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עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד,    נוכחים:
 יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב.  

 

   
 ליאור אגאי, ד"ר ניסים ארביב, עו"ד עוזי אהרון, ציון גזלה.   חסרים:

  - יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאל    –מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל    –גיל ממון    מוזמנים:
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דובר העירייה,    –ראש תחום טכנולוגיות וחדשנות, אורן קורנפלד    –, יואל לוי  סגן גזבר העירייה  –
 מרכזת ישיבות המועצה.    –עוזר ראש העיר,  מלכה מיכאלי   –משה פטל 
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 עדכוני ראש העיר.  – 1סעיף 

 
בן  רמי    -* בפתח הדברים, אני מבקשת להשתתף בצערן של שתי משפחות עובדי עיריית אור יהודה  

שור ואופירה  מאוד,  -סעדון  יקרים  עובדים  משני  האחרון  בחודש  נפרדנו  לברכה.  זכרם  לוי 
 משמעותיים מאוד וזו אבדה גדולה למשפחת עיריית אור יהודה.

שנים האחרונות ועשה את עבודתו באופן מקצועי ויסודי. רמי היה    15-רמי שימש כמבקר העירייה ב 
 ורגש מאוד לכולנו.אדם אהוב על חבריו לעבודה וחסרונו מ

שנה בעירייה ושימשה כמנהלת תחום נוער וצעירים באגף שח"ק. היא    30- אופירה עבדה במשך כ
הייתה מקצועית ודמות מעוררת השראה עבור כולנו. לא בכדי הוענקה לה לפני כשנתיים תעודת  

,  א על שמה שחודש לאחרונה ייקר  , המרכז לצעירה,ה"עובדת מצטיינת. זה המקום לציין שמרכז מענ 
 . זה הבית שהיא יסדה

 יהי זכרם ברוך! 
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* במעבר חד, ניסיתי להימנע מזה בשלושה ימים האחרונים כי אני באמת חושבת שהשיח בימים  
האחרונים הפך מוגזם, ושוב מחלקים את המדינה ל'בעד ונגד' על רקע קבלת האחריות של ח"כ אבי  

 מעוז על תוכניות הלימוד.  
יד היה נושא שנשאר  בהקשר הזה אגיד שבאור יהודה החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות. הוא תמ

שואפת   שלנו  העיר  העירוני.  מהתקציב  עיקרי  נתח  מקבל  הוא  הזה  ובאופן  הבלעדית  באחריותי 
למצוינות בחינוך, מצוינות פדגוגית ומצוינות ערכית. פרסי החינוך, אחוז הזכאים לתעודת בגרות,  

כל הזמן לשפר    גיוס משמעותי ועוד רבים הם רק חלק מההישגים שמשתפרים מדי שנה ואנו שואפים
 עוד ועוד. לא בכדי העיר אור יהודה מובילה בדירוג של השקעה פר ילד במערכת החינוך.

אנו בעירייה ורק אנחנו שולטים בתוכניות החינוכיות שנכנסות לעיר ויש לנו את המנדט להחליט  
  - ישתנה מה נכנס ומה לא. כל בית ספר, לפי האופי המיוחד שלו. לכן מבחינתי דבר לא השתנה ולא 

זהות   דמוקרטיה,  פלורליזם,  לערכים,  חינוך  על  דגש  לשים  תמשיך  יהודה  באור  החינוך  מערכת 
 יהודית וסבלנות לכל אדם, בכל מגזר ולכל מגדר. 

כפי שעשינו עד היום, נתמיד במעשים ופחות בדיבורים ובכל מקרה לא אאפשר הכנסה של פוליטיקה  
דבר   - דיון לימין ושמאל, חוטא בעיני. כמו שאמרתי למערכת החינוך. כל מי שמתעקש להפוך את ה

מבחינתי לא ישתנה ויש לי הרגשה שלא מעט אנשי ציבור רוכבים על העגלה הזו שלא לצורך. אבל  
 גם היה חשוב לפי בקשת התושבים, שאשמיע את עמדתי בנושא. 

 
חשוב   תחבורתי  עדכון  לישיבות    -*  בהמשך  נוספות  בדיקות  התקיימו  האחרונה  חברת בעת  עם 

אליהו סעדון ובסיומן הוחלט  -בן פורת-"נתיבי איילון" לצורך בחינת הכדאיות להקמת נת"צ בקזז
לבטלו. אני מאוד מאמינה בנתיבי תחבורה ציבורית, אך אלו יכולים להתקיים אך ורק עם שדרוג  
את   משמעותית  ישפר  לא  נת"צ  כי  התברר  לעומק  נבחן  כשהנושא  הציבורית.  בתחבורה  מאסיבי 

ירותי התחב"צ בעיר ולכן החלטנו לבטלו. במקביל, אנו פועלים במלוא המרץ לקדם את תכנית  ש
הנת"צ ברחוב העצמאות. אני שבה ומזכירה כי הנת"צ יופעל אך ורק בשעות מוגדרות בבוקר ואחר  
בתדירות   ושיפור  חדשים  קווים  של  מאסיבי  שדרוג  נקבל  אם  ורק  אך  יתקיים  והוא  הצהריים, 

 ים וגבוהה. בלעדי השדרוג, לא יופעל הנת"צ ויישאר רחוב משודרג. הקווים הקיימ 
 

* זו הזדמנות לברך את יפית שמואלי, סגנית מנהלת בית ספר אהוד מנור, על זכייתה בפרס מנכ"לית  
משרד החינוך כאשת חינוך פורצת דרך. יפית מוכיחה בפעילותה מצוינות ערכית ופדגוגית וזכייתה  

שנים כמורה בעיר.    10של אנשי חינוך ובתי ספר בעיר. יפית עובדת מזה  מצטרפת לזכיות קודמות  
היא שימשה בתפקיד רכזת חברתית, רכזת תקשוב, רכזת פדגוגית ומזה כשנתיים משמשת כסגנית  

שנים היא משמשת כרכזת פדגוגיה וחברה באגף החינוך ובכך היא שותפה    5- מנהלת. במקביל, מזה כ
חדשנות בחינוך. ברכות מכם וממני, היא ראויה לכל מחמאה ומילה  לקידום התוכנית האסטרטגית ל

 טובה. 
 

* ציינו בסוף השבוע האחרון את יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות. מעבר למסרים  
הפיזיים של הארת מגדל המים בסגול ומסרים לציבור באמצעות המסכים האלקטרוניים, יש ליום  

על כל ההתמודדויות  הזה חשיבות ואמירה חשובה ל כולם שכולנו שווים. לא תמיד אנו חושבים 
והאתגרים בחייהם של אנשים עם מוגבלויות, וזה ראוי לעצור לרגע ולשים אל זה לב. אחד הדברים  
שניתן   במענה  האחרונות  בשנים  עברה  הזו  שהעיר  התהליך  הוא  גאווה  הרבה  הכי  לי  שמסבים 

אג באמצעות  מיוחדים.  צרכים  עם  מיוחדות  למשפחות  לאוכלוסיות  המחלקה  עם  יחד  שח"ק  ף 
ב"נפגשים" ניתן מענה רחב למשפחות הללו מעבר לפעילויות וחוגים. פתחנו את המרכז למשפחה  
במתחם סחל"ב שגם הוא מאפשר לספק מענה ממוקד. בעזרת השם, ביום רביעי הקרוב נפתח מעון  

ו נכנסים לשיפוץ מאסיבי של מבנה  היום השיקומי ברחוב העצמאות שהוא בעצמו בשורה ענקית ואנ 
 המע"ש. אנחנו נמשיך ונדאג לכך שהתושבים הללו יקבלו את הטוב ביותר כאן אצלנו. 
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* במסגרת הימים המיוחדים, ציינו את שיאו של חודש האזרח הוותיק באמצעות מופע סטנדאפ  
י באלימות נגד  בהיכל התרבות של הסטנדאפיסטית נויה מנדל וכן ציינו את יום המאבק הבינלאומ

נשים, כשהיום תתקיים הרצאה במשכן למוסיקה עם מורן אייזנשטיין ובשבוע שעבר יחד עם ארגון  
 העובדים קיימנו הרצאה מעלפת של לילך שם טוב, ששלושת ילדיה נרצחו על ידי הגרוש שלה.  

 
י בעיר,  החרדי באור יהודה. כחלק מהליך התייעלות והשדרוג התורנ - * עדכון חשוב לציבור הדתי

באמצעות מחלקת מורשת ישראל ולבקשת ולרווחת תושבים רבים שפנו אליי, אל רב העיר, הרב  
כידוע,   וממלא מקומי, חתמנו לאחרונה על שטר עסקה.  סיונוב, סגני  זלמן  ואל שלמה  ציון כהן, 
כאשר משלמים תשלום ריבית על פיגורי תשלומים לעירייה, מתעוררת בעיה הלכתית שמנגנון היתר  
עיסקה פותר אותה ברוח ההלכה היהודית. עם החתימה על טופס היתר עסקה, אנו מצטרפים לערים  
רבות וחברות ענק במשק הישראלי. זו הזדמנות להודות לרב העיר ולשלמה על היוזמה ולשלומית  

 שהובילה. שלמה, תרצה להרחיב? 
 

 שלמה סויונוב:
דתי, עיריית אור יהודה תצטרף להרבה ערים  לאחר פניות רבות של רבני קהילות בעיר של הציבור ה

וזאת   ההסכם  על  חתמה  העיר  ראש  עסקה,  שטר  על  ויחתמו  הישראלי  במשק  טובות  ולחברות 
 ההזדמנות לומר לה תודה.  

חשוב לי גם להודות גם למדיניות ראש העיר בשנים האחרונות, רואים את השיפור במבני הדת,  
שלא היה בשום קדנציות נוספות, זו הזדמנות לומר על   בתוספת תקציבים, בבניית בתי הכנסת, מה

 כך תודה.   
 

 יוסי סויד:
הייתי אתמול בכנס עם בני עקיבא, סניף בני עקיבא שהתחיל לפני כמה שנים גדל מיום ליום ומשבת  

חניכים, הכריזו אתמול שבט חדש בשם 'קווה'    220לשבת והתחלנו מכמה חניכים והיום אנחנו עם  
 והיה מאוד מרגש.  

 
 ראש העירייה:

  חשוב לעדכן כי הסניף יצא ממתחם זה המקום להודות לסניף בני עקיבא, מחלקת הנוער בנפגשים. 
 של מכבי צעיר מאחורי תיכון יובלים.  שהיה סניף ל  עובריםמונטיפיורי והם 

 
 אישור תב"רים. – 2סעיף 

 
 ראש העירייה: 

 . 23.11.2022מבקשת לאשר תב"רים כפי שנשלח אליכם במייל ביום 
 ועדת הכספים דנה והמליצה לאשר. 

 

 
 לשכת גזבר העירייה

22/11/2022 
 כ"ח/חשון/תשפ"ג 

 לכבוד 
 עו"ד ליאת שוחט רה"ע 

 וחברי מועצת העיר 
 כאן

 הנדון: אישור תברים 
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 בכבוד רב

 גיל גבריאל, רו"ח 

 גזבר העירייה
 

 ראש העירייה: 
 . ש"ח 692,608, הגדלת תב"ר בסך  מעון יום שיקומי, 1533מבקשת לאשר הגדלת תב"ר  

 ₪  346,304 –₪ קרנות  346,304  –קרן שלם מקורות מימון: 
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
 זה לצרכי הצטיידות במבנה.  

 
 ראש העירייה: 

אנחנו נחנוך את המקום, היום הייתי במקום, נראה מרשים ביותר, הביקוש גבוה ויש קושי לגייס  
 עובדים.   שיגייסו עובדים. יש שם כיתות מוכנות, עד 

 ש"ח? 692,608, הגדלת תב"ר בסך  מעון יום שיקומי, 1533ר הגדלת תב"ר  מי בעד אישו
 

 פה אחד.   :בעד

  692,608, הגדלת תב"ר בסך  מעון יום שיקומי,  1533המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר    :החלטה
 .ש"ח

 
 

 ראש העירייה: 
 . ש"ח 11,167,  שינוי  בסך  שיפוץ יובלים, 1372מבקשת לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  

 ש"ח.  11,167- ש"ח  הקטנה מהקרנות  11,167הגדלה משרד החינוך  מקורות מימון:  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
התב"ר הזה והבא מובאים לקראת סגירה. ביובלים אנחנו עושים שיפט של משרד החינוך לצורך  

 מלש"ח.   4הסגירה שלו, העברה מקרן לקרן. זה נשאר על  
 

 ראש העירייה: 
 ? ש"ח 11,167,  שינוי  בסך שיפוץ יובלים, 1372מי בעד אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  

 

 סה"כ מקורות מימון הפחתה  הגדלה  סכום התבר שם תברמספר תבר

מעון יום שיקומי1533       7,300,000     692,608 

 קרן שלם 346,304 

     7,992,608קרנות 346,304 ₪

11,167-   11,167       4,000,000      שיפוץ יובלים1372

הגדלה מ. החינוך 

11,167 הקטנה קרנות -

11,167     4,000,000  

קירוי מגרשי ספורט1504           90,889 -177,121     1,500,000

הקטנה מהפיס -

177,121 תוספת 

1,413,768     מקרנות  90,889

גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי1698         757,473 -757,473     5,500,000

הקטנה מקרנות -

757,473 הגדלה חינוך 

757,473     5,500,000

 5,157,366  9,145,000     י שן מול חדש1711

רמי1,719,122         

14,302,366   קרנות 3,438,244

   35,617,825רמי 21,871,23113,746,594    הסכם גג מוסדות ציבור1465

מנהלת התחדשות עירונית1687       1,200,000  1,700,000 

קרנות 765,000 שח 

משרד השיכון 935,000 

₪     2,900,000



13מתוך  5עמוד 

 

 

 פה אחד.   :בעד

 
  11,167,  שינוי  בסך  שיפוץ יובלים,  1372מאשרת את שינוי מקורות מימון תב"ר    המועצה   :החלטה

 .ש"ח
 
 
 

 ראש העירייה: 
 .  קירוי מגרשי ספורט, 1504מבקשת לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  

 .  ש"ח 90,889ש"ח, קרנות  -177,121מקורות מימון:  מפעל הפיס  
 

 רו"ח גיל גבריאל: 
₪. ההקטנה של הפיס    ₪90,899 ומוסיפים מהקרנות    177,121בתב"ר הזה אנחנו מקטינים מהפיס  

 ₪.   1,413,768חוזרת לאמת המידה שלנו לניצול חוזר והתב"ר ייסגר על  
 

 ראש העירייה: 
 ? קירוי מגרשי ספורט,  1504מי בעד אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  

 
 פה אחד.   :בעד

 
 .  קירוי מגרשי ספורט, 1504המועצה מאשרת את שינוי מקורות מימון תב"ר  :החלטה

 
 
 

 ראש העירייה: 
  757,473,  שינוי  בסך  גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי,  1698מבקשת לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  

 .ש"ח
 .  ש"ח -757,473ש"ח, קרנות  757,473מקורות מימון:  משרד החינוך 

 
 : רו"ח גיל גבריאל

 גם פה מדובר בשיפט של מימון, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך.  
 

 ראש העירייה: 
  757,473,  שינוי  בסך  גנ"י חינוך מיוחד ז'בוטינסקי,  1698מי בעד אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  

 ?ש"ח
 

 פה אחד.   :בעד

תב"ר    :החלטה מימון  מקורות  שינוי  את  מאשרת  ז'בוטינסקי,  1698המועצה  מיוחד  חינוך  ,   גנ"י 
 . ש"ח 757,473שינוי  בסך 

 
 

 ראש העירייה: 
 . ש"ח 5,157,366, הגדלת תב"ר בסך ישן מול חדש,  1711מבקשת לאשר הגדלת תב"ר  

 ש"ח.  3,438,244ש"ח, קרנות  1,719,122רמי   מקורות מימון: 
 ? ש"ח 5,157,366, הגדלת תב"ר בסך ישן מול חדש,  1711מי בעד אישור הגדלת תב"ר  

 
 פה אחד.   :בעד

 
 . ש"ח  5,157,366, הגדלת תב"ר בסך  ישן מול חדש,  1711המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר    :החלטה
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 ראש העירייה: 
 .ש"ח 13,746,594, הגדלת תב"ר בסך הסכם גג מוסדות ציבור,  1465מבקשת לאשר הגדלת תב"ר  

 ש"ח.   13,746,594רמ"י מקורות מימון: 
 

 ?ש"ח 13,746,594, הגדלת תב"ר בסך הסכם גג מוסדות ציבור,  1465מי בעד אישור הגדלת תב"ר  
 

 פה אחד.   :בעד

את הגדלת תב"ר    :החלטה ציבור,  1465המועצה מאשרת  מוסדות  גג  בסך  הסכם  , הגדלת תב"ר 
 . ש"ח 13,746,594

 
 

 ראש העירייה: 
 . ש"ח 1,700,000, הגדלת תב"ר בסך  מנהלת התחדשות עירונית, 1687מבקשת לאשר הגדלת תב"ר  

 ש"ח.  765,000ש"ח, קרנות   935,000משרד השיכון מקורות מימון: 
 

 ? ש"ח 1,700,000, הגדלת תב"ר בסך  מנהלת התחדשות עירונית, 1687מי בעד אישור הגדלת תב"ר  
 

 פה אחד.   :בעד

, הגדלת תב"ר בסך  מנהלת התחדשות עירונית,  1687המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר    :החלטה
 . ש"ח 1,700,000

 
 
 

 בקשת עיריית אור יהודה להעברת שטח שיפוט משטרת מסובים לשטחה. – 3סעיף 
 
 
 

 
 לשכת ראש העיר 

22.9.2022 
 לכבוד 

 כרמל שאמה הכהן
 ראש עיריית רמת גן  

 
 שלום רב, 

 
 בקשת עיריית אור יהודה להעברת שטח שיפוט משטרת מסובים לשטחה.הנדון: 

 
 עיריית אור יהודה מתכוונת להגיש בקשה למשרד הפנים להגדלת גבולות העיר בתשריט המצורף לפנייתי. 
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עפ"י המלצת הוועדה הגיאוגרפית שדנה בחלוקת תל השומר, הומלץ שכביש מוטה גור יהפוך לגבול בין אור  

ל כן, אודה לך מאוד על יהודה לרמת גן. בשל כך, לאחרונה השטח הגלילי ממערב לכביש עבר לרמת גן. וע
 בחינת הבקשה והתייחסותך החיובית. אשמח מאוד לבוא בדברים עמך כדי להגיע להסכמה בינינו בנדון. 

 

 
 

 בכבוד רב,   
 עו"ד ליאת שוחט  

 ראש העיר 

 ליאת בן אבו: 
התכנסה הועדה הגאוגרפית לדון בנושא הגבולות בין עיריית קריית אונו, אור יהודה    2015בשנת  

 ומועצה מקומית סביון.  
במסגרת עבודת הועדה הגיעו למסקנה שמומלץ למנות ועדת גבולות נוספת לביצוע תיקונים נדרשים  

 וכחי.  בגבולה של עיריית רמת גן ואור יהודה שלא היתה כלולה בכתב המינוי הנ
אנחנו צריכים לקבל פה החלטה שאנחנו פונים למשרד הפנים למינוי ועדה גאוגרפית בין אור יהודה  

 .  2015אור יהודה וסביון משנת   –לרמת גן, בהתאם להמלצת החקירה לקריית אונו 
 מצ"ב מכתב שפנינו לעיריית רמת גן.  

 
 ראש העירייה:

 עיריית רמת גן מתנגדים.  
 מוטה גור יהיה התחום שיסגור את אור יהודה ויתחיל את רמת גן וזה מכניס את המשטרה אלינו.  

 
לערים אור יהודה   גאוגרפיתי שהעירייה תגיש בקשה למשרד הפנים, למנות ועדת דמי בעד אישור כ

מסו משטרת  'שטח  העברת  לרבות  הערים,  בין  הגבולות  לתיקון  גן,  גן  ורמת  רמת  מתחום  בים' 
 ? 2015 – לתחומה המוניציפאלי של אור יהודה, הכל בהתאם להמלצת הועדה הגיאוגרפית מ 

 
 פה אחד.   :בעד
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לערים    גאוגרפיתהעירייה תגיש בקשה למשרד הפנים, למנות ועדת  שי  דהמועצה מאשרת כ   :החלטה
טרת מסובים' מתחום  אור יהודה ורמת גן, לתיקון הגבולות בין הערים, לרבות העברת 'שטח מש

 . 2015  –רמת גן לתחומה המוניציפאלי של אור יהודה, הכל בהתאם להמלצת הועדה הגיאוגרפית מ  
 
 
 

 הנחה בארנונה, הנחת מפקד מילואים פעיל.   -4סעיף 
 

 ראש העירייה: 
 מקריאה את המכתב. 

 

 
 בס"ד 

27.10.2022 

 לכבוד,

 עו"ד ליאת שוחט

 ראש העיר 

 וחברי מועצת העיר 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: הנחת " מפקד מילואים פעיל " 

 

למפקד מילואים  בדבר הנחה    2022- מצ"ב תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה ) הנחה בארנונה(, התשפ"ג    .1

 . פעיל

 או חלק ממנה. 2022התקנה קובעת כי המועצה רשאית לקבוע כי תחולת ההנחה תהיה בגין כל שנת  .2

בגין   25%בהתאם לתיקון , לבקשתך ולהנחייתך יש לאשר ולאמץ את ההנחה במועצת העיר ) הנחה כאמור של   .3

   .1.1.2022מטרים רבועים משטח דירת המגורים ( החל מיום   100

 על כן, מתבקשים חברי מועצת העיר לאשר את ההנחה ל "מפקד מילואים פעיל" כפי שפורט לעיל.  .4

 הצורך. אשמח לענות לשאלות במידת  .5

 

 

 רן אברון, עו"ד 

 מנהל אגף ההכנסות     

 

 העתקים : 

 מנכ"ל העירייה    –גיל ממון 

 גזבר העירייה   –גיל גבריאל, רו"ח 

 יועמ"ש העירייה.   –עו"ד שפינדל שלומית 

 

 
 ראש העירייה: 

 תחולת ההנחה תהיה רטרואקטיבית.  
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 ?  מי בעד הנחה בארנונה, הנחת מפקד מילואים פעיל
 

 פה אחד.   :בעד

 המועצה מאשרת את ההנחה בארנונה, הנחת מפקד מילואים פעיל.  החלטה:
 
 
 

 .  בית ספר ע"ש אילן רמון –אישור פתיחת חשבון הורים ועירייה ניהול עצמי  - 5סעיף 
 

 ראש העירייה: 
מבקשת לאשר פתיחת חשבון הורים לבית ספר ע"ש אילן רמון, ע"ש מזל שרעבי מנהלת בית הספר,   

 נזי רפאל צאיג מזכירת בית הספר  וכוכבית אוסקר יו"ר ועד הורים.  
 

 ראש העירייה: 
 בית ספר ע"ש אילן רמון?  –מי בעד אישור פתיחת חשבון הורים 

 
 פה אחד.   :בעד

 בית ספר ע"ש אילן רמון.  – ת חשבון הוריםהמועצה מאשרת פתיח החלטה:
 
 

 ראש העירייה: 
מבקשת לאשר פתיחת חשבון עירייה ניהול עצמי לבית ספר ע"ש אילן רמון, ע"ש מזל שרעבי מנהלת  

 בית הספר, ונזי רפאל צאיג מזכירת בית הספר.  
 

 ראש העירייה: 
 לן רמון? בית ספר ע"ש אי –מי בעד אישור פתיחת חשבון עירייה ניהול עצמי 

 
 פה אחד.   :בעד

 בית ספר ע"ש אילן רמון.  –המועצה מאשרת פתיחת חשבון עירייה ניהול עצמי  החלטה:
 
 
 

 אישור לצפייה במידע בחשבון מרכנתיל.  - 6סעיף 
 

 ראש העירייה: 
 מבקשת לאשר את רן אברון לצפייה במידע בחשבון בנק מרכנתיל של העירייה. איזה חשבון זה?  

 
 רו"ח אבי בללי:  

המועצה   אישור  את  מבקשים  מעקב  לבצע  שנוכל  מנת  ועל  דיגיטלי,  באופן  שקים  להפקדת  עברו 
 לאפשר לרן אברון לצפות בדפי המידע.   

 
 ראש העירייה: 

 חשוב לפרסם גם שעברנו לעבוד גם בביט.  
 

 מי בעד? 

 פה אחד.   :בעד

 המועצה מאשרת את רן אברון לצפייה במידע בחשבון בנק מרכנתיל.  החלטה:
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ומ"מ ראשי    -7סעיף   אישור השתתפות סגני ראש העיר בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים 
  הרשויות המקומיות בישראל.

 
 ראש העירייה:

תפות סגני ראש העיר בהשתלמות שנתית לפורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות  מבקשת לאשר השת
 במלון לאונרדו פלזה אילת.    2022בדצמבר    14עד    11המקומיות בישראל, אשר תיערך בין התאריכים  

 מבקשת לאשר השתתפות עופר בוזי, אליה אלירן ושלמה זלמן סיונוב.  
 יין המימון. מצ"ב אישור מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה לענ 

 
 ₪.   14,730   -עלות השתתפות העירייה 

 
 רו"ח גיל גבריאל: 

 יש תקציב. 
 

 יועמ"ש:  –עו"ד שלומית שפינדל 
ההשתלמות צריכה להיות מבוצעת על ידי משרד הפנים או    4/2017בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  

מרכז השלטון מקומי וצריך להינתן אישור מנכ"ל וגזבר שההשתלמות נוגעת לתחומים הקשורים  
בתחום העיסוק של הסגנים וקיים תקציב למימון ההשתלמות. האישור התקבל ומצ"ב כחלק בלתי  

   נפרד מההחלטה.
 

 ראש העירייה:
בעד   הרשויות  מי  ראשי  ומ"מ  הסגנים  לפורום  השנתית  בהשתלמות  העיר  ראש  סגני  השתתפות 

 ?  המקומיות בישראל
 

ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, יוסי סויד, יחיאל מושייב, ז'אנה כהן, הבטמו אייאיו , אברהם    בעד:
 בורוכוב וליאת שוחט.  )אלירן אליה, עופר בוזי ושלמה זלמן סיונוב לא השתתפו בהצבעה(.  

 
המועצה מאשרת את  השתתפות סגני ראש העיר בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים  החלטה:  

 ויות המקומיות בישראל. ומ"מ ראשי הרש
 
 
 

  אישור המלצות ועדת שמות. - 8סעיף 
 

 ראש העירייה:
 ועדת שמות התכנסה לפני שבועיים לאשר כמה סוגיות. קיבלתם את המפה המצ"ב.  
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 ראש העירייה:
פארק. הרעיון הכללי של השכונה זה לקרוא על שמות נשים.  -זה נווה אילון יחד עם או  1046תמ"ל  

ניסינו לעשות מגוון, גם נשים מהתנ"ך, גם נשים מהקמת המדינה, גם זמרות, גם אומנות, גם ראש  
 ממשלה. )קוראת את השמות(.

חשוב לומר, אנחנו עושים קדם תהליך. לאחר אישור באופן עקרוני במועצה, אנו פונים למשפחות,  
 מקבלים את האישור ורק לאחר מכן מביאים לאישור סופי במועצה.  

 
 למה סיונוב:ש

 יש גם את המשוררת שרה שנירר שצריך להכניס אותה לרשימה.  
 

 ראש העירייה:
משפחה שלא תאשר את הרשימה שקראנו, אנחנו נכניס במקום. האישור העקרוני זה לכל הנשים  

 .  1046בתמ"ל 
החלק השני מדבר על שינוי רחובות שיש איתם איזושהי בעיה או שהחלטנו לשנות. כמוס עגיב קיים  
גם באור יהודה וגם ברמת פנקס, אנחנו משאירים את רמת פנקס, משנים את אור יהודה על שם  

 הרב דוד ברהום בהסכמת המשפחה.  
יפה שנתיבי ישראל, קוראים  גולדה מאיר, שצירפנו אותה לשכונה עם כל הנשים כי היא מופיעה א

 על שם יעל מן.  
רחוב השוק, שהוא המשך של דוד אלעזר, אנחנו קוראים על שם סעיד משיח ז"ל ואת אור יום אנחנו  

 שנים לאסירי ציון לא השלמנו את התהליך.   4כבר החזרנו לפני  
 

 יחיאל מושייב: 
 למה לא גם סמי משיח? 

 
 ראש העירייה:

 בפניה.  בבקשה שהייתה הוועדה דנה 
 

 אור יום, לא הסתיים התהליך וצריך להחזיר.  
החזרנו לאסירי ציון אבל לא עשינו את המהלך עד משרד    2018או    2017לגבי אסירי ציון, בשנת  

 הפנים וזה נפל בין הכיסאות. 
 

יצחק רבין לקרוא על שם כיכר נפגעי פעולות    –ועדת שמות המליצה את כיכר יוסף חיים צפריר  
האיבה, תהיה שם אנדרטה ונרשום את השמות ואותו דבר לגבי כיכר השוטר, אבל שם אני צריכה  

 את ההסכמה שלכם.  
 

 יחיאל מושייב: 
 אפשר לקרוא מנשה יצחקי?  

 
 ראש העירייה:

שות בבית ופארק והמשפחות אמרו שרוב השוטרים הם בותיקה. מאחר  כיכר השוטר התכוונו לע
ולא הורסים את כיכר הגמלים, הכוונה לא לעשות את זה בשמעון פרס כנען, אלא בכיכר הגמלים  

 תהיה אנדרטה עם שמות השוטרים.   
 

וזה    2009,  2008כל חמשת השמות זה תהליך של אשרור מחדש, זה כבר הוחלף בעבר עוד בשנת  
 לם.  הוש

 
 שלמה סויונוב:

בשמות נשים אם יש שינוי ואפשר להחליף גם נשים שמייצגות את הציבור החרדי, יש הרבה נשים  
 פורצות דרך ומשוררות,  אני אשמח שיוכנסו.  

 
 ימית קרקוקלי יצאה מהישיבה בשל חשש לניגוד עניינים. 



13מתוך  13עמוד 

 

 

 
 ראש העירייה:

 צריך להגיש בקשה לועדת שמות שתדון בנושא.  
 

 אני רוצה להודות לז'אנה וצוות ועדת השמות שהגיעו, דנו והחליטו.   
 

 ? ע"י המשפחות מי בעד אישור עקרוני עד לאישור השמות
 

 פה אחד.    בעד:
 

 המועצה מאשרת את  המלצות ועדת שמות.  החלטה: 
 
 

 

 ימית קרקוקלי חזרה לישיבה. 
 
 

 אישור עבודה נוספת לעובד. - 9סעיף 
 

 ראש העירייה: 
 ימים בשבוע בפיצרייה.   4העובדת מ.ש המועסקת כמזכירה מבקש לעבוד  

 
 יועמ"ש:  –עו"ד שלומית שפינדל 

יינים  אין חשש לניגוד עניינים, זה לא יפגע בעבודה שלה והיא גם תחתום על התחייבות שאין ניגוד ענ 
 וזה לא יפגע.  

 
 ראש העירייה: 

 מי בעד אישור עבודה נוספת לעובדת מ.ש? 

 פה אחד.   :בעד

 המועצה מאשרת את אישור עבודה נוספת לעובדת  מ.ש. החלטה:

 
 

בית   -  10סעיף   סטטוס  עדכון  אהרון:  עוזי  עו"ד  המועצה  חבר  ע"י  שהוגשה  יום  לסדר  הצעה 
 העלמין.

 
 

 ראש העירייה: 
אני רגילה כבר שמגישים שאילתות ולא מופיעים לישיבה. אתם יודעים מה זה תהליך של תוכנית  

ב ה'  התנגדויות,    19.12-בעזרת  יהיו  שלא  ובהנחה  התוכנית  להפקדת  המחוזית  בוועדה  דיון  יש 
 לקראת פסח יהיה אישור.  

 

 
 
 
 

 ____________________  ___________________ 

 18:46הישיבה ננעלה בשעה: 

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




