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 עדכון ראש העיר.  – 1סעיף 
היום הוא היום הראשון של חודש יולי, ועיריית אור יהודה נערכת לקיים במהלך  - אירועי הקיץ

החודשיים הקרובים אירועי קיץ רבים. השנה אנו שמים דגש על פעילויות בשכונות. נגיע לסחל"ב, 
לגינת מילווקי במרכז העיר, לגינת יסמין בגיורא, לגינת דגניה החדשה, לגן הבנים ברחוב הבנים 

סתדרות, לפארק נווה רבין ולפארק נווה סביון. נקיים פעילויות מרתקות במרכז מורשת בשכונת הה
יהדות בבל, וזה רק חלק משלל הפעילויות המתוכננות. גם "נפגשים" מרכזים קהילתיים הפיקו קיץ 

תחומים: פעילויות בבריכה העירונית, פעילויות מגוונות לנוער  3-חוויתי לתושבי העיר שמתמקד ב
דונים וברחבי העיר, ופעילויות בעשרה שקלים במרכזים הקהילתיים ושוב בגינות. המטרה במוע -

שלנו היא שכל אחד ואחת מתושבי העיר ימצא עניין ושהפעילויות לא יתרכזו במקום מסוים אלא 
יתפזרו כמה שניתן. במהלך השבוע הקרוב אנו נצא בפרסום רשמי של אירועי הקיץ, וכמובן תוכלו 

 העביר את הבשורה הלאה.להתעדכן ול
 

בכל שנה אנחנו לוקחים את נושא שיפוצי הקיץ והבינוי ומעלים אותו כיתה נוספת.  - שיפוצי קיץ
מבלי לזלזל במה שנעשה פה בשנים קודמות, אני חושבת שהיום כשמסתובבים בין בתי הספר וגני 

אנחנו לוקחים קבוצת  הילדים בעיר, רואים סטנדרטים אחרים ממה שהיה נהוג עד היום. בכל שנה
גנים משמעותית יחד עם מספר בתי ספר, ומבצעים טיפול עשרת אלפים. לא פלסטרים, לא חלטורות 
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עבודה מקצועית שתאפשר סביבת לימודים איכותית לתלמידים ולילדי הגנים. הקיץ הזה ללא  -
ור אחר, שבהן ספק הולך להיות הקיץ של סעדיה גאון. אחרי עשרות שנים של הזנחה, אין לי תיא

תלמידי והורי סעדיה גאון הרגישו כחצר האחורית של אור יהודה, סעדיה גאון הולך לקבל טיפול 
יסודי ולשנות את פניו. רק כדי לסבר את האוזן מבחינת סכומים, סעדיה גאון יקבל השקעה של 

ר נוספים, אלף שקל. אבל הוא לא היחיד. הקיץ הזה ניכנס לעובי הקורה לבתי ספ 700-כמיליון ו
כגון מכתב מאליהו בנים ובנות, תיכון בית יעקב שעבר בקיץ שעבר לרחוב עולי הגרדום )ליד המוקד 

 העירוני(, תיכון יובלים, בית ספר סביונים, בית ספר אלונים ובית ספר שיזף.
 

השנה אנחנו נכנסים גם ליחידה לקידום נוער, שזו הזדמנות לברך אותה על בחירתה כיחידה 
 -ת מחוזית, ניכנס לשירות הפסיכולוגי ונשפץ חמש מועדוניות שהוזנחו במשך שנים מצטיינ

מועדונית קדימה בלו סקלאר, מועדונית הפלמ"ח, מועדונית ההסתדרות, מועדונית אביב ברחוב 
גני ילדים  16-הבנים ומועדונית שקד ברחוב איילת השחר. השנה אנחנו מקדמים שיפוצים ב

ון שקלים. ההוצאות עבור כל השיפוצים של מוסדות החינוך בעיר בהשקעה של כחמישה מילי
מיליון שקל. אני לא מכירה הרבה רשויות מקומיות שמקיפות אותנו שמגיעות  13-נאמדים באיזור ה

לסכומים הללו. זה רק מדגיש בעיני את החשיבות של ההשקעה בחינוך מבחינת הנהלת העיר 
 השוטפים שאנחנו משקיעים בפעולות בחינוך ובפדגוגיה. הנוכחית, כל זאת כמובן מעבר לתקציבים

 
במתחם סעדיה גאון  4לצד השיפוצים, בקיץ הזה אנו מקדמים הקמה של שישה גני ילדים חדשים: 

ושניים בנווה רבין. אלו יהיו גני ילדים חדשים שיוכשרו לפתיחת שנת הלימודים. ביום שישי האחרון 
עים ויהדות שיזכו סוף סוף למבנה ראוי שישמש לכיתות הנחנו אבן פינה להרחבת בית ספר מד

ולחדרי ספח. ילדי מדעים ויהדות לא שונים מילדים אחרים בעיר ואני רואה לנכון לתת מענה לכל 
הזרמים בעיר באשר הם. אני מזכירה שאנחנו מתקדמים גם בבינוי בבית ספר שיזף עם הרחבתו, 

כדי להעמיד את הסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור  ובכלל אנחנו מזהים את הצרכים ומטפלים בהם
 תלמידינו.

 
שלשום יצאנו בקמפיין למחיקת תווי חנייה ישנים. כדי לסבר את האוזן, באור  - פרויקט תווי חנייה

תווי תושב. על פי מיפויים והצלבות שערכנו מתברר אלף  30-יהודה קיימים נכון להיום לא פחות מ
הכמות, הם תווים שדינם להתבטל ולא משויכים למי שאנחנו מכירים אלף תווים, שליש מ 10-כי כ

כתושבי העיר. תושב העיר מבחינתנו הוא מי שמופיע באגף ההכנסות כמשלם או כמי ששוכר דירה 
באור יהודה. לצערי הרב, במשך שנים ניתנו תווי תושב לאנשים שחלקם בלתי מזוהה ואין לנו יכולת 

אלף, הארכנו את תווי  20-בי העיר שזוהו, שאמורים להיות מבין הלהגיד מה הסטטוס שלהם. לתוש
 התושב בשלוש שנים נוספות. אין שום סיבה להטריח את האנשים הללו להוציא תווי חנייה חדשים. 

 
תושבים בדקו את הסטטוס שלהם באתר  4,000-כבר ביום הראשון לקמפיין, אני יכולה להגיד שכ

 1-שמאפשר גישה קלה ונוחה לבדיקה מהירה בנוגע לתו התושב. בהעירייה. פתחנו עמוד ייעודי 
באוגוסט תווי החנייה המיועדים למחיקה יוסרו מהמערכת כשעד אז כמובן תינתן ההזדמנות של 

לחדש את התו. מיותר לציין שהקמפיין הזה מדוברר בכלל  -מי שתושב ולא מופיע במערכת 
ם המצורפים לארנונה, בפרסומים בעיתונות, באמצעות פליירי -האמצעים העומדים לרשותנו 

במסכים, במדיות החברתיות, בוואטסאפים ובכל דרך אפשרית. המהלך הזה, על פי התכנון, יאפשר 
להגדיל את כמות החניות העומדות לרשות תושבי העיר בטווח הארוך כי אדם שנהג להחנות בעיר, 

יוכל ליהנות ממנה יותר. בנוסף, אנחנו מכל סיבה שהיא, עד היום, וליהנות מהטבה חינמית, לא 
צופים הגדלה של ההכנסות מהתשלום שהעירייה אמורה לקבל ממי שאינו תושב ונהג עד היום 

 להנחות את רכבו ללא תשלום.
 

בערך שליש מהתושבים שלנו.  - בשורה חשובה למבוטחי הכללית באור יהודהאני רוצה לעדכן על 
נמנעו מבוטחי הכללית מלקבל שירות מבתי המרקחת ברחבי  לצערי הרב, במהלך התקופה האחרונה

העיר שלא באמצעות קופות החולים. מדובר בשירות חשוב וקריטי. אותם תושבים נפלו 
לבירוקרטיה שמנעה מהם לרכוש תרופות בבתי המרקחת ברחבי העיר. כתוצאה מפנייה ולחץ 

ללית, אני יכולה לעדכן שבשבוע שהפעילה סגנית ראש העיר, ימית קרקוקלי, על קופת חולים הכ
האחרון נחתם הסכם בין כללית לסופר פארם, ובסניף שעתיד להיפתח כאן בקניון בתקופה המאוד 
קרובה, יוכלו מבוטחי הכללית לקבל את השירות כאן קרוב לבית. כולי תקווה שבהמשך השירות 

 ובנווה רבין.הזה יתרחב לסניפים הנוספים של הסופר פארם באיזור התעשייה הצפוני 
 

, בנוגע לשירות לדואר ישראלאני רוצה לעדכן גם בנוגע לפנייה של משנה לראש העיר, עופר בוזי, 
הקלוקל של דואר ישראל באור יהודה. כידוע, את תושבי העיר משרת סניף אחד במרכז העיר, וזה 
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ף נוסף אך הוא ברור שהוא צר מלהכיל את כמות הפונים שמגיעה אליו. עד לא מזמן פעל בעיר סני
סגר את שעריו בגלל היעדר רווחיות. הבקשה של עופר היא שבסניף שבו מתקיימת הפעילות יופעלו 

לשפר את  -ובכלל  -יתר האשנבים כדי למנוע עומסים ודוחק, למנוע עימותים שמתקיימים בסניף 
קורה ולטפל השירות. אנחנו זוכים לאוזן קשבת מצד מנכ"ל דואר ישראל שהבטיח להיכנס לעובי ה

 בנושא. כולי תקווה שגם בהיבט הזה נצא עם בשורות חיוביות בקרוב.
 

כידוע לכם, במהלך חודש יוני  - עדכון בנוגע למשלחת הלימודית של ראשי רשויות בארצות הברית
השתתפתי במשלחת לימודית שנערכה בארצות הברית בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הפנים 

מי, כל זאת במטרה ללמוד ולהפיק לקחים על אופן ההיערכות והמענה שניתן ומרכז השלטון המקו
במהלך מצבי חירום בפלורידה ובניו יורק. קצת מהתובנות הרבות שאני לקחתי עם עצמי לכאן הוא 
העובדה שאנחנו כרשויות מקומיות חייבים להיערך למצבים שבהם לא תהיה לנו התראה מוקדמת, 

ת טבע. הנחת היסוד של פיקוד העורף היא שבמצב מלחמתי העורף ממש כמו במצבים של אסונו
יופתע ולא תתאפשר היערכות מקדימה מראש. יש הרבה נושאים שדורשים טיפול והתייחסות שונה 
ממה שעד היום התייחסנו אליהם, כמו מרכיב המתנדבים שמהווה חלק בלתי נפרד מתפיסת המענה 

ימה. טיפול נכון במידע לציבור. טיפול בשירותים לחירום. נושא האימונים וההיערכות המקד
חיוניים לתושבים. מתן מענה מבצעי ראשוני שמבוסס על יכולות עצמאיות, ועוד נושאים שדורשים 
טיפול. בסופו של דבר, המשלחת היוותה פלטפורמה טובה ללמידה על תחום ההיערכות לחירום ועל 

זו הייתה משלחת איכותית, חשובה ומלמדת  יכולת התמודדות רשויות במצבי החירום השונים.
 שהובילה לתובנות שכעת אנו נדרשים להעמיק בהם.

 
התקבל על שולחני מכתב מראש העיר לשעבר, יצחק בוכובזה,  2018בחודש דצמבר  – יצחק בוכובזה

שמתייחס למה שהוא מגדיר "פגיעה והתעמרות של ראש העיר לשעבר, דוד יוסף". במכתבו מגולל 
שורה של צעדים ופעולות שביצע נגדו דוד יוסף, את רובם כולנו מכירים, אם מהעיתונות  בוכובזה

שפרסמה אז את הדברים, ואם משיחות של מי מאיתנו שעמד בקשר עם בוכובזה. יצחק בוכובזה, 
למי שלא יודע, הוא ראש העיר הוותיק ביותר של אור יהודה. יש לו מניות רבות בכך שאור יהודה 

ולאחר  1993-ל 1978משמעותית במרכז הארץ. הוא שימש כראש המועצה המקומית בין הפכה לעיר 
אחוז משנות קיומה של אור יהודה. זה  39 –שנים. אם תרצו  24. בסך הכול 2007-ל 1998מכן בין 

להעריך. אפשר לאהוב אותו, אפשר שלא לאהוב  –בראש ובראשונה  –המון, וראוי אנשים כאלו 
 לקחת את מה שהוא נתן לעיר הזו. אותו, אבל אי אפשר

במכתבו מגולל בוכובזה כיצד אסר ראש העיר הקודם על עובדי העירייה ליצור עימו מגע, כאילו 
מדובר באויב האומה. כיצד אסר עליו להיכנס לבניין העירייה, כיצד הזמין לו משטרה כאשר ביקש 

ידי סביבתו הקרובה של ראש העיר להיכנס לעירייה, כמו אחרון העבריינים. כיצד הוא הושפל על 
 הקודם וכיצד נפגע מנאומיו ומדברי השטנה שהופנו כלפיו. וזו רק רשימה חלקית.

  –בתגובה למכתבו של בוכובזה, השיב לו מנכ"ל העירייה בתחילת יוני 
 

לא למותר לציין כי ראש העיר שותפה לתחושותיך בעניינו של מר יוסף והעוולות שביצע,  .1
כלפיך. יחד עם זאת מבקשת ראש העיר להפריד הפרדה מלאה בין אור יהודה לטענתך, 

 העיר, ומר יוסף, הראוי לכל גנאי.
הח"מ מבקש להתנצל בשם עיריית אור יהודה על כל פגיעה שנפגעת מראש העיר הקודם,  .2

דוד יוסף, במיוחד מדברי הדיבה שחזרו שוב ושוב, וזאת גם אם אין לעיריית אור יהודה 
 כלשהי לדברים אלה, והגורם הבלעדי האחראי להם הוא מר יוסף.אחריות 

עיריית אור יהודה מעריכה את תרומתך רבת השנים לקידום העיר ופיתוחה מבחינה  .3
 חברתית, פיזית וכלכלית.

, 2007בתקופות כהונתך העיר רשמה הישגים, שהלכו וגברו עד לסיום תפקידך בשנת  .4
ר. מעשים אלה מדברים בעד עצמם, ולא דברי הבלע ותוצאות מעשיך חקוקות על פני כל העי

 של מר יוסף.
 איחולי המשך עשיה פורייה. .5

 

זה אולי המקום להזכיר שבשנה שעברה הכרזנו על מר בוכובזה כאחד מיקירי העיר של אור יהודה. 
הוא ראוי כמובן לכל הערכה והוקרת תודה על פועלו רב השנים. אני רואה לנכון להביא את הדברים 

 דכונכם. לע
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 אישור תב"רים -2סעיף 
 ראש העירייה:

  .18/6/2019במייל ביום מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם 
 ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר. 
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 ראש העירייה: 
הקמת מועדון נוער נווה רבין )מתחם הדר(, הגדלת תב"ר בסך  ,1538תב"ר  הגדלתלאשר ת מבקש

 מקורות מימון: קרנות ₪. 743,091
 

והגליל לפיו על  בתוח הפריפריה הנגיר בהגדלת תב"ר המבוססת על התחייבות מהמשרד לפבמדו
נוספים. לפיכך, נבקש הגדלה של חלק מהקרנות בתב"ר ₪  743,091הרשות להשתתף בסך של 

 ₪.  1,743,091-ל₪  ןממיליו
 

 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 
 

 מי בעד? 
 פה אחד.  בעד:

הקמת מועדון נוער נווה רבין )מתחם הדר(, הגדלת תב"ר  1538תב"ר  אתהמועצה מאשרת  החלטה:
 ₪. 743,091בסך 

 
 

 ראש העירייה: 
כתות בבית ספר שיזף, עדכון מקורות מימון לתב"ר  בסך של  6הוספת  1503תב"ר  לעדכן תמבקש

 משרד החינוך.  מקורות מימון:₪.    607,781
 

ר בעדכון מקורות מימון לתב"ר לאחר שהתקבלה הגדלה להרשאה ממשרד החינוך ע"ס במדו
 והקטנה של קרנות במקביל. ₪  607,781

 משרד החינוך -₪  6,133,070 -התב"ר יעודכן ל
 קרנות הרשות  -₪  1,866,930                            

 ₪  8,000,000סה"כ                   
 

 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 
 

 מי בעד?
 פה אחד.  בעד:

 
תות בבית ספר שיזף, עדכון מקורות מימון יכ 6הוספת  1503ב"ר את תהמועצה מאשרת  החלטה:

 ₪.  607,781לתב"ר  בסך של 
 
 

 ראש העירייה: 
גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון מקורות מימון לתב"ר בסך  2 - 1470לעדכון תב"ר  תמבקש

 משרד החינוך. מקורות מימון:₪.  159,702של 
 

ר בעדכון מקורות מימון לתב"ר לאחר שהתקבלה הגדלה להרשאה ממשרד החינוך ע"ס במדו
 והקטנה של קרנות במקביל. ₪  159,702

 משרד החינוך -₪  1,611,540 -התב"ר יעודכן ל
 קרנות הרשות  -₪     540,298                            

  ₪  2,151,838סה"כ                   
 

 המליצה למועצה לאשר את התב"ר. דנה וועדת הכספים 
 
 

 ראש העירייה
 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:
 

גנים בנווה רבין )מתחם אגבבה(, עדכון מקורות  2 -  1470 ב"ראת עדכון ת המועצה מאשרת החלטה:
 ₪.  159.702מימון לתב"ר בסך של 
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 הצטרפו לישיבה נתי רייכר, ז'ניה, אסתי אשל, גאולה ישראל. 

 

 

 פינוי בינוי( /38אישור נוהל חברתי לקידום פרויקטים של הריסה ובניה )תמ"א  - 3סעיף 

 

 ראש העירייה:
התחדשות עירונית, מינהלת והעבודה. העבודה המקצועית שנעשית בתחום אנו כל הזמן מדברים על 

נו עובדת קהילתית העוסקת בהתחדשות עירונית. וכמובן אני רוצה לברך יהזה, הצטרפה לכוחות
את זיו גדון שנבחר לאדריכל העיר, מאחלים לך ולז'ניה בהצלחה, ז'ניה היא חלק מהאגף לשירותים 

 חברתיים וקהילתיים. 
 

 מהנדסת העירייה: -ליאת בן אבוגב' 
 ופינוי בינוי.  38אנו מבקשים לאשר נוהל חברתי לקידום פרויקטים, תמ"א 

 

 ציון גזלה יצא מהישיבה

 

 מפרטת את הנוהל כמפורט במכתב המצורף לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
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 עופר בוזי:
 זה נוהל שאנו מאמצים מהרשות להתחדשות עירונית. 
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 ציון גזלה חזר לישיבה. 
 

 מהנדסת העיר: –אדר' ליאת בן אבו ליאת 
שלנו כדי לקבוע המטרה שלנו לעזור לדיירים שגרים בשכונה לעשות פרויקטים ולהתקדם. הדרך 

את הנוהל הזה, אנו עושים תחנות בקרה כדי שנוכל לבדוק את הדברים ולעזור לדיירים. לא ניתן 
 להתקדם לתחנה הבאה מבלי לסיים את השלבים הקודמים. 

ביום חמישי האחרון הנוהל הוצג ליו"ר ועדה מחוזית תל אביב שהוציאה לנו מכתב שיצורף 
 . לפרוטוקול. )מקריאה את המכתב(
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מדובר בעבודה משותפת עם המינהלת להתחדשות עירונית, נתי שאנו נהנים לעבוד איתו וג'ני 
 שנכנסה לעובי הקורה, אנו מברכים את הצטרפותה לצוות. 

 
 ניסים ארביב:
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 יוזמה מבורכת, כל הכבוד. איך את אוכפת את זה אחרי שאישרנו את התוכנית?
 
 העירייה:מהנדסת  -ב' ליאת בן אבוג

אם יש תוכנית שאושרה בועדה מקומית ונמצאת במחוזית, אני לא יכולה לדרוש את זה, אבל ברגע 
 שהנוהל יהיה, הם ידרשו את התנאי הזה אצלם.

   
 הישיבה.  עזב את ציון גזלה 

 
לדוגמא, פרויקט הכלנית, מאחר והוא היה הראשון שעבר לותמ"ל, הותמ"ל מחייב תסקיר חברתי. 

טח, התושבים העירו הערות שבאו לידי ביטוי בסופו של דבר בתוכנית. הנוהל הזה סוגר יצאנו לש
את הבקרה הזאת בכל שלב ושלב. והכי חשוב, שהועדה המחוזית לא תתקדם עם אף תכנון ללא 

 הדברים הללו. 
 

 ניסים ארביב:
התוכנית אושרה, קבלן עלה על השטח, מה אנו יכולים לעשות, איך אנו מוודאים שהקבלן עומד 

 באותו תסקיר חברתי? 
 

 בניהול הישיבה. ה ממלא מקומאליה ליאת שוחט עזבה את הישיבה, אלירן 
 
 

 אסתי אשל:
 זו בשורה לאור יהודה שיש שיתוף תושבים אמיתי וזה בזכותה של ליאת, ראש העירייה. 

 
 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:
 

פינוי  /38נוהל חברתי לקידום פרויקטים של הריסה ובניה )תמ"א את  המועצה מאשרת החלטה:
 בינוי(

 
 דלילה, אסתי, גאולה, ז'ניה, נתי רייכר עזבו את הישיבה. 

 
 נוהל הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגורים.  - 4סעיף 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 מבקש מהיועצת המשפטית לתת סקירה על נושא זה. 

 
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

מפרטת את נושא נוהל הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגורים כמפורט במכתב המצורף 
 לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 ציון גזלה חזר לישיבה. 
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 יוסף סוויד יצא מהישיבה. 
 

 עופר בוזי:
יצוין שנכות כללית קובע רק הביטוח הלאומי. לגבי אחוזי ניידות, זה נקבע על ידי לשכת הבריאות 

 המחוזית, שקובעת גם את האחוזים. 
 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 מי בעד?

 פה אחד.  בעד:
 

 מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגורים.נוהל הקצאת   המועצה מאשרת את החלטה:
 
 

 אישור תבחינים למתן תמיכות בהתאם לנוהל תמיכות. - 5סעיף 
 

 יועמ"ש לעירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
מפרטת את התבחינים למתן תמיכות כספיות למוזיאון לשימור מורשת ותבחינים לעמותות 
הספורט בתחום העיר אור יהודה. בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל אני נדרשת לעבור על התבחינים, 
עברתי עליהם, מטרת הנוהל להסדיר מתן תמיכות ישירות או עקיפות מהרשות המקומית למוסדות 

עלים בעיר. המטרה של הנוהל היא לשמור על מינהל תקין, על שוויון, על שקיפות, ציבור שונים הפו
על חיסכון, על יעילות ומניעה בפגיעה בטוהר המדיות. ועדת התמיכות מורכבת ממנכ"ל, גזבר 
ויועמ"ש, הועדה עברה על התבחינים. לגבי המוזיאונים, התבחינים שנקבעו שנה שעברה נשארו 

התבחינים של עמותות הספורט, בעבר הסכום שאושר היה על פי יחס של אותם תבחינים ולגבי 
תקציב העמותה הנתמכת. אנו ראינו שהתקציב שמוצע הוא לא תמיד עומד ביחס ישיר לביצוע 
בפועל ולכן אנו מבקשים שירשם שהסכום שיאושר יהיה על פי יחס הכנסות העמותה הנתמכת בשנה 

לא שינוי ואני מאשרת כי התבחינים נעשו על פי דין, לרבות שקדמה לשנת התמיכה. כל היתר נשאר ל
 שמירה על עיקרון השוויון. 
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 יוסף סוויד חזר לישיבה 
 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 י בעד?מ

 פה אחד. בעד:
 תבחינים למתן תמיכות בהתאם לנוהל תמיכות.את ה מועצת העיר מאשרת החלטה:

 
 הבטמו יצא מהישיבה. 

 
: מבקש לאשר תב"ר לבניית הצעה לסדר יום שהוגשה ע"י חבר המועצה עו"ד עוזי אהרון - 6סעיף 

  מפרץ חניה לתלמידי בית הספר סעדיה גאון. 
 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 על פי הנוהל, עוזי אמור להציג את ההצעה לסדר, אבל הוא איננו. 

 
 ימית קרקוקלי:

ההצעה הזאת כבר אושרה, היא עלתה בועדת תנועה, התקבלה החלטה, יש כתב כמויות, היא חלק 
מהשיפוץ הגדול של סעדיה גאון ועוד כשלושה שבועות זה ייצא לפועל. זה החלטה של ועדת תנועה 

 לא מהיום. 
 

 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 
 סדר. אני מקריא את דבריה של ראש העירייה לעניין ההצעה ל

כפי שציינתי בפתח דבריי בישיבת המועצה, בית ספר סעדיה גאון זוכה הקיץ הזה להשקעה 
מאסיבית בשדרוג מבנה בית הספר כפי שלא טופל במשך שנים. ההשקעה של העירייה בבית הספר 

מיליון שקל, ואנו נמשיך להשקיע גם בקיץ הבא בבית הספר כדי להעמיד אותו  1.7-מגיעה ל
הגבוהים ביותר. לצד השיפוצים בבית הספר, אנו משקיעים משאבים רבים בבינוי גני בסטנדרטים 

 הילדים הסמוכים לבית הספר וישרתו את ילדי סעדיה.
 

כמובן שנושא הבטיחות עומד לנגד עינינו ויטופל אף הוא. נושא של מפרץ חנייה לתלמידי בית הספר 
 650-כדי לסבר את האוזן מדובר בעלות של כ אושר בוועדת תנועה והתקבל כתב כמויות לביצוע. רק

אלף שקל. הנושא הזה יטופל על ידי העירייה והנהלת העיר הנוכחית, גם בלי הצורך בהצעה לסדר 
 פופוליסטית כמו זו שהובאה לשולחננו.

 
שנה כסגן ראש העיר, הרי הצורך במפרץ  30דווקא עכשיו עולות השאלות היכן היית עוזי במשך 

חדש. מדוע הצעה כזו לא הובאה במשך שלוש השנים ששימשת כסגני? מדוע היא לא  חנייה הוא לא
הובאה גם בטרם כניסתי לתפקיד? הדאגה של איש ציבור לתושבים צריכה להיות לא רק כשיושבים 
בספסלי האופוזיציה. דווקא כשקיבלת משכורת שמנה מהעירייה הייתי מצפה שתפעל לדאוג 

עושים חברי הנהלת העיר הנוכחית ואף חלק מחבריך לספסלי לרווחתם של התושבים, כפי ש
שנה  30האופוזיציה. באמצעות מייל או כותרת בעיתון לא מייצרים עשייה, ומוטב היה שאחרי 

 בפוליטיקה העירונית תבין זאת.
 

  אני מצטרף לדבריה של ראש העיר ומסכים.
 

 ניסים ארביב:
ו נאמרים ואני חושב שהשיח, ודיברנו על כך אני חולק וחושב שיש שם משפטים שטוב שלא הי

בישיבה הקודמת ואחרי הפגישה, השיח בין כל הצדדים בין האופוזיציה בתוכה ובין הקואליציה 
 בינה ובין האופוזיציה לקואליציה צריכה להיות מכבדת וראויה. 

 
 מ"מ ראש העירייה: –אלירן אליה 

ת זה גם כשאתם שואלים שאלות וכשעוזי מעלה ניסים, אני מסכים איתך במאה אחוז ובואו נאמץ א
 דברים והאופן שהוא מעלה אותם. עוזי מתייחס לדברים כאילו הוא בקמפיין בחירות. 

 
 מי בעד להעלות את הסעיף לסדר? 

 : יחיאל מושייב. בעד
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אלירן אליה, אברהם בורוכוב, ימית קרקוקלי, ציון גזלה, שלמה זלמן סויונוב, יוסי סויד,   נגד:
 ליאת מועלם. 

  ניסים ארביב.: נמנע
 

 החלטה:
 לא להעלות את הסעיף לסדר. 

 
 חזר לישיבה. אייאו הבטמו 

 
 שאילתא שהוגשה ע"י עוזי אהרון. שלטי חוצות לפרסום שהוצבו ברחבי העיר. -  7סעיף 

 
 ימית קרקוקלי:

 מקריאה את תגובת ראש העירייה אשר מצורפת לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 

על  הוראות פקודת העיריות ]נוסח חדש[, הריני מתכבדת להשיב לשאילתות שהוגשובהתאם ל
 :כדלקמן ידך בנושא שבנדון

 הקדמה

 בה הוצגו שלוש שאלות: פנית אל הח"מ בשאילתה 22.5.19ביום  .1

 האם נערך מכרז פרסום? .א

 מי הזכיין? .ב

 מה הסכום שמקבלת העירייה? .ג

כהרגלך, ואף שהובהר לך פעמים רבות כי בהתאם לנוהל שאושר על ידי המועצה, שאילתות  .2
, הגב' מלכה מיכאלי בלבד, בחרת יש להגיש למרכזת ישיבות המועצהובקשות לסדר היום 

אליי עם העתק לכל חברי המועצה,  שוב לפעול בניגוד לנוהל ושלחת את השאילתה ישירות
 כאשר מרכזת ישיבות המועצה אפילו לא מכותבת בהעתק לאותה לפנייה.

יום למחרת שלחת "המשך לשאילתה". הפעם ביקשת לקבל מידע בדבר ההיתרים שניתנו  .3
להצבת שילוט ברחבי העיר. אותה פנייה נשלחה למכותבים אחרים וגם הפעם לא טרחת 

 ת המועצה.להגישה למרכזת ישיבו

ודוק; הנוהל לפיו יש להגיש שאילתות והצעות לסדר היום נקבע לא בכדי. מטרת הנוהל  .4
לוודא כי כל הפניות ינותבו לגורם אחד אשר יוודא כי הן יטופלו על ידי הגורם המוסמך 

 ויובאו לישיבות המועצה בהתאם למועדים הקבועים בפקודת העיריות. 

אשר   זוהי השאילתה האחרונההרי שנוכח התנהלותך, יובהר כבר עתה, כי ל אשר על כן, .5
שאילתה שלא  -מוגשת בניגוד להוראות הנוהל, ותזכה להתייחסות הח"מ. מעתה ואילך

 לא תיענה. -תוגש למרכזת ישיבות המועצה

אשר למועד למתן תשובה לשאילתה, כידוע לך, מענה לשאילתות ניתן במעמד ישיבת  .6
לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר המועצה "הבאה" וראש העיר רשאי 

 הישיבה הבאה.

ניתן לך מענה לשאילתות שהוגשו על ידך  3.6.19בענייננו בישיבת המועצה שהתקיימה ביום  .7
בנושאים אחרים ולא נפל כל פגם ב"דחיית" התייחסות הח"מ לשאילתה שבנדון, לישיבה 

 .1.7.19שתתקיים ביום 

מטעמים השמורים עמך, בחרת שלא להמתין להתייחסות הח"מ ובחלוף מספר ימים ועוד  .8
טרם התקיימה ישיבת המועצה "הבאה" כלשונה בפקודת העיריות, פנית פעם נוספת אל 
הח"מ תוך שהנך מכתב שלא לצורך את הממונה על המחוז במשרד הפנים, וטוען בעזות 

 מצח כי "איני משיבה לשאלותיך". 

נהלותך חסרת תום הלב שלא לומר "רשלנית", להלן התייחסותי לשאילתות חרף הת .9
 שהוגשו על ידך לגופו של עניין.
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 מענה לשאילתא

ל"מתן זכות פרסום על מתקני שילוט באור  22/2018פורסם מכרז פומבי מס'  8.8.18ביום  .10
 יהודה".

רפיד ויז'ן בע"מ, ( בע"מ, 2010הצעות: הצעת חברת  דגל תקשורת ישראל ) 4למכרז הוגשו  .11
 מבט ראשון פרסום חוצות בע"מ, וטקסימדיה בע"מ.

"( הזכיין, נבחרה הצעת חברת טקסימדיה בע"מ )להלן: "בהתאם להחלטת ועדת המכרזים .12
ובהתאם לכך נחתם בין הצדדים הסכם  שעניינו הקמה, תפעול, תחזוקה ומתן זכות פרסום 

 הודה.על מתקני שילוט מסוגים שונים בתחום העיר אור י

בהתאם לסעיף התמורה, הזכיין ישלם לעירייה את דמי הזיכיון השנתיים המגיעים לעירייה  .13
בנוסף, בהתאם להסכם על הקבלן לשלם לעירייה אגרת שילוט ₪ )!(.  1,138,184בסך 

, בגין כל שלטי הפרסום 1959-בהתאם לחוק העזר לאור יהודה )מודעות ושלטים( תשי"ט
 ר.שיוצבו על ידו ברחבי העי

המדובר בהגדלה עצומה של הכנסות העירייה כתוצאה מאותו מכרז. בשנים הקודמות  .14
 בשנה בלבד!₪  267,000עמדו הכנסות העירייה כתוצאה ממכרז השילוט על סך של 

מיותר לציין כי הגדלת ההכנסות כתוצאה מהחתימה על ההסכם מול הזכיין, משמעותה  .15
שבי העיר בתחום החינוך, הספורט, הרחבה משמעותית ביותר של סל השירותים לתו

 הרווחה, התרבות והתשתיות.

לשאלתך ביחס לשילוט נשוא הפנייה, אכן נעשתה בדיקת מהנדס בדבר יציבות השילוט  .16
 ומאישור המהנדס עולה כדלקמן:

"קונסטרוקציית האלמנטים תקינה ויציבה בשלטי הטוטם הנ"ל 
סי רוחות, לעומ 414ועומדים בכל התקנים המחייבים, כולל ת"י 

לכן אני אחראי כמהנדס קונסטרוקציה, על יציבות וחוזק שלטי 
 הטוטם הנ"ל"

מתחייב לקבל רישיונות או היתרים טרם  הזכייןבהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים,  .17
ביצוע עבודה או פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, לצורך מתן השירות נשוא הסכם 

 ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו בכפוף לכל דין. זה על ידו ו/או על ידי עובדיו

העירייה פנתה לזכיין להסדרת השילוט הנ"ל בהתאם להוראות ההסכם ולפי כל דין,  .18
לאלתר, וככל שלא יעשה כן, תפעל להטלת הסנקציות הקבועות בהסכם ובהתאם לכל דין 

 לרבות הסרת השילוט ו/או דרישת פיצוי מוסכם.

 
 תודה אני נועל את הישיבה. 

 

 19:25 הישיבה ננעלה בשעה

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 
 ליאת שוחט, עו"ד מלכה מיכאלי 

 ראש העירייה מרכזת ישיבות מועצה   
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