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י"ז אדר, תשפ"א 
1 מרץ, 2021 

ס/62202 
 

 
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/21 מיום 1.3.2021 

 

נוכחים:  ראש העירייה - ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, יוסף סויד, יחיאל 
מושייב,  ליאור אגאי )הגיע במהלך הישיבה(, ליאת מועלם,  ניסים ארביב )הגיע במהלך 

הישיבה(, עופר בוזי, שלמה זלמן סויונוב.  
 

חסרים:  אלירן אליה, ז'אנה כהן, ימית קרקוקלי, עוזי אהרון, ציון גזלה.  

   
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית, רו"ח גיל 
גבריאל - גזבר העירייה, דלילה אשכנזי – מנהלת אגף החינוך, ג'ון דוידוב – מנהל אגף חירום 
וביטחון, עדי בלומנפלד – מנכ"לית החברה הכלכלית, רו"ח אבי בללי – סגן הגזבר, יואל לוי 

– יועץ לראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.  
 

על סדר היום:  

1. עדכוני ראש העיר. 
2. הצגת פעילות השיטור העירוני לשנת  2020. 

3. אישור תב"רים.  
4. עדכון הרכבי ועדות המועצה. 

5. עדכון הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.  
6. הסמכת החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ להקים ולנהל מטעם העירייה שישה מעונות 

בשכונת בית בפארק.  
7. אישור צפייה מרחוק בחשבונות בנק של העירייה למר איציק הרשקוביץ.  

8. אישור מועצת העיר לפתיחת "כיתת ותיקים" בחטיבת הביניים יובלים. 
9. אישור תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת 2021.  

 
 

הישיבה נפתחה בשעה 18:05 
 

 
סעיף 1 – עדכוני ראש העיר.  

 
ראש העירייה: 

* בפתח הדברים הערב אני רוצה לשלוח את תנחומיי למשפחתו של סמל ראשון במילואים 
יוסף חיים שלום זכרונו לברכה, לוחם במילואים בגדוד 8194 שנהרג אמש בתאונת דרכים 
קשה בדרום הארץ. יוסף הוא תושב אור יהודה והיה בן 26 במותו. בשמכם ובשמי אנו 
מחזקים את המשפחה ומשתתפים בצערם. גם בתקופת הקורונה אסור לנו לרגע לשכוח את 
נושא תאונות הדרכים שהם נגע רע ועל כולנו מוטלת האחריות לתת על כך את הדעת, לנהוג 

באחריות ובזהירות ולשמור על עצמנו, על הקרובים אלינו ועל הסובבים אותנו. 
יהי זכרו ברוך.   
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ליאור אגאי הצטרף לישיבה בשעה 18:06 

 
* במעבר חד אל הקורונה, נכון להיום יש באור יהודה 204 חולים פעילים, 29 נפטרים ו-434 
מבודדים. במודל הרמזור אנו נמצאים בדיוק על התפר שבין עיר כתומה לצהובה, )צהובה 
זה מ-6 ומטה, אנחנו 6.04( כל זאת בזכות הירידה המשמעותית בכמות החולים שחלה 
בשבוע האחרון. למרות זאת, חשוב להדגיש שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיו התוצאות של 
פורים, וכולי תקווה שהתושבים גילו איפוק ואחריות, נמנעו ממסיבות והתקהלויות, שהן 
כידוע מתקיימות לרוב במרחבים הפרטיים וכולם מבינים שהמגפה הזו לא מתחשבת ברצון 
העז שלנו לחזור לשגרה. חשוב שגם עכשיו, גם עם החיסונים, עם הפתיחה ההדרגתית של 

המשק, שנמשיך להקפיד על הכללים - מסכות, מניעת התקהלויות ושמירה על ריחוק. 
 

* בגזרת החיסונים, אנו נמצאים בקצב גבוה מאוד. כמעט 20 אלף מתושבי אור יהודה קיבלו 
את מנת החיסון הראשונה, כמעט 14 אלף קיבלו את מנת החיסון השנייה, וכשמסתכלים על 
הנתונים ניכר שנותרו להתחסן פחות מ-3,500 תושבים. זו כמות יפה מאוד, ואנחנו לרגע לא 
עוצרים. יחד עם קופות החולים אנו עושים מאמץ להגיע אל האחרונים. יישר כוח ותודה 
גדולה לכל קופות החולים שפתחו פה מתחמים ומחסנים את תושבי העיר אצלנו. זה כידוע 

המפתח של כולנו לחזור לשגרה. 
 

* ובהקשר הזה, חתמנו אתמול את אירועי פורים שכולי תקווה שהתקיימו בפעם האחרונה 
מרחוק. לשמחתי הרבה, מאות תושבים לקחו חלק באירועים ובפעילויות וזה הזמן להודות 
לאגף תרבות ואירועים בראשות חנה פיזואטי יוסף, על האירועים שהתקיימו לבני הנוער 
ולילדים. קיימנו פעילויות רבות גם למגזר הדתי-חרדי באמצעות שלושת המחלקות לתרבות 
תורנית בראשות סגני, אברהם בורוכוב, אני רוצה להודות לו, ליוסף סויד ושלמה סויונוב, 

וגם כאן הייתה היענות מרשימה מאוד. בואו נקווה שאת החגים הבאים נחגוג מקרוב. 
 

* שבוע החינוך 2021 יוצא מחר לדרך עם אירועים ופעילויות רבות בבתי הספר ובגני הילדים. 
אתם מוזמנים לעיין בחוברת. לשמחתי הרבה, החזרה שלנו לשגרה הייתה בדיוק בזמן. שבוע 
החינוך הוא אחד מאירועי הדגל שלנו בעיר שבו אנו שמים זרקור על הפעילות החינוכית 
שמתקיימת בכל מוסדות החינוך ואין גאה ממני לראות את כל בתי הספר, הממלכתיים, 
הממ"דים והמוכרים שאינם רשמיים לוקחים חלק ומבצעים פעילויות יפות מאוד. זה 

המקום להודות לדלילה אשכנזי ולכל מחלקות החינוך בעיר.  
 

ניסים ארביב הצטרף לישיבה בשעה 18:09 
 

 
* גם חודש האישה יוצא מחר לדרך. מועצת הנשים ואגף תרבות ואירועים מקיים ארבעה 
אירועים שאגב לא מיועדים רק לנשים - הרצאה של סיוון רהב מאיר, סדנת בישול, מופע של 
ציפי שביט, ולקינוח, סוף סוף נחנוך את היכל התרבות מחדש עם הופעה של שרית חדד, 
כמובן למי שמחזיק בתו ירוק, מתחסנים או מחלימים. חשוב להדגיש שהכניסה ורכישת 

הכרטיסים לשרית חדד היא רק לתושבות אור יהודה.  
 

* התחלנו בשבוע שעבר, ואנו ממשיכים השבוע עם מפגשי תושבים המתגוררים בשכונות 
הדרומיות לצורך הצגת התכנית הראשונית שלנו להתחדשות העירונית באיילת השחר ואור 
יום, סחלב ודגניה וכצנלסון. מדובר ב-2,200 יחידות דיור שמיועדות להתפנות, אחרי 
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שבמשך שנים התושבים באזורים אלו סבלו מאיכות חיים נמוכה. התוכניות שמקודמות 
במסלול הוותמ"ל מאפשרות בפעם הראשונה לעשות צדק היסטורי עם תושבים אלו. החלק 
המשמעותי בתכנית הוא העובדה שהתושבים מלווים ביועצים חברתיים, שמסייעים עבורם 
יחד עם מנהלת ההתחדשות העירונית לקדם את הפרויקט, ובישיבת המועצה הבאה נציג 

עבורכם את מתווה התכנית לגבי כלל המתחמים.  
 
 
 
 

סעיף 2 – הצגת פעילות השיטור העירוני לשנת  2020. 
 

ראש העירייה: 
אני רוצה להזמין את ג'ון דוידוב, מנהל אגף ביטחון וחירום בעירייה, שכבר מסכם שנה, 

להציג את פעילות השיטור העירוני לשנת 2020.  
 

ג'ון דוידוב: 
מציג מצגת בנושא הצגת פעילות השיטור העירוני לשנת 2020 המצ"ב לפרוטוקול ומהווה 

חלק בלתי נפרד ממנה.  
 

ראש העירייה: 
כאמור, המצגת מצורפת ומי שמעוניין להתרשם בנתונים, מוזמן לעיין.  

אפשר לראות שב-2020 פעילות הקורונה לקחה נתח מאוד משמעותי מהפעילות.  
 

יחיאל מושייב: 
אני רוצה לשבח את קצין השיטור העירוני, פקד מעאן ג'יעיה, לאחר שנכנסתי לקואליציה 
יזמתי מפגש עם מובילי דעת בקהילה ודיברנו בנושא הקורונה ואיך אנחנו משלבים ידיים 
על מנת להעביר מסר לציבור של העדה הבוכרית, על מנת למנוע התקהלויות וכדי לעודד 
חיסונים. וכן, קבענו שאנחנו נקיים פעם בחודש מפגש בכדי להכניס את בני הקהילה לעשות 
התנדבות בקהילה. גם מפקד התחנה היה שם, מר הוד לוי והבנתי שזו פעם ראשונה שהיה 
מפגש כזה, שבעבר לא היה מפגש של בני הקהילה, גם אברהם בורוכוב, ראש העיר וחברי 
מועצה נוספים, עם רבני הקהילה והחלטנו שאנחנו ממשיכים בשיתוף הפעולה, אני חושב 
שזה דבר מדהים וחבל שג'ון לא היה, היינו צריכים לשתף אותך ולהבא נעשה את זה. אני 
חושב שזו עבודה מבורכת מה שהיה שם ואנחנו נמשיך לשתף פעולה כדי לדעת גם איך 
מגיעים לציבור הבוכרי ולא בכוחניות, כי זה קהילה סגורה, צריך להגיע אליו בכבוד ולא רק 
בדוחות וכפי שרגילים להגיע. הם הבינו את העניין וזה היה חשוב להם ואני מברך על 

הפעילות.  
 

ראש העירייה: 
תודה רבה יחיאל, תודה רבה ג'ון, תודה לפיקוח העירוני, גם לפקחים וגם לשוטרים 

המסייעים.  
 
 

ג'ון דוידוב עזב את הישיבה.  
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סעיף 3 – אישור תב"רים.  

 
ראש העירייה: 

מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם במייל ביום 21.2.2021.  
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.  

 
 

 
לשכת גזבר העירייה 

 17/02/2021

ה'/אדר/תשפ"א 

 

לכבוד  

עו"ד ליאת שוחט  

ראש העיר 

וחברי מועצת העיר 

כאן 

 

הנדון: אישור תב"רים 

 

מספר 

 מקורות מימון   הגדלה   סכום קודם   ר"שם תב ר"תב

1473 

 הסכם גג מערכת ניקוז עירונית

 רמ"י  120,000,000      40,000,000  ועבודות עפר

1474 

הסכם גג פתוח פארק איילון 

 רמ"י  35,000,000        30,000,000  תשתיות על 

1599 

 5הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 

 משרד החינוך  419,542             6,250,000    500גני במגרש 

 

 

 בכבוד רב

 גיל גבריאל , רו"ח

 גזבר העירייה

 
 

ראש העירייה:  
מבקשת לאשר הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז עירונית ועבודות עפר, הגדלת 

תב"ר בסך 120 מש"ח. מקורות מימון: רמ"י .  
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.  
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רו"ח גיל גבריאל: 
סה"כ הסכום המוקצה לנו בהרשאות שקיבלנו מרמ"י זה סך הכל 160 מלש"ח למטרת 

עבודות ניקוז ועבודות עפר .  
  

ראש העירייה: 
מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1473?  

בעד: פה אחד.  

החלטה: המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר 1473, הסכם גג מערכת ניקוז עירונית ועבודות 
עפר, הגדלת תב"ר בסך 120 מש"ח. 

 
 

ראש העירייה:  
מבקשת לאשר הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק איילון תשתיות על, הגדלת תב"ר 

בסך 35 מש"ח. מקורות מימון: רמ"י .  
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.  

 
רו"ח גיל גבריאל: 

זה תב"ר פיתוח עפר במסגרת הסכם הגג, קיבלנו הרשאה של 65 מלש"ח וכעת אנחנו פותחים 
אותה על המקסימום, מימון מלא של רמ"י.  

  
ראש העירייה: 

מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1474?  

בעד: פה אחד.  

החלטה: המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר 1474, הסכם גג פתוח פארק איילון תשתיות 
על, הגדלת תב"ר בסך 35 מש"ח. 

 
 

ראש העירייה:  
מבקשת לאשר הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 5 גני במגרש 500, הגדלת 

תב"ר בסך 419,542 ש"ח. מקורות מימון: משרד החינוך.  
ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר.  

 
רו"ח גיל גבריאל: 

קיבלנו תוספת של 419,542 במימון של משרד החינוך.  
  

ראש העירייה: 
מי בעד אישור הגדלת תב"ר 1599?  

בעד: פה אחד.  

החלטה: המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר 1599, הסכם גג תכנון וביצוע הקמת 5 גני 
במגרש 500, הגדלת תב"ר בסך 419,542 ש"ח. 
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סעיף 4 – עדכון הרכב ועדות המועצה.  

ראש העירייה: 

כידוע לכם, יחיאל נכנס לקואליציה ולכן, עליו להיות חבר בוועדות מטעם הקואליציה ולא 
האופוזיציה. יש ועדות חובה שקריטי שזה יבוצע.  

מבקשת לעדכן הרכב ועדות המועצה כדלקמן:  
 

ועדת כספים – ליאור אגאי חבר אופוזיציה  מסיעת ש"ס יחליף את יחיאל מושייב.  
 

מי בעד עדכון הרכב ועדת כספים? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדת כספים.  

 
ועדת מכרזים – נציגי האופוזיציה בישיבה מודיעים כרגע אין נציג אופוזיציה עד קבלת 

מועמד מוסכם מטעמם.   
 

ועדה להנחות במיסים – ניסים ארביב כנציג האופוזיציה יחליף את יחיאל מושייב.  
 

מי בעד עדכון הרכב הועדות? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: מועצת העיר מאשרת את השינויים בהרכב ועדות המועצה.  

 

 

סעיף 5 – עדכון הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.  
 

ראש העירייה: 
אני רוצה שיחיאל ישאר נציג הקואליציה, זה אומר שאנחנו יכולים להרחיב את כמות חברי 

הדירקטוריון בחלק יחסי ולכן מבקשת להוסיף נציג אופוזיציה – ליאור אגאי מסיעת ש"ס. 
  

מי בעד עדכון הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: מועצת העיר מאשרת את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ.  

 

 
סעיף 6   –  הסמכת החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ להקים ולנהל מטעם העירייה שישה 

מעונות בשכונת בית בפארק. 
 

ראש העירייה: 
קיבלתם את דברי ההסבר לסעיף זה, מצ"ב לפרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד. כפי שאנו 
עושים בשנים האחרונות וכפי שהבנתם, העירייה הופכת לגוף שמנהל נכסים מניבים, 
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שבסופו של דבר ההכנסות הללו יתורגמו להשקעה נוספת בתושבים, בשירות, ואנו עושים 
את זה ביחד גם במבני ציבור, מעונות היום.  

 
רו"ח גיל גבריאל: 

אני רוצה להבהיר נקודה שהייתה כתובה, היה כתוב שהחכ"ל תיקח הלוואה לממן את 
הפרויקט, אנו רוצים לשמור את האופציה שהחכ"ל, או שהיא תיקח הלוואה, או שאם יהיה 

לה הון עצמי ותהיה לה יכולת לממן את זה בעצמה, היא תממן את זה.   
 

ניסים ארביב: 
איך יכול להיות לחברה הון עצמי?  

 
רו"ח גיל גבריאל: 

מהפעילות השוטפת שלה, החברה עובדת כבר. כל הפעילות שאנחנו מבצעים, מבצעת אותם 
החכ"ל והיא מקבלת בגין הפרויקטים האלה דמי ניהול מהעירייה, הצטבר שם כסף ואין 

ספק שבעוד כמה חודשים יהיה שם סכום של כסף.   

 
אל : חברי מועצת העיר 

 
הנדון: הסמכת החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ להקים ולנהל מטעם העירייה ששה מעונות יום במגרש 

506 בשכונת "בית בפארק" 
 

דברי הסבר: 

1. מגרש 506 בתמ"ל 1005 מיועד לבנייני ציבור. העירייה תכננה על המגרש, בין היתר, ששה מעונות יום  
)להלן: "מעונות היום"( ובגינם אף ניתן היתר בנייה. 

2. בכוונת העירייה להסמיך את החברה לפיתוח אור יהודה  )להלן: "החברה"( להקים ולנהל עבורה את 
מעונות היום, לרבות השכרתם לעמותת "נפגשים".  

3. החברה תממן את עלויות ההקמה )התכנון והבניה( ואת הצטיידות מעונות היום, על חשבונה, ועל בסיס 
הלוואה אותה תיטול, בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים והאוצר לפי חוק יסודות התקציב. העירייה 

תהיה ערבה להחזרת הלוואה זו, בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים. 

4. עם השלמת ההקמה, החברה תהיה זכאית להשכיר את כל מעונות היום לעמותת "נפגשים" מרכזים 
קהילתיים, לצורך הפעלת מעונות יום לגיל הרך, לרווחת תושבי העיר, למשך 5 שנים בתוספת שתי 

תקופות אופציה לחברה להארכת ההתקשרות למשך 5 שנים נוספות. 

5. דמי השכירות לכל מעון יעמדו על 11,000 ש"ח לחודש, ובסה"כ 66,000 ש"ח לחודש לכל מעונות היום. 
בתקופת האופציה יעמוד שכר הדירה על 13,000 ש"ח לחודש למעון. 

6. לשם מימוש הסמכה זו, העירייה תעניק לחברה הרשאת שימוש במקרקעין, למשך 24 שנים ו-11 
חודשים. החברה תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים, נותני שירותים וספקים בהתאם להוראות הדין, 

לרבות דיני המכרזים. בתום תקופת שימוש זו הקרקע והמבנים יוחזרו לעירייה. 

7. החכ"ל תשלם לעירייה דמי שימוש בסך 170,000 ש"ח עבור 12 חודשים מתוך הכנסותיה מדמי 
השכירות.  
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8. מעונות היום יימסרו לעמותת "נפגשים" ביום 1.9.21. עם זאת, היה וייגרמו עיכובים כתוצאה מגורמים 
חיצוניים, אזי תתאפשר דחיית מועד המסירה  של מעונות היום בשלושה חודשים, לכל היותר. 

9. מצ"ב תרשים מגרש 506 וסביבתו מתוך תמ"ל 1005: 

 

 
 

ראש העירייה: 
מי בעד אישור הסמכת החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ להקים ולנהל מטעם העירייה שישה 

מעונות בשכונת בית בפארק? 
  

בעד: פה אחד.  
 

החלטה: המועצה מאשרת את הסמכת החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ להקים ולנהל 
מטעם העירייה שישה מעונות בשכונת בית בפארק. 

 
 

סעיף 7   –  אישור צפייה מרחוק בחשבונות בנק של העירייה למר איציק הרשקוביץ.  
 

ראש העירייה: 
מי בעד אישור צפייה מרחוק בחשבונות בנק של העירייה למר איציק הרשקוביץ? 
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בעד: פה אחד.  
 

החלטה: המועצה מאשרת אישור צפייה מרחוק בחשבונות בנק של העירייה למר איציק 
הרשקוביץ.  

 
 

סעיף 8   –  אישור מועצת העיר לפתיחת "כיתת ותיקים" בחטיבת הביניים יובלים. 
 

דלילה אשכנזי: 
אני שמחה לומר שאנחנו נענינו לקול קורא לפתיחת כיתת וותיקים, זה על צפי תוכנית 
ביומיים משמונה עד שתיים עשרה המורים יהיו בתוך חטה"ב, אנחנו נפתח פה כיתה 
אורגנית, ילמדו היסטוריה, תרבות עולם, אנחנו מחברים אז את הדור הצעיר ועם הוותיק, 

הם ייסעו לסיורים, זה מתוקצב שליש – שליש, אני חושבת שזה נהדר.  
העברתי לכם חומר רקע המצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 

 
אל: חברי מועצת העיר 

 

הנושא: בקשה לפתיחתה של 'כיתת וותיקים' של הגיל השלישי בחטיבת הביניים יובלים 

 

עיריית אור יהודה, באמצעות אגף החינוך, זכתה בקול קורא מטעם המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך, במסגרתו 

אנו מבקשים לפתוח "כיתת ותיקים", לבני הגיל השלישי בחטיבת הביניים יובלים. כיתת הוותיקים תהייה כיתה 

אורגנית בביה"ס וכחלק בלתי נפרד מהווית ביה"ס על כל המשתמע. 

מודל כיתת הוותיקים פועל ברשויות  נוספות בהצלחה כבירה. 

כיתת הוותיקים תיפתח בהובלת אגף החינוך ובשיתוף פעולה עם מנהלת חטיבת הביניים "יובלים" רווית דאי. 

מקרא: אוכלוסייה ותיקה = תלמידים 

 

עיקרי התוכנית: 

 

1. ימי לימוד: כיתת הוותיקים תפעל יומיים בשבוע, משעה 8.00-12.00 בחטיבת הביניים "יובלים", סה"כ 

8 שעות בשבוע )היומיים ייקבעו על פי המערכת שתיבנה(. 

2. מס' תלמידים בכיתת ותיקים: 25 תלמידים. 

3. פרסום: עיריית אור יהודה תצא לפרסום דרך אורן מהדוברות כדי  לאתר ה"תלמידים") נשים מעל גיל 62, 

גברים מעל גיל 67(, בכפוף לתנאי הפרסום מטעם המשרד לשוויון אזרחים ותיקים. 

4. תכנית לימודים: מנהלת חט"ב יובלים, רוית דאי-  תיבנה יחד עם ציוותה את תכני השיעורים, כגון: 

היסטוריה עולמית )תרבות עמים(, חנ"ג, שיעורי העשרה )אומנות( , תקשוב )למידה דיגיטאלית(, שיתוף 

פעולה עם כיתת נחשון ועוד. 

5. סגל המורים: המורים שילמדו יאותרו מתוך חט"ב יובלים או מבחוץ. 

6. כיתת לימוד ביובלים: כיתת הלימוד תהייה מונגשת בהתאם לתנאי הסף בחוזה. 

7. הצהרה: התלמידים יצהירו על אי רישום פלילי במשטרה )כמקובל(. 

8. ראיונות קבלה: לאחר פרסום, כל התלמידים יעברו ראיונות קבלה )בכפוף לרשום בחוזה( . הראיונות 

יתקיימו בהובלת נציגי אגף החינוך בשיתוף  נציגי שח"ק. 

9. הנפקת כרטיס תלמיד: כל תלמיד יכנס  לחט"ב  יובלים באמצעות  כרטיס תלמיד שאגף החינוך ינפיק לו. 
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 WIN-WIN -10. עקרון ההדדיות: התלמידים יתרמו גם לביה"ס

11. מודל כלכלי: התוכנית תפעל בשנת תשפ"א כ- 4 חודשים )מודל התקצוב הינו ל- 10 חודשים, מזה נגזור 

רק ל- 4 חודשים בשנה"ל תשפ"א(. המשרד לשוויון חברתי יאשר ויחדש את המשכה של התוכנית במהלך 

השנים הבאות.  

העלות הכוללת להפעלת התוכנית לשנת לימודים מלאה עומדת על 83,500 ₪.  והיא מתחלקת בין 

המשרד לשוויון אזרחי שמתקצב ב-  50,000 ₪,   עיריית אור יהודה תתקצב ב- 8,500 ₪  ומכלל 

התלמידים 25,000 ₪ )כל תלמיד נושא בתשלום של 100 ₪ פר חודש(. 

העלויות כוללות, בין היתר, שכר מורים, שכר רכז בית ספרי, חומרים לאומנות, סיורים וטיולים, ניקיון, 

12. אשת הקשר מהמשרד לשוויון חברתי היא חלי גולדנברג מנהלת פרויקט- "חוזרים לבית הספר" - 

בהצלחה

 דלילה אשכנזי

מנהלת אגף החינוך
ליאת מועלם: 

איך תגיעו לאזרחים הוותיקים? 

דלילה אשכנזי: 
אנחנו נראיין בשיתוף שח"ק, זה כיתה של עד 25 תלמידים, אם יגיעו 50, נצטרך לראות איך 

אנחנו מסננים.  

ליאת מועלם:  
הם לא מביאים אישור הורים אבל צריך עדיין דרכים שהם נכנסים למסגרת עם קטינים, 

צריך שיהיה טופס יושר.  

דלילה אשכנזי: 
נכנסת לדרך פתוחה כי מחייב שכל תלמיד, אנחנו נקרא להם גם תלמידים, יצטרך להביא 
אישור משטרה שאין לו רישום פלילי ובנוסף, אגף החינוך מנפיק אישור. אנחנו מקווים 

להתחיל מיד אחרי פסח לשלושה חודשים ושנה הבאה זו שנה מלאה וזה באמת חוויה.  

ראש העירייה: 
יישר כוח. מי בעד אישור פתיחת "כיתת ותיקים" בחטיבת הביניים יובלים?

בעד: פה אחד.  

החלטה: המועצה מאשרת פתיחת "כיתת ותיקים" בחטיבת הביניים יובלים.

סעיף 9   –  אישור תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת 2021. 

עו"ד שלומית שפינדל: 
מפרטת את דברי ההסבר המצ"ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

כיבוד קל ופרסום.  

כיתות ותיקים. 

13. צפי התחלה: כחודש מיום חתימה על החוזה.
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מחלקה משפטית 

 
 

יום רביעי 24 פברואר 2021 
לכבוד 

חברי מועצת העיר 
אור יהודה 

 
מכובדיי, 

 
הנדון: אישור תבחינים לחלוקת תמיכות כספיות למוסדות ציבור 

 
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מיוחד לחלוקת תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות, הריני 

מתכבדת לפנות אליכם כדלקמן: 

1. נוהל התמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות במישרין או בעקיפין מאת רשות מקומית למוסדות 
ציבור שונים הפועלים ככלל בתחומה המוניציפאלי של הרשות. 

2. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה 
בטוהר המידות. 

3. בהתאם לנוהל, תמונה בעירייה ועדת תמיכות מקצועית המורכבת ממנכ"ל, גזבר ויועץ משפטי וזו 
תכין ותגיש הצעה לתבחינים )קריטריונים( חדשים לתמיכה או לתיקונם לאישור מועצת העיר. 

4. בהתאם להחלטת ועדת התמיכות, מוצע כי התבחינים לשנת 2020 יוותרו על כנם גם בשנת התקציב 
2021. העתק התבחינים לאישור המועצה הנכבדה מצורף למכתב זה. 

5. יצוין, כי בהתאם לתיקון לנוהל, אשר פורסם במסגרת חוזר מנכ"ל 1/2021 לא תידרש עוד חתימת 
רואה החשבון של מוסד הציבור ואף לא יידרש אישורו לנכונות פרטי הבקשה והמסמכים 
המצורפים אליה. במקום זאת, הבקשה תיחתם ותאושר על ידי מורשי החתימה של מוסד הציבור 

המבקש תמיכה. תיקון זה הוטמע במסגרת התבחינים המובאים לאישור. 

6. הריני מאשרת כי התבחינים הינם בהתאם לכל דין לרבות לעניין השמירה על עיקרון השוויון. 

 

בכבוד רב ובברכה, 
איילת אלה, עו"ד 
מחלקה משפטית  

ראש העירייה: 
מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת 2021? 

בעד: פה אחד.  

החלטה: המועצה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות כספיות לשנת 2021.  

 
הישיבה ננעלה בשעה  18:35 

 
 
 

____________________ ___________________ 
 מלכה מיכאלי

 מרכזת ישיבות מועצה  
 ליאת שוחט, עו"ד 

 ראש העירייה 


