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 3.2.2020מיום  2/20פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ימית  אלירן אליה,עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב,  נוכחים:
 שלמה זלמן סיונוב. , קרקוקלי, ליאת מועלם, ניסים ארביב, עופר בוזי

 
 ציון גזלה. עוזי אהרון, ליאור אגאי, יוסף סויד,ז'אנה כהן,  חסרים:

 
יועצת משפטית, רו"ח גיל  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:

מנהלת אגף שירותים  –דר' אסתי אשל מבקר העירייה,  –גזבר העירייה, רמי בן סעדון  –גבריאל 
מנכ"ל איגוד ערים גוש דן לשירותים וטרינריים,   –ה רפאילוביץ חברתיים וקהילתיים, דר' מש

מרכזת ישיבות  –דובר העירייה ומלכה מיכאלי  –אורן קורנפלד יועץ ראש העיר,  –יואל לוי 
 . מועצה
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 18:32הישיבה נפתחה בשעה 

 
 

 
 הענקת תעודות לאנשים בולטים.   – 2סעיף 

 
 ראש העירייה:

תושבים שגילו אזרחות טובה. הבדיקה שנעשתה היא בעיקר למוקד ובאופן הפניות,  4אנחנו בחרנו 
המעידות על אכפתיות, על כך שהם רואים מפגעים ברחוב ומתקשרים לעיר לגבי כל דבר שקורה 
במרחב הציבורי ולאו דווקא בחלקה הקטנה שלהם ובכל הקשור לגינון, לתברואה. אנו מדברים 

פניות במהלך השנה, הם עושים זאת גם בזמנם הפנוי ולא כל אחד מרים טלפון  100-ל 80על בין 
 וממתין שהמוקד יענה ושיתייחסו אליהם. 

 חשבנו לתת להם תעודת הוקרה על כך ולצפות שכמה שיותר תושבים יפעלו בדרך זו. 
שיתוף התושבים שאנו עושים פה גם בנושא של פניות תושבים למוקד מתוך אכפתיות ותחושת 
גאווה בעיר אור יהודה תוגדל ותתעצם ולא תהיה של אזרחים בודדים אלא באמת בהיקף גדול 

 מאוד. 
מירה, זאת שמנהלת ביד רמה את המוקד והפניות ולא פעם ולא פעמיים גם אתם נחשפתם לזה, 

ל הצעקות והטרוניות והבעיות, אולם עדיין שומרת על חיוך ועושה את העבודה על מקבלת את כ
 הצד הטוב ביותר, זאת הזדמנות לומר לך תודה רבה. 
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 מנהלת מוקד עירוני: –מירה קהלני 
ערב טוב לכולם. אני כל כך שמחה לראות את התושבים, מבחינתי אנחנו מכירים מימים ימימה. 

תמיד אומרת לכם, אתם מבחינתי העיניים שלי בשטח. כל זמן שאין לי  תודה רבה לכם. כפי שאני
תלונות, הכל מצוין ואתם האנשים בשטח שאומרים בדיוק מה קורה. אנו באמת משתדלים לטפל 
בפניות שלכם באופן המיטבי ביותר שאנו יכולים וכמה שיותר מהר, אנו מתייחסים לכל פניה 

כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, להביא כמה ואתם רואים את זה. אני באמת אשמח, 
שיותר אנשים כי המעורבות הזאת, האכפתיות הזאת היא טובה בסוף לכולנו. זה מה שבאמת יתן 

 לנו את גאוות היחידה של העיר שלנו, של אור יהודה ותודה רבה לכם. 
 זאת באמת הזדמנות לומר לכם תודה רבה על הכל. 

 
 טקס הענקת תעודות. 

 
 יחזקאל: דודו

בנווה רבין. אני מתנדב קהילתי וגם רכז השכונה בנווה רבין. יוצא לי המון ליצור  19אני גר בניצן 
קשר גם עם מירה באופן פרטי או עם המוקדים שלה. אנו מקבלים טיפול יסודי, כל מה שאנחנו 

ר מבקשים, מבצעים ועושים, גם המוקד וגם השיטור הקהילתי וכל הפעילות הזאת של משמ
השכונה והקהילתי זה כמובן ראש העיר תמכה בכל העניין הזה של משמר השכונה והפעילים 

 הקהילתיים ותודה רבה לכולם. 
 

 יחזקאל אורי )שקורי(:
 עובד מאוד יפה וממש מצוין, כל הודעה שלנו מתקבלת ומטופלת.  106המוקד 

 
 דוד שמואלי:

ורים שלי זה היה בצד המזרחי של העיר אני אמנם גר בקצה המערבי של העיר אבל בתחילת המג
בקרית גיורא, אני מסתובב בכל העיר ולא אכפת לי רק מהשכונה שלנו, חבריי גם התלוננו על 
בעיות שהיו בגן התשעה, אכפת לי מכל העיר שתהיה נקייה היכן שצריך וכך צריך להיות, כולם 

 ו כלפי הארץ. צריכים לתת יד וכל התושבים צריכים לתת יד, כך זה החזות שלנ
 

 ראש העירייה:
 האישה היחידה היא קטי בן יהודה, לצערי היא לא נוכחת, אנו נדאג לתת לה את התעודה. 

 
 מנכל העירייה:  –ני הרואלי א

אני רוצה לציין לשבח שמירה באמת מנצחת על התזמורת, אבל חשוב לזכור כי בתקלות מטפלים 
 עובדי העירייה, וגם להם מגיע כל הכבוד. 

 
 

 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
 בהזדמנות זו אאחל לכולם ט"ו בשבט שמח, שנת שגשוג, פריחה וצמיחה. 

 
בתל אביב.  78ב"מבשלים חוויה" ברחוב בן צבי  15:30ביום רביעי הקרוב אנחנו ניפגש בשעה * 

. כידוע 2030 החלטנו לצאת מאזור הנוחות כדי לעסוק בנושאים חשובים, ובראשם מבט לעבר
לכם, העירייה עובדת במלוא המרץ במקביל לנושאים השוטפים גם בהיערכות לשנים הבאות, וזה 
אומר כל נושא של הקמת שכונות חדשות, קליטת תושבים חדשים, הקמת איזור תעסוקה חדש 
ולכל הנושאים האלה יש השלכות ישירות על איך תיראה העיר, איך המנגנון העירוני צריך 

ות והיבטים רבים נוספים, חברתיים, כלכליים וכדומה. במפגש הזה נציג בפניכם את להירא
ולאחר מכן נקיים פעילות גיבוש בהשתתפות חברי מועצת העיר  2030-התכנית האסטרטגית ל

 ן ותגיעו. נייומנהלי המחלקות בעירייה. יהיה מע
 

ון באור יהודה. כידוע המבצע להסרת קו המתח העליבשעה טובה * בתחילת השבוע יצא לדרך 
לכם, מדובר בקו מתח שמלווה את חיינו במשך כמה עשורים. חשוב להדגיש כי הסרת הקו 
מתבצעת על מנת לאפשר אספקת חשמל איכותית יותר עבור תושבי אור יהודה והאיזור כולו וכן 

ים לצורך שדרוג, חידוש ושיפור רשת מתח העליון הארצית. במהלך השבוע יוסרו סופית הכבל
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שעוברים באור יהודה ובתוך מספר שבועות יוסרו גם העמודים. בהזדמנות הזו אני מודה לאנשי 
חברת החשמל שיחד עם העירייה מקדמים את הפרויקט המורכב הזה. ביום חמישי נציין באופן 

יו"ר חברת ו ד שר האנרגיה, השר יובל שטייניץרשמי את ההסרה הסופית של קו המתח במעמ
 החברה.החשמל ואנשי 

 
בפעם השמינית. אני  2020בפברואר  14-יתקיים השנה בהשמיני המרוץ  -* מרוץ אור יהודה 

שמחה לעדכן שכבר עכשיו אנחנו עומדים על כמות של פי שניים נרשמים לעומת השנה שעברה 
 במקצים התחרותיים, והשנה שעברה נחשבה לשנת השיא שלנו במרוץ.

 
נרשמים, כשהשנה, עוד לפני  830קילומטרים עמדנו על  5-ו 10-לצורך ההשוואה, במקצים ל

חיילים ושוטרים שמשתתפים  1,100שפתחנו את הרישום, אנחנו עומדים באופן אוטומטי על 
 11קילומטרים. מלבד זאת, כשאנחנו עומדים  5-במקצים אלו כחלק מאליפות צה"ל שמתקיימת ל

 מתחרים, והרישום עדיין נמשך.  1,830 נרשמים, סה"כ 730יום לפני המרוץ, אנחנו עומדים על 
 

קילומטרים לזכרה של  2-לכל זה יש להוסיף את העובדה שגם השנה נקיים את המקצה העממי ל
הדר כהן בהשתתפות משפחתה של הדר, חיילי פלוגת הדר, תושבים, צוותי חינוך וכמובן 

ש במרוץ כאשר יתקיים השנה יהיה חידוזה הזמן לומר שהיום זה ארבע שנים לפיגוע. תלמידים. 
מטר בהשתתפות אנשים ומשפחות עם צרכים מיוחדים. זו יוזמה יפה ומרגשת  300-מקצה ל

ואנחנו כולנו נגיע כדי לתמוך ולהיות חלק. בהזדמנות הזו אני רוצה להודות למחלקת הספורט 
ל שנלווית למרוץ בשיתוף כבראשות דיאגו, ב"נפגשים" מרכזים קהילתיים על העבודה הרבה 

 המחלקות בעירייה וב"נפגשים". מזמינה את כולכם לקחת חלק.
 

* חודש פברואר כבר החל והוא מוקדש ב"נפגשים" ובאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 
להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלויות. במהלך השנה האחרונה התרחב משמעותית ההיצע של 

וזה ללא ספק אחד משיתופי הפעולה הפוריים הפעילויות המתקיימות עבור אוכלוסיות מיוחדות, 
ביותר שמתקיימים בעיר, וממנו יוצאים נשכרים התושבים. במהלך החודש יתקיימו שלל 
פעילויות, הרצאות, סדנאות, תערוכות, הפנינג ועוד הרבה אירועים ששמים את האוכלוסיות 

ק מענה לצרכים המיוחדות במרכז. אנו כמובן ממשיכים להשקיע במהלך כל השנה כדי לספ
 הרבים הללו.

 
* בשבוע שעבר נפתח הרישום לגני הילדים ולכיתות א'. אני מזכירה שהרישום מתבצע באופן 
מקוון, הוא פשוט, קל ומהיר, וצוות אגף החינוך עומד לרשות התושבים גם במרכז להב"ה כדי 

שמיות נמצאות לסייע לאלו שצריכים עזרה ברישום. השנה החידוש הוא שגם המסגרות שאינן ר
כחלק מהרישום הכללי וזה יאפשר לנו להתקדם עוד שלב בדרך לרישום מיטבי ומקסימלי. בחלוף 

תלמידים.  621מתוך  298 -שבוע מאז תחילת הרישום, נרשמו לכיתות א' כמחצית מהתלמידים 
ע . כמובן שיש לא מעט שמחכים לרג2,043מתוך  1,308 -אחוז מהילדים נרשמו  64בגני הילדים 

 בפברואר. 27-האחרון, אבל אנחנו נדאג להעלות את אחוזי הרישום עד לסוף המועד ב
 

* כפי שאתם יודעים, אחד הנושאים שאנחנו מקדמים בשנים האחרונות הוא כל נושא שיתוף 
ובשבוע שעבר קיימנו שיתוף כזה פעילים קהילתיים וכל מה שהעלנו בסעיף הקודם, הציבור, 

כונת איילת השחר אנו מקדמים תכנית להתחדשות השכונה, פרויקט בשכונת איילת השחר. בש
אותו מוביל סגני אלירן אליה, באמצעות השקעה במרחב הציבורי, טיפוח המעברים בין הבתים 

מתושבי  100-ויצירת מרקם עירוני שנעים לחיות בו. בשבוע שעבר חשפנו את התכנית בפני כ
תעניין, וזה היה לגמרי לא מובן מאליו שכמות רבה השכונה שהגיעו לשמוע, להשתתף, לשאול, לה

כל כך של תושבים לוקחים חלק ומעוניינים להיות חלק מהשינוי. הפרויקט הזה מצטרף לפרויקט 
לשכונה  ונכנס, סטודנטים שכאשר עמותת איילים -נוסף שיצא לדרך לפני מספר חודשים בשכונה 

 הדרומיות.כחלק מכפר הסטודנטים שהחל לפעול בעיר בשכונות 
 

. הטלוויזיה הקהילתית 1995* לסיום, השבוע חזרנו לשדר בטלוויזיה הקהילתית, לראשונה מאז 
מאפשרת לכל הציבורים בעיר, מבוגרים וצעירים כאחד, להתעדכן באירועים ובפעילויות 
שמתקיימות בעיר. השבוע שודרה התכנית הראשונה. בהפקת התכנית משתתפים גם תלמידי 

וייס שיוצרים חלק מהתכנים שמשודרים. את הפעילות של הטלוויזיה הקהילתית  תיכון ברנקו
 מרכז עבורנו דוד מוטאי, אותו רובכם מכירים.
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לעמותת ישיבה  19דיון בהמלצת ועדת ההקצאות להקצות מבנה ברח' יקותיאל אדם  – 6סעיף 
 קטנה תומכי תמימים שבעיר אור יהודה. לשם הקמת מרכז חסד. 

 
 יה:ראש העירי

שייך לבקשת יחיאל. קיבלתם לביתכם את כל החומר שעכשיו, סעיף זה האת  מקדימה ומעלהאני 
 לסעיף הזה. מי בעד להקדים את הסעיף? 

 בעד: פה אחד. 
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 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
בהתאם לנוהל הקצאות, פנתה עמותת ישיבה קטנה תומכי תמימים לעירייה להקצות לה מבנה 

בעיר,  3שישמש למרכז חסד. העמותה מפעילה היום מרכז חסד בדירה שכורה ברחוב יחזקאל קזז 
מדובר בדירה קטנה וצפופה שכבר קטנה מלהכיל את עשרות הנזקקים המגיעים למקום בכל יום. 

ארוחות חמות  120-150לנו על ידי העמותה, עולה שהעמותה מספקת מדי יום בין מנתונים שהוצגו 
בצהריים, יש נזקקים המגיעים למקום ויש כאלו ששולחים להם את הארוחות הביתה, כי הם 
מתביישים להגיע או שמצבם הרפואי אינו מאפשר להם להגיע. בשעות אחה"צ העמותה מספקת 

ל, בשעות אחה"צ נפתחת במקום חנות יד שניה לממכר כריכים שניתן לקחת הביתה ובמקבי
בגדים במחיר סמלי ביותר. בתקופת החגים העמותה מחלקת סלי מזון ועם פתיחת שנת הלימודים 

 מחלקת ילקוטים וכל הציוד הנדרש לבית הספר. 
 הבקשה של העמותה נבעה מהצפיפות במקום. 

 
 ראש העירייה:

 מתי הבקשה הגיעה? 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
. העמותה, לאור מה שתיארתי לעיל, הגישה בקשה להקצאה על מנת שהיא תוכל 2018בנובמבר 

להפעיל מרכז חסד במקום גדול יותר, היא תוכל לתת מענה לקהל רחב יותר והמציאות היא שיש 
 תושבים שזקוקים לשירותים הללו. 

ו למחלקה המשפטית, בדקנו את כל המסמכים, פנינו גם כל המסמכים בהתאם לנוהל הוגש
לקבלת חוו"ד ממנהלת מחלקת הרווחה, אסתי אשל ובהתאם לחוות הדעת שקיבלנו ממנהלת 
מחלקת הרווחה, הבנו שבאמת יש צורך אנושי בהקצאת מבנה להקמת מרכז חסד לשם הזנה על 

 בסיס יומי לתושבים נזקקים. 
תונות, בעקבות אותו פרסום הוגשה בקשה נוספת מטעם עמותת פרסמנו בהתאם לנוהל הודעה בעי

אור החיים, כשיש בקשה נוספת להקצאה, בהתאם לנוהל פרסמנו מודעה נוספת ובה קראנו לכל 
מי שמתנגד להגיש את ההתנגדות שלו. בעקבות כך נערכה ישיבה בועדת ההקצאות, ההתנגדויות 

 הובאו לדיון. 
 

 יחיאל מושייב:
 מי התנגד? 

 
 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

 עמותת אור החיים. 
 

 ניסים ארביב:
רשום שהרחיבו את מטרות העמותה. ההבנה שמה שאנחנו מאשרים כרגע זה לאו  23בסעיף 

 דווקא לפעילות חסד. 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
העמותות, הקצאה אך ורק  לא. אנחנו מאשרים מתוך שלל המטרות של החברה, שאושרו ברשם

 למטרה של חסד, זה מופיע בפרוטוקולים ובהסכם ההקצאה.  
כל הפרסומים, הפרוטוקולים, הפניה  -כל הפרוצדורה נעשתה בצורה מסודרת; הכל מצורף לכם 

לרשם החברות שאכן מטרות החברות הורחבו גם למטרות חסד, הכל מצורף, כולל נוסח הסכם 
 ההקצאה.

 
 ניסים ארביב:

לאחר קבלת ההבהרה, אני מבקש לצרף לפרוטוקול, היות ותושבים קוראים את הפרוטוקולים, 
גם את מספר הטלפון של העמותה והיכן ניתן לתרום, אם אנשים ירצו להעביר כספים או בגדים 

 , יוכלו לעשות את זה. 2יד 
 

 ראש העירייה:
הרעיון שמרכז החסד יתכלל ברמה העירונית את כל הגורמים בעיר שעוסקים בגמילות חסדים, 
בתרומות, אפילו ברמה של הפייסבוק, כשרואים תרומות של אור יהודה, מישהו שרוצה לשנע 

 רהיטים למשל, אין אפשרות לעזור לו. היום בגודל שאנו מקצים תהיה אפשרות לאחסן. 
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 יחיאל מושייב:
 יו אני רוצה לתת מיטה, למי אני פונה?אם עכש

 
 ראש העירייה:

אתה פונה לעמותה והם אוספים. לפעמים אנשים לא מקבלים תרומה מוצעת בגלל בעיות של 
שינוע. בכל מקרה, להערה של ניסים, הפעילות הזאת תשווק ותופץ, זה חלק מפעילות עירונית 

 שתיעשה בשיתוף. 
 

 אסתי אשל:
זה משום שזה עונה על צורך מאוד משמעותי לגבי הסיוע למשפחות אני מברכת על המיזם ה

נזקקות. המיזם הזה, שהוא במצבו הנוכחי, הוא לא יכול להכיל את כל הצרכים, זה אומר שקודם 
כל הנושא של הארוחות אין מספיק מקום, הנושא של הצרכים של ביגוד וכלי בית וכל מיני 

ום צר מלהכיל ובעיקר, מה שמשמעותי זה שניתן תרומות אחרות שמשפחות נזקקות להם, המק
יהיה לשנע מוצרים גדולים כמו מקרר, גז, מיטות, שאנו הפסדנו הרבה מאוד תרומות כי לא היה 
לנו איך לראות את המוצר ואיך לשנע אותו. העמותה הזאת תקבל בקשות לגבי ציוד, תבדוק את 

צות להיפטר מציוד לא ראוי, העמותה הציוד אם הוא ראוי, כי הרבה פעמים קורה שמשפחות רו
הזאת תדאג שהציוד שיגיע יהיה ציוד ראוי ואז לפי בקשתנו הם יתרמו את זה למשפחות או 

 שמשפחות שיגיעו אליהם יצטרכו את הציוד, אנחנו נהיה איתם בקשר. 
מה שחשוב בכל המיזם הזה, בכל עיר שמכבדת את עצמה צריך שתהיה לה את האופציה לסייע 

לתקציבים, שאנחנו יודעים שהם לא מספיקים לכל הצרכים ולכן אנו נהיה יחד עם מעבר 
העמותה, היינו איתה בעבר, ברגע שיהיה מקום נלווה אותה ויחד נראה איך אנחנו יכולים להגדיל 

 את הנפח כדי לעזור לאותן משפחות שזקוקות לזה. 
 

 שלמה סיונוב יצא מהישיבה. 
 

 אלירן אליה:
שוב שהוא יקרה. מה קורה אם העמותה חורגת מהסמכות שלה או המטרה שלה המיזם מבורך וח

 בעצם? אני שואל כי היא נמצאת במקום שהוא קצת רגיש, יש שם בית ספר תיכון שצמוד. 
 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
מצורף נוסח הסכם הקצאה, שכותב במפורש שאם הם לא פועלים בהתאם למטרת ההקצאה, 
מדובר בהפרה יסודית ואנו נפנה אותם משם והם גם לא יקבלו החזר השקעות בגין השקעות שהם 

 השקיעו. 
 

 ליאת מועלם:
 מי מפקח עליהם? 

 
 אסתי אשל:

 אגף הרווחה. 
 

 יחיאל מושייב:
גילוי נאות, אני חב"דיק במקור. אני רוצה לברך את גב' ליאת שוחט, ראש העיר, על הרעיון 
המבורך, אני באמת לא רואה את זה בהרבה ערים ואני מדבר ומתרגש מכך. חב"ד זה אנשים שאין 
להם מלחמות, זה אנשים שאין להם פוליטיקה, הם עושים את זה באהבה, בלי כפיה דתית ואני 

להם לנהל את המקום הזה כי אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות. אתמול היינו  חושב שמגיע
 שם והודעתי לרב הנדל שאני אגיע במיוחד להצביע כי בנשמתי חב"ד. 

 
 ראש העירייה:
לעמותת ישיבה קטנה תומכי תמימים שבעיר  19מבנה ברח' יקותיאל אדם  הקצאתמי בעד אישור 

  ונוסח ההסכם שיחתם עם העמותה? אור יהודה. לשם הקמת מרכז חסד
 

 פה אחד.  בעד:
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לעמותת ישיבה קטנה  19מבנה ברח' יקותיאל אדם  הקצאתאישור המועצה מאשרת את  החלטה:
 .תומכי תמימים שבעיר אור יהודה לשם הקמת מרכז חסד

 . המועצה מאשרת את נוסח הסכם ההקצאה שיחתם עם העמותה
 
 

 הישיבהאסתי אשל ויחיאל מושייב עזבו את 
 שלמה חזר לישיבה. 

 
 
 

 האצלת סמכויות. – 3עיף ס
 

 ראש העירייה:
הסמכויות של עופר וימית, אני מבקשת בעקבות ישיבת מועצת העיר הקודמת וההערה לגבי 

 להביא להצבעה ולהאציל לעופר בוזי סמכויות כממונה על מחלקת הנדסה. 
 

 מי בעד? 
 

 פה אחד.  בעד:
 

 להאציל לעופר בוזי סמכויות כממונה על מחלקת הנדסה.המועצה מאשרת  החלטה:
 
 
 

 .לעובד מאגף ההנדסהאישור עבודה נוספת  - 4סעיף 
 

 ראש העירייה:
בסמכות שלנו כמועצה לאשר לעובדי עירייה המבקשים אישור עבודה נוספת, לאשר להם את 
העבודה הנוספת בכפוף לכמה תנאים, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת אופי העבודה שאין ניגוד 

 עניינים עם העבודה אצלנו בעירייה. 
 

המשפטית, אגף הנדסה ששמו נמצא במחלקת משאבי אנוש ובמחלקה עובד למבקשת לאשר 
בחברת בהנובר, הגיש בקשה למועצת העיר לעבודה נוספת . הוא 6.3.2017-שמועסק בעירייה מה

 הצהריים, שלא בשעות העבודה.  פעם/פעמיים בשבוע אחר
 

 ראש העירייה:
 אישור עבודה נוספת לעובד באגף הנדסה. מי בעד

 
 פה אחד.  בעד:

 
 נדסה.המועצה מאשרת עבודה נוספת לעובד באגף ה החלטה:

 
 אלירן אליה יצא מהישיבה

 
 רמי בן סעדון:

 האם האישור מוגדר בזמן?
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
כן, האישור הוא לשנה, הוא גם חותם על כך בהסכם. הוא חותם שאין ניגוד עניינים, שהעבודה 

 וכיוצ"ב.הנוספת לא תיעשה בשעות העבודה, שהיא לא תפגע באיכות העבודה בעירייה 
 

 אלירן אליה חזר לישיבה
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 הצטרפות העירייה לאיגוד ערים דן לשירותים וטרינריים. - 5סעיף 
 

 ראש העירייה:
 אנו מארחים את ד"ר רפאולוביץ שהוא מנהל האיגוד. 

 
 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
 מקריאה את המכתב. 
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 ניסים ארביב:
 את כתבת שהם יהיו רשאים לגבות אגרה.  

 
 ד"ר רפאולוביץ:

 אני אסביר את הכל. 
 

אני רוצה להודות גם לראש העיר, גם למנכ"ל העירייה וגם לכל אגף שפ"ע על העזרה המדהימה 
 שקיבלנו בהצפה שהייתה פה בכלביה בתוך העיר. 

 
 מציג מצגת. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד אישור הצטרפות העירייה לאיגוד ערים דן לשירותים וטרינריים? 
 

ליאת שוחט, ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, עופר בוזי, שלמה זלמן  בעד:
 סיונוב, אלירן אליה , ניסים ארביב. 

 
 ליאת מועלם.  נמנעת:

 
 לשירותים וטרינריים. המועצה מאשרת את הצטרפות העירייה לאיגוד ערים דן החלטה:

 
 

 מי בעד מינויה של סגנית ראש העיר, ימית קרקוקלי כנציגת העירייה במועצת האיגוד? 
 

 פה אחד.  בעד:
 

מינויה של סגנית ראש העיר, ימית קרקוקלי כנציגת העירייה המועצה מאשרת את  החלטה:
 .במועצת האיגוד

 
 

 הקבועות בפקודת העיריות לאיגוד ערים דןמי בעד האצלת הסמכויות הוטרינריות העירוניות 
 ? לשירותים וטרינריים

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

 סיונוב, אלירן אליה , ניסים ארביב. 
 

 ליאת מועלם.  נמנעת:
 

הקבועות בפקודת האצלת הסמכויות הוטרינריות העירוניות המועצה מאשרת את  החלטה:
 לשירותים וטרנריים. העיריות לאיגוד ערים דן

 
 

 ד"ר רפאלוביץ עזב את הישיבה. 
 ימית קרקוקלי יצאה מהישיבה. 

 
 

שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: השתתפות עובדי  –  7סעיף 
 העירייה בעיר הנדל"ן אילת.

שוב, וזו לא פעם ראשונה, שאני עונה לשאילתות של חבר מועצת העיר עוזי אהרון והוא לא טורח 
להגיע לישיבות המועצה מן המניין, שקבועות אחת לחודש. מאחר וטרחנו מאוד לבדוק את 

 הנושאים ולתת תשובות, ברשותכם אקרא את התשובות כאילו הוא נמצא מולי. 
 

 3-5ן באילת בין התאריכים "למספר עובדי העירייה לצאת לעיר הנדלנודע לי כי אישרת גם השנה 
 דצמבר .
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 אבקש לקבל את הנתונים הבאים :

 
 .מי הם העובדים שיצאו לכנס ומה חיוניות השתתפותם ?1
 .מי מנבחרי הציבור משתתפים בעיר הנדלן ומהי עלות השתתפותם?2
 . מה עלות השתתפות העירייה בכנס זה ?3
 תקציב יצאו התשלומים לכנס זה ?.מאיזה 4
 . מדוע לא הובא הנושא לאישור מועצת העיר כפי שהובאה נסיעתך ונסיעת הסגנים לכנס הסגנים?5
 

 ראש העירייה:
כהרגלך בקודש, לא פספסת הזדמנות להעלות שאילתה בפומבי מבלי לעשות את הבדיקה 

 ל נתונים שגויים.המינימלית קודם לכן כשאתה טוען טענות לא בדוקות ומסתמך ע
 

אבל אם בנסיעות והשתלמויות עסקינן, נושא שהעסיק אותך לא מעט בתקופה האחרונה, ראיתי 
 שנים: 3-לנכון לעדכן את הציבור בנסיעות וההשתלמויות שאתה ביצעת רק בתקופת היותך סגני ב

 
 ₪.  2,980 –פורום סגנים במלון קראון פלאזה בירושלים השתתפת ב – 2015בנובמבר  15-17* 
 
בבית  101קורס דיני תכנון ובנייה ותיקון השתתפת ב – 2016בינואר  26ועד  2015בנובמבר  24* 

 ₪. 2,950 –דורון ברמת גן בימי שלישי בשבוע 
 
 . שקלים 644 -טל בתל אביב נבמלון דייויד אינטרקונטינ יומיכנס תכנון ובנייה  - 2016במרץ  29* 
 
 3,290 –פורום הסגנים ברשויות המקומיות במלון המלך שלמה באילת  - 2016בדצמבר  20-22* 

 שקלים.
 

 . ש"ח 3,920 –בים המלח לאונרדו פלאזה   2018פורום סגנים בשנת 
 

את כל מי שאינו קרוי עוזי אהרון כנהנתן, אבל וצר לי שאתה מנסה בכוח להציג את עצמך כסגפן 
 המציאות מראה אחרת, וטוב לשים לפעמים מראה כדי להזכיר את האמת. 

 
 ימית קרקוקלי חזרה לישיבה. 

 
  -ובאשר לשאלותיך 

 
. העובדים שנסעו לוועידת הנדל"ן מטעם עיריית אור יהודה הינם דובר העירייה ומהנדסת 1

 .שישווק בקרוב במסגרת הסכם הגג, OPARKם מתחם העסקים העירייה, זאת כחלק מקידו
 . . נבחרי ציבור אינם לקחו חלק בעיר הנדל"ן, בניגוד למה שטענת2
 ₪. אלף  14. עלות השתתפות העירייה הינה בסך 3
 .. התשלום יצא מסעיף ביצוע הסכם גג4
לנסיעת הסגנים לאילת . נסיעת עובדי עירייה אינה נדרשת לצורך אישור במועצת העיר, בניגוד 5

 . חל על נבחרי ציבור בלבדו 4/2017אישור בהתאם לחוזר מנכ"ל שהובאה ל
 
 

שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: ביטול ההקצבה לבניית  – 8ף סעי
 בית הכנסת במתחם הדר.  

 
 דר .נודע לי כי משרד הפריפריה ביטל את ההקצבה לבניית בת הכנסת במתחם ה

 אבקש לדעת :
 א. מדוע בוטלה ההקצבה?

וההודעה על  04.03.2019ר אושר ביום "ב. מדוע הדבר לא הובא לידיעת המועצה למרות שהתב
  ביטול ההקצבה ניתנה כבר לפני כחצי שנה. 

בו בזמן שאין   ג. מדוע תוכנית בית הכנסת הורחבה גם לבניית מרתף לאולם בשל דרישת רב העיר
 להוצאה כספית למותרות ?כל הצדקה 
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ד. האם זה נכון שהזוכים בשני בתי הכנסת והמרתפים נקבעו מראש והם הרב הנדל חבד ורב העיר 
 ציון כהן?

 ה. מה אומדן עלות הבניה?
 ו. אבקש פירוט של מקורות התקציב לפרויקט.

 
 ראש העירייה:

של המשרד לפיתוח  אישרה ועדת התקצוב המשרדית 16.12.18ביום  מדוע בוטלה ההקצבה?א. 
עבור הקמת בית כנסת ₪  1,500,000"המשרד"( תקצוב בסך  הפריפריה הנגב והגליל )להלן:

במתחם הדר. טרם שליחת הרשאת התקציב נשלח בודק הנדסי מטעם המשרד לבחינת הפרויקט 
ועמידתו בתנאי הסף של הקול קורא. במעמד הסיור הועלתה טענת נציג המשרד לפיה פרויקט זה 

. נציגי 2017ו פרויקט המשך של פרויקט אשר אושר בעבר במסגרת ניהול מוסדות ציבור הינ
קומות כאשר כל קומה מיועדת לצרכים  2העירייה הסבירו לנציג המשרד כי מדובר במבנה בן 

ועל כן יש לראותן כשני פרויקטים וזאת על בסיס מדניות העירייה לעירוב שימושים, אחרים 
לפיה לנוכח האמור לעיל בוטל  שרד,התקבלה הודעת המ 2019יולי  מהלךשונים. למרבה הצער ב

 התקצוב. 
וההודעה על ביטול  4.3.19מדוע הדבר לא הובא לידיעת המועצה למרות שהתב"ר אושר ביום ב. 

מבחינת העירייה, הודעת המשרד אינה בבחינת "סוף פסוק".  ההקצבה ניתנה כבר לפני חצי שנה?
העירייה ממשיכה לפעול בכל אפיק אפשרי על מנת "להחיות" את אותה הקצבה. לנוכח תקופת 
הבחירות הנושא מתעכב ואולם עם קבלת תשובה סופית המועצה תעודכן בהתאם, במסגרת 

 י ישיבה.נוהגת לעדכן את המועצה מדאני עדכוני ראש העיר, כפי ש
מדוע תכנית בית הכנסת הורחבה גם לבניית מרתף לאולם בשל דרישת רב העיר בו בזמן שאין ג. 

כפי שנהוג כיום בבתי כנסת ברחבי הארץ, יש צורך  כל הצדקה להוצאה כספית למותרות?
במרחבים נוספים פרט למרחבי התפילה לטובת שיעורי תורה, שבת חתן, אזכרות, סעודות 

כדי למנוע מצב של בניה בלתי חוקית ותוספות של "אולמות" שלל צרכים ציבוריים.  למיניהן ועוד
אירועים הצמודים לבתי הכנסת, כפי שלצערי נמצאים כרגע ברחבי העיר, הוחלט לנצל את הבניה 

הצרכים הללו הגיעו מקהילת המתפללים ולהקים מרתפים בבתי הכנסת הללו לטובת הצרכים. 
בתפקידו רב העיר אכן ולא מגורם כזה או אחר. ח המצב במציאות בעיר ובכלל לנוכבנווה רבין 

סמכות הדתית העליונה בעיר ואשר נמצא בקשר עם ציבור ה הוא "כראש העיר של הציבור הדתי "
 המתפללים ומייצג את צרכיהם כלפי הנהלת העירייה.

הנדל חב"ד ורב האם זה נכון שהזוכים בשני בתי הכנסת והמרתפים נקבעו מראש והם הרב ד. 
לא. עם השלמת הבנייה, העירייה תערוך הליך הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל  העיר ציון כהן?

 ההקצאות.
 מיליון ש"ח. 8 בתי כנסת ומרכז הדר, 2מדובר על  מה אומדן עלות הבנייה?ה. 
. כאמור לעיל, העירייה עדיין מנסה להחיות את אבקש פירוט של מקורות התקציב לפרויקטו. 
 מלש"ח מהמשרד והיתרה מקרנות העירייה. 1.5הקצבה בסך ה
 
 

 19:38 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   
 


