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 18:06הישיבה נפתחה בשעה 
 
 

 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
 

 ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. 
 
בספטמבר. אני  1-אין ספק שהדבר המשמעותי שקרה כאן בחודשים האחרונים הוא ההיערכות ל -

מניחה שכל אחד מכיר את נושא פתיחת שנת הלימודים מהצד שלו, אבל היו פה כל כך הרבה נושאים 
עירייה והעובדים שלהם, המחלקות השונות בלטיפול וכל כך הרבה עבודה שבעזרתם של מנהלי 

הלימודים בהצלחה רבה. הסתובבתי בין בתי הספר, גני הילדים והמועדוניות  פתחנו את שנת
והייתה לי תחושת גאווה לראות מוסדות חינוך איכותיים, בתי ספר מטופחים, גני ילדים חדישים 

 שבמשך שנים הוזנחו וסוף סוף קיבלו טיפול ראוי לילדינו.רווחה לצד משופצים ומועדוניות 
 

אבל זו הזדמנות טובה עבורי חינוך, תציג את ההיערכות לשנת הלימודים. בהמשך דלילה, מנהלת ה
לברך כל אחד ואחת שעשה במלאכה. אגף החינוך, מנהלת הסכם הגג, תחזוקת מוסדות חינוך, אגף 
שיפור פני העיר, מחלקת הפיקוח, מחלקת ההנדסה, "נפגשים" מרכזים קהילתיים שמפעילים את 

ור העירוני, אגף הביטחון, הדוברות, כל זאת בניצוחו של מנכ"ל הצהרונים ומעונות היום, השיט
 העירייה אלי אהרוני וגזבר העירייה, רו"ח גיל גבריאל.
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 עופר בוזי וניסים ארביב הצטרפו לישיבה. 
 

אז זה נכון שהייתה צלמת שלא התאימה את עצמה לבית הספר שבו היא צילמה, אבל אני בטוחה 
בספטמבר, מצבנו טוב, ואנחנו רק נלך  1-ההפקה הזו שנקראת השאם זה הליקוי היחיד בכל 

 ונשתפר.
 
בנושא ייעוד הכספים לתב"ר יועצים על ידי חבר המועצה ניסים ארביב נשאלתי באחת הישיבות  -

 :על סך מיליון שקל. מדובר בין השאר בעבודות הבאות
 
 .ע העבודה. ייעוץ אקוסטי לשכונות הדרומיות + עריכת נספח אקוסטי + ביצו1
 הסדרת פיתוח, נוף ודרכי גישה למגרש שחב"ק ליד תיכון יובלים -. שירותי תכנון אדריכלות נוף 2
 ביצוע הדמיה לפרויקט ביה"ס יובלים -
 )שאגב מתחיל ביצוע מחר(.  תכנון מגרש חניה ליד רחבת העירייה -
 ליווי כלכלי לעירייה בתהליך מכירת שטח שוק גולדמן -
 קיים במגרש חניה ברחוב עזרא הסופר שינוי תכנון -
 כיתות גן 4ניהול ותכנון גני ילדים בנווה רבין )מצלאוי( + תכנון גני ילדים סעדיה גאון  -
 ניהול פרויקטים שונים -
 

 אני מזכירה שמדובר בתב"ר סל. ברגע שפותחים תב"ר משלו, ההוצאה עוברת לשם וזה מתקזז. 
 
ך בקמפיין כנגד עישון במוסדות ציבור, כל זאת במסגרת החוק העירייה יצאה בשבוע האחרון לדר -

הקובע כי אין לעשן במקומות  ,1983-למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון תשמ"ג
ציבוריים. מטרת החוק הוא למנוע עישון במקומות כמו היכל התרבות, היכל הספורט, אצטדיון 

י ילדים, גינות משחקים, ספריה ציבורית, תחנות אוטובוס, הכדורגל, משרדי העירייה, בתי ספר, גנ
מקלטים עירוניים, וכדומה. במהלך התקופה האחרונה פרסנו במקומות רבים שלטים לאיסור עישון 

 באוקטובר. 1-ואנו נמשיך לפרוס שלטים אלו בתקופה עד שתחל האכיפה ב
 

בר בנזק בריאותי, אנחנו אני קוראת לכל אחד ואחת מכם לשמש דוגמה. מעבר לעובדה שמדו
אנשים שנמצאים בסמיכות אלינו. רק כדי לציין, הקנס בעבור הציבור ומחויבים לשמור על בריאות 

שקלים, ואנו מתכוונים להקפיד על כך באמצעות יחידת השיטור העירוני  1,000עבירה כזו עומד על 
יבורי. הנושא מפורסם והפיקוח, כל זאת כדי לאפשר לתושבים שהות בריאה ונעימה במרחב הצ

בשלל אמצעי המדיה שעומדים לרשותנו, כולל בפלייר שהוצמד לארנונה כדי שאף אחד לא יגיד "לא 
 ידענו". 

 
 יחיאל מושייב:

 דיברנו שהפליירים יעשו במספר שפות. 
 

 ראש העירייה:
 אני מקבלת. 

 
העירייה. קשקוש. אנחנו קראתי גם תגובות של תושבים שאומרים שזו עוד דרך להעשיר את קופת 

מבצעים אכיפה במסגרת החוק, כפי שאנחנו מבצעים אכיפה כנגד עבירות מסכנות חיים בכביש, 
וכפי שאנחנו מבצעים דוחות על אי פינוי גללי כלבים, וכפי שאנחנו מבצעים דוחות על פינוי גזם שלא 

 ובה ואיכותית.במועד הוצאתו. כדי שכל אחד ואחת מכם יוכלו לחיות בסביבת מגורים ט
 
אירוע אחד לפנינו ואירוע נוסף אחרינו. ביום חמישי האחרון חנכנו את גן הדר על שמה של לוחמת  -

. מדובר בגן בשכונת נווה רבין שכעת ייקרא על שמה של הדר, תושבת העיר ז"ל מג"ב הדר כהן
שכם. הגן מוקם שנהרגה לפני שלוש שנים בפיגוע רצחני אחרי שהגנה על חברתה בפיגוע בשער 

בסמיכות למרכז הדר. היה טקס מרגש מאוד ואני מודה לכל העוסקים במלאכה בהפקת אירוע 
מרשים. ביום שלישי אנחנו נבצע צעדה שנתית לזכרו של סמ"ר יסמאו ילאו ז"ל שנהרג במהלך 

יסמאו נפל שמונה ימים אחרי שגויס למילואים ואיתו נפל  2006מלחמת לבנון השנייה. בשנת 
בנפלו, בחור עם שמחת חיים, כזה שחברות הייתה בראש מעייניו. אני  23קדו. הוא היה בן מפ

 ביום שלישי הקרוב 18:00בשעה  18רחוב החצב ביתו במזמינה אתכם להשתתף בצעדה שתצא מ
 .ותסתיים בגן התשעה
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ות החטיבות העליונ 72זו הזדמנות לברך את תיכון ברנקו וייס שדורג בשבוע האחרון בין  -
האפקטיביות ביותר בארץ על ידי משרד החינוך. לצד הכבוד הגדול, מוריו של ברנקו וייס נהנים 

שקלים. מדובר בדירוג שנתי שמודד את החטיבות העליונות על פי הישגים  8,500-מגמול כספי של כ
ערכיים, חברתיים ולימודיים בשנה החולפת. לצד ברנקו וייס, ברשימה המכובדת אנחנו רואים 

תיכון יובלים, יעדים ואור חנה, שכולם עמדו ביעדים שהציב משרד  -שלושה בתי ספר נוספים שלנו 
 החינוך. זו הזדמנות לברך את המנהלים של בתי הספר הללו.

 
 

 פתיחת שנת הלימודים תש"פ. –סקירה  – 2סעיף 
 ראש העירייה:

 א.להציג את הנוש מגב' דלילה אשכנזי מנהלת אגף החינוך,אני מבקשת 
 

 גב' דלילה אשכנזי:
 בנשואים:  מציגה מצגת

 סטטוס מוס"ח בעיר  .1
 במערכת החינוך העירונית מצבת תלמידים .2
 בעיר סטטוס מספרי כיתות וגני חינוך מיוחד .3
 הרבים להצלחת פתיחת שנה"ל על כל המשתמע הצגת השותפים .4
 מינהל.: זירות משמעותיות, מעטפת חינוכית, תשתיות, אגף החינוך –זירות עבודה  .5
 , בניית לוח גאנט, סיורים, עבודת שטח  PRE: היערכות סטטוס שיפוצי קיץ .6
 סטטוס בינוי מוס"ח .7
 דוברות .8
 אתגרי מערכת החינוך לשנת הלימודים תש"ף  .9

 
 18:16יוסף סויד הצטרף לישיבה בשעה 

 18:20ו הצטרף לישיבה בשעה יהבטמו אייא
 

 ראש העירייה:
 תודה רבה לדלילה, יישר כח. 

 
 ס. ראש העיר: –ימית קרקוקלי 

אני נמצאת בקומה אחת מתחת לאגף החינוך, ראיתי את העבודה הקשה שלהם, עד איזו שעה הם 
נשארו, ראיתי את האלימות המופנית כלפיהם וראיתי איך הם הגיבו בנועם. לא היה הורה שאמר 

  .ן על זהלי שהוא לא מקבל אוזן קשבת מדלילה, מחן, ואני חושבת שצריך לצ'פר אות
 
 

  .2019כיול תקציב  – 3סעיף 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
שהיה כמובן מאוזן. זה הזמן מבחינתנו  2019הגשנו את תקציב העירייה לשנת  2018בחודש דצמבר 

להסתכל על התקופה שהייתה והערכה שלנו מה היה בשנה שחלפה על מנת לעדכן את סעיפי 
מלש"ח. כפי  3.684התקציב. הכיול שאנו מציגים מדבר על איזון בין ההוצאות להכנסות בסכום של 

הוצאות. יש גם סעיפים פרטניים ברמת הכרטיס בהנהלת  -ם, הסכומים זהים הכנסות שאתם רואי
  .החשבונות ואם יש למישהו שאלות, אתם מוזמנים לשאול ואני ואפרת נענה
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 ניסים ארביב:
את אמורה להיות ביתרה חיובית,  ?X-מדוע גם סעיף ההוצאות עלה ב ,X-אם סעיף ההכנסות עלה ב

  .להוצאותזה לא אמור ללכת 
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 ראש העירייה:
ח בעקבות ההצלחה של קבוצת אלש" 200לדוגמא, נושא תמיכות בספורט. אנו הוספנו לסעיף הזה 

הכדורגל והעלייה לליגה א', נאלצנו להגדיל את התמיכה על מנת שהם יעמדו בהכנת קבוצה ראויה 
 לשנה זו. 

 אלש"ח שהוספנו את ההוצאה הזו.  160כמו כן, סעיף הקייטנות, 
 

 ניסים ארביב:
 . 70,000וזה עלה בעוד  180,000לדוגמא, עבודות קבלניות חידוש פנסים, היה 

 זה כמעט תקציב נוסף. ₪.  280,000, עליה של 389,000סעיף אחד למטה, שכר גינון, 
 . 800,000עבודות קבלניות תוספת של 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

בפועל זה לא את העבודה לקבלנים. נעביר השנה ושנתייעל חשבנו העלויות בסעיף השכר בתכנון 
קרה, היינו צריכים את כח האדם הזה ככח עזר ונשארנו איתם. אנו צריכים לעדכן את התקציב וזה 

 ומשהו.  600,000-אלא כ 380,000המשמעות, שההוצאה לא תהיה 
כשאתה בונה תקציב אתה לא לוקח הכנסות ומתאים להן את ההוצאות. אנחנו יוצאים מההוצאות, 

, אם שלא נחרוג מהןבחנו כל הוצאה והוצאה. ההוצאות שאנו רואים כאן הן הוצאות שאנו יודעים 
 זה אותם קבלנים בגינון וקבלנים בניקיון, או דברים שנכפו עלינו. לדוגמא, כאשר בנינו את התקציב

חשבנו שחלק מהדברים, אם זה סעיף מחשוב או ריהוט, שנוכל להעריך את זה דרך תב"רים של 
פיתוח. בפועל משרד הפנים לא אישר לנו ולכן אנו חייבים לספוג את זה בתוך סעיפי ההוצאה 

בחלק הראשון  הכנסותהשוטפת שלנו. המשמעות שנהיה בחריגה ומה שמממן את החריגה זה אותן 
 של הדף. 

 
 סים ארביב:ני

נאמר לי פה שהתקציב צריך להיות מאוזן. כאשר אני מאשר תב"רים ואנו מדברים על קרנות, זה 
 אומר שזה כסף שלווים מכספנו אנו ומשתמשים בו. האם כסף שנכנס בעודף לא יכול לכסות קרנות? 

 
 רו"ח גיל גבריאל:

נו ברמה הכלכלית גרעון מצטבר ברגע שיש יתרה חיובית או עודף, הוא הולך לכיסוי הגרעון. יש ל
מלש"ח. אנו עוד לא במקום הזה של יתרות חיוביות שיכסו. אני מזכיר שהיינו בשנים  40-של כ

אחרונות גרעוניים ועכשיו אנחנו מתייצבים. גם את הדוח של יוני, הרבעון השני, סיימנו אותו בעודף. 
ומאוזנת. במידה ויהיו עודפים בסוף  כפי שאני רואה את השנה הזאת, היא הולכת להיות שנה יציבה

 ₪.  110,000 100,000-השנה, כמובן שהם ילכו לכיסוי הגרעון המצטבר.  בסוף יוני היו לנו כ
 

 ראש העירייה:
מבחינת המדיניות שלי, כאשר נוצרים מקורות הכנסה נוספים, קודם כל יש להחזיר אותם לתושבים 

 בתשתיות והשקעות וזה מה שאנחנו עושים פה. 
 

 ניסים ארביב:
 אני שמח שמחזירים לתושבים, התקציב שאישרנו היה בשביל התושבים. מה זה תוכנית פסגות?

 
 ראש העירייה:

ימים בשבוע מסיום יום הלימודים  4שפועלת בבית ספר אלונים, מקבלים תוכנית מצוינות בחינוך 
 העשרה בתחומים נוספים.  18:00עד השעה 

 
 ניסים ארביב:

 ₪? 450,000למה הורדנו להם 
 
 

 :בללי אבי
 לא הורדנו, ההתחייבות שלנו מול פסגות נשארה אותו דבר. 

 
 ניסים ארביב:

 מדוע? ₪,  400,000סכנו אנחנו אישרנו את עיר המחר, גם שם אנו ח
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 :בללי אבי
 אותו דבר. 

 
 ראש העירייה:

 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. מי בעד אישור התקציב?
 

 , הבטמוגזלה , ציוןיונובוזלמן ס , שלמהמושייב , יחיאלבוזי עופרקרקוקלי,  , ימיתשוחט ליאת בעד:
 . בורוכוב , אברהםמועלם , ליאתאליה , אלירןו, יוסף סוידיאייא
 עוזי אהרון, ניסים ארביב.  :יםנמנע

 
 . 2019החלטה: המועצה מאשרת את כיול תקציב 

 
 יחיאל מושייב:

אמרתי בועדת הכספים ואני אגיד את זה כאן, אני רוצה לשבח את הגזבר מאחר והגעתי אליו לפני 
צוני ואני חושב הישיבה ללא הודעה מוקדמת והוא עדכן אותי לגבי הסעיפים ששאלתי וסיפק את ר

 כמוהו.  להתנהגשכל עובדי העירייה צריכים 
 
 

 והיטל שצ"פ.תיעול , היטל מדרכותו אישור חוקי עזר, היטל סלילת כבישים - 4סעיף 

 
 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

יש לנו שלושה חוקי עזר, לתיעול, לשטחים ציבוריים פתוחים ולסלילת רחובות, שעל פי אישור 
ולכן, היינו צריכים לעדכן את חוקי העזר בגובה  31.12.19משרד הפנים הם קיבלו אורכה עד 

ההיטלים, כלומר, צריך היה לבצע תחשיבים חדשים לחוקי העזר, לראות אם גובה ההיטל תואם 
את המצב בעיר היום וזו העבודה שנעשתה. אלון יסביר מיד ויאמר מה היה לנו בתעריפים הקודמים 

  .לנו בתעריפים החדשים, ואת התעריפים החדשים אנו מביאים לאישור משרד הפניםומה יש 
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 :להב אלון
חוק העזר של סלילה מתחלק לשני סוגי היטלים, לכביש ולמדרכות. הסכומים שאני מציין הם 

 . 1.9.2019בהתאמה לתאריך 
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לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי  מקריא את תעריפי ההיטלים הישנים מול ההיטלים החדשים המצ"ב
 נפרד ממנו.
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 עוזי אהרון:

 ממה נובעים השינויים הללו?
 

 אלון להב:
השינויים נובעים קודם כל מהתוכניות. בעבר כללנו בתוך התחשיבים מספר תוכניות, היום נוספו 

נכללת בשינוי, יש לנו שינוי ביחסים מבחינת כל היטל.  1046לנו תוכניות כאשר תוכנית כמו תמ"ל/
לדוגמא בניה רוויה מול תוכניות של צמודי קרקע. בעבר התחשיב המשקל הגבוה היה  1046תמ"ל/

על בניה של צמודי קרקע. דבר נוסף שמשפיע זה כמובן המרכיבים של ההכנסות. לדוגמא, מה אנו 
צפויות. עושים איזשהו מקדם. יש נוהל של משרד הפנים מצפים שיהיה לנו הכנסות והוצאות בלתי 

שמגדיר כל שלב ושלב איך לבצע את התחשיב וזה מה שיצא. דבר נוסף שכן השתנה לנו, אנחנו לא 
 רצינו למקסם, הלכנו על ממוצע בנושא של גובה. 

 
 ניק, יועץ התחשיבים לתוכנית, הצטרף לישיבה. כאופיר בו

 
 עוזי אהרון:

 למה היה צריך לעשות את השינוי הזה? 
 

 אלון להב:
 משרד הפנים מחייב לעשות התאמות כל חמש שנים. 

 
 ניסים ארביב:

 אתה יכול להגיד מה שני הסכומים בין בית פרטי לבניה רוויה ומה ההבדל? 
 

 ניק:כאופיר בו
שנים  4נית מדי על פי הנחיות משרד הפנים וחוזר מנכ"ל הרשות המקומית מחויבת לערוך את התוכ

שנים אחרת חוק העזר פג. משרד הפנים  4וגם אצלכם בחוק העזר יש סעיף לערוך את התחשיב מדי 
מנחה כיצד לערוך את התחשיב ופעלנו בהתאם להנחיות של משרד הפנים ואף שלחנו את זה לבדיקה 

 טית. של משרד הפנים בטרם הבאנו את זה אליכם. אם אתם תאשרו, משרד הפנים יאשר אוטומ
 

 יחיאל מושייב:
 ואם לא נאשר? 

 
 אופיר בוחניק:

לגבי התעריפים, אין הבדל בין תעריף לבניה רוויה לבין תעריף בית צמוד לא יהיה לכם חוק עזר. 
 קרקע. יש תעריף אחד לכלל העיר. 

 
 ניסים ארביב:

 אם כך, אנחנו הורדנו את העלות למטר רבוע בשקל וחצי. 
 

 ראש העירייה:
 נכון. 

 
 אלון להב:

 . 1.49%-למגורים זה ירד ב
 

 אופיר בוחניק:
בעסקים צריך לקחת בחשבון שהם מחושבים לפי נפח. כלומר, ככל שהעסק הוא בתקרה יותר 

 גבוהה, הם משלמים יותר. זה נעשה לצורך פיצוי הקומות האבודות. 
 

 ניסים ארביב:
אני רוצה לעודד עסקים לבוא לאור יהודה ואני יכול לומר לכם שהארנונה פה מפחידה אותם ואני 

 רוצה לגבות פחות ולוותר על הקומות הגבוהות. 
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 ראש העירייה:
 זה היטלים פעם אחת שבונים, אתה מבלבל בין שני הדברים. 

 
 ניסים ארביב:

 אני מקבל את ההסבר וחוזר בי. 
 
 

 עזב את הישיבה.  ניקוכאופיר ב
 

 
 יחיאל מושייב:

אני מבקש להודות לאלון להב על עבודתו הנאמנה. אלון מגייס הרבה כסף, אני מעריך את העבודה 
שהוא עושה ואני חושב שלפי דעתי ולפי דעת אנשים שיושבים פה, מכיוון שיש פה הרבה כסף 

בציניות וחשוב גם לתת לו  ואני לא אומר זאת 45%-ל 40%-בעירייה, להעלות לאלון את השכר מ
 עובדים. 

 
 ראש העירייה:

 אני שמחה שאתה מעריך את העבודה, המשכורות משולמות בהתאם לחוק. 
 
 

 ראש העירייה:
 ?וסלילת מדרכה אישור חוק עזר היטל סלילת כביש מי בעד

 פה אחד.  בעד:
 

 ?לותיעהיטל מי בעד חוק עזר 
 פה אחד.  בעד:

 
  פתוחים? שטחים ציבוריים מי בעד חוק עזר אור יהודה

 פה אחד.  בעד:
 
 

החלטה: המועצה מאשרת את חוקי העזר, היטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל תיעול והיטל 

 .שצ"פ
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

בחוק עזר לתיעול, ההצמדה היא מדי חודש ואילו בשני החוקים האחרים ההצמדה היא שנתית. אנו 
לשנות את סעיף ההצמדה באופן אחיד בכל החוקים, כהצמדה חודשית, זה גם קל יותר רוצים 

  .מבחינת התפקוד של אלון וגם כדי שתהיה אחידות
 

 מי בעד ההצעה?
 פה אחד.  בעד:

 
 3 -החלטה: בהמשך להחלטה למעלה של חוקי העזר, המועצה מאשרת כי סעיף ההצמדה ב 

חודשית ]ולא שנתית[, בהתאם לנוסח הקובע כיום בחוק החוקים החדשים אלו יעודכן להצמדה 
 .העזר לתיעול
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 אישור תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.  - 5סעיף 

 
 ראש העירייה:

קיבלתם אליכם הביתה את החומרים בדבר אישור תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות 
 המקומיות. 

  .את הישיבה ועזב ציון גזלה ו אלון להב

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול. 
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 יחיאל מושייב:
להעלות את גובה התמיכה לקבוצות  2020מאחר ועלינו לליגה א', אני מבקש לאשר בתקציב 

 הכדורגל בכללן במיליון שקל. 
 

 ניסים ארביב:
 להם את התקציב?למה אתה רוצה להעלות 

 
 יחיאל מושייב:

 כי הם עלו לליגה א'. 
 

 ניסים ארביב:
 . ₪200,000 -הועלה להם התקציב ב

 
 יחיאל מושייב:

מכיוון שיש עודף כסף בעיריית אור יהודה, במקום שהכסף ילך לצרכים לא חיוניים ולנסיעות סרק 
 לחו"ל של נציגי ציבור במועצה, ולכן אני מעדיף שהכסף הזה ילך לתקציב הכדורגל. 

 
 ניסים ארביב:

 מלש"ח.  40רעון של יאתה בג
 

 יחיאל מושייב:
 שיחסכו ביועצים. 

 
 ה. חזר לישיבאייאיו הבטמו 

 
 ניסים ארביב:

אני מבקש מוזיאונים שמייצגים את העיר הזאת, למה לא מגדילים להם את התקציבים?  2יש 
 להגדיל את התמיכה במוזיאונים ואני חושב שצריך ליזום מוזיאון ליהדות בוכרה באור יהודה. 

 
 ראש העירייה:

 עיריית אור יהודה תקצה שטח למוזיאון, הקהילה הבוכרית תדאג לתרומות לצורך הבניה. 
 
 ?אישור התמיכות י בעדמ

ליאת שוחט, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, יחיאל מושייב, שלמה זלמן סויונוב, הבטמו אייאיו,  בעד:
 יוסף סויד, אלירן אליה, ליאת מועלם, אברהם בורוכוב וניסים ארביב. 

  עוזי אהרון.  :ענמנ
 

 עוזי אהרון:
אני סבור כי סעיף תמיכות במוסדות ציבור צריך לשקף את כל המוסדות שפועלים בעיר, לרבות 

עת  2016מוסדות חסד כמו עזר מציון ויד שרה ואיחוד והצלה, שנותנים כאן מענה למשפחות. בשנת 
ביטוי בתמיכות  ןיינת 2017אישרנו את אישור התמיכות, התחייבה כאן היועמ"ש כי בתקציב 

ציבור, כולל ארגוני החסד ולצערי הדבר לא נעשה עד היום ואני פונה לראש העיר באופן במוסדות 
 ענייני לתקן את העיוות ולהביא לידי ביטוי גם מוסדות אלו, לפחות לגבי התקציב בשנה הבאה. 

 
 ראש העירייה:

מדיניות העירייה בה אני עומדת בראשה, היא בשיתופי פעולה עם כל מוסדות החסד בעיר, למרביתם 
 הוקצו ללא תמורה מבנים שמשמשים אותם לפעילויות שלהם, שזה סוג של תמיכה של העירייה. 

ליועצת המשפטית אין כל קשר לתקציב או להקצאת משאבים לארגוני החסד שעוזי מדבר. ובמידה 
לכלל הארגונים, אזי זה יובא להחלטת מועצת  2020בהנהלת העיר כי יוקצה תקציב בתקציב ונחליט 
 העיר. 

במסגרת הבדיקות של הקצאות מבנים בעיר, שנעשו בשנים שקדמו לי ללא הליך מתוכנן של ועדת 
הקצאות, אנו נסדיר את הנושא הזה מול הדוגמאות שעוזי הביא, מאחר והשנה נתקלנו בבעיות 

פתיחת גני ילדים, שהוסבו בשנים שקדמו לפעילות שלא על פי התוכן שלהן, לדוגמא, היינו  קשות של
צריכים השנה לסגור את מוקד הקליטה העירוני בשפרינצק ולהחזיר את המבנה לגן עירייה ולכן, 
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במהלך השנה יעבדו הגורמים המקצועיים על מהלך להסדרת ההקצאות שנעשו וילקח בחשבון סוג 
 יפה שמקבלות העמותות הללו. התמיכה העק

 
החלטה: המועצה מאשרת תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות עפ"י רשימה 

 מצורפת.
 

 .1יגאל אלון  – 570הצטרפות העירייה לתכנית מאא/ - 6סעיף 
 

 מנהלת תכנון עיר: –אדר' אירנה דמצ'נקו 
 מקריאה את מכתב מהנדסת הועדה, המצ"ב לפרוטוקול. 

 
 אבי בללי עזב את הישיבה. 
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 ניסים ארביב:
 , נכון? ורחוב הולנדי שצ"פ כולל חניה
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 מנהלת תכנון עיר: –אדר' אירנה דמצ'נקו 
 שצ"פ זה שטח ציבורי פתוח. בגדול זה סוג של רחוב הולנדי. 

 
 ניסים ארביב:

 כעירייה מותר לי לשנות ייעוד של שטח? שטח שהיה חום או ירוק, לשנות אותו לשצ"פ? 
 

 מנהלת תכנון עיר: –אדר' אירנה דמצ'נקו 
 בסמכות מקומית אי אפשר לשנות. 

 
 ניסים ארביב:

 האם על פי החוק אני יכול לשנות את הייעוד למגורים? 
 

 עופר בוזי:
עושים פה קודם כל תיקון עוול היסטורי ותיקון טכני על רק ועדה מחוזית יכולה. אנחנו למעשה 

מנת להביא את הנושא לשולחן הועדה המחוזית. הועדה המחוזית מקיימת דיון, או שהיא מקבלת 
 את הבקשה או שהיא דוחה אותה, כמו כל דיון אחר. 

 
 מנהלת תכנון עיר: –אדר' אירנה דמצ'נקו 

 מתחלף למגורים.  אין ערך גדול בשצ"פ ולא כל השצ"פ
 

 יחיאל מושייב:
אני שמח שעיריית אור יהודה, לאחר שעושה עוולות רבות לתושבים בעיר, הגיע הזמן לתקן עוולה 

 היסטורית זו ולאשר את ההצעה הזאת. 
 

 ראש העירייה:
 ?1יגאל אלון  – 570הצטרפות העירייה לתכנית מאא/ מי בעד

 פה אחד.  :בעד
 

 .1יגאל אלון  – 570החלטה: המועצה מאשרת את הצטרפות העירייה לתכנית מאא/

 
 

 . בטשקנט מליןאישור השתתפות של ז'אנה כהן כנציגת ראש העיר בביקור גו -  7סעיף 

 
 ראש העירייה:

של השלטון המקומי.  במסגרת ועידת מוני אקספובמהלך חודש יוני ביקרה בארץ משלחת מטשקנט 
 באחד מימי הביקור התארכה המשלחת שכללה את בכירי הרשות המקומית שם, אצלנו בעירייה. 

ליווה את הביקור בעיר אור יהודה בחדר הישיבות הזה שגריר אוזבקיסטן בישראל. במסגרת 
הביקור הוצגו בפניהם הפרויקטים הטכנולוגיים הקיימים בעיר וכן פרויקטים שקשורים לביטחון 

 התושבים, מצלמות, טכנולוגיה וכיוצ"ב. 
 

 עזבו את הישיבה.  סקעת  ואפרתדמצ'נקו אירנה 
 

בתחילת אוגוסט יצאה המשנה לראש העירייה, גב' ז'אנה כהן, לסיור באוזבקיסטן ובשליחותי 
העבירה מכתב לראש העיר טשקנט, מר דברון חידויוטוב. מטרת הביקור היא ליצור שת"פ עם 

 טשקנט ולכרות ברית ערים תאומות עם טשקנט. 
שקלים לפי  2,800-ולר, שזה כד 765אני מבקשת לאשר החזר הוצאות של המשנה לראש העיר בסך 

 דולר.  3.5-כ
 

 יחיאל מושייב:
 ההצעה לאשר את הנסיעה של ז'אנה לאחר שהתקיימה היא לא תקינה ולא חוקית. 

 מראה איך מזלזלים באינטליגנציה של חברי מועצת העיר. 
תועלת  ההייתמה שונה הנסיעה של ראש העיר וגזבר העיר שאישרנו בשמחה לפני הנסיעה, ששם 

לאור יהודה, מה יקרה אם מועצת העיר תתנגד? מה הדחיפות וההצדקה לנסיעה? מה היה קורה אם 
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מאשרת? איזה תועלת יש לאור יהודה עם הקשרים  ההייתהיו דוחים את הנסיעה עד שמועצת העיר 
האלה וכמה כסף הביקור הכניס לעיריית אור יהודה? אני חושב שמדובר במתנות שראש העיר 

טיקאים שחברים בקואליציה. יש כאלה שיש להם עקרונות ויש כאלה שקונים אותם מחלקת לפולי
במתנות. חבל שהמתנות הן על חשבון הציבור ומאחר ואני יודע במאת האחוזים שהיה מדובר בטיול 
 שורשים פרטי עם קבוצה של זמרים מהעדה, הדגשתי את העדה, שלא יחשבו שאייל גולן היה שם. 

וז כספי הציבור ומתנגד לאשר את ההצעה ומצפה מחבריי להתנגד מאחר אני לא אתן יד לבזב
ומדובר בהצעה לא חוקית ולא תקינה. אבקש לקבל חוו"ד משפטית בנושא אם זה חוקי לאשר אחרי 

 הנסיעה. 
אני רוצה להדגיש, אין לי דבר וחצי דבר עם חברת המועצה ז'אנה כהן, אבל מן הראוי היה להביא 

 נוסעת בדחיפות כזאת.  ההייתיעה. לא היה קורה אסון אם היא לא את ההצעה לפני הנס
 

 ניסים ארביב:
יחיאל, אני חושב שהטיעון שהיה צריך לאשר את הנסיעה מבעוד מועד הוא נכון, אבל אני חושב 
שבאותה נשימה צריך לומר שאנחנו צריכים להיות בעד יצירת קשרים עם ערים נוספות, חזקות 

יוצר קשרים רק עם ערים שישרתו אותך, אתה צריך גם ערים שאתה תשרת  וחלשות כאחד. אתה לא
אותן, אינטגרציה. אז יכול להיות שאנו פה מרוויחים או מפסידים, אני לא יודע מה אנחנו נותנים 

 להם ומה הם נותנים לנו. 
 

 ראש העירייה:
לצערי, ההתנגדות שלך היא ברמה האישית ואם היה אדם אחר שיוצא למשלחת, לא היית מדבר 
ככה. יש פעמים שיש אילוצים, אני לא אמרתי שכל הביקור היה לעניין הזה ולכן אנו משתתפים רק 
בהוצאות הנסיעה ולא בשאר הוצאות הנסיעה. אין ספק שיש תהליכים של שלח לחמך על פני המים 

ת ליצור קשרים מקצועיים וכריתת בריתות עם ערים תאומות ברחבי העולם וגם אם הניסיון וניסיונו
שקלים לא תרד לטמיון.  2,800לא יצלח והפסימיות של יחיאל תתממש, השקעה של העירייה בסך 

 אני מבקשת מהיועצת המשפטית של העירייה שתגיב לשאלה של יחיאל. 
 

 ה:יועמ"ש העיריי –עו"ד שלומית שפינדל 
ובאמת לפי הנוהל, כפי שעשינו בפעמים  4/2017הנוהל שמסדיר נסיעות כאלה זה חוזר מנכ"ל 

הקודמות, צריך להביא את מימון הוצאות הנסיעה למועצה לפני הנסיעה וצריך להציג אישור הגזבר 
שיש תקציב מתאים לכיסוי ההוצאות. אבל כפי שאמרה ראש העירייה, יש מקרים שיש אילוצים. 

ה נעשתה בסמוך לאחר ישיבת מועצה הקודמת ולפני הישיבה הזו ולא הספיקו להביא את הנסיע
הבקשה לאישור לפני הנסיעה. לכן, באופן יוצא מן הכלל הדבר מובא לאישור בישיבה הזאת להשבת 
העלויות. מדובר על נוהל ולא על חוק. זה לא בלתי חוקי וכשהדברים מונחים על השולחן ונאמרים 

מסבירה וקיים תקציב לעניין זה, אין מניעה מבחינתי לאשר את זה ואתם תחליטו כפי וראש העיר 
  .שאתם רוצים

 
 יחיאל מושייב:

אם את אומרת שזה היה נסיעה פרטית ועל הדרך היא עשתה עליך סיבוב, אבל בשביל שראש העיר 
ישרה. אם זה לא תחשוב שיש לי משהו אישי נגד ז'אנה, אני זורם איתה וזאת לאחר שהיועמ"ש א
 היה חצי, אני מוכן לאשר חצי נסיעה. אם זה היה מגיע לפני, אני הייתי מצביע בעד. 

 
 ניסים ארביב:

 מה היה כל כך דחוף שהיא תיסע? 
 

 ראש העירייה:
כאשר ז'אנה אמרה לי שהוא נוסעת לאוזבקיסטן והיא נפגשת עם ראש העיר, אני ביקשתי ממנה 
בשליחותי להיפגש בבית העירייה, לשבת איתם עם המכתב שנשלח, שמצ"ב כחלק בלתי נפרד 

 לפרוטוקול וליצור קשרים. ומכל הוצאות הנסיעה הזו, אנו ממנים רק את הנסיעה. 
 

 יוסף סויד:
 עה ועשתה מחווה לראש עיריית אור יהודה, למה היא צריכה לבקש על זה כסף? אם היא כבר נס

 
 ראש העירייה:

 ?אישור השתתפות של ז'אנה כהן כנציגת ראש העיר בביקור גומלין מי בעד
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, אייאיו , אבטמוזלמן סויונוב , שלמהבוזי , עופרקרקוקלי ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, ימית בעד:
 עלם. , ליאת מואליה אלירן

 , יוסי סויד.  ארביב , ניסיםמושייב יחיאל נגד:
 . אהרון עוזי :נמנע

 
 ניסים ארביב:

אני חושב  שלהבא, במידה ויש דבר כזה שהוא בהול, נכון היה לעשות אפילו סבב טלפוני על מנת 
 לאשר דבר כזה למפרע. 

 
 ראש העירייה:

 אני מקבלת את ההערה. 
 

דולר כהשתתפות של ז'אנה  765הוצאות הטיסה בסך של החלטה: המועצה מאשרת את השבת 

 .כהן כנציגת ראש העיר בביקור גומלין בטשקנט
 
 

 שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: בית העלמין. – 8סעיף 
 

הצהרת בקול תרועה כי משרד הדתות טעה  13.03.19בישיבת המועצה ובהודעה לעיתונות מיום 
 עלמין .והנה יש לנו בית 

 אבקש להשיב כדלקמן :

 המבשר על פתיחת בית העלמין ? 412מדוע הוסר השלט מכביש  .א

 אם כן אבקש להציג את האישור למועצה. -האם מינהל התכנון אישר את הפרוייקט  .ב

רצ"ב פרוטוקול המצביע כי אינה מאשרת את  -האם מועצת שדות דן אישרה את ההסכם ?  .ג
 שערכת ימים ספורים לפני הבחירות. ההסכם וזאת עובר לטקס

 . מה עלות ההוצאה עבור הטקס לפתיחת בית העלמין כולל הפרסום?ד
 
 

 ראש העירייה: 
אתה כותב כי אני "הצהרתי בקול תרועה כי משרד הדתות טעה". זה המקום לציין  אהשאילתבפתח 

שוב שלא מדובר בהצהרה שלי אלא של משרד הדתות שהבהיר שהדברים שנטענו על ידו ערב 
היו לא נכונים. מעניין רק לחשוב או לשער מי הגורם שהטעה אותו, במזיד או בשגגה,  -הבחירות 

 את דופן באתר רשמי של משרד ממשלתי. נקודה למחשבה.וגרם לו לצאת בהבהרה יוצ
 

שלך, אני מפנה אותך לכל הפרסומים, הן של העירייה והן אצלי בדף  אלשאילתכמו כן, ובהמשך 
ערב הבחירות הגענו  -הפייסבוק, בנוגע לבית העלמין. לנוחיותך רק אדגיש את מה שציינתי גם אז 

למועצה אזורית שדות דן על הסכם שמאפשר הקמה של לחתימה היסטורית בין עיריית אור יהודה 
בית עלמין משותף בשטחה של מועצה אזורית שדות דן. עוד ציינתי בכל הפרסומים כי הנושא דרוש 

 הרשויות. 3את אישורן של שלוש מועצות העיר של 
 

 גיל גבריאל, עופר בוזי ויוסף סויד יצאו מהישיבה. 
 

 הדברים המטעים שאתה מציין, אתייחס לשאלות: ואחרי דברי הרקע הללו שמבהירות את
 

הוסר לאחר שהוא הושחת בפראות. הנושא אף פורסם בדף הפייסבוק  412א. השלט המדובר בכביש 
של העירייה. מכיוון שלא מדובר בשטחה המוניציפלי של אור יהודה, השטח לא מרושת על ידי 

למין בשטח, אנו נדאג לשלט את המקום מצלמות שלנו. אני יכולה להבטיח לך שכאשר יוקם בית הע
לא אתה, תפספס בטעות את המקום. מן הסתם המקום גם ירושת  בעיקר היטב כדי שאף אחד, 

 במצלמות כשזה יקרה.
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ורק אתמול התנהלה ב. אנו נמצאים כל הזמן בקשר עם מנהל התכנון כדי לקדם את הפרויקט. 

י של רמ"י, צחי דוד, מנהל מחוז תל אביב של בחדר הזה ישיבה בנוכחות רפי אלמליח, מתכנן ראש
רמ"י, גיא קפלן מתכנן מינהל התכנון בועדה המחוזית מרכז שלשם שייכת שדות דן, ונציגי העירייה. 
לצערי הרב, ואני אומרת את זה בצורה הפתוחה ביותר, השאיפה שלנו לקדם דברים כמה שיותר 

התכנון שמסתכלים על הדברים בראייה יותר מהר לא תמיד עולה בקנה אחד עם השאיפה של גורמי 
אבל אני יכולה להבטיח לך כדי שתשקוט דעתך שברגע  ולא על אור יהודה וקרית אונו, כללית

 שיתקבל האישור, הוא יובא למועצת העיר.
 

ראש מועצה אזורית שדות דן חתום בכבודו ובעצמו על ההסכם בינינו לבין  -ג. כפי שציינתי בדברי 
צר לי שאתה מציג  ההסכם מצ"ב לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו.ת שדות דן. מועצה אזורי

כפי שציינתי חודשים אחר כך.  4, 2018כשהסכמים נחתמו באוקטובר  2018פרוטוקולים מחודש יוני 
כל ההסכמים יובאו לאישורן של מועצות העיר שמעורבות  -אדגיש זאת שוב כי כנראה פספסת  -

תקווה שבבוא היום תדע, אולי פעם ראשונה בקריירה, לשים את הפוליטיקה הישנה בפרויקט, וכולי 
 . בוודאי יסייע לתושבים הרבה יותר בצד ולהירתם לצורך כל כך חיוני עבור תושבי העיר. זה

 
ד. היות ואני לא מכירה טקס "לפתיחת בית העלמין" כפי שאתה טוען, אין לי כוונה להשיב לשאלה 

 וזמן להבהיר את שאלתך פעם נוספת.זו. אתה כמובן מ
 

 גיל גבריאל חזר לישיבה. 
 
 

  גביית היטל שמירה. –שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון  – 9סעיף 
 

 ראש העירייה: 
בחודש אפריל פנה עוזי אהרון וביקש את התייחסות היועצת המשפטית לכך שטרם אושרה גביית 

 היטל השמירה. 
הוצג בפניו אישור שר הפנים להמשך הגבייה בהתאם לחוק העזר לאור יהודה )הסדרת בתגובה לכך 

 .31.12.2019, עד ליום 2010-שירותי שמירה ואבטחה( התשע"א
 בהמשך לכך פנה עוזי והגיש שאילתה כדלקמן:

 
חלה חובה לערוך חשבון נפרד והשימוש בתקבול הנו עבור  - 4"עפ"י חוק העזר היטל שמירה ס 

ואבטחה בלבד .)כספי היטל השמירה יופקדו בחשבון בנק נפרד שישמש אך ורק לצורכי שמירה 
( 33) 249  ציבורי בתחומה, בנושאים שנקבעו כאמור בסעיף מימון שירותי שמירה, אבטחה וסדר 

 לפקודה(.
 אבקש :

 . לקבל את יתרת הסכום בחשבון נכון להיום.א
 עד היום.ו 2016. פירוט מלא של השימוש בתקבול משנת ב
 ."2019. נא הבהירי את סיבת העלייה החדה בהיטל בשנת ג

 
 להלן התייחסות גזבר העירייה ומחלקת הגבייה:

 
ראשית יובהר, כי העירייה אכן מנהלת חשבון נפרד בהתאם להוראות חוק העזר ועושה שימוש 

 אבטחה וסדר ציבורי בתחומה. ,בתקבולים אך ורק לצורך מימון שירותי שמירה
 

 עופר בוזי חזר לישיבה. 
 

 ₪. 444,754הינה  2019ביולי  24יתרת הסכום נכון ליום  .א
כאמור לעיל העירייה עושה שימוש בתקבולים אך ורק למטרה לשמה נועדו. התקבולים  .ב

עבודות לאחזקת קטנוע, לאחזקת רכב, לרכב שיטור עירוני, למשמשים לשכר שיטור עירוני, 
רכישת ציוד למטרה זו. ככל שנדרש פירוט נוסף, הנך מוזמן לעיין לביגוד לפקחים ולקבלניות, 

 בדו"חות העירייה.
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למ"ר ₪  1.193קבוע בחוק העזר הינו ה". תעריף הגבייה 2019לא חלה "עלייה חדה בהיטל בשנת  .ג
 למ"ר.₪  1.216עמד על  1.1.2019, ונכון ליום 1.1-לשנה. תעריף זה מוצמד מדי שנה ב
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____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   

 


