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 י"ד חשון תש"פ שלישי יום
 2019 בנובמבר, 12 

 5740ס/  
 

 
 201912.11.מיום  19/16מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 

ימית יחיאל מושייב, עו"ד ליאת שוחט, אלירן אליה, הבטמו אייאיו,  נוכחים:
 אברהם בורוכוב, עו"ד עוזי אהרון. קרקוקלי, עופר בוזי,  

 
ז'אנה כהן, יוסף סוויד, ליאור אגאי, ליאת מועלם, דר' ניסים ארביב,  חסרים:

 שלמה זלמן סוינוב, ציון גזלה. 
 

גזבר העירייה, עו"ד  –מנכ"ל העירייה, , רו"ח גיל גבריאל  – אלי אהרוני מוזמנים: 
 –רנפלד ואורן קמבקר העירייה,  –רמי בן סעדון  משפטית מחלקה – איילת אלה

מלכה קב"ט העירייה ו –יועץ לראש העיר, קובי אוליאל  –, יואל לוי דובר העירייה
 מרכזת ישיבות מועצה.  –מיכאלי 

 
 

 על סדר היום: 

אישור השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ"מ  .1
 ראשי הרשויות המקומיות בישראל. 

 
 18:40הישיבה נפתחה בשעה 

 
אישור השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום  – 1סעיף 

 הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות בישראל.
 ראש העירייה:

 אני רוצה להודות לכם שהגעתם לישיבה שלא מן המניין. 
מבקשת לאשר השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים 

 ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות בישראל. 
המפרט את תנאי  4/2017בעבר לא נזקקו לאישור הזה אולם מאז שיצא חוזר מנכ"ל 

ונה שאנו בעצם מצביעים במועצת העיר על השירות של נבחרי הציבור, זו פעם ראש
 הנושא הזה. 

 . 2017שפורסם ביוני  4/2017תנאי השירות של נבחרי ציבור מוסדרים בחוזר מנכ"ל 
החוזר מסדיר גם את השתתפות הרשות בהשתלמויות ושכר לימוד של ראשי 
הרשויות וסגניהם ושל חברי מועצה. בהתאם לחוזר השתתפות הרשות מותנית 

 המועצה.  באישור
אישור מנכ"ל העירייה ואישור גזבר העירייה מצורפים לפרוטוקול ומהווים חלק 

 בלתי נפרד ממנו. 
 מקריאה את אישור מנכ"ל העירייה ואת אישור הגזבר. 
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 יחיאל מושייב:
 מה הסכום? 

 
 ראש העירייה:

 שקלים. 10,670
  

 יחיאל מושייב:
 ?100%-האם העירייה משתתפת ב

 
 העירייה:ראש 
 כמו כל שנה.  100%

 
 יחיאל מושייב:

 מה היה שנה שעברה? 
 

 ראש העירייה:
 הסגנים יצאו אולם לא היה צורך באישור. 

 
 יחיאל מושייב:

 מה מרוויחים מזה?
 

 ראש העירייה:
 מרוויחים סגנים שלומדים את תפקידם, סמכותם, האחריות וכו'. 

 
 עוזי אהרון:

לכם פורום של ראשי רשויות ויש השתלמות  לגבי הנסיעה של ראש רשות, יש
 קבועה. למה צריך לנסוע שוב?

 
 ראש העירייה:

נל של ראשי אבפ להשתתףאין לפורום ראשי הרשויות השתלמות קבועה ואני נוסעת 
 הרשויות, אליו זומנתי.

 
 יחיאל מושייב:

 אם יש חוזר מנכ"ל למה שאנחנו נצביע על זה? 
 

 ראש העירייה:
 ת אישור המועצה. א ה לקבלחוזר מנכ"ל מנח

 
 יחיאל מושייב:

אז שחוזר מנכ"ל יאשר. אם כל השנים לא היו צריכים את אישור המועצה, אין 
סיבה שנקבל את אישור המועצה היום. שימשיכו לתת את זה ככה. למה אני צריך 
כאיש ציבור לאשר לבזבז כספים? עדיף שאני לא אדע שאתם מוציאים כספים 
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את זה. שמשרד הפנים יאשר את זה. למה אני צריך לאשר את  מאשר שאני אאשר
 זה? 

 
 עוזי אהרון:

מאחר ומדובר בנושא בודד של נסיעה להשתלמות, היה ראוי דווקא ביום הזה של 
שעות שכולל את אור  48מצב חירום במדינת ישראל, הוכרז מצב חירום למשך 

היה פיקוח נפש אם היו יהודה, היה ראוי שהנושא הזה לא יבוא היום לדיון, לא 
 דוחים את זה בכמה ימים, היינו דנים בזה בנחת מאשרים את זה ביד רחבה. 

 
 ראש העירייה:

כפי שהורגלתם, עיריית אור יהודה פועלת אך ורק בהתאם להנחיות פיקוד העורף. 
מצב החירום שהוכרז היום מתייחס לפעילות במוסדות החינוך, פתיחת עסקים 

נשים. מצב החירום לא אומר שצריך לשבת סגורים בבית א 300והתקהלות של 
ולחכות לידיעות כאלה ואחרות. מהשעה שש בבוקר העירייה ועובדיה, על כל מערך 

 10:00החירום, נמצאים ופועלים וההנחיה לגבי עבודת העירייה עודכנה בשעה 
 בבוקר ומאפשרת עבודה רגילה במרחב מוגן. 

במועדה, אך יחד עם זאת, הוחלט לשנות את לפיכך, החלטתי לקיים את הישיבה 
 מיקומה. 

 
 ראש העירייה:

 מי בעד?
ליאת שוחט, ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו בעד: 

  ועופר בוזי.
 עוזי אהרון ויחיאל מושייב. נגד: 

המועצה מאשרת את  השתתפות ראש העיר וסגניה בהשתלמות השנתית  החלטה:
 לפורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות בישראל.

 
 

 18:47הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 מלכה מיכאלי

 מרכזת ישיבות מועצה  
 
 

 ליאת שוחט, עו"ד 
 ראש העירייה 

 
 
 
 


