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 ראש העירייה: 
אני מודה לכל מי שהגיע למרות שאנו בחופשת הקיץ ואני מבקשת הרבה אורך רוח כי כמות 

 הסעיפים רבה אבל הם מאוד מהותיים לעבודת העירייה וחשוב שכולכם תהיו פה. 
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חינוך. העירייה ממשיכה במלוא המרץ להיערך לפתיחת בראש ובראשונה אני רוצה לעדכן בנושא 

בספטמבר. ברחבי העיר תוכלו לראות השקעה אדירה בשיפוץ ובבינוי של  0-שנת הלימודים ב
מוסדות החינוך השונים. כפי שעדכנתי, השנה אנחנו משקיעים בבתי הספר, בגני הילדים והחידוש 

. סך כל ההשקעה בשיפוצי הקיץ מגיעה השנה הוא טיפול אינטנסיבי במועדוניות הרווחה והחינוך
במתחם סעדיה גאון.  4-מהן בנווה רבין ו 9כיתות גן חדשות,  5מיליון שקלים. אנו מקימים  07-לכ

בעיני, זה משקף בדיוק את המגמה שאנחנו ממשיכים בה. כמות הילדים בעיר עולה, דבר שמצביע 
מיליון  3.5ות גן חדשות אנחנו משקיעים עוד כית 5על אמון בעיר ובדרך שלנו. בסך הכול בבינוי 

 שקל.
 

בחודש האחרון פורסמו נתוני החינוך באמצעות התמונה החינוכית. אני שמחה לעדכן שאנו בין 
העירייה משקיעה מכספה הרבה  –תלמיד. למען הסר ספק  פרהעיריות המובילות בארץ בהשקעה 

ציאה על כל תלמיד בבית ספר יסודי מעבר למה שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך. העירייה מו
 71,919שקלים. על כל תלמיד בחטיבה העליונה  91,349שקלים. על כל תלמיד בחטיבה  05,812

שקלים. רק כדי לסבר את האוזן,  91,954שקלים. העלות של הרשות על כל תלמיד בממוצע היא 
 לים.שק 08,888אנחנו גבוהים משמעותית מהממוצע המחוזי בהשקעה שעומד על 

 
מעבר להשקעה, בשנה שעברה ראינו את כל בתי הספר היסודיים, ללא יוצא מן הכלל, רושמים 

כניות חינוכיות חדשניות ומספקים מענים ושיפורים אדירים בנתוני המיצ"ב. אנחנו משקיעים בת
גם לתלמידים המצטיינים, גם לתלמידים שזקוקים לדחיפה. אף אחד לא נשאר מאחור  –לכולם 
ואגים לכך שלכל תלמיד תימצא החליפה המתאימה לו. בנושא הזכאות לבגרות אנחנו ואנו ד

כמה  –ממשיכים לראות עלייה מרשימה משנה לשנה. זה ללא ספק המדד המקובל והחשוב ביותר 
אחוזי  48.9תלמידים מסיימים בעיר עם תעודת בגרות. לפני שלוש שנים בדיוק, העיר עמדה על 

ששפל כמו זה הרבה שנים לא חווינו. משנה לשנה באופן הדרגתי עלינו זכאות בגרות. אין ספק 
באחוזי הזכאות. בשנתיים האחרונות אנחנו מזהים עליות משמעותיות יותר וצריך להבין שכל 

אחוזים. אין לזה אח ורע,  07-עלייה באחוז יש לה משמעות רבה. בשלוש שנים קפצנו בלא פחות מ
תפוקה באה לידי ביטוי אחרי כמה שנים. רק בשנה האחרונה בוודאי בתחום כמו חינוך שבו ה

אחוז זכאות בקרב התלמידים הלומדים  50.7אחוז. זה המון. היום אנחנו עומדים על  5.0-עלינו ב
אחוז מהשנה שעברה לשנה, זה  5.5אחוז בקרב התלמידים המתגוררים בעיר )עלייה של  37-בעיר ו

בהרה חשובה לגבי הנתונים: אני לא יודעת כמה מכם המון(. בהזדמנות הזו צריך לספק גם ה
"ישיבה קטנה תומכי תמימים". מדובר  -יודעים, אבל באור יהודה פועלת ישיבה תיכונית שנקראת

 79בישיבה שאף אחד מתלמידיה הוא לא תושב העיר והיא לא מגישה לבגרות. המשמעות: 
(. זה נתון, זו 01% -מורידים ב -ע"חתלמידים שבאופן אוטומטי מורידים את אחוזי הזכאות )בתש

עובדה. אבל גם צריך להכיר אותה. בנוסף, פועל בעיר בית אקשטיין. רובם ילדינו, את כולם אנחנו 
אוהבים, אבל צריך להבין שלא בכל עיר קיימת מסגרת לחינוך מיוחד. אף אחד מהתלמידים לא 

נחנו מעדיפים לתת מסגרת לחינוך ניגש בגרות, וזה בסדר. אנחנו אוהבים ומחבקים את כולם. א
 מיוחד כאן בעיר ולא לשלוח אותם ללמוד מחוץ לעיר, גם במחיר של ירידה באחוזי הזכאות.

 
נושא נוסף שאנחנו משקיעים בו המון ואנחנו רואים תוצאות הוא צמצום הנשירה מבתי הספר. 

לעצמי למטרה  אני יודעת שזה לא נושא שסקסי לדבר עליו כמו זכאות לבגרות, אבל שמתי
שנים אחוז הנשירה  7להפחית את כמות הילדים שבמקום ללמוד, מסתובבים ברחוב. עד לפני 

אחוז. זה אחוז שהוא גבוה משמעותית מהממוצע הארצי. באמצעות  0.5מבתי הספר עמד על 
כניות רבות שהפעלנו בעיר ובשילוב כל הגורמים, דאגנו לכך להפחית כמעט למינימום האפשרי ות

אחוז לפני שלוש שנים אנחנו הפחתנו את הכמות  0.5-אחוז הנשירה שהלך וירד משנה לשנה. מאת 
זה אחוז בלבד, ואנחנו ממשיכים להשקיע ולפעול לכך שהאחוז הזה ימשיך וירד.  1.8 –הזו בחצי 

המקום להודות למחלקת החינוך, לדלילה מנהלת אגף החינוך לצוות שעובד איתה ולצוותים 
 יום יום הם אלה שעושים את העבודה האמיתי מול תלמידים בית הספר. שב םהחינוכיי

 
ונכון, יש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים על הפרק, כשאחד הבולטים שבהם הוא להגדיל את כמות 

כניות החינוכיות, ויחידות לימוד. אנחנו משקיעים הן בכוח האדם והן בת 5-הניגשים לבגרות ב
חינת אחוזי הזכאות לבגרות, אנו נראה את התוצאות השנה, כך וכפי שהבטחתי בשנה שעברה שמב

כמות הניגשים לבגרות תוכפל ותשולש.  –אני מבטיחה שבשנה הבאה ובייתר שאת בעוד שנתיים 
יחידות מתמטיקה  5תלמידים למדו למשל  00איך אני יודעת? אני רואה את הנתונים. אם השנה 

 75שזה יותר מפי שניים, ובשכבת י' אנחנו רואים תלמידים,  95בי"ב, בשכבת י"א אנו רואים 
 07תלמידים שזה יותר מפי שלושה. והכמות הזו רק תלך ותגדל. אותו הדבר בדיוק לגבי אנגלית. 
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ובכיתה י'  93 –יחידות באנגלית בכיתה י"ב, בכיתה י"א יותר מפי שניים  5תלמידים למדו השנה 
ר לעמלנו ואנחנו נמשיך לעקוב ולדאוג לכך שיותר תלמידים. אני בהחלט רואה שכ 41 –פי שלושה 

 ויותר תלמידים ילכו לאפיקים של הצטיינות ויגיעו להישגים.
 

לפני כשלושה שבועות, כידוע לכם, אירעה שריפה שהחלה מרמת פנקס והתפשטה גם לבתים 
בסקיא א'. לצערי הרב, השריפה, שהתרחשה ביום החם ביותר בשנה, תפסה באש מספר בתים 

יזוקו. מדובר באירוע חירום לכל דבר שהתרחש באזורנו ובדק את אופן העבודה של כל מערכי שנ
העירייה בשעת חירום. אני לא אכנס לנסיבות שבגינן פרצה השריפה מכיוון שהנושא נמצא עדיין 
בחקירה. יחד עם זאת, זה המקום להגיד תודה ולשבח את כל מערכי העירייה שפעלו וסייעו. אני 

שבאירוע מהסוג הזה מי שמנהל אותו הוא המשטרה ואנחנו כמובן מהווים גורם מסייע. מזכירה 
פיקוח מחלקת הנדסה, מוקד עירוני, יחד עם זאת, מן הראוי לשבח את העבודה של אגף שפ"ע, 

עירוני, השיטור העירוני, כמובן האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים, אגף החינוך, אגף הביטחון, 
זים קהילתיים, הדוברות וכדומה. כמו מכל אירוע, גם מהאירוע הזה אנו נלמד "נפגשים" מרכ

ונפיק את הלקחים הנדרשים כדי להשתפר ולהיות אף טובים יותר, אבל די היה מלשמוע את נציגי 
המשטרה ופיקוד העורף והתשבוחות שהם הרעיפו על היערכות העירייה והמוכנות שלה לשעת 

ן כי שישה בתים נפגעו ואנו ממשיכים ללוות את אלו שביתם נפגע חירום. במסגרת האירוע אציי
בכל הדרוש להם ובמסגרת האפשרויות העומדות לרשותנו. במהלך האירוע, נשמעה גם ביקורת 
סביב השאלה האם העירייה לא הייתה צריכה לנקות את השטח הסמוך לבתי התושבים, 

היא לא. העירייה לא מנקה שטחים שלטענתם הוא זה שגרם לכך שהבתים עלו באש. התשובה 
פרטיים, והאחריות של השטחים הפרטיים היא בידי התושבים בלבד. כמובן שככל ופונים אלינו 
ומתלוננים על שטח פרטי של מאן דהוא, אנו שולחים את הפיקוח העירוני לתת התראות לניקיון 

וקו, נוקשו וטופלו השטחים הפרטיים. יודגש כאן כי השטחים הציבוריים הסמוכים לבתים נ
 למעלה מחודש לפני השריפה. 

 
במהלך חודש יולי ציינו ברחבי העיר עשרות אירועים ופעילויות לכל הגילאים ומכל  -אירועי הקיץ 

הסוגים. השנה שמנו דגש על אירועים בתוך השכונות ואני שמחה לראות שהתושבים שלנו 
דגניה, גן  -סיפור בשכונות הוותיקות  מצביעים ברגליים ומגיעים בהמוניהם. התקיימו גינות

הבנים, גינת יסמין, גינת רמז והשבוע נגיע גם לגינת מילווקי. התקיימה ארוחה בלבן מטעם 
"נפגשים" בגינת דגניה. התקיימו אירועים גדולים בפארק נווה רבין ובפארק נווה סביון. וזה עוד 

ל, אירועי "נפגשים" ברחבי העיר בלי שהזכרתי אירועים שמתקיימים במרכז מורשת יהדות בב
, אירועים לנוער, אירועים לצעירים, אירועים בבריכה וכדומה. בקרוב נצא 01במסגרת קיץ 

בפרסום להמשך תכנית אירועי הקיץ. זה הזמן להזכיר את הפעילות הנפלאה שהחלה לפני מספר 
יה. הפעילות ביוזמתו שמיועד לצעירי העיר באיזור התעשי -בר הגלרייה  -שבועות עם יצירת בר 

של סגני וממלא מקומי, אלירן אליה, נועדה בראש ובראשונה להחיות את איזור התעשייה הדרומי 
בשעות הערב ולספק מענה שכל כך חסר לצעירי העיר. גם במרכז קזז לצעירים מתקיימות 

זמנים פעילויות רבות, וזו ההזדמנות להזכיר שכל האירועים מופיעים באתר העירייה. אתם מו
להתעדכן ולהגיע. זו הזדמנות לעדכן גם שהחלטנו לפתוח את ימי חמישי בבריכה העירונית 

 שקלים בלבד במהלך חודש אוגוסט. 91-לתושבי העיר ב
 

סיימנו שבוע שעבר את הקייטנות, אני מזכירה לכם, שלפני חודשיים הייתה פה ישיבה סוערת 
מספר הנרשמים בסה"כ לקייטנות מבית ספר של ואחרי הישיבות ואחרי ההפגנות ואחרי הכול,  ה

ילד לעומת  9,149החופש הגדול דרך קטנות של גני הילדים דרך הקייטנות המיוחדות עמד על 
שנה שעברה. גידול משמעותי משנה שעברה. גם היום פועלת קטנה מיוחדת באוגוסט למי  0,811

נפגשים מרכזים קהילתיים על שכן רצה קייטנה גם של הכנה לכיתה א'. וזה המקום להודות ל
 ההפעלה של הקייטנות.  

 
 

תכנית רחוב  083/700-888הצטרפות העירייה כמגישת תכנית איחוד וחלוקה מס'  – 1סעיף 
  העצמאות אור יהודה9

 
 ראש העירייה:

 אני מבקשת ממהנדסת העיר להציג את הנושא.
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 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
 מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול. 
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 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו ליאת 
שנים להוצאת היתר בניה  01: התכנית המאושרת קובעת מנגנון התכלות של 07משנה את סעיף 

 ראשון.
בודדים. אנו לא יכולים להנמיך או כנית אלא לעשות שינויים אנחנו לא יכולים לשנות את התו

התוכנית כולה, שזה מעט מאוד.  מ' על 511-נון אלא רק להוסיף כלהגביה קומות או לשנות תכ
הכנסנו בתוכנית שיפור של השטחים המיועדים למבני ציבור. יש שטח שמיועד למבנה העירייה, 

קומות מרתף, לעומת זאת,  3קומות מעל הקרקע, ו  05סביר, מותר לבנות לא התכנון  בפועל
בכך  התכנוןולכן ניסינו לשפר את  רייה מותר לבנות רק את הספרייה הקיימת.במגרש של הספ

כדי שאפשר יהיה בשלב ב ואיחדנו אותם מבחינת השטחים,שלקחנו את כל השטחים החומים 
עביר שטחים ממגרש למגרש וכדי שלא נרד לשבע קומות מרתף מאחר וזה הוצאת ההיתרים לה

 לא ריאלי. 
חתימות מהדיירים ולכן המטרה של תוכנית איחוד וחלוקה זה  011%לצורך הריסת בניין נדרש 

לסיים את ההליך הסטטוטורי והטכני עד לשלב שהם יכולים להגיש בקשות להיתר. ידוע לנו על 
הרבה דיירים שמאוד רוצים את התוכנית ולכן אנחנו צריכים לאפשר להם את היכולת לבצע את 

והטכניים. בשלב זה אני לא יכולה  םההליכים הסטטוטורייהפינוי בינוי ולכן צריך לסיים את כל 
לשנות את התוכנית, כפי שאמרתי, תוכנית איחוד וחלוקה לא משנה את התוכנית המאושרת, אלא 

אם שום  9195מייצרת מגרשים חדשים שעליהם אפשר להוציא היתרי בניה. בסופו של יום, עד 
 . היתר לא ייצא, כל התוכנית הזאת תיגנז ונצטרך להתחיל הכול מההתחלה

 
 ראש העירייה:

מנהל פרויקטים  –יועמ"ש הועדה לתכנון ולבניה, נתי רייכר  –נמצאים איתנו עו"ד גל אוהב ציון 
 יועץ כלכלי לוועדת בניין עיר, אתם מוזמנים להפנות אליהם שאלות.  –ואלי אריאלי 

 
 ניסים ארביב:

אני בעד התחדשות עירונית.! אני חושב שנוצר פה מצב אבסורדי שמתחלק לשלוש, הראשון שיש 
פה תושבים שבויים ואני רוצה לדעת האם חוקית אני יכול לאשר לאנשים לבנות, לא לקחת מהם 
היטל השבחה כי זה בעצם החלטה של הרשות, כאשר הם חותמים שבמידה והפרויקט הזה יוצא 

השיפוי שלהם יהא כמו הדירה הישנה ללא התוספת? שאלה שניה, וזה אליך, לפועל,  9195עד 
ליאת בן אבו, כל פעם מוצג לנו חלק מהתוכנית הזאת. אני חושב שצריך לפתוח את התוכנית 

אחוז  81, 41, 91ועד היום. יש לי פה ציטוטים ואפשר להגיד שלתוכנית הזאת יש  9101-הזאת מ
ההפקדה של התוכנית בוועדה המחוזית כמה חתימות היו הלכה חתימות, אני רוצה לדעת ביום 

חתימות, זה  41%למעשה בתיק עם אותו תאריך והכל. זה אמור להיות בתיק העיריה. היה והיו 
אחד. היה ולא היו, הועדה המחוזית דנה בתוכנית לא חוקית. דבר נוסף, אתה בוודאי תאמר 

ך בחתימת דיירים. אם כך, תראו לי בבקשה מתי שהעירייה הצטרפה כיזמית ועל כן התייתר הצור
העיריה הצטרפה כיזמית, למה היא הצטרפה כיזמית ואם היא הצטרפה כיזמית, מה היו 

 שנים לאשר תוכנית, כנראה לא רק לי יש פה דברים שמפריעים.  5הסייגים? אם לקחו 
תכתובת ארוכה  כמו כן, יש פה כמסמך במייל שנשלח לאירנה, מבקשים לקבל חתימות. יש פה

, ביקש תושב: 90.5.9103מאוד שאני לא נכנס אליה אבל כנראה שנכון ליום כתיבת המייל הנ"ל, 
"אירנה שלום, בהמשך לשיחתנו אני ממתין לקבלת מסמך חתימת התושבים או אישור כפי 

, 710שהבטחת לבקשת מסמך חתימות תושבים מהיזם. בנוסף, אבקש מסמך הקצאות לתא שטח 
ראש, התושב". התשובה שמתקבלת: "תושב שלום, לפי בקשתך בקשר לפינוי בינוי רחוב בתודה מ

העצמאות בנושא חתימות הדיירים בהסכמה לתוכנית, פניתי לעו"ד היזם, שירלי פרזן, היא 
, הווה אומר, 9103-". תאריך המייל בטרם קיבלנו חתימותשהבטיחה להעביר לוועדה חתימות, 

", שוב, לאחר אישור 3.5.9103ק קיבלנו מכתב משירלי פרזן מתאריך לאחר אישור התוכנית. "ר
התוכנית "שמפורט שביום הגשת התוכנית המפורטת המתוקנת )טרם הוגשה( תקבל הועדה מסמך 

 55%המפרט את אחוז החתימות בפרויקט שבנדון ומציינת שנכון לתאריך המכתב שלה קיימים 
של מתחם זה, בברכה, אדריכלית אירנה דנצ'נקו  יחידות 098מתוך  39מכלל המתחם. דהיינו, 

 מנהלת תכנון העיר". 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
. בשנת 9105, עברה ועדה מחוזית ואושרה בספטמבר 9101תוכנית הפינוי בינוי עצמה החלה בשנת 

במייל הוגשה תוכנית איחוד וחלוקה שהחלה הליך ובסופו של דבר בוטלה. כל ההתייחסות  9103
. אם היו שואלים את אירנה לגבי 9103שהוגשה בשנת  שאתה מציג זה לתוכנית איחוד וחלוקה
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החתימות המקוריות בתוכנית עצמה, ולא לגבי התוכנית איחוד וחלוקה, היא הייתה שולחת 
אתכם לוועדה המחוזית, כי הם אמונים לבדוק את הדברים האלה, כולל החתימות והבעלויות, 

שחתם אכן חתם ולא שכן / דייר / בעל זכות בנכס ולכן כל השיח על התוכנית ולוודא שמי 
המחוזית. מה שהם אמרו זה  ההמקורית שאושרה לא בשולחן הזה, אתה מוזמן לפנות לוועד

המחוזית יועץ משפטי, יש שם צוות, עם כל הכבוד, בכיר מאוד שבודק  המשפט מטופש, יש לוועד
להגיד הכל, הם עדיין בודקים אותנו ולהוכחה יש לנו תוכניות  יכולים האת הדברים, אנו כוועד

 עכשיו שהם בודקים כל נושא. 
התשובה הזאת הייתה לגבי תוכנית האיחוד וחלוקה. לפני כחצי שנה היא הוגשה מחדש עם כל 

 השינויים שדיברתי עליהם. יש קלסר שלם של צילומי חתימות, המקוריות נמצאות אצל אירנה. 
 

, יש לנו צוות שלם שעובד לבדוק את הדברים האלה. הצוות קורא, מסתכל ובודקים בנוסף לכך
 שזה דייר בנכס ולא משכיר ולא שכן ולא שום דבר אחר. 

 
 יחיאל מושייב:

 אני בעד שיתחילו לבנות אבל אני רוצה לדעת דברים. 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
רפה. אני מציעה, ראש העיר, שנקרא לדוד יוסף שאלת לגבי איך העירייה הצטרפה כשהיא הצט

ונשאל אותו איך הם הצטרפו כמגישים בתוכנית, לי אין תשובה. אני יודעת מה אני עשיתי ומה 
ליאת עשתה ואנחנו הבאנו את זה למועצה כדי שאף אחד בעוד שנים לא ישאל את השאלה הזאת. 

 אנחנו הבאנו את זה למועצה את ההליך ואת המדיניות. 
 

 ניסים ארביב:
אני יודע שהתוכנית אושרה לפני שהיית ואין לי ביקורת אישית עליך. העירייה לא הצטרפה 

 כיזמית מה שאומר שלא התייתרו חתימות הדיירים. 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
עיריית אור יהודה וגם אורי דורי  –התוכנית מהיום הראשון שלה, בתקנון רשום שמגישי התוכנית 

 חברה להנדסה. 
 

 ניסים ארביב:
 האם זה עבר החלטת מועצה? 

 
 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 רשויות שלמות מצטרפות כיזם בלי דיון במועצה. 
 

 ניסים ארביב:
 מי מחליט אם ברשויות אחרות אם העירייה מצטרפת או לא? 

 
 העיר:מהנדסת  –אדר' ליאת בן אבו 

 ראש העיר, הועדה. 
 

 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב
 פעם דברים היו אחרת. הרשות המקומית הצטרפה מהיום הראשון וככה קידמו את התוכנית. 

 
 ניסים ארביב:

 התקבלה החלטה שהעירייה מצטרפת כמגישה לתוכנית.  9101בשנת 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
זה לא מה שאמרנו. אמרנו שמהיום הראשון התוכנית הזאת ביחד עם העירייה, זה לא אומר 

 שהתקבלה החלטה. 
 

 ניסים ארביב:
 האם ברגע שהצטרפתי כמגיש לתוכנית התייתרה הסכמת הדיירים? 
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 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
 נכון. 

 
 

 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב
 לחוק התכנון והבניה, עירייה יכולה ליזום תוכנית ולהגיש תוכנית בכל מקום בעיר.  59לפי סעיף 

 
 ליאת מועלם:

 אם יש מצב שבניין אחד חותם ושניים לא? 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
אני רק אשלים לעניין התוספת, רשות הרישוי יכולה להוציא היתר בניה רק על פי תב"ע תקפה. 

ם בתב"ע התקפה הבניין רשום להריסה, אין לו תוספת זכויות בניה. הדבר היחיד שהוא יכול א
לעשות הריסה. זאת אומרת שאני לא יכולה לאשר היתר לתוספות בניה, רק להריסה. אם היינו 

אז אולי, אבל היום לא ניתן כי הועדה עובדת לפי תב"ע תקפה, אני לא  9105מדברים שבוע לפני 
 ציא היתר בניה למעט רק להרוס. יכולה להו

 
 ניסים ארביב:

 ברגע שהתקבלה החלטה לתוכנית שונתה התב"ע?
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
 כן. 

 
 ניסים ארביב:

, התוכנית הזאת לא תאושר. 35%, כלומר כל עוד לא משיג היזם 35%-היום העברנו כאן החלטה ש
מכלל המתחם ואז הרבה  35%אני חושב שלא צריך להעלות את זה לשולחן העיריה עד ליזם יש 

התושבים כלואים  9195יותר קל לנו גם לעמוד מול התושבים. הדבר השני, הפועל היוצא שעד 
  בדירות שלהם.

 
 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 נכון. 
 

 ניסים ארביב:
אני רוצה לדעת איך אני הופך את הקערה על פיה ולבטל את התוכנית. איך אני כרשות יכול לעשות 

 את זה? 
 

 ראש העירייה:
אל תגיד כרשות, הרשות לא רוצה. אתה יכול לדבר בשמך כחבר מועצה. הרשות לא רוצה, הרשות 

 ת. בעד התוכני
 

 ניסים ארביב:
 גם אני בעד התוכנית. 

 
 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב

כדי להגיש תוכנית שמבטלת את התוכנית הקיימת, התוכנית בסמכות ועדה מחוזית ולא ועדה 
 לחוק התכנון והבניה.  023מקומית, אחר כך אפשר לתבוע את העירייה לפי חוק 

 
 ליאת מועלם:

שלא  91%הסכמת דיירים, אבל אמרת שאם יש  011%ציינת קודם שאנו רוצים שתהיה לנו 
 מאשרים, בעיקרון אפשר לגשת ולתבוע אותם. 

 
 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

לא, זה בהיתר בניה. יש מה שנקרא חוק הדייר הסרבן, זה אומר שאם בבניין אחד ספציפי מעל 
, יש הליך משפטי שנקרא חוק הדייר הסרבן, שהולכים לבתי לא רוצים 91%רוצים ורק  81%
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או לא. זה הליך פר בניין,  91%-משפט, זה הליך ארוך ובסוף בית המשפט קובע אם לכפות על ה
 הליך ארוך והוא לא בשלב הזה. זה לא בשלב הזה של הפינוי בינוי אלא בשלב של ההיתר. 

 
 
 

 ליאת מועלם:
פר בניינים שצריכים לאשר ביחד או שזה פר בניין? מה קורה השאלה אם הפרויקט הזה בא למס

 כאשר בניין אחד מאשר ושני בניינים לא מאשרים או להיפך? 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
 7-מתחמים ועוד שטחים ציבוריים, אני מדברת על המגורים עצמם. יש כ 4התוכנית כוללת 

ביחד. בתיאוריה מתחם שלם צריך להוציא היתרי  בניינים כל מתחם. המתחמים אמורים לעבוד
בניה ולא בניין לבד אבל גם את זה אפשר לחלק, אפשר להוציא היתר לבניין אחד וכן הלאה ליתר 

 הבניינים. בגדול, זה אמור לעבוד כמתחם. 
 

 ניסים ארביב:
חמים, מת 4-אני רוצה לשאול עוד שאלה וזה נוגע לבריאות התושבים. היה ומחלקים את זה לכ

מתחם אחד יוצא לבניה והשאר מתנגדים, אני שם את התושבים באתר בניה לאורך זמן מאוד 
 ממושך, יש לכך השלכות בריאותיות. האם אנחנו כעירייה שמים איזשהם סייגים? 

 
 ראש העירייה:

 היית ברחוב התמר במונסון? 
 

 ניסים ארביב:
 כן. 

 
 ראש העירייה:

כדי להניע מהלך התחדשות עירונית, צריך לקחת צעדים אחורה כדי להתקדם קדימה. ברגע 
 שבניין אחד יעמוד, כל השאר יעברו לשם ויפנו מהר מאוד את המקום. 

 
 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

המתחמים הם מצפון לדרום או מדרום לצפון, אין משהו באמצע, הם חייבים לעשות את זה 
 מקום יהיה אתר בניה המון זמן כי כל התחדשות עירונית חייבת לעשות כזה דבר. ברצף. ה

 
 ליאור אגאי:

 יש פה אנשים שרוצים למכור את הדירה ולא יכולים. 
 

 ראש העירייה:
 נכון, זה החוק. 

 
 יחיאל מושייב:

 אבל זה מדיניות של העירייה. 
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 סת ישראל מחוקקת חוקים. זה חוק ורק כנ

 
 יחיאל מושייב:

 אני אשנה את החוק בכנסת. 
 

 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב
התוכנית היא תוכנית שמשביחה את ערך הנכסים הקיימים במתחם ולכן יש היטל השבחה במכר, 
הועדה המקומית אין לה סמכות לפטור תושב מהיטל השבחה, רק לועדת הערר יש אפשרות 
כזאת. היטל ההשבחה, ברגע שיוצאו היתרים במתחם, היטל ההשבחה עובר ליזם והוא צריך 

 . להתמודד עם הועדה המקומית
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 ליאור אגאי:
שכונת נווה סביון, הבתים מול המתחם, האם יש להם אפשרות להתנגד או לתבוע את העירייה על 

 פגיעה באיכות החיים? 
 

 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב
. בזמנו הוגשו 023, יש שלוש שנים להגשת תביעות לפי סעיף 9105התוכנית אושרה בשנת 

בתוכנית הפינוי בינוי המאושרת, לא מכיר  023התנגדויות לתוכנית. מי שרוצה לתבוע לפי סעיף 
שנים. אם היזם יגיש בקשה להיתר שכוללת הקלות,  7את הזמנים, אבל ניתן להגיש תביעות תוך 

 התנגד. ניתן יהיה ל
 

 עופר בוזי:
 גל, תחדד בתנאים למתן ההיתר לגבי החתימות של הדיירים. 

 
 :יועמ"ש הועדה – ציון-עו"ד גל אוהב

 011%חתימות דיירים, ללא  011%-החוק במדינת ישראל קובע שעל מנת להרוס בניין יש צורך ב
 חתימות לא ניתן להרוס את הבניין. 

 

 ראש העירייה:
 ? מי בעד

ליאת שוחט, ליאת מועלם, אלירן אליה, יוסי סויד, ציון גזלה, הבטמו אייאיו, שלמה זלמן  בעד:
 סויונוב, יחיאל מושייב, ז'אנה כהן, עופר בוזי, ימית קרקוקלי ואברהם בורוכוב . 

  .אגאי וליאור ארביב ניסיםנגד: 
 

-555' הצטרפות העירייה כמגישת תכנית איחוד וחלוקה מסאת  המועצה מאשרת החלטה:
  תכנית רחוב העצמאות אור יהודה. 1532711

 
 זיו גדון, נתי רייכר, אלי אריאלי, גיל אוהב ציון וליאת בן אבו עזבו את הישיבה9 

 
 

 אישור תב"רים – 7סעיף 
 

 ראש העירייה:
  .95/3/9102במייל ביום מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם 

 ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר. 
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 ראש העירייה: 
מקורות מימון:  .₪תכנון ויעוץ שונים הגדלת תב"ר בסך מיליון  0593תב"ר לאשר הגדלת ת מבקש

  קרנות.
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 ניסים ארביב:

 האם יודעים על איזה יועצים מדובר?
 

 גבריאל:רו"ח גיל 
מדובר בתב"ר כללי, אנו לא פותחים תב"ר לפני שאנו בודקים היתכנות היישום שלו. טרום ביצוע 
הפרויקט אנו צריכים לפתוח תב"ר, ברגע שאנו בוחנים את ההיתכנות שלו, אנחנו צריכים תב"ר 
כללי שאנחנו שמים שם את העלויות. והיה ולאחר ביצוע הפרויקט מתברר שצריך לבצע את 

 ויקט, אנחנו עושים העברת עלויות מהתב"ר הזה לתב"ר הפרויקט. הפר
 

 ניסים ארביב:
 אישרנו את זה לפני מספר חודשים. היה שם מיליונים. 

 
 עופר בוזי:

 או שהם מבשילים לידי פרויקט ואז מוצאים תב"ר או שהם לא מבשילים. 
 

 ליאור אגאי עזב את הישיבה9
  

 יצאה מהישיבה9 כהן ז'אנה 
 

 העירייה:ראש 
 ניסים, אתה מוזמן מחר להגיע לגזברות לראות עבור מה נוצל מהסכומים הקודמים שאושרו. 

 
 ניסים ארביב:

 אני מציע שפעם בחצי שנה תשלח לנו מה נוצל. 
 

 ראש העירייה:
 כאשר מבוקשת הגדלה תצטרף את הרשימה מה נוצל ומה נשאר. 

בכל המתחם הזה אנחנו מסיימים את הפרויקט. בסיור שהיינו  0.2-לדוגמא, הלכנו לסעדיה גאון, ב
 שם ראינו שיש צורך בשיפוצים נוספים וזה מהסל הזה של התב"ר. 

 
 ליאת מועלם:

קיבלנו את הדוגמא הזאת גם בועדת הכספים, אנחנו רוצים לדעת לאיזה פרויקטים נוספים הכסף 
 הזה מיועד. 

 
 ים ארביב:ניס

 אם יש לך פרויקטים עתידיים מתוכננים עבור הכסף הזה, תוציאו לנו עדכון פעם בחצי שנה. 
 

 ראש העירייה:
 מי בעד? 

 פה אחד9  בעד:
 

 .₪תכנון ויעוץ שונים הגדלת תב"ר בסך מיליון  0593תב"ר  הגדלת אתהמועצה מאשרת  החלטה:
 
 

 ראש העירייה: 
מקורות  .₪ 4,741,455הסכמי גג מבני ציבור  הגדלת תב"ר בסך 0455תב"ר מבקשת לאשר הגדלת 

 רמ"י.  מימון:
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 
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 מי בעד? 
 פה אחד9  בעד:

 
הסכמי גג מבני ציבור  הגדלת תב"ר  0455תב"ר  הגדלת אתהמועצה מאשרת  החלטה:

  .₪ 4,741,455בסך
 
 

 ראש העירייה: 
. ₪ 4,348,700הסכמי גג ישן מול חדש הגדלת תב"ר בסך  0454תב"ר לאשר הגדלת  תמבקש

 .₪ 0,032,258רמ"י  ₪ 7,558,747קרנות  מקורות מימון:
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 ניסים ארביב:

אני צריך  חודשים, העברה של הסכם גג ישן מול חדש. למה מהקרנות שלי 7אותו סעיף עלה לפני 
 לתת כאשר הסכם הגג כולו ממומן? 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו מקבלים בהתאם לשיווקי הדירות. ברגע שדירה משווקת רמ"י נותנים לנו הרשאה 
. התנאי הוא שהיחס יהיה רבע מול ₪ 7,111-תקציבית, שזה משקף השתתפות של כל דירה כ

, זה נכנס לפול והוא לטובת הקטנת הפער בין העיר 2,111ואנחנו  7,111שלושת רבעי, הם נותנים 
ברגע שיש לנו את הכסף, אני מחויב להקצות כסף מהקרנות. אני לא מחויב הישנה לעיר החדשה. 

 להשתמש בזה אבל אני כן מחויב לשים את הסל הזה לפרויקטים עתידיים שיהיו. 
 

 ניסים ארביב:
 זה חלק מהמיליארד וחצי שאנו מקבלים במסגרת הסכם הגג?  7,5558,111-ה
 

 רו"ח גיל גבריאל:
 מלש"ח.  4.3-זה חלק מהכ

 
 ראש העירייה:

יהדות קנדה שאנו עושים את הציר המערבי, אנחנו לא רוצים שהרחוב יקבל רק מצד אחד את 
הפיתוח, אנחנו הולכים גם לצד השני, אז בסל התכנונים מתכננים את השיפוץ של הצד המזרחי, 

 זה מהמיליון הקודם שאושרו והביצוע יהיה מתוך התב"ר הזה. 
 

 ניסים ארביב:
 מה שמאושר לבין מה שמבוצע בפועל.  נוצר פער בין

 
 אלירן אליה יצא מהישיבה9 

 

 רו"ח גיל גבריאל:
 סקירה כל כמה חודשים לגבי סגירת פרויקטים. אפשר לתת  

 
 ראש העירייה:

 מי בעד? 
ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, הבטמו אייאיו, שלמה זלמן  בעד:

 סויונוב, ציון גזלה, יוסי סויד, ליאת מועלם, ניסים ארביב. 
  .מושייב יחיאל נמנע:

 
הסכמי גג ישן מול חדש הגדלת תב"ר בסך  0454תב"ר  הגדלת אתהמועצה מאשרת  החלטה:

4,348,700 ₪. 
 

 לישיבה חזרה כהן ז'אנה 
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 ראש העירייה: 
גנים )סעדיה גאון( הגדלת תב"ר בסך  9מכתב מאליהו תוספת  0555לאשר הגדלת תב"ר  תמבקש

 מש"ח.  מקורות מימון: קרנות )אם יאושר מימון משרד החינוך יעודכן בהתאם( 9.5
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

גנים נוספים שיהיו  9גנים בעבר במועצה, אנו מביאים לאישור תב"ר נוסף של  9ר של אישרנו תב"
גנים. לפני כחודש גלעד, אלי ואני היינו במשרד החינוך על מנת לוודא  4במתחם ההוא בעצם 

שנקבל את המימונים בגין הפרויקט הזה. הגשנו את החומרים, הם נבדקו במשרד החינוך, אבל 
הבניה למועד המימון. לא נטרקה הדלת, אמרו לנו שיממנו אותנו אבל זה ייקח  יהיה פער בין מועד

זמן. אנו מבקשים מכם אישור מימון מתוך הקרנות ובמידה ונקבל את המימון, נביא את זה 
 למועצה ונעשה שיפטינג.  

 
 ניסים ארביב:

 מלש"ח?  0.5מה גודל הגנים שכל גן עולה 
 

 גלעד אורן:
בגדול, עלויות של כל מבנה זה נגזרת של כמות המטרים שנבנית. ככלל אצבע, בדרך כלל שתי 

שקל למטר לפני מע"מ, לפני תכנון, ניהול  4,411מ', עלות בניה היא סביב  951כיתות גן הוא בערך 
שקלים למטר וזה לא כולל את נושא הפיתוח, שכולל  5,111-פרויקטים וכיוצ"ב. אנו עומדים על כ

מטר  955מלש"ח שזה  0.5כיתות גן הוא סביב  9-תקני משחק, גדרות, חומות, הצללות. הבינוי למ
ועוד כחצי מלש"ח לכיתת גן שזה כולל מתקנים והצללות. במקרה דנן בסעדיה גאון זה עולה טיפה 
יותר יקר מאחר ומדובר במבנה של שתי קומות, צריך לעשות מעלית ומדרגות חירום ורחבת 

אבל אין בעיה להציג לך את המפתחות  955-דילה את השטח ולכן המטרז' הוא יותר מהלובי שמג
 של הנושא הזה. 

 
 חזר לישיבה9 אליה אלירן 

 
 ניסים ארביב:

 . 0,551,111-אני הגעתי ל
 

 גלעד אורן:
 ומשהו שקל למטר.  911-לא חישבת את הפיתוח, דשא, גומי, הצללות שזה סדר גודל של כ

 
 א מהישיבה9 יצאייאיו הבטמו 

 
-41,111-אנחנו עושים גומי לבטיחות, דשא סינטטי, הצללות, מתקני משחק שרק זה עולה כ

 שקל. אני יכול להציג לך את כתב הכמויות. אתה גם מוזמן בכל מקום בארץ.  51,111
 

 ראש העירייה:
 מי בעד? 

  פה אחד. בעד:
 

גנים )סעדיה גאון(  9מכתב מאליהו תוספת  0555תב"ר  הגדלת אתהמועצה מאשרת  החלטה:
 מש"ח.   9.5הגדלת תב"ר בסך 

 
 עופר בוזי יצא מהישיבה

 

 
 9 /101הצגת דוח ריבעוני ראשון לשנת  - 4סעיף 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

עמידה ביעדים של  האלש"ח, אני חייב לומר שהיית 93סיימנו את הרבעון הראשון בעודף של 
מלש"ח. יש לנו שיפור של אחוזי גבייה לעומת רבעון מקביל  70.5גביית הארנונה פיגורים ושוטף, 
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מלש"ח, וכפי שאני רואה את הרבעון  075בסך של  9102. היתרות שלנו בבנקים לסוף מרץ 9108-ב
 השני, גם הוא יסתיים באיזון ולא בגירעון. 

וזה  9102השנה נראית, אין שום סיבה שנהיה בגירעון בשנת השורה התחתונה, שכמו שתחילת 
 נראה שזה הולך לכיוון טוב. 

 
 ראש העירייה:

 כל הכבוד לצוות הגזברות. 
 
 

 מצגת פרויקט עיר חכמה באור יהודה9 - 8סעיף 
 

 ראש העירייה:
 הסעיף נדחה לישיבה הבאה. 

 
  הנחת הסדרי פשרה ע"י ועדת הנחות9 - 6סעיף 

 
 העירייה:ראש 

 .99.5.9102אני מניחה על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום 
 למחיקה.  ₪ 0,514,428לפקודת העיריות, בסך של  772חייבים לפי סעיף  5-אושר הסכם פשרה ל

 פנים. ן המועצה וטעונות אישור משרד הההחלטות מונחות על השולח
 

 הבטמו אייאיו חזר לישיבה
 

  חשבונות הבנק של בית הספר אור מנחם9 1-אישור שינוי מורשה חתימה ב -  3סעיף 
 

 ראש העירייה: 
 אחד לכספי הורים ואחד לכספי עירייה. –חשבונות בנק של הרשות  9יש  אור מנחם לבית ספר 
אבקש לאשר את שינוי מורשה החתימה בשני חשבונות  מהחלפת המנהלת רג'י אבני כתוצאה 

 הבנק.
אביבה , )מורשה החתימה השני בחשבון שלא משתנה זאת ענבל רחימיזאת  רג'ימי שתחליף את 

 .(חן אברמצייב מזכירת בית הספר
 

 ראש העירייה: 
 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:
 

חשבונות הבנק של בית הספר אור  9-המועצה מאשרת את שינוי מורשה החתימה ב החלטה:
 . מנחם

 

 חשבונות בנק רשותיים לשנת תש"פ לניהול כספי הורים בגנ"י9  85אישור פתיחת  - 5סעיף 
 

 ראש העירייה: 
חשבונות בנק רשותיים לשנת תש"פ לניהול כספי הורים בגנ"י  58אנו מבקשים לאשר פתיחת 

 מורשי החתימה הינם הגננות ויפית ולדמן שתחליף את אבי בללי  כנציג העירייה. 
 
 י בעד?מ

 פה אחד. בעד:
 

חשבונות בנק רשותיים לניהול כספי הורים  58מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת  החלטה:
 בגנ"י וכן החלפת מורשי חתימה.
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אישור רישום משכנתא למגדלי הים התיכון בהתאם לחוק הדיור המוגן )תיקון(,  – /סעיף 
 9 1015 -התשע"ח 

 
 ראש העירייה:

 מבקשת מהיועצת המשפטית להציג את הסעיף. 
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול. 
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 עופר בוזי חזר לישיבה
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 ניסים ארביב:
מה מגן על העירייה מפני תביעה? אם אני לוקח משכנתא ושם נכס כערבות, הבנק יכול לחלט את 

 הנכס. 
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
הדיירים לא לוקחים משכנתא, המשכנתא נחשבת כבטוחה לכספים של הדיירים. מי שרשום 

 אצלנו על הקרקע כבעל משכנתא זו החברה מגדלי הים התיכון ולא הדיירים. 
 

 דלילה אשכנזי עזבה את הישיבה9 
 

 שלמה זלמן סויונוב יצא מהישיבה 
 

המשכנתא יושבת על זכויות החכירה . 0225הקרקע של העירייה מוחכרת בהסכם חכירה משנת 
 שלהם. הם חוכרים לדורות של המקרקעין. 

 
 ניסים ארביב:

 מה קורה אם מגדלי הים התיכון פשט רגל? 
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
עירייה היא הבעלים של הקרקע, רישום המשכנתא הוא על זכויות החכירה של המגרש בלבד. ה

 ולחברה יש רק זכויות חכירה. 
 

 ניסים ארביב:
 האם יש מצב שבו יש אפשרות לתבוע את העירייה כתוצאה מאיזושהי סיטואציה שקורית שם? 

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 לא. 
 

 עופר בוזי:
 זה סעיף שמאפשר להם להתנהל מול הדיירים שלהם. 

 
 קרקוקלי:ימית 

 אם זה חוק למה צריך להביא את זה למועצה?
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
לפקודה ומביאים את זה לאישור המועצה  088למען הזהירות והסדר הטוב, אנו פועלים לפי סעיף 

 ברוב. 
 

 ימית קרקוקלי:
 זה מגוחך כי אנו לא יכולים להתנגד. 

 
 העירייה:יועמ"ש  –עו"ד שלומית שפינדל 

 אנחנו גם מביאים את זה לאישור משרד הפנים כי זה החוק. 
 

 עופר בוזי:
 בכל אופן העירייה לא חשופה לשום תביעה או נזק כספי. 

 
 ראש העירייה: 

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:
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רישום משכנתא למגדלי הים התיכון בהתאם לחוק הדיור המוגן  תרשאהמועצה מ החלטה:
 . 9108 -)תיקון(, התשע"ח 

 
 

  אישור חניות שמורות לסגני ראש העיר, למנכ"ל ולגזבר9 – 10סעיף 
 

 ראש העירייה: 
כפי שוודאי ראיתם, ברשויות מקומיות רבות ישנו מגרש חנייה המיועד לעובדי העירייה כאשר 

 העירייה שמורה חנייה לראש העיר וסגניו, מנכ"ל העירייה ובכירים נוספים.בקדמת בניין 
עם חניון המיועד לבאי הבניין ולא מסומנות חנייה לנבחרי  באור יהודה אין בניין עירייה מרכזי 

 העירייה או עובדיה הבכירים.
למנכ"ל אשר על כן, התבקשה ועדת התמרור להורות על הצבת תמרורים וסימון חניות שמורות 

 וסגני ראש העיר9גזבר העירייה , העירייה
אף שסימון חניות והצבת תמרורים מצוי בסמכות ועדת התמרור המקומית, מאחר שסגני ראש 

כדי להימנע מקבלת החלטה בניגוד עניינים ולמען ו הינם חברים בוועדת התמרורהיקרים העיר 
חניות, אנחנו הוספנו  4ההצעה מדברת על  מובא סימון החניות לאישור מועצת העיר. ,הסדר הטוב

 חניה אחת מתחלפת. 
 מסומנות על גבי המפה המצורפת לפרוטוקול. החניות 

 זה לא בא על חשבון הציבור, אנחנו שומרים על טובת הציבור. 
 אנחנו נגביל את זה עד השעה חמש. 

 
 שלמה זלמן סויונוב חזר לישיבה9 

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:

 
ר וחניה נוספת לגזב ,חניות שמורות לסגני ראש העיר, למנכ"ל המועצה מאשרת סימון  חלטה:ה

 מתחלפת. 
 
 

 אישור הארכת שרות של עובדת בתפקיד מלווה בהסעות מעבר לגיל פרישה9 – 11סעיף 
 

 ראש העירייה: 
יות . על פי הנח31העירייה ד.א. מועסקת בתפקיד מלווה בהסעות, מבקשת לעבוד לאחר גיל עובדת 

 משרד הפנים, עובד אשר מבקש להמשיך לעבוד, הנושא יובא לדיון ואישור מועצת העיר. 
 

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:

 
 המועצה מאשרת הארכת שרות של עובדת בתפקיד מלווה בהסעות מעבר לגיל פרישה. החלטה:

 
 

  עדכון הרכבי ועדות המועצה9 – 11סעיף 
 

 ראש העירייה: 
אני מביאה לאישור המועצה את החלפתו של ממלא מקום ראש העיר אלירן אליה, אני מחזירה 

 אלי את הסמכות לעמוד בראש הועדה לבטיחות בדרכים. 
 

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:

 עדכון הרכבי ועדות המועצה.המועצה מאשרת את  החלטה:
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  עדכון הרכב חברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית9 – 17סעיף 
 

 ראש העירייה: 
לפני כמה חודשים אישרנו את הרכב הדירקטוריון, אני רוצה להבהיר, החוק מחייב הרכב 
הדירקטוריון נציגות של כלל הסיעות. לא שמתי לב ששלושתנו מסיעה אחת ולכן אני מבקשת 

 להחליף את הבטמו בחבר דירקטוריון ולמנות את יחיאל מושייב כדירקטור. 
מוטי בן אברהם בקובי אבוקרט, מאחר ומוטי הוא דירקטור במי שקמה ואנחנו השני שמוחלף, זה 

 רוצים לאשר אותו להמשיך בקדנציה נוספת.
 

 מי בעד? 
 פה אחד.  בעד:

 
  עדכון הרכב חברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית.המועצה מאשרת את  החלטה:

 

אישור הארכת כהונה של מוטי בן אברהם כנציג העירייה  אני מביאה להצבעה סעיף נוסף,
 בדירקטוריון מי שקמה. 

 
 מי בעד אישור העלאת הסעיף? 

 פה אחד.  בעד:
 

 המועצה מאשרת לדון בסעיף נוסף לסדר היום. החלטה:
 

 מי בעד אישור הארכת הכהונה של מוטי בן אברהם כנציג העירייה? 
 

 פה אחד.  בעד:
להאריך את כהונתו של מוטי בן אברהם כנציג העירייה בדירקטוריון  המועצה מאשרתהחלטה: 

 מי שקמה. 
 

 ליאת מועלם יצאה מהישיבה

 
 עדכון נוהל הגשת הצעות לסדר היום ע"י חברי המועצה, כך שיכלול גם שאילתות9 – 14סעיף 

 
 ראש העירייה: 

 קיבלנו נוהל הגשת הצעות לסדר היום, לאור עומס העבודה צריך שיהיה נוהל מסודר. 
 אני רוצה להוסיף את השאילתות כך שיוגשו לרכזת ישיבות המועצה, הגב' מלכה מיכאלי. 

ניסים, קראתי את ההערה שלך לגבי סוף הישיבה הקודמת, אני מקבלת את ההערה שלך ולא 
להעסיק את הגורמים בעירייה במתן מענה לשאילתות שכל אדם  אגרר לרמה, אבל באופן שיטתי

אחר יכול לפתוח את ספר התקציב, את אתר העירייה ולבדוק, זה משהו מאוד דווקני, קנטרני 
 ויורד ברמה, אבל אנחנו על פי חוק נשיב לכל השאילתות. 

 
 ניסים ארביב:

 לענות תשובה?  האם יכול להיות מצב שבו מוגשת שאילתא, יכול האגף הרלוונטי
 

 ראש העירייה:
 לא, המנכ"ל קורא, מקבל את כל הנתונים ומשיב תשובה. זה מעסיק הרבה אנשים ולא מעט זמן. 

 
 

 ראש העירייה: 
 מי בעד? 

  פה אחד. בעד:
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עדכון נוהל הגשת הצעות לסדר היום ע"י חברי המועצה, כך שיכלול גם המועצה מאשרת  החלטה:
 שאילתות.

 ליאת מועלם חזרה לישיבה 
 
 

 התקשרות ללא מכרז לאספקת מוצרי מזון למועדוניות ומתקני רווחה9 – 18סעיף 
 

 ראש העירייה:
 מבקשת מהיועמ"ש להציג את הסעיף. 

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול. 
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 82מתוך  85עמוד 

 

 
 ראש העירייה: 

 יש שאלות?
 

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:

 
 התקשרות ללא מכרז לאספקת מוצרי מזון למועדוניות ומתקני רווחה.המועצה מאשרת  החלטה:

 

 

הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה ניסים ארביב ויוסי סויד: מצוקת  – 16סעיף 
 החנייה ברמת פנקס )הצעה ונוסח החלטה(9 

 
 ניסים ארביב:

 , אשר מצ"ב לפרוטוקול. 04.5.9102את השאילתא כפי שהוגשה לראש העירייה מיום  מציג
 



 82מתוך  86עמוד 
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 שלמה זלמן סויונוב יצא מהישיבה9 
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 ראש העירייה:
 אנו מסכימים לדון בשאילתא. 

 
 ימית קרקוקלי:

הבקשה המדוברת טעונה בחינה משפטית באשר להשלכותיה הרוחביות לגבי יתר האזורים בעיר 
 לקיים דיון ואף לא עקרוני במועצה. ולפניה רצוי שלא  אור יהודה

בנוסף יש צורך בחוות דעת מקדימה של יועץ תנועה לגבי רמת צפיפות החניה והשפעתה על מעבר 
של רכבי חירום, לרבות חוו"ד של יועץ התנועה לגבי הקצאת מקום חניה במתחם הזיתים שהיה 

 בניה מחויב בדין.ותתבצע זה יהא בהליך הקצאה נפרד טעון היתר 
 אי לכך ורק לאחר מילוי אחר כל המבוקש ניתן יהיה לקיים דיון אפקטיבי במועצה ולא קודם לכן.

 אני מזמינה אותך להצטרף לועדת התנועה. 
 

 ראש העירייה:
כי ועדת תנועה תדון בנושא ותגיש המלצות. במידה וזה נושא שיכול להתקבל במסגרת מחליטים 

ל שם. אם נצטרך להביא את זה לשולחן המועצה, זה יובא לדיון בשולחן ועדת תנועה, זה יתקב
 המועצה. 

 
 

שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: רכבים תפעולים המוחזקים  – 13סעיף 
 ע"י העירייה9

 
 . כמה רכבים תפעוליים מחזיקה העירייה?1

 מי החברה שזכתה במתן השרות? .2

 הרכבים אחר יום העבודה ?איפה מחנים את . 3

 . האם נערכת ביקורת על הרכבים ?4
 

 שלמה זלמן סויונוב חזר לישיבה9 

 ראש העירייה: 
 פנייתך הועברה לגורמים הרלוונטיים ולהלן התייחסותה.

 רכבים תפעוליים. 02העירייה מחזיקה  .0
החברה איתה התקשרה העירייה למתן שירות הינה החברה למשק וכלכלה של השלטון  .9

 המקומי.
בהתאם להנחיית מנכ"ל העירייה לשעבר, מר עופר תודר,  התבקשו העובדים הנוסעים  .7

ברכבים תפעוליים לצרכי העבודה, להחנות בסיום יום עבודה את הרכבים במתחם אגף שפ"ע 
 וזאת למעט במקרים חריגים באישור הממונה ומנכ"ל העירייה. 

קצין בטיחות הרכב של העירייה ובהתאם מדי תקופה נערכת ביקורת על הרכבים באחריות  .4
 לחוק ולהוראות היצרן.

  
 

 80:/1 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   

 


