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 202119.12.מיום  21/15מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 
 

,  יחיאל מושייבז'אנה כהן, יוסף סויד,    הבטמו אייאיו,אברהם בורוכוב,     עו"ד ליאת שוחט,    נוכחים:
 , שלמה זלמן סיונוב.  עופר בוזיימית קרקוקלי, ליאת מועלם, ניסים ארביב, 

 
 אלירן אליה, ליאור אגאי, עוזי אהרון, ציון גזלה.  חסרים:
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יועמ"ש חיצוני    –תקציבאית, גל אוהב ציון, עו"ד    – סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת    – אבי בללי  

אדריכל   –דובר העירייה, זיו גדון  –אורן קורנפלד יועץ ראש העיר,  –יואל לוי לועדה לתכנון ובניה, 
מיכאלי   מלכה  חלובה    –העיר,  גילה  רו"ח  מועצה,  ישיבות  עדי    –מרכזת  החינוך,  אגף  חשבת 

 מנהל אגף הכנסות.  –מנכ"לית החברה לפיתוח אור יהודה, עו"ד רן אברון  –בלומנפלד 
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 18:53: הישיבה נפתחה בשעה
 

  . עדכוני ראש העיר – 1סעיף 
  12תחיל בקורונה ובעדכונים השוטפים הנוגעים להתמודדות עם הנגיף. נכון להיום יש לנו בעיר  א

הן   מתרכזים  שלנו  המאמצים  עיקר  זאת,  למרות  ירוקה.  כעיר  מוגדרים  אנחנו  פעילים,  חולים 
בדיקות   לארגן  הצלחנו  הנגיף,  התפשטות  מאז  לראשונה  בבדיקות.  והן  יומיות    PCRבחיסונים 

פיק זה  באמצעות  העירונית.  בבריכה  הבדיקות  יתקיימו  יום  ומדי  השבוע  כל  ובמהלך  העורף,  וד 
כללית וכן בדיקות מהירות של  קופ"ח  המקום להזכיר שבאותו מקום מתקיימות גם בדיקות של  

ואנומד"א. במקביל,   גם בבתי    אנו מצטרפים למבצע חיסונים במוסדות החינוך  מתחילים לחסן 
.  ניידות אלה יועברו לבריכה לחיסון מבוגריםיונים, כשאחר הצהריים  הספר אהוד מנור, שיזף וסב 

כדי לשמור על רצף פעילות של בתי  בעיר  המטרה שלנו היא להגדיל את כמות המחוסנים הכללית  
הספר וגני הילדים, אבל בעיקר כדי לשמור על הדור הצעיר, שכן אנחנו רואים שמרבית ההדבקות  

אל בגילאים  מתקיימות  הארץ  החיסונים  בכל  סביב  התנגדויות  מעט  לא  שיש  לכך  מודעת  אני  ו. 
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בגילים הצעירים ולכן היום אנו נקיים מפגש זום עם ההורים שיאפשר שאלות ותשובות כדי להפיג  
 את החששות ככל שניתן. 

* לאחרונה הסתיימה ההקמה של אולם הספורט במרכז העיר, ליד חטיבת ביניים יובלים. האולם  
לטבח הנורא שנחשב לאירוע    50-י"א חללי מינכן. בעוד שבועיים ניכנס לשנת הייקרא על שמם של  

האמנותית,   ההתעמלות  לענפי  שישמש  באולם  מדובר  בישראל.  הספורט  בתולדות  ביותר  הקשה 
הכדורסל והג'ודו וזה כבוד עבורנו שהאולם ייקרא על שמם של החללים. אני יכולה לספר שעדכנו  

שראל את המשפחות על הכוונה להנציחן. הן התרגשו מאוד וביקשו  באמצעות הוועד האולימפי בי
להודות לעירייה על ההחלטה שיש בה חשיבות רבה לכך שגם הדור הצעיר יכיר את הי"א וייחשף  

המרכז הקהילתי החדש שנבנה בנווה רבין ייקרא מרכז  בנוסף, אני מעדכנת כי  לאירוע הקשה הזה. 
 קהילתי ניצנים. 

ירונית. שמחתי לראות לא מעט  ון חתמנו על אמנה יישובית למערכת החינוך הע* ביום חמישי האחר
לוקחים חלק באירוע שיש בו מעבר לחגיגיות, גם היבט סמלי חשוב. האמנה החינוכית  שמועצה    חברי

שייכות, אמון,   כמו  ערכים  על  זרקור  ושמה  העיר  של  החינוכי  החזון  בתוכה למעשה את  מאגדת 
. המטרה של האמנה היא לבסס תקשורת הוגנת, איכותית, מכבדת ומובילה  אכפתיות, איכות ומגוון

ותטמיע שפה   מיטבי  חינוכי  ככלי מקדם אקלים  דיאלוג  לטפח  והיא תאפשר  כלל השותפים,  עם 
יום   מדי  כמעט  נחשפים  כשכולנו  כעת,  דווקא  וסובלנות.  הקשבה  המקדמת  עירונית  חינוכית 

ואחרים ברחבי הארץ, אני חושבת שההחלטה להתכנס  לסיפורים מזעזעים ממוסדות חינוך כאלה  
מחזקת    -הנהלת העיר, אגף החינוך, הורים, מחנכים, תלמידים, צוותים ואנשי משרד החינוך    - כולנו  

ומלכדת את כולנו להמשיך בצמיחה יחד, שזו מבחינתי מילת המפתח. כולם למטרה משותפת למנף  
 להודות לדלילה אשכנזי על הובלת התהליך.  זה המקום  את החינוך לגבהים חדשים כל הזמן.

ד"ר חנה אג'יאשוילי, מנהלת הקונסרבטוריון שהוכרזה בשבוע שעבר כזוכת  * ברגעים אלה מקבלת  
לשנת   למלחינים  הממשלה  ראש  התרבות  2021פרס  משרד  ידי  על  שניתן  יוקרתי  בפרס  מדובר   .

בתחומי   היוצרים  ישראלים  למלחינים  ומיועד  לעודד  והספורט  במטרה  האמנותית  המוסיקה 
ולהעשיר את המצוינות ביצירה הישראלית. חנה נמצאת איתנו כבר שנים רבות ופורצת מדי שנה  

שאנו זוכים לכך שהיא מובילה ביד רמה    , עוד ועוד גבולות מקצועיים ואין ספק שהרווח כולו שלנו
 מפה אנו מאחלים לה ברכות.   את תחום המוסיקה בעיר.

 

 
 

 סגירת תב"רים  - 2סעיף 
 

 ראש העירייה:
 רים שנסגרו, שנמשכו מספר שנים ומועד סגירתם הגיע. "קיבלתם רשימה של כל התב 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

של כמה שנים אחורה עד לרגע זה שאנחנו מחליטים לסגור אותם, הם נסגרים ללא    מדובר בתב"רים 
גרעון רשות, יש בהם יתרות קטנות שמועברות לקרנות לשימוש חוזר כי לא ננצל אותם. זה ינקה  

 לנו את השולחן. ברגע שאתם מאשרים את התב"רים, זה עובר לאישור משרד הפנים.  
 

 ראש העירייה:
 והמליצה לאשר.  ועדת הכספים דנה

 מי בעד אישור סגירת התב"רים?
 

 פה אחד.   בעד:
 

   את סגירת התב"רים. המועצה מאשר: החלטה
 
 
 

 2021כיול תקציב  – 3סעיף 
 

 ראש העירייה:
 ₪.   5,171,000קיבלתם לידיכם את רשימת הסעיפים לכיול תקציב, סה"כ 

 



 11מתוך  3עמוד 

 

 רו"ח גיל גבריאל: 
גם התקציב    2021את כיול התקציב אנחנו עושים בהתאם להתפתחויות. הוא כמובן יישאר מאוזן,  

מאוזנים. לדוגמא, הארנונה, אם יצאנו עם מספר מסוים ובפועל היא    ווגם הביצוע כנראה יישאר
זו רשימה של התאמות על    5,171,000-הרשימה של ההה, אז אנחנו מעדכנים את המספר.  יותר גבו

מנת לייצר מצב שהביצוע לא חורג בצורה משמעותית מהתקציב. סה"כ גם התקציב וגם הביצוע  
 מאוזנים.  

 
 ראש העירייה:

 מי בעד אישור כיול התקציב?
 

 פה אחד.   בעד:
 

 .  2021את כיול תקציב  המועצה מאשרת החלטה:
 
 
 

    שינוי בהרכב הוועדות. - 4סעיף 
 

 ראש העירייה:
לאור שאלתו של עו"ד עוזי אהרון בישיבת המועצה, סגן ראש עיר לא יכול לכהן כחבר ועדת ביקורת  

 נוב.  להביא את בחירתה של ימית קרקוקלי כחברת ועדת ביקורת במקום זלמן סיושת  ולכן, אני מבק
 

 מי בעד אישור ימית כחברת ועדת ביקורת?  
 

 בעד: פה אחד.  
 

 נוב.  כחברת ועדת ביקורת במקום זלמן סיוימית קרקוקלי  בחירתה שלהמועצה מאשרת החלטה: 
 
 

 ראש העירייה:
לאור מצבו הבריאותי של ציון גזלה, מבקשת להביא לאישור המועצה את יחיאל מושייב, ממלא  

 נה כהן ממלאת מקום של יחיאל לעניין ועדת הנחות לארנונה.  מקום של ציון גזלה ואת ז'א 
 

 מי בעד?  
 

   פה אחד. בעד: 
 

יחיא  החלטה: את  אחד  פה  כהן    ל מאשרים  ז'אנה  של  מינויה  ואת  גזלה  ציון  של  כמ"מ  מושייב 
 כממלאת מקום של יחיאל מושייב בועדת הנחות לארנונה. 

 
 
 

 אישור הסכם עם בזק:  – 5סעיף 
 

 ראש העירייה:
 קיבלתם את דברי ההסבר.  

 
 יועמ"ש הועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מפרט את דבריו המצ"ב כדלהלן: 
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; להלן 60חלקה  6172במתחם בזק )גוש  -2החל ממפלס  405אישור החכרת תא שטח  –נושא לסדר היום 
 המקרקעין( 

צומת  –אור יהודה מתחם בזק )סקיה(  552-0229047תכנית לתכנית החלה במתחם בזק ) )ב( 4.6.2לפי סעיף  
ייועד למעבר התשתיות, במידת הצורך, החל ממפלס    -1מפלס    405מסובים( "בתא שטח     - 2מתחת לדרך 

,  A102,  105,  104,  103קרקעית, ובלבד שחניה זו תהווה חלק מחניונים שמתחם לתאי שטח  -תותר חניה תת
 ." ובכפוף להסדר נכסי עם הרשות המקומית וקבלת האישורים הנדרשים עפ"י דין B102 -ו

 405בהתאם לסעיף זה בזק פנתה לעירייה ולועדה המקומית, על מנת שיחכירו לה )או לנעימי( את תא שטח  
 (. 60חלקה  6172במתחם בזק )גוש  -2החלה ממפלס 

לאחר התנהלות בין בזק לבין נציגי העירייה, הבהירה העירייה כי ככל ובזק מעוניינת לחכור את המקרקעין  
ך לשלם לעירייה דמי חכירה ראויים כפי שיקבע שמאי מטעם העירייה, וכן לקבל  האמורים, הרי שיהיה צור

 פי הדין )אישור מועצת העיר ברוב חבריה, משרד הפנים וכיוצ"ב(. - את כלל האישורים על

ייגבו ממנה סכום כלשהו בגין ההסדר הנכסי, והגישה   בזק כפרה באפשרות שהעירייה והועדה המקומית 
אביב, בבקשה שבית המשפט יחייב את העירייה להחכיר  -לבית המשפט המחוזי בתל  תביעה  27.6.2021ביום  

)או לנעימי( את המקרקעין ללא תשלום. יובהר כי בזק תמכה את טענתה בכך שלשיטתה היא כבר  לבזק 
 שילמה לרמ"י בגין המקרקעין ולכן כל תשלום לעירייה והועדה המקומית יהוו כפל תשלום.

ומתן בין בזק לבין נציגי העירייה והועדה המקומית הוסכם כי בזק תשלם לעירייה  -לאחר דין ודברים ומשא
שנים החל    ₪49 בתוספת מע"מ בגין החכרת המקרקעין. תקופת החכירה היא    5,000,000ולועדה המקומית  

 שנים.  49, וניתנה עוד תקופה אופציונאלית להארכה תקופת השכירות למשך 16.6.2018מיום 

 ₪.  4,500,000ידי שמאי מטעם העירייה, הוערכו שווי המקרקעין בכ -ם להערכת שווי שנערכה עליצוין כי בהתא

נחתמו בין הצדדים שני מסמכים אשר מסדירים את התחייבויות הצדדים: הסכם פשרה וכן   29.9.2021ביום  
 מסמך תנאיי חכירה. )הסכם הפשרה ומסמך תנאי החכירה מצורפים לסדר היום(. 

 אביב תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין הצדדים. -ידי בית המשפט המחוזי בתל-ניתן על   29/09/2021ביום  

, עיריית אור יהודה רשאית להשכיר מקרקעין לתקופה  לפקודת העיריות ]נוסח חדש[)ב( 118בהתאם לסעיף  
  ומשכך מובא הנושא לפתחה של המועצה הנכבדה,העולה על חמש שנים רק בהסכמת רוב חברי המעוצה,  

 על מנת שתאשר את ההסדר.

 ראש העירייה:
 האם יש למישהו שאלות?  

 
 ניסים ארביב: 

 האם בקניה הראשונית בעל הקרקע או מי שרכש מבזק, נעימי, לא רכש גם את תת הקרקע?  
 

 עו"ד שלומית שפינדל: 
חברת בזק חכרה את הקרקע. בזק לא חכרה את תת הקרקע כי היא יושבת מתחת לשביל ציבורי,  
וגם   שהוא של העירייה. השומה של הקרקע לא כללה את תת הקרקע ולכן, גם בהסכם החכירה 
בתב"ע נכתב, כי ככל שהעירייה תסכים להחכיר להם את תת הקרקע לחניה, היא תהיה רשאית  

ולא מוכנים    הענות שלהם באמת הייתלגבות תשלום. אחת הט כי הם שילמו דמי חכירה לרמ"י 
 לשלם לנו פעמיים, אולם הטענה הזו אינה נכונה.  

 
 ראש העירייה:
 ההסכם עם בזק? מי בעד אישור 

 פה אחד.  בעד:
 ההסכם עם בזק.  המועצה מאשרת את  החלטה:
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   19:06עו"ד גל אוהב ציון עזב את הישיבה בשעה  
 
 

 
 . קביעת עקרונות לתכנון נתיבי אופניים באור יהודה  – 6סעיף 

 
 ראש העירייה:

 אני מזכירה שמדובר בעדכון. 
 

 זיו גדון: 
 מפרט את דברי ההסבר המצ"ב כדלקמן: 

 

 
 

 2021נובמבר  28ראשון  יום
 

 לכבוד
 עו"ד ליאת שוחט 

 ראש העיר
 

 באור יהודהקביעת עקרונות לתכנון נתיבי אופניים  הנדון:
 רקע

את    קבעה  אישרה מועצת העיר לראשונה תכנית אב לשבילי אופניים באור יהודה. התכנית  2019בדצמבר  
הייתה טובה כבסיס לתכנון עקרוני בנוגע  התכנית    .אמות מידה כלליותתוואי הרשת, רמת השירות הנדרשת ו

תכנוניים המתגלים תוך כדי /אנו נאלצים לסטות ממנה לא פעם בשל אילוצים פיזיים  אך  ,לרשת העירונית
נעשתה חשיבה כוללת במסגרת פורומים שונים וכן בערים נוספות בארץ ובעולם  במקביל,    .עבודה פרטנית

תובנות אלו    .בתכנית שאושרה לפני שנתיים  וישנן תובנות משמעותיות חדשות וחשובות שלא נלקחו בחשבון
ורשות לבצע עדכן לתכנית האב לשבילי אופניים וכן לאמץ עקרונות לתכנון שבילי אופנים עדכניים. בימים ד

אלו מסתיימת הרכבת צוות שיעמול על עדכון התכנית באופן מפורט. לשם כך, עלינו לקבוע עקרונות לתכנון 
 שבילי אופניים בעיר. 

 יהודה מתוך הנחיות משרד התחבורה. העדפות אור - עקרונות לתכנון נתיבי אופניים נפרדים

. נתיבי האופניים  רשת שבילי האופניים צריכה להיות קריאה ואינטואיטיבית לפחות כמו רשת הדרכים .1

 ימוקמו מימין למסעת הרכב, בכיוון התנועה ובנפרד מתנועת הולכי הרגל. 
. נתיב  תאונות הדרכיםהצומת היא המקום המסוכן ביותר לרוכבים ולהולכי הרגל שבו מתרחשות רב   .2

אופניים נפרד יחצה את הצומת ויאפשר רכיבה רציפה לכל אורכו מבלי צורך להוליך את האופניים במרחב  

 משותף עם הולכי רגל.  
הרכיבה באופניים מנקודה .  רשת שבילי האופניים צריכה להיות רציפה לכל רוחבה ואורכה של העיר .3

. ברחובות חד סטריים אפשר לתכנן  וישירה יותר מנסיעה ברכבלנקודה בתוך העיר צריכה להיות קצרה  

 נתיב תנועה חד סטרי בניגוד לכיוון התנועה. 
ברחובות מסויימים אפשר   .4 ולחתך הרחוב.  להיקף התנועה  יותאם  בשביל  הנתיבים  ומספר  רוחב השביל 

 לתכנן שביל חד סטרי דו נתיבי 
פארקים ושדרות רחבות מאוד, אפשר לתכנן שביל    בדרכים פרבריות שאינן מתפקדות כרחוב עירוני, ובתוך .5

דו סטרי בצד אחד של הרחוב או הפארק, זאת בתנאי שלא נוצר מפגש בצומת כבישים בין שני שבילים דו  

 סטריים. 
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תכנון נתיבי אופניים בתכנית המוגשת לעירייה יכלול את תכנית הרחוב ולא רק את חתך הרחוב, ויראה את  .6

כיבה רציפה באזור תחנות אוטובוס, צמתים, ונקודות קונפליט צפויות אחרות  כל הפתרונות הנדרשים לר 

 בין רוכבים לאופניים. 
בניוגד   .7 סיבת הסטייה למהנדסת העיר ואישור מראש לתכנון  כל סטייה מהנחיות אלו מחייבת הצגה של 

 להנחיות.  

 בברכה,
 אדר' זיו גדון

 אדר' העיר אור יהודה

 בברכה,
 נוף ליאת בן אבו אדר' 

 העיר אור יהודה הנדסת העירמ

 

 זיו גדון: 
 מציג את לוחות הזמנים.  

 מציג את קיבוע הנחות העבודה. 
 מציג את רשת השבילים בעיר. 

 
 יחיאל מושייב: 

 איך אתה מונע התנגשות בין שביל האופניים להולכי רגל? 
 

 זיו גדון: 
יש אזור המתנה של אופניים שרוצים לפנות, כך זה עובד. לפני שהבאנו את זה, ישבנו עם יועצים  

 שבדקו שזה תואם את הנחיות משרד התחבורה.  
 

 ראש העירייה:
 ? קביעת עקרונות לתכנון נתיבי אופניים באור יהודהמי בעד אישור 

 
 פה אחד.  בעד:

 
 .  עקרונות לתכנון נתיבי אופניים באור יהודהאת קביעת  המועצה מאשרת החלטה: 

 
 
 

    אישור הקצאת מבנה מקלט עילי ל"עמותת שידורי יהדות איראן". - 7סעיף 
 

 עו"ד שלומית שפינדל: 
העמותה הפעילה את השידורים ממקלט בז'בוטינסקי   מפרטת את דברי ההסבר המצ"ב כדלהלן:

שנדרש לעירייה לצרכים אחרים ולכן התבקש מעבר למקלט אחר. ניצלנו את ההזדמנות על מנת  
 להסדיר את הישיבה באמצעות נוהל הקצאות וחתימה על הסכם הקצאה.

 
 מחלקה משפטית 

 "ח כסלו תשפ"ב י
 2021נובמבר  22

 לכבוד
 ראש העיר  -שוחטעוה"ד ליאת 

 וחברי מועצת העיר 
 אור יהודה

 א.ג.נ, 
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 580286601עמותת שידורי יהדות איראן" ע"ר ל" מקלט עילי הקצאת מבנההנדון: 
בהתאם להוראות נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, הריני מתכבדת לפנות 

 אליכם כדלקמן: 

ללא תמורה או  פרסם משרד הפנים חוזר    2001בשנת   .1 ומבנים  מנכ"ל שעניינו בהקצאת קרקעות 
 "(. נוהל ההקצאותבתמורה סמלית )להלן: "

נוהל זה, אשר תוקן מספר פעמים, נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה  .2
מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, דת, תרבות, רווחה, ספורט  

 צב', כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.וכיו

עמותת שידורי איראן פנתה במסגרת בקשת הקצאה מסודרת לעירייה להקצות לה את המקלט   .3
לצורך שידורי רדיו וטלוויזיה קהילתית של   6לבניין מס'    4העילי ברחוב עין גדי בין בניין מס'  

 קהילת יהדות איראן.  

לגוף מסוים יש לערוך הליך הקצאה המבטיח את שקיפותו   בהתאם לנוהל, על מנת להקצות קרקע .4
 ואת זכות הציבור לדעת ואף להתנגד להליך במידת הצורך.

העירייה קיימה בעניינה של עמותת שידורי יהדות איראן הליך סדור בהתאם להוראות הנוהל  .5
הג לאף  הובילו  לא  אשר  פרסומים  מספר  המבנה  גבי  ועל  בעיתונות  העירייה  פרסמה  שת לפיו 

 התנגדות להליך ההקצאה.  

בהתאם להוראות נוהל ההקצאות, החלטת ועדת ההקצאות הינה בגדר המלצה אשר תועבר לדיון  .6
הסכם  נוסח  ואת  הוועדה  המלצת  את  לאשר  האם  יחליט  אשר  הגורם  והיא  העיר,  מועצת  בפני 

 ההקצאה, אם לאו. 

ן בפניכם לקבלת החלטה אשר על כן, מובאת המלצת ועדת ההקצאות ונוסח הסכם ההקצאה לדיו  .7
לעמותת שידורי יהדות    6לבניין מס'    4להקצות את מבנה המקלט ברחוב עין גדי בין בניין מס'  

 איראן וחתימה על הסכם ההקצאה המצ"ב .

]נוסח   188יצוין כי החלטת המועצה כפופה לאישור שר הפנים בהתאם לסעיף   .8 לפקודת העיריות 
 חדש[. 

 בכבוד רב, 
 ד שלומית שפינדל, עו"

 היועצת המשפטית לעירייה 
 

 ז'אנה כהן:
 זה אותו מקלט כמו שהיה בז'בוטינסקי? 

 
 עו"ד שלומית שפינדל: 

 אותו דבר.  
 

 ז'אנה כהן:
 אז למה עושים את זה?  

 
 ראש העירייה:

 כי היינו צריכים את המקלט בז'בוטינסקי.  
 

 ראש העירייה:
 ?  שידורי יהדות איראן"י ל"עמותת מי בעד אישור הקצאת מבנה מקלט עיל

 
 פה אחד.  בעד:

 
 י ל"עמותת שידורי יהדות איראן" הקצאת מבנה מקלט עילמאשרת את המועצה החלטה: 
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   .אישור המשך גבייה מכח חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה( - 8סעיף 
 

 עו"ד שלומית שפינדל: 
 מפרטת את דברי ההסבר המצ"ב כדלהלן: 

 

 
        מחלקה משפטית 

 
 "ד כסלו תשפ"ב י

 2021נובמבר  18
 לכבוד

 ראש העיר 
 חברי מועצת העיר 

 אור יהודה 
 א.ג.נ.,

,  )תיקון( (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה)אור יהודה חוק עזר לאישור המשך גבייה מכוח הנדון : 
 2016 - ע"ו תשה

 

 כדלקמן: בנוגע להארכת מגבלת הגבייה בחוק העזר שבנדון, הריני מתכבדת לפנות אליכם 

אישרה מועצת העיר את המשך הגביה מכח חוק העזר שבנדון, ללא ציון תאריך    3.10.2021ביום   .1

 מגבלת הגבייה. 

  , אשר2021  –(, התשפ"ב  6בהתאם לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה( )תיקון מס'   .2

ביום   לגבייה   16.11.2021עבר  השעה  הוראת  תוקף  את  להאריך  מוצע  בכנסת,  ראשונה  קריאה 

 .  31.12.2023בשנתיים נוספות עד ליום 

מתבקשת מועצת   רה,ל מנת שהרשות תוכל להמשיך ולגבות את היטל השמילאור האמור לעיל וע .3

עד    מכוח חוק העזר שבנדון בהתאם לתוכנית השמירה המעודכנת  העיר לאשר את המשך הגבייה

 . 31.12.2023ליום 

 
                  

 בברכה,        
 

                שלומית שפינדל, עו"ד
 יועצת משפטית לעירייה                                                                                                                                   

 
 עו"ד שלומית שפינדל: 

 .  31.12.2023-מגבלת הגביה תפוג רק ב מבקשת כי ירשם לפרוטוקול, כי 
 

 ראש העירייה:
עד ליום    אישור המשך גבייה מכח חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(מי בעד  

 ?  2023בדצמבר  31
 

,  יחיאל מושייבז'אנה כהן, יוסף סויד,    הבטמו אייאיו,אברהם בורוכוב,     עו"ד ליאת שוחט,    :בעד
 , שלמה זלמן סיונוב.  עופר בוזיימית קרקוקלי, ליאת מועלם, 
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 ניסים ארביב.   נגד:
 

המשך גבייה מכח חוק עזר לאור יהודה )הסדרת שירותי שמירה  המועצה מאשרת את  החלטה:  
 .  ואבטחה(

 
 
 

   אישור פתיחת חשבון בנק עבור ניהול כספי הרשות המיועדים לפיתוח. - 9סעיף 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
פתיחת שני חשבונות בנק בבנק מזרחי עבור ניהול כספי העירייה המיועדים  מבקשים את אישורכם ל

 לפיתוח. 
 : איילון ואפסילון.  חו ינוהלו ע"י שתי חברות השקעותתיקי ההשקעות בחשבונות הבנק שיפת 

 
 ראש העירייה:

 ? הול כספי הרשות המיועדים לפיתוחבנק עבור ני שני חשבונות  אישור פתיחת  י בעדמ
 

 פה אחד.  בעד:
 

הול כספי הרשות המיועדים לפיתוח.  בנק עבור ני   שני חשבונות  פתיחת  המועצה מאשרת  החלטה:  
 איילון ואפסילון. : חו ינוהלו ע"י שתי חברות השקעותתיקי ההשקעות בחשבונות הבנק שיפת 

 
 
 

   הוספת מורשי חתימה לחשבון הורים בית ספר סביונים.  – 10סעיף 
 

 ראש העירייה:
)בנוסף    סביוניםהספר    יתכמורשה חתימה בחשבונות הורים בב  יו"ר ועד הוריםיף את  הוס מבקשת ל

 למנהלת ולמזכירה(  
 

 . 57010, לצרף כמורשה חתימה בחשבון הורים מס'  33153156סביונים, יגאל בן ציון, ת.ז.    בי"ס  יו"ר 
 

 הוספת מורשי חתימה לחשבון הורים בית ספר סביונים? אישור   מי בעד
 

 פה אחד.  בעד:
 

 חתימה לחשבון הורים בית ספר סביונים.  המועצה מאשרת הוספת מורשי החלטה:
 
 
 

 סגירת חשבון בגן דפנה. - 11סעיף 
 

 ראש העירייה:
  סניף הפועליםהתנהל בבנק , מבקשת לסגור את חשבון בנק שואין שימוש בחשבון גן דפנה נסגר

 .  107192ן -ח  אור יהודה 
 

 ראש העירייה:
 מי בעד אישור סגירת חשבון בגן דפנה? 

 פה אחד.  בעד:
 

 המועצה מאשרת את סגירת חשבון הבנק של גן דפנה.  החלטה:
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ניהול עצמי( בית הספר  אישור    -12סעיף   )כספי הורים + חשבון עירייה  פתיחת חשבונות בנק 
 יצחק נבון לשנת תשפ"ב. 

 

 

7/12/21  
          לכבוד  

                 מועצת העיר
 

 חשבון בנק לבי"ס יצחק נבון לשנת תשפ"ב. סגירת חשבון בנק גנים + פתיחת 
 

 אבקש את אישור המועצה לשינויים הבאים: 
 

 . הגן נסגר . בגן דפנההבנק  לסגירת חשבון .1
 

)כספי הורים + חשבון עירייה ניהול עצמי(  לבית ספר יצחק נבון, בשכונת  לפתיחת חשבונות בנק .2
 בית בפארק. 

 
מספר  מספר בנק  חשבון 

 סניף  
מספר 
 חשבון 

מורשי חתימה 
 קיימים  

 ת.ז

 24832834 ענב רחל    657 12 הפועלים  הורים 

 32059230 יפית ולדמן          

נציג וועד    
 הורים 

 61012308  אופיר אורן      

              

 -עירייה 
 ניהול עצמי 

 24832834 ענב רחל    657 12 הפועלים 

 32059230 יפית ולדמן          

 
, כמורשה חתימה 061012308הוספת יו"ר ועד הורים בבית ספר סביונים, מר יגאל בן ציון ת.ז.  .3

 . מבחינת הרכב חתימות נשאר כמו שהיה .57010בחשבון הורים 
 

 לאישורכם אודה,
 

 בכבוד רב,       
      
 גילה חלובה, רו"ח
 חשבת אגף החינוך 

 גילה חלובה: 
 יפית ולדמן זה זמני עד למציאת מזכירה קבועה ואז נביא את זה שוב להחלטה.  

 
 ראש העירייה:

פתיחת חשבונות בנק )כספי הורים + חשבון עירייה ניהול עצמי( בית הספר יצחק  אישור  מי בעד  
 נבון לשנת תשפ"ב? 

 
 פה אחד.  בעד:

 
הורים + חשבון עירייה ניהול עצמי( בית  פתיחת חשבונות בנק )כספי  המועצה מאשרת את  החלטה:  

 הספר יצחק נבון לשנת תשפ"ב.



 11מתוך  11עמוד 

 

 החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. –הנחה על שולחן המועצה  - 13סעיף 
 

 ראש העירייה:
 . 14.11.2021על שולחן המועצה את החלטות ועדת הנחות בארנונה מישיבתה מיום  ה אני מניח 

 
לפקודת העיריות. הסכום הכולל למחיקה    339חייבים לפי סעיף    4-אישרה הסדרי פשרה להועדה  

3,083,840  .₪ 
 

לפקודת העיריות. הסכום הכולל למחיקה    338חייבים לפי סעיף    6-אישרה מחיקת חובות להועדה  
1,700,766.70   .₪ 

 
 ההחלטות מונחות על השולחן המועצה וטעונות אישור משרד הפנים.

 

 למען התושבים.  התודה רבה, שנת עבודה מוצלחת, טובה ופוריי 

 

 

 

 

 19:20: הישיבה ננעלה בשעה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ____________________  ___________________ 

 ליאת שוחט, עו"ד                                                                      מלכה מיכאלי 
 ראש העירייה      מועצה  מרכזת ישיבות  

 

 

 


