עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר
פרוטוקול 3110311
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כח' באייר התשע"א ה 11610311 -בשעה
 18:33בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
ד"ר זאב שיפרין – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר משה בן הראש – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה
חסרים:
מר איליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב טוב – עוזר ראש העיר
מר משה ביטון – מנהל אגף שפ"ע
מר אורי ארזי – דובר
סדר יום:
( .)1תשלומי חובה הורים במוסדות חינוך – הצעה לסדר יום.
( .)2אישור פרוטוקול מליאה ./102/11
( .)3אישור תב"ר משרד החינוך –  ₪ 3/0///נגישות לכיתה לליקוי שמיעה בבית ספר עציון .
( .)4שינוי תב"ר מס'  212שיפוץ בתים משותפים.
( .)5שינוי החלטה – בניית מקווה בשכונת היובל.
( .)1הודעה על חופשה מרוכזת לעובדי העירייה – מ 310202/11 -ועד .130102/11
( .)2אישור פרוטוקול מילגות שיקום שכונות.
( .)1יציאת משלחת זוגות לקסטולה לחיזוק הקשרים.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר העלאת סעיפים נוספים לסדר יום והם:
( .)1הענקת אזרחות כבוד לגב' רות רפפורט.
( .)2הענקת יקיר אור-עקיבא לרן אבירן עובד משרד הקליטה.
( .)3אישור תב"ר משרד התחבורה ע"ס  ₪ 5210///עבור התקני בטיחות.
( .)4אישור תב"ר משרד התחבורה ע"ס  ₪ 1/10/15עבור סימון כבישים.
( .)5אישור מימוש הלוואה לתקציב פיתוח עבור החברה להשבת מי ביוב – שנת .2/11
החלטה
המליאה מאשרת פה אחד הוספת הסעיפים לסדר יום.
שמחה יוסיפוב – ערב טוב לכולכם בטרם נדון בסעיפים ברצוני להודיע לכם על העלייה באחוזי
הבגרויות וזה דבר משמח ביותר.
אל תשכחו שאנו באשכול  5ולמרות זאת אנו מובילים בתחום זה גם מול ערים חזקות ומובילות0
הדבר הינו תעודת כבוד לכל מערכת החינוך למנהלים 0למורים  0להורים לאגף החינוך ועוד.
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ההישג הינו  12%בבגרויות ובאולפנית ההישג היה  015%אני חושב שאנו בדרך טובה ואנו נמשיך
בהישגים אלו.
אברהם כהן – ברצוני לומר תודה לכל העוסקים בחינוך 0באור-עקיבא קורים הרבה דברים טובים
אך אנו לא מפרסמים זאת בתקשורת 0השבוע היינו בתחרות אליפות ישראל ברובוטיקה ואף אחד
לא שמע על כך 0צריך לתת דגש חזק על אירועים אלו וצריך לפרסם את זה.
יוסי כדורי – ברצוני לומר מספר מילות תודה וברכה לראש מינהל החינוך על העבודה הטובה
המסורה והיסודית בנושא החינוך  0מדובר בפדגוג מעולה 0אני מבקש מראש העירייה לשלוח
מכתבי תודה לכל המנהלים על ההישגים שלהם.
אלי אנקונינה – אם משווים את אור-עקיבא לשוהם שהיא ישוב של זוגות צעירים ועל בסיס חזק
אז אנו לא פחות מהם כי למעשה אנו ההוכחה לכל ההשקעה הנעשת באור-עקיבא בחינוך.
משה בן הראש – התלמידים הינם החתנים  0הם שמביאים את ההישגים 0צריך לבדוק כיצד
לשמור על אותם צעירים שלא יעזבו את הישוב.
שלומי אבני – אני רוצה לצטרף לברכות על ההצלחות 0אני אומר את זה גם מתוך הכרות וגם
מתוך תחושה שהרבה צעירים לא נשארים בישוב 0לדעתי חסר דבר מרכזי שאותם צעירים ישארו
בישוב וזה הדיור החסר.
ברצוני לדבר על כל הברכות המגיעות לראש העיר ולכל העוסקים בדבר.
אני שומע את ראש העיר שרוצה להעלות את אחוזי ההצלחה 0אך אנו בתקרת הזכוכית ובכדי
להעלות בעוד  1/%אז יש גם להכנס יותר לעומק ואפילו בדרגים הנמוכים וכוונתי לבתי הספר
היסודיים ולגני הילדים.
אם רוצים באמת לשנות ולהגיע ל 2/% -אזי מדובר בהשקעה של  1/או  12שנים  0העבודה צריכה
להיות בגני הילדים.
יוסי כדורי – כבר קיימנו ישיבה עם ראש העיר שהבטיח לקדם את נושא גני הילדים.
שמחה יוסיפוב – החלום שלי שבגני הילדים יתחילו בלימוד אנגלית 0קחו לדוגמא את הרוסים הם
מלמדים במקביל שתי שפות ואף אחד לא מפסיד כלום.
שלומי אבני – צריך לאתר גוף שילווה את נושא גני הילדים כפיילוט.
שמחה יוסיפוב – אנו אמורים לחנוך את מרכז המוסיקה והזמנות נשלחו אליכם 0ברצוני להעניק
לגב' רות רפפורט אזרחות כבוד 0על תרומתם הנכבדה להקמת מרכז המוסיקה .
שלומי אבני – מציע לתת תעודת הוקרה לרן אבירן העובד במשרד הקליטה ולאחרונה חלה.
שמחה יוסיפוב – בכוונתי להנהיג שבכל שנה נעניק תואר יקיר אור-עקיבא לאזרחים התורמים
למען הקהילה.
אברהם כהן – עזב את הישיבה והתנצל על כך 0מצביע בעד כל הסעיפים למעט בסעיף .1
סעיף  – 1תשלום חובה הורים במוסדות חינוך – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – הסעיף התבקש על ידי שלומי אבני.
שלומי אבני – אבקש להביא את הנושא לועדת חינוך יחד עם סעיפים נוספים שביקשתי.
שמחה יוסיפוב – אנו נכנס ישיבה של ועדת חינוך בהקדם ונדון בנושא זה ובנושאים אחרים.
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החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד דיון בסעיף זה ובסעיפים נוספים שנתבקשו בועדת החינוך שתכונס
בהקדם.
סעיף  – 0אישור פרוטוקול מליאה 3610311
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס'  /102/11במידה ואין לכם הערות.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' ./102/11
סעיף  – 0אישור תב"ר משרד החינוך  - ₪ 03,333הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר עציון.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך בסך  ₪ 3/0///עבור הנגשת כיתה לליקוי
שמיעה בבית ספר עציון כפי שעשינו זאת בבתי ספר נוספים.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך בסך  ₪ 3/0///עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה
בבית ספר עציון.
סעיף  – 0שינוי תב"ר מס'  – 210שיפוץ בתים משותפים
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינוי תב"ר מס'  212לשיפוץ בתים משותפים בפירוט הר"מ:
סכום חדש בש"ח
תוספת בש"ח
סכום קודם בש"ח
מקורות מימון
201310///
/
201310///
משרד השיכון
4130///
130///
33/0///
קרנות הרשות
0,302,333
80,333
0,266,333
סה"כ
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד שינוי תב"ר מס'  212לשיפוץ בתים משותפים כמבוקש.
סעיף  – 5שינוי החלטה בתב"ר  – 821בניית מקווה בשכונת היובל
שמחה יוסיפוב – בבדיקת אישור התב"ר לבניית מקווה בשכונת היובל נתגלתה טעות בנסוח
ההחלטות שנתקבלו לעניין זה 0השינוי המהותי :סיווג התוספות ממקור של מוסדות ותרומות
(מועצה דתית) במקום תקציב רגיל שנרשם בטעות 0לכן יש צורך לבצע תיקון בהתאם כמפורט:
ביטול ההחלטות לעניין זה:
פרוטוקול  201/מיום  30202/1/החלטה .1
פרוטוקול  5011מיום  10402/11החלטה .4
במקום זה תבוא החלטה כמפורט :העירייה מאשרת הגדלת תב"ר להקמת מקוה טהרה מסך
 ₪ 2140321לסך  ₪ 10/240242דהיינו גידול של  ₪ 2/0411מקורות המימון :השתתפות המועצה
הדתית כמפורט:
הכנסות מקורות מימון
 51/מתקציב רגיל
 522משרדי ממשלה
 523השתתפות מוסדות
ותרומות
סה"כ
הוצאות
 25/עבודות קבלניות

סכום קודם בש"ח
4/0///
2140321
/

תוספת בש"ח
/
/
2/0411

הפחתה בש"ח
4/0///
/
/

סכום חדש בש"ח
/
2140321
2/0411

1,300,006

23,016

03,333

1,310,100

10/240321

2/0411

4/0///

10/240242

החלטה 5
המליאה מאשרת פה אחד את השינוי בתב"ר  122לבניית מקוה טהרה בשכונת היובל כמבוקש
וכמפורט.
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סעיף  – 6הודעה על חופשה מרוכזת לעובדי העירייה מ 011110311 -ועד 101810311
שמחה יוסיפוב – אני מבקש להוריד סעיף זה מאחר והועד פנה וביקש לקבוע את מועד החופשה
בתיאום עם הנהלת העירייה 0כ"כ לא צריך להביא נושא זה לאישור המליאה.
החלטה 6
המליאה מאשרת הורדת הסעיף מסדר יום פה אחד.
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מילגות שיקום שכונות
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר פרוטוקול מילגות שיקום שכונות מיום .120402/11
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מילגות שיקום שכונות מיום .120402/11
סעיף  – 8יציאת משלחת זוגות לקסטולה לחיזוק הקשרים
שמחה יוסיפוב – כפי שידוע לכם יש לנו ברית ערים תאומות עם העיר קסטולה בצרפת  0הם
אירחו משלחת מאור-עקיבא כולל את הלהקה שהופיעה בפניהם.

(אברהם כהן עם תחילת הישיבה הודיע שאינו משתתף)

משלחת מטעם העיר קסטולה גם התארחה אצלנו והתארחה בבתי תושבים  0על מנת לחזק את
הקשר בין שתי הערים הם פנו וביקשו להמשיך במסורת החלפת המשלחות 0במקרה זה חברי
עירייה יצאו במסגרת המשלחת על חשבון העירייה ובנות הזוג שירצו לצאת ירכשו כרטיס על
חשבונן.
חבר עירייה מיכאל גרוסמן הביע את רצונו לצאת והוא יצטרך לרכוש עבור אישתו כרטיס.
אנו נתארח שם בבתי תושבים כפי שאורחנו ואירחנו בעבר.
שלומי אבני – מי אמור להחליט מי נוסע ומי לא ומה לגבי זוגות אחרים שירצו לצאת?
בתשובה לשאלתי  0אבקש שיצויין בפרוטוקול שהסכום של משלחת זו לא יעבור את הסכום של 11
אש"ח.
יעקב כהן – אני מקווה שזה לא יעבור את ה 15 -אש"ח.
שמחה יוסיפוב – אנו מדברים על חברי עירייה מעוניינים ובנות זוגן  0זוגות נוספים שאירחו
בביתם את המשלחת מקסטולה וזה יהיה על חשבונם 0כ"כ מטעם העירייה יצטרפו למשלחת ראש
מינהל החינוך מר יצחק לוי  0הגב' סיגל אלבז ומר דני אבנעים.
הוצאות הנסיעה עבור ראש העירייה 0חברי עירייה ועובדי עירייה (כרטיס טיסה) ישולמו מקופת
העירייה 0בנות הזוג ובני זוג ישלמו את הוצאות הנסיעה על חשבונם.
החלטה 8
המליאה מאשרת יציאת משלחת מטעם העירייה לעיר קסטולה לחיזוק הקשרים בין שתי הערים0
הוצאות המשלחת עבור ראש העירייה  0חברי עירייה ועובדי עירייה יהיו מקופת העירייה 0בני זוג
נוספים שירצו להצטרף ישלמו את ההוצאות מכיסם.
בעת העדרות ראש העירייה ממלא מקומו יהיה מר אלי אנקונינה סגן מ"מ ראש העירייה.
סעיף  – 2הענקת אזרחות כבוד לגב' רות רפפורט
שמחה יוסיפוב – כפי שידוע לכם בעלה של רות רפפורט 0ברוס רפפורט 0הלך לעולמו ולא זכה
לראות את מרכז המוזיקה שיחנך ב.110102/11 -
אני מבקש להעניק אזרחות כבוד לרות רפפורט כאות תודה על תרומתם הנכבדת להקמת מרכז
המוסיקה.
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מדובר במשפחה חמה שסייעה ותמשיך לסייע בכל הקשור לתרבות ולחיזוק התרבות
בעירנו.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד הענקת אזרחות כבוד לגב' רות רפפורט על תרומתם הנכבדת להקמת
מרכז המוסיקה.
סעיף  – 13הענקת "יקיר אור -עקיבא" לרן אבירן
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר הענקת תואר "יקיר אור-עקיבא" לרן אבירן עובד משרד
הקליטה על עבודתו המסורה למען העולים 0מכאן נשלח לו איחולי החלמה מהירים ואריכות
ימים.
החלטה 13
המליאה מאשרת פה אחד הענקת תואר "יקיר אור-עקיבא" לרן אבירן על עבודתו המסורה למען
העולים ושולחת לו איחולי החלמה מהירים.
סעיף  – 11אישור תב"ר משרד התחבורה ע"ס  ₪ 526,333עבור התקני בטיחות
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד התחבורה על סך  ₪ 52104//עבור התקני בטיחות0
מדובר במימון מלא של משרד התחבורה וכן בביצוע מיידי של הפרוייקט.
החלטה 11
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד התחבורה על סך  ₪ 5210///עבור התקני בטיחות.
סעיף  – 10תב"ר משרד התחבורה ע"ס  ₪ 138,365עבור סימון כבישים
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד התחבורה על סך  ₪ 1/10/15עבור סימון כבישים.
מדובר במימון מלא של משרד התחבורה וכן בביצוע זמין של הפרוייקט.
החלטה 10
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד התחבורה על סך  ₪ 1/10/15עבור סימון כבישים.
סעיף  – 10אישור מימוש הלוואה לתקציב פיתוח עבור החברה להשבה – שנת 0311
שמחה יוסיפוב – זכור לכם שאישרנו במליאה תקציב פיתוח בגובה של כ 4 -מיליון ( ₪פרוטוקול
 502/11מיום  )10402/11סוכם עם החברה להשבה כי נממש הלוואה בסך של  1.5מיליון  ₪בשנה זו
ובשנה הבאה נצטרך לממש את היתרה.
יעקב כהן – זה ייעשה באישור משרד הפנים 0ההלוואה אושרה בבנק הפועלים וכעת אנו מממשים
אותה.
החלטה 10
המליאה מאשרת פה אחד מימוש הלוואה בגובה  1.5מיליון  ₪בלבד בשנה זו עבור החברה להשבה
לשנת  02/11וכן לשעבד את ההכנסות העצמיות לטובת הבנק בגובה ההלוואה.
ההלוואה תילקח מבנק הפועלים ע"פ תנאי המימוש הרצ"ב (הצעת הבנק) ובכפוף לאישור הממונה
על המחוז.
בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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