עיריית אור עקיבא

פרוטוקול /100/30
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ' באדר השתע"ב ה 310100/30 -בשעה
 33:1/בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן ומ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
חסרים:
מר איליזרוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
מוזמנים:
מר מאיר לב-טוב – עוזר ראש העיר
עו"ד אבי רפאלי – לשכה משפטית
מר אורי ארזי – דובר העירייה
סדר יום:
( .)1השוק חוגג – הצעה לסדר יום (שלומי אבני).
( .)0אישור פרוטוקול מליאה .3010310
( .)0תב"ר לבניית מוסד חינוכי נתיבות דרור.
( .)0שינוי תב"ר " 1311תוכנית מחזור עירוני"
( .)5אישור פרוטוקול ועדת כספים – דו"ח סרוק .1-610311
( .)6אישור דוחות כספיים א.ב .מנהלת אזורי תעסוקה שנת .0313
( .)7אישור דוחות כספיים החברה הכלכלית שנת .0313
( .)8אישור פרוטוקול ועדת מכרזים מס' ( 50לעניין סעיף .)5
( .)9אישור תב"ר קרן השיקום.
( .)13אישור תב"ר לפיתוח חצר בית כנסת יביל.
( .)11אישור להנפקת תעודה אלקטרונית למורשה חתימה מטעם מוסד ציבורי.
( .)10יקירי אור-עקיבא לרגל יום העצמאות (אברהם כהן לא משתתף).
( .)10יציאת משלחת להקת דור.
( .)10ברית ערים תאומות עם העיר אירפן – אוקראינה.
שמחה יוסיפוב – ברשותכם אבקש מכם לאשר סעיף נוסף לסדר יום תב"ר משרד החינוך לבניית
שני גני ילדים בשכונת היובל.
הרשאה מס'  03101001078לפרסום מכרז לבנייה ע"ס .₪ 1,090,150
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת פה אחד הוספת סעיף לסדר יום תב"ר משרד החינוך לבניית שני גני ילדים
בשכונת היובל ע"ס .₪ 1,090,150
סעיף  – 3השוק חוגג – הצעה לסדר יום (שלומי אבני)
שמחה יוסיפוב – ההצעה הועלתה לדיון על ידי שלומי אבני.
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שלומי אבני – פנו אלי מספר תושבים בנושא הפעלת שוק חוגג דבר שיביא רק תועלת לתושבים ,
המחשבה היא לכיוון הקמת ועדה מקצועית מקרב עובדי העירייה או להעביר לאחריות המתנ"ס,
ניתן להביא לשם פעילות של תזמורות  ,בדרנים ועוד.
ניתן לעשות זאת אפילו בתוך גן המייסדים  ,אשמח לקבל פרטים לגבי נושא זה.
שמחה יוסיפוב – אנחנו בעד דברים כאלו כפי שעשינו בעדלאידע ועוד נעשה גם הפנינג בחול
המועד פסח ,יש לנו בעייה קשה של חנייה ובכדי לקיים את ההצעה עלינו לסגור את רחוב בלפור
בפני רכבים ,התוכניות לשוק החדש הוכנו והועברו לועדה לתיכנון ובנייה שומרון ואנו ממתינים
לאישורם  ,אני קיבלתי בנוסף גם פנייה בנושא ממספר צעירים תושבי אור-עקיבא ולקחתי זאת
לתשומת ליבי ,אם נפעיל את הרעיון במצב הנוכחי בסוף נספוג קללות ולא ברכות.
אברהם כהן – הדבר הוא טוב ,אך לקבל החלטות בקלות ראש הדבר לא יהיה טוב  ,שמחה כבר
דיבר איתנו על נושא זה.
מציע להביא את הרעיון הזה בעוד שנה לדיון ועד אז לבדוק את המשמעויות ,מציע להקים צוות
חשיבה.
ארקדי גדילוב – אני חי בשוק הזה אני כל היום שם ,הריני מודיע לכם שאם תכנסו לשוק בסופי
שבוע אתם תגרמו לנזק גדול ומיותר.
שלומי אבני – הרעיון הוא רעיון טוב שאחרים גם ממליצים עליו ,כל בקשתי היא להקים צוות
חשיבה שישקול בחיוב את ההצעה .
שמחה יוסיפוב – אני אפנה לדני אבנעים  ,אשר ארביב,מנהל המתנ"ס ונציג הסוחרים ארקדי
גדילוב שיבדקו את הבקשה ויגישו המלצות.
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד את הצעת ראש העירייה להעביר את הנושא לבדיקה והגשת מסקנות
לצוות שימנה את :דני אבנעים  ,אשר ארביב ,מנהל המתנ"ס וארקדי גדילוב כנציג הסוחרים
בשוק.
סעיף  – 0אישור פרוטוקול מליאה מס' /000/30
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס' .3010310
שלומי אבני – אני טוען שכל הדברים שנאמרו על ידי חבר העירייה אלי אלפסי לא נכללים
בפרוטוקול זה ,אני פונה ושואל מדוע?
שמחה יוסיפוב – מאחר והדברים של חבר העירייה אלי אלפסי לא היו קשורים לסעיף שנדון
באותה ישיבה לכן לא היה צורך בכלל לכתוב את הדברים לפרוטוקול כי אני הערתי על כך.
שלומי אבני – אני מבקש את התייחסות היועץ המשפטי לסוגיה האם יתכן שדבריו של חבר
מועצה שמבקש להתייחס לפרוטוקול ומאמין שההתייחסות שלו היא כן רלוונטית לנושא הנדון
האם יתכן שראש העיר יחליט לא לכלול את דבריו בפרוטוקול?
עו"ד אבי רפאלי – כתשובת ראש העירייה הוא מנהל את הישיבה והוא המחליט מה ירשם ומה
לא ירשם בפרוטוקול.
סעיף  50לתוספת השנייה לפקודה מופיע תוכן הפרוטוקול וניהולו לעניינו יופיעו הודעות והצעות
בהתאם לסדר היום.
לגבי בקשה לתיקון הייתה אמורה להיות מוגשת עד פתיחת הישיבה ולא במהלכה.
החלטה 0
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המליאה מחליטה לאשר את פרוטוקול המליאה מס'  3010310בהתנגדות של שלומי אבני.
סעיף  – 1תב"ר לבניית מוסד חינוכי נתיבות דרור
שמחה יוסיפוב – נתקבלה הרשאה מס'  03101761338לפרסם מכרז לבניית מוסד חינוכי "נתיבות
דרור" שלב ב' בתוכנית.
התב"ר מסתכם ב ₪ 5,531,053 -ואבקשכם לאשר תב"ר זה.

החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך לבניית מוסד חינוכי "נתיבות דרור" בסך
.₪ 5,531,053
סעיף  – 4שינוי תב"ר " 3/33תוכנית מחזור עירוני"
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי תב"ר זה בפירוט הבא:
מקורות מימון
משרד להגנת הסביבה
קרנות הרשות
סה"כ

סכום קיים בש"ח
190,616
3
310,131

הקטנה בש"ח
- 03,995
3
- 4/,114

הגדלה בש"ח
3
03,995
4/,114

סה"כ בש"ח
151,600
03,995
310,131

החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר " 1311תוכנית מחזור עירוני" כמבוקש.
סעיף  – 4אישור פרוטוקול ועדת כספים – דוח סרוק 3-100/33
שמחה יוסיפוב – נתקבל מכתב מהגב' עפרה ברכה מנהלת אגף בכיר לביקורת שיש להביא את
הדו"ח הסרוק לתקופה  1-610311לדיון בפני ועדת הכספים ולאחר מכן למליאה  ,הדו"ח נדון
בועדת הכספים ב 61010310 -לאישורכם.
החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת הכספים הכולל את הדו"ח הסרוק
לתקופה .1-610311
סעיף  – 1אישור דוחות כספיים א.ב .מינהלת אזורי תעסוקה שנת 0/3/
שמחה יוסיפוב – הדוחות נשלחו אליכם ועל כן אבקש אישורכם.
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים של א.ב .מינהלת אזורי תעסוקה לשנת .0313
סעיף  – 7אישור דוחות כספים החברה הכלכלית לשנת 0/3/
שמחה יוסיפוב – כפי שידוע לכם נתקבלה החלטה על סגירת החברה הכלכלית ,יחד עם זאת
הדוחות הכספיים לשנת  0313נשלחו אליכם ועלינו לאשר אותם בהתאם.
החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת .0313
סעיף  – 3אישור פרוטוקול ועדת מכרזים מס' ( 40לעניין סעיף )4
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת מכרזים לעניין סעיף  5שבו ניתנה חוות
דעת של היועץ המשפטי להתקשרות ללא מכרז בנושא טיאוט רחובות (משאית טיאוט) בעקבות אי
היענות ספקים לשני מכרזי זוטא שפורסמו.
החלטה 3
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המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  50לעניין סעיף  5טיאוט רחובות
(משאית טיאוט).
סעיף  – 1אישור תב"ר קרן השיקום
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר קרן שיקום מים וביוב בפירוט הבא:
שנת תקציב
0336,0338
0311
סה"כ



קרן השיקום בש"ח
688,333
030,333
891,333

*השתתפות העירייה בש"ח
097,016
87,333
080,016

סה"כ בש"ח
985,016
093,333
1,075,016

הערה – השתתפות העירייה מגבייה מתושבים  , ₪ 01/,///ההשלמה מקרן אגרת
הנחת צינורות.

החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר קרן השיקום כמבוקש.
סעיף  – 3/אישור תב"ר לפיתוח חצר בית כנסת יביל
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר לפיתוח חצר בית כנסת יביל בסך  ₪ 00,333כמפורט:
הכנסות – קרן היטל השבחה
הוצאות – פיתוח חצר בית כנסת בוכרי
החלטה 3/
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר לפיתוח חצר בית כנסת יביל לעדה הבוכרית על סך ₪ 00,333
כמבוקש.
סעיף  -33אישור להנפקת תעודה אלקטרונית למורשה חתימה מטעם מוסד ציבורי
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את מר יהודה מימון המנב"ט כמורשה חתימה לצורך קבלת
כרטיס חכם (תעודה אלקטרונית) הנדרשת מתוקף תפקידו לצורכי דיווח במערכת המרכבה.
החלטה 33
המליאה מאשרת פה אחד את המנב"ט מר יהודה מימון כמורשה חתימה לעניין דיווח במערכת
המרכבה.
סעיף  – 30יקירי אור-עקיבא לרגל יום העצמאות (אברהם כהן לא משתתף)
שמחה יוסיפוב – כפי שידוע לכם קיבלנו החלטה שמדי שנה נבחר מספר יקירי אור-עקיבא ולהלן
המלצתי על מועמדים :אליהו גוילי  ,לידייה בויינגו ,יצחק אמושי  ,רבי דיין יוסף וצרלי בן דוד
לאישורכם.
שלומי אבני – אבקש לחשוב בשנה הבאה לאזן בבחירה בין הנשים לגברים.
החלטה 30
המליאה מאשרת פה אחד את המלצת ראש העירייה בנושא המועמדים לקבלת יקיר אור עקיבא
לרגל יום העצמאות :אליהו גוילי ,לידייה בויינגו ,יצחק אמושי  ,רבי דיין יוסף וצרלי בן דוד.
סעיף  – 31יציאת משלחת – להקת דור
שמחה יוסיפוב – קיבלנו הזמנה מהקהילה היהודית מהעיר ליאון בצרפת לגבי להקת דור ,מדובר
בלהקה ומלווים מקרב עובדי מתנ"ס ועירייה.
מטעם העירייה יצאו סיגל אלבז ודני אבנעים.
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אברהם כהן – ברצוני לידע אותכם כשכאשר הלהקה מופיעה בפני הקהילה היהודית וגורמים
נוספים הדבר גורם להתרגשות גדולה עד כדי דמעות ,לכן מזמינים אותם שוב ושוב.
החלטה 31
המליאה מאשרת פה אחד יציאת משלחת להקת דור באמצעות המתנ"ס ובליווי נציגי העירייה דני
אבנעים וסיגל אלבז.
סעיף  – 34ברית ערים תאומות עם העיר אירפן – אוקראינה
שמחה יוסיפוב – פנו אלינו מהעיר אירפן באוקראינה לברית ערים תאומות כפי שיש לנו עם צרפת
וארה"ב ,משלחת מטעמם ביקרה בישובנו והם התלהבו רבות ממה שקורה באור-עקיבא.
מי שיצא במשלחת זו מטעם העירייה :ראש העירייה  ,ארקדי גדילוב ומיכאל גרוסמן.
העירייה תממן את כרטיסי הטיסה ,כל הוצאות האירוח יהיו על חשבון המארחים.

הקהילה הבטיחה לארגן לנו מפגשים עם הקהילה היהודית על מנת לשכנע אותם לעלות לארץ
ולאור-עקיבא.
החלטה 34
המליאה מאשרת פה אחד יציאת משלחת ערים תאומות לעיר אירפן באוקראינה ,הרכב
המשלחת :ראש העיר מר שמחה יוסיפוב ,וחברי העירייה ארקדי גדילוב ומיכאל גרוסמן.
הוצאות כרטיסי הטיסה מתקציב העירייה והוצאות האירוח יהיו על חשבון המארחים.
סעיף  – 34אישור תב"ר משרד החינוך לבניית שני גני ילדים בשכונת היובל
שמחה יוסיפוב – נתקבלה הרשאה מס'  03101001078לפרסום מכרז לבניית  0כיתות גן בשכונת
היובל בסכום המסתכם ב ₪ 1,090,150 -אבקשכם לאשר תב"ר זה.
החלטה 34
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך לבניית  0כיתות גן בשכונת היובל בסכום המסתכם
ב.₪ 1,090,150 -

בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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