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 "ו חשון, תשפ"אט
 2020נובמבר,  2

 60694ס/
 

 
 2.11.2020מיום  11/20פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ימית  -ראש העירייה   נוכחים:
 יונוב. ושלמה זלמן ס, ציון גזלה ועופר בוזי עוזי אהרון, קרקוקלי,

 
 .ניסים ארביבו  ליאת מועלםליאור אגאי,  יוסף סויד,אלירן אליה, ז'אנה כהן,   חסרים:

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

 –רן אברון מנהלת אגף החינוך,  –מבקר העירייה, דלילה אשכנזי  –גזבר העירייה, רמי בן סעדון  -
 –, יואל לוי יו"ר המועצה הדתית –תקציבאית, דני שמואל  –הל אגף ההכנסות, אפרת סקאת מנ

  .מרכזת ישיבות מועצה –דובר העירייה, ומלכה מיכאלי  –יועץ ראש העיר)לשעבר(, אורן קורנפלד 
 

 על סדר היום: 

 עדכוני ראש העיר. .1
 .2020כיול תקציב לשנת  .2
 אישור תב"רים. .3
 .2020 –אישור חוק עזר לאור יהודה )מודעות ושלטים(, התשפ"א  .4
 החלפת גברי.   –נציגי העירייה במועצה הדתית  .5
אישור השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות  .6

 המקומיות בישראל.
 מינוי דירקטור לנציג איילון ניקוז. .7

 
 

 18:00הישיבה נפתחה בשעה 
 

 ראש העירייה:
 .2/11/2020ערב טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 
 

 ראש העיר.  ניעדכו – 1סעיף 
 

 ראש העירייה:
 23* אנחנו עדים בימים האחרונים לירידה תלולה בכמות החולים הפעילים בעיר. נכון להיום, ישנם 

פרוץ הקורונה. גם במודל הרמזור, מעבר לעובדה חולים פעילים בלבד, הכמות הנמוכה ביותר מאז 
. יחד עם זאת, אני כל הזמן 10מתוך  1.7שאנחנו מוגדרים עיר ירוקה, ציון הרמזור שלנו היום הוא 

אומרת שהמפתח במצב הזה הוא לשמור על הקיים מכיוון שאירוע הכי קטן עלול לשנות את המצב 
ת חקירות ומבצעים כבר כיום את הברגע. אנחנו ממשיכים לעשות את ההכנות הנדרשו

האפידמיולוגיות בעצמנו לאחר שהכשרנו את העובדים לכך. כמו כן, אנחנו ממשיכים לקיים ימי 
 בדיקות מרוכזים, וביום ראשון הקרוב יתקיים יום בדיקות באולם הפיס ברחוב החצב.

 
ד' בכל בתי הספר -א'לתלמידי כיתות  הבפעם השניי* ביום ראשון השבוע פתחנו את שנת הלימודים 

ימים בשבוע, וזה התאפשר בעיקר  5-היסודיים בעיר. זה לא מובן מאליו שהצלחנו לפתוח לימודים ל
. לשמחתי הרבה, ואגף החינוך צוותי החינוך המסוריםבתי הספר,  בזכות ההתגייסות של מנהלי

חוזי נוכחות בימים הראשונים ללימודים הייתה היענות גבוהה מצד התלמידים וההורים עם א
 גבוהים. 
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* ביום ראשון החל שבוע חדשנות ומצוינות לצוותי החינוך. הפרויקט החשוב בהובלת אגף החינוך 
שם לו למטרה לקדם במהלך שבוע שלם מתן כלים למנהיגות החינוכית העירונית באמצעות מגוון 

קחי מחוז ת"א מנהלים ומורים, וכן גננות, מפ 600הרצאות בתחומים שונים. לוקחים בו חלק 
והמחוז החרדי, אנשי השירות הפסיכולוגי חינוכי ועוזרי הוראה. המיזם מארח גם את השותפים 
שלנו מהטכניון, ממכון חדד באוניברסיטת בר אילן, מכללת בית ברל ומרצים אורחים. מרגש לראות 

 וע. אני מזמינה אתכם להיכנס להרצאות ולשמ את ההיענות הגבוהה והתכנים שמועברים שם.
 

* בשבוע שעבר חנכנו את "באר שושנה", המקווה המחודש ברחוב יוסף חיים שעבר מהפכה ומיועד 
. הפרויקט ושמחנו לארח את ח"כ מיכאל מלכיאליעל פי כל השיטות וחב"ד במיוחד. לנשות העיר 

קודם בזכות יו"ר המועצה הדתית, דני שמואל, שגייס הרבה מאוד גורמים, ביניהם העירייה, חב"ד, 
שהיה מוזנח עמותת אורם, תורמים חיצוניים והמשרד לשירותי דת. אני ממליצה לבקר במקום 

 ולראות איך מקום שהיה מוזנח הפך לפנינה של ממש בלב העיר. בעבר, 
 

כו הבחירות לוועד העובדים, וזו הזדמנות לברך את שבעת חברי הוועד הנבחרים * בשבוע שעבר נער
 יונית דלאל, סוניה סעדה, מירה קהלני, חזי חלביה, אריה ואזה, גאולה ישראל ומזל )זולי( דדוש.  -

מתמודדים  13בבחירות התמודדו הבחירות הוכיחו את הרוח הדמוקרטית שפעלה בקרב העובדים.  
 עובדים. הצלחה לכולם! 449היינו , 70%והצביעו 

 
 18:03עוזי אהרון הצטרף לישיבה בשעה 

 
 .2020כיול תקציב לשנת  – 2סעיף 

 

 ח גיל גבריאל:"רו
כפי שאמרנו בועדת הכספים, הכיול נדרש מאתנו כתוצאה מהתקופה הארוכה יחסית של הקורונה 

לנו בהכנסות בארנונה, בחניה,  הוהשינויים הדרמטיים שהיו במספרים, אם זה בפגיעה שהיית
בשילוט ובסעיפים אחרים, כאשר יחד עם זאת שקיבלנו שיפוי מהמדינה על חלק מהסכום, היינו 
חייבים וישבנו עם האגפים השונים לייצר התייעלות בהוצאות. כלומר, לקחנו סעיף סעיף בהוצאות 

ל דבר הכיול הוא כמובן על וראינו מה אפשר להתייעל, מה אפשר לא לנצל עד סוף שנה ובסופו ש
בצורה מאוזנת, כפי שסיימנו  2020סכום אפס שאמור לייצר לנו את הפלטפורמה לגמור את שנת 

 בצורה מאוזנת וכל זה מהלכים בדרך לרשות איתנה.  2019את שנת 
אפרת ריכזה את כל החומרים, ישבנו אחד אחד עם כל האגפים, כל אחד ברמת הדרישות שלו עד 

רמת הדברים שניתן להתייעל והרשימה שמופיעה בפניכם זו הרשימה בהם היו שינויים סוף שנה, ב
מלש"ח ומאזן  5בסעיפים. סעיף שלא היה שינוי לא מופיע בדוח ששלחנו. בסוף הכל מתכנס לכמעט 

 את עצמו. לאחר הכיול, כאמור, אנחנו בתקציב מאוזן. 
 

 עוזי אהרון:
 בארנונה. מלש"ח הנחות 17-אני מבקש הסבר לגבי ה

  
 ח גיל גבריאל:"רו

 זה אותן הנחות שאנחנו נדרשנו לתת שבגינם קיבלנו שיפוי. 
 

 ראש העירייה:
 מדובר בהנחות שאישרו בסגר הראשון לבעלי עסקים בלבד, בעקבות החלטת ממשלה. 

  
 ח גיל גבריאל:"רו

 מלש"ח.  15 -ן מה שהורדנו קיבלנו שיפוי על כבגי
 

 ראש העירייה:
 , אנחנו היינו צריכים להוסיף. 100%מלש"ח. השיפוי של המדינה הוא לא  2העירייה מימנה 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

היתה נוסחה שהם עשו לפי מודל של תחשיבים של שנים קודמות ולכל רשות הם נתנו את האחוז 
ביה שלנו שנגרעו לנו. יש לנו ירידה באחוזי הג 17מלש"ח מתוך  15המסוים שלה. אנחנו קיבלנו 

 כתוצאה מהקורונה, אנחנו נתקלים בקושי של אנשים לשלם. 
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 עוזי אהרון:
 ההנחה  ניתנה באופן אוטומטי לכל העסקים. 

 
 רן אברון: 

ההנחה בהתאם לתקנות הראשונות שיצאו לגבי חודשים מרץ, אפריל, מאי ניתנו באופן גורף 
יש מצב שהוא קיבל את ההנחה, וזו  לעסקים שעמדו בקריטריון של סיווג העסק. גם אם הוא עבד,

החלטת ממשלה ולא שלנו. אנחנו בדקנו את כל העסקים, יש כאלה שהיה מאוד קשה לאבחן  ההיית
 המה הוא עושה אבל בדקנו כל עסק לראות אם הוא מתאים להנחה, ירדנו לפרטים אבל זו היית

מכולת, לדוגמא, לא קיבלה.  הנחה שלא היה שיקול שלנו לתת או לא לתת, רק אם הוא עובד בסיווג.
כל שאר העסקים, גם אם זה משרד עורכי דין או חברת הייטק, הם קיבלו באופן גורף, לא היה לנו 

 בכלל שיקול דעת. 
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
הרציונל היה שכל העסקים שהוגדרו חיוניים, הורשו לעבוד ולכן הם לא קיבלו הנחה. כל היתר היו 

  .פי התקנות ולכן הם קיבלו את ההנחהסגורים על 
 

 ח גיל גבריאל:"רו
ההנחה הזאת שונה לגמרי מהגל השני והפיצוי הנוסף שינתן, שזה לא יעבור דרכנו אלא דרך הרשות 

 לעסקים, שהם יצטרכו להירשם שם ולקבל אישור שמגיע להם הנחה. 
 

 רן אברון: 
 20.11.2020-, אנחנו מקבלים את הקובץ בבגל השני עדיין לא הענקנו הנחה לפי התקנות החדשות

הנחה שאנחנו נותנים לכל מי שיופיע ברשימה ואנו  95%ואז ההנחה תהיה מחודש יוני עד היום וזה 
 מקבלים שקל תמורת שקל, היינו שיפוי מלא. 

 
 עופר בוזי:

 האחריות היא על בעלי העסקים להיכנס לאתר ולמלא את הפרטים שלהם. 
 

 רן אברון: 
 אינטרס שכולם יקבלו את ההנחה כי אנחנו מקבלים שיפוי מלא.  יש לנו

 
 אפרת סקאת:

 , רק את הראשונה. הסכום הכיול של ההנחות בארנונה לא כולל את הפעימה השניי
 ראש העירייה:

 ועדת הכספים דנה בהצעה לכיול תקציב ואישרה  אותו. 
 

 מי בעד כיול התקציב? 
 

 פה אחד.  בעד:
 

 . 2020המועצה מאשרת את כיול התקציב לשנת החלטה: 
 
 

  אישור תב"רים.  –  3 סעיף

 ראש העירייה:
 . 22.10.2020מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום 
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 ראש העירייה: 
מש"ח.  6פרויקט להקמת מערכות סולריות , הגדלת תב"ר בסך  ,1550תב"ר מבקשת לאשר הגדלת 

 קרנות .  :מימוןמקורות 
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

אנחנו ממשיכים בפרויקט, יותר גגות, כאשר השאיפה שלנו יותר חסכון בחשמל, לייצר חיסכון ארוך 
טווח של צריכת החשמל. עשינו את פרויקט הלדיים בעיר שחוסך חשמל וזה עוד נדבך נוסף 

 בהתייעלות האנרגטית. 
 

 ל מושייב:יחיא
 עושים את זה רק במבנים ציבוריים?

 
 ראש העירייה: 

 כן, מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים. 
 

 יואל לוי:
 מטר אין כדאיות כלכלית להתקין מערכת.  400-מתחת ל

 
 ראש העירייה:

 ? 1550אישור תב"ר  י בעדמ
 

ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, ציון  בעד:
 גזלה, שלמה זלמן סויונוב. 

 
 עוזי אהרון.  נמנע:

 
פרויקט להקמת מערכות סולריות, הגדלת תב"ר  ,1550 תב"ראת הגדלת המועצה מאשרת החלטה: 

 מש"ח. 6בסך 
 

 
  ראש העירייה:
מקורות ₪.   66,904, תב"ר בסך 2019סימון כבישים והתקני בטיחות  , 1615תב"ר מבקשת לאשר 

 ₪.  13,381 –קרנות  ₪  53,523 –: משרד התחבורה מימון
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ? 1568מי בעד אישור  הגדלת תב"ר 

 
 פה אחד.  בעד:

 
, תב"ר בסך 2019סימון כבישים והתקני בטיחות  , 1615תב"ר את  המועצה מאשרת החלטה: 

66,904   .₪ 
 
 
 

 ראש העירייה: 
 :מקורות מימון₪.  1,734,152ישן מול חדש, הגדלת תב"ר בסך  ,1464תב"ר מבקשת לאשר הגדלת 

 ₪ .  1,300,614קרנות ₪  433,538רמ"י 
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 12,000-שלנו וכל ה 9,000המינהל, מ 3,000אנו מקבלים כאן כספים לפי הסכם הגג שחתמנו עליו, 
 פערים ביניהן.  ולחדשה שלא ייווצר הנכנסים לסל על מנת לעשות שדרוג בין העיר הוותיק₪ 
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 ראש העירייה:
 ? 1471אישור הגדלת תב"ר  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

 ₪. 1,734,152ישן מול חדש, הגדלת תב"ר בסך  ,1464תב"ר את הגדלת המועצה מאשרת החלטה: 
 
 
 

 ראש העירייה: 
מקורות ₪.  1,811,256הסכם גג מבנה ציבור, הגדלת תב"ר בסך  ,1465תב"ר מבקשת לאשר הגדלת 

 . 1,811,256 –רמ"י  :מימון
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 
 ח גיל גבריאל:"רו

 מדובר בבינוי באזורים של בית בפארק, אנחנו מקבלים כספים מרמ"י לממן מוסדות חינוך וציבור. 
 
 

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

ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, ציון  בעד:
 ונוב. גזלה, שלמה זלמן סוי

  
 עוזי אהרון.  נמנע:

 
הסכם גג מבנה ציבור, הגדלת תב"ר בסך  ,1465תב"ר את הגדלת המועצה מאשרת החלטה: 
1,811,256 .₪ 

 
 
 

 ראש העירייה: 
 520044363מפעל הפיס דורש אישור לפתיחת חשבון עזר לספק "וואן שילוב מערכות בע"מ" ח.פ. 

 מבקשת לאשר את פתיחת החשבון. 
 

 פתיחת החשבון?  אישור מי בעד
 

  פה אחד.בעד: 
 

 .520044363המועצה מאשרת פתיחת חשבון עזר לספק "וואן שילוב מערכות בע"מ" ח.פ. החלטה: 
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 .2020 –אישור חוק עזר לאור יהודה )מודעות ושלטים(, התשפ"א  – 4 סעיף
 

 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 
 לפרוטוקול בנושא אישור חוק עזר לאור יהודה.  מפרטת את חוו"ד המצ"ב
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 עופר בוזי:
 האם יש אבחנה בחוק העזר בין השלטים השונים? 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

  .יש אבחנה בחוק העזר בנספח האגרות בין מודעות ושלטים אלקטרונים וכו
 

 יחיאל מושייב:
 צריך לדחוף את העסקים לעשות שלטים אלקטרוניים. 

 
 יועמ"ש: –עו"ד שלומית שפינדל 

במענה לשאלה של אברהם בורוכוב, השלטים המוארים שמביאים יותר פרסום לעסק, נקבעו להם 
אגרות בשיעורים גבוהים יותר, על ידי החברה שערכה עבורינו את התעריפים והשוותה את 

  .המצויים ברשויות אחרות, ושכבר קיבלו את אישור משרד הפנים התעריפים שלנו לתעריפים
 

 ראש העירייה:
 חוק העזר כפוף לאישור משרד הפנים. 

 ?2020 –אישור חוק עזר לאור יהודה )מודעות ושלטים(, התשפ"א  י בעדמ
  

ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, ציון  בעד:
 גזלה, שלמה זלמן סויונוב. 

 
 עוזי אהרון.  נמנע:

 
בכפוף  2020 –המועצה מאשרת את חוק עזר לאור יהודה )מודעות ושלטים(, התשפ"א החלטה: 

  .לאישור משרד הפנים
 
 

 החלפת גברי.   –נציגי העירייה במועצה הדתית  – 5סעיף 
 

 ראש העירייה:
נציגים לא עמדו בקריטריונים הקבועים בחוק להיות נציגים ואני רוצה להביא לאישור את  3לצערי 

העיר, במקום מעיין חזן את ניצה אליהו. נציג סיעת הליכוד, אור יהודה ביתנו  קולנציג סיעת 
אבנר בורוכוב, את ניסן יקותיאלוב ונציג רק, במקום אליאור חיון ומאמינים באור יהודה, במקום 

 את דוד עובד. 
 
 החלפת גברי? –אישור נציגי העירייה במועצה הדתית  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 
 

 החלפת גברי.   –את נציגי העירייה במועצה הדתית המועצה מאשרת החלטה: 
 
 

בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ"מ ראשי אישור השתתפות ראש העיר וסגניה   –   6סעיף 
 הרשויות המקומיות בישראל.

 
 ראש העירייה:

מבקשת לאשר השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ"מ ראשי 
הרשויות המקומיות בישראל. במידה ואילת תהפוך לאי ירוק, ההשתלמות מיועדת לסוף דצמבר. 

 זה במימון העירייה. 
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המפרט את תנאי השירות של  4/2017עבר לא נזקקו לאישור הזה אולם מאז שיצא חוזר מנכ"ל ב
 נבחרי הציבור, זו פעם ראשונה שאנו בעצם מצביעים במועצת העיר על הנושא הזה. 

 . 2017שפורסם ביוני  4/2017תנאי השירות של נבחרי ציבור מוסדרים בחוזר מנכ"ל 
ות בהשתלמויות ושכר לימוד של ראשי הרשויות וסגניהם ושל החוזר מסדיר גם את השתתפות הרש

 חברי מועצה. בהתאם לחוזר השתתפות הרשות מותנית באישור המועצה. 
 אישור מנכ"ל העירייה ואישור גזבר העירייה מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 מקריאה את אישור מנכ"ל העירייה ואת אישור הגזבר. 
  

 . כמלווה לאשר השתתפות אברהם בורוכוב, אליה אלירן וימית קרקוקלי ושלי מבקשת
 ₪.  14,710סה"כ הסכום הוא 

 
 ? י בעדמ
 

ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, ציון גזלה, שלמה  בעד:
 זלמן סויונוב. 

 
 יחיאל מושייב, עוזי אהרון.  נמנע:

 
מאשרת את  השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים המועצה החלטה: 

 ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות בישראל.
 
 

 מינוי דירקטור לנציג איילון ניקוז. – 7סעיף 
 

 ראש העירייה:
, 1996 –( )תיקון(, התשנ"ז הקמת רשות הניקוז תיקון) תעל פי חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונו

 לעיריית אור יהודה יש נציג אחד במליאת רשות ניקוז ירקון. 
 . הניקוז אני מבקשת לאשר את עופר בוזי כנציג במליאת הרשות

 
 מי בעד? 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 המועצה מאשרת את עופר בוזי כנציג העירייה באיילון ניקוז.   החלטה:

 

 
 18:25  הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   

 


