עיריית אור עקיבא
פרוטוקול 3/2011
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה בים רביעי כו' באדר א' תשע"א ה 2/3/2011 -בשעה
 13:30בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה –סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר אליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
חסרים:
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב טוב – עוזר ראש העירייה
סדר יום:
( .)1אישור פרוטוקול מליאה מס' .2/2011
( .)2אישור תב"ר "פעולות לבטיחות בדרכים".
( .)3פרוטוקול ועדה להנחות במיסים מס' .20
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכל הנוכחים ,אנו פותחים את הישיבה וברשותכם ברצוני להוסיף
סעיף נוסף לסדר יום והוא נושא הענקת תואר יקיר אור-עקיבא לרגל חגיגות ה 00 -להיווסדה של
אור-עקיבא.
כ"כ ברצוני להודיע לכם שארקדי גדילוב הגיש לי מכתב התפטרות מסיעת לשם שמים וזו זכותו,
אנו נאחל לו הצלחה בדרכו החדשה.
הוא למעשה יהיה סיעת יחיד.
החלטה
המליאה מאשרת סעיף נוסף לסדר יום ואת הודעת ראש העיר.
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מס' 2/2011
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס' .2/2011
אלי אלפסי – אבקש לצרף לפרוטוקול את טבלת ההחלטות שנתקבלו בישיבה זו.
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' .2/2011
טבלת ההחלטות שנתקבלו בפרוטוקול זה תישלח לחברי העירייה.
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עיריית אור עקיבא
סעיף  – 2אישור תב"ר "פעולות לבטיחות בדרכים"
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר "פעולות לבטיחות בדרכים" בהרכב הבא :משרד
התחבורה  ₪ 20,000וקרנות הרשות  ₪ 3,000סה"כ התב"ר מסתכם ב.₪ 30,000 -
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר "פעולות לבטיחות בדרכים" בהרכב הבא :משרד התחבורה
 ₪ 20,000קרנות הרשות  ₪ 3,000סכום התב"ר .₪ 30,000
סעיף  – 3פרוטוקול ועדה להנחות במיסים מס' 20
שמחה יוסיפוב – פרוטוקול הועדה להנחות במיסים מס'  20הונח על שולחן העירייה.
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד הנחת פרוטוקול הועדה להנחות במיסים מס'  20על שולחנה.
סעיף  – 4הענקת תואר יקיר אור-עקיבא לחגיגות  00להיווסדה (יוסי כדורי עזב את הישיבה)
שמחה יוסיפוב – לפני מספר שנים בחרנו  10תושבים שהיו ממייסדי העיר ואשר תרמו רבות
לפיתוחה ושגשוגה של אור-עקיבא וההענקה של תואר יקיר אור-עקיבא ניתנה בחגיגות היובל
לאור-עקיבא.
כעת אנו אמורים לבחור  10מועמדים נוספים שיקבלו את התואר בחגיגות ה 00 -להיווסדה של
העירייה  ,בזמנו אישרנו במועצת העיר להעניק את התואר למר יעקב אדרי ,למר אליהו גבאי
ולח"כ דוד אזולאי .לקבלת תואר יקיר אור-עקיבא.
אקריא בפניכם את נציגי העדות שנבחרו לקבלת תואר יקיר אור-עקיבא והסיבות לבחירתו.
נציג העדה התימנית – כאוי חיים – עשרת הרוגי מלכות
נציג העדה הלובית – גוילי אליהו – רחוב העצמאות
נציג העדה הרומנית – בריר לאון – רחוב רוטשילד
נציג העדה המרוקאית – רוזה סעדון – רחוב העלייה
נציג העדה ההודית – חנוך פנקר (שליח ציבור של העדה ההודית)
נציג העדה העיראקית – שמחה כדורי
נציג העדה הקווקזית – יששכר יסקוב
נציג העדה הרוסית – ליאוניד שורצשטיין
נציג העדה הפרסית – שלומי אברהם
נציג העדה הטוניסאית – חיים צרפתי
נציג העדה הספרדית – הרב חיים כהן
אלי אלפסי – ישנם עוד מועמדים נוספים שצריך לתת את הדעת לגביהם לתואר יקיר אור-עקיבא
כמו :לידיה בויינגו ,אילנית חפוטה ועוד.
שמחה יוסיפוב – אנו נקיים ערב הוקרה מיוחד למתנדבים בקהילה ואז נעניק גם ללידיה בויינגו
אות הוקרה.
ארקדי גדילוב – נמנע בסעיף זה.
החלטה 4
המליאה מאשרת את רשימת התושבים לקבלת "תואר יקיר אור-עקיבא" כמוצע על ידי ראש
העירייה וכן את הודעתו לקיום ערב הוקרה מיוחד למתנדבים.
שמחה יוסיפוב – לסיום ברצוני להזמין אותכם לתהלוכת העדלאידע שתתקיים ב, 11/3/2011 -
כ"כ הריני להזמין אותכם לטקס לזכרו של תנ"צ ליאור בוקר שיתקיים ב.10/3/2011 -
בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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