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  ' טבת, תש"פח
 2020ינואר,  5

 57978ס/
 

 
 6.1.2020מיום  1/20פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יוסף סויד, יחיאל מושייב, ימית  נוכחים:
 שלמה זלמן סיונוב. ו, עופר בוזיעוזי אהרון, ליאת מועלם, ניסים ארביב, ליאור אגאי, קרקוקלי, 

 
 ז'אנה כהן, ציון גזלה ואלירן אליה.  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  –
במנהלת  מנהל פרויקטים –עוז זכריה  מנכ"ל מנהלת הסכם הגג, –גלעד אורן מנהלת אגף החינוך, 

מרכזת  –כה מיכאלי דובר העירייה ומל –אורן קורנפלד יועץ ראש העיר,  –יואל לוי , הסכם הגג
 . ישיבות מועצה

 
 על סדר היום: 

 עדכוני ראש העיר.  .1
, 555-0801712 581בשם העירייה לשינוי יעוד משביל למגורים מאא/ 6הגשת תכנית רח' רמז  .2

 אור יהודה. 
 , אור יהודה. 555-0690826, 582הצטרפות העירייה כמגישה בתכנית אמת סביון מאא/ .3
 1005שינוי לתכנית תמ"ל/ –הגשת תכנית בשם העירייה לאיחוד וחלוקה בבית בפארק  .4

 , אור יוהדה.555-07077778, 1143מאא/מק/
-555עדכון הוראות  –שכונת פארק נחל איילון  1145הגשת תכנית בשם העירייה, מאא/מק/ .5

 , אור יהודה. 0815555
 האצלת סמכויות.  .6
)הסדרת שירותי שמירה ואבטחה()תיקון(,  אישור המשך גבייה מכוח חוק עזר לאור יהודה .7

 . 2016 –התשע"ו 
י המועצה עו"ד עוזי אהרון, דר' ניסים ארביב, יחיאל מושייב הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חבר .8

. פיתוח רחוב הרצל 2סיום העבודה.  ב. פיתוח רחוב יהדות קנדה והסיבות לעיכו1וליאור אגאי: 
 ליקויים בטיחותיים ותכנונים חמורים והסיבות לעיכוב בסיום העבודה. 

 : הגדלת תקציב יועצים.שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין .9
 שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: יועצי התקשורת.  .10

 
 

 18:04הישיבה נפתחה בשעה 
 

 
 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 

 
 ראש העירייה:

 . אני מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת. 2020אני מתכבדת לפתוח את הישיבה הראשונה לשנת 
 

 האחרונהההצפות בשבת 
ראשית, אי אפשר לפתוח את הישיבה מבלי להתייחס לאירועי הגשם שירד בצורה קיצונית ולא 
שגרתית מבחינת הכמות והזמן וגרם להצפות שהתרחשו במספר מקומות בעיר, ובמיוחד בסקיא 
א'. אני מודעת לטענות שעלו מהשטח והתהיות איך מערכת הניקוז לא עמדה בעומס. אז ראשית, 

 נים:כמה נתו

  העירייה על כל שלוחותיה הייתה ערוכה מבעוד מועד על מנת להתמודד עם מזג האוויר
 הגשום
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  במסגרת ההיערכות המקדימה, כל מערכות הניקוז בעיר ובסביבותיה, לרבות הקולטנים
והתעלות פונו מפסולת. במסגרת ההכנות לחורף שנעשו ביסודיות ובמיוחד לפני סוף  ונוק

 בדיקה וניקוי נוסף. השבוע האחרון נערכה

  הכוננים במחלקות השונות היו ערוכים לקריאה לכל מצב שלא יהיה ונערכו לאפשרות
 שיידרשו לתגבור

מרגע קבלת העדכון על כמויות הגשמים החריגות, הוקפצו הכוננים גם לאגף שפ"ע וגם במוקד 
, מד"א, איחוד הצלה העירוני ובשיטור העירוני. נציגי כיבוי אש, מי שיקמה כולל המנכ"ל אישית

ומשטרת ישראל בפיקוד מפקד מסובים היו במקום כדי לטפל בשאיבת המים ולסייע לכל מה 
בפניות של תושבים.  ,תרתי משמע ,שהתרחש. מן הסתם ברגע שמתרחש אירוע כזה, המוקד מוצף

כדי  הוצאנו עדכון לתושבים באמצעות הוואטסאפ העירוני ובפייסבוק על כך שהצוותים יצאו לשטח
לטפל באירועים, כל זאת כדי להוריד את מפלס הלחץ. חשוב להבין שבמקרה מהסוג הזה, מי שלוקח 

במידת  ומהמכוניות את האחריות על האירוע הם כוחות ההצלה שאחראים לחלץ אנשים מהבתים
 הצורך. בוצעו חסימות כבישים על ידי המשטרה כדי למנוע גישה של אנשים למקומות מוצפים.

העירייה, אלי אהרוני, פיקד על האירוע. במרבית המיקומים בעיר, הניקוזים עבדו היטב מנכ"ל 
למרות שבגלל גודש הגשם בפרק זמן קצר, לקח עד חצי שעה עד שהמים נוקזו. גם התעלות מסביב 

אחוז מגובהן, זאת כתוצאה מהכנה טובה שבוצעה  90-לעיר עבדו היטב למרות שהיו מלאות כ
 לקראת החורף.

יה העיקרית כאמור הייתה בסקיא א' ברחובות מונטיפיורי, צבי פנקס ורמז. ברחוב מונטיפיורי הבע
נגרם נזק לכלי רכב ומספר בתים הוצפו. בוצעו מספר פעולות באמצעות כיבוי אש וצוות אגף שפ"ע. 
אנשי האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים בראשות ד"ר אסתי אשל הגיעו למספר בתים שנפגעו 

ידו סיוע בהתאם לנזקים שנגרמו ובמידת הצורך סייעו בפתרונות זמניים חלופיים לאלו שלא והעמ
 יכלו לשוב לביתם.

צריך להבין שבמקרים מהסוג הזה, גם מערכת הניקוז המשוכללת ביותר לא יכולה להתמודד עם 
הייתה לשמחתי הרבה, בזכות העובדה שהקולטנים היו נקיים והגישה לתעלות  כמות כזו של מים.

פנויה, נמנע אסון גדול. יחד עם זאת, אנחנו לומדים מהאירוע הזה. אנו רואים שבמקומות שבהם 
שיפצנו, מערכת הניקוז עמדה בלחץ ואני שמחה שכעת ברור לכולם החשיבות של עבודות התשתית 

וב וברור שככל שניכנס לעוד ועוד רחובות, כך מצבנו הכללי יהיה ט .שהתחלנו בהן בשנה האחרונה
עוד יותר. ברחוב מונטיפיורי, שגם אליו נגיע ונטפל באופן יסודי, יש פתח ניקוז קטן מאוד שצר 
מלהכיל את כמות הגשמים האדירה, וההיערכות שלנו היא לדאוג לכך שכל הרחובות באור יהודה 

 יהיו מוסדרים ויעמדו בקיבולת גבוהה ככל שניתן מבחינת הניקוז.
 

 :לעדכון נושא שני
 

 לטענות ונתונים שגויים שעלו בישיבת המועצה האחרונהמענה 
אני מאמינה גדולה בנתונים ובמספרים, ואני באמת משתדלת שכל הנתונים שעולים כאן בישיבת 
המועצה יהיו תמיד מגובים במסמכים ובעובדות. יחד עם זאת, בישיבת המועצה האחרונה שדנה 

ו יותר מדי נתונים לא בדוקים, לא מהימנים בתקציב העירייה ובתב"רים, זיהיתי מצב שבו הועל
שעלולים להטעות. לכן אני רואה לנכון להעמיד דברים על דיוקם. אני מאמינה באמירה "נאה דורש, 
נאה מקיים", וכפי שאתם מצפים ממני שאבוא מאורגנת מראש לישיבת המועצה, כך אני מצפה 

ועצה ניסים ארביב הציג מספר נתונים. . במהלך הישיבה חבר המ, לא להסתמך על הזיכרוןזאת מכם
מאז הישיבה כבר במהלך הישיבה טענו שהמספרים והטענות שעלו לא נכונות, אבל ניצלנו את הזמן 

 כדי לעשות בדיקה חוזרת, וזה המקום להביא את הנתונים המדויקים.
 שבית ספר סעדיה גאון שופץ הקיץ בסכום של מיליון שקל. הסכום הנכון של  ןטע ניסים

מיליון שקל. זה אמנם נראה כאילו אין הבדל גדול, אבל זה הבדל  2.2-השיפוץ הגיע ל
 סתייםמ ,כפי שציינתי בישיבה הקודמת ,משמעותי, וראוי שהדברים הללו יתוקנו. השיפוץ

קמו ומבחינתנו פרויקט סעדיה גאון הסתיים עם הקמת הצללה במגרשי המיני פיץ' שהו
 לרווחת התלמידים וההורים. 

  למה  מיליון שקל לחמש שנים ושאל 25של שאושר שיפוץ של מבני ציבור בסכום ניסים טען
מלש"ח  25של צריך עוד כסף. אז הסכומים לא נכונים וגם הנתונים לא. זה מפתיע כי הנושא 

מה שאומר שכנראה מישהו מטעה  בוועדת המכרזים, כלל לא עלה בישיבת מועצה אלא נדון
 50. מה שאושר בזמנו זה לא תב"ר, אלא אישור מכרז לביצוע עבודות בהיקף של ואות

שנים נוספות(.  3-מיליון שקל לתקופה של חמש שנים )שנתיים בפועל ועוד אופציות מימוש ל
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כם מסגרת. אין כאמור הס –לביצוע עבודות שיפוצים במבני ציבור  4/2019מדובר במכרז 
קשר בין הזכייה במכרז לבין אישור תב"ר. המכרז לשיפוצים מאפשר עבודות קבלניות של 

 קבלנים. 3מיליון שקל בשנה עבור  10עד 

 18:10ליאור אגאי הצטרף לישיבה בשעה 

  ,ומיליון שקל. כפי שנמסר ל 6או  4-שהשיפוץ של מדעים ויהדות הגיע לניסים טען עוד 
הייתה אז טעות בסכום של הפרויקט ועודכן בישיבת המועצה  הודיעו כי בישיבה הקודמת,

מיליון שקל. הנתון הזה עודכן כבר ברגע  3על סכום של  1555תב"ר  - 2019לשנת  1מספר 
 שהתבררה הטעות וזה נרשם בפרוטוקול. ראוי לדייק. 

  שדובר באחד  הוא טעןל. מיליון שק 2צריך להזרים לחברה הכלכלית  מדוע שאלניסים
שנים. לא  3מיליון שקל לאורך  300הדיונים על כך שכשהחברה תקום, יועברו מהעירייה 

 2ה הלוואת בעלים של מיני ולא מקצתי. לאורך כל הדרך דובר על כך שהעירייה מעביר
מיליון שקל, כדי לממן את תחילת הפעילות של החברה, גיוס כוח  300לא ו מיליון שקל

היקפי הפעילות של החברה הכלכלית כמובן יגיעו לעשרות נכון, וכדומה.  קום, מאדם
 מיליוני שקלים בשנה, כשהשאיפה היא שפעילות החברה תלך ותתרחב בעתיד.

 
  18:11יחיאל מושייב הצטרף לישיבה בשעה 

 

  טענה נוספת, שהיא אולי טכנית, אבל ראוי גם אותה לדייק היא לגבי התב"ר לשיפוץ המרכז
. זו 2017-שזה אושר בשנה שעברה, כשהתב"ר אושר ב ניסים טעןילתי ברמת פנקס. הקה

אמנם טעות טכנית מתקבלת, אבל אני רואה לנכון לציין זאת גם כן. התב"ר עצמו אושר על 
 .2017באוקטובר  3-ידי משרד הפנים ב

 
 

555- 581מאא/בשם העירייה לשינוי יעוד משביל למגורים  6הגשת תכנית רח' רמז  – 2סעיף 
  , אור יהודה.0801712

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

מדובר על תוכנית שרוצה להסדיר מצב קיים בתוכנית אבל לא בפועל, בפועל יש שביל אבל מבחינת 
 בעלויות, בעלי הקרקע הם בעלי השביל כי הוא לא הופקע. במהלך השנים סגרו ופתחו את השביל. 

 מקריאה את דברי ההסבר שנשלח לחברי המועצה. 
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 יה: יראש העיר

 ?הגשת התוכנית בשם העירייהאישור  מי בעד
 

 פה אחד.  בעד:
 

בשם העירייה לשינוי יעוד משביל למגורים  6הגשת תכנית רח' רמז המועצה מאשרת את  החלטה:
 , אור יהודה. 555-0801712 581מאא/

 
 
 
  , אור יהודה.0690826-555, 582הצטרפות העירייה כמגישה בתכנית אמת סביון מאא/ – 3עיף ס
 

 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר
 מפרטת את מהות התוכנית כמפורט במכתב שנשלח לחברי המועצה. 
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 יחיאל מושייב:
 אם זה יהיה מיועד לחניה אנו נצביע בעד. 

 
 עוזי אהרון:

אני שואל את היועמ"ש, האם זה נכון להביא את זה לישיבת מועצה והאם נכון שהעירייה צריכה 
 ?כיזמיתלהצטרף 

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

 כמגישה, לא כיזמית. 
בעל הקרקע בשטחים הקרויים זו העירייה ולכן, על מנת שהם יוכלו לעשות את הקו הכחול גם על 

 חייבים להיות חלק מהתוכנית. השטחים החומים, אנחנו 
 

 עוזי אהרון:
 מה ההבדל בין המקרה הזה ליתר התוכניות שהעירייה הצטרפה כיזמית?

 
 ראש העירייה:

 אף פעם העירייה לא הצטרפה כיזמית. 
 

 עוזי אהרון:
 אני אגיש לך את המסמכים כמה פעמים העירייה הצטרפה כיזמית. 

 
 ראש העירייה:

 אולי בתקופתך שהיית יו"ר ועדה. 
 

 ? הצטרפות העירייה כמגישה בתכניתאישור  מי בעד
 

, זלמן סיונוב , שלמהסויד , יוסיבוזי , עופרבורוכוב , אברהםחט, ימית קרקוקליליאת שו בעד:
 , ליאת מועלם. ויאייא בטמוה, מושייב יחיאל

 
 ליאור אגאי, עוזי אהרון.  נמנעים:

 
-555, 582הצטרפות העירייה כמגישה בתכנית אמת סביון מאא/המועצה מאשרת את  החלטה:
 , אור יהודה. 0690826

 
 
 

 1005שינוי לתכנית תמ"ל/ –הגשת תכנית בשם העירייה לאיחוד וחלוקה בבית בפארק  - 4סעיף 
 , אור יוהדה.07077778-555, 1143מאא/מק/

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

 מפרטת את מהות התוכנית כמפורט במכתב אשר נשלח לחברי המועצה. 
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 ראש העירייה:
 ? הגשת תכנית בשם העירייה לאיחוד וחלקוה בבית בפארקאישור  מי בעד

 
, זלמן סיונוב , שלמהסויד , יוסיבוזי , עופרבורוכוב , אברהםת קרקוקליליאת שוחט, ימי בעד:

 , ליאת מועלם. אייאיו בטמוה, מושייב יחיאל
 

 ליאור אגאי, עוזי אהרון.  נמנעים:
 

שינוי  –הגשת תכנית בשם העירייה לאיחוד וחלוקה בבית בפארק המועצה מאשרת את  החלטה:
 , אור יוהדה.555-07077778, 1143מאא/מק/ 1005לתכנית תמ"ל/

 
 
 

עדכון הוראות  –שכונת פארק נחל איילון  1145הגשת תכנית בשם העירייה, מאא/מק/ - 5סעיף 
 , אור יהודה. 0815555-555

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

 מפרטת את מהות התוכנית כמפורט במכתב אשר נשלח לחברי המועצה. 
 

 ראש העירייה:
חברות  13נסגר המכרז של יחידות הדיור הראשונות של שכונת פארק אילון, לשמחתי  30.12-ב

הגישו הצעות למכרז של המגורים, לעומת אחת שזכתה בבית בפארק שזו גינדי, זה רק מביע את 
יח"ד,  644-האמון שהעיר שלנו מקבלת מצד יזמים ובכלל המיקום המרכזי שאנו מקבלים. מדובר ב

ן ובינוי, אחת המובילות בארץ, זכתה במכרז ובמקביל חברת מגדלי הים התיכון זכו חברת שיכו
 יח"ד.  500-במכרז לדיור מוגן ל
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 יחיאל מושייב:
 כמה היום הקווי בניין?

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

אנחנו עכשיו עובדים על זה. יש ציר אחד מרכזי שכולל מסחר בקומות הראשונות ומעל זה מגורים 
 ושם אנחנו רוצים לשנות את קו הבניין במסחר לאפס על מנת ליצור רחוב נעים. 

ברחובות אחרים אנו לא מחמירים את המצב אלא מסדרים אותו. לדוגמא, דרשו שם קו בניין 
וזה לא כל כך מסתדר עם ההיגיון כי רמת פנקס יותר גבוהה מהם ולכן  משתנה לכיוון רמת פנקס

 אנו משנים דברים נקודתיים. 
 

 יחיאל מושייב:
 מה מקסימום הגובה?

 
 מהנדסת העיר: –ליאת בן אבו  'אדר

 קומות, אבל זה בבדיקה מדויקת.  17-כ
 

 יחיאל מושייב:
 אין בעיה עם שדה התעופה? 

 
 ראש העירייה:

 בעיה זה יהיה מסחר ותעסוקה. איפה שתהיה 
 . 50-50מחיר למשתכן, ברמת פנקס זה  80-20בניגוד לבית בפארק ששם היו 

 
 ליאת מועלם:

 זה בדחיפה של העירייה?
 

 ראש העירייה:
 כן, כדי שיהיה תמהיל טוב יותר בשכונה. 

 
 ?אישור הגשת תכנית בשם העירייה י בעדמ
 

, זלמן סיונוב , שלמהסויד , יוסיבוזי , עופרבורוכוב , אברהםליאת שוחט, ימית קרקוקלי בעד:
 , ליאת מועלם. אייאיו בטמוה
 

 ליאור אגאי, עוזי אהרון, יחיאל מושייב.  נמנעים:
 

שכונת פארק נחל איילון  1145הגשת תכנית בשם העירייה, מאא/מק/המועצה מאשרת את החלטה: 
 , אור יהודה. 555-0815555עדכון הוראות  –
 

 אהרון:עוזי 
 מדוע אני נמנע. אני מבקש לנמק 

תוכנית של יזם ולהוציא הוצאות מיותרות, מדובר לא ברור מדוע העירייה צריכה להתערב בהגשת 
בסכומים לא מבוטלים, בו בזמן שביכולתה של הועדה לתו"ב לאכוף את סמכותה על היזם כדי 

כך, אנו נמנעים ומביעים את שיתאים את התוכנית לצרכי העיר ולפי ראות מהנדסת העיר ולפי
 התמה על שיטה זו של הגשת תוכניות ובזבוזים מיותרים. 

 
 ראש העירייה:

שוב ובאופן מפתיע מי שעמד כיו"ר הועדה לתכנון ובניה מטעה וטוען שהתוכנית היא של היזם 
ומבזבזת כסף. כל המטרה של התוכנית זה לקבוע את המדיניות של הבינוי  והעירייה מגישה תוכניות

ולחייב את היזם שזכה לעמוד בסטנדרטים ובתנאים שאנו כעירייה רוצים לראות את השכונה, את 
מרקם הבניינים, את המרחקים בין הבניינים, את השטחים הציבוריים המשותפים שבחזית 

פארק עם תוכנית הבינוי של גידי בר אוריאן שהיום בכל מקום הבניינים, בדיוק כפי שנעשה בבית ב
 שמכבד את עצמו ומתעסק בנדל"ן מדברים על שכונת בית בפארק.   
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 ליאור אגאי:

 שלקחת, לא לקחת לטובת זוגות צעירים?  30%-למה את ה
 
 

 ראש העירייה:
 לבני מקום. עיריית אור יהודה זו הפעם הראשונה 20%זה  פההמינהל. גם  רשותזו החלטה של 

מהדירות החדשות בשכונות החדשות בבית בפארק  5%בארץ שמממשת את האפשרות שבמכרז 
ופארק אילון יוקצו לדיור הציבורי. זה אומר שבשתי השכונות הללו יהיה דיור לדיור הציבורי 

רי בעיר, נגיע למצב שבו כל הממתינים יהיה ובסופו של הליך, על פי כמות הממתינים לדיור ציבו
 להם דיור ציבורי בעיר. 

 
 ליאור אגאי:

 אי אפשר לעודד לתת לזוגות הצעירים? 
 

 ראש העירייה:
 עודדנו. 

 
 יחיאל מושייב:

 היא יכולה לעודד את היזם בהסכמים. 
 

 ראש העירייה:
 ה. זה לא נכון, היזם זוכה במכרז ממשרד השיכון, זה לא קשור לעיריי

 
 עוזי אהרון:

 יש לעירייה סמכות לקבוע דברים נוספים. 
 
 
 

  האצלת סמכויות. – 6סעיף 
 

 ראש העירייה: 
בשעה טובה נכנס לתפקידו מנהל אגף שפ"ע החדש, אמיר עשבי, וזה הזמן להאציל את הסמכויות 

 לסגנית ראש העיר, ימית קרקוקלי שתתמנה לממונה על אגף שפ"ע בעיר. 
 
 ?אישור מינוי ימית קרקוקלי לממונה על אגף שפ"ע י בעדמ
 

 פה אחד. בעד:
 

 מינויה של ימית קרקוקלי לממונה על אגף שפ"ע בעיר.  המועצה מאשרת אתהחלטה: 
 
 

 אישור המשך גבייה מכוח חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( - 7סעיף 
 .2016 –)תיקון(, התשע"ו 

 
 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 מפרטת את מכתבה שנשלח לחברי המועצה.  
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 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 . 31.12.2021ועד ליום  1.1.2020החל מיום  האישור מתבקשיצוין, כי 

 
 

 18:33ניסים ארביב הצטרף לישיבה בשעה 
 

 :מושייביחיאל 
האם לאחר שיש לעיר ניסיון של מספר שנים בהפעלת השיטור שמירה, זה מס שמירה.  היטלזה לא 

העירוני אתם יכולים לציין מה תועלת התושבים מכך? הרי יש את הפיקוח העירוני שאחראים על 
הפיקוח בעיר, יש את רשת המצלמות ויש את המשטרה אליה התושבים פונים באירוע של הפרת 

 נן לא מעט ערים שאין שם בהגדרה שיטור עירוני. אז מה, אין שם סדר? חוק. מבירור שעשיתי יש
לא מזמן עלה תעריף הארנונה. מדוע לא משתמשים בהכנסה הנוספת הזאת על מנת לממן את 

? היטל השמירה הוא מס נוסף שמטילים על הרשות. אתמול הציבורהשיטור העירוני ובכך להקל על 
אותו אם הם גובים היטל שמירה, הוא אמר שלא. שאלתי  דיברתי עם ראש רשות באזור ושאלתי

. את השומרים 24/7אותו איך הם שומרים על הסדר, הוא ענה לי שיש להם מוקד רואה עם מצלמות 
בגנים הפכו לסיירים והם עובדים משש וחצי בבוקר עד שתיים בלילה כל יום, וסייר אחד משתיים 

 בוה. אקונומי ג-וציוסעד ארבע, מדובר בעיר עם 
. , ביטלו, עם ראש עיריית יהוד, לא גובים שם היטל שמירהבסביבהלאחר בירור של כמה רשויות 

ית אונו, מה שונה אור יהודה מכל הערים הללו? אני חושב שמטילים יגני תקווה, גבעת שמואל, קר
 מלש"ח בערך, 3ארנונה שאישרתם פה שזה  2.5%פה מס נוסף על תושבים לאחר שיש לנו הכנסה 

 מלש"ח, להעביר את זה לשיטור ולפתור את הבעיה ולהקל על התושבים.  2משם אפשר לקחת 
 

 עוזי אהרון:
הואיל  שההיטל הזה הוא כיום היטל פיקטיביבהמשך לדבריו של מר יחיאל מושייב, חוץ מהעניין 

ביטחוני רעוע ביותר, לאחר ה עקב מצב ייהשנ האינתיפאדהוהיטל השמירה אושר בזמנו בזמן 
שהוקם השיטור העירוני ברור שאין כל היגיון להמשיך ולגבות את היטל השמירה. ולפיכך אני 

עודם של הכספים הנגבים מהיטל השמירה. עבור היטל השמירה ימבקש לשאול מספר שאלות לגבי י
 ?מי מורשה החתימה כזו?עודית בעירייה ואני מבקש לדעת אם יש את הקרן יאמורה לפעול קרן י

ולאיזה מטרות שאושרו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים?  מי מבקר כי הכספים יוצאו אך ורק למטרות
כאשר לי ידוע כי בעיקר נרכשים כאן רכבים חדשים, אני מבקש שראש העיר תאשר  ?הוצאו הכספים

 אם הדברים נכונים. 
 

 ראש העירייה:
הסכם בין משטרת ישראל, השיטור העירוני הוקם במסגרת המשרד לביטחון פנים ועובד תחת 

 משרד לביטחון פנים ועיריית אור יהודה. 
 

 מצ"ב לפרוטוקול. , 2019העירוני  בנושא השיטור מציגה מצגת
 

ולא נכחת בישיבת אישור התקציב, חשוב להבהיר כי יש לחברי לשאלת יחיאל מושייב, מאחר 
המועצה אחריות על תקציב העירייה כפי שהוא אושר. מדיניות העירייה בראשותי רואה חשיבות 

 . השמירהולפיכך, אמליץ לאשר את היטל רבה בקיומו של השיטור העירוני בעיר. 
ר שאור יהודה מהווה מוקד משיכה בנוגע להשוואה שעשית עם הרשויות סביבנו, חשוב להבהי

 איש מדי יום לעיר, דבר שמצריך שמירה על הסדר והביטחון בעיר.  30,000-וכניסה של כ
לעניין שאלותיו של עוזי, אני יודעת שקיבלת את כל התשובות בנושא מגזבר העירייה. תקציב 

 העירייה מפרט בדיוק לאן הולך הכסף הזה. 
 

 רייה:גזבר העי –רו"ח גיל גבריאל 
 לא רכשנו רכבים בכסף הזה. 

 
 ניסים ארביב:

מיליון יפרו את האיזון  2.8אני קורא את מה שכתב גיל בסיכום הדברים שלו. התקציב מאוזן, האם 
הזה? אני חושב שלא ואני חושב שכאשר מסתכלים על הכנסות צפויות, העירייה תוכל לעמוד בזה 

רים או אפילו לדחות פרויקטים לחצי הראשון של ואני בטוח שהעירייה תוכל לחסוך במקומות אח
 ולהוריד את סעיף היטל השמירה מהתושבים.  2021
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 ראש העירייה:
תה ראויה לדיון בדיוק בישיבה הקודמת ולא לאחר שתקציב העירייה אושר. פרויקטים יהצעתך הי

מקודמים במסגרת תב"רים ולא מהתקציב השוטף כך שאי אפשר להעביר מכספים של פרויקטים 
 להיטל השמירה. 

 
 ?המשך גביית היטל השמירה י בעדמ
 

 , ליאתזלמן סיונוב , שלמהוידס יוסי, בוזי , עופרבורוכוב , אברהםקרקוקלי ליאת שוחט, ימית בעד:
 . ויאייא בטמוה, מועלם

 
 , ליאור אגאי, עוזי אהרון וניסים ארביב. מושייב יחיאל :נגד

 
אישור המשך גבייה מכוח חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי המועצה מאשרת את החלטה: 

 .2020בינואר  1החל מיום  2016 –שמירה ואבטחה()תיקון(, התשע"ו 
 
 
 

הצעות  לסדר היום שהוגשו ע"י חברי המועצה, עוזי אהרון, ד"ר ניסים ארביב יחיאל  – 8סעיף 
 :וליאור אגאי מושייב

 סיום העבודה. בפיתוח רחוב יהדות קנדה והסיבות לעיכו .1
 פיתוח רחוב הרצל ליקויים בטיחותיים ותכנונים חמורים והסיבות לעיכוב בסיום העבודה.  .2

 
 עוזי אהרון:

אנו מבקשים לקבל הבהרות מדוע שני פרויקטים אלו מתמשכים ללא הפסקה בזמן לא סביר לאורך 
חודשים רבים. ברחוב יהדות קנדה ראינו וחזינו כאשר הקבלן גם לא עושה שבוע שבוע כמו בצה"ל, 
מגיע לסירוגין ובחודש האחרון הקבלן בכלל לא נמצא. המצב התנועתי באזור מאוד מסוכן, מהווה 

ה בטיחותית לרכבים והולכי הרגל ואנו מבקשים לדעת את הסיבות לעיכוב ובהזדמנות זו גם סכנ
חריגה מהאומדן ומה בדעת העירייה או הממונים לעשות כדי לזרז  הייתהלדעת את האומדן והאם 

 את סיום העבודות. 
 

 יחיאל מושייב:
לגבי השכונות שמשפצים ביהדות קנדה, עשיתם שם גטו. יאמר לזכותו של המנכ"ל, הוא הצטרף 
אלי לסיור בשטח, תסיימו את העבודות, אנשים נופלים שם כל יום, אין לנו מספיק כסף לתביעות. 

 עד שלא פנינו למנכ"ל הדברים לא תוקנו והמים היו נכנסים מהמדרכה לתוך הבתים. 
 

 עוזי אהרון:
באותה מידה גם העבודות ברחוב הרצל התמשכו יתר על המידה, הקבלן לא עבד  –בי רחוב הרצל לג

ברצף וכעת לקראת סיום העבודות נראה על פניו כי התכנון לקוי ביותר, כאשר נוצרו מדרכות מחד 
רחבות, חניות לרכבים צרות ביותר ורוחב הכביש בקושי יכול להכיל שני רכבים צמודים מאחר והוא 

ו סיטרי ובנסיבות אלה ישנה סכנה לפגיעות כאלה ואחרות גם ברכבים, גם בהולכי רגל, מי היה ד
אחראי על הפרויקט? מי ביקר? מי ערך  את התוכניות וכיצד ניתן לתקן את המצב כדי שלפחות 

 . בתיהםדיירי השכונה יוכלו להחנות בבטחה ליד 
 

 עופר בוזי:
ירה בשלוש השנים האחרונות, וכל תושב או מבקר בעיר יכול העיר אור יהודה חווה תנופת פיתוח אד
 לראות את ההשקעה בכל מקום בעיר.

 
סללנו את כביש יצחק רבין ויצרנו יציאה נוספת מהעיר, הרחבנו וביצענו תשתיות ניקוז חדשות 
ברחוב אלכסנדרוני, פיתחנו את רחוב האצ"ל, יוסף קארו, הרצל ויהדות קנדה, חידשנו את רחוב 

תיאל אדם ובנינו שם מגרש כדורגל חדש לרווחת הקהילה, מגרשי חנייה ושצ"פים. הכשרנו יקו
מגרשי חנייה חדשים ברחוב סיני, ליד הבריכה וליד בניין העירייה. בנינו גני ילדים חדשים, הקמנו 
אגף נוסף לבית ספר מדעים ויהדות ואנו מקימים אגף נוסף לבית ספר שיזף. אנו מפתחים שכונות 

 ות ועוד שלל פרויקטים שונים ברחבי העיר שהיריעה צרה מלהכילם.חדש
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באשר לרחובות הרצל ויהדות קנדה, מדובר בפרויקטים מורכבים שמעורבים בהם לא מעט גורמי 
 חוץ, כגון חברות תקשורת וחברת חשמל.

 
-חל בחל עיכוב של מספר חודשים בודדים מעבר לצפוי בשלב א'. הפרויקט ה בפרויקט יהדות קנדה

והחלק הראשון שלו אמור היה להסתיים בחודש ספטמבר האחרון. העיכוב  2019באפריל  22
במקרה הזה נבע מחברת החשמל וחברות התקשורת. כמו כן, חשוב לציין כי במסגרת העבודות 

מרחבים ציבוריים חדשים במסגרת התוכנית ובהתאם להסכם ישן עם הדיירים, התושבים קיבלו 
 , חניונים חדשים גינון וחומות חדישות סביב הבניינים.שכוללים ריצופים

 
ואמור היה להסתיים שמונה חודשים  2018באוקטובר  31-, הפרויקט החל בבאשר לרחוב הרצל

לאחר מכן. העיכובים כאמור נבעו מהמעורבות של גורמי החוץ שציינו. העבודות כללו גם הסדרה 
במשך שנים. תכנון רחוב הרצל לווה ביועצי בטיחות של הרחוב מבחינה בטיחותית, דבר שלא נעשה 

 ותנועה תוך קבלת כל האישורים הנדרשים של משטרת ישראל.
 

 עוזי אהרון:
 לא השבת למה שאמרתי, יש פה סכנה בטיחותית. 

 
 עופר בוזי:

יש רצון לעשות רחובות צרים כדי למנוע אוטוסטרדה ונהיגה במהירות. זה מאט שם את התנועה 
 יהיה נחזור לימים של התאונות ברחוב העצמאות.  ואם זה לא

 

 ראש העירייה:
 הכשרנו חניונים ברחוב כדי לתת מענה להקטנת החניות לצורך הרחבת המדרכות. 

חשוב מאוד שלכל הדיירים ברחוב הרצל אמורים להשתמש בחניות הפרטיות שיש להם בתוך 
 המגרש, דבר שרובם לא עושים. 

בת התקציב בה אושרו התבר"ים והגדלות לפרויקטים, היית מקבל את עוזי, אם היית מגיע לישי
 התשובות. 

 
 
 

 שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: הגדלת תקציב יועצים. – 9סעיף 
 

 אבקש להשיב לי כדלקמן:

 מה סכום תקציב היועצים שהוצא עד היום הן מתקציב העירייה והן מהסכם הגג? .1

 שמות כל היועצים הנותנים שרות לעירייה ולהסכם הגג עם הסכומים שהוקצו לכל אחד.אבקש את  .2

 ? 2018ולשנת  2017מה סכום היועצים ששולם לשנת  .3

 
 

 ראש העירייה: 
בהתאם לפקודת העיריות, חברי המועצה רשאים להגיש "שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום 

 נכתב כי "השאילתה תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד". ,תפקודי העירייה". כמו כן
 

עם כל הכבוד הראוי, פנייתך אינה עולה בקנה אחד עם ההוראה או עם תכליתה, דבר שהייתי מצפה 
שנה כחבר מועצה. בנוסף, פנייתך כללית ביותר ולא ברור ממנה על אילו יועצים  30שתלמד אחרי 

 מדובר, באילו תקופות וכיוצא בזאת.
 

ית, אין מדובר בשאלה, אלא בפנייה המצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה בנסיבות העניין שנ
 וריכוז חומרים אשר אינם מצויים בעירייה "בלחיצת כפתור". 

שלישית, בהתאם לפקודה ניתן לשאול בכל פעם שאלה אחת על עניין עובדתי אחד ולא "סדרת 
 שאלות" באותו נושא.

 
י העירייה הקימה בהתאם לחוזר מנ"ל משרד הפנים מאגר יועצים. מדובר יצוין כ ,למען הסדר הטוב

במאגר דיגיטלי אותו מנהלת העירייה. כל יועץ העומד בתנאי הסף שקבעה העירייה יכול להגיש 
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בקשה להצטרף למאגר. בבוא העירייה להתקשר עם יועץ בתחום מסוים, היא רשאית להתקשר אך 
ליך ההתקשרות הינו בהתאם להוראות נוהל ההתקשרויות של ורק עם יועצים שנמצאים במאגר. ה

 העירייה.
 
 
 

  שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: יועצי התקשורת. – 10סעיף 
 

 אבקש להשיב לי כדלקמן:

 לפרסום ומיתוג.  יועצי התקשורת שלך כזוכים יחידים במכרז  וועדת מכרזים אישרה את בחירת .1

 לקבל פירוט על היקף העבודה של הנ"ל .. אבקש א

 . מה הסכום השנתי ואו החודשי שמקבלים הנ"ל ?ב

 ועד מועד זכייתם במכרז? 2015. איך שולמו לנ"ל עבור ייעוץ ושרותים בין ג

  
 ראש העירייה: 

כפי שציינתי בשאילתה הקודמת, בהתאם לפקודת העיריות חברי המועצה רשאים להגיש "שאילתה 
יין עובדתי שבתחום תפקידי העירייה", וכי "השאילתה תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בכתב על ענ

בלבד". בהתאם לפקודה ניתן לשאול בכל פעם שאלה אחת על עניין עובדתי אחד ולא "סדרת 
שאלות" באותו נושא. למרות ששאלותיך לא ענייניות, אתה חוזר על שאלות ונושאים בצורה כמעט 

אתה שואל נמצא לעיון בשקיפות בספר התקציב וכן הועלה לדיון במספר  אובססיבית והמידע בגינו
 ועדות בעירייה שבחלקן נכחת בהן, אשיב שוב בקצרה לפנים משורת הדין:

 
לאחר שנבחנו היקפי העבודה והצרכים העירוניים, בעיקר בהיבט המיתוגי והשיווקי של מתחם 

שא. חברת איי טים בע"מ זכתה במכרז , הוחלט לצאת במכרז פומבי בנוOparkהתעסוקה החדש  
( ומעניקה לעירייה שירותי יעוץ תקשורת, ניהול תוכן 13/2018פומבי אותו פרסמה העירייה )

 וקרייאטיב. את עבודת החברה סיפקו בעבר מספר חברות ויועצים.
 

ם כל פרטי המידע והמספרים נמצאים בתקציב העירייה וניתנים לעיון לכל חבר מועצה או אזרח וה
 חלק מתקציב הסכם הגג.

 
 
 
 
 
 
 

 19:10 הישיבה ננעלה בשעה
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