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ז'אנה כהן )הצטרפה הבטמו אייאיו, אלירן אליה, עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב,  נוכחים:
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 שלמה זלמן סיונוב. ו עופר בוזיעוזי אהרון, 

 

 ציון גזלה. ליאור אגאי,  חסרים:

 

 גיל גבריאליועצת משפטית, רו"ח  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:
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 ראש העירייה:
. אני רוצה להודות לבית הספר יובלים שדווקא בתקופת שיפוצים אנחנו מתארחים ערב טוב לכולם

זה  M21פה. חשוב לנו להפגיש את חברי המועצה עם העשייה בעיר, המקומות שאנחנו משפצים. 
פרויקט של משרד החינוך והמטרה שלו היא להפוך את חללי הלמידה למקומות נעימים יותר ומה 
שאתם רואים פה זה היה פעם ספריה, חדר מחשבים ישן והיום זה מקום שכיף להיות בו. תודה 

 לאגף החינוך ולרווית על הכל. 
 
 

 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
ימים  10-כראשית, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לעדכן שוב על היוזמה שהתחלנו בה לפני 

כמובן מי שיכול ורוצה. אני קוראת  -לאלו שצריכים שהתקבלו מהמדינה להעביר את המענקים 
להעביר את הכסף לאלו  -כל סכום בוזה יכול להיות  -מכאן לכם ולתושבי העיר שיש באפשרותם 

ם וצריכים. אני יכולה להגיד שבתקופה הזו אנו מזהים בכל הארץ, וגם באור יהודה, עלייה שרוצי
משמעותית בכמות הפניות לרווחה. אנשים שאין להם מה לאכול. המושג "לא לגמור את החודש" 
התחלף ב"מקררים ריקים" ו"אין אפשרות לשלם חשמל". אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים 

יל צריכים את העזרה של התושבים. כדוגמה אישית, הנהלת העיר נרתמה להעביר לעזור, אבל במקב
את המענקים, כל אחד בהתאם ליכולותיו, וזו הזדמנות של כולנו לפתוח את הלב. אני אדגיש כי 
המענקים יחולקו בהתאם לרשימות הצרכים שנמצאות באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים שלנו 

 פרטים לאפשרויות העברה אצל אורן, דובר העירייה.  בלבד. והן יוענקו לתושבי העיר
 

* אנחנו נערכים במלוא המרץ לפתיחת שנת הלימודים. אחד האירועים המשמעותיים ביותר בחייה 
גם בספטמבר, שאין ספק שייראה שונה ממה שהורגלנו בכל השנים האחרונות.  1-של עיר זה ה

יחד עם זאת, חובתנו כיצד תראה פתיחת הלימודים. פתיחת השנה בצל הקורונה, עדיין לא ידוע 
לנצל את ההזדמנות כדי לעשות את כל הדברים שאנחנו יודעים על הצד הטוב ביותר. את הקיץ הזה 

מדובר . ניצלנו להשקעה מאסיבית בבתי הספר ובגני הילדים בדגש על נושאי בטיחות הילדים
ל להקמת המבנה החדש בבית ספר שיזף מיליון שקלים, שכוללת סכום לא מבוט 16בהשקעה של 

שייחנך בתחילת שנת הלימודים. מעבר לכך, בתי הספר מקדמים הקמה של מרחבי למידה חדשים 
(M21 כל אחד בהתאם לבקשות שהוא הגיש דרך אגף החינוך למשרד החינוך, ואנו רואים יותר ,)

 ובלים. ויותר מרחבי למידה חדשים, כמו זה שאתם רואים כאן סביבכם בחט"ב י
 

* אני שמחה לבשר על כמה נתונים מעניינים שהתבשרנו עליהם בתקופה האחרונה. אם התחלנו 
בחינוך, נמשיך בחינוך. לאחרונה עודכנו כי על פי מחקר של חברת צ'מנסקי בן שחר שבדק לעומק 

ולה שאור יהודה מדורגת במקום , עאת ההשקעה של הרשויות המקומיות בתחומי פעילות רבים
יעי בארץ בהשקעה בחינוך. אני שמחה לראות את אור יהודה ניצבת לצד ערים חזקות ואיתנות התש

אחוז מתקציב העירייה מיועד לחינוך  35כמו תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, הרצליה ורעננה. 
לצד הזכייה בפרס כולנו. תמשיך להשקיע בתחום שהוא כל כך חשוב עבור שלצידי והנהלת העיר 

אנחנו ממשיכים כל  -צי, שכבר ראיתי שיש מי שמנסה להקטין את עוצמתו וחשיבותו החינוך האר
הזמן ישר לעבר המטרה. אנו כל הזמן מתקדמים במדדי החינוך החשובים עד שנגיע אל המקומות 

מסייע כדי לממש את מי ששאנחנו רוצים להיות בהם. זו הזדמנות להודות לכל מי שמעורב בנושא ו
 החזון החשוב הזה.

 
* דיברנו כל כך הרבה, אבל עוד לא הזכרנו את נושא הקורונה. הנושא הזה צפוי ללוות אותנו בכל 
התקופה הקרובה ואנחנו כל הזמן עושים חישוב מסלול מחדש בהרבה מאוד תחומים כדי להתאים 
את עצמנו להנחיות המשתנות לעיתים תכופות. אחד התחומים שנפגע הכי הרבה הוא תחום 

ירועים. רצינו מאוד לדאוג לפעילות תרבות עשירה לילדים במהלך הקיץ כפי שקרה התרבות והא
במשך כל השנים האחרונות, אבל ההגבלות מונעות זאת מאיתנו, ולכן מהלימון אנחנו מייצרים 

 -" 10לימונדה ככל שניתן. "נפגשים" מרכזים קהילתיים קידמו הקיץ זו השנה השנייה את "קיץ 
ות בהתאם להנחיות. לצד הפעילויות השוטפות אנו שמים דגש גם על קבוצות סדנאות קטנות שפועל

לילדים עם צרכים מיוחדים וקבוצות לאוכלוסייה הדתית וחרדים, דבר שלא היה פה בעבר. מעבר 
לכך, ביום חמישי תתקיים הקרנה של סרט ברחבת "נפגשים" במתכונת של דרייב אין, כפי 

ני וממלא מקומי, אלירן אליה, על שלל הפעילויות והיוזמות שמתאפשר. זו הזדמנות להודות לסג
 וכמובן לאורחת שלנו, לאה כץ, מנכ"לית "נפגשים".  היפות שמתקיימות ומקודמות ב"נפגשים".
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פרויקטים חשובים של שדרוג רחובות ואני גאה מאוד לראות את התוצאות  3* סיימנו לאחרונה 
פעם אחת, אבל בשבועיים האחרונים הסתיימו שלהם: על רחוב הרצל דיברנו כאן יותר מ

הפרויקטים ברחובות אלכסנדרוני ויקותיאל אדם. אלו פרויקטים מורכבים שנמשכו גם לא מעט 
זמן, וכמו כל פרויקט תשתיתי, הוא מהווה הפרעה לעוברים ושבים. אלו מקומות מאוד מרכזיים, 

אחרי כל חוסר הנוחות, אני שמחה  נכון,אבל גם כאלו שנדרשו בהם עבודות עומק משמעותיות. ו
שהתוצאות של הפרויקטים מראות לאיזה סטנדרט אנחנו מכוונים. דאגנו בכל פרויקט שכזה 

. ביקותיאל אדם פתחנו חניון גדול מאוד שמאפשר לתושבי ברחובות להגדיל גם את מכסת החניות
י שמשחרר קצת מהלחץ האיזור להימנע מחיפוש מתמשך אחרי חנייה. פתחנו חניון גם באלכסנדרונ

באיזור התעשייה בשעות היום. את הפרויקטים הובילה מנהלת הסכם הגג, שממשיכה לעבוד 
. בחודשיים הקרובים, מי ששם לב אתם רואים בנוף שאין יותר את החשמל. בפרויקט יהדות קנדה

לעשות את  אז בעוד חודשיים הצד הזה יסתיים ואנחנו עוברים לצד השני. זה עניין של כמה חודשים
ואנו נעשה הכול כדי ללמוד מהטעויות בפרויקטים הללו כדי לשבש כמה  אותה פעולה גם בצד השני.

שפחות את שגרת החיים של התושבים ולייצר ממשק יעיל ונוח מולם כדי שהם יהיו מעודכנים בכל 
 פרט ופרט בפרויקט מראשיתו ועד סיומו.

 
יתי, ימית קרקוקולי, שממונה על נושא התנועה * אחד הנושאים המשמעותיים שמטפלת בהם סגנ

והתחבורה לצד העיסוק המתמשך באגף שפ"ע, הוא שדרוג התחבורה הציבורית. אחרי לא מעט 
פגישות וישיבות עם נציגי משרד התחבורה, ימית עדכנה אותי על שדרוג במערך התחבורה הציבורית 

יחליף את קו  3אפשר לבשר על כך שקו  שיסייע לתושבים שלנו החל מעוד מספר שבועות. בין השאר
, יתוגבר באופן משמעותי ויספק גישה מהירה ויעילה לבית החולים שיבא. אנו נחובר לקו הפנימי 1

, ונתחבר לכל היעדים המרכזיים בעיר ולנתיב התחבורה הציבורית שלהם. 15של קריית אונו, קו 
 77גן. חיבור העיר ליכין סנטר בקו  שמחבר אותנו לבני ברק ולרמת 18של קו לות ייעתבוצע הת

שנוסע מאור יהודה לפתח תקווה. באופן כללי אפשר להגיד שיתוגברו נסיעות של הרבה מאוד קווים 
שנלחמה עבור קרקוקלי, סגנית ראש העיר, לנוחיות התושבים שלנו. זו הזדמנות להודות לימית 

 התושבים שלא מתניידים עם רכבים, במיוחד בתקופה הזו.
 

 דה רבה לכל העוסקים בדבר. תו
 
 
 

  אישור תב"רים.  – 2סעיף 

 ראש העירייה:
 . 23.7.2020 מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום

 ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר. 
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 ראש העירייה: 
 עדכון(, סעדיה גאון) כתות גן 4מכתב מאליהו  1556תב"ר ב שינוי מקורות מימון מבקשת לאשר

 . ₪  –211,261קרנות ₪  211,261משרד החינוך  :מקורות מימון₪.  211,261בסך 
 
 ח גיל גבריאל:"רו

 זה רק שינוי מימון. הכסף מגיע ממשרד החינוך. 
 

 ניסים ארביב:  
 זה אומר שזה יורד מהקרנות. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 נכון. 
 

 ראש העירייה:
 ? 1556אישור תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

כתות גן )סעדיה  4מכתב מאליהו  ,1556תב"ר שינוי מקורות מימון באת המועצה מאשרת החלטה: 
 ₪. 211,261גאון(, עדכון בסך 

 
 

 ראש העירייה: 
 :מקורות מימון₪.  128,795, תב"ר בסך כתות בשיזף 6הוספת  1503תב"ר הגדלת  מבקשת לאשר

 . ₪ 128,795)ציוד והריהוט( מפעל הפיס 
 הסכום מיועד לריהוט ולציוד. 

 
 ראש העירייה:

 ? 1503מי בעד אישור התב"ר 
 

 פה אחד.  בעד:
 

 ₪. 128,795כתות בשיזף, תב"ר בסך  6הוספת  ,1503תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 
 
 

 ראש העירייה: 
 40,000, תב"ר בסך מרחבי הכלה ולמידה M21 כתות וחצרות חדשניות ,1590תב"ר מבקשת לאשר 

 ₪ .  00040, משרד החינוך :מקורות מימון₪. 
 מיועד לבית ספר אלונים. 

 
 ראש העירייה:

 ? 1590אישור תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

מרחבי הכלה  M21 כתות וחצרות חדשניות ,1548תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 
 ₪. 40,000ולמידה, תב"ר בסך 
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 אישור תוכנית חומש מול מפעל הפיס. – 3 סעיף
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 ראש העירייה:
מפעל הפיס זה גוף ששייך לרשויות. כל שנה יש לפי קריטריונים הצעה של כסף שמיועד לרשויות 
ועומד לשימושן. השנה החליטו שהרשויות יגישו תוכניות חומש, לחמש שנים קדימה על מנת שידעו 

 פחות או יותר מה נעשה עם הכסף וזו התוכנית שהגשנו למפעל הפיס. 
 

 עופר בוזי:
 מנע מאיתנו, אם נרצה להוסיף פרויקט, זה יהיה אפשרי. הבנתי שזה לא י

 
 ראש העירייה:

 נכון. במידה ובמהלך השנים נצטרך את הכסף למשהו אחר, נוכל לעשות העברה. 
 

 ח גיל גבריאל:"רו
 הסכום הזה מחולק לשניים, לתוכניות הפעלה שהן תוכניות רכות והעשרה. 

 
 ראש העירייה:

מיועדים לבניית מוסדות ציבור. היו קריטריונים של סעיפים שאפשר  עד לפני שנה כל הכספים היו
להשתמש בכספים של מפעל הפיס. משנה קודמת הם החליטו להקצות כספים לתוכניות פעילות של 

 מהכסף שמגיע לנו להקצות לפעילות רווחה וחינוך.  15%חינוך ורווחה והם מחייבים 
 

 ח גיל גבריאל:"רו
נו יש לנו תוכניות הפעלה של מפגשים, כפר הסטודנטים, חוגי שחמט אז בתוכניות ההפעלה של

שנים קדימה ובנושא של הפרויקטים, יש את אותם  4וברווחה, לקחנו אותם ופרסנו אותם על 
מלש"ח שאישרנו בתב"ר הקודם ואז נשארים  6-לאולם הספורט שזה השלמת המימון ל 1,250,000

 . 2023עד  2021שנים  3-ב מלש"ח לשימוש שלנו בפרויקטים 5.1לנו 
יהיה פרויקט שמעניין אותנו ונרצה קודם  2021בישיבת ועדת הכספים עופר שאל אם נחליט בשנת 

למשוך את הכספים, הערכה שלי שלא תהיה מניעה. ברגע שמפעל הפיס מאמין בפרויקט ורוצה 
 מלש"ח לא צבועים שמיועדים לפרויקט.  5.1לממן אותו, לא תהיה בעיה למשוך אותו. כרגע יש 

 
 יב: ניסים ארב

מיועד ליובלים. כשהעליתם בישיבת מועצה שאלתי, אם אני זוכר נכון, וגלעד  1,250,000-אמרת ש
 מלש"ח.  6נתן הסבר על המחיר והוא אמר שהטוטאל הוא 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 מלש"ח מהפיס.  6-מומן מטוטו ווינר ו 3.5מלש"ח,  12הפרויקט עצמו הוא 
 

 ניסים ארביב: 
 כמה מהקרנות שלנו? בוועדה זה לא הוצג ככה. אתה צודק, ככה זה מופיע בספר. 

 העלינו את נושא היתרה, כשאני שאלתי קיבלתי תשובה שהיתרה לא צבועה. 
 

 ח גיל גבריאל:"רו
 . 3מלש"ח כפול  1.7-ה
 

 ניסים ארביב: 
 זה מגיע להחלטה שלנו לאן זה הולך?

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 בוודאי. 
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 עירייה:ראש ה
 כאשר רושמים את התב"רים, רושמים מהיכן המימון. 

 
 ? י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 
 

בהתאם לטבלה  2023הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד את המועצה מאשרת החלטה: 
 המצורפת. 

 
 
 

אישור מועצת העיר להצטרפות העירייה לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור   – 4סעיף 
   התיכון.הים 

 
 נורית שולמן:

הנושא על סדר היום הוא אישור הצטרפות אור יהודה לברית ראשי ערים לאקלים ואנרגיה באזור 
הים התיכון היא חלק מברית ראשי הערים הגדולה ביותר בעולם של ראשי ערים ומנהיגים 

 מקומיים, שהתחייבו לפעול למען האקלים.
 

שנים תכנית  3פו לברית זו, במסגרתה העירייה מכינה תוך ערים בעולם כבר הצטר 10,000-למעלה מ
פעולה לחיזוק החוסן העירוני, שיפור איכות חיי התושבים והתמודדות מיטבית עם האיומים 

 העתידיים הנובעים משינויי האקלים.
 

עיריית ת"א, שמשמשת בהרבה תחומים ראש החץ לעשייה עירונית מתקדמת בארץ, השלימה 
, שמוגשת הערב לאישור הנהלת 2030נית ההיערכות שלה למשבר האקלים בימים אלה את תכ

 העירייה.
 

ממשלת ישראל הצטרפה לתכנית של האיחוד האירופי והמשרדים להגנ"ס, הפנים והאנרגיה, 
בקרוב יפורסם לרשויות המקומיות  –מקדמים את ההיערכות של מדינה ישראל למשבר האקלים 

 רשויות מתוך הניגשות לק"ק.  10ת. בשלב הראשון ייבחרו קול קורא, שיקצה כספים להיערכו
 

הרשויות יכינו תכנית פעולה רב שנתית, הדרגתית, לפי הקצב והתקציב של העירייה, להתמודדות 
 עוד ועוד.וחום או קור קיצוניים  יאירועיר, הצפות, עלויות גבוהות של אנרגיה בעת ועם זיהום האו

 
עולמית מחזקת את הדימוי של אור יהודה כעיר הנמצאת במרכז הצטרפות לברית הערים הכלל 

עשייה בינ"ל למען רווחת תושביה ובכך תסייע במשיכת אוכלוסייה חזקה, שהסביבה חשובה לה, 
 לשכונות החדשות.

 
בשנים האחרונות אנחנו עושים  –אפס  דתחשוב לציין, כי אנחנו לא מתחילים את המהלך מנקו

ייצור חשמל על גגות מבני ציבור, החלפה לתאורת לד ברחובות  –ן עירוני צעדים ראשונים לעבר חוס
מיחזור, הרבה יותר מרשויות  40%-)אנחנו בהעיר, גינון חסכוני במים בשטחי ציבור, הפרדת פסולת 

, פעילות סביבתית במער' החינוך ובקהילה, תכנון סביבתי, סקר עצים ותיקים ועתיקים רבות בארץ(
 ועוד.

 
אישור מועצת העיר להצטרפות העירייה לברית ראשי ערים לאקלים ואנרגיה באזור הים מבוקש 

 התיכון ולחתימת רה"ע על האמנה.
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 ראש העירייה:

 תודה לנורית שולמן על ההצגה והעבודה בתחום הזה.
 
 ? י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

מועצת העיר מאשרת הצטרפות העיר אור יהודה לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה החלטה: 
 באזור הים התיכון ומאשרת חתימה על האמנה.  

 
 
 
 

 בקשת הצטרפות לרשת ערים בריאות ישראל. – 5סעיף 

 
 ראש העירייה:

 מבקשת מלאה כץ להציג את הנושא.
  

 לאה כץ: 
 כמפורט להלן: ישראלמציגה מצגת בנושא רשת ערים בריאות 
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 15מתוך  12עמוד 
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 עוזי אהרון:
אני חושב שהוא והבריאות זה עולם אחד.  ,ניסים ארביבמועצת העיר התברכה בחבר מועצה ד"ר 

 להיעזר בו ולשתף אותו בפרויקט בצורה משמעותית.  להשתמש בכישורים שלו,  שראוי
 

 ראש העירייה:
 אין בעיה, ניסים  תצטרף לועדת ההיגוי. כל מי שיכול לעזור, אנו נשמח. 

 הצטרפות העירייה לרשת ערים בריאות בישראל? מי בעד
 

 פה אחד.  בעד:
 

  החלטה:

המועצה מאשרת בזאת להצטרף ל"רשת ערים בריאות בישראל" לאמץ את מטרותיה  -
 ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה. 

המועצה תמנה עובד שישמש "מתאם בריאות", ירכז את הפעילות בישוב וישתתף בפעילות  -
 הרשת. 

 

 
 ז'אנה כהן הצטרפה לישיבה. 

 
 

 
 .סגירת חשבונות בנק לא פעילים – 6סעיף 

 ח גיל גבריאל:"רו
, אין בהם תנועות, רק באור יהודה 657בבנק הפועלים סניף  יש שני חשבונות שאינם פעילים

 משלמים דמי ניהול ואנו מבקשים אישור לסגור אותם. 
 

 ראש העירייה:
 . חן שיועד למס בצורת לא פעיל 687227חן ו חן מיועד גביה לא פעיל 412945חן סגירת 

 
 ?מי בעד

 
 פה אחד.  בעד:

 
 המועצה מאשרת את סגירת חשבונות בנק שלא פעילים. החלטה:

 
 
 

 .בבקשה להחלפת מורשי החתימה בבית ספר סביונים בשני חשבונות הבנק – 7 יףסע
 

 ראש העירייה:
מנהלת בית הספר יצאה לפנסיה, זה המקום להוקיר לה תודה על כל הפעילות שלה, הביאה את בית 

ה לחופשת לידה וגם מפה אני יכולה להגיד לה מזל יצאש חדוה,המזכירה, הספר סביונים להישגים. 
 האם. אנו רוצים להשתתף בצערה על מות ביל טוב,  ובמק

 
 אחד לכספי הורים ואחד לכספי עירייה. –חשבונות בנק של הרשות  2יש  סביונים לבית ספר 
אבקש , חדווה גארקמפרישתה של המנהלת רחל הילמן וחופשת הלידה של המזכירה כתוצאה 

 לאשר את שינוי מורשה החתימה בשני חשבונות הבנק.
  רחל הילמן זאת לילי חושן ומי שחליפה את חדווה גארק היא עינבל עגייב. מי שתחליף את 
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 ראש העירייה:
 מי בעד? 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 . חשבונות הבנק של בית הספר סביונים 2-המועצה מאשרת את שינוי מורשה החתימה ב החלטה:

 
 
 

 בדבר מחיקת חובות. החלטות ועדת הנחות –הנחה על שולחן המועצה  - 8סעיף 

 ראש העירייה:
 .14.7.2020על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום ה אני מניח

לפקודת העיריות. הסכום הכולל למחיקה  339אישרה הסכם פשרה לחייב אחד לפי סעיף 
9,899,663 .₪ 

 
 ההחלטות מונחות על השולחן המועצה וטעונות אישור משרד הפנים. 

 
 

 .PARK-Oשאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון בעניין: קמפיין  - 9סעיף 

 
 אבקש את התיחסותך הדחופה ביותר לשאלותי כדלקמן :

 בבית בפארק ?.האם חוקי לרשות ציבורית לעסוק בשיווק קרקע ליזמים עבור אזור תעסוקה 1

 אם כן אבקש לקבל את חוות דעת היועצת המשפטית .   

 .כמה יעלה הקמפיין כולל כל ההוצאות של הפרסום ?2

 .מה עלות שכר טירחת חברת אייטם ?3

 . מה המקור התקציבי להוצאה זו?4

 

 
אין מניעה חוקית לרשות מקומית לקדם שיווק של שטחי תעסוקה ומסחר ואף בניה למגורים  .1

ועוד, לרשות מקומית יש אינטרס ראשון במעלה לקדם שיווק מהיר ביותר ובמחירים זאת 
הגבוהים ביותר על מנת להעשיר את קופתה מארנונה ומחלף היטל השבחה הגבוה ביותר. כמובן 
שלכל קמפיין שיווקי יש השלכות רוחב של מיתוג העיר וחשיפה חיובית אשר משביחים את ערך 

ות שמשקיעות בשיווק ופרסום כחלק ממערך הסברתי רחב או כחלק ישנן רשויות רב הנכסים.
  ממערך שיווקי. זה חלק מתפיסה ניהולית מתקדמת ותקינה.

 
עלויות הקמפיין ועלויות חברת איי טים הן שני סעיפים שונים. חברת איי טים זכתה במכרז  .2

הקמפיין הינה פומבי כחוק ולה משולם שכר טרחה בהתאם להצעתה בהצעה הזוכה. עלות 
הוצאה נפרדת ועלותו משולמת לספקי המדיה השונים ולאנשי המקצוע שעמלו על הוצאה לפועל 

  של כל נגזרות הקמפיין.
 

כל העלויות כלולות במסגרת הסכם הגג ולא באופן ישיר מתקציבה השוטף של העיריה. העלויות  .3
ים מדויקים קיבלת שהמועצה אישרה ומספרהשיווק, הביצוע והפיתוח מופיעות בתקציב 

 מהגזבר באופן אישי ואף פירסמת נתונים שגוים ולא מדויקים בעמוד הפייסבוק שלך.

 לסיכום:
תדמיתה של העיר אור יהודה כמו גם הצלחת שיווק המתחם חשובה לאין שיעור להמשך שידרוגה 

עוד. מצב של העיר בכל תחומי החיים. ניהול מתקדם מכיל תהליכי שיווק כמו גם תכנון וביצוע ו
, מחייבים את העירייה להפעיל מערך שיווקי כדי 'השוק, התחרות, העודף של שטחי התעסוקה וכו

 לשרת את האינטרס הציבורי בצורה הטובה ביותר.
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 בשולי הדברים אתייחס לפתיח שלך:
-כל מניעה חוקית או מגבלה לחברת איי טים אשר זכתה במכרז פומבי כחוק ב ההייתלא 

 להתמודד במכרז.  ,2019
 כל קשר להליך הבחירה , והחברה נבחרה על ידי אנשי המקצוע וועדת המכרזים.לי לא היה 

 

 
הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה עו"ד עוזי אהרון: בחירת נציגי הסיעות  - 10סעיף 

 למועצה הדתית.
 
נשלחה אליך פנייתו של שר הדתות להעברת מומלצי הרשות למועצה הדתית תוך  10.6.20  ביום .1

 יום. 30
 עד היום לא זומנה ישיבת מועצה לבחירת המועמדים ע"פ מפתח סיעתי . .2
 אבקש להביא לישיבת המועצה סעיף בחירת מועמדי הרשות למועצה הדתית .  .3
 אודה להתייחסותך. .4
 

יום צריך לבחור את נציגי הרשות, הדבר לא נעשה וציפיתי  30צעה השלי, פניתי אליך, תוך זה לא ה
 שתעשי כן. 

 
 ראש העירייה:

לידיעתכם ולידיעת כל חברי המועצה, המכתב התקבל אצל כל ראשי הערים בתחילת יוני. בו ביום 
רונה מבקשים דחיה הוציא מרכז השלטון המקומי הודעה לשר הדתות, כי מאחר ואנחנו בתקופת קו

-יום. כלומר מה 30יום ועכשיו עוד  15במינוי הרכב המועצה הדתית. ניתנה בהתחלה אורכה של 
יום להרכיב את המועצה הדתית, אנחנו נעשה את זה יחד ועל פי  30, מחר, יש לנו עוד 4.8.2020

 הקריטריונים. 
ם את מלאכת ההרכב, תיבדק מקריאה את תשובת משרד הדתות, "... ככול ולא תעלה בידכם לסיי

 אפשרות למתן אורכה נוספת" בכבוד רב, שלמה נקי יועץ שר הדתות. 
 

 

 

 
 

 18:35:הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   
 


