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 1.1.2023מיום   1/23פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

אברהם בורוכוב, אלירן אליה, יוסף סויד, ימית קרקוקלי, עופר בוזי, ציון גזלה, שלמה    נוכחים:
 זלמן סיונוב.  

 
עו"ד ליאת שוחט, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יחיאל מושייב, ליאור אגאי, ליאת מועלם,    חסרים:

 ד"ר ניסים ארביב, עו"ד עוזי אהרון.  
   

  – יועצת משפטית, דלילה אשכנזי    –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל    –גיל ממון    מוזמנים:
בללי   אבי  רו"ח  החינוך,  אגף  לוי    –מנהלת  יואל  העירייה,  גזבר  טכנולוגיות    –סגן  תחום  ראש 

 מרכזת ישיבות המועצה.    –דובר העירייה, מלכה מיכאלי   – וחדשנות, אורן קורנפלד 
 

 על סדר היום: 

 ראש העיר.  עדכוני .1
 אישור הסכמי שימוש זמני במקרקעין.   .2
 מינוי נציג ציבור לדירקטוריון מי שיקמה.   .3
 

 18:30הישיבה נפתחה בשעה: 

 
 עדכוני ראש העיר.  – 1סעיף 

 
 מ"מ ראש העיר  –שלמה זלמן סיונוב 

* בפתח הדברים, אני רוצה לברך את הממשלה החדשה שהושבעה בשבוע שעבר בראשותו של ראש  
יש לממשלה הזו לא מעט עבודה ומשימות על השולחן, אבל אני בטוח   נתניהו.  בנימין  הממשלה 
שהקמתה היא בשורה חשובה ביותר למדינה. תחת שלטונו של נתניהו ידעה אור יהודה שנים של  

 צמיחה ואין לי ספק כי כך יהיה גם בעתיד. זו הזדמנות לאחל הצלחה רבה לשרים החדשים.

לפתוח בעדכון חשוב מאוד שנוגע לכולנו. בשבוע שעבר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה    ים שמח  ו * אנ
בת לפי  ודנה  בתנאים.  אותו  לאשר  והחליטה  העיר  במערב  שיוקם  העלמין  בית  של  הקמתו  כנית 

הערכתנו, תוך מספר חודשים יחל הליך בניית בית העלמין והקבורה תצא אל הפועל בחודשי הקיץ,  
כמ ילך  הכול  מעט  אם  לא  והיו  הזה  לרגע  להגיע  כדי  בדרך  מהמורות  מאוד  הרבה  עברנו  תוכנן. 

ברגע שגורלנו בידינו, אין דבר שיעצור אותנו מקידום    -מכשולים. כפי שאמרה ראש העיר לא מכבר  
לקום השוק   היה  בו אמור  יוקם בשטח המטרופוליני  בית העלמין  הזה.  חשוב  כך  הפרויקט הכל 

ף לנו ולרשות נוספת שאנו נחליט לגביה. בית העלמין יהיה מיועד לקבורה  הסיטוני והוא יהיה משות
יהודית, אזרחית וצבאית ויכלול מבנים נלווים כמו בית הספד, מבנה טהרה ומבני שירות, תפעול  
ותחזוקה וכן שטחי חניה ורצועת גינון. אדאג לכך שבית העלמין יוקם בסטנדרטים הגבוהים ביותר  

באופן המיטבי, כפי שתושבי העיר ראויים. נדאג להשלים את הפרויקט הזה  וכמובן שהוא יתוחזק  
 .המרביתבמהירות 

* הבוקר חנכנו את מעון היום השיקומי ברחוב העצמאות, מעון שהוא לא פחות מבשורה ענקית  
לתושבי העיר. יש מעט מאוד מעונות יום שיקומיים ברחבי הארץ, ואנו שמחים שבשיתוף גורמים  

ת אגף שח"ק בראשות ד"ר אסתי אשל הצלחנו לגרום לכך שמעון כזה יוקם כאן אצלנו.  רבים ובהובל
עם צרכים מיוחדים, שסוף סוף לא יצטרכו לנדוד    3עד    0מדובר במעון שמיועד לפעוטות בגילאי  
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למקומות מרוחקים, ויקבלו את השירות הזה כאן אצלנו. זה חלק משלל השירותים הרבים שאנו  
צרכים מיוחדים. זו הזדמנות להודות לכל הגורמים השותפים שעבדו איתנו    מספקים למשפחות עם

למשרד הרווחה, לחברה הכלכלית, לקרן שלם, למוסד לביטוח לאומי, לעמותת אלווין שמפעילה    -
את המעון. תודה מיוחדת לסוזי מארק, ראש צוות צרכים מיוחדים באגף שח"ק על העבודה מסביב  

 לשעון. 
לו בעיה בהליכה, הוא הלך רק לקראת גיל    ההיית שנים,    8-9-השני שלי לפני כבמאמר מוסגר, הבן  

לנו המלצה לשים אותו במעון שיקומי אבל לא היה פה בעיר מעון שיקומי. היה לנו קושי    ה והיית  3
לנו ברירה, שמנו אותו במעון רגיל, אבל ברוך השם    ההייתרב להוציא את הילד מחוץ לעיר ולכן, לא  

ל זאת ההוכחה שברגע שיש את המעון הזה, זה צורך מאוד חשוב ויכול לתת מענה  זה הסתדר אב
 שהיו צריכים להוציא את הילדים שלהם מחוץ לעיר.   הוריםלהרבה 

* בשבוע שעבר חנכנו את מבנה אגף תנופ"ה החדש, שמהווה בית עבור עובדי האגף. אני מזמינה את  
ובדים מקום ראוי לשהות בו ולעבוד ממנו. זהו  כולכם להגיע למקום ואני שמחה שסוף סוף יש לע

מהלך נוסף לשיפור התנאים הפיזיים של כלל מחלקות העירייה. תודה נתונה לטוני אדיב, מנהלת  
 מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך וציבור, על התוצר המרהיב. 

* בשבוע שעבר קיימנו בפעם השביעית את פסטיבל מאירים את העיר שמתקיים מדי חנוכה. אנו  
עושים זאת כדי להנגיש את התרבות לכולם, ושמחנו לראות אלפי תושבים, מבוגרים וצעירים, מכל  
הגילים ומכל המגזרים לוקחים חלק בפעילויות הרבות שאורגנו עבורם. זו הזדמנות להודות לכל  

 ם במלאכה ובראשם לחנה פיזואטי יוסף על ניהול הפסטיבל. העוסקי

ב זכתה  יהודה  אור  שעיריית  לבשר  הזדמנות  הציבוריים    5- *  המקלטים  אחזקת  בתחום  כוכבים 
וכשירותם לשעת חירום. אות חמישה כוכבים הוענק לעירייה בטקס שנערך בפיקוד העורף ברמלה  

רות שהתקיימה בין מספר רשויות בארץ. בעיר  על ידי צוות משרד הפנים ופיקוד העורף לאחר תח
נוער,    18מקלטים,    51קיימים   מתוכם נמצאים בשימוש נוסף בשגרה עבור מועדוני נוער, תנועות 

למעלה   הושקע  האחרונות  בשנתיים  ועוד.  כנסת  בתי  מד"א,  מציון,  עזר  עמותת  הצלה,  איחוד 
סודי, צביעה פנימית וחיצונית, בוצעו  ממיליון שקלים בתחזוקה ובשיפוץ המקלטים, שעברו ניקיון י

עבודות תשתית חשמל, אינסטלציה והותקנו מנעולים חדשים, המאפשרים פתיחה מהירה בשעת  
חירום. חשוב לציין כי ישנם מקלטים בעיר בהם אנו עדיין פועלים על מנת לתת להם מענה הולם.  

ם ולשדרוג המקלטים הלא  נמשיך לתת מענה לאחזקת המקלטי  2023כנית העבודה לשנת  וכחלק מת
כשירים. זו ההזדמנות להודות לכפיר אדרי, מנהל אגף הביטחון בעירייה, לאביב גורי, אחראי חירום  

 ומקלטים, וכל צוות האגף העומלים כל העת למען ביטחונם של התושבים כל ימות השנה. 

שנפתח לראשונה  * בשבועות האחרונים הספקנו גם לחנוך את "ואד יעלה", סמינר לבנות חרדיות  
תלמידות לומדות כבר בסמינר במהלך שנתיים י"ג, י"ד. הן יתרכזו בהכשרה טכנולוגית    10בעיר.  

עם הסמכה בתחום אבטחת מידע וסייבר, המותאמת לצורכי תעשיית ההייטק, זאת לצד לימודים  
 תורניים גבוהים והקניית כישורי חיים. 

ים גבוהים של הבנות החרדיות, שיוצרים אופק  העיר אור יהודה מייחסת חשיבות גדולה ללימוד
תעסוקתי עתידי לתלמידות ובדגש חרדיות. אין לנו ספק שזוהי סנונית ראשונה שתמשוך בעתיד עוד  

לרב העיר,    -בנות לסמינרים להכשרה. בהזדמנות הזו אנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה  
 אשכנזי. יישר כוח!   הרב ציון כהן, לסגנים ולמנהלת אגף החינוך, דלילה

מרכז סייבר    -* ואם כבר בחנוכות עסקינן, בשבוע שעבר חנכנו את המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע  
  3וחדשנות דיגיטלית. המרכז הזה מחליף את מרכז להב"ה ומספק מענה לכל התושבים בעיר מגיל  

ב 120ועד   האוכלוסייה.  שכבות  בכל  והדיגיטל  הסייבר  נושא  את  לקדם  במטרה  שהולך  ,  עולם 
שכל   כדי  המחר,  מעולם  חלק  להיות  חייבת  יהודה  שאור  ברור  לנו  היה  טכנולוגיה,  על  ומתבסס 

הילדים של כולנו. כל הידע המתקדם ביותר    -הדלתות תמיד תהיינה פתוחות לדור העתיד שלנו  
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  בתחום צריך להיות נגיש להם, כי זה המפתח להשתלבות בכל תחום שיבחרו בעתיד. במקביל, היה
כלים   ולקבל  הדיגיטלית  ההתקדמות  עם  להתמודד  תוכל  המבוגרת  האוכלוסייה  שגם  חשוב  לנו 
להסתייע במקום במגוון שירותים. במרכז החדש יהיו מגוון קורסים שיוטמעו לעובדי העירייה ובכל  
מוסדות החינוך בעיר. את המקום יפעיל אגף החינוך בעירייה באמצעות הטכניון, כשאת הפרויקט  

ם דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך וארתור זמסמן, מנכ"ל עיר המח"ר והוא כולל חדרי  מובילי
לכל   להודות  הזדמנות  זו  להרצאות.  ומרחב  ורסטיליים  חללים  חדשניים,  מחשבים  עם  לימוד 
חינוך   מוסדות  תחזוקת  מחלקת  מנהלת  אדיב,  לטוני  ובראשם  הזה  החלומי  בפרויקט  השותפים 

 וציבור. 

ה שעבר  בשבוע  ד"ר  *  של  שמה  על  לנוער  מענה  מרכז  את  כשקראנו  מרגשת  מעגל  סגירת  שלמנו 
מזה   ופסיכותרפיסטית  סוציאלית  עובדת  ז"ל,  לוי  שור  היא    27אופירה  בעיר.  באגף שח"ק  שנים 

נפטרה בטרם עת לפני כחודשיים. הטקס התקיים בהשתתפות בני משפחתה, והיה מרגש לשמוע את  
קס הדגשנו את המשך שיתוף הפעולה בין האגף לבין המשפחה,  הסיפורים ולהדגיש את פועלה. בט

 שהוא חשוב כל כך לשני הצדדים. יהי זכרה ברוך. 
 
 
 

  אישור הסכמי שימוש זמני במקרקעין. – 2סעיף 
 

 יועמ"ש:  –עו"ד שלומית שפינדל 
  חברים, יש לדחות   שבעה  ונוכחים רק  , מאחררוב מוחלט של חברי מועצהאישור של  דורש  הסכם זה  

 ישיבת המועצה הבאה.  לדיון ב הסעיף  את
 
 
 

 מינוי נציג ציבור לדירקטוריון מי שיקמה.  – 3סעיף 
 

 מ"מ ראש העיר  –שלמה זלמן סיונוב 

   . מבקש לאשר את רוני מורנו, נציג ציבור לדירקטוריון מי שקמה

 נציג ציבור לדירקטוריון מי שיקמה? כמי בעד אישור מינוי רוני מורנו 
 

 פה אחד.   :בעד

 נציג ציבור לדירקטוריון מי שיקמה.כ רוני מורנו של  המועצה מאשרת את  מינוי :החלטה
 
 
 
 
 

 18:39הישיבה ננעלה בשעה: 
 
 
 
 

 ____________________  ___________________ 
 מלכה מיכאלי 

 מרכזת ישיבות מועצה
 שלמה זלמן סיונוב  
 מ"מ ראש העיר  

 
   

 

 


