עיריית אור עקיבא
פרוטוקול 05/2011
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ב' בניסן התשע"א ה 6/4/2011 -בשעה 18:30
בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר אילזירוב אבניל – סגן ראש העירייה
ד"ר זאב שפרין – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
חסרים:
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
מר משה בן הראש – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב-טוב – עוזר ראש העירייה
סדר יום:
( .)1מינוי מועצה דתית – הצעה לסדר יום.
( .)2חלוקת חבילות מזון ועזרה "קמחא-דפסחא" – הצעה לסדר יום.
( .)3אישור פרוטוקולים של המליאה מס'  03/2011ו.04/2011-
( .)4שינוי תב"ר "בניית מקווה בשכונת היובל".
( .)5שינוי תב"ר פעולות בטיחות בדרכים.
( .)6אישור בניית אולם ספורט בשכונת היובל.
( .)7אישור בניית בית כנסת בשכונת היובל.
( .)8אישור הרכב ועדת מל"ח.
( .)9פרוטוקולים ועדה להנחה במיסים מס'  21ו.22-
( .)10סעיף נוסף לסדר יום – תב"רים של החברה לטיפול והשבת מי ביוב.
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכל הנוכחים ,בפתיחת הישיבה אבקשכם לאשר העלאת סעיף נוסף
לסדר יום ,אישור תברים החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ כמפורט.
יתרת פיתוח ₪ 644,000 – 2010
פיתוח ₪ 3,322,171 – 2011-12
בהתאם לתוכנית הפיתוח שאושרה לשידרוג והרחבת המכון.
החלטה
המליאה מאשרת הוספת סעיף נוסף לסדר יום – תברים של החברה להשבת מי ביוב לאזור נחל
חדרה בע"מ.
יתרת פיתוח ₪ 644,000 – 2010
פיתוח ₪ 3,322,171 – 2011-12
בהתאם לתוכנית הפיתוח שאושרה לשידרוג והרחבת המכון.
סעיף  – 1מינוי מועצה דתית – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני לאלי אלפסי.
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שלומי אבני – העלנו את הנושא כי נתקבלה החלטה שלאחר בחירת רב עירוני תיבחר גם מועצה
דתית וצריך לממש החלטה זו.
שמחה יוסיפוב – אנחנו יזמנו את נושא הקמת המועצה הדתית הדבר התעכב עד לבחירת הרב
המקומי הרב נבחר וכעת פנינו לשר לקבלת אישורו בנושא.
הרכב המועצה הדתית צריך להיות 3 :נציגי השר 3 ,נציגי העירייה והרב המקומי ,אני הודעתי זאת
במליאה ויש החלטה בנושא זה.
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את הצורך במינוי מועצה דתית לרגל בחירת הרב אליהו אילוז ,
העירייה תיפנה לשר הדתות לקידום הנושא.
סעיף  – 2חלוקת חבילות מזון ועזרה "קמחא-דפסחא" – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – לאורך השנים האחרונות ישנם הרבה גופים פורמליים ולא-פורמליים העוסקים
בנושא חלוקת מצרכי מזון.
אין ספק שישנן מספר משפחות שמקבלות ממספר גופים וישנן משפחות שלא מקבלות דבר ,אני
מציע שסגן מ"מ ראש העירייה שהינו ממונה על הרווחה יכנס את כל הגופים והעמותות בכדי
להגיע להבנות בנושא חלוקה זו ע"פ קריטריונים או אמות מידה שוות ,אני חושב שזה נחוץ
ולדעתי זו אמורה להיות ישיבה של אנשי מקצוע ולא פוליטיקאים.
( .)1לעשות וידוא לגבי המשפחות המקבלות ואולי יש משפחות נוספות.
( .)2איתור משפחות שאולי אינן כלולות.
( .)3מדי שנה אנו רותמים את הנוער לחלק ונוצר מצב שלא רואים מתנדבים מטעם
העירייה ומכאן צריכה לצאת קריאה למנהלי המחלקות להירתם ולהפוך את זה
להפנינג ,אשמח לבוא ולסייע בידכם בעניין זה.
שמחה יוסיפוב – ראשית אני מברך על היוזמה הברוכה ,בנושא עמותות  ,כל עמותה רשאית
לעשות מה שהיא רוצה ,אם אלי אנקונינה ירצה לזמן והם ירצו לשתף פעולה זו זכותם.
אם נצליח לגייס תרומות ונמשיך בנושא זה כי אין לעירייה תקציב  ,המלצתי להקים צוות
בראשותו של רחמים צאלח המנכ"ל ,אסתר פרץ מנהלת לשכת הרווחה ויהודה דוידוב .
הביקוש הינו גדול ואפשר לחלק  1,000וגם  2,000מנות.
צריך לעשות סדר בעניין זה כי אכן ישנן משפחות שמקבלות ממספר מקומות וישנן כאלו שלא
מקבלות כלל.
יש לנו הרבה ניצולי שואה ואנו צריכים לתת לכולם וגם כאן הרווחה צריכה להיות מעורבת.
לגבי העמותות או הגופים השונים ירצו להגיע לישיבה נשמח ואלי ירכז את הנושא.
גופים אלו למעשה באים להיעזר אצלנו יותר משאנו מסתייעים בהם.
אלי אנקונינה – לא כל הגופים מוכנים להיות גלויים כלפינו מבחינת התרומות שלהם או למי הם
מחלקים  ,מאיר פנים נענו לפנייתנו והיום הגישו את הרשימות כך הרווחה תבדוק את כלל
הזכאים.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה שהחלוקה תיעשה על ידי הרווחה בלבד בליווי
מנכ"ל העירייה ,מנהלת שירותי הרווחה ויהודה דוידוב מנהל היחידה להתנדבות.
סעיף  – 3אישור פרוטוקולים של המליאה מס'  03/2011ו04/2011 -
שמחה יוסיפוב – הפרוטוקולים נשלו אליכם ואבקשכם לאשר אותם במידה ואין לכם הערות.
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החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של המליאה מס'  03/2011ו.04/2011 -
סעיף  – 4שינוי תב"ר בניית מקווה בשכונת היובל
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי תב"ר לבניית מקווה בשכונת היובל.
מדובר בשינוי ובתוספת של  ₪ 50,416מתקציב שוטף של המועצה הדתית.
יעקב כהן – על מנת לסיים את הפרוייקט אנו זקוקים לעוד  ₪ 50,000לפחות.
התב"ר המקומי עמד על , ₪ 1,024,326ההגדלה הינה מתקציב שוטף של המועצה הדתית ובמקום
שאעביר סכום זה למועצה דתית הסכום נשאר בעירייה.
אלי אלפסי – האם המועצה הדתית הפכה את העירייה לקבלן?
יעקב כהן – כן.
אלי אלפסי – אבקש לדעת מה דעתו של היועץ המשפטי לנושא זה.
עו"ד אריאל ארונוביץ – נותן הסבר לאלי אלפסי.
החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד את השינוי בתב"ר כמפורט:
שינוי בש"ח
סכום קיים בש"ח
מקורות מימון
984,326
משרד הדתות
50,416
40,000
הקצבה מתקציב רגיל
50,416
1,024,326
סה"כ
סעיף  – 5שינוי בת"ר פעולות בטיחות בדרכים
סכום קיים
מקורות מימון
27,000
משרד התחבורה
3,000
קרנות הרשות
30,000
סה"כ

חדש
29,000
3,222
32,222

סה"כ בש"ח
984,326
90,416
1,074,742

סה"כ
56,000
6,222
62,222

החלטה 5
המליאה מאשרת פה אחד את התב"ר כמוצע על-ידי ראש העירייה.
סעיף  – 6אישור בניית אולם ספורט בשכונת היובל
שמחה יוסיפוב – קיבלנו אישור לבניית אולם ספורט בשוכונת היובל  ,האולם יבנה במתחם בי"ס
דרור  ,קריית החינוך ביובל  ,שטח האולם  45 X 39יהיו שם בן  500ל 600 -מקומות ישיבה.
עלות הבנייה  9מיליון  ,₪השתתפות העירייה  3.5מיליון  ₪מהיטלי השבחה.
החלטה 6
המליאה מאשרת פה אחד בניית אולם ספורט בשכונת היובל בעלות בנייה  9מיליון  ,₪השתתפות
העירייה  3.5מיליון  ₪מהיטלי השבחה.
סעיף  – 7אישור בניית בית כנסת בשכונת היובל
שמחה יוסיפוב – קיבלנו תקציב של  500אש"ח עבור בניית בית כנסת בשכונת היובל בצמוד
למקווה החדש ,החברות שבונות בשכונת היובל הביעו רצון לתרום לבניית בית הכנסת הזה ,היועץ
המשפטי לעירייה ישב עם הקבלנים ויסכם את הנושא.
החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד בניית בית כנסת בשכונת היובל.
סעיף  – 8אישור הרכב ועדת מל"ח
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את הרכב ועדת המל"ח בהתאם לטבלת האיוש שנמסרה לכם.
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מדובר באישור פורמלי בלבד מאחר והועדה פועלת בשוטף  ,מתכנסת אחת ל 3 -חודשים,
משתתפת בתרגילים ובפעילות שוטפת והיא מורכבת ממנהלי מכלולים ומחזיקי תיקים.
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת מל"ח שבראשה עומד ראש העירייה  ,מנהלי מכלולים
ומחזיקי תיקי מל"ח בהתאם לטבלה שהונחה בפני חברי העירייה.
סעיף  – 9פרוטוקולים ועדה להנחה במיסים  21ו22-
שמחה יוסיפוב – הפרוטוקולים נשלחו אליכם והם מונחים על השולחן.
החלטה 9
המליאה מאשרת פה אחת הנחת הפרוטוקולים של הועדה להנחה במיסים מס'  21ו 22-על שולחן
העירייה.
סעיף  – 10אישור תברים של החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ
שמחה יוסיפוב – אבקש מהגזבר שיציג לכם את הנושא.
יעקב כהן – מוצג בפניכם מסמך מהחברה להשבת מי ביוב מיום  12/3/2011בדבר חלקנו בתוכנית
הפיתוח כמפורט:
יתרה לשנת  644 – 2010אש"ח.
השתתפות בתוכנית הפיתוח לשנת . ₪ 3,322,171 – 2011 -12
תוכנית זו אושרה בדירקטוריון החברה והיא נועדה כאמור לצורך החלפת קווים  ,שידרוג המכון
ויתר כמתחייב מהתקנות ואחריות הדירקטורים לעניין זה.
החלטה 10
המליאה מאשרת פה אחד את התברי"ם של החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה
בע"מ בפירוט הר"מ:
תב"ר פיתוח (יתרה) לשנת .₪ 644,000 – 2010
תב"ר פיתוח ,השתתפות בתוכנית הפיתוח לשנים .₪ 3,322,171 – 2011- 12

בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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פירוט הסעיף
סעיף  – 1מינוי מועצה דתית – הצעה לסדר יום

החלטה
המליאה מאשרת פה אחד את הצורך במינוי מועצה דתית לרגל בחירת הרב אליהו אילוז  ,העירייה
תיפנה לשר הדתות לקידום הנושא.

סעיף  – 2חלוקת חבילות מזון ועזרה "קמחא-דפסחא" – הצעה לסדר יום

המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה שהחלוקה תיעשה על ידי הרווחה בלבד בליווי
מנכ"ל העירייה ,מנהלת שירותי הרווחה ויהודה דוידוב מנהל היחידה להתנדבות.

סעיף  – 3אישור פרוטוקולים של המליאה מס'  03/2011ו04/2011 -

המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של המליאה מס'  03/2011ו.04/2011 -

סעיף  – 4שינוי תב"ר בניית מקווה בשכונת היובל

המליאה מאשרת פה אחד את השינוי בתב"ר כמפורט:
סכום קיים בש"ח
מקורות מימון
984,326
משרד הדתות
40,000
הקצבה מתקציב רגיל
1,024,326
סה"כ
המליאה מאשרת פה אחד את התב"ר כמוצע על-ידי ראש העירייה.

סעיף  – 6אישור בניית אולם ספורט בשכונת היובל

המליאה מאשרת פה אחד בניית אולם ספורט בשכונת היובל בעלות בנייה  9מיליון  ,₪השתתפות
העירייה  3.5מיליון  ₪מהיטלי השבחה.

סעיף  – 7אישור בניית בית כנסת בשכונת היובל

המליאה מאשרת פה אחד בניית בית כנסת בשכונת היובל.

סעיף  – 8אישור הרכב ועדת מל"ח

המליאה מאשרת פה אחד את הרכב ועדת מל"ח שבראשה עומד ראש העירייה  ,מנהלי מכלולים
ומחזיקי תיקי מל"ח בהתאם לטבלה שהונחה בפני חברי העירייה.

סעיף  – 9פרוטוקולים ועדה להנחה במיסים  21ו22-

המליאה מאשרת פה אחת הנחת הפרוטוקולים של הועדה להנחה במיסים מס'  21ו 22-על שולחן
העירייה.

סעיף  – 10אישור תברים של החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ

המליאה מאשרת פה אחד את התברי"ם של החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ
בפירוט הר"מ:
תב"ר פיתוח (יתרה) לשנת .₪ 644,000 – 2010
תב"ר פיתוח ,השתתפות בתוכנית הפיתוח לשנים .₪ 3,322,171 – 2011- 12

סעיף  – 5שינוי בת"ר פעולות בטיחות בדרכים
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שינוי בש"ח
50,416
50,416

