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 3יוני2019 ,
ס56161/
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  8/19מיום 3.6.2019
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יוסף סוויד,
יחיאל מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאור אגאי ,ליאת מועלם ,דר' ניסים ארביב ,עו"ד עוזי אהרון ,עופר
בוזי ושלמה זלמן סוינוב.
חסרים :ציון גזלה.
מוזמנים :אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית ,אפרת סקעת -
תקציבאית ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,ליאת בן אבו – מהנדסת העיר ,דלילה אשכנזי – מנהלת
אגף החינוך ,גלעד אורן – מנכ"ל מינהלת הסכם הגג ,רן אברון – מנהל אגף הגבייה ,אבי בללי –
מנהל מחלקת תקציבים אגף החינוך ,יואל לוי – יועץ ראש העיר ,לאה כץ – מנכ"לית המתנ'ס ,אורן
קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הותמ"ל בתמל 2009/פינוי בינוי מתחם סביון ,אור יהודה.
 .3אישור תב"רים.
 .4החברה הכלכלית – אישור תחומי הפעילות אשר יועברו לאחריות החברה הכלכלית.
 .5אישור פתיחת  55חשבונות בנק רשותיים לניהול כספי הורים בגנ"י.
 .6אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים בתיכון יובלים
 .7בקשות לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור .עזר מציון ,עמינדב אגודה
תורנית להתנדבות ושלומית – עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי.
 .8הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה עו"ד עוזי אהרון ,יחיאל מושייב ,דר' ניסים ארביב
וליאור אגאי:
 8.1סבסוד קייטנות לחופשת תשע"ט  .אישור תב"ר .או העברה מתקציב פרסום ויועצים או
קיזוז בשכר נבחרי ציבור לסבסוד הקייטנות .
 8.2סבסוד צהרונים  -אישור תב"ר או העברה מתקציב פרסום ויועצים או קיזוז בשכר בחרי
ציבור לסבסוד הצהרונים.
 .9שאילתא שהוגשה ע"י עוזי אהרון .הצבת אנטנה סלולרית סמוך לכביש  412מול ביה"ס שיזף.
הישיבה נפתחה בשעה 18:04
סעיף  – 1עדכון ראש העיר.
ראש העירייה:
 .1אני ערה לשיח הער בנושא מחירי הקייטנות .לצערי ,היה מי שניצל את הנושא הזה בשביל
פוליטיקה זולה .מי שנפגע מכל הרעשים הללו ,אלו ההורים ,שחלקם יש לציין הולך שבי אחרי
מילים ריקות מתוכן וללא משמעות ,אחרים ,כ 350-במספר הצביעו ברגליים ונרשמו לקייטנות.
שתבינו ,לא חייבים לתמוך בכל צעד שהנהלת העיר הזו מקדמת ,אבל הזלזול המופגן
באינטליגנציה של כולנו הוא משהו שפוגע קודם כל בהורים ,ועל כך אני מצרה .אני אתן סקירה
מה קרה עם הקייטנות ולאה מנכ'לית "נפגשים" תציג מצגת בנושא.
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הנושא הזה נוגע לכל אחת ואחד מאיתנו .לצערי ,נוצר הרבה מאוד דיסאינפורמציה בתקשורת
וראיתי לנכון להביא לכם את המידע המדויק ביותר .מדי שנה עולה השיח על מחירי הקייטנות,
אבל בשורה תחתונה המחירים שפרסמנו נמוכים ,עובדתית ,לעומת המחירים בשאר בקעת
אונו .הרשות המקומית מסבסדת סכום של  ₪ 300עבור כל ילד ,כשהמחיר המקורי לקייטנה
עד  16:00עמד על  ₪ 2,000והמחיר לקייטנה עד  13:00עמד על .₪ 1,500
בשנה שעברה התאפשר סבסוד נוסף – כולם יודעים מה המקור התקציבי שאפשר זאת – וברגע
שהתפנה תקציב משכר הסגנים שפוטרו ,ניתבנו אותו בהחלטת מועצה לסבסוד נוסף של
הקייטנות .אני קשובה לצרכים שעולים מהשטח .קשובה לקושי לשלם את סכומי הקייטנות,
ולכן ביצענו שורת הנחות ,שהן לגמרי לא מובנות מאליו ,לאלו שיש להם כמה ילדים במסגרות
הללו .כך יוצא שמי שיש לו שני ילדים בקייטנת ילדודס ייהנה מהנחה של  ₪ 400ומי שיש לו
שלושה ילדים ייהנה מהנחה של  .₪ 600הגדלנו את ההנחות עבור הורים יחדנים ועבור נכים –
אלה האוכלוסיות שבראש ובראשונה זקוקות להנחות האלה 15% .הנחה לאוכלוסיות אלו .אבל
מעבר לכך ,וזה דבר חשוב – קיימת ועדת מלגות ב"נפגשים" שניתן בהתאם למצב כלכלי לקבל
הנחות עד גובה של  50%במחיר .ללא ספק הכלי הזה מאפשר למי שבאמת זקוק לכך ליהנות
מהנחות משמעותיות.
אני לא רוצה להתעמק בפרסומים שיצאו בשבוע האחרון ,ואני יכולה להגיד לכם שהם מטופלים
אצלנו במחלקה המשפטית .ובכל זאת ,הם יצרו דיסאינפורמציה בעיר ולכן אני רואה לנכון
להעמיד את הטעויות .לא הגיוני שב"ידיעות אחרונות" מפורסמת טבלה שמתייחסת לערים
השונות .שלנו היא הגדולה של  23ימים ,והממשלתיות הן של  15ימים ,כך שמשווים "תפוזים"
ו"תפוחים" בייחס למחיר וזה לא נכון.
הדבר היחיד שאני לוקחת עליו אחריות זה על הקייטנות הממשלתיות הציבוריות שפורסמו
לאחרונה .כידוע לכם ,בשנה שעברה משרד הפנים פרסם צו שמחייב את הרשויות המקומיות
לקייטנות שנמשכות  15יום ,זולות יותר גם רזות משמעותית מבחינת התכנים שלהן – רק 9
הפעלות לעומת  29הפעלות בקייטנת ילדודס.
בשנה שעברה נרשמו למסגרות הללו  16ילדים בלבד והמסגרות הללו לא נפתחו למרות שהן
פורסמו זו לצד זו ברשימת הקייטנות .אני יודעת שמרבית ההורים מעוניינים במסגרת
שתימשך לאורך כל חודש יולי ,ובכל זאת אנחנו פותחים היום את מסגרת הקייטנות הציבוריות
במחירים מסובסדים בגובה של  ₪ 1,287 - ₪ 150לקייטנה עד השעה  16:00ו ₪ 806-עד שעה
 .13:00כמובן שמי שכבר נרשם לקייטנה אחת וירצה לעבור לשנייה ,מוזמן לעשות זאת .אנחנו
נצא בפרסום מחודש לקייטנות הללו ,ומכאן אני גם קוראת לכם לבוא ולעודד את החברים
שלכם ,בני המשפחה שלכם להירשם לקייטנות הללו ,כדי שהן ייפתחו בסופו של דבר.
יחיאל מושייב:
איך יבואו אנשים אם אתם לא פרסמתם?
ראש העירייה:
הייתה טעות ותיקנו אותה" .מודה ועוזב ירוחם".
יחיאל מושייב:
אתם לא פרסמתם את זה בכוונת תחילה .שנה שעברה פרסמתם בכל מקום אפשרי ,הפעם לא
פרסמתם .תודי ,כשאת מודה בדברים אני מכבד אותך.
ראש העירייה:
אני הודיתי שטעינו שלא פרסמנו ,אבל אתה לא תאמר שזה היה בכוונה .בשורה תחתונה150 ,
אלש"ח ניתן סבסוד של  ₪ 300לכל ילד שנרשם ועוד  ₪ 50,000עיבינו את ועדת המלגות של המתנ"ס
פר משפחה ,פר מצב כלכלי וכל ההנחות שפרסמנו .סך הכל מוקצה  ₪ 200,000שיעברו למתנ"ס
לכיסוי וסבסוד המשפחות הללו .מעבר לכך ,לא יהיה סבסוד נוסף ,לא תהיה הורדה נוספת.
רן אברון הצטרף לישיבה
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יחיאל מושייב:
ליאת ,את אף פעם לא טועה וכשאת טועה "בלי כוונה" ,זו טעות חמורה.
ראש העירייה:
כפי שאמרתי ,מדובר בטעות ואני שמחה שיש לנו מספיק זמן לתקן את הטעות הזו.
יחיאל מושייב:
מי שטעה צריך לתת את הדין.
ראש העירייה:
תשאיר לי את הניהול של העירייה.
יחיאל מושייב:
אנחנו צריכים את הבושות האלה בתקשורת?
ראש העירייה:
לא יעזור לך ,אף אחד לא יתן את הדין.
יחיאל מושייב:
עד עכשיו זרמתי ,מהיום אני מודיע פה שאני אופוזיציה ב 100-אחוז.
אברהם בורוכוב עזב את הישיבה בשעה 18:34
ראש העירייה:
אני מזמינה את גב' לאה כץ להציג את נושא הקייטנות.
לאה כץ מציגה מצגת
ראש העירייה:
 .2היו גם דברים משמחים מאוד השבוע ,וזה המקום לציין ,להכיר ,להוקיר תודה ולהזכיר 3 -
הישגים ספורטיביים מצוינים ששמים את העיר שלנו על המפה .ההישג הראשון הוא הזכייה
של ע.ל.ה אור יהודה באליפות המדינה לילדים א' .מקום ראשון בארץ לכיתות ח' .כבר לא
זכיות מחוזיות ,אלא זכייה ארצית .אני חוזרת על זה  -מקום ראשון בארץ .ניצחונות מרשימים
על מכבי והפועל תל אביב ,מכבי ראשון לציון וקבוצות מהבכירות ביותר בארץ .זו הזדמנות
לברך את מוטי בן בסט שלא נח לרגע ,עובד קשה וחולם בגדול .אני בטוחה שנמשיך להביא
הישגים כאלה גם בעתיד .גדל פה נוער נפלא שרק ילך וישתפר.
.3

ההישג השני הוא בהתעמלות מכשירים ,אחד מענפי הספורט הבולטים ביותר בעיר .היה לי
הכבוד להתבשר שנועה הדיף ולורן אלמקיאס ,שתי בנות הנבחרת של אור יהודה ,זכו במקום
הראשון באליפות ישראל .זה אומר ששתיהן המתעמלות הטובות ביותר בארץ לגילן .הן שייכות
לנבחרת הצעירה של ישראל ואני בטוחה שיום אחד ,לא בעוד הרבה זמן ,אור יהודה תשלח
נציגות גם לאולימפיאדה .כמו שאמרתי לכם ,כאן חולמים בגדול ,ובאמת שאני בטוחה שזה
עוד יקרה .זו הזדמנות לברך את טל ונריה סהר על ההישג כמנהלי האגודה.

.4

ההישג הספורטיבי השלישי זו הזכייה של קבוצת אהוד מנור בליגת מאמאנט של בקעת אונו.
צריך להבין שמדובר בליגה שכוללת  23קבוצות מכל בקעת אונו .לגמר הגדול הגיעו שתי נציגות
מאור יהודה ששיחקו אחת נגד השנייה ,אהוד מנור ויובלים .אהוד מנור זכתה בתואר ,ואני
מברכת את אייל עוזרי המאמן על ההישג הנפלא .אגב ,מי שסיימה במקום השלישי בליגה הזו
זו נבחרת שיזף .שלושת המקומות הראשונים כאמור הם מאור יהודה ,וזו כמובן גאווה גדולה.
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 .5כמה בשורות בתחום ההתחדשות העירונית  -אני יכולה לעדכן כי מתחם המלבן (המתחם התוחם
את דוד אלעזר ,העצמאות ,יוסף חיים ושוק גולדמן) אושר כפרויקט שיבוצע יחד עם הרשות
הממשלתית להתחדשות עירונית ,שהינה הזרוע הממשלתית לקידום פרויקטים של התחדשות
עירונית .הרשות תקצבה בשני מיליון שקל את תכנון הפרויקט ,שצפוי לכלול כ 700-דירות,
שטחי מסחר ,שטחים למבני ציבור ושטחים ירוקים פתוחים .מדובר במתחם ותיק שהוקם
בשנות החמישים ,הדירות בו נמצאות במצב פיזי ירוד וכעת באמצעות התקצוב נוכל לקדם את
הפרויקט שבו העירייה ולא יזם פרטי היא זו שמובילה את התכנון .במסלול הזה ,המדינה
מתקצבת את כל הליכי התכנון וכן מממנת ליווי חברתי לבעלי הדירות והנכסים ,כדי לסייע
להם להקים נציגויות דיירים ולבחור בעצמם את היזמים שיבצעו את הפרויקט.
.6

במקביל ,אני שמחה לעדכן שהוותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים
לדיור) ,שהינו הגוף שמאשר תכניות רחבות היקף בהליכים מהירים ,אישרה את תכנית
ההתחדשות העירונית במתחם הכלנית .במסגרת התכנית ,ייהרסו תשעה מבנים ישנים עם 114
יחידות דיור ,ובמקומם ייבנו  656דירות .כמובן שאנחנו דואגים לכך שיהיו שטחים ציבוריים
פתוחים ומוסדות ציבור .ניתן יהיה סוף סוף להקים מעונות יום וכמובן עוד גני ילדים .מדובר
בבשורה של ממש עבור תושבי האיזור שמשוועים כבר שנים להתחדשות ,וזו כמובן רק סנונית
אחת .אני מזכירה לכולם ,שכל הפרויקטים מתבצעים בהתאם למדיניות ההתחדשות העירונית
שהוצגה לפניכם לפני מספר חודשים ,ובהתאם לעקרונות של מה שהעיר שלנו יכולה להכיל.

.7

אני אסיים באירועים .אני חושבת שמזמן העיר שלנו לא קיימה כמות כזו של אירועים ,אבל
במקרה הזה זה לא רק הכמות  -זו בעיקר האיכות .כשאני מדברת על נגישות של כל תושבי
העיר לתקציבים ,אני מדברת על כך שמתקיימים אירועים לקהל החילוני ,אבל לא רק .אתמול
חגגנו את יום ירושלים עם הציבור הדתי-לאומי .ובכלל ,המחלקה לתרבות תורנית על כל
שלוחותיה מקיימת אירועים רבים לקהלים השונים .אור יהודה היא עיר רב מגזרית ורב
עדתית ,והיופי הוא שכל תושב יכול למצוא את המקום שלו .אני שמחה לראות שתושבים רבים
כבר מכירים את האירועים ,מתעדכנים ומצביעים ברגליים .לא פחות חשוב מכך  -אני שמחה
שהתכנים באירועים הם ברמה גבוהה .לא עוד אירועים שנועדו כדי לסמן וי ,אלא מושקעת
מאחוריהם הרבה מאוד מחשבה .זו הזדמנות להודות לכל מי שמוביל את הפעילות ,לסגני
אברהם בורוכוב ,לציון גזלה ,ליוסי סוויד ,לשלמה זלמן סיונוב ,וכמובן לרכז יוסף יצחק
יצחקוב.

סעיף  -2הצטרפות העירייה כמגישה לבקשת הותמ"ל בתמל 2009/פינוי בינוי מתחם סביון ,אור
יהודה.
ראש העירייה:
הועבר אליכם המכתב של מהנדסת העיר ,אדר' ליאת בן אבו.
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול.

עמוד  5מתוך 17

עמוד  6מתוך 17

עוזי אהרון:
מדוע לא קיבלנו את המכתב של היועץ המשפטי שהיועמ"ש של הותמ"ל ממליץ כתנאי?
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גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
זה לא תנאי ,כל תוכנית ותמ"לית נדרשת שגם הרשות תצטרף ,גם אם היה  100%חתימות.
עוזי אהרון:
תפקיד הרשות זה להגן על התושבים שלה וברגע שהיא מצטרפת יש פה טעם נפגם וראוי שהרשות
לא תצטרף.
ניסים ארביב:
סעיף  3זה מקסימאלי ולא יהיה מעבר לזה תוספות?
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
כן .התוכניות המאושרות היחידות שיש בעיר הם  ,5.7המכפיל מתחיל לרדת .לתוכנית הזאת יש
יתרונות שמעלה את הכדאיות הכלכלית .כמו לדוגמא ,שנמצא במתחם צמוד לרכבת הקלה ,ביציאה
מהעיר ויש לו פינוי בינוי.
ניסים ארביב:
ישנן עוד שתי חברות שנמצאות במתחמים ליד ,האם לא נכון לצאת כמקשה אחת בכל האזור הזה?
אתם מדברים על שינוי של כל רחוב העצמאות ,של  461ושל המתחם הזה ,מתחם החצב ונעזוב את
הכלנית שהיא בצד השני .וניהלנו גם דיון על שני הבניינים ביקותיאל אדם.
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
לגבי גבאי ,זה אכן קבוצה שהחתימה דיירים ומקדמת תוכנית .הכשרת היישוב ,למעט הצהרות
ושום מסמך שהם הוכיחו ,אין לנו שום מידע האם הם מקדמים משהו ,מעולם לא הגישו לנו תוכנית.
אנחנו מצטרפים לתוכנית של גבאי כדי לקדם שם תכנון טוב לתושבים שגרים שם .ככל שמכניסים
בפרויקט פינוי בינוי יותר ויותר דירות ,ההיתכנות לפרויקט היא אפסית .לא ניתן לתכנן מתחמים
עצומים ,לפנות חצי עיר .כל מתחם ,ככל שהוא יותר קטן ,ההיתכנות שלו להתבצע זה רק עובד
במתחמים קטנים יותר.
הכנו תוכנית לכל גיורא כדי להבי ואת ההקשרים ולעשות את החיבורים ולכן אנחנו יודעים באיזה
מתחמים ניתן פינוי בינוי ובאיזה מתחמים לא ניתן כי זה לא מתאים לראיה הכוללת .הראיה של
דימרי וגבאי אנחנו רוצים לקדם תוכניות.
פה ,כמו במקרה הכלנית ,הדיירים כבר התחילו לפעול כמה שנים ,כולם רשומים אצל עורך דין אחד
והם בעצמם בחרו יזם עוד לפני שבכלל פנו אלינו .אני לא אמנע מקבוצה של אנשים שרוצה לקדם
תוכנית כי אני רוצה מקום ליד.
ניסים ארביב:
כשאני מצטרף בתור מגיש ,איך אני ממשיך להגן על האינטרס של התושבים?
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
להגן על התושבים זה העבודה שלי .תוכנית שאנו מעבירים לותמ"ל ,מאחר והליך הותמ"ל הוא
נדיר ,אני לא מעבירה תוכנית לותמ"ל עד שהיא "מבושלת" לחלוטין מבחינה תכנונית ,היה שיתוף
ציבור וראינו מה הם צריכים .רק בשלב זה עוברת תוכנית לותמ"ל .פעם אחת תגיעו לשולחן עגול
בותמ"ל ,מגיעים כל גורמי הממשלה רק לחפש בעיות ומגיעים דיירים ואומרים מה הם רוצים .זה
אחד המקרים שהדיירים נלחמו שמה כדי לקבל את ההתקדמות הזאת .אנחנו בינתיים העברנו שתי
תוכניות לותמ"ל רק בגלל שיש שם רצון עז ותוכנית טובה קודם כל לתושבים ואחר כך לעיר .ואם
יש משהו שלא מסתדר ,אנחנו מדברים בשולחן העגול ,אנחנו חלק מהצוות ואנחנו יכולים להגיש
התנגדות .אנחנו עדיין לא הגענו לזה ,כי הדו שיח מאוד טוב.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,אלירן אליה ,שלמה זלמן סויונוב ,הבטמו
אייאיו ,ז'אנה כהן ,ליאת מועלם.
נגד :ליאור אגאי ,עוזי אהרון ,יחיאל מושייב.
נמנע :ניסים ארביב.
החלטה :המועצה מאשרת את צירוף הרשות המקומית למגישי התכנית.
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סעיף  -3אישור תברי"ם.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום .22/5/2019
ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר.
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ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1506מיתחם פינוי בינוי המלבן ,מסלול רשויות מקומיות בסך .₪ 2,010,170
מקורות מימון :משרד השיכון.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,אלירן אליה ,שלמה זלמן סויונוב ,הבטמו
אייאיו ,ז'אנה כהן ,ליאת מועלם ,ניסים ארביב ,ליאור אגאי.
נגד :יחיאל מושייב.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :המועצה מאשרת את תב"ר  1506מתחם פינוי בינוי המלבן ,מסלול רשויות מקומיות.
יחיאל מושייב:
אני מתנגד כהצבעת מחאה ,מאחר ומדובר בנושא כאוב שקורה בחוץ בנושא הקייטנות ,לצורך
הזדהות איתם.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר אישור תב"ר  1553שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים בסך של .₪ 82,731
מקורות מימון :משרד הפנים.
ועדת הכספים דנה והמליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר  1553שיפוץ מחסן חירום וציוד למתנדבים בסך של
.₪ 82,731

סעיף  - 4החברה הכלכלית – אישור תחומי הפעילות אשר יועברו לאחריות החברה הכלכלית.
ראש העירייה:
לאחר דיונים ,הצעות ,כתיבת תוכנית כלכלית ,נושאים משפטיים ,קיבלנו אישור להקמת החברה.
החברה נרשמה ברשות התאגידים ,הבאתי לאישור המועצה קבלה החלטה על איזה תחומים יעברו
לפעילות החברה הכלכלית .בגדול ,המטרה היא שבעירייה תישאר עבודת המטה ,כלומר התכנון,
המדיניות והכיוון שהעיר הולכת ,הביצוע בפועל עובר לחברה הכלכלית ,כפי שמתנ"ס הוא זרוע
ביצועית לעניין ספורט ,נוער וקשישים.
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יחיאל מושייב :
סעיף ראשון – מדובר במחלקת תשתית שלמה שקיימת היום בעירייה .האם העובדים אריה חיים
והמהנדס יפוטרו מהעבודה ,או יועברו לחברה הכלכלית? אם כן ,מה ניסיונו של אריה בנושא עבודות
פיתוח ותשתית? והאם הוא בעל תעודות הסמכה בנושא פיתוח תשתיות?
סעיף  – 2ניהול ,תכנון וביצוע של בניית מבני ציבור וחינוך בעיר .קיים במחלקת תכנון ובניה
מהנדסת שהם אחראים לבניית מבני הציבור והחינוך ,מה קורה איתם ,הם נשארים פה ,תופרים
להם תפקידים ,איך זה הולך?
סעיף  – 3ניהול ,תכנון וביצוע של פרויקטים מסוג שיפוצים של מבני חינוך וציבור ברחבי העיר.
בעבר היה מנהל מ חלקת שיפוצי מוסדות חינוך ,היום מחליפה אותו חגית ,אני לא יודע מי זאת,
שמעתי שהיא פרילנסרית ,תגידי לי אם זה נכון .האם היא עוברת לשם או מפוטרת או גם וגם?
סעיף  – 4ניהול תחום הפקת אירועים העירוניים וכן שיווק ומיתוג העיר .היום קיים דובר העירייה
שהיה עושה חלק ניכר מהדברים ועושה אותם בצורה מופתית ומצוינת ולאחרונה העלינו את שכרו
בשביל שיעבוד פול טיים גו'ב .השאלה אם מביאים עוד אחד פרויקטור לתפור תיקים להבטחת
בחירות או מעבירים אותו לשם?
סעיף  – 6ניהול נכסי העירייה שונים מההסכם שיחתם .היום קיים בעירייה מנהל נכסים מצוין,
מקצועי ונאמן ,ששומר על נכסי העירייה בצורה הדוקה .אני מבין שהסעיף תוקן לנכסים מניבים.
השאלה ,אם זה נכסים מניבים הקשורים בכסף ,אני חושב שגזבר העירייה המצוין שיש פה יכול
לעשות את העבודה בצורה מעולה ,יש גזבר מעולה ששומר על כספי הציבור ,קצת מפריעים לו בעניין
הזה ,אבל אני סומך עליו .אני לא יודע איפה הוא ,אולי בסין הלך לעשות השתלת שיער.
אני מציע שאת כספי הציבור המבוזבזים לצורך תפירת תפקידים נוספים בעירייה שמובטחים
בהבטחת בחירות ואני מצדיע לך ,ליאת ,שאת דואגת לפעילים שלך 200-300 ,עובדים ,מה שדוד
יוסף לא עשה ,אני מוריד את הכובע בפניך .אני לא אומר בציניות ,כמו בארצות הברית ,חשוב שראש
העיר יכניס אנשים שלו ואני מוריד את הכובע בפניך שדאגת לפעילים שלך שהיו איתך במטה
לתפקידים .אני מבקש להעביר לקייטנות ,לשכונות ולכל מה שהציבור צריך פה.
ניסים ארביב:
אנחנו אישרנו דירקטוריון לחברה הכלכלית ,יש עץ מבנה לחברה הזאת?
ראש העירייה:
בישיבת הדירקטרויון יוצג עץ המבנה המוצע ושם תתקבל החלטה בהצבעה.
ניסים ארביב:
האם יש לנו איזושהי השפעה?
ראש העירייה:
יש פה חברי מועצה שהם נציגים בדירקטוריון ,יש את הדירקטוריון ,אני לא חושבת שיש חובת
דיווח .אבל במסגרת שאילתא ובמסגרת השקיפות שאנו מנהלים פה ,תוכל לקבל כל אינפורמציה
שתרצה.
ניסים ארביב:
אם את רוצה זרוע ביצועית ,שפ"ע היא זרוע ביצועית בחלקה.
יחיאל מושייב:
שהמנהל שלה עושה עבודה מצוינת.
ניסים ארביב:
יכול להיות שיש אנשים שיזוזו מכאן לשם ובעצם זה ניצול יותר טוב של הזמן וגם של התקציב.
החברה הכלכלית בסוף שנה אמורה להציג רווח ,איך היא אמורה להציג רווח כרגע?
ראש העירייה:
כרגע היא לא מציגה רווח.
ניסים ארביב:
במרץ  2021צריך לפרסם מאזן.
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ראש העירייה:
דבר ראשון מעבירים לחברה הכלכלית מענק או הלוואה ראשונית להתחיל לפעול .במסגרת אותן
העברת סמכויות ,מעבירים להם פרויקטים .היום כשאנו מוציאים פרויקט תשתיות לביצוע ,מי
שגוזר את הרווח זה בעצם הקבלן שמבצע .המטרה היא שכל הרווח הזה יישאר בחברה הכלכלית.
אני לא יכולה לומר שבשנה הראשונה יהיה רווח .הרווח שיהיה בשנים הבאות זה בהעברת
הפרויקטים .מצד שני ,החברה הכלכלית בהיותה חברה עסקית ,יש לה אפשרות ליזום כל מיני
פרויקטים ברחבי העיר .המטרה שתוך שנים בודדות החברה הכלכלית תחזיק את עצמה ותרוויח.
ניסים ארביב:
חל עליהם חוק הדירקטורים ,זאת אומרת שבחלון שאתם נותנים להם הלוואה ,הם אמורים להודיע
תוך כמה זמן הם מחזירים כי אחרת החבות היא עליהם.
עוזי אהרון:
שאלה ליועמ"ש ,פרויקטים שתבצע החברה הכלכלית ,האם הם מחויבים לעבור דרך ועדת המכרזים
של העירייה?
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
לא ,אבל הם מחויבים במכרז ,כמו מנכ"ל ,רואה חשבון ,יועץ משפטי.
ניסים ארביב:
כלומר היא הופכת להיות חברת בת של העירייה.
יחיאל מושייב:
שאין לנו שליטה עליה.
ניסים ארביב:
מי מבקר את החברה הכלכלית?
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
יש להם מבקר עצמאי ,במכרז.
ניסים ארביב:
הם כפופים למבקר העירייה?
רמי בן סעדון – מבקר העירייה:
יש להם גוף ביקורת משלהם ,אבל הם יכולים להיות מבוקרים שלי כמו כל גוף מבוקר של העירייה.
ראש העירייה:
כפי שהתחלתי בפתיחת הדברים ,חלוקת העבודה ברורה – העירייה תבצע את התכנון ,את קביעת
המדיניות וסדרי העדיפויות והחברה הכלכלית תבצע .בעיריית אור יהודה לצערי אין מחלקת
תשתיות.
יחיאל מושייב:
יש מחלקת תשתיות ,יש את פבל שמתעסק בתשתיות .אם הוא לא בתשתיות ,זה חמור מאוד שהוא
מתעסק בתשתיות.
ראש העירייה:
לגבי כל השאלות ששאלת ,לא יהיו פה כפל תפקידים ,המטרה היא לצמצם בהוצאות.
יחיאל מושייב:
אז מי יעשה את העבודות שם? עובדים חדשים?
ראש העירייה:
ברור ,זה מכרזים .יהיה יועץ משפטי ,רואה חשבון ,חשב ויהיה מהנדס.
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ניסים ארביב:
אם אתם יוצאים לפרויקט בניית בית ספר ,החברה שבונה אותו היא חברה שזכתה במכרז ואין
בינינו יחסי עובד ומעביד.
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
כשאני מקבלת מגרש וצריכה לתכנן  3גני ילדים ,אני מתכנת אותם .אחרי שאני מתכננת צריך איש
חשמל שיגיד איפה החשמל עובר ,איש ביוב שיגיד איפה הביוב .כל זה לא נמצא בהנדסה.
יחיאל מושייב:
עד עכשיו איך זה התנהל?
גב' ליאת בן אבו -מהנדסת העירייה:
עם יועצים חיצוניים .מנהל מחלקת תשתיות זה פבל ,הוא צריך לקבל תוכנית תנועה מאחד ,תוכנית
חשמל ,לחבר את כל הדברים האלה .בן אדם אחד לא יכול לעשות את זה.
יחיאל מושייב:
אז תעזרו לו ,תכניסו לו עוזר.
ראש העירייה:
אתה עוד לא הבנת לאן העיר הזאת הולכת מבחינת ההתפתחות שלה .קבלת ההחלטות של הנהלת
העיר הזאת היא רק לטובת התושב.
יחיאל מושייב:
לא בתום לב .האם את מביאה עוד עובדים?
ראש העירייה:
השבתי .החברה הכלכלית תחליט את מי להעסיק .מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,אלירן אליה ,שלמה זלמן סויונוב ,הבטמו
אייאיו ,ז'אנה כהן ,ליאת מועלם.
נגד :יחיאל מושייב ,עוזי אהרון ,ליאור אגאי,
נמנע :ניסים ארביב.
החלטה :המועצה מאשרת את תחומי הפעילות אשר יועברו לאחריות החברה הכלכלית.

סעיף  - 5אישור פתיחת  55חשבונות בנק רשותיים לניהול כספי הורים בגנ"י.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
בהתאם לתקנות חינוך חובה ,ייעוד כספי תשלומים תש"ס ,2004-הרשות מחויבת לפתוח חשבונות
של גני ילדים עבור תשלומי הורים שמורשי החתימה בחשבונות הם הגננת ,אדם נוסף שמועסק
בעירייה ונציג נבחר של ועד ההורים .בפעם הקודמת כשעמדנו לפתוח את החשבונות ,ההסתדרות
אמרה לסייעות שהיו אמורות להיות מורשות חתימה שלא לעשות את הצעד הזה וההורים גם סירבו
לחתום כמורשי חתימה באופן שהגננות נותרו לבדן ולכן לא יכולנו לפתוח את החשבונות .הסתדרות
המורים נתנה הודעה על סכסוך עבודה והתראה לפני שביתה לממונה האזורית על יחסי עבודה
במשרד העבודה והרווחה מהסיבה שציינתי כדי שהגננות לא תהיינה מורשות חתימה לבדן.
ניסים ארביב:
עד עכשיו לא היה להם חשבונות?
ראש העירייה:
היה להן ,הגננות היו לבד וההסתדרות לא הסכימה.
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עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה:
כעת אנו מבקשים לפתוח חשבונות שמורשי החתימה הינם הגננות ואבי בללי נציג העירייה.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת חשבונות בנק רשותיים לניהול כספי הורים בגנ"י.

סעיף  - 6אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים בתיכון יובלים
ראש העירייה:
מבקשת לאשר החלפת מורשה חתימה יו"ר הועד היוצאת סיגל משיח ביו"ר הועד הנכנסת עירית
חברוני.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים בתיכון יובלים.
סעיף  - 7בקשות לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור .עזר מציון ,עמינדב
אגודה תורנית להתנדבות ושלומית – עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי.
ראש העירייה:
שלושה גופים הגישו את הבקשות ,עזר מציון ,עמינדב ואגודה תורנית להתנדבות ושלומית – עמותה
להפעלת מתנדבים לשירות לאומי  .כל המסמכים וכל הקובץ שלהם נשלח אליכם במייל ב.22/5 -
מה שהיה בסמכות משרד הפנים לאשר למוסד מתנדב הנחה או פטור מארנונה ,עבר לסמכות
העירייה ,היה תיקון לחוק.
יחיאל מושייב:
מה קורה עם עמותת עולי בוכרה?
עו"ד רן אברון – מנהל אגף הגבייה:
הסמכות עברה לעירייה ,הנוהל והתנאים לא השתנו.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את בקשות לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות
הציבור .עזר מציון ,עמינדב אגודה תורנית להתנדבות ושלומית – עמותה להפעלת מתנדבים לשירות
לאומי.
סעיף  - 8הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה עו"ד עוזי אהרון ,יחיאל מושייב ,דר' ניסים
ארביב וליאור אגאי :סבסוד קייטנות וצהרונים.
ראש העירייה:
פונה לליאור אגאי ,האם אתה חלק מההצעה לסדר?

עמוד  15מתוך 17

ליאור אגאי:
כן.
ראש העירייה:
הנוהל הוא שעוזי מציג את ההצעה לסדר.
עוזי אהרון:
צר לי שנושא כזה רגיש וחשוב למען תושבי העיר נגזר גורלו מראש וכבר הצהירה ראש העיר בפתח
דבריה כי לא תיתן יד לסבסוד הקייטנות ,למעט ההצגה שהציגה כאן ,שלדעתי זה מצג שווא ,הפקעת
מחירים שרירותית על גבו של האזרח הקטן ולא נעשתה כל פעילות או רצון אמיתי וכן למען ילדי
העיר ,במיוחד בשכונות הוותיקות ,שלהן קיים קושי אובייקטיבי להירשם לקייטנות .משרד הפנים
כבר אמר את דברו ,כי הרשות פעלה שלא על פי החוק .גם היום היו ניסיונות לטייח ולהסביר כי
מדובר בשני סוגי קייטנות .היום נזכרו לומר כי יש קייטנה ציבורית ממשלתית .זה לא פותר את
הבעיה ,תייגנו את העיר לקייטנות של עשירים ולקייטנות של עניים .אני סבור כי ברוך השם העירייה
משופעת בתקציבי עתק ,די להזכיר את הפיצויים משדה התעופה שגם מהם אפשר להשתמש
ולסבסד את הקייטנות ואם היה רצון אמיתי ,אפשר היה היום להביא בשורה לתושבי עירוני,
שזועקים וקורסים תחת הנטל הכלכלי.
ההצעה הי א ,לאשר תב"ר או להעביר מתקציב של פרסום ויועצים או מתקציב של רשות שדות
התעופה לסבסוד הקייטנות והצהרונים ולצורך כך צריך את גזבר העירייה כדי שיתן הצעה
אופרטיבית בהתאם לתקציב העירייה ופעולות שבוצעו בפועל עד היום לטובת יועצים כדי לקצץ את
התקציב בתחום זה ולהעבירו לטובת הקייטנות והצהרונים.
אלירן אליה:
אני מסכים עם עוזי שיש פה זעקה מאוד גדולה של תושבים .מי בעד להפיל את ההצעה הזאת?
בעד :ליאת שוחט ,ימית קרקוקלי ,יוסף סויד ,עופר בוזי ,אלירן אליה ,שלמה זלמן סויונוב ,הבטמו
אייאיו ,ז'אנה כהן ,ליאת מועלם,
נגד :יחיאל מושייב ,ניסים ארביב ,ליאור אגאי ,עוזי אהרון.
החלטה :ההצעה לדון בנושא שהועלה ,לא התקבלה.
ראש העירייה:
כפי שאמרתי בתחילת הישיבה ,העירייה הקצתה  ₪ 200,000מתקציבה השוטף לסבסוד הקייטנות
ומימון ההנחות התוספתיות לתושבים שזקוקים להן נקודתית ולא רוחבית .כל ילד בעיר אור יהודה
שירצה לקחת חלק בקייטנה ולהירשם אליה ,יוכל לעשות זאת דרך ועדת המלגות של נפגשים.
הפופוליזם שנובע מההצעה של עוזי אהרון וחבריו ,שניסה לעורר ציבור נגד החלטת העירייה עם
דיסאינפורמציה ונתונים שגויים ,העירייה במסגרת עבודתה נותנת מענה לקהלים רחבים מאוד.
בסופו של יום מדובר בכ 350-משפחות שנרשמות לקייטנות העירוניות ואם נחלק את ה₪ 200,000-
זה יוצא כ ₪ 600-למשפחה.
יחיאל מושייב:
אם נותנים להם הנחות ,למה הם מפגינים?
ליאת מועלם:
הם אמרו שאם הם לא מקבלים תשובה היום ,הם עדיין מפגינים.
יחיאל מושייב:
ראש העירייה התנהגה אלי בנקמנות כמו דוד יוסף שיושב שם היום ואני אלך על פי חוק לעתירה
מינהלית.
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ראש העירייה:
אני יכולה להגיד שבקרוב יתקיים דיון בבית המשפט על כספי הפנסיה הלא חוקיים שמקבל מציע
החוק ,ובמידה ונקבל החלטה הקובעת שיש להפסיק את תשלומי הפנסיה ,אנו ננתב אותם לסיוע
נוסף למשפחות.
עוזי אהרון:
צר לי כי ראשת העיר הגאונית מתעסקת בהחלטות של רשויות ממלכתיות .מדובר בהחלטה גורפת
של סגני ראש עיר שסיימו את כהונתם בשנת  ,'99כולל אביה של ראשת העיר ,שממנו היא מתעלמת.
ראש העירייה:
שהיו בני .40
עוזי אהרון:
נשאיר את הדברים לבית המשפט.
ראש העירייה:
נכון ,נמתין להחלטת בית המשפט וננתב את הכספים הללו לטובת ההנחות.
עוזי אהרון:
רק שאני מבקש מראשת העיר להודיע גם על אביה שמקבל פנסיה.
ראש העירייה:
משרד הפנים הודה שהפנסיות הללו אינן חוקיות .מדובר במי שבשנת  1998היה מתחת לגיל .40
אבי ,לשמחתי ,לא נכלל במקבלי הפנסיה הלא חוקית הזאת.
יחיאל מושייב:
את מתנהגת בדיוק כמו דוד יוסף הרודן .לא ציפינו את זה ממך ,בושה וחרפה .עד לפני הישיבה
הזאת החזקתי ממך ,בזיון.
ליאור אגאי עזב
סעיף  - 9שאילתא שהוגשה ע"י עוזי אהרון .הצבת אנטנה סלולרית סמוך לכביש  412מול ביה"ס
שיזף.
ראש העירייה:
שיהיה ברור ,קבענו נוהל איך מגישים שאילתות ובקשות לעיון ,מלכה עומדת לרשות חברי המועצה.
ההגשות תהיינה רק אליה והיא תפנה את השאילתות ולכן אתה מתבקש לפעול בהתאם לנוהל
ולהגיש את זה בצורה מפורשת.
עוזי אהרון:
מה הבעיה להודיע אם יש היתר או לא?
ראש העירייה:
האנטנות נשוא פנייתך (ובכלל כך האנטנה הממוקמת מאחורי בית ספר שיזף) הוצבו בתקופה בה
כיהנת כסגן ראש העיר בשכר ,כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה וכמחזיק תיק ההנדסה .חרף
האמור ,עד היום לא טרחת לבדוק או לשאול דבר וחצי דבר בנוגע להצבת האנטנות הסלולאריות
ומעולם לא ביקשת לעיין בהיתר להצבתן או הפעלתן.
עוזי אהרון:
שקר וכזב ,את משקרת.
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ראש העיריה:
לו היית פועל בהתאם לסמכותך היית מגלה כי ביחס לכל האנטנות ניתנו היתרי הפעלה מטעם
המשרד להגנת הסביבה .אשר לאנטנה מאחורי בית ספר שיזף ,ביום  15.1.18ניתן היתר המשרד
להגנת הסביבה להפעלת האנטנה .פרטי ההיתר מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה לעיון הציבור ,יחד עם הבקשה להיתר ודו"ח מדידות קרינה שהוגשו לממונה באגף מניעת
רעש וקרינה במשרד.
בהתאם להנחיות משרד החינוך חל איסור על התקנת אנטנות סלולאריות על מבנה של מוסד חינוכי
או בשטחו או בסמיכות לו .יובהר כי בתקנות או בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך לא נקבע מהי אותה
"סמיכות" ואולם הנוהג הינו כי ככל שקיימות אנטנות סלולאריות במרחק הנמוך מ 50-מ' יש לוודא
כי קיימים כלל ההיתרים הנדרשים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה וכן לבצע בדיקה של
רמות קרינה בהתאם לנהלי המשרד .יובהר כי האחריות לביצוע הבדיקות מוטלת על חברת
הסלולאר.
בענייננו ,מבדיקה שערכו הגורמים המוסמכים לכך ,וכפי שעולה מדוח מדידות קרינה שנערך על ידי
מכון התקנים ,והתקבל ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה באוגוסט  ,2018נמצא כי בית הספר
ו/או כל מבנה אחר אינם מצויים ברדיוס של  50מ' מהאנטנה ,הממוקמת מאחורי בית ספר שיזף,
ועל כן אין צורך לערוך בדיקת קרינה במבנה בית הספר.
עוד עולה מדו"ח מדידות הקרינה שנערך באוגוסט  ,2018כי בכל נקודות המדידה הנגישות לציבור
הרחב רמות הקרינה האלקטרומגנטיות עמדו בכל תקני החשיפה לציבור הרחב של המשרד להגנת
הסביבה.
זה שהוא ניסה לזרוע פחד בציבור זה לא יעזור ,העירייה הזו פועלת על פי חוק.
תודה אני נועלת את הישיבה.
הישיבה ננעלה בשעה19:32
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