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 גיל גבריאליועצת משפטית, רו"ח  –עו"ד שלומית שפינדל מנכ"ל העירייה,  –אלי אהרוני  מוזמנים:
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 "ניגוד ענייניים";  –הרצאה של עו"ד שחר בן עמי  .2
 אישור תב"רים; .3
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 כספי הורים; –בגני הילדים מורשי החתימה  8בקשה להחלפת  .6
 ;גן ניצן –ש בקשה לפתיחת חשבון בנק חדש עבור כספי הורים לגן ילדים חד .7
 ;אישור עבודה נוספת לעובד ד.ק. .8
 אישור הרכב המועצה הדתית.  .9

 
 

 18:17הישיבה נפתחה בשעה 
 

 ראש העירייה:
 

 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
מאתמול נכנסה לתוקף תוכנית הרמזור. תוכנית  – תמונת מצב של נגיף קורונה באור יהודה.1

שמדרגת את הרשויות לפי אדום, כתום, צהוב וירוק. שהירוק, הוא המקום שאליו אנו שואפים 
 להגיע ומהאדום אנו מתרחקים.   

היערכות לתוכנית הרמזור, היינו לא פעם בצבע אדום, אני רוצה  הבכל החודש האחרון שהיית
בשבועיים האחרונים בפעילות האינטנסיבית בהורדת כמות הנדבקים, להודות לכל מי שלקח חלק 

לשמירה על ההנחיות גם של מבודדים וגם של בעלי אולמות האירועים.   לצערי, אנשים פה לא היו 
צווי סגירה לאולמות בעיר, הרבה  2ממושמעים, אולמות אירועים פעלו בניגוד להנחיות, הוצאנו 

נפטרים. הממוצע הארצי  4חולים מאומתים,  108ל כרגע אנחנו עם מאוד בעלי עסקים ואנשים, אב
. עדיין אנחנו מעל הממוצע בהרבה ולכן אנחנו 31.1, אנחנו עומדים על 17.3איש עומד על  10,000 -ל
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ממשיכים בכל הכוח לאכוף ולהסביר את כל מה שקורה בקורונה ואת המשמעויות שלהם כי אנחנו 
 ות המחמירות ביותר יהיו אצלנו בעיר. לא רוצים להגיע למצב שהמגבל

זיהינו כבר מהשבועיים הראשונים, שהגורם המשמעותי ביותר להידבקות פה בעיר, בדומה לחברה 
החרדית והחברה הערבית זה כמות נפשות במשפחה בדירות מאוד קטנות, אז מספיק שאחד 

שלושה אנו רואים איך מהילדים האב או האם נדבקים, נשארים להחלים בתוך הבית תוך יומיים 
כל השמונה תשעה לפעמים בני משפחה נדבקים וזה מה שהעלה לנו את כמות החולים. לכן אנו 
עובדים מאוד קשה שברגע שהראשון נדבק אנו מוצאים אותו למלונית. אני רוצה להודות למנכ"ל 

 העירייה,  לג'ון דוידוב, לפיקוד העורף ולמשטרת ישראל על ההובלה בהסברה. 
 
שנקראת   משרד הביטחון ופיקוד העורףשל לתכנית  נוהצטרפבעקבות החשש שנהייה עיר אדומה,  .2

 20-30-במסגרת תוכנית זו אנו מקבלים תקצוב צבוע נקודתי לרכזים שהם אחראים לכ"אנשי חיל" 
משפחות כל אחד ללוות אותם בתרופות בקניות, גם כדי שלא יפרו בידוד וגם בכדי שנוכל לנתק את 

 רת ההדבקה.שרש
ממקרי הנדבקים בעיר, פעלנו בשפה  80%-קיבלנו תקציב להסברה. לצערי יש פה עדה שמהווה כ

 שלהם, בעיתונות שלהם ובהסברה. רוב הנדבקים מגיעים או מבתי חולים או מישיבות. 
קיבלנו תקציב למשפחות למבודדים, תקציב לאוכל, יש לנו הסדר מול פיקוד העורף לרכוש סלי מזון 

מטרה שלנו שעד ערב ראש השנה נהיה עיר ירוקה ותודה רבה לכל מי שלוקח חלק במאבק נגד וה
 הקורונה. 

 
. אני רוצה להזמין את דלילה אשכנזי שתיתן סקירה על פתיחת שנת הלימודים שבאמת הייתה 3

 מאתגרת ושונה בצל הקורונה. 
 

 דלילה אשכנזי:
  מצגת: מציגה מצגת בנושא פתיחת שנת הלימודים עיקרי ה

על ההשקעה  -תודות לשותפים הרבים באגפי העירייה, הנהלת העיר ובראשם ראש העיר .1
  העצומה במערכת החינוך העירונית.

גנ"י, בתי ספר, מועדוניות, קידום נוער, בית הנוער קדימה  :תוני יסודי על מערכת החינוך בעירנ .2
  צעירים ובוגרים, החינוך המיוחד בעיר .

 עולה קומה וממשיכה ביתר שאת לשנתה השלישית. -לחדשנות בחינוך התוכנית האסטרטגית .3
 .2019תודות לכל השותפים לזכיית העיר בפרס חינוך ארצי לשנת  -"המסע המשותף לניצחון" .4
היערכות מערכת החינוך לפתיחת מוסדות החינוך בקיץ, בין היתר: שיפוצים, בינוי, הצטיידות,  .5

 אקוסטיקה ועוד .הקמת מרחבי למידה חדשניים, הנגשה ו
 היערכות אגף החינוך לקראת איכלוס תושבים בבית בפארק . .6
היערכות מערכת החינוך בתקופת הקורונה: למידה היברידית, הקמת מרחב וירטואלי עירוני  .7

תרחישים: סגר כללי, למידה  לשלושהבשיתוף מכללת בית ברל. היערכות מערכת החינוך 
 משולבת, למידה רגילה.

 יוצא לדרך באור יהודה. -קדמאים בשיתוף סמינר הקיבוצים תכנית להסבת א .8
פיתוח המנהיגות החינוכית בעיר: פיתוח מקצועי והכשרות בשיתוף אקדמיות, מכללות  .9

 ואוניברסיטאות ברמת : מנהלים, גננות, יועצות, סגנים, רכזי חינוך חברתי, סייעות ועוד.
 הטמעת תכניות למצויינות . -רך אור יהודה מובילה איכות מצויינות וחדשנות פורצת ד .10
בתפוח  -המשך הקמת מרכז למצויינות וחדשנות ברובוטיקה, חלל, טכנולוגיה אסטרונומיה  .11

 הפיס .
  מערכת החינוך פועלת במרץ לצמצום פערים ומתן שיוויון הזדמנויות . .12

 
 

 18:25בשעה  ליאור אגאי הצטרף לישיבה
 

 18:29דני שמואל הצטרף לישיבה בשעה 
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 ראש העירייה:
אני חייבת לציין את הפרויקטים שאנו מסיימים עכשיו ומתחילים חדשים. אנו מגיעים עכשיו . 4

מחנוכת מרכז קהילתי חדש לעדה החרדית והדתית בעיר. אני מזכירה לכם שהחזון שלי היה שבכול 
וספורט. ברח' שכונה ולכל מגזר יהיה מרכז קהילתי ששם הוא יקבל מענה לצרכים: תרבות,  חוגים 

הדתית חרדית ובעזרת ה' בסוף החודש  היקותיאל אדם, נפתח  מרכז קהילתי חברותא לאוכלוסיי
שעל פי הצבעת התושבים אתמול הוא יקרא "אופק"  המרכז הקהילתי ברמת פנקס,אנו נחנוך את 

סוף וגם אותו אנו נחנוך. מועדון איילת השחר, חנכנו וקראו אותו ע"ש סמ"ר יסמאו ילאו וסופ
הנצחה מכובדת לאחד מטובי בנינו. חנכנו את גן המייסדים לעולי טורקיה, מרחב ירוק בשכונה 
מאוד גדולה. מי שעוד לא עבר ברח' קזז, הנוף שונה לחלוטין עם הפינוי של מתחם הקולנוע שנהרס. 
זו הסנונית הראשונה בעיר של הפרויקטים להתחדשות עירונית במקום הקולנוע שחלקו ישוחזר 

מגדלים עם שטחי מסחר למטה ואני מאמינה שבחודשים הקרובים אנו נראה  2במסגרת הבנייה יבנו 
 את זה גם במתחם הכלנית והסביון.  

כחלק מהמטרה של העירייה לקדם עסקים בעיר בתקופת הקורונה, יש לנו שבוע . בשבוע הבא 5
לכל התושבים וגם לכם, אם עסקים, הוצאנו חוברת לכל העסקים בעיר עם קופונים. אנו קוראים 

תוכל להעלות צילום שלכם אפילו בפייסבוק קונים רק מאור יהודה, לא יוצאים לקנות בחוץ.  אני 
 אשמח שתהוו דוגמא אישית ונקנה כולם ונחזק את העסקים בעיר.   

 
 ז'אנה:

 אני מבקשת לאפשר לבעלי העסקים לעבוד בערב החג ולא להפריע להם. 
 

 ראש העירייה:
 ו מאזנים בין כל הצרכים בעיר. אנחנ

 
פתחנו באמצעות אגף ההכנסות את האפשרות להגיש בקשות לקבלת הנחות  –. נושא אחרון 6

בארנונה למגורים עבור תושבים שמצבם הכלכלי הורע באופן משמעותי ובלתי צפוי בתקופה 
גם כן בנושא  האחרונה. אנו מעבירים את הבשורה בכל דרך שניתן, אבל אני אשמח להסתייע בכם

 הזה. כל הפרטים מופיעים באתר העירייה.
 
 

 "ניגוד עניינים". –הרצאה של עו"ד שחר בן עמי  – 2סעיף 

 ראש העירייה:
 נישנים לבחירתי, זו קדנציה מלאה. א 5אני רוצה להזמין את עו"ד שחר בן עמי. מחר אני חוגגת 

יכולה להסתכל כעת אחורה ולראות מה עשינו, חלקכם בשנתיים האחרונות, חלקכם איתי חמש 
שנים בעיר, לאן הבאנו אותה. אחד הנושאים החשובים לעבודה שלנו כנבחרי ציבור זה עניין ניגוד 
העניינים שעולה לא פעם וחשוב לי שגם עובדי העירייה, ההנהלה הבכירה ביחד עם חברי המועצה 

הקשורות לניגוד עניינים. מקריאה גם אני הופתעתי  וכל הסוגיות האחרוניםאת החידושים  יקבלו
 מדברים שהיו לנו מוכרים אבל במשך השנים הם השתנו ונכנסו להגדרה של ניגוד עניינים. 

 מועצת שוהם בעברו והיום הוא עורך דין מוביל בתחום השלטון המקומי והרשויות.  ראששחר היה 
 

 בן עמי:עו"ד שחר 
 . (לחצו כאן) מרצה בנושא ניגוד עניינים בשלטון המקומי. מציג מצגת. המצגת מצורפת לפרוטוקול

 
 18:56הישיבה בשעה עזב את ליאור אגאי 

 
 שלמה זלמן סויונוב:

העירייה יצאה בבקשה לחלוקת מלגות לתושבים. כמה חברי מועצה, אני בתוכם, גם סטודנט ורציתי 
תושב העיר. הסיפור הזה התגלגל ליועמ"ש וזה העלה חשד האם  גם להגיש בקשה לקבל מלגה כי אני

יש ניגוד עניינים. חשוב לי לציין שלחברי המועצה אין שיקול לגבי מי יקבל את המלגה, זו החלטה 
 של העובדים המקומיים. 

 
 עו"ד שחר בן עמי:

אני מקווה שהיא לא הסכימה לתת לך מלגה. אם היא הייתה שואלת אותי, אני הייתי אומר לה לא 
 לתת בשום פנים ואופן. 

 

https://drive.google.com/file/d/1a824R22EGhmRDCRiHjfr3_eiL_hfoMt9/view?usp=sharing
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 שלמה זלמן סויונוב:
 מספר המלגות לא היה מספר מצומצם. 

 
 עו"ד שחר בן עמי:

כשאתה הולך לתפקיד ציבורי  אין לך שום זכויות. אתה בחרת להיות חבר מועצה, יש לך חובות. זה 
לא פריבילגיה להיות נבחר ציבור, זה חובות שאתה לוקח על עצמך. אתה התנדבת לייצג את הציבור, 

 זאת משימה שקודם כל מטילה עליך חובות. זה מטיל עליך חובות ומגבלות רבות. 
 

 כוב:אברהם בורו
 מותר לקבל הנחה של אזרח בתיק שמגיע על פי חוק? 

 
 עו"ד שחר בן עמי:

 אם זה ניתן לכולם אז כן. 
 

אם התקציב לכל בית הספר וזו החלטה שגרתית, אתה לא בניגוד עניינים כי החוק אומר שמדובר 
בשירות שניתן כבשגרה לכל אדם באשר הוא, כל תושב באשר תושב, אין פה שום אפליה. אם 

 מחליטים ספציפית. 
 

 בית ספר שהבן שלך משתתף בו זה קצת יותר בעיה. 
 

לגבי רחוב, אם אתה מחליט לעשות במפרים בכל הצמתים ואחד מהם הוא הרחוב שלך, בסדר. אם 
החלטת לקבל תב"ר לבמפרים דווקא ברחוב שלך, תהיה יותר זהיר. זה לא בהכרח פלילי אבל זה 

 חשוב למראית עין. 
יש משמעות. גם אם זה לא ניגוד עניינים במהות יש בעיה שחבר מועצה מצביע עבור  למראית עין

במפרים דווקא ליד הבית שלו, עדיף לו להגיד שהוא לא רוצה להשתתף במשהו שיכול ליצור בעיה 
 באמון הציבור. 

 
 הבטמו אייאיו: 

 יד בעירייה?תושב שרץ בסיעה ולא נבחר כחבר מועצה, האם אפשר למנות אותו לאיזשהו תפק
 

 עו"ד שחר בן עמי:
אין מגבלה על מועמד אבל,  צריך לשים לב שאסור שכניסתו למועצה תהיה קשורה למירוץ, זו 

 עבירה פלילית. 
שנית, יש בעייתיות, אם אחד מחברי המועצה ברשימה התפטר, הוא עלול להיות הבא בתור. זה לא 

 בון. אומר שבהכרח פוסלים אותו אבל צריך לקחת אותו בחש
 

 יחיאל מושייב:
 מה קורה אם חבר מועצה של ראש העיר מתפטר והוא ממנה אותו לתפקיד?

 
 עו"ד שחר בן עמי:

לפקודת העיריות קובע שאסור לחבר מועצה להיות בקשר חוזי כלשהו עם העירייה במשך  122סעיף 
 חודשים מיום שהתפטר.  18
 

 עופר בוזי:
 מקל עליו באיזשהו אופן?מועמד יכול להתפטר מהרשימה ואז זה 

 
 עו"ד שחר בן עמי:

החוק לא אוסר עליו להיות עובד עירייה אבל צריך לשקול את זה. אין מניעה שהוא יעבוד בעירייה, 
 בתור חבר/ת מועצה לא משתתפים בדיונים, אבל המעסיקה זו העירייה. 

 
 ראש העירייה:

המחלקה המשפטית קיבלה הנחיה להכין אוגדן עם כל החומר הזה בצורה מפורטת ואם יש לכם 
 שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות ליועמ"ש. 

 תודה רבה שחר. 
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 ראש העירייה:
 לסעיף הבא.  9אני רוצה ברשותכם להעלות את סעיף 

 
 אישור הרכב המועצה הדתית: – 9סעיף 

 
 ראש העירייה:

חברים יש להם  2.5יגים בהרכב המועצה הדתית, שתיים מהן צריכות להיות נשים וכל נצ 7יש לנו 
זכות לאחד. רב העיר יש לו זכות לאחד. רב העיר הגיש לי מכתב בו הוא ממליץ על מועמדותו של 
אפרים מועלם חבר המועצה הדתית. סיעת אור חדש, הסיעה שלי ממליצה על גלית נעים ודני 

קול העיר ממליצה על  מעיין חזן, סיעת ש"ס ממליצה על אפי חסון, נציג שמואל, נציגת סיעת 
הליכוד, מאמינים באור יהודה ואור יהודה שלנו ממליצים על אבנר בורוכוב, נציג סיעת רק 

 ממליצים על  אליאור חיון. 
 

 
 מי בעד אישור הרכב המועצה הדתית? 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 המועצה מאשרת את הרכב המועצה הדתית.  החלטה:

 
אני מבקשת מראשי הסיעות לחתום על מסמך שמפנה לשר הדתות ומעיד על נציג המועצה הדתית 

 או יהודה של אותה סיעה, רק ראשי הסיעות חותמים. 
 

 

  אישור תב"רים.  –  3 סעיף

 ראש העירייה:
 . 26.8.2020 םמבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביו
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 ראש העירייה: 
גנ"י בבית בפארק  5, הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך, הקמת 1610מבקשת לאשר תב"ר 

 3,944,025משרד החינוך ₪  2,305,975מש"ח. מקורות מימון: קרנות  6,250,  תב"ר בסך 503מגרש 
.₪  

 
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ? 1610אישור תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

גנ"י  5הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך, הקמת  ,1610 תב"ראת המועצה מאשרת החלטה: 
 ₪.אלף  6,250,  תב"ר בסך 503בבית בפארק מגרש 

 
 

 אלירן אליה יצא מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים 
 

 
 ראש העירייה: 
מקורות . מש"ח 3טיפול בשכונות הדרומיות, הגדלת תב"ר בסך  1568תב"ר הגדלת  מבקשת לאשר

 קרנות.  :מימון
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

מדובר מתוספת שנובעת מהרחבת עבודות הפיתוח, עבודות אינסטלציה, מים, ביוב, תאורה ועבודות 
 חשמל, שזה לא היה בכתב הכמויות המקורי. 

 
 ראש העירייה:

אנחנו מדברים על פרויקט איילת השחר, כשהתחלנו בפרויקט הבנו שהתשתיות שם הרוסות, כל 
הזמן שואלים אותנו למה אנחנו משפצים לפני שהולכים לפינוי בינוי עתידי, זה לא סותר, הפינוי 
בינוי אושר בות"מל והתחיל הפרויקט שלו אבל זה ייקח שנים ובזמן הזה אנחנו צריכים לתת שירות 

 ושבים ואיכות חיים. לת
 

 ד"ר ניסים ארביב:
 השאלה אם שווה להשקיע בתשתיות. 

 
 אלי אהרוני:

 אלו תשתיות שקורסות שלא יכולות לחכות. 
 

 עופר בוזי: 
הזאת מגיע, גם אם אנחנו פה במחשבה כמו שאתה אומר בריאה ועניינית  האני חושב שלאוכלוסיי

 השל להגיד רגע, אנחנו משקיעים כמה מיליונים שקלים לא רבים, אני חושב שמגיע לאוכלוסיי
 הזאת גם עבור טווח הזמן הזה. 

 
 הבטמו אייאיו:

ריך לטפל גם ברחוב אני אמרתי גם בועדת הכספים שהתשתיות של רחוב עובדיה יוסף גם קורסות וצ
 הזה. 

 
 ראש העירייה: 

 אני מבקשת את חוות דעתה של היועצת המשפטית. 
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
 (כאןצו לח –לחוות הדעת נתתי חוות דעת בועדת הכספים ונצרף אותה לפרוטוקול. )

https://drive.google.com/file/d/1JL8tsa0b63wDKNzcVl79yWdDnwLoxziD/view?usp=sharing
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בנוסף, אני רוצה להודיע שמי שסייע וקידם את התוכנית זה אלירן אליה, הוא פנה אלינו לפני 
תחילתו של הפרויקט לקבל חוות דעת האם הוא נמצא בניגוד עניינים לנוכח העובדה שההורים שלו 
מתגוררים במקום. את חוות דעתי אני מצורפת לפרוטוקול. אלירן הגיש את המועמדות שלו למועצה 

סגרת רשימת קול העיר, במסגרת הקמפיין של הרשימה הזו, הוא חרט על דגלו את שיווק במ
השכונות הישנות בעיר, צמצום פערים, הקמת מרכזים קהילתיים לרווחת אותן השכונות הקמת 

 נציגות לשכונת אלו וכיוצ"ב. 
וכל מה  בכלל כך, הוא הגה את המיזם החברתי שדיברנו עליו שתכליתו ליצור שיתוף קהילתי

 שהוזכר בועדת הכספים. 
הפיילוט למיזם, כפי שהסברתי גם בועדת הכספים, נקבע בשכונה הראשונה של איילת השחר מאחר 
וזו שכונה שסובלת שנים מהזנחה קשה, תושביה מצויים במעמד סוציואקונומי נמוך, ובהתבסס על 

א היה אמון במערכת כל הפרמטרים שמופיעים בחוות דעתי ובין היתר גם בכך שלתושבים ל
הציבורית. מאחר וכאמור הוריו של אלירן מתגוררים בשכונה, הוא פנה אלינו על מנת לבדוק אם 
הוא לא נמצא בניגוד עניינים. כמו שראינו בהרצאה של שחר, ניגוד עניינים אישי עלול להיות כשאדם 

שני האינטרסים האלה מעדיף את האינטרסים האישיים שלו על פני מילוי תפקידו הציבורי ובין 
אנחנו מנסים למצו את האיזון, ואני חשבתי שבאיזון הזה בין האינטרסים הקידום של השכונות 

שהן חלק אינטגרלי מהמצע שאלירן הגיש וכפי שאמרתי, הפליירים שלו והמצע שלו דיבר  תהוותיקו
את שכונת  אזי שבנסיבות האלה, להגביל אותו מלעסוק בלקדם תעל קידום השכונות הוותיקו

איילת השחר, לדעתי זה היה פוגע פגיעה ישירה בתכלית שלשמה בחרו בו. שנית, אנחנו מדברים על 
פרויקט חברתי קהילתי אמיתי, לא מדובר בפרויקט נדל"ני שמשפיע על ערך הדירות במקום הזה 

ו וכתוצאה מכך שהוא קידם את הפרויקט הוא יזכה, או ההורים שלו, באיזשהן טובות הנאה א
השבחה של נכס נדל"ני, אלא באמת מדובר במיזם חברתי שבא להעצים את התושבים עצמם ולא 
להעצים את הנכסים שלהם. וממילא, לשיטתי, בעובדה שלהורים שלו יש שם דירה, זה לא היה פוגע 
בתפקיד שהוא ממלא לקדם את השכונות הישנות. יש לו גם ערך מוסף בכך שהוא גדל במקום ומכיר 

ום ויש לו הכרות עם התושבים על מנת לתרום להצלחת הפרויקט וליצירת יחסי אמון בין את המק
הזה  טהתושבים לעירייה, ולכן, אני נתתי חוות דעת שקידום הפרויקט והעבודה שלו בתוך הפרויק

כשלעצמה אין בה משום ניגוד עניינים אבל אני כן הוריתי לו בישיבה הזאת, שבה צריך לאשר את 
 מוש הפרויקט, פה אמרתי לו לצאת ולא להשתתף בדיון ובהצבעה על אישור התב"ר. התב"ר למי

 
 

 יחיאל מושייב:
 מה היה קורה אם ליאת מספר שתיים שלו הייתה עושה את זה? היינו חוסכים את כל הדבר הזה. 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

 כל מה שאתה שואל הסברתי בחוות דעתי. 
 

 ראש העירייה:
 ? 1568מי בעד אישור  הגדלת תב"ר 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 3תב"ר בסך הגדלת , טיפול בשכונות הדרומיות ,1568תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 

 מש"ח. 
 

 ו יוצא מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים. יבטמו אייאה
 

 ראש העירייה: 
. מש"ח 1תב"ר בסך הגדלת , אתיופיהבניית בית כנסת לעולי  ,1471תב"ר הגדלת מבקשת לאשר 

 .  קרנות :מקורות מימון
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 . לבית הכנסת עזרת נשיםבהתב"ר עבור רמפות, עבודות פיתוח מחוץ למבנה ומעקות 
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 ד"ר ניסים ארביב:
 מיליון שקל זה לא הרבה לדברים האלה?

 
 גלעד אורן:

מלש"ח. העירייה  3האומדן לבניית בית הכנסת, כולל הרמפות שהוגש לעירייה בזמנו היה סביב 
מלש"ח כולל הרמפה. העברנו  3יצאה למכרז כמה פעמים ולא היו משתתפים למרות שהאומן היה 

את המכרז למשכ"ל כדי להשתתף בקבלנים שזכו אצלם במכרז. במשכ"ל שיטת המכרזים 
ר למטר מרובע בניה וכל מה שקשור לעבודות הפיתוח מתמחרים לפי שהקבלנים מתמחרים מחי

 2.2מלש"ח והתב"ר נפתח באמת על הסכום של  2.2מדידות בפועל למה שנעשה, ולכן האומדן היה 
מלש"ח. לאחר מכן התברר שהרמפה שתוכננה מראש וידענו שעלותה כמה מאות אלפי שקלים, לא 

 ה השינוי. נכנסה לתוך האומדן של משכ"ל, זה למעש
 

 ד"ר ניסים ארביב:
 אז למה לא להגיד את זה? 

 
 יחיאל מושייב:

 מישהו טעה פה. איך עושים בלי רמפה, בלי ציוד? 
 

 ד"ר ניסים ארביב:
אם מה שאתה אומר הוא נכון, למה כשאושר הבית כנסת לא אמרו שצריך לצין נקודה חשובה, זה 
כולל את הדברים האלה ולא כולל את הדברים האחרים. צדק צריך להיראות ולהיעשות. אין כמעט 

 פרויקט שלא עולה פה ומשתנה. 
 

 גלעד אורן:
שהוצג בתחילת הדרך לועדת הכספים אנחנו לא נוהגים להשתמש במכרזים של משכ"ל בבינוי ומה 

תוצאה של המכרז של משכ"ל שהיה שם איזשהו הקצב של פיתוח  הבתב"ר הקודם זה למעשה היית
שחשבו שהוא סטנדרטי, לעשות ריצופים, שבילים וגדר. הקבלן לא תמחר את הרמפה כי הוא הבין 

ה טעות, אין תוספת שזה חלק מהפיתוח וזה יהיה בכתב הכמויות לאחר הביצוע בפועל. אין פ
לעבודה, אתם יכולים לבדוק את האומדנים הראשונים כשיצאנו למכרז ולא הגיעו משתתפים, 

מלש"ח. אני אקח על עצמי את הטעות הטכנית שהבאנו את התוצאה של מכרז  3האומדן היה 
מלש"ח כולל הרמפה, כולל  3משכ"ל בלי הרמפה הזאת. אתם רשאים לבדוק אותי שהאומדן היה 

 ל. הכ
 

 יחיאל מושייב:
מה זה הכל? אני מבין שזה לא כולל ציוד. למה אתם עושים בית כנסת ללא ציוד? אני מבקש להקציב 

 לספר תורה ולהביא להם ציוד של שולחנות, כיסאות. ₪  100,000
 

 ליאת מועלם:
 אתה תביא לכל בתי הכנסת ציוד של שולחנות וכיסאות? 

 
 יחיאל מושייב:

 ועצה לדאוג להם לציוד. אני מביא הצעה למ
 

 ראש העירייה:
 כשנגיע לגשר נחצה אותו. 

 
 אלירן אליה חזר לישיבה.

 
 ד"ר ניסים ארביב:

 אני מבקש במכרזים הבאים לציין שחסר משהו כדי שנדע. 
 

 גלעד אורן:
אני לא חושב שמשהו מתנהל לא בשקיפות, לא החבאנו את הרמפה הזאת. הסברתי לעיל את 

 ההתנהלות. 
 



 14מתוך  10עמוד 

 

 העירייה: ראש
 ? 1471אישור הגדלת תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

הגדלת תב"ר , בניית בית כנסת לעולי אתיופיה ,1471תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 
 מש"ח.  1בסך 

 
 
 

 ראש העירייה: 
 5הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך הקמת  1598תב"ר ב שינוי מקורות מימון מבקשת לאשר

₪  266,981משרד החינוך  :מקורות מימון₪.  266,981בסך  עדכון, 505בבית בפארק מגרש  גנ"י
 . ₪  –266,981קרנות 

 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 
 
 

 הבטמו אייאיו חזר לישיבה.
 
 

 ראש העירייה:
 ? 1598אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות  ,1598תב"ר שינוי מקורות מימון באת המועצה מאשרת החלטה: 
 ₪. 266,981, עדכון בסך 505גנ"י בבית בפארק מגרש  5חינוך הקמת 

 
 
 

 ראש העירייה: 
תב"ר בסך הגדלת , כתות וחצרות חדשניות ומרחבי הכלה שיזף ,1590תב"ר הגדלת מבקשת לאשר 

 .  משרד החינוך :מקורות מימון ₪.  70.000
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ראש העירייה:

 ? 1590אישור הגדלת תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

כתות וחצרות חדשניות ומרחבי הכלה שיזף,  ,1590תב"ר הגדלת את המועצה מאשרת החלטה: 
 .₪ 70.000הגדלת תב"ר בסך 

 
 
 
 

 .2020 –אישור לתיקון חוק עזר לאור יהודה )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ  – 4 סעיף
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
בגלל מצוקת החניה התבקשנו לבצע תיקון בחוק העזר לאור יהודה העמדת רכב וחנייתו. עלה צורך 

בעיר, לאפשר מקומות חניה לעובדים של ארגוני חירום, שנותנים שירותי חירום בתוך העיר. אנחנו 
ביצענו תיקון באופן כזה שעובדי ארגוני חירום שעובדים בתחום השיפוט של אור יהודה, ]ארגון 

מצעות צוותים חירום מוגדר ארגון סיוע רפואי בחירום, שמעניק שירותי חירום רפואיים בא
רפואיים, אמבולנסים וכיו"ב בתחום העיר אור יהודה ועובדים של הארגונים האלה[, יהיו זכאים 
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לקבל תו חניה אזורי שמיועד לחניה בחניונים הציבוריים בפאתי העיר בלבד בשעות הפעילות של 
קרה, אף ארגון הארגון, מספר תווי החניה יקבע על ידי ראש העיר ועל פי שיקול דעתה בלבד ובכל מ

תווים, כדי שתהיה שקיפות, שיקול הדעת של ראש העיר יתבסס על מספר  30-לא יקבל יותר מ
העובדים בארגון ומספר כלי הרכב המופעלים בו על פי נתונים שיתקבלו בכל שנה קלנדרית. אם 

  המועצה תאשר את התיקון הזה, הוא מועבר לאישור משרד הפנים ואתם מתבקשים לדון ולאשר.

 



 14מתוך  12עמוד 

 

 
 עופר בוזי:

 התו חניה הוא שמי?
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
 לא, בהתאם למספר רכב של הארגון. יהיה נוהל פנימי כי ראש העיר תצטרך לעבוד לפי פרמטרים. 

 
 ראש העירייה:

 ?2020 –אישור תיקון חוק עזר לאור יהודה )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ  י בעדמ
  

 פה אחד.  בעד:
 

 .2020 –תיקון חוק עזר לאור יהודה )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ את המועצה מאשרת החלטה: 
 
 
 
 

 החלפת מורשה חתימה מטעם העירייה בחשבונות הבנק.  – 5סעיף 
 
 ח גיל גבריאל:"רו

שים להחליף את עוזי אהרון מבק, אנחנו 2018זכויות החתימה בבנקים לא עודכנו מאז הבחירות 
 באלירן אליה . 

 
 ראש העירייה:

 החלפת מורשה חתימה מטעם העירייה בחשבונות הבנק?אישור  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 
 

 אלירן אליה מורשה חתימה בחשבונות הבנק במקום עוזי אהרון. את המועצה מאשרת החלטה: 
 
 
 
 

 כספי הורים. –בגני הילדים החתימה  המורש 8בקשה להחלפת   –   6 סעיף

 ראש העירייה:
 מורשה חתימה בגני הילדים בגין כספי הורים.  8מבקשת לאשר החלפת 

 מדובר בגנים בהם הגננות התחלפו. 
 

 אבי בללי:
 תחילת שנה חדשה, בשמונה גני ילדים התחלפו הגננות ולכן צריך להחליף מורשה חתימה. 

 
 ראש העירייה:

 הרשימה של הגננות מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 ? י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
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עפ"י  כספי הורים –בגני הילדים החתימה  המורש 8החלפת מועצת העיר מאשרת את החלטה: 
 .הרשימה המצורפת

 
 
 

 גן ניצן. –גן ילדים חדש כספי הורים לחדש עבור בנק בקשה לפתיחת חשבון  – 7סעיף 

 ראש העירייה:
 גן ניצן.  –לאשר פתיחת חשבון בנק חדש עבור כספי הורים לגן ילדים חדש מבקשת 

גם ניצן הוא גן חדש שנפתח השנה, תקשורתי, בלב שכונת איילת השחר כחלק מהמגמה שלנו שכל 
ילדי החינוך המיוחד ילמדו באור יהודה ולא נצטרך להוציא אותם מחוץ לעיר וגם לממן הסעות 

 וסייעות. זה הכיוון החדש ולכן אנחנו צריכים פתיחת חשבון. 
 ולדמן מורשית חתימה שניה מטעם העירייה בכל גני הילדים.  גן ניצן. יפית –נוי לוי   -שם הגננת 

 
 גן ניצן. –אישור פתיחת חשבון בנק חדש עבור כספי הורים לגן ילדים חדש  מי בעד

 
 פה אחד.  בעד:

 
 גן ניצן. –המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק חדש עבור כספי הורים לגן ילדים חדש   החלטה:

 

 

 אישור עבודה נוספת לעובד ד.ק.  – 8סעיף 
 

 ראש העירייה:
 ד.ק המועסק בעירייה לעבוד עבודה נוספת מחוץ לשעות העבודה. עובד למבקשת לאשר 

 )מקריאה את מכתב הבקשה של העובד המצורף לפרוטוקול(. 
 

 ?מי בעד
 

 פה אחד.  בעד:
 

 המועצה מאשרת עבודה נוספת לעובד ד.ק. החלטה:

 
 

 20:03  בשעההישיבה ננעלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   
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