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 ' תמוז, תש"פדי
 2020יולי,  6

 59389ס/
 

 
 6.7.2020מיום  6/20פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 18:00עקב היעדר קוורום בשעה  18:30הישיבה החלה בשעה 

 

עופר בוזי, יוסף  ימית קרקוקלי,ז'אנה כהן, הבטמו אייאיו, אלירן אליה, אברהם בורוכוב,  נוכחים:
 סוויד. 

 
עו"ד ליאת שוחט, יחיאל מושייב, ליאת מועלם, ניסים ארביב, שלמה זלמן סיונוב, ליאור   חסרים:

 אגאי, עוזי אהרון וציון גזלה. 
 

יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאל  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:
 –דובר העירייה ומלכה מיכאלי  –ד אורן קורנפל מבקר העירייה, –גזבר העירייה, רמי בן סעדון  –

 . מרכזת ישיבות מועצה
 
 

 על סדר היום: 

 עדכוני ראש העיר. .1

עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים יובלים ותיכון בית  אלש"ח 220על סך  1603אישור תב"ר  .2

 משרד החינוך.-יעקב. מקורות מימון

 הצגת הדוח הרבעוני.  .3

 בקשה לעדכון שכר בכירים. .4

 אישור הוספת ערוצי השרות בבנק הפועלים עבור בית ספר "קריית חינוך יובלים".  .5

 החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. –הנחה על שולחן המועצה  .6

 
 

 18:30הישיבה נפתחה בשעה 
 

 
 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 

 
 מ ראש העירייה:"מ –אלירן אליה 

. אני רוצה לאחל לרב העיר החלמה מהירה המנייןת המועצה מן ישיבוח את פתמתכבד לאני 
תוצאות ליאת שוחט, לראש העיר ו .שיש לנו בעיר החולים המאומתיםולכל ובריאות איתנה 

 . מוצלחות ובשורות טובות
 

 מבקש להקריא את עדכוני ראש העיר:
 
אומתים חולים מ 97. בראש ובראשונה אנחנו פותחים עם הקורונה. נכון להיום באור יהודה יש 1

לקורונה, מספר שהוא מטריד מאוד ומשקף את העלייה הגדולה במספר החולים ברחבי הארץ. אנו 
עושים הכל, בכל הכלים העומדים לרשותנו, לצמצם ככל שניתן את מספר החולים ולהגדיל את 
מספר הבדיקות בהתאם למי שנחשפו לחולים מאומתים, בעיקר באמצעות פעולות אכיפה והסברה 

 עיר.ברחבי ה
שכונות עיקריות: שכונת ההסתדרות,  4-כאשר מנתחים את הנתונים, מרבית החולים מגיעים מ

. אנו עוקבים כל הזמן אחר ההנחיות של הממשלה ומשרד סקיה א'נווה רבין, שכונת גיורא ו
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הבריאות ונערכים לכל התרחישים, כולל אפשרות של סגר מלא בכל הארץ, נושא שעלה כאפשרות 
 מהיום.ממשית החל 

זו הזדמנות להזכיר את שלושת הכללים הבסיסיים: שמירה על ריחוק חברתי, עטיית מסיכות 
ושמירה על היגיינה אישית. אנו עומדים על כך שעסקים ותושבים ישמרו על ההנחיות ויחידת 
השיטור העירוני והפיקוח העירוני שמים על כך דגש. במקביל, אנו יוצאים בהודעות לציבור הן בפן 

 הסברתי והן בעדכונים שוטפים על המתרחש.ה
החלטנו לאמץ הנחיות מחמירות על ההנחיות של משרד הבריאות וקראנו לצמצם את האירועים 

את הפעילות שלו. אירועי  0-ברחבי העיר. היכל התרבות שתכנן לפתוח את שעריו צמצם כמעט ל
העביר את התפילות למרחב הקיץ שתוכננו בשלב זה לא מתקיימים. קראנו לגבאי בתי הכנסת ל

הפתוח, אנו חוסמים את השימוש במתקני השעשועים בפארקים, וצעדים נוספים נמצאים כל הזמן 
 על הפרק.

 
. מערכת החינוך בשלב זה ממשיכה במתכונת הרגילה. החל מתחילת החודש התחלנו בפעילות של 2

תים, ובהתאם לכך סגרנו בית הספר של החופש הגדול, למעט במקרים שבהם מתגלים חולים מאומ
ילדים בגנים. המסגרות  949-תלמידים בבתי הספר ו 725ופתחנו מסגרות. בפעילות לוקחים חלק 

הללו מופעלות בעיקר על ידי "נפגשים" מרכזים קהילתיים וכן עמותת חן וחסד ועמותת שפרה, כל 
 באוגוסט. 6-זאת בפיקוח של אגף החינוך. הפעילות מתקיימת עד ה

 
מהיום החלטנו לצמצם לאפס את קבלת הקהל במחלקות העירייה השונות, כאשר אנחנו . החל 3

חוזרים אחורה למתן שירותים מקוונים באמצעות אתר העירייה ולמענה טלפוני. במקרים חריגים 
שבהם נדרשים מפגשים פרונטליים, ניתן לתאם מול המחלקה ולתת שירות בהתאם להנחיות התו 

תר עבורנו הוא להמשיך ברצף התפקודי השוטף של העירייה שעובדת כעת הסגול. הדבר החשוב ביו
בקפסולות. אנו מעבירים עובדים רבים לעבודה מהבית כדי לצמצם את האפשרות שחלילה נדבק 

 אחד ישבית פעילות של מחלקה שלמה.
 
ים. אנש 50. נכון להיום ההנחיות מדברות על כך שבאולמות וגני אירועים קיימת הגבלה של עד 4

אנשים. חלה הגבלה על התקהלות או קיום  50בבתי תפילה גם כן עד )עדיין לא אושר בכנסת( 
 20איש, לעומת מקומות סגורים שבהם קיימת הגבלה עד  50מסיבות פרטיות בשטח פתוח עד 

 אנשים.
 
. בהזדמנות הזו אנו רוצים לשלוח ברכת בריאות טובה לרב העיר, הרב ציון כהן, שנמצא מאומת 5

 לנגיף הקורונה. אנו מאחלים לו רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים.
 
. קצת מעבר לקורונה, החל מהיום מעטרים את שלטי הפרסום ברחבי העיר תמונותיהם של 6

המורים המצטיינים באור יהודה. השנה נבצר מאיתנו לחגוג את אירוע המורה המצטיין שאנו 
נו להוקיר תודה לכל אחד ואחת מהם. באור יהודה יש אנשי מקיימים מדי שנה, אז זו הדרך של

לכל אחד ואחת מהם, כל זאת לצד כל אנשי ההוראה ברחבי ים מודו חינוך מחויבים ומסורים ואנ
 אחוז.  100-העיר שנותנים מעצמם הרבה מעבר ל

 
ית כהן שמות המורים המצטיינים הם: שמעון אלקסלסי )יעדים(, נועה מנחם )בית אקשטיין(, אילנ

)אור חנה(, שרה כהן )אור מנחם(, רוזין כהן )אהוד מנור(, מרב פיטוסי )שיזף(, אורה כהן )סביונים(, 
מירב קופלוביץ )אלונים(, נחמה דינה שוורץ )אורות(, רונית שוקר )סעדיה גאון(, עילית בבלי )ברנקו 

(, לאה ארנטרוי )מדעים וייס(, טל שמעוני בן אברהם )חט"ב יובלים(, יותם ייבן )תיכון יובלים
 ויהדות( ויולי מושייב )גן נורית(.

 
שירות יעוץ לאזרח שפועל תחת  -. לאחרונה יצאנו בשירות חדש לתושבי העיר, שירות חינמי: שי"ל 7

היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים. שי"ל מספק מענה לתושבי העיר 
עביד, יעוץ טרום משפטי על ידי עורכי דין, בנקאות וראיית חשבון, מ-במגוון תחומי יעוץ: יחסי עובד

יועצים  30-גישור ויישוב סכסוכים וביטוח לאומי. השירות כאמור ניתן חינם אין כסף על ידי כ
 שמתנדבים לספק את השירות העירוני.

 
קי, גן אור גינות ציבוריות ברחבי העיר: גינת מילוו 7בימים אלו אנו מסיימים הקמה ושדרוג של . 8

ברמת פנקס, גינת ארז, גינת רותם, גינת דקל, ירושלים ומתקני כושר בנווה רבין. הקמת הגינות 
הודות להתאפשרה כתוצאה משיתוף הפעולה שלנו יחד עם מפעל הפיס. בהזדמנות הזו אני רוצה 

קהל לאגף שפ"ע שאמון על הנושא. בגינות החדשות הללו אנחנו גם נציב שילוט מיוחד לטובת ה
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שמגיע אל הגינות להימנע מהכנסת חטיפים אל שטח הגינות כדי לשמור על בריאותם של הילדים 
האלרגנים, זאת כחלק מיוזמתה של חברת המועצה ליאת מועלם, שהעלתה את הרעיון היפה 

 שמאפשר לכולם ליהנות מהמתקנים.
 

 

בחטיבת ביניים יובלים ותיכון אלש"ח עבור נגישות כללית  220על סך  1603אישור תב"ר  – 2סעיף 
 משרד החינוך.-בית יעקב. מקורות מימון

 
  מ ראש העירייה:"מ -אלירן אליה 

אלש"ח עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים יובלים ותיכון בית  220על סך  1603לאשר תב"ר  מבקש
 משרד החינוך.-יעקב. מקורות מימון

 תב"ר. ההמליצה למועצה לאשר את דנה וועדת הכספים 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
מדובר בהנגשה כללית של שני בתי הספר. הפרויקט מורכב מפיר מעלית, שני תאי שירותים בנים 

 הספר לכל המבנים, כולל המדרגות והשבילים.  יובנות והנגשת כל דרכי הגישה משער בת
 

 מ ראש העירייה:"מ -אלירן אליה 
 אישור התב"ר?  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

עבור נגישות כללית בחטיבת ביניים  אלש"ח 220על סך  1603תב"ר את המועצה מאשרת החלטה: 
 יובלים ותיכון בית יעקב.

 
 
 
  הצגת הדוח הרבעוני. – 3עיף ס

 מ ראש העירייה:"מ -אלירן אליה 
  .2020הרבעוני הראשון לשנת  אני מבקש מהגזבר להציג את הדוח

 
 רו"ח גיל גבריאל:

מארנונה הדוח הרבעוני הינו דוח שאינו מבוקר אלא דוח פנימי, ברבעון הראשון הכנסות העירייה 
מלש"ח, מאוד קרוב לתקציב. השפעת הקורונה בהכנסות באה לידי ביטוי בקיטון הכנסות  81.6היו 
מלש"ח אשר קוזזו בחיוב מעודף גביה של אגרות בניה. הרבעון הראשון מסתיים בעודף של  2.6של 
 מלש"ח.  217אלש"ח. יתרות הבנקים במאזן שלנו הינם  73

 במהלך הרבעון אנו ממשיכים בפרויקטי הפיתוח ובעיקרם העבודה בשכונת בית בפארק. 
 
 
 

 בקשה לעדכון שכר בכירים. - 4סעיף 

 מ ראש העירייה:"מ -אלירן אליה 
 והנהלת העיר ממליצה על כך.  5%-לאחר שנתיים יש אפשרות להעלות למהנדסת העיר את השכר ב

 
 יוסף סוויד:

 האם עם משבר הקורונה זה הזמן לעלות שכר? 
 

 עופר בוזי:
 העלאה היא טכנית. 

 
 יוסף סוויד:

 . 1.1%-אני חושב שאפשר לדחות את זה קצת, גם לאחר שהעלינו את הארנונה ב
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 קרקוקלי:ימית 

 הקורונה תישאר כאן ונצטרך להתמודד איתה. 
 

 יוסף סוויד:
  .זה לא נראה טוב שמעלים את שכר הבכירים, אפשר להמתין עם זה, לא יקרה שום דבר

 
 עופר בוזי:

 . 5%חלק מתנאי השכר שלה והיא גם יודעת על כך, שאחרי שנתיים יש לה העלאה של 
 

 ז'אנה כהן:
 בחוק?זה בהתאם לקריטריונים 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

והמעברים  95%עד  85%לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים לעובדים סטטוטורים, נקבע טווח שכר בין 
כך למיטב זיכרוני. ולכן,  ,5%תוך שנתיים ואחרי שנתיים עוד  5%מאחוז מסוים לאחוז אחר, נעשים 

  .זו,  אלא במה שקבוע בחוזר מנכ"ללא מדובר בבקשה חריגה ומיוחדת שאינה רלוונטית לעת ה
 

 יוסף סוויד:
 אין לי התנגדות אבל אני חושב שצריך להמתין עוד קצת. 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

אציין, כי למרות שזה בהתאם לחוזר מנכ"ל, נעשתה פנייה מוקדמת למשרד הפנים והתקבל  אישור 
  של גלית וידרמן ממשרד הפנים להעלאה זו.

 
 מ ראש העירייה:"מ -אליה  אלירן

 ? י בעדמ
 

 אלירן אליה, עופר בוזי, ז'אנה כהן, ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב.  בעד:
 

 יוסף סויד.  נמנע:
 

 למהנדסת העיר.  5%תוספת השכר בשיעור את המועצה מאשרת החלטה: 
 
 
 

 חינוך יובלים".אישור הוספת ערוצי השרות בבנק הפועלים עבור בית ספר "קריית  – 5סעיף 
 

 רו"ח גיל גבריאל:
מדובר על הוספת שירות ממסרון בפועלים עסקים וזאת על מנת שיוכלו לבצע הפקדות דרך המכונה 

 על מנת לחסוך זמן.  ולא באמצעות פקיד
 

 מ ראש העירייה:"מ -אלירן אליה 
 ?בלים"הוספת ערוצי השרות בבנק הפועלים עבור בית ספר "קריית חינוך יואישור  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

הוספת ערוצי השרות בבנק הפועלים עבור בית ספר "קריית מועצת העיר מאשרת את החלטה: 
 .חינוך יובלים"
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 החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. –הנחה על שולחן המועצה  - 6סעיף 

 מ"מ ראש העירייה: -אלירן אליה 
 .3.6.2020על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום  אני מניח

 . ₪ 1,797,687.90סכום למחיקה לפקודת העיריות,  338חייבים לפי סעיף  4-ל מחיקת חובותאושר 
 ₪. 8,135,448לפקודת העיריות, סכום למחיקה  339חייבים לפי סעיף  6-אושר מחיקת חובות ל

 
 שולחן המועצה וטעונות אישור משרד הפנים. ההחלטות מונחות על ה

 
 
 
 
 
 

  18:43: הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 אלירן אליה  מלכה מיכאלי 

 ראש העירייהמ"מ  מרכזת ישיבות מועצה   
 

 

 

 


