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פרוטוקול /102/70
מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום ראשון כו' בטבת התשע"ד ה –  0121020310בשעה
 18233בעירייה2
נוכחים :מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
מר איליזירוב אבניל  -חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
חסרים :מר שמחה יוסיפוב – חבר מועצת העיר
מר אלי אנקונינה – חבר מועצת העיר
גב' ילנה זסלבסקי – חברת מועצת העיר
מר יוסי כדורי – חבר מועצת העיר
מר גולן מסיקה – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מר רחמים ראובן (רמי) – חבר מועצת העיר
מוזמנים :מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועמ"ש
מר אלברט חיזגילוב – עוזר ראש העירייה
סדר יום:
( 2)1אישור תב"ר מינהל תיכנון אזור תעשייה ₪ 108,033
הצעת החלטה  -מאשרים תב"ר מינהל ע"ס 2₪ 108,033
( 2)0אישור תב"ר משרד השיכון מדרכות ועוד ע"ס 2 ₪ 003,333
הצעת החלטה  -מאשרים תב"ר משרד השיכון ע"ס 2₪ 003,333
( 2)0אישור מכירת רכב ראש העיר ורכישת רכב בליסינג 2
הצעת החלטה – מאשרים מכירת רכב ראש העיר ורכישת רכב בליסינג2
( 2)0בחירת נציג העירייה לועדה לתכנון ובניה2
הצעת החלטה – מאשרים את יעקב אדרי כנציג העירייה בועדה לתכנון ובניה2
( 2)0בחירת ועדת מכרזים2
הצעת החלטה – מאשרים את שלומי אבני ,רחמים ראובן (רמי) ,אנקונינה אלי,
יצחק תורג'מן וגולן מסיקה 2
( 2)6בחירת ועדה להנחות במיסים2
הצעת החלטה – יצחק תורגמן  ,נציג הליכוד ,נציג ביחד ,נציג תנופה ויוסי כדורי 2
( 2)7בחירת ועדה להגנת הסביבה2
הצעת החלטה – אברהם כהן ,נציג הליכוד ,נציג ביחד  ,נציג תנופה ויוסי כדורי2
( 2)8אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20011010310
הצעת החלטה – מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20011010310
( 2)1נציג העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה2
הצעת החלטה – מאשרים את יעקב אדרי כנציג העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה2
( 2)13בחירת ועדת קליטה2
הצעת החלטה – מיכאל גרוסמן  ,נציג ליכוד ,נציג יחד ,נציג תנופה ואברהם כהן2
( 2)11אישור נציג העירייה לאיגוד ערים להשבת מי ביוב2
הצעת החלטה – מאשרים את יעקב אדרי והגזבר כמ"מ2
( 2)10בחירת ועדה למעמד האישה2
הצעת החלטה – ילנה זסלבסקי  ,נציג ביחד  ,נציג תנופה אברהם כהן ומיכאל גרוסמן2
( 2)10בחירת ועדת ספורט2
הצעת החלטה – אלכסנדר זרצקי  ,נציג ליכוד ,יצחק סגאוקר  ,אברהם כהן ומיכאל
גרוסמן2
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( 2)10בחירת נציג הרשות בעמותת יפת"ח2
הצעת החלטה – נציג ביחד ומ"מ שלומי אבני ,נציג ליכוד ומ"מ ,נציג תנופה ומ"מ2
( 2)10אישור מגרש חנייה ליד מועדון הרמוניה2
הצעת החלטה – מאשרים הקמת מגרש חנייה ע"י מינהלת הקניון ע"פ הסכם משפטי בין
העירייה לבעלי הקניון2
( 2)16בניית שני גני ילדים מול היכל התרבות2
הצעת החלטה – מאשרים בניית שני גני ילדים בגוש 13608חלקה 2 17
( 2)17בניית שני גני ילדים בשכונת היובל2
הצעת החלטה – מאשרים בניית שני גני ילדים בשכונת היובל גוש  10611חלקה 211
( 2)18אישור פתיחת חשבונות בבתי ספר יסודיים לניהול עצמי2
הצעת החלטה – מאשרים פתיחת חשבונות בבתי ספר יסודיים ע"פ המכתבים שנשלחו ע"י
המנהלים2
( 2)11בחירת ועדת תרבות
הצעת החלטה – מיכאל גרוסמן ,ליכוד ,ביחד ,יוסי כדורי וכהן אברהם2
י .אדרי – ביקשתי לכנס את הישיבה בעקבות דרישת הממונה על המחוז להעביר אליו את
פרוטוקולי הישיבות שבהם מונו הנציגים לועדה המרחבית2
את המינויים ואת השאלונים יש למלא ולהעביר אליו עד מחר ה – 20321020310
לפי כך כינסתי את הישיבה2
כ"כ קיבלתי דרישה לכינוס מליאה שלא מן המניין ובה הסעיפים המפורטים במכתב
חברי המועצה2
סעיף  – 7אישור תב"ר מינהל תיכנון אזור תעשייה ע"ס ₪ 022,2//
י .אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר מינהל תיכנון אזור תעשייה על סך 2₪ 108,033
החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר מינהל תיכנון אזור תעשייה על סך 2₪ 108,033
סעיף  – 2אישור תב"ר משרד השיכון מדרכות ועוד ע"ס ₪ 00/,///
י .אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר משרד השיכון עבור מדרכות ועוד על סך 2₪ 003,333
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד השיכון עבור מדרכות ועוד על סך 2₪ 003,333
סעיף  – 0אישור מכירת רכב ראש העיר ורכישת רכב בליסינג
י .אדרי – רכב ראש העיר עשה כ –  003,333ק"מ ונאלצנו גם לבצע בו תיקונים רבים ,לפיכך יש
צורך למכור אותו ולרכוש רכב חדש בליסינג2
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד מכירת רכב ראש העיר ורכישת רכב בליסינג2
סעיף  – 0בחירת נציג העירייה לועדה לתכנון ובניה
י .אדרי – אבקשכם לאשר אותי כנציג העירייה לועדה לתיכנון ובניה כי למעשה ראש העירייה
היוצא עדיין חבר בועדה2
אבקשכם גם להמליץ בפני הממונה על המחוז על מינוי אלי דוקורסקי ראש עיריית
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קרית ביאליק כחבר בועדה המחוזית2
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את יעקב אדרי ראש העירייה כנציג העירייה בועדה לתיכנון ובניה
וממליצה בפני הממונה על המחוז על מר אלי דוקורסקי ראש עיריית קרית ביאליק כחבר בועדה
המחוזית2
סעיף  – 0בחירת ועדת מכרזים
י .אדרי – אבקשכם לאשר בחירת ועדת מכרזים2
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את מר שלומי אבני כיו"ר הועדה וכ"כ חברי הועדה :רחמים
ראובן (רמי) ,אנקונינה אליהו ומ"מ את גב' ילנה זסלבסקי ,יצחק תורג'מן גם כמ"מ יו"ר הועדה,
גולן מסיקה וכממלא מקומו את יוסי כדורי2
סעיף  – 6בחירת ועדה להנחה במיסים
י .אדרי – אבקשכם לאשר בחירת ועדה להנחות במיסים2
מר יצחק תורג'מן יהיה יו"ר הועדה (ממלא מקומו יהיה שלומי אבני) ,נציג הליכוד
שמחה יוסיפוב ,נציג ביחד שלומי אבני ,נציג תנופה ארקדי גדילוב וממלא מקומו
רחמים ראובן (רמי) ,יוסי כדורי וממלא מקומו גולן מסיקה ואברהם כהן2
החלטה 6
המליאה מאשרת פה אחד את מר יצחק תורג'מן כיו"ר הועדה וכ"כ נציג ליכוד ,נציג ביחד ,נציג
תנופה ,יוסי כדורי ואברהם כהן2
נציג ליכוד יהיה מר שמחה יוסיפוב ,נציג ביחד יהיה מר שלומי אבני שיהיה גם מ"מ יו"ר הועדה2
נציג תנופה יהיה מר ארקדי גדילוב ומ"מ יהיה רחמים ראובן (רמי)  ,יוסי כדורי ומ"מ יהיה גולן
מסיקה ואברהם כהן2
סעיף  - 1בחירת ועדה להגנת הסביבה
י .אדרי – אבקשכם לאשר בחירת ועדה להגנת הסביבה2
יו"ר הועדה יהיה אברהם כהן וחברים יהיו :נציג הליכוד ,נציג ביחד,
מיכאל גרוסמן ויוסי כדורי2
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את מר אברהם כהן כיו"ר הועדה ואת חברי הועדה :נציג הליכוד ,נציג
ביחד ,מיכאל גרוסמן ויוסי כדורי 0 ,נציגי ציבור ונציג המשרד להגנת הסביבה2
סעיף  – 2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20.72.2/70
י .אדרי – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 20021020310
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 20021020310
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סעיף  – 0נציג העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה
י .אדרי – היום קיבלתי מכתב מהאיגוד בנוגע למינוי נציג העירייה לאיגוד2
אבקשכם לאשר אותי כנציג העירייה באיגוד2
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את מר יעקב אדרי ראש העירייה כנציג העירייה באיגוד ערים לאיכות
הסביבה2
סעיף  – 7/בחירת ועדת קליטה
י .אדרי אבקשכם לאשר בחירת ועדת קליטה2
יו"ר הועדה יהיה מר מיכאל גרוסמן2
חברים בועדה :נציג ליכוד ,נציג ביחד ,נציג תנופה ואברהם כהן2
החלטה 7/
המליאה מאשרת פה אחד את מר מיכאל גרוסמן כיו"ר ועדת קליטה וחברים בועדה :נציג ליכוד,
נציג ביחד ,נציג תנופה ואברהם כהן2
סעיף  – 77אישור נציג העירייה בחברה להשבת מי ביוב
י .אדרי – אבקשכם לאשר אותי כנציג העירייה בחברה להשבת מי ביוב וכן את גזבר העירייה
כממלא מקומי בועדה2
החלטה 77
המליאה מאשרת פה אחד את יעקב אדרי ראש העירייה כנציג העירייה בחברה להשבת מי ביוב
וכממלא מקומו את גזבר העירייה מר יעקב כהן2
סעיף  – 72בחירת ועדה למעמד האישה
י .אדרי – אבקשכם לאשר בחירת ועדה למעמד האישה2
יו"ר הועדה תהיה הגב' ילנה זסלבסקי2
חברים בועדה יהיו :נציג ביחד ,נציג תנופה ,אברהם כהן ומיכאל גרוסמן2
החלטה 72
המליאה מאשרת פה אחד את גב' ילנה זסלבסקי כיו"ר הועדה למעמד האישה וחברים בועדה:
נציג ביחד ,נציג תנופה ,אברהם כהן ומיכאל גרוסמן2
סעיף  – 70בחירת ועדת ספורט
י .אדרי – מבקש להוריד את הסעיף מסדר יום עד לבדיקת נושא מינוי יו"ר לועדה שאינו חבר
עירייה( 2הרכב הועדה המיועד :אלכסנדר זרצקי יו"ר ,חברים:
נציג הליכוד ,יצחק סוגאוקר ,אברהם כהן ומיכאל גרוסמן)2
החלטה 70
המליאה מאשרת פה אחד הורדת הסעיף מסדר יום עד לסיום הבדיקה בדבר יו"ר הועדה2
סעיף  – 70בחירת נציגי הרשות בעמותת יפת"ח
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י .אדרי – אבקשכם לאשר את נציגי הרשות בעמותת יפת"ח2
למנות אותי כנציג ביחד ואת שלומי אבני כממלא מקומי ,נציג ליכוד
וממלא מקום ונציג תנופה וממלא מקום2
החלטה 70
המליאה מאשרת את מר יעקב אדרי כנציג ביחד ואת מר שלומי אבני כממלא מקומו2
נציג ליכוד ומ"מ ,נציג תנופה ומ"מ2
מטעם הליכוד מציע לבחור במר אלי אנקונינה ומ"מ ילנה זסלבסקי ונציג תנופה יהיה מר ארקדי
גדילוב וממלא מקומו יהיה יוסי כדורי2
סעיף  – 70אישור מגרש חניה ליד מועדון הרמוניה לשעבר
י .אדרי – מהנהלת הקניון פנו אלינו בבקשה להקצות את המגרש הגובל עם מועדון הרמוניה
לשעבר לחניה עבור כלל הציבור2
יחתם הסכם בין העירייה לבין בעלי הקניון2
הפיתוח והסלילה יעשו במימון הקניון ומגרש החניה ישמש את כלל הציבור2
החלטה 70
המליאה מאשרת פה אחד הקמת מגרש חניה בצמוד למועדון הרמוניה בגוש 13601
וחלקה  11בכפוף להסכם משפטי בין העירייה לבעלי הקניון חברת אמות השקעות2
סעיף  – 76בניית שני גני ילדים מול היכל התרבות
י .אדרי – אבקשכם לאשר הקמת שני גני ילדים מול היכל התרבות ,בשטח הגובל עם היכל
התרבות בגוש  13608חלקה  17היכן שאישרנו הקמת מבנה יד לבנים  ,אין דבר שמסמל
יותר מנושא הנצחת החללים ודור ההמשך שיהיו בכפיפה אחת וסמוכים אחד ליד השני2
החלטה 76
המליאה מאשרת פה אחד בניית שני גני ילדים מול היכל התרבות בגוש  13608חלקה 217
סעיף  – 71בניית שני גני ילדים בשכונת היובל
י .אדרי – אבקשכם לאשר בניית שני גני ילדים בשכונת היובל בגוש  10611חלקה 211
החלטה 71
המליאה מאשר פה אחד בניית שני גני ילדים בשכונת היובל בגוש  10611חלקה 211
סעיף  – 72אישור פתיחת חשבונות בבתי ספר יסודיים לניהול עצמי
י .אדרי – ישנה פנייה לגבי פתיחת חשבונות בבתי ספר יסודיים לניהול עצמי2
היועמ"ש הסב תשומת ליבי לנקודה שטרם הובהרה בנושא זה2
עו"ד אריאל – המדובר בשאלה האם ניתן להסמיך מנהלי בתי ספר ,שהינם עובדי משרד החינוך
ואינם עובדי עירייה לחתום על צ'קים על חשבון שהכספים בו הם כספים
המתקבלים ממשרד החינוך ומהעירייה2
פניתי בעניין ללשכה המשפטית של משרד הפנים ואני ממתין לתשובתם2
אני מציע לאשר את הבקשה בכפוף להנחייה שתגיע בנושא ממשרד הפנים ככל
שלא תאפשר זאת2
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עיריית אור עקיבא

החלטה 72
המליאה מאשרת פה אחד פתיחת חשבונות בבתי ספר יסודיים כולל מורשי החתימה ובכפוף
להנחיות שיתקבלו ממשרד הפנים בנושא2
סעיף  – 70בחירת ועדת תרבות
י .אדרי – אבקשכם לאשר בחירת ועדת תרבות2
יו"ר הועדה יהיה מר מיכאל גרוסמן2
חברים בועדה :נציג ליכוד ,נציג ביחד ,יוסי כדורי וכהן אברהם2
החלטה 70
המליאה מאשרת פה אחד את מר מיכאל גרוסמן כיו"ר ועדת תרבות וחברים בועדה :נציג ליכוד,
נציג ביחד ,יוסי כדורי וכהן אברהם2

רחמים צאלח

יעקב אדרי

מנכ"ל העירייה

ראש העירייה
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