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ערב טוב לכולם, לפני שנתחיל בישיבה המועצה, אני מבקשת מאברהם בורוכוב להדליק נר רביעי 
 של חנוכה. 
 

 עדכוני ראש העיר.  – 1סעיף 

 העירייה:ראש 
* ראשית, אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי להודות לכל מי שהגיע לנחם ולחזק אותי ואת בני 
משפחתי לאחר פטירת אמי. אלו היו שבועות מאוד לא פשוטים ברמה האישית, אבל אני יוצאת 

 מחוזקת. אז שוב, תודה רבה לכולם.
 

 הישיבה.מ יצאעופר בוזי 
 

* במעבר חד, כמה עדכונים והמשמח ביותר שבהם הוא העובדה שאור יהודה דורגה השבוע 
במקום השני בארץ בהבטחות הנדל"ן של ישראל לעשור הקרוב. אני מזכירה לכם שכל נושא 
המיתוג של העיר נסוב סביב הפן הכלכלי והעובדה שאור יהודה צועדת בצעדי ענק לעבר היותה 

המרכז מבחינת תנופת הפיתוח. הסכם הגג שעליו חתמנו לפני שלוש  ורבאזאחת הערים החשובות 
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שנים פתח עבורנו הזדמנות לממש את הפוטנציאל הגדול שלנו, והשבוע התבשרנו שטובי 
וזה משהו שהוא חשוב לא  -המומחים בתחום הנדל"ן זיהו את מה שכיוונו אליו בשנים האחרונות 

פנים כשהתושבים שלנו יודעים ומבינים שגם הערך של רק מיתוגית כלפי חוץ, אלא בעיקר כלפי 
בזכות העובדה שאור יהודה הופכת משנה לשנה ליותר  -הנכסים שלהם עולה, והוא עוד יעלה 

 ויותר אטרקטיבית.
 

* בשבוע האחרון התבשרנו על כמה הישגים נוספים שזה המקום לציין. אמנם זה כבר הפך להרגל, 
נו שומרים על הקיים וממשיכים להשתפר, כשזכינו בתחרות אבל זה תמיד נעים לראות שאנח

קריה יפה בישראל יפה בחמישה כוכבי יופי ובאות הוקרה על העובדה שאנחנו עיר שמתמידה 
כוכבי יופי. גם זה לא מפתיע אותי. אני יודעת איזו  5-ושאנחנו עשר שנים ברציפות זוכים ב

ת הגינות הציבוריות, בפארקים, במוסדות השקעה אנו מבצעים בחזות העיר, בגינון, בתחזוק
החינוך והציבור שלנו, בחינוך לקיימות. כמובן שיש תמיד לאן לשפר, ואנחנו אף פעם לא נחים על 
זרי הדפנה, אבל כמי שמסתובבת בהרבה מאוד ערים בארץ, אני יכולה להגיד בביטחון שאין לנו 

ולמשה פטל שלנו שמוכיח שיש על מי במה להתבייש. זו הזדמנות להודות לכל צוות אגף שפ"ע 
 לסמוך.

 
* גם בתחום השקיפות יש לנו במה להיות גאים. אחד הנושאים שחרטתי על דגלי לקדם ביום 
הראשון שבו נכנסתי ללשכת ראש העיר הוא להסיר את החומות והמגבלות על הנתונים הכספיים 

ע שנצבר ברשות ועשוי לעניין של העירייה, על הפרוטוקולים, על הקשר עם התושב, על כל המיד
את התושבים. ואכן אני מזכירה לכם שלפני שלוש שנים, זמן קצר אחרי שנכנסתי לתפקיד, קיבלנו 

על ידי "שקיפות בינלאומית ישראל", גוף בלתי תלוי שבודק את  55את הציון המאוד לא מחמיא 
ט שלהן. בשנה הרשויות המקומיות בישראל והמידע שהן מספקות באמצעות אתר האינטרנ

החולפת לא התקיים מדד בגלל שזו הייתה שנת בחירות, אבל בשבוע שעבר פורסם שאור יהודה 
. גם אני שפשפתי את העיניים שלי כשראיתי שעקפנו 96והמכובד עם הציון  4-מדורגת במקום ה

 ערים מובילות כמו תל אביב וגבעתיים, אבל זו המציאות ואנו גאים בה. כמו שאמרתי בפעמים
קודמות, אני מכוונת הכי גבוה שאפשר מתוך התפיסה שכל המידע צריך להיות פתוח, ולכן אין 

. זו הזדמנות להודות לדובר העירייה, אורן קורנפלד, 100שום מניעה שבשנה הבאה לא נגיע לציון 
 על הובלת הפרויקט. יש לך יעד חדש להשיג. בהצלחה.

 
ימי חג החנוכה, וזו הזדמנות להזכיר את אירועי  אנחנו נמצאים בשיאם של -* אירועי חנוכה 

פסטיבל "מאירים את העיר" שמתקיימים זו השנה הרביעית באור יהודה בזכות שיתוף הפעולה 
הפורה עם משרד התרבות והספורט. הפסטיבל מאפשר לנו להנגיש מופעים יוקרתיים לתושבי 

ירועים שמתקיימים בפסטיבל: העיר במחירים מסובסדים של עד עשרה שקלים לכרטיס. בין הא
טוק, -מופע של שרית חדד, הצגות ילדים יוקרתיות כמו שלמה המלך ומלכת שבא, המופע טיק

חרדי, עלי באבא וארבעים השודדים ועוד. אבל למרות כל הטוב -מלחמת המכבים לציבור הדתי
יר לא מאפשר אליה וקוץ בה. בגלל שמדובר במופעים ייחודיים ובגלל שבחנוכה מזג האוו -הזה 

לקיים מופעים בחוץ, אנחנו מוגבלים בכמות הכרטיסים שאנחנו יכולים למכור. ולמרות שלשני 
מופעי הילדים קיימנו שני סבבים של הצגות, אנחנו רואים שהביקוש גדול יותר מההיצע. היכל 
התרבות צר מלהכיל את כמות האנשים שמבקשים לרכוש כרטיס, וזה דבר שמצער אותי ומצריך 

 קיום הפסטיבל בשנה הבאה.אופן חשיבה לגבי המשך 
 

יחד עם זאת, זה המקום להדגיש לאור שאלות שכבר נשאלתי וטענות שאינן מבוססות כמובן למי 
הכרטיסים הלכו לאנשים הזריזים ביותר שהפנימו את  -הלכו הכרטיסים. אז זה המקום להבהיר 

רזו לרכוש. כמובן שהגבלנו בכמות המסר שלנו שיש מועד לתחילת רכישת הכרטיסים, והזד
הכרטיסים שכל משפחה יכולה לרכוש, אבל בפועל תושבי העיר באשר הם הסתערו על המכירה 

לא נותרו כרטיסים ברוב המופעים. על אף הדברים הללו,  -ותוך רבע שעה מאז פתיחת המכירה 
זו גם הזדמנות לציין  אני יכולה להגיד בוודאות שמרבית רוכשי הכרטיסים הם תושבי אור יהודה.

שבגלל שמדובר בתמיכה של משרד התרבות והספורט, נאסר עלינו להגביל את המכירה רק 
לתושבי העיר. לקראת השנה הבאה כאמור נבצע חשיבה על נושא הפסטיבל ואולי נקצה חלק 
מהכרטיסים מראש לאנשים מבוגרים שלא מיומנים ברכישה דיגיטלית על אף העובדה שלא מעט 

ם כאלו הוכיחו לנו שהם מסוגלים לרכוש כרטיסים. בכל מקרה, האופן שבו כולם מקבלים אנשי
הזדמנות שווה ורוכשים את הכרטיסים באמצעות אתר דיגיטלי מוכיח את עצמו ומייצר הרבה 
מאוד סדר. זו הזדמנות להודות לחנה פיזואטי יוסף שמובילה את הפרויקט יחד עם עוד פרויקטים 

ועי "הקול ברחוב" שהתקיימו במשך יומיים, גם כן בתמיכת משרד התרבות במקביל, כמו איר
והספורט, והפכו את העיר שלנו למעין תל אביב קטנה, ופרויקט הצבת הפסנתר ברחבת העירייה 



 7מתוך  3עמוד 

 

שדואגים שלאנשי אגף אפילו את שלמה זלמן סויונוב שמזמן אליו הרבה מאוד אנשים כישרוניים 
נעימה שתנעים להם את יום העבודה. ביום שני קיימנו בשיתוף הרווחה והחינוך תהיה מוסיקה 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל אירוע "אלומיני במוזיאון" שהיה מיועד לאוכלוסיות עם 
צרכים מיוחדים והיכל התרבות התמלא באנשים שנהנו ממופע משובח. אנחנו מקיימים בשבוע 

הצגות ללא עלות, גם כן בשיתוף המשרד לפיתוח  - חרדי-הזה גם את מועדון שוקו לציבור הדתי
 הפריפריה הנגב והגליל.

 
 עופר בוזי חזר לישיבה

 
* ואין יותר טוב מאשר לסיים בתחום החינוך. בחודש שעבר אירחנו כאן בעיר את חברי ועדת פרס 

י לשנת תשע"ט. אני מזכירה לכם שאור יהודה העפילה לשלב האחרון בתחרות ארצהחינוך ה
הארצית של משרד החינוך. מדובר בפרס שמוענק מדי שנה לרשויות שבולטות בהשקעה יתרה 
בחינוך ובביצוע תהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום הפדגוגיה. ואכן זה היה מרשים לראות את 

 אכל אנשי החינוך, תלמידים, הורים, מורים, מציגים בגאווה את מערכת החינוך העירונית שהי
ות פורצת דרך כשמה שבעיקר בולט בה הוא שיתופי הפעולה הייחודיים מובילה בחדשנ

הלת אגף החינוך, דלילה שמאפשרים לנו להוציא מתלמידינו את המיטב. זו הזדמנות להודות למנ
 ההובלה של פרויקט מורכב שאין לו יום ואין לו לילה. אשכנזי, על

 
ליך של כל מי שעסק בהפקת אמרתי למשתתפים שמבחינתי הפרס הוא אולי מטרה אולם התה

 ה האמיתית מאחר וראינו שיתופי פעולה ותוצרים שהם מקור לגאווה. יהאירוע הזה, זו הזכי
 
 
 

 .2019סגירת תב"רים  – 2סעיף 
 ראש העירייה:

 ימים לפני מועד הישיבה.  10קיבלתם את החומר 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
שדרוג תאורת רחובות ואלמנטים של  1321לנו, תב"ר תב"ר אחד שנשמט אני רוצה להוסיף 

הבקשה היא בעצם מבחינתנו לסגור את התב"רים מאחר והסתיימו  ₪. 538,000חיסכון בסך 
 הפרויקטים והסתיים הטיפול ביניהם. 
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 ראש העירייה:
 ועדת כספים דנה והמליצה לאשר. ?אישור סגירת התב"רים מי בעד

 
 בעד: פה אחד. 

 
 . 2019המועצה מאשרת  סגירת תב"רים לשנת החלטה: 
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 פתיחת תב"רים. – 3 סעיף
 הסעיף מועבר לדיון כחלק מתקציב העירייה.  

 
 
 

 חשבונות בנק, לצורך ניהול כספי העירייה המיועדים לפיתוח.   2אישור פתיחת  – 4סעיף 
 
 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו

חשבונות נוספים של עוד אנו רוצים לפתוח חשבון בבנק הפועלים ובבנק הלאומי על מנת לנהל 
 חברות השקעה אינפינטי ופעילים. 

 
 :ארביב ניסים

 מדוע יש צורך בחשבונות הללו?
 

 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו
כספים מצטברים שלא ניתן להשאיר אותם בעו"ש. יש חוזר מנכ"ל במה הכסף אמור עודפי יש לנו 

מלש"ח ולכן פותחים את  100להיות מושקע ואנחנו מפסידים כסף כשהוא שוכב כך בהיקפים של 
 החשבונות. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד?
 

 פה אחד.   :בעד
 

 כספי העירייה המיועדים לפיתוח.חשבונות בנק, לצורך ניהול  2פתיחת המועצה מאשרת החלטה: 
   
 
 

ליאת שוחט וימית קרקוקלי יצאו מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים, אברהם בורוכוב מ"מ 
 יו"ר הישיבה

 
 

 
 אישור פתיחת חשבון בנק נפרד עבור תקציבי פרויקט מתחם המלבן. – 5 סעיף

 
 אברהם בורוכוב:

 מבקש לאשר פתיחת חשבון בנק מנפרד עבור תקציבי פרויקט מתחם המלבן. 
 

 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו
ד לפרויקט שכל הכספים יועברו לפתוח חשבון יעו והתחייבנבמסגרת המימון שקיבלנו לפרויקט 

 דרכו. 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 עירונית.  הרשות הממשלתית להתחדשות זה דרישה של

 
 :ארביב ניסים

עם פרויקט המלבן נאמר פה שמה שמוגש לותמ"ל זה בהשתתפות משרד  אתכשהתחלנו לצ
 השיכון. 
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 גזבר העירייה: -ח גיל גבריאל "רו
 זה הכספים הללו, זה הכספים של היועצים. 

 
 :ארביב ניסים

 על איזה סכומים מדובר? 
 
 גזבר העירייה: - ח גיל גבריאל"רו

 מלש"ח.  2אני לא זוכר את הסכום, אולם מדובר בסביבות 
 

 אברהם בורוכוב:
 

 מי בעד?
 

 פה אחד. בעד: 
 

 פתיחת חשבון בנק נפרד עבור תקציבי פרויקט מתחם המלבן. המועצה מאשרת החלטה: 
 
 

 ליאת שוחט וימית קרקוקלי חזרו לישיבה
 

 
בלבד לגננות הגן + יפית ולדמן בחשבון הבנק דרך אתר אישור צפייה מרחוק במידע  – 6סעיף 

 .האינטרנט של הבנק
 

 ראש העירייה:
חשבונות בנק לגני הילדים, מבוקש לאשר לגננות ולגב'  58בהמשך לאישור מועצת העיר לפתיחת 

( צפייה מרחוק במידע בלבד בחשבון הבנק דרך מורשית החתימה יפית ולדמן )נציגת העירייה
 האינטרנט של הבנק. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד? 
 

 פה אחד. בעד: 
 

צפייה מרחוק במידע בלבד לגננות הגן + יפית ולדמן בחשבון הבנק  המועצה מאשרת החלטה: 
 .דרך אתר האינטרנט של הבנק

 
 

החלטות ועדת הנחות בדבר  –על שולחן המועצה שהוגש הנחה סכום הבקשה לתיקון  – 7 סעיף
 מחיקת חובות.

 
 ראש העירייה:

שהתקיימה ביום  338ועדה  הונחה על שולחן מועצת העיר, 4.11.2019בישיבה שהתקיימה ביום 
במקום ₪  1,109,689.70נפלה טעות בהעברת הנתונים ונרשם כי הסכום למחיקה הינו , 3.9.2019

572,222.20 .₪ 
 

על שולחן  3.9.2019מיום  338ועדה הר, נבקש לתקן את הטעות ולהניח שוב את לאור האמו
 ₪. 572,222.20המועצה כאשר הסכום הנכון למחיקה הינו 

 
 

 דר' ניסים ארביב.על פי בקשת  –הצעה לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה   – 8סעיף 
 
 מלכה שלום"

התנגדתי או נמנעתי מאולם הספורט שעלה רים של גני הילדים נמנעתי ולדעתי "בהצבעות התב
 לדיון



 7מתוך  7עמוד 

 

 .ולהפיץ מחדש אבקש לתקן זאת בפרוטוקול
 ".תודה ניסים

 
 ניסים ארביב:

מלש"ח ואני הצבעתי  12בישיבה האחרונה עלו להצבעות נושא של הקמת אולם ספורט בסכום של 
 נגד. במסגרת ההצבעה נאמר פה אחד וזה מה שנרשם בסיכום, אני מבקש לשנות את זה. 

 
 ראש העירייה:

 הוגש ע"י דר' ניסים ארביב. –הצעה לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מי בעד 
 

 בעד: פה אחד. 
 

 הצעה לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה שהוגשה ע"י דר' ניסים ארביב. המועצה מאשרת  החלטה: 
 
 
 

 
 

  18:26ישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 

 
          __________________                                              _________________ 

 
 ליאת שוחט, עו"ד                                                            מלכה מיכאלי      

 ראש העירייה                                                        מרכזת ישיבות מועצה     


