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 20194.11.מיום  19/15פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

יוסף סויד, ז'אנה כהן, עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו,  נוכחים:
שלמה זלמן ו עופר בוזיליאת מועלם, ניסים ארביב, ליאור אגאי, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, 

 סויונוב. 
 

 עוזי אהרון, ציון גזלה.  חסרים:
 

יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאל  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:
 –, דלילה אשכנזי מהנדסת העיר –ליאת בן אבו מבקר העירייה,  –גזבר העירייה, רמי בן סעדון  –

אורן יועץ ראש העיר,  –יואל לוי  מנכ"ל מנהלת הסכם הגג,  – אורן גלעדמנהלת אגף החינוך,  
 . מרכזת ישיבות מועצה –כה מיכאלי דובר העירייה ומל –קורנפלד 

 
 על סדר היום: 

 עדכוני ראש העיר.  .1
עדכון בדבר סיום כהונת יו"ר ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית, מר מומי דהן ותחילת כהונתה  .2

 כיו"ר הוועדה.של עוה"ד איילת עטר 
 אישור תב"רים. .3
 החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. –הנחה על שולחן המועצה  .4
ה בהתאם לתקנות התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקת ריהוט משרדי למשרדי העירייבקשה ל .5

 המכרזים.
שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: עלות החוברת שחולקה לכל התושבים  .6

 לוקה. כולל הח
 שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: בית כנסת נתיב השמים לעולי אתיופיה.  .7
 

 18:00הישיבה נפתחה בשעה 
 

 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
אני שמחה לחזור לאחר החגים, אנו מאחלים יום הולדת ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. 

שמח לגיל גבריאל, לליאת מועלם, ליוסי סויד ולימית קרקוקלי, מזל טוב, רק שנחגוג ושיהיה 
 בשמחות. 

 
. בפתח הישיבה, אני שמחה לבשר לכם על בשורה חיובית שהגיעה אלינו היום מקבינט הדיור שדן 1

משפחות  2,100-על ידי העירייה בראשותי למתן מענה לבתכנית שמקודמת בשנים האחרונות 
המתגוררות בשכונות הדרומיות בעיר וסובלות מרעש נוראי בשל הקרבה לנתב"ג. עד היום המדינה 

 , אבל לא עוד.בשטח הזה חסמה בפנינו את האפשרות לקדם תכניות התחדשות עירונית
 

התושבים המתגוררים במתחם סחל"ב )סיני עם כניסתי לתפקיד התחייבתי כי נוביל לפתרון עבור 
. היום, לאחר וכל האזור אור יום, רחובות יהדות קנדה, דגניה וכצנלסון-לשעבר(, איילת השחר

ארבע שנים של עבודה קשה ומאמצים רבים בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אני 
בינט הדיור ואושר לקדם אותה שמחה לבשר כי תכנית ההתחדשות של השכונות הדרומיות נדונה בק

במסגרת הוותמ"ל. המסלול הזה יאפשר לנו לקדם את התכניות המורכבות בלוחות זמנים יעילים 
 תוך הקפדה על איכות התכנון.

 
. לראשונה פותחת של התושבים סוף סוף המדינה הולכת עם העירייה יד ביד ומכירה במצוקה

שסבלו מספיק ויכולים להעלות היום על שפתותיהם התוכנית שאנו מקדמים אופק עבור התושבים 
חיוך לקראת העתיד. התכנית תקודם בשיתוף ציבור מלא של תושבי השכונות הללו, וכוללת הקמה 

הדירות שייהרסו. את התכנית מובילה בעירייה  2,100יחידות דיור שיחליפו את  8,000-של כ
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וכעת מצפה לה הרבה מאוד עבודה. הובלה וזה המקום לומר לה תודה על ההמהנדסת ליאת בן אבו, 
כמובן שאעשה הכול כדי שתכניות אלו יקודמו בשיתוף פעולה המהיר ביותר יחד עם הרשות 

 הממשלתית להתחדשות עירונית ובשיתוף כל משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 
עידן  הופעה נהדרת של -אירועים יפים מאוד שהתקיימו במהלך חגי תשרי  3חתמנו  -. אירועים 2

עמדי במסגרת בימות פיס, אירוע בית השואבה שהתקיים בהובלת המחלקה לתרבות תורנית בחול 
איש עם יניב בן משיח. האירועים הללו זכו  3,000-המועד סוכות ואירוע שמחת תורה בהשתתפות כ

 לתגובות חיוביות מאוד ואנחנו נמשיך להשקיע. התפיסה שלי היא שאם עושים אירוע בעיר, עושים
אותו כמו שצריך ומשקיעים בגדול. אני שמחה לראות שהתושבים מעריכים את זה, מצביעים 
ברגליים ומגיעים. זו הזדמנות שוב להזכיר שכל אירועי העיר מפורסמים באתר העירייה. מוזמנים 

 להיכנס, להתעדכן ולהצטרף.
 
לתפקיד הוא שמירה שאני עוסקת בהם מאז כניסתי הקשים אחד הנושאים  -. אכיפה על הבנייה 3

על חוקי התכנון והבנייה. בניגוד למה שכמה אנשים חושבים, אני לא קמה בבוקר עם התלבטויות 
איזה בית להרוס. בניגוד למה שאותו קומץ אנשים חושב, החוק כפי שאני וכפי שהוועדה רואה אותו 

אאפשר לעבור על ובמשמרת שלי, אני מצהירה באופן חד משמעי, לא בפני כולם.  וא שוויוניה -
אנו נעשה זאת ללא מורא וללא פחד. זה לא הדבר  -החוק, ובמקומות שבהם נידרש לבצע הריסות 

הכי כיף, אבל זה הדבר הנכון ואליו אנו מחויבים. כשבית משפט העליון קובע שיש להרוס, הדבר 
 האחרון שאני אכווין את המערכת הוא לבזות את החלטת בית המשפט.

 
ובדות, אחרי שברשתות החברתיות סיפרו לתושבים סיפורים שכל קשר בינם לבין ועכשיו קצת לע

המציאות רחוק, ועל כך עוד אדרש להתעסק באפיקים משפטיים אחרים שלא כאן המקום להרחיב. 
עשיתי הכול כדי שלא לתת פומביות לסיפור, אבל מרגע שהמשפחה עצמה החליטה לספר שקרים 

 ת הדברים על דיוקם.לציבור, אין לי אלא להעמיד א
 

הוצא על ידי העירייה צו הריסה מנהלי לגבי המבנה. מדובר במבנה בן שתי קומות  2011כבר בשנת 
כשמסביבו חומות. המבנה, יודגש, הינו שלד בלתי גמור והבעלות  ,מ"ר 333ברחוב הרצוג בשטח של 

ענות כאילו הושלכה במקרקעין היא של קק"ל. כל הטענות של אכלו לי, שתו לי, לקחו לי או ט
אגב, גם בפני בית המשפט הודה אותו אדם כי בנה את הבית  !!שקריות בהחלט -משפחה לרחוב 

ללא היתר כדין. בית המשפט המחוזי ובית משפט העליון קבעו באופן חד משמעי ושאינו משתמע 
 לשתי פנים כי יש להרוס את הבית וזה מה שעשינו.

 
דות בגן המייסדים. מדובר בפארק רחב ידיים שמוקם בימים אלו . אנו קרובים מאוד לסיום העבו4

בשכונת סקיא א', ברחוב יוסף קארו. הפארק הזה ישמש את תושבי השכונה ויספק מענה לכל מה 
שנדרש עבורם, ובעיקר שטח ירוק פתוח אחרי שהגינה היחידה שעמדה לרשותם הייתה גינת רמז. 

עיר, העולים הראשונים שהגיעו לאור יהודה מטורקיה גן המייסדים ייקרא על שמם של מייסדי ה
מיצגים אמנותיים  -והתיישבו בעיר בתנאים קשים. בפארק אנו נשלב גם את שדרת הפסיפסים 

ביום שלישי שנוצרו על ידי כל בתי הספר בעיר ומציגים את תמונתה הכוללת והיפה של אור יהודה. 
ים שבוצע על ידי בתי הספר והגנים ססדרת הפסיפ אנו עושים חנוכה של 10:00בשעה  12.11הקרוב, 

 בעיר, מי שיכול, שיגיע. 
 
אגף שפ"ע השלים את ההיערכות לקראת החורף עם ביצוע הפעולות הנדרשות  -. מוכנות לחורף 5

כדי למזער מראש כמה שניתן את הנזקים, בתקווה שלא יהיו. זה כולל ניקוי קולטנים בכבישים, 
רחבי העיר, בדיקת קווי חשמל הצמודים לעצים, בדיקת מערכות תאורת גיזומי עצים מסוכנים ב

במידה ומישהו מכם רחוב, ניקיון מרזבים במוסדות העירייה ופתיחת תעלות מרכזיות ברחבי העיר. 
מקבל מידע על משהו שלא תוקן, אנו מבקשים לפנות בצורה מסודרת, שיהיה לכולם חורף נעים. 

חברת חשמל, שעושה את המחויבות שלה וגוזמת עצים ליד מתח בימים האחרונים מי שגוזם זו 
 גבוה. 

 
. אנחנו ממשיכים להיערך גם למצבי החירום המשתנים. כפי שכולכם קוראים בתקשורת, המצב 6

הביטחוני הוא עדין ונפיץ, ואנחנו מצידנו עושים את הכול כדי להיות מוכנים לכל אירוע. בשבוע 
עורף, אלוף תמיר ידעי, ועם מפקד מחוז דן, אלוף משנה איראל שעבר נפגשתי עם מפקד פיקוד ה

בליץ. הביקור נועד כדי לחדד ולחזק את שיתופי הפעולה הקיימים בין העירייה לפיקוד העורף. 
הצגתי להם את הפעולות שאנו מבצעים בתחום ההיערכות והמוכנות לחירום והתקיים דיון לגבי 
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, מתקיים תרגיל חירום עירוני 14.11ביום חמישי הבא, ר. נושאים נוספים שאנו עובדים לקדם בעי
 בו ישתתפו כל מחלקות העירייה. 

 
 על מנת להקטין את מצוקת החניה. אנו ממשיכים להכשיר חניונים נוספים בעירבמקביל, . 7

מקומות חניה נוספים  20ולאחרונה פתחנו רשמית את החניון הסמוך לרחבת העירייה. זה אומר 
למרות השמועות שנפוצו, המקומות לא רייה, ברחבת העירייה ובשוק אבו לאבן. למבקרים בעי

אני מזכירה מיועדים לסגנית ראש העיר, לסגן ראש העיר ולמנכ"ל העירייה, אלא לתושבים. 
 80ברחוב יקותיאל אדם האחד  -גדולים שייחנכו בקרוב  שהחניון הזה מצטרף לשני חניונים 

ה לשכונת גיורא והסלילה שתבוצע שבוע הבא בחניון של היכל מקומות חניה, שנותן מענה יפ
אנו פועלים לאתר ברחבי התרבות. גם החניון ברחוב סחל"ב בשלבי סיום, ונחנוך אותו בהמשך. 

 העיר מיקומים נוספים כדי לאפשר הגדלה של מקומות החנייה.
 
פניות שבוצעו על ידי . בשורה חיובית הגיעה אלינו בשבוע שעבר ממשרד התחבורה. בעקבות 8

סגניתי, ימית קרקוקלי, המשמשת גם כיו"ר ועדת תנועה ותחבורה, אל משרד התחבורה, אושר לנו 
נסיעות בצהריים עבור תלמידים  2-נסיעות בבוקר ו 2 -בשעות השיא  11תגבור של קו חדש, קו 

תי נסבל שמגיעים לחטיבת יובלים מנווה רבין. עד היום התלמידים הללו סבלו מעומס בל
ומאוטובוסים צפופים ודחיפות. לשמחתי הרבה, מצאנו אוזן קשובה במשרד התחבורה, וכבר בימים 
הקרובים יינתן מענה. בנוסף, אנו פועלים לשדרוגים נוספים בתחבורה הציבורית, ובראשם הכנסת 

מאוד  קו פנימי חדש שיאפשר לתושבים להתנייד ביתר קלות בתוך העיר. זה צורך שעלה לפני הרבה
זמן, ולצערי הרב בגלל מהלכים שבוצעו בקדנציה הקודמת באופן שאינו מקצועי על ידי מי שהיה 
סגני, משרד התחבורה משך את ההתחייבות שלו מנושא הקו הפנימי וכעת אנו פועלים להחזירו 

 למען התושבים.
 

 :מושייב יחיאל
 תהיה חניה ברחוב הרצל? 

 
 ראש העירייה:

 כן, יהיו שם שתי חניות, גם בשטח הפנימי וגם במדשאה. 
 
 
 

עדכון בדבר סיום כהונת יו"ר ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית, מר מומי דהן ותחילת  – 2סעיף 
 כהונתה של עוה"ד איילת עטר כיו"ר הוועדה.

 
 ראש העירייה:

ליושבת ראש נוספת לוועדת מינתה מועצת העיר את עורכת הדין איילת עטר  2016ביוני  6ביום 
הערר על קביעת ארנונה כללית, במקום עוה"ד גדי לזר שהתפטר. באותה עת היה המינוי מקביל 

 למינויו של מר מומי דהן שכיהן כיו"ר הוועדה.
 לאחרונה סיים מר דהן את כהונתו ועל כן עוה"ד עטר תחל את כהונתה כיו"ר הוועדה בפועל.

 ה ובטוחים שהיא תמלא את תפקידה במסירות ומקצועיות.אנו מאחלים לעוה"ד עטר הצלח
 

 מי בעד אישור המינוי?
 פה אחד.  בעד:

 
 ערר בפועל. המועצה מאשרת את כהונתה של עוה"ד איילת עטר כיו"ר ועדת  החלטה:
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 אישור תב"רים. – 3סעיף 

 
 ראש העירייה:

 . 6/10/2019מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום 
 ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר. 
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 ראש העירייה: 
 1,561,010כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר בסך  2בניית  1557תב"ר לאשר הגדלת מבקשת 

 משרד החינוך.  :מקורות מימון ₪.
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 ניסים ארביב:

 למה צריך להגדיל את זה פי שניים?
 

 רו"ח גיל גבריאל:
מלש"ח, היינו במהלך אישורים של משרד החינוך שלקח זמן להביא את  3הפרויקט כולו היה על סך 

 מלש"ח מסכום הקרנות שלנו.  1,5ההרשאה. בפועל הקמנו את ההרשאה על 
 

 וליאת מועלם עזבו את הישיבה.  שכנזיא דלילה
 

 ראש העירייה:
 מראש ידענו שצריך לקבל כסף ממשרד החינוך.

  
 רו"ח גיל גבריאל:

נסענו לפגישה במשרד החינוך בנושא מימון הגנים. היו להם עיכובים בנושא של ההרשאות 
ל קיבלנו התקציביות שמתעתדות להגיע אלינו אבל היה ברור שהסכומים הללו יגיעו אלינו. בפוע

 מלש"ח לפני כשבועיים.  1,561-את המסמך הרשמי של ה
 

 18:15ליאור אגאי עזב את הישיבה בשעה 
 

 ניסים ארביב:
לפני מספר ישיבות דיברנו על סעדיה גאון ועל שלושה גני ילדים והסכום היה נמוך יותר, אם אני 
זוכר נכון, אבל גלעד הסביר שיש מפתח לכל גן ילדים ועלות הקמה של גן, כפי שגלעד אמר, בסביבות 

 אלש"ח, אם אני זוכר נכון.  800
 

 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 
שקל למטר לפני מע"מ. כל מבנה כזה של הגנים ברחוב צפריר  4,500ה של גן היא אמרתי שעלות בני

 מטר וזה רק הבינוי, ללא הפיתוח.  256זה 
 

 ניסים ארביב:
 מלש"ח?  3מלש"ח, למה צריך לאשר  2,3-בעקבות כל מה שאמרת הגעתי ל

 
 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 

גן בקומת קרקע ועוד קומה למעלה מתחם קהילתי  כיתות 2המבנה של כל המתחם שבנינו זה 
מלש"ח. אנחנו רצינו לעשות ניצול נכון יותר  3-שעשינו, אתה יכול ללכת לראות את זה ולכן הגענו ל

תה לנו אפשרות לעשות קומה שניה אם יש ילדים בגן ולכן אמרנו שנעשה יבשטחים החומים. לא הי
 700,000-ת כבר הוזמנה. זה העלות הנוספת של האת האיטום וכל העבודות השחורות, גם המעלי

 ש"ח. 
 

 ארביב: ניסים
 גיל, אם משרד החינוך לא היה נותן לנו את הכסף מה היה קורה?

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 היינו בהליך מול משרד החינוך, ידענו שאנו מקבלים את הכסף. 
 

 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 
ההליך מול משרד החינוך הוא ארוך. בהתחלה אנחנו עושים הכרה בצורך. לאחר ההכרה בצורך אני 
שולח להם טופס קרקע של הגן הספציפי, איפה הוא אמור להיות. הם מאשרים לי שהקרקע שלי, 
הם שולחים לי פרוגרמה איך אמור להיות גן הילדים. עם הפרוגרמה הזאת אני עושה תכנון, הולך 

החינוך לקבל אישור לתוכנית האדריכלית. לאחר קבלת האישור אנחנו מקבלים הרשאה למשרד 
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ליציאה למכרז או הרשאה לתקציב. בין התוכנית האדריכלית להרשאה היה סוג של עיכוב במשרדה 
 חינוך לא מכסה את כל עלויות הבניה. החינוך. הבעיה הגדולה במדינת ישראל שמשרד 

 
 ניסים ארביב:
 במדינת ישראל מי אמור לממן את עלות הקמתה?  מבחינת החוק

 
 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 

 אתה יכול לממן גם ממקורות עצמיים של העירייה. 
 

 ניסים ארביב:
 אני יכולה לממן רק מכספי משרד החינוך?

 
  עו"ד גלעד אורן:

זה לא מספיק. משרד החינוך אומר אני נותן את הסכום הזה למטר בהשתתפות, בפועל זה עולה 
 יותר כי הוא נשאר עם תעריפים מלפני הרבה מאוד שנים. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד? 
 פה אחד.  בעד:

 
כתות גן בנווה רבין )מצלאווי(, תב"ר  2בניית  1557תב"ר את הגדלת המועצה מאשרת  החלטה:

 ₪. 1,561,010בסך 
 

 

 ראש העירייה: 
 מש"ח. 12אולם להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר בסך  1558תב"ר מבקשת לאשר 
  ₪.  8,352,320קרנות ₪  3,647,680טוטו ווינר  מקורות מימון:
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 מי בעד?

, כהן , ז'אנהזלמן סויונוב , עופר בוזי, שלמהבורוכוב אברהם, קרקוקולי ליאת שוחט, ימית בעד:
 . אייאיו , אבטמואליה , אלירןסויד יוסי

 ניסים ארביב, יחיאל מושייב.  :יםנמנע
 

 יחיאל מושייב:
מלש"ח מקרנות העירייה  8-לאולם התעמלות אומנותית. מדובר ב יפרופורציונלמדובר בסכום לא 

 וזה נראה מוגזם. עקרונית אני לא מתנגד לאולם אמונתי או לספורט הזה. 
 

 :ארביב ניסים
אני נמנע. אני חושב שמן הראוי שנקבל תסקיר או עלויות שנדע על מה אנחנו מצביעים ועל מה 

 מלש"ח.  12מאשרים 
 

 ראש העירייה:
קבל תוצר שהצוות המקצועי עשה פה. לא כל תב"ר צריך להביא לפה את כל התכנונים. אתה אתה מ

 יכול לעשות עבודה מקדימה, לגשת לאנשי המקצוע ולשאול את השאלות. 
 
 

 מנכ"ל מינהלת הסכם גג: –גלעד אורן 
יתות אין פה סודות, בסופו של יום אולם ספורט זה מבנה מאוד גדול. אם קודם אמרתי לך ששתי כ

מטר שכולל בתוכו את כל הפונקציות, אם זה  1,400מטר, האולם שאנו מדברים עליו זה  256גן זה 
יציעים, מלתחות, חדרי שופטים וכדומה. אולם ספורט הוא מבנה גבוה ולכן גם העלויות הן בהתאם, 

צריך לקחת למטר פלוס מע"מ בגלל המערכות המורכבות שיש בו.  6,500-6,000זה עולה בסביבות 
 בחשבון שמע"מ הוא כסף שהולך לאיבוד כי העירייה לא מתקזזת עליו. 
 אם אתה מעוניין באומדנים, אתה תמיד יכול לבוא ולקבל את הדברים. 
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אולם להתעמלות אומנותית ליד בי"ס יובלים, תב"ר  1558תב"ר  אתהמועצה מאשרת  החלטה:

 מש"ח. 12בסך 
 
 

 ראש העירייה: 
מגישים למשרד הפנים דרישות לפי צרכים שלנו, יש חלוקה של תקציבי פיתוח, קיבלנו כל שנה אנו 

מלש"ח וחילקנו את זה לתב"רים לפי נושאים שאנו צריכים, כמפורט בשלושת  1,5-מהם סך הכל כ
 התב"רים הבאים. 

 
 ₪. 494,500שיקום כבישים מדרכות ותיעול, תב"ר בסך  1561תב"ר מבקשת לאשר 

 משרד הפנים  מימון:מקורות 
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד? 
 פה אחד.  בעד:

 
 ₪. 494,500שיקום כבישים מדרכות ותיעול, תב"ר בסך  1561תב"ר  אתהמועצה מאשרת  החלטה:

 
 

 ראש העירייה: 
 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019התייעלות אנרגטית ) 1562תב"ר מבקשת לאשר 
 משרד הפנים מקורות מימון: 
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד? 
  פה אחד. בעד:

 
 ₪. 449,900(, תב"ר בסך 2019התייעלות אנרגטית ) 1562תב"ר  אתהמועצה מאשרת  החלטה:

 
 

 ראש העירייה: 
 ₪.   444,600פתוח מערכות מידע, תב"ר בסך  1563תב"ר מבקשת לאשר 

 מקורות מימון: משרד הפנים 
 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 

 כפי שכתוב.  1562ולא  1563 טעות סופר, צריך להיות תב"ר  נפלה ברשימת התב"רים
 

 ראש העירייה:
 מי בעד? 

  פה אחד. בעד:
 

 ₪.   444,600פתוח מערכות מידע, תב"ר בסך  1563תב"ר  אתהמועצה מאשרת  החלטה:
 
 

 החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. –הנחה על שולחן המועצה  - 4סעיף 
 

 ראש העירייה:
 .3.9.2019אני מניחה על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום 

 למחיקה. ₪  1,109,689.70לפקודת העיריות, בסך של  338חייבים לפי סעיף  7-ל מחיקת חובותאושר 
 

 ההחלטות מונחות על השולחן המועצה וטעונות אישור משרד הפנים. 
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ה בהתאם התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקת ריהוט משרדי למשרדי העירייבקשה ל - 5סעיף 
 לתקנות המכרזים.

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 מקריאה את המכתב המצ"ב לפרוטוקול. 
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 ראש העירייה:
ה בהתאם התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקת ריהוט משרדי למשרדי העירייבקשה ל י בעדמ

 ?לתקנות המכרזים
 פה אחד. בעד:

 
ה התקשרות בחוזה ללא מכרז לאספקת ריהוט משרדי למשרדי העירייהמועצה מאשרת להחלטה: 

 .המכרזים בהתאם לתקנות
 
 
 

שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: עלות החוברת שחולקה לכל  - 6סעיף 
  התושבים כולל החלוקה.

 
 נבקש לקבל את עלות החוברת שחולקה לכל התושבים כולל החלוקה. 

 
 ראש העירייה: 

יחיאל מושייב אגאי ולמרות שעוזי אהרון לא נמצא, אני אתן את הכבוד לדר' ניסים ארביב, ליאור 
 שנמצאים פה השאילתא על עלות החוברת שחולקה לכל התושבים. 

 
 יחיאל מושייב: 

 מטעם מי הוגשה הבקשה? 
 

 ראש העירייה: 
  מטעמכם, עוזי שלח אבל אתם חתומים אוטומט.

 
 יחיאל מושייב: 

 ראית שאני חתום? 
 

 ראש העירייה: 
נתת לו אור ירוק. ניסים אתה  הוא שם אותך קבוע,  .הינה יחיאל מושייב, אתה אפילו לא ידעת ,כן

  כי אני עונה לך עליה.? ידעת שהגשת שאילתא
 
לקבל את "עלות החוברת שחולקה לכל התושבים כולל החלוקה" מבלי לציין  תם ביקש כםפנייתב

לדו"ח לתושב שמחולק מדי שנה מאז  נתםתכוושהעל איזו חוברת מדובר. למרות זאת, אני מניחה 
 כניסתי לתפקיד לבתי התושבים משתי מטרות:

 
משרד הפנים מנחה את הרשויות המקומיות להוציא אחת לשנה דו"ח לתושב המסכם  -א. חוקית 

את פעילות העירייה ולהפיצו עבור התושבים. מדובר בהנחיה של אגף הביקורת במשרד הפנים לפיה 
 מדי שנה. יש לפרסם דו"ח לתושב

 
כחלק ממדיניות השקיפות שאני מובילה, העירייה מפיצה חומרי הסברה שונים במטרה  -ב. שקיפות 

להעביר מידע רב ככל שניתן לציבור התושבים. אנו נוקטים בפעולות רבות ומפיצים מידע במדיות 
ציב השונות: דיגיטל, פרינט, חוצות ועוד, כל זאת במסגרת תקציבית מסודרת שמופיעה בתק

 העירייה.
 

לדון בסוגיית הדוחות לתושב היות ושתיים מבין  מר אהרון מניסוח השאילתא אני תוהה מדוע נזכר
סגן ראש  ו של מר אהרוןשלוש החוברות שהופצו עד היום, נשלחו אל בתי התושבים בתקופת היות

שכר על חשבון העיר. אז לא שמעתי, אגב, כל טרוניה, סוגיה או שאלה בנושא. אולי הפסקת קבלת ה
 הציבור היא זו שגרמה לך לתהות על קנקנן של חוברות אלו. 

 
 64,880כולל הפצתו עלה  2018וסיכם את שנת  2019-לגופו של עניין, עלות הדו"ח לתושב שיצא ב

שימש כסגן ראש העיר  שמר אהרון )בזמן 2017וסיכם את שנת  2018-ש"ח. עלות הדו"ח שיצא ב
 ₪.  12,000של )ירידה( חיסכון  ש"ח. 76,709( עלה חוברתנכללו ב יוותמונות בשכר



 14מתוך  12עמוד 

 

 ניסים ארביב:
פ? האם אפשר אאני שואל את מבקר העירייה, האם אפשר לשלוח את זה לתושבים במייל, בווטס

 לחסוך את העלות? 
 

 רמי בן סעדון:
 זו שאלה משפטית, לא שאלה אלי. 

 
 
 

שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון: בית כנסת נתיב השמים לעולי  – 7סעיף 
 אתיופיה. 

 

 שנה  13. בית הכנסת לעולי אתיופיה ברחוב איילת השחר מופעל ע"י עמותת נתיב השמים מזה כ 1
 
 . האם ישנו הסכם עם העמותה לפינוי המתחם לצורך בניית מועדון לקהילה ?2
  
ללא הסכמה או  כיצד העירייה מתכוונת לבנות מועדון לקהילה במתחם בית הכנסת. במידה ולא? 3

 תאום עם העמותה והמתפללים ?
 
והסכמת המחזיקים בנכס  כיצד תוכננה בניית מועדון לקהילה בשילוב בית הכנסת ללא תאום. 4

 בית הכנסת ?
 

 ראש העירייה: 
מעלה פרטים  שהינו, כי ניכר ה מר אהרוןבפתח דבריי, אציין כי שוב נדמה מניסוח השאילתא שהעל

ו ( במידע שגוי שטוב היה לבדוק אותו לפני העלאתומוזן )כהרגל הינולא נכונים, לא מדויקים וכי 
 את השאילתא.יר בפני הפורום הנכבד שאליו העב
שנה, אתה גם אמור להכיר את מצוקתה של הקהילה האתיופית  30כמי שנמצא במערכת הפוליטית 

בעיר שמשוועת במשך שנים רבות לבית כנסת ראוי, אך יש לי תחושה שבמקום לברך על קידום 
פועל לתקיעת מקלות בגלגלים עם שאילתות קנטרניות שעוסקות בפרוצדורות  מר אהרוןהנושא, 

 .ושוגה בטענותי שהואמן העניין, ובמיוחד ושאלות שהן לא 
 לגופו של עניין: וואחרי ההקדמה הזו, אשיב ל

 
כי הפעלתו  ו. בית הכנסת הקודם הופעל באופן בלתי חוקי וללא הקצאה מוסדרת. אזכיר ל1

התאפשרה באמצעות הורדת קרוואן אל שטח שלא נמצא בבעלות העירייה, מהלך שהוא בהגדרה 
 בלתי חוקי.

מוזמן הוא מכיר כזה דבר,  מר אהרוןמכירה כל הסכם או כל הקמה של מועדון לקהילה. אם . לא 2
מוזן ממידע שגוי ומפיץ מר אהרון להאיר את עינינו. היות ואין דבר כזה, זו שוב הוכחה ש

 דיסאינפורמציה.
ואם  אלא רק בית הכנסת.. כפי שציינתי, העירייה לא מקימה מועדון לקהילה במתחם בית הכנסת, 3

שוב  מר אהרוןבוודאי שהייתה עושה זאת בתיאום עם הקהילה האתיופית.   -הייתה עושה זאת 
 מוזן ממידע שגוי ומפיץ דיסאינפורמציה. שהואמוכיח 

מוזן ממידע שגוי ומפיץ דיסאינפורמציה: אין מועדון קהילתי.  מר אהרון. ושוב, בפעם האחרונה: 4
שרות שנים. תכנונו בוצע בתיאום מלא עם כל נציגי יש בית כנסת לו משוועת הקהילה מזה ע

 הקהילה האתיופית.
 

בהמשך לשאילתא ולאחר שנים של עבודה מאומצת לתכנון בית הכנסת, לקבלת אישור בעל הקרקע, 
שהם הסוכנות היהודית לבניית בית הכנסת בשטח שלהם, לאחר שני מכרזים שנכשלו מאחר ולא 
ניגשו קבלנים למכרז ולאחר שהצלחנו סוף סוף דרך משכ"ל לזכות בקבלן שיבנה את בית הכנסת, 

וי הקרוואן הלא חוקי ומעבר זמני של בית הכנסת והמתפללים בו למועדון הקשישים נערכנו לפינ
הנמצא בצמוד אליו. להפתעתנו, רב הקהילה, הרב נדב, החליט כי אין צורך בבית כנסת חדש 

)מקריאה את המכתב לקהילה האתיופית ואני מצרפת לפרוטוקול את המכתב שהוא הגיש לי היום. 
 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו(.אשר מצורף לפרוטוקול ו
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המכתב הזה משנה את כל תמונת המצב ולצערי הוא מייצג רק חלק מהקהילה, אנו נפעל מול כלל 
 הקהילה לבדוק את תוכן המכתב ואת מהימנותו. אבטמו נציג הקהילה במועצת העיר, מוזמן להגיב. 

 :ו אייאיובטמה
לגבי בית הכנסת, מה שהרב נדב, רב הקהילה ועוד משפחה אחת או שתיים, שנאמנות לו, אני רוצה 

 90%שכל חברי המועצה ידעו, הוא לקח בני ערובה את כל הקהילה, הוא פועל בניגוד לרצון מעל 
מהקהילה ואני יכול להוכיח את הדברים שאני אומר. אני חלילה לא מזלזל באף אחד, ובוודאי לא 

ב שלי. אני רוצה להבהיר, הרצון של רוב הקהילה מעוניינים ורוצים שיבנה בית כנסת חדש, על בר
זה חלמנו ופעלנו באמצעות ועד הקהילה ומתפללי בית הכנסת. מה שחשוב, רב הקהילה לא מייצג 

 את הרוב המוחלט של הקהילה כרגע והעמדה שלו אינה נכונה. 
 

 ראש העירייה:
 תאמר לנו למה לדעתך הוא לא רוצה, זה חשוב. 
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 :ו אייאיובטמה
אני חושב שהעירייה יותר מדי מתעסקת ברב נדב ולא בקהילה, בכך שהיא נותנת יותר מדי זמן 

 ופגישות לרב נדב ולעורך הדין שלו וזו לא פעם ראשונה. 
 

 ראש העירייה:
 מה המניע של הרב נדב?

 
 :ו אייאיובטמה

יך לשאול אותו, הוא רוצה להשתלט על בית הכנסת. הוא רצה לפני הבניה שיקצו אני לא יודע, צר
 לו את בית הכנסת מראש. 

 
 ראש העירייה:

הרב נדב רצה התחייבות של עיריית אור יהודה שהמבנה יוקצה לו מראש וכפי שאתם יודעים, הליך 
של הקצאת מבנה עירוני שעוד העירייה בנתה אותו, הוא הליך שנעשה במסגרת נוהל הקצאות של 

הוא עומד בראש עמותה והוא רוצה שמראש נקצה את זה משרד הפנים באמצעות ועדת ההקצאות. 
 ו. לעמותה של

 
 ניסים ארביב:

אם הוא מוגדר רב קהילה במשרד הדתות והוא מייצג את העדה בסוגיות דת ואתה אומר כעת שהוא 
 לא מייצג את רוב הקהילה, יש לכם איזשהו משבר. 

 
 ראש העירייה:

בסופו של יום, העירייה תקיים מפגש מסודר עם נציגי הקהילה האתיופית כדי להסביר את 
של הרב נדב ולקבל החלטה מושכלת לגבי המשך הפרויקט. אנו נשוב  המשמעויות של המכתב

 ונעדכן. 
 
 :ו אייאיובטמה

אני חושב שהעירייה שמעה יותר מדי לרב נדב. אני חוזר על זה כי אני רוצה שהפרויקט ימשיך, כי 
 200-כבר יש החלטה וכבר יש תקציב. אתמול שמעתם את הקהילה, המנכ"ל היה שם, היו קרוב ל

אנשים. אני חושב שצריך להפסיק את הפגישות עם הרב נדב. יש כבר קבלן, יש תקציב, יש החלטה, 
 ך להמשיך עם הביצוע. אי אפשר כל הזמן להתעכב. צרי

 
 יחיאל מושייב:

בית הכנסת הקודם הישן נתרם על ידי משפחת נפטר. מה עושים אם מחר המשפחה תתנגד להוריד 
 את בית הכנסת? המשפחה תרמה את המבנה. 

 
 ראש העירייה:

 אנחנו צריכים לבדוק את החוקיות של הנושא. 
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____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   


