עיריית אור עקיבא

פרוטוקול /202/20
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כו' בשבט התשע"ג ה 30202/20 -בשעה 23:0/
בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן ומ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
חסרים:
מר אבניל אלזירוב – סגן ראש העירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אבי רפאלי – משנה ליועץ המשפטי
סדר יום:
( .)1אישור פרוטוקול מליאה .110310
( .)0הענקת יקיר אור-עקיבא לתושבי ומייסדי העיר.
( .)0הענקת יקיר אור-עקיבא לעו"ד דוד אפרתי – סגן יו"ר קרן רוטשילד.
( .)0אישור דוחות כספיים לשנת  – 0310א.ב .מינהלת אזור תעסוקה באור-עקיבא בע"מ.
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולם ,אבקשכם לאשר העלאת שני סעיפים נוספים בפירוט הר"מ:
( .)1הגדלת תב"ר תכנון בית ספר דרור על סך .₪ 660,333
( .)0סיוע לשיקום בית כנסת שנשרף ע"ש "עץ החיים".
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת הוספת שני סעיפים לסדר יום.
סעיף  – 2אישור פרוטוקול מליאה מס' 202/20
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס' .110310
אברהם כהן – בישיבה זו בסעיף שקשור לבחירתו של עוזר ראש העיריה מר נוח שמאילוב אמרתי דברים בעיקר בשבחו של
נוח וציינתי את תרומתו הרבה לקהילה במסגרת עבודתו בהנהלת המתנ"ס הדברים לא נרשמו בפרוטוקול ולכן אבקש
להוסיפם כעת.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס'  110310עם התיקון המבוקש על ידי חבר מועצת העיר מר אברהם כהן.
סעיף  – 2הענקת יקיר אור-עקיבא לתושבי ומייסדי העיר (ארקדי גדילוב נמנע)
שמחה יוסיפוב – כמדי שנה אבקשכם לאשר הענקת יקיר אור עקיבא לתושבי ומייסדי העיר שיפורטו להלן:
( .)1יוסף ביטון – עבד במשך שנים רבות בעירייה ,מטפל ומסייע לקהילה הנזקקת כולל היותו שליח ציבור ופעיל
בקהילה.

( .)0אליאס בן שושן – מותיקי הישוב  ,פעיל בקהילה ובבית הכנסת.
( .)0בני עג'מי – סגן ראש העירייה לשעבר ,תורם ומסייע לזולת ופעיל בקהילה.
( .)0מזל צרכיאן – הייתה חברה במועצה דתית ,רכזת אתגר שנים רבות ,ורכזת בנות שירות לאומי.

רחוב רוטשילד  ,1מיקוד  ,03633טל ,30-613883010 :פקס 30-6138830

עיריית אור עקיבא

( .)0אליהו עמר – היה ראש מועצה שנים רבות  ,כיום פעיל בקהילה  ,מסייע לזולת ומעביר שעורי תורה
בהתנדבות.
( .)6מוריס אבודרהם – מותיקי העיר  ,תרם ותורם  ,היה יו"ר העמותה למען הקשיש וממשיך בתרומתו בעמותה
למען הקשיש.
( .)7חיים פחימה – היה חבר עירייה ויו"ר מועצה דתית ופעיל בקהילה.
( .)8יוסף תורג'מן – מחזיק ובנה את בית הכנסת אהבת שלום ,תרם ותורם ומסייע לנזקקים ועדיין פעיל
בקהילה.
( .)9אלחנן בנימינוב – מגבאי בית הכנסת ופעיל בקהילה סייע ומסייע רבות בהתנדבות.
( .)13אלברט שושן – מותיקי הישוב ,פעיל בקהילה ,סייע ומסייע רבות בהתנדבות.
( .)11שושנה עטיה – מתנדבת באור לעולם
אלי אלפסי – אני מציע גם להעניק את האות למאיר דרעי שהיה יו"ר מועצה דתית ופעיל בקהילה בהתנדבות.
אלי אנקונינה – מבקש להעניק את אות יקיר אור-עקיבא גם לרב יצחק מלול
החלטה 2
המליאה מאשרת את רשימת המוצעים לקבלת אות יקיר אור-עקיבא בפירוט הר"מ:
( .)1יוסף ביטון – עבד במשך שנים רבות בעירייה ,מטפל ומסייע לקהילה הנזקקת כולל היותו שליח ציבור ופעיל
בקהילה.
( .)0אליאס בן שושן – מותיקי הישוב  ,פעיל בקהילה ובבית הכנסת.
( .)0בני עג'מי – סגן ראש העירייה לשעבר ,תורם ומסייע לזולת ופעיל בקהילה.
( .)0מזל צרכיאן – הייתה חברה במועצה דתית ,רכזת אתגר שנים רבות ,ורכזת בנות שירות לאומי.
( .)0אליהו עמר – היה ראש מועצה שנים רבות  ,כיום פעיל בקהילה  ,מסייע לזולת ומעביר שעורי תורה
בהתנדבות.
( .)6מוריס אבודרהם – מותיקי העיר  ,תרם ותורם  ,היה יו"ר העמותה למען הקשיש וממשיך בתרומתו בעמותה
למען הקשיש.
( .)7חיים פחימה – היה חבר עירייה ויו"ר מועצה דתית ופעיל בקהילה.
( .)8יוסף תורג'מן – מחזיק ובנה את בית הכנסת אהבת שלום ,תרם ותורם ומסייע לנזקקים ועדיין פעיל
בקהילה.
( .)9אלחנן בנימינוב – מגבאי בית הכנסת ופעיל בקהילה סייע ומסייע רבות בהתנדבות.
( .)13אלברט שושן – מותיקי הישוב ,פעיל בקהילה ,סייע ומסייע רבות בהתנדבות.
( .)11שושנה עטיה – מתנדבת באור לעולם
( .)10מאיר דרעי – יו"ר מועצה דתית לשעבר ופעיל בקהילה בהתנדבות.
( .)10הרב יצחק מלול – מורה בהתנדבות בכולל ובקהילה.
ארקדי גדילוב נמנע.
סעיף  – 0הענקת יקיר אור-עקיבא לעו"ד דוד אפרתי סגן יו"ר קרן רוטשילד
(אברהם כהן נמנע בשל עבודתו בחברה)
שמחה יוסיפוב – עו"ד דוד אפרתי אמור לסיים את תפקידו במהלך חודש מרס  0310כסגן יו"ר קרן
רוטשילד בתקופתו היחסים היו מאוד טובים וחמים והצלחנו להגיע להסכמות ולהבנות רבות.
בתקופתו גם הענקנו אזרחות כבוד לברונית רוטשילד לדעתי מגיע לו לקבל תואר יקיר אור-עקיבא.

החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד הענקת תואר יקיר אור-עקיבא לעו"ד דוד אפרתי  ,סגן יו"ר קרן רוטשילד על כל
פעלו למען אור-עקיבא.
אברהם כהן נמנע בשל עבודתו בחברה.
סעיף  – 4אישור דוחות כספיים לשנת  2/22א.ב .מינהלת אזור תעסוקה אור-עקיבא בע"מ.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את הדוחות הכספיים של המינהלת לשנת .0311
שלומי אבני – יש לנו כמה שאלות למנכ"ל המינהלת וחבל שהוא איננו כאן.
שמחה יוסיפוב – ביקשתי לזמן אותו אך ע"פ מיטב ידעתי הוא במילואים ועל כן מציע לדחות את הדיון
בדוחות אלו.
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החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד דחיית הדיון בדוחות הכספיים של המינהלת לשנת .0311
סעיף  – 5הגדלת תב"ר תכנון בית ספר דרור על סך ₪ 335,///
שמחה יוסיפוב – בזמנו קיבלנו אישור ל 0.0 -מיליון  ₪להגדלת בית הספר.
התברר שהאומדן היה שגוי ואז יגאל צרפתי הציע לי לנצל את הסכום שהוקצה כי מתוכו נלקחים כספי
התיכנון.
הסכום יגדל ויסתכם בכ 13 -מיליון  ₪ואנחנו נקבל סכום זה.
מדובר באישור הגדלת תב"ר ע"ס  ₪ 660,333הסכום יגדל עד כמיליון .₪
מדובר באישור לצורך מימון ביניים רשומי עד להגשת פרוגרמה חדשה לתקציב מלא של בית ספר דרור.
אקריא לכם את רשימת האדריכלים ובעלי המקצוע הנוספים שאמורים לעסק בשלבי התיכנון.
החלטה 5
המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  1138בפירוט הבא:
הגדלה בש"ח
תב"ר קיים בש"ח
מקורות מימון
3
070,360
משרד החינוך
089,907
3
קרנות הרשות
039,906
265,/30
סה"כ

סה"כ בש"ח
070,360
089,907
335,///

התב"ר מאושר לצורך מימון רשומי עד להגשת פרוגרמה חדשה לתקציב מלא של בית ספר דרור.
סעיף  – 3סיוע לשיקום בית כנסת שנשרף "עץ החיים"
שמחה יוסיפוב – כפי שידוע לכולם נשרף בית כנסת בעירנו "עץ החיים" ,בשלב זה ביקשנו ממתפללי בית הכנסת הבוכרי
לאפשר להם להתפלל שם.
פנינו לתורמים שיושיטו סיוע ,המעט שהעירייה יכולה לעשות זה לסייע ב 03 -אש"ח.
עו"ד אבי רפאלי – מדובר במבני ציבור כך שאין בעייה מבחינת הסיוע.
אלי אלפסי – זה דבר מבורך אך צריך לקבל את חוות דעת הלשכה המשפטית.
שמחה יוסיפוב – אנו מדברים על סיוע בבנייה ובחידוש בית הכנסת שנשרף.
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד סיוע בשיקום בית כנסת שנשרף ע"ש "עץ החיים" בסכום של  03אש"ח.

בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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