהאירוח החם והלבבי של אור יהודה ,כפי שמאפיין אותנו בכל
הזדמנות.
השנייה ,כעיר בעלת הזדמנות להפיק סרטים ,סדרות וכדומה.
אני מקווה להיות אשת בשורה כבר בשבוע הבא לשיתוף פעולה חדש שיהיה בעקבות האירוע
הזה ,אבל אנחנו מקבלים פניות רבות מחברות הפקה שונות שמעוניינות לצלם אצלנו סדרות,
הופעות ,סרטים ומופעים ,וזה בדיוק השינוי התפיסתי שאליו אנו מייחלים.
בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לכל מי שהיה שותף לאירוע הכל כך חשוב הזה ,לאלירן אליה,
סגני וממלא מקומי ,שחלם בגדול .לחנה פיזואטי יוסף שהייתה אמונה על ההפקה .ולכל צוותי
העירייה ,אגף שפ"ע ,נפגשים ,מרכזים קהילתיים .זה ההזדמנות להגיד שהמתנ"ס עבר תהליך
מיתוג ומשבוע שעבר הוא נקרא "נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה" .אגף ביטחון ,פיקוח,
שיטור ,האירוע היה מוצלח מאוד ולכל גורמי העירייה היה חלק פעיל מאוד בהפקת הערב.
 .2אירועי פורים – חלקכם נכחתם ,אבל אני באמת יכולה לבשר לכם שאירוע פורים שנחגג השנה
הי ה אחד המוצלחים ביותר שהתקיים בעיר בשנים האחרונות ,הן מבחינת כמות המשתתפים
והן מבחינת האיכות של האירוע .לפני מספר שנים שמתי לי למטרה להעמיד אירועי תרבות
מובילים .מי שזוכר ,הצהרתי בחזון העירוני שאור יהודה תספק שירותים לא רק לתושבי העיר
אלא לתושבי האזור כולו .זו תפיסת עולמי ואני מאמינה שאם נדע לספק שירותים ברמה
גבוהה ,נהפוך לנגישים לכל הערים מסביב .האירוע האחרון הוכיח את זה .עשרת אלפים איש
הגיעו אלינו מרחבי הבקעה וממקומות מרוחקים יותר .אנו נמשיך להשקיע באירועי תרבות,
בראש ובראשונה עבור התושבים שלנו ,אבל המטרה היא גם להיות עיר שמגיעים אליה מכל
קצוות הארץ .גם כאן מגיע שאפו גדול לצוות היכל התרבות שהוביל את האירוע יחד עם אגף
שפ"ע ושאר המחלקות השותפות.
 .3דו"ח לתושב – במהלך החודשים האחרונים עמלנו על כתיבת דו"ח מפורט כפי שאנחנו עושים
מדי שנה לתושבים .הדוח מסכם את הפעילות העירונית בשנה החולפת .המטרה של הדו"ח היא
בראש ובראשונה לשקף עבור תושבי העיר את הפעילות של העירייה שמתבצעת מכספי המיסים
ומכספים נוספים שאנו מקבלים במגוון תחומים .כחלק מהמדיניות שלי לשקיפות ,פורסם
הדו"ח בית לבית ומעיד על עבודה בהרבה מאוד נושאים ,תחומי פעילות שמן הראוי היה להביא
לידיעת הציבור.
 .4בית העלמין – כולכם יודעים שזה הנושא חשוב שאני עוסקת בו מהיום הראשון שלי בתפקיד.
רובכם אני מניחה יודעים שאחד הנושאים שאתו התמודדתי בבחירות האחרונות היה הצהרה
שקרית של המשרד לשירותי דת בנושא הקמת בית העלמין .אז טען המשרד כי הוא לא מכיר
פנייה של העירייה בנושא .לשמחתי ,לפני כשבועיים יצא המשרד בהודעת התנצלות והבהרה
שבאה לתקן את המעוות .בהודעה הרשמית שפורסמה נכתב כי "המשרד לשירותי דת מתואם
עם העירייה בנוגע למאמצים להקמתו של בית העלמין .נמשיך לפעול בשיתוף העירייה כדי
להשלים את הקמתו" .אני מברכת על תיקון הטעות שפגע בראש ובראשונה לא בי ,אלא בתושבי
העיר ,שלצערי הרב היה מי שבחר לשחק ברגשותיהם לצורך ניגוח פוליטי לא מוצלח .אני יכולה
לעדכן ולדווח ,שבקרוב תיכנס התוכנית לוועדה המחוזית מרכז ומפגישה שאנו נקיים עם הגב'
דלית זילבר ,מנכ"לית מינהל התכנון ,נקדם את תכנית הבינוי של בית העלמין.
יוסף סוויד הצטרף לישיבה בשעה 18:14
 .5שבוע החינוך – אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע החינוך ,פורה יעיל .שבוע החינוך עומד בסימן
מקום וזהות של העיר אור יהודה .כל הגורמים בעיר ,כל מוסדות החינוך ,מגני הילדים דרך בתי
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הספר היסודיים ,לחטיבות הביניים והתיכונים ,בכל המגזרים ,דתי ,חרדי ,ממלכתי ,מרימים
ימי שיא וימים מרוכזים של פעילות שבעצם מסכמת את התוכנית האסטרטגית שהתחלנו שנה
שעברה .אתם יכולים לשמוע ממי שנכח ,רק אתמול היה ערב לחינוך המיוחד ,ערב מרגש מאוד,
ערב הוקרה למי שעוסק בחינוך המיוחד ולאור יהודה היו שם שני נציגים שלדעתי כבשו את
האירוע .כאן זו ההזדמנות לציין את גן אלון ,גן של חינוך מיוחד ,שילוב גם של ילדים עם צרכים
מיוחדים וגם קהלים שונים .שמענו ילדים בוכרים שרים טיגרית ,אתיופים שרים בעברית .היה
פשוט אירוע מרגש .ונושא נוסף שהעלו שם זה השתלבות של כיתות החינוך המיוחד בתוכנית
עיר המחר ,ללמד את הרובוטיקה ,מתמטיקה ,הנדסה .היה שם ילד מקסים של החינוך המיוחד
בכיתה ה' שהסביר איך באמצעות הרובוטיקה הוא מצליח ללמוד גאומטריה והוא כבש את
כולם בשיחה שלו ובאמת אחד אירועי השיא של השבוע הזה .יש לכם פה את החוברת ,אני
קוראת לכם להצטרף ולהיות חלק ,ללכת לדוגמאות ,אתם לא צריכים להיות כל השבוע .מחר
יש אירוע שיא נוסף שזו התוכנית האסטרטגית בחינוך ,יהיה במרכז מורשת יהדות בבל מייצגים
של כל העשייה של בתי הספר וגני הילדים ,אני מזמינה אתכם לבוא להיות שותפים ,ליהנות.
זה פשוט ליהנות מהעשייה הציבורית של בתי הספר והגנים .כאן המקום להודות לדלילה
אשכנזי ,מנהלת מחלקת חינוך ,שמובילה את שבוע החינוך ביד רמה ,לכל הצוות שלצידה באגף
החינוך ,שלוקחים חלק פעיל להצלחת האירוע הזה.
 .6סוגיה נוספת שעלתה היתה בית ספר סעדיה גאון .בית ספר סעדיה גאון הוא חלק ממוסדות
החינוך בעיר אור יהודה ,שבתוכנית העבודה השנתית של עיריית אור יהודה לקראת שיפוצי
הקיץ .המשבר שנוצר עם הנהגת בית הספר ,אני יכולה להגדיר אותו "קצר בתקשורת" ,אין לי
בעיה להודות על הטעות ,אולם הסוגיה דווקא החלה לא בעקבות שיפוצי הקיץ ,אלא בעקבות
הצורך בבניית  4כיתות גן בשטח בית הספר והרגשת הנהגת ההורים שהם לא היו שותפים
וקיבלו את זה כחלק מהנחתה ומעובדה מוגמרת .מדובר ב 4-כיתות גן המיועדות להוציא 2
כיתות גן שבתוך בית ספר סעדיה גאון ,החטיבה הצעירה וגן סביון ,שיצאו לכיתות גן האלה
וביציאה שלהם יפונו  3כיתות אם לשימוש בית הספר .בנוסף ,מאחר ואנו מאפשרים  3כיתות
אם ,אנו מוציאים את הקרוואן ששמנו שם לשימוש כיתה ה' ,שגם מתייתר בעקבות השינוי הזה
והשארנו להנהגת בית הספר ,וכאן המקום לברך את ליבי לוי ,יו"ר הוועדה החדשה בברכת
הצלחה ושיתוף פעולה פורה ,והשארנו להם את ההחלטה האם הם רוצים להשאיר את הקרוואן
של גן אקליפטוס או לא בשטח בית הספר.
מיד אחרי הבחירות הצוות המקצועי של עיריית אור יהודה ,בראשות גלעד אורן ,חגית גולני,
דלילה אשכנזי ,גיל גבריאל ובהנחיית מנכ"ל העירייה ,עובדים על צרכים עירוניים בכל מוסדות
החינוך בעיר .להזכירכם ,אישרנו בתחילת השנה עם תקציב  2019תב"ר מספר  1522שכותרתו:
שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בעיר .במסגרת התב"ר יתוקצב כתב הכמויות והצרכים של בית
ספר סעדיה גאון ,כמו גם של מוסדות חינוך נוספים שזקוקים לשיפוצים ,אני מפרידה בין
שיפוצים חיצוניים לבין שיפוצים הנדרשים על פי חוק לבטיחות והנגשה .אני מזכירה לכם שכמו
כל העיריות בארץ ,גם עיריית אור יהודה נמצאת תחת צו הנגשה המחייב אותנו על פי לו"ז
מסודר להנגיש את כל מוסדות החינוך ,מוסדות הציבור והמרחבים הציבוריים (מדרכות,
כניסה לחנויות ולעסקים) ולכן ,כשאנו נכנסים למוסד חינוכי כזה או אחר ,אנו לוקחים כבר
בחשבון גם את הצרכים הללו .כתב הכמויות של בית ספר סעדיה גאון עומד על סך 1,616,875
 ₪לפני מע"מ ,כמעט  2מלש"ח אחרי מע"מ ובתיאום עם הנהגת בית ספר סעדיה גאון אנו נגדיר
סדר עדיפויות וצרכים חיוניים אחרים.
סעיף  – 2אישור תב"ר  ,1548פיתוח בי"ס שיזף אגף חדש  +מגרשי מיני פיץ.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1548פיתוח בי"ס שיזף אגף חדש  +מרגשי מיני פיץ ,בסך  2מלש"ח ,מקורות
מימון – קרנות הרשות.
גלעד אורן:
כידוע לכם ,אנו מבצעים תוספת בבית ספר שיזף ,מדובר ב 1,300-ומשהו מטר פלוס  489מ"ר של
קומה מפולשת שזה מסדרון מקורה .התב"ר שהוצג פה קודם הוא לטובת הבנייה עצמה .במסגרת
המגעים שהיו לנו עם הנהגת ההורים בבית הספר שיזף ,הוחלט להוסיף תקציב לטובת  2מגרשים
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מיני פיצים מוצללים ועוד עבודות פיתוח בחצר ,לשדרג להם את המרחבים הציבוריים ולכן אנו
מביאים תוספת של כ 2-מלש"ח כולל מע"מ.
גיל גבריאל:
זה תב"ר נפרד.
ניסים ארביב:
זה עולה לגובה? מה אתם מוסיפים? אני מבין שמדובר בתוספת כיתות.
ראש העירייה:
את תוספת הכיתות כבר אישרנו ,מדובר כעת בפיתוח החצר ומסביב.
ניסים ארביב:
הייתה טענה של ההורים שהשטחים של כיתות בית הספר אמורות להצטמצם .האם זה נכון?
גלעד אורן:
מגרש בית ספר שיזף תוכנן מראש לבניה של  18כיתות אם .מה שכעת בנוי בבית הספר שיזף זה 12
כיתות ולכן ,משרד החינוך בהתאם לצורך וכמות התלמידים מבין שיש להוסיף עוד  6כיתות,
מרחבים וכל מה שנדרש ולכן המגרש מראש התייחס ל 18-כיתות .זה שבמהלך השנים הצטמצמו
שם פחות כיתות ממה שצריך ובנו פחות מטרים ממה שצריך ,אז אולי היה להם חצר יותר גדולה,
אבל הם חיו בכיתות לא תקניות ומקלטים ולכן נוצר הצורך.
ניסים ארביב:
האם יש אפשרות לבנות לגובה ולהשאיר את המגרש?
גלעד אורן:
לא .המבנה שקיים שם הוא סוג של טרומי שהביסוס שלו לא נעשה עם אפשרות לבנות קומה למעלה
ולכן היועצים ייעצו להוסיף אגף ,ניסינו לחבר אותו כמה שיותר ולקחת כמה שפחות שטח חצר.
ראש העירייה:
עדיין אחרי הבניה הזו המטרים שאנו מחויבים על פי חוק יחס כיתה לשטח ,אנו עומדים בו ,אחרת
זה לא היה מאושר במשרד החינוך.
יחיאל מושייב יצא מהישיבה.
גלעד אורן:
אפשר לראות דוגמא למגרש מיני פיץ בסעדיה גאון כפי שעשינו שם.
ראש העירייה:
ועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת את תב"ר  1548פיתוח בי"ס שיזף אגף חדש  +מרגשי מיני פיץ.
סעיף  - 3האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה – להפעלת הוראות חוק הרשויות המקומיות
(משמעת) ,התשל"ח .1978 -
ראש העירייה:
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מבקשת להאציל סמכויות למנכ"ל העירייה – להפעלת הוראות חוק הרשויות המקומיות (משמעת),
התשל"ח .1978 -

אני מקריאה את התייחסות היועצת המשפטית לנושא.
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יחיאל מושייב חזר לישיבה.
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ניסים ארביב:
למי המנכ"ל מדווח? בהנחה שהוא מחר מחליט להפסיק את עבודתו של אחד מראשי האגפים ,האם
זה מדווח למועצה?
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה:
לפי חוק רשויות משמעת יש התנהגויות של עובדים שעל פיהן נדרש להגיש קובלנה לוועדה.
יחיאל מושייב:
למה עד עכשיו זה לא היה?
ראש העירייה:
זה היה אצל עופר תודר וכעת מעבירים את זה לאלי אהרוני.
עוזי אהרון:
אני לא זוכר שאישרנו דבר כזה בעבר.
ראש העירייה:
זה אושר ב.3.9.2017-
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה:
לעולם לא השתמשנו בסמכות ,זה משהו שהיה לנו ,ניתן להאציל על פי חוק ומה שעשינו לעופר
האצלנו לאלי.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,עופר בוזי ,ניסים ארביב ,יחיאל
מושייב ,ליאת מועלם ,ימית קרקוקלי ,ליאור אגאי ,ז'אנה כהן ,ציון גזלה ,יוסף סוויד.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :המועצה מאשרת האצלת סמכויות למנכ"ל העירייה – להפעלת הוראות חוק הרשויות
המקומיות (משמעת) ,התשל"ח .1978 -
סעיף  – 4הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה.
ראש העירייה:
אני מניחה על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום .19.8.2018
אושר הסכם פשרה לחייב אחד לפי סעיף  ,339בסך של  ₪ 62,829למחיקה.
אושרו מחיקת חובות ל 4-חייבים לפי סעיף  338לפקודת העיריות .הסכום הכולל למחיקה
.₪ 6,173,126.30
כמו כן אני מניחה על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום .7.3.2019
אושרו הסכמי פשרה ל 2-חייבים לפי סעיף  ,339הסכום הכולל למחיקה .₪ 963,007
אושרו מחיקת חובות ל 3-חייבים לפי סעיף  338לפקודת העיריות .הסכום הכולל למחיקה
.₪ 35,168.80
כל ההחלטות מונחות על השולחן וטעונות אישור משרד הפנים.
ציון גזלה יצא מהישיבה.
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סעיף  - 5גיבוש עמדת המועצה ביחס לשיוך תאגיד המים מי שקמה לכל תאגיד אחר וזאת עד
לביטול תאגידי המים והביוב.
ראש העירייה:
אני מבקשת להביא לאישור את ההחלטה הבאה :מועצת עיריית אור יהודה ,המהווה חלק
מהאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד מי שקמה מחליטה כי היא מתנגדת לצירוף כל תאגיד
מים וביוב ובכלל זה הרעיון לצרף את תאגיד בת-ים וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב.
משק המים והביוב יופעל על ידי הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים
והביוב ושירות טוב יותר לתושבי הרשות.
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מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,עופר בוזי ,ניסים ארביב ,יחיאל
מושייב ,ליאת מועלם ,ימית קרקוקלי ,ליאור אגאי ,ז'אנה כהן ,יוסף סוויד.
נמנע :עוזי אהרון.
עוזי אהרון:
אני נמנע .תאגידי המים הוקמו בחטא כאשר מדובר בפיקציה של חלוקת משרות לנבחרי ציבור
ולנציגים פוליטיים כאלה ואחרים ואני מברך את ראשי הרשויות שהגיעו למסקנה אחרי שנים רבות
שבהן אני זועק ופונה ,מהרגע הראשון שהקימו את התאגידים ,מדובר בעושק של האזרח הקטן,
עמלות ללא הרף בגובה לא פרופורציוני ואני סבור כי השלב הראשון להתנתקות מהתאגידים
והעברת משק המים לרשות המקומית הוא צמצום התאגידים .לצערי תאגיד מי שקמה עושק כאן
את תושבי עירנו ,פועל באכיפה ללא אמות מידה וחוסר סבירות ומידתיות עם עיקולים של תושבי
שכונות המצוקה ,מבלי להבחין במצב סוציאלי כזה או אחר של התושבים ולכן היה על המועצה
בשלב ראשון להודיע על התנתקות מתאגיד מי שקמה ואז להמתין לכנסת החדשה כדי שאולי
תתקבל עמדת ראשי הרשויות ומשק המים יועבר סוף סוף לרשות המקומית.
סעיף  - 6הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה עו"ד עוזי אהרון ,דר' ניסים ארביב ,יחיאל
מושייב וליאור אגאי :אישור תב"ר לשיפוץ ופיתוח ביה"ס סעדיה גאון.
עוזי אהרון:
לאור הבהרת ראש העיר בתחילת הישיבה ,אנו מברכים כי סוף סוף יינתן מענה הוגן והולם לתלמידי
בית הספר סעדיה גאון ולכלל תלמידי העיר באופן שוויוני ואני מברך גם את יו"ר ועד ההורים על
שיתוף הפעולה ואנו כמובן ניתן יד לכל דבר שמסייע ועוזר לילדי אור יהודה.
ראש העירייה:
תודה רבה ,אני נועלת את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה 18:40

___________________
ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

____________________
מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה
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