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י"ג כסלו, תשפ"א 
29 נובמבר, 2020 

ס/61241 
 

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12/20 מיום 29.11.2020 

נוכחים: ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה )הצטרף במהלך הישיבה(, הבטמו 
אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד )הצטרף במהלך הישיבה(,  ימית קרקוקלי, ליאור אגאי 
)הצטרף במהלך הישיבה(, ליאת מועלם, עוזי אהרון )הצטרף במהלך הישיבה(, עופר בוזי, 

שלמה זלמן סויונוב. 

חסרים: יחיאל מושייב, ניסים ארביב, ציון גזלה.  

מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה,  עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח 
גיל גבריאל – גזבר העירייה, רו"ח גילה חלובה – חשבת אגף החינוך, עו"ד רן אברון – 
מנהל אגף הכנסות, יואל לוי – יועץ לראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה ומלכה 

מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.  

 על סדר היום: 

1. עדכוני ראש העיר. 
2. הצגת סקר שביעות רצון בעקבות הגל השני של הקורונה.  

3. סגירת תב"רים לשנת 2020. 
4. תיקון ניסוח שם החשבון עפ"י דרישה של מפעל הפיס. 

5. אישור נסיעת ראש העיר לאיחוד האמירויות, מייצגת את השלטון המקומי.   
6. בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב – מגן דוד אדום.  

7. בקשה להחלפת מורשה חתימה כספי הורים, חטיבת ביניים יובלים.  
8. הנחה על שולחן המועצה – החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. 

 

 
הישיבה נפתחה בשעה 18:02 

 
 

סעיף 1 – עדכוני ראש העיר.  

 ראש העירייה:
1. בראש ובראשונה, אני רוצה לאחל מכאן בריאות איתנה לחברנו, מבקר העירייה רמי בן 
סעדון. רמי עדכן אותנו לאחרונה על מחלתו. הוא עובר בימים אלו טיפולים, וכולנו 
מאחלים לו לנצח את המחלה ולחזור אלינו במהירות האפשרית. אנו מתפללים לשמוע 

בשורות טובות. זה בשם כולם.  
 

2. לנושא אחר - ההתמודדות שלנו עם הקורונה נמשכת. אני שמחה שהגענו למצב 
שהקורונה תופסת חלק שולי אבל אנחנו רחוקים מלסיים את הסיפור. נכון להיום, יש 
באור יהודה 17 חולים פעילים. אור יהודה מוגדרת עיר ירוקה, אבל אנו סופרים כבר 19 

נפטרים, ובהזדמנות הזו אנו רוצים לחזק את ידי המשפחות שאיבדו את יקיריהם.  
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עוזי אהרון הצטרף לישיבה בשעה 18:03 
 

ברמה העירונית אנו פועלים בהתאם למתווים השונים בזהירות ובאחריות הנדרשת. 
החזרנו היום את תיכון יובלים י' עד יב' לפעילות ובשבוע שעבר חזרו לפעילות גם כיתות ה' 
ו-ו'. אנו מקיימים כמה שיותר ימי בדיקות מרוכזים, ואני קוראת לכם לקחת חלק ולעודד 
את התושבים לבוא להיבדק. זהו כלי משמעותי שעוזר לנו לקטוע שרשראות הדבקה 

ולגלות באופן מוקדם מקרי הידבקויות. 
 

היום הקרוב לבדיקות הוא ביום ד', בבריכה.  
 

3. במהלך השבוע האחרון נפגשתי עם לא מעט שרים בממשלה ואני רואה כיצד כל אחד 
מהם נרתם לסייע לנו באתגרים הרבים שעומדים בפנינו, עם שר האוצר ישראל כץ שעסוק 
בימים אלו מעל הראש באישור תקציב המדינה ובקורונה, פינה מזמנו כדי לדון עימנו 
בשאיפה שלנו לקדם הסכם גג נוסף הנוגע להתחדשות העירונית של השכונות הדרומיות 
ובכלל וכן באפשרות לראות את אור יהודה כבית למשרדי הממשלה ולהקים פה קריית 
ממשלה לאזור בקעת אונו . שר החינוך יואב גלנט היה כאן בביקור והשתתף בחלוקת 405 
לפטופים לתלמידי בתי הספר. בהקשר הזה אני יכולה לעדכן שלאחר סיום חלוקת 

המחשבים הנוכחית, לא יישאר בית באור יהודה ללא מחשב.  
 

שר המודיעין אלי כהן ביקר כאן גם כן והודיע כי בכוונתו לתמוך בהקמת כיתות סייבר 
נוספות באור יהודה במטרה לשלב תלמידים ותלמידות במערך הסייבר והמודיעין של 
צה"ל השב"כ המוסד ואמ"ן. שרת התחבורה והבטיחות הלאומית בדרכים, מירי רגב, 
נפגשה עימנו לישיבה מקצועית שכללה את נושא קידום הקו הסגול של הרכבת הקלה, 
המטרו שקורם עור וגידים, פרויקט "מהיר לעיר" וכביש עוקף אור יהודה שייסלל בתקופה 
הקרובה, מכביש 461 ל-412. כמו כן ביקרה אותנו השרה לשוויון חברתי, ח"כ מירב כהן, 
שהגיעה לכאן לחנוך ניידת למיצוי זכויות עבור האוכלוסייה הבוגרת. אחת האוכלוסיות 
שאנו שמים עליהן דגש בתקופה הזו היא האוכלוסייה הבוגרת והצגנו בפניה את שלל 

הפרויקטים והתוכניות המופעלות עבור אוכלוסייה זו. 
 
 

יוסף סויד ואלירן אליה הצטרף לישיבה בשעה 18:05 
 

 
4. אחד הנושאים שהעסיקו אותנו מאוד בשבוע האחרון הוא נושא ההצפות במערכות 
הגשם הסוערות שהיו. באופן יחסי, סיימנו את השבוע הזה עם מינימום נזקים על אף שגם 
אני הייתי מוותרת על התמונות של ההצפות מהעיר. בסך הכל אנו רואים שמדובר בבעיה 
כלל ארצית, ואני שמחה שאנו עיר שהשכילה לטפל בנושא הזה ביסודיות. בימים אלו אנו 
מקימים 4 מובלי ניקוז בעלות של 80 מיליון שקלים בדיוק למטרה הזו - לגרום לכך 
שהתמונות שראינו לא יחזרו על עצמן, כל זאת כחלק מתכנית אב לניקוז שמקודמת 

במסגרת הסכם הגג שלנו, על מנת שכל הבעיות יפתרו.  
 

עד השלמת הפרויקט, אנו נמשיך להיערך באמצעות הצוותים שלנו באגף שפ"ע, פיקוח 
ושיטור עירוני, כפי שעשינו, זאת באמצעות ניקוי התעלות, ניקוי הקולטנים, הסברה עבור 
התושבים וכדומה. כאן המקום לומר מילה טובה למחלקת שפ"ע, לשיטור והפיקוח על 
הכוננויות שלהם וההיערכות שלהם וכמובן לימית. צריך לזכור את מה שאנחנו אומרים 
כבר מספר שנים שאור יהודה בגלל הטופוגרפיה שלה, קולטת את מי הגשמים של כל אזור 
בקעת אונו. כולי תקווה שגם בימים הבאים נתמודד עם פגעי מזג האוויר על הצד הטוב 

ביותר. 
 

5. לאחרונה התעדכנתי בנתוני פעילות השיטור העירוני, זה המקום לציין את החלפת 
מפקדי השיטור העירוני, אורן ובאני עבר להיות מפקד במרחב דן של המשטרה ואנחנו 
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קיבלנו כמפקד השיטור את מען ושמחתי לראות את הנתונים: ישנה ירידה מ-2016 עד 
2019 של 53 אחוז בכמות ההתפרצויות לדירה, ירידה של 48 אחוז בתחום גניבות הרכב, 
ירידה של 32 אחוז בהתפרצויות לעסק, ירידה של 41 אחוז בתאונות הדרכים, וירידה 
משמעותית של 57 אחוז באירועי הרעש מדירות ו-61 אחוז ברעש במרחב הציבורי. כל זה 
קורה בזכות העובדה שהיחידה מוכוונת מטרה. אנו מגדירים יחד עם משטרת מסובים את 

המשימות והיחידה מטפלת בנושאים הללו. מכאן אני שולחת להם יישר כח.  
 
 
 

סעיף 2 - הצגת סקר שביעות רצון בעקבות הגל השני של הקורונה.  
 

אורן קורנפלד – דובר העירייה:  
עם סיום הסגר השני לקחנו על עצמנו לעשות סקר שביעות רצון, היה שיתוף פעולה יפה של 

התושבים, המטרה ללמוד ולהיערך לגל הבא.  
השאלה הראשונה שנשאלה היא לגבי המשמעת של התושבים, ביקשו לדעת מה הם 

חושבים, התושבים נתנו לעצמם ציון של 5.48.  
שאלנו אותם מה דעתם על תפקוד העירייה, נתנו בערך 7.5.  

הפעלנו במהלך הגל השני את התוכנית אנשי חיל, אני מניח שרובכם מכירים את זה, 
הענקת חבילות סיוע למי שנמצא בבתים כדי לשמור שלא יצאו מבידוד באמצעות פינוי 
אשפה, רכישת מוצרים במכולת וכיוצ"ב, רצינו לדעת שזה מגיע לכל התושבים. כמעט 
80% שמעו על התוכנית. לגבי מידת האפקטיביות אחרי שמכירים ויודעים על מה מדובר, 

ראינו שביעות רצון רבה מההצלחה של התוכנית.  
 

ליאור אגאי הצטרף לישיבה בשעה 18:10. 
 
 

אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה: 
סיכמנו שאנחנו ממשיכים בפעילות ברמה קצת יותר מצומצמת אבל עדיין אנחנו מלווים 
את המשפחות ועושים גם בנוסף בדיקה שהמבודדים לא יוצאים מהבית, גם ביום וגם 

בערב. מסתובבים לראות איפה יש התקהלויות.  
 

 ז'אנה כהן:
מה קורה עם קבלת קהל מבחינת המדינה? 

 
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש: 

מבחינת המדינה, אין קבלת קהל אלא בצורה מקוונת, למעט שירותים שבלתי אפשרי לתת 
מרחוק וגם זה בתיאום טלפוני מראש.  

 
אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה: 

מי שבכל זאת רוצה לבוא לעירייה, על פי התו הסגול הוא קובע פגישה, מחכים לו, יש לו 
מקום עם מחיצות ונותנים שירות להרבה תושבים.  

 
אורן קורנפלד – דובר העירייה:  

במהלך החודש האחרון הפעלנו את הסיירת הירוקה, צוותים של העירייה ומתנדבים 
מסתובבים בעיר, מעירים למי שצריך על מסכה ובעסקים וכו', הסיירת עבדה 4 שבועות, 
רוב התושבים לא צלצל להם מוכר כשהם שמעו הסיירת הירוקה אבל מבחינת 
האפקטיביות שלה, אתם יכולים לראות את הנתונים, 50% חשבו שהיא אפקטיבית, ל-

44% לא היתה דעה ומעט אמרו שהיא לא היתה אפקטיבית.  
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אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה: 
יש לנו חיילי חובה שמתחלפים, המשימה שלהם עד הצהריים להתקשר, יש לנו כ-800 
עריריים מאותרים בעיר והם מתקשרים אליהם לפחות פעמיים בשבוע כדי לבדוק מה 
קורה איתם ואחה"צ הם עושים סיורים בעיר כדי לעורר מודעות. היום עשינו פיילוט 
שקופות החולים כללית בא לעשות אצלנו בדיקות בבריכה ללא צורך בפנייה, מחר נראה 

את התוצאות.   
 

אורן קורנפלד – דובר העירייה:  
השאלה הבאה ששאלנו – רצינו לדעת האם התושבים נתקלנו בקמפיין של מודעות עם 

כמות הנפטרים וקיבלנו תוצאה ש-90% ראו את הקמפיין בצורה כזאת או אחרת.  
מתוך השאלה הזאת נולד הצורך של הסקר, להבין אם זה השפיע ועזר, אנחנו רואים ש-
70% אמרו שהקמפיין חשוב ומגביר את המודעות בקרב התושבים, 13% אמרו שאין להם 
דעה, 10% אמרו שהוא גרם ללחץ אבל לא שינה את ההתנהלות שלהם ו-5% אמרו 

שהקמפיין מיותר ולא השפיע.  
 

שאלנו באיזה ערוצים רוצים לקבל מידע, הרוב אמרו מהוואטסאפ העירוני, שלטי חוצות, 
פייסבוקים של העירייה וראש העיר.  

 
רצינו לדעת מה לשפר, קיבלנו ציון של 8 לכל המערך של הבדיקות שמתקיים בשיתוף 

פיקוד העורף ומד"א.  
אני אשלח למי שירצה את ההערות שקיבלנו, קיבלנו הרבה מאוד תובנות שאנחנו מנתחים, 

יש פה את כל ההערות שעלו בטקסט חופשי.  
נושא אחד שהעירייה צריכה לשפר, בעיקר יותר אכיפה, יותר נוכחות בשטח וגם את זה 

אנחנו נלמד ונבין כדי להשתפר הלאה.  
תפקוד מערך ההסברה, שאגב הוא לא כולל רק דוברות, גם פקחים עושים הסברה, גם 

שוטרים ורישוי עסקים, דירגו את מערך ההסברה בציון 7.74 ומערך האכיפה 5.68.  
 

הגיל הממוצע בסקר הוא 44, השתתפו 274 אנשים בסקר. זה סקר אינטרנטי.  
 

 ראש העירייה:
תודה, אורן, על כל העבודה שלך.  

 
 
 

סעיף 3 – סגירת תב"רים 2020. 
 

 ראש העירייה:
מונחת בפניכם הטבלה של סגירת התב"רים לשנת 2020 שנשלחה אליכם כחוק 10 ימים 

לפני הישיבה.  
 

ועדת הכספים דנה והמליצה לסגור את התב"רים 2020.  
 

ההיקף הכולל של הסגירה התב"רים עומד ע"ס 2,997,181 ₪.  
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 ראש העירייה:
מי בעד אישור סגירת התב"רים 2020?  

 
בעד: ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד,  

ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סויונוב. 
 

 נמנע: ליאור אגאי, עוזי אהרון. 
 

 החלטה: המועצה מאשרת את סגירת התב"רים לשנת 2020. 
 
 
 

סעיף 4 – תיקון ניסוח שם החשבון עפ"י דרישה של מפעל הפיס. 
 

רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 
מפעל הפיס מבקש שנאשר בפורמט הזה "המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב 
לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס וחשבון מעני פיס – במוניציפל בנק בע"מ".  
במקום בעבר לשכל פרויקט מפעל הפיס דרש חשבון להעברה לקבלן באופן ספציפי, מדובר 
על שני חשבונות שישרתו אותנו קדימה, חשבונות כלליים שדרכם הפיס יעביר את הכספים 

לקבלנים שעושים פרויקטים שכמובן מאורגנים וממומנים על ידי הפיס.  
 

 ראש העירייה:
 מי בעד?

 
בעד:  פה אחד.  

 
החלטה: המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון 

פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ. 
 
 
 

 ימית קרקוקלי עזבה את הישיבה
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סעיף 5 – אישור נסיעת ראש העיר לאיחוד האמירויות, מייצגת את השלטון המקומי 
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עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש: 
חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017 קובע את הכללים לאישור נסיעת ראש עיר לחו"ל. 
המרכז לשלטון מקומי הזמין את ראש העיר להצטרף למשלחת של מרכז השלטון המקומי 
לאיחוד האמירויות, הוצג בפנינו חומר המראה כי במסגרת המפגש בין ראשי הרשויות 
שייקחו חלק מהמשלחת הזאת לבין עמיתים, תונח תשתית לקשרי עבודה בין המדינות 
במישור המוניציפלי, עם התייחסות לאספקטים אזוריים שמהווים חלק בלתי נפרד 

משיתוף הפעולה בין הצדדים.  
המועד המתוכנן ליציאת המשלח הוא ביום 3.12.2020 וימשך 4 ימים, המשלחת תמומן על 
ידי המרכז לשלטון מקומי ובהתאם לחוזר מנכ"ל אני נדרשת לאשר ואני מאשרת שאין 
במימון הנסיעה על ידי המרכז לשלטון מקומי משום ניגוד עניינים או חשש לפגיעה בתואר 

המידות וסדרי מנהל תקין, החזר הוצאות אישיות יהיה בהתאם לחשב הכללי לעניין זה.  
 

 ראש העירייה:
אני רוצה לדייק, השלטון המקומי יממן את כרטיסי הטיסה ואנחנו נממן את השהות בבתי 

המלון 500 יורו.  
 

 עוזי אהרון:
הייתי מצפה מראשת העיר שתשאל את השלטון המקומי האם בעיתוי הזה, שבו המדינה 
מתמודדת עם גל שני ומתכוננת לגל שלישי בעוד שמימיו הצפות ומשאלנו נפטרים אנשים 
מקורונה, האם ראוי בעת הזו, כאשר עוד ההסכם בחיתוליו עם האמירויות, עדיין לא 
החלו טיסות לאמירויות, האם זה הזמן להוציא נסיעה כזו כאשר עוד באיחוד האמירויות 

לא יודעים על מה מדובר ומה מטרת הנסיעה.  
 

 ראש העירייה:
למי אתה בדיוק אתה מפנה את השאלה הזו? 

 
 עוזי אהרון:

דיברתי איתם.  
 

 ראש העירייה: 
בדיוק. לא שווה תגובה.  

 
מי בעד אישור הנסיעה? 

 
בעד: ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד,  

ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סויונוב. 
 

נגד: ליאור אגאי, עוזי אהרון. 
 

החלטה: המועצה מאשרת את נסיעת ראש העיר לאיחוד האמירויות כמייצגת את השלטון 
המקומי.  

 
 
 

סעיף 6 – בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב – מגן דוד אדום.  
 

עו"ד רן אברון – מנהל אגף הכנסות: 
מדובר בבקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב בהתאם לפקודת הפיטורין, כפי 
שציינתי בועדת כספים החוק השתנה והאישור הוא של המועצה, מדובר במשרדי הנהלה 
ארציים של מד"א, כוללים חדרי הדרכה, שכר, הנהלת חשבונות, המשרתים את כלל 

הארץ.  
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עצם החזקה של מד"א באור יהודה אינו מהווה תרומה נוספת לעיר שכן אין מדובר 
בשירות דווקא לתושבי אור יהודה, לצורך כך קיימת תחנת ההזנקה.  

מהמסמכים שהוגשו, עולה כי המשכורות של ההנהלה הבכירה גבוה במיוחד ונע בין 
60,000 עד 85,000 לחודש.  

מד"א מקבלת תמורה מלאה בגין השירותים שאותם היא מעניקה, בחלקם יש להם 
בלעדיות כגון תרומות דם. מד"א מחויבת בסיווג נמוך משאר העסקים בעיר, סיווג 
שמתאים לעמותות ואגודות ללא מטרות רווח, המשמשות למטרות ציבור, תרבות, 
בריאות, דת , חינוך, ספורט, תעריף שעומד על 132 ₪ למ"ר לשנה, הפסד הכנסה בהענקת 
הפטור הינו מהותי במיוחד, הפטור מדבר על 66% וזאת לאחר שהענקנו להם סיווג נמוך, 
ההפסד הכולל של הפטור כולל סיווגם בסיווג נמוך עומד על כ-560,000 ₪ בשנה, שמתחלק 
כך שהפסד בשל שינוי תעריף הוא 266,000 ₪ בשנה ובגין הפטור תוספת של כ-300,000 ₪ 

הפסד בשנה.  
טעם נוסף לדחייה, כפי שוועדת הנחות החליטה, שהבקשה הוגשה לאחר ה-1.4 והיא 
הוגשה בגלל שמד"א הגיע לעיר לאחר אפריל אבל לפי הנהלים של משרד הפנים אמורים 

לדחות אותם והם צריכים להגיש את הבקשה בשנת 2021.  
המועצה מתבקשת לדחות את הבקשה.  

 ראש העירייה:
מי  בעד דחיית הבקשה?  

 
בעד: פה אחד.  

 
 החלטה: לקבל את המלצת ועדת הכספים ולדחות את הבקשה של מד"א. 

 
 
 

סעיף 7 –  בקשה להחלפת מורשה חתימה כספי הורים, חטיבת ביניים יובלים.  
 

 ראש העירייה:
זה המקום לברך את גילה שמחליפה את אבי בללי, כחשבת באגף החינוך.  

 
רו"ח גילה חלובה – חשבת אגף החינוך: 

יש מורשה חתימה לביא ציון שהבת שלו סיימה את החטיבה ועברה לתיכון וצריך לעדכן 
מורשה חדש, את שי דלאל, שנבחר ליו"ר הנהגת ההורים בחטיבת הביניים.  

 
 ראש העירייה:

מי בעד? 
 

בעד: פה אחד. 
 

החלטה:  מועצת העיר מאשרת פה אחד החלפת מורשה חתימה בחשבון הורים בתיכון 
יובלים. 

 
 
 

סעיף 8 – הנחה על שולחן המועצה – החלטות ועדת הנחות בדבר מחיקת חובות. 
 

 ראש העירייה:
אני מניחה על שולחן המועצה - החלטות ועדת הנחות בארנונה על הסדרי פשרה עפ"י סעיף 
339 ועל מחיקת חובות עפ"י סעיף 338 לפקודת העיריות ועל פי נוהל מחיקת חובות של 

מנכ"ל משרד הפנים.  
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ועדת הנחות מישיבתה מתאריך 10.11.2020 אישרה הסכמי פשרה ל - 4 חייבים לפי סעיף 

339 לפקודת העיריות. הסכום הכולל למחיקה 982,020 ₪. 
 

ועדת הנחות בישיבתה מתאריך 10.11.2020 אישרה מחיקת חובות לחייב אחד לפי סעיף 
338 לפקודת העיריות. הסכום הכולל למחיקה 1,051,421.4 ₪  

 
ההחלטות מונחות על השולחן המועצה וטעונות אישור משרד הפנים.  

 
 
 
 

ישיבה ננעלה בשעה 18:27 
 
 
 
 
 
 

 
          __________________                                              _________________ 

      מלכה מיכאלי                                                
 מרכזת ישיבות מועצה 

    ליאת שוחט, עו"ד        
      ראש העירייה 

 
                                                     


