עיריית אור עקיבא

פרוטוקול /100/70
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יד' בתמוז ה 20100/70 -בשעה 73:8/
בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן ומ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר אליזרוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר משה בן הראש – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
ד"ר זאב שיפרין – חבר עירייה
חסרים:
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב טוב – עוזר ראש העירייה
סדר יום:
( .)1טיפוח אוכלוסיית האזרחים הותיקים בעיר – הצעה לסדר יום שלומי אבני ואלי אלפסי.
( .)0חניית נכים – הצעה לסדר יום – שלומי אבני ואלי אלפסי
( .)0אישור פרוטוקול מליאה .3610310
( .)0הענקת אזרחות כבוד לשר ישראל כץ.
( .)5אישור תב"ר משרד השיכון  033אש"ח – השלמת פיתוח שכונות ותיקות תקציב לשנת .0310
( .)6אישור תב"ר משרד התמ"ת  853אש"ח – בניית מעון ברחוב מוסינזון והשתתפות העירייה  153אש"ח.
( .)7אישור הלוואה לזמן ארוך  0.5מיליון .₪
( .)8אישור הלוואה לרכישת מבנה בית ההסתדרות  1.75מיליון .₪
( .)9אישור להנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר עתידים ₪ 03,333
( .)13אישור תב"ר שיפוצים באולם ספורט באורות – .₪ 100,333
( .)11נציג למועצה דתית.
( .)10החלפת חבר משלחת לקסטולה.
( .)10הרכב הועדה להגנת הסביבה.
( .)10דו"ח רבעוני לרבעון ראשון (לתקופה .)1-010310
( .)15פרוטוקול ועדה להנחה במיסים מיום .051610310
( .)16תיקון סעיף  13לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב  – 1961עדכון שיעור הקנס בגין
עבירה על חוק העזר.
( .)17תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה  – 1990הוספת חוק העזר
לאור-עקיבא (בנית ביבים) תשכ"ב .1961
שמחה יוסיפוב – ברצוני לאחל לאלי אלפסי לרגל יום הולדתו עד  103שנים.
כ"כ ברצוני לבקש הוספת שני סעיפים לסדר יום והם:
( .)1תוספת לשינוי חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת בתי עסק.
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( .)0הטמעת שינויים בתקציבי פיתוח משרד הפנים.

החלטה מקדימה
המליאה מאשרת פה אחד הוספת הסעיפים לסדר יום כמבוקש.
סעיף  – 7טיפוח אוכלוסיית האזרחים הותיקים בעיר – הצעה לסדר יום שלומי אבני ואלי אלפסי
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי ורשות הדיבור נתונה להם.
שלומי אבני – זו לא פעם ראשונה שאנחנו מנהלים פה דיונים בנושאים שונים ואנשי המקצוע
הרלוונטיים לא מגיעים לישיבה ,כי זה קריטי לטובת דיון יעיל וממצא ,שכשעולה לסדר נושא כזה
או אחר האחראים לטיפול בתחום הזה מטעם העירייה יהיו נוכחים ושישתתפו בדיון.
נוצר מצב שהצעה כזו או אחרת עולה ובדרך כלל מה שקורה זה שנאמר לנו שהדלתות פתוחות
ליוזמות האלו ,אך בפועל בהרבה מן המקרים ההצעות נשארות על הדף ומקשטות את ספר
הפרוטוקולים.
להלן הצעתנו לסדר יום בנושא טיפוח אוכלוסיית האזרחים הותיקים בעירנו:
לאחר בחינה לעומק של הנושא ומתוך רצון לדאוג לכל מי שהביאנו עד הלום אנו מעלים הצעה זו
על מנת להביע את הערכתנו בפני מקימי העיר ,העולים שהצטרפו אליה ותמכו בביסוסה ובכלל כל
הגמלאים ,הפנסיונרים והקשישים מכל העדות ומכל השכונות!
הרציונאל:
עיריית אור-עקיבא תפעל לקידום מעמד האזרחים הותיקים בעיר ותבטיח מענה ראוי לכל
הצרכים שלהם.
הצעת החלטה:
הקמת וועדה לנושא בהרכב חברי מועצה ,אנשי מקצוע ונציגי הציבור אזרחים ותיקים במסגרת
הוועדה הנושאים שיטופלו (רשימה חלקית).
( .)1מיפוי ראשוני של כל הבתים בהם חיים אזרחים ותיקים – ובירור המצב הקיים.
( .)0מתן עדיפות להסדרת הליך הנחות במיסים לכל מי שמגיע לגיל בו מגיעה הנחה ובהתאם
לנהלים כחוק.
( .)0הזמנת נציגי קופות החולים לטובת הסדרת מספר שירותים – קיצור תור ,זמינות רופאים,
אספקת תרופות ועוד.
( .)0עידוד צעירים – סטודנטים ומשפחות לאימוץ קשישים בודדים ומתן עזרה ע"פ תוכנית
מסודרת אותה תוביל הועדה שתקום .
( .)5תיאום בן כל הגופים העוסקים בחלוקת חבילות מזון בדגש על האוכלוסייה הנזקקת!
אלי אלפסי – ישנן בעיות שצריך לתת עליהן את הדעת כמו למשל שפנייתי לרחמים בעניין תיקון
מעקה רופף שבור בחדר מדרגות ותשובתו הייתה שזה לא באחריות העירייה.
עו"ד אריאל ארונוביץ – בנושא הבקשה לתיקון מעקות בחדרי מדרגות שעליה מדבר אלי אלפסי
מעבר לשאלה של חובה לנהוג בשיויון כלפי כל מי שביקש שיפוץ כזה ומעבר לשאלות הביטוחיות
שמתעוררות בהקשר זה ,ברצוני לציין שסעיף  67לחוק המקרקעין נותן מענה לבית משותף שלא
פועלת בו נציגות.
שמחה יוסיפוב – אם הייתם בודקים מה העירייה עושה לא הייתם מעלים זאת לסדר יום.
יש לנו ועדת היגוי מזה כשנה בנושא אזרחים ותיקים ,עובדים על תוכנית אב ועל תוכנית חומש
לחמש שנים ,אנו עושים עבודה יסודית בנושא זה.
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אם הייתם בודקים הייתם יודעים מה קורה.
שלומי אבני – ישבתי עם יהודה דוידוב והבנתי שדבר לא נעשה עד עכשיו למרות שעברה שנה.

שמחה יוסיפוב – הקמנו מרכז תיכנון ישובי  ,הקמנו צוות ניהולי ,יש לנו תקציב לתוכנית אב
ישובית ,המשרד לאזרחים ותיקים ממן את כל התוכנית.
יש לנו יועצת שמלווה אותנו וכן יש לנו מרכז לתוכנית זו.
אני מוביל כיו"ר צוות היגוי  ,אלי אנקונינה גם כן מלווה פרוייקט זה וכן חברים מנהלי אגפים
יעודיים ,אקריא בפניכם את מיגוון הפעילויות לנושאי הקשישים בישוב ,ישנן שתי עמותות
שמבצעות שיפוצים בבתי קשישים והעירייה גם כן משפצת בתים משותפים שברובם גרים
אזרחים ותיקים.
אלי אנקונינה – לגבי שיפוצי בתים קרן ידידות מסייעת לנו בנושא ביצוע שיפוצים קלים בבתים
של נזקקים ולאחרונה אישרנו מהקרן רכישת ציוד וחומרים עבור אותם שיפוצים.
אברהם כהן – יש דברים שהעירייה אסור לה להיכנס אליהם חס וחלילה.
יש עמותות ציבוריות שמטפלות בנושאים אלו ,אם אתם רוצים לסייע תקימו עמותה וגם אנחנו
נבוא לתרום ,יש דברים חוקיים שכן יכולים להיכנס אליהם ויש דברים אסור לנו להיכנס אליהם.
שמחה יוסיפוב – הצעתי היא שאנו ממשיכים בנושא תוכנית אב לישוב וכאשר היא תהיה מוכנה
נביא אותה למליאה ,מאחר ומכלוף חי יושב כאן איתנו והוא מותיקי הישוב מציע לצרף אותו
לועדת ההיגוי הישובית.
שלומי אבני – אני מבקש שהתכנית תוצג בשולחן הזה ואני מבקש שתגדיר את תקופת הזמן.
שמחה יוסיפוב – תקופת הזמן הינה שנה לפחות ע"פ התוכנית של המשרד לגמלאים ותיקים.
החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד את הצעת ראש העירייה שהתוכנית לטיפוח הגימלאים הותיקים תבוא
לשולחן המליאה לכשתסתיים הכנתה ,כ"כ מחליטה המליאה לצרף את מר חי מכלוף לועדת
ההיגוי שבראשות ראש העירייה.
סעיף  – 0חניית נכים – הצעה לסדר יום שלומי אבני ואלי אלפסי
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי רשות הדיבור נתונה להם.
אלי אלפסי – אני הגשתי הצעה לסדר יום בהתאם לעקרונות שנקבעו בשולחן זה ,בזמן ,והצעה זו
לא הוכנסה לישיבה זו ,אני מבקש שבישיבה הבאה שתובא הצעתי בנושא הנכים תיעשה במקום
שיש בו נגישות לנכים.
שלומי אבני – אסביר את ההצעה לסדר יום ,אני יודע שצריך להביא את הנושא לועדת תימרור
ואני רק מבקש לקבוע תקופת זמן לדון בנושא זה.
לאור בדיקה שבצענו ופנייה של תושבים בעלי מוגבלות אשר נעזרים בכיסאות גלגלים אנו מבינים
שאין כיום התייחסות ברחבי העיר לחנייה התואמת את הצרכים של תושבים אלה.
הצעת החלטה:
( .)1הקצאת חניות ברחבי העיר ובתוך כך מרכז העיר  ,קניון אורות ובשכונות השונות אשר
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תואמות את הצרכים של בעלי מוגבלות אשר משתמשים ברכב ייחודי ובו מתקן להורדה 1
העמסה צידית של כסא גלגלים.
( .)0מספר מקומות החניה ומיקומם ייקבעו בוועדת תחבורה לאחר בדיקה קצרה והמלצת
הנציגים המקצועיים תוך תיאום עם נציגות של תושבים בעלי מוגבלויות.
עו"ד אריאל ארונוביץ – ברצוני לציין שבדקתי בהנחיות של משרד התחבורה לעניין הצבת
תמרורים והמענה שניתן בהן לסוגיה שמועלת פה היא תימרור שטח אי תנועה לצד משבצת חנייה
לנכים בניצב למדרכה וחשוב להבין שזה בא על חשבון חניות אחרות.
שמחה יוסיפוב – אבקש מאלי אנקונינה להביא את ההצעה לסדר יום של ועדת תימרור.
יוסי כדורי – יאמר לזכותו של רחמים שכל פנייה לרחמים נענת בחיוב ובמהירות רבה.
הודעה
יצחק תורג'מן – חברי מר ארקדי גדילוב התפטר מהסיעה לפני כשנה וחצי וזה לא הובא למליאה
ולא מופיע בפרוטוקול.
עם סיום ההודעה עוזב את ישיבת המליאה.
החלטה 0
המליאה מאשרת העברת הדיון בסעיף זה לועדת תימרור בראשות מר אלי אנקונינה סגן ומ"מ
ראש העירייה.
סעיף  – 8אישור פרוטוקול מליאה /100/70
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס'  3610310שנשלח אליכם.
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' .3610310
סעיף  – 2הענקת אזרחות כבוד לשר ישראל כץ
שמחה יוסיפוב – השר ישראל כץ שר התחבורה והבטיחות בדרכים משקיע רבות למען אור-
עקיבא ,מסייע לנו בתקציבים רבים שמטרתם לקדם את הישוב בכדי לשמור על חיי אדם כולל
עזרה בפיתוח המע"ר ולכן אבקשכם לאשר לו הענקת אזרחות כבוד של אור-עקיבא.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד הענקת אזרחות כבוד לשר ישראל כץ שר התחבורה והבטיחות בדרכים
על פועלו ועזרתו לאור עקיבא בכל התחומים.
סעיף  – 5אישור תב"ר משרד השיכון  2//אש"ח ,השלמת פיתוח שכונות ותיקות  ,תקציב לשנת 0/70
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד השיכון בסך  033אש"ח עבור השלמת פיתוח
שכונות ותיקות ,מדובר בהשלמת פיתוח וסלילה ברחוב יחיאל וייסנברג כולל הקמת מגרש חנייה
בצמוד לבית ספר עציון והתחנה לבריאות המשפחה.
החלטה 5
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד השיכון על סך  033אש"ח להשלמה ופיתוח בשכונות
ותיקות  ,רחוב יחיאל וייסנברג.
סעיף  – 1אישור תב"ר משרד התמ"ת  35/אש"ח – בניית מעון ברחוב יגאל מוסינזון בשכונת
היובל והשתתפות העירייה  75/אש"ח
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד התמ"ת בסך  853אש"ח וכן השתתפות העירייה
בסך  153אש"ח מתקציבי פיתוח לבניית מעון יום ברחוב יגאל מוסינזון בשכונת היובל (בסה"כ
 1מיליון .)₪
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החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד התמ"ת בסך  853אש"ח בהשתתפות העירייה בסך של 153
אש"ח לבניית מעון יום ברחוב יגאל מוסינזון בשכונת היובל (בסך הכל  1מיליון .)₪
סעיף  – 1אישור הלוואה לזמן ארוך  0.235מיליון ₪
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר הלוואה מטעם משרד הפנים בגובה של  0,085מיליון  ₪לכיסוי
גרעון לטווח ארוך (באבן דרך של רבעון א' שנה זו).
החלטה 1
המועצה מסמיכה את גזבר העירייה לפנות ל 0 -בנקים בבקשה להציע הצעות למימוש הלוואה זו,
בסך  0.5מיליון  ₪ברבית קבועה.
ההצעה שתבחר על ידי הגזבר תהא המיטבית ביותר לעירייה ותשקלל את כל התנאים ותקופת
החסד (גרייס).
סעיף  – 3אישור הלוואה לרכישת מבנה בית ההסתדרות  7.15מיליון ₪
שמחה יוסיפוב – אבקש אישורכם לתב"ר וללקיחת הלוואה לרכישת מבנה בית ההסתדרות
בגובה של  1.75מיליון  ₪הסבר גם יתן היועץ המשפטי.
עו"ד אריאל ארונוביץ – העירייה הפקיעה את המבנה ואת המגרש עליו הוא בנוי בשלמותם לפני
שנים רבות אך לא תפסה בהם חזקה ולא שילמה פיצויי הפקעה  ,חברת העובדים שהיא החוכרת
של הנכס הגישה עתירה לבית המשפט לביטול ההפקעה ואילו העירייה הגישה תביעה לדמי שימוש
ראויים בגין המשך חזקתה של חברת העובדים בנכס מאז השלמת ההפקעה.
במסגרת הליך גישור בתביעות אלו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה העירייה תשלם פיצויי הפקעה
בסך  1.5מיליון  ₪בתוספת מע"מ והתביעות תימחקנה ,לצורך מימוש ההסכמה יש לאשר תב"ר
(כיוון שלא מדובר בהוצאה שתוקצה בתקציב) ובאישור לנטילת ההלוואה על סך ₪ 1,708,333
כאשר סכום זה כולל את מס הרכישה שהעירייה מחויבת לשלם ע"פ החוק בגין ההפקעה  ,יצויין
כי הסכמה זו מקובלת על החשב המלווה מטעם משרד הפנים .
שמחה יוסיפוב – ההלוואה ופתיחת תב"ר מיועדים לרכישת מבנה בית ההסתדרות כולל מגרש
בסך  1.75מיליון  ₪כולל מס הרכישה.
לאחר הרכישה העירייה חייבת לשפץ ולהתאים את המבנה בכדי לרכז שם חלק ממשרדי העירייה,
המבנה של משאבי אנוש והגבייה יועמד ל טובת תחנת משטרה.
החלטה 3
המליאה מאשרת תב"ר וכן לקיחת הלוואה בגובה של  1.75מיליון  ₪לשם רכישת מבנה בית
ההסתדרות.
לאחר רכישתו ושיפוצו יותאם המבנה לחלק ממשרדי העירייה.
סעיף  – 9אישור להנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר עתידים בסך ₪ 8/,///
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית
ספר תיכון עתידים התב"ר מסתכם ב.₪ 03,333 -
החלטה 9
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך בגובה  ₪ 03,333עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה
בבית ספר תיכון עתידים.
סעיף  -7/אישור תב"ר שיפוצים באולם ספורט באורות ₪ 728,///
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר שיפוצים באולם הספורט באורות בפירוט הבא:
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מקורות מימון
משרד הפנים
משרד הספורט
סה"כ

סכום בש"ח
133,333
00,333
728,///

החלטה 7/
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר שיפוצים באולם ספורט באורות בפירוט הבא:
סכום בש"ח
מקורות מימון
133,333
משרד הפנים
00,333
משרד הספורט
728,///
סה"כ

סעיף  – 77נציג למועצה דתית
שמחה יוסיפוב – ברצוני לאשר שוב את המועמדים למועצה הדתית בפירוט הר"מ:
( .)1מאיר דרעי – נציג סיעת הליכוד והמפד"ל.
( .)0מזל צרכיאן – נציגת סיעת עתיד
( .)0יפתח אגיבייב – נציג סיעת אורות התקווה
( .)0גואטה יהודה – נציגו של חבר המועצה ארקדי גדילוב
( .)5שלמה עמוס – נציג סיעת ש"ס
( .)6אבועזיז משה  -נציג הרב
( .)7חיימי אליהו – נציג האופוזיציה כח חדש
החלטה 77
המליאה מאשרת פה אחד את רשימת המועמדים למועצה הדתית כמבוקש וכמפורט:
( .)1מאיר דרעי – נציג סיעת הליכוד והמפד"ל.
( .)0מזל צרכיאן – נציגת סיעת עתיד
( .)0יפתח אגיבייב – נציג סיעת אורות התקווה
( .)0גואטה יהודה – נציגו של חבר המועצה ארקדי גדילוב
( .)5שלמה עמוס – נציג סיעת ש"ס
( .)6אבועזיז משה  -נציג הרב
( .)7חיימי אליהו – נציג האופוזיציה כח חדש
סעיף  – 70החלפת חבר משלחת לקסטולה
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר החלפת נציג במשלחת לקסטולה במקום הגב' אליס גוילי תצא
במשלחת הגב' רחל אבנעים.
מדובר בשתי נשים שהיו מעורבות לאורך כל התקופה בשמירה ובהידוק היחסים בין שתי הערים
התאומות מאחר ונבצר מאליס גוילי לצאת במשלחת זו תצא במקומה הגב' רחל אבנעים.
החלטה 70
המליאה מאשרת החלפת חבר במשלחת ערים תאומות לקסטולה כך שבמקום הגב' אליס גוילי
תצא הגב' רחל אבנעים.
סעיף  – 78הרכב הועדה לאיכות הסביבה
שמחה יוסיפוב – בהרכב הועדה להגנת הסביבה חסרים עוד מספר חברים ולכן הריני להציע
צירוף חברים נוספים לועדה שהרכבה יהיה :יו"ר מר אלכסנדר זרצקי  ,חברים :מר אלי אנקונינה,
סגן ומ"מ ראש העירייה  ,מר אליזירוב אבניל סגן ראש העירייה  ,מר אלי אלפסי חבר עירייה  ,מר
יהודה מימון ,מנהל אגף שפ"ע ומנב"ט ,גב' אילנה טפמן ,נציגת ציבור וגב' אסתר צמבליסטה
נציגת ציבור.
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החלטה 78
המליאה מאשרת פה אחד את הרכב הועדה להגנת הסביבה כמוצע על ידי ראש העירייה בפירוט
הר"מ:
יו"ר מר אלכסנדר זרצקי  ,חברים :מר אלי אנקונינה ,סגן ומ"מ ראש העירייה  ,מר אליזירוב
אבניל סגן ראש העירייה  ,מר אלי אלפסי חבר עירייה  ,מר יהודה מימון ,מנהל אגף שפ"ע ומנב"ט,
גב' אילנה טפמן ,נציגת ציבור וגב' אסתר צמבליסטה נציגת ציבור.
סעיף  – 72דו"ח רבעוני לרבעון ראשון (לתקופה )7-800/70
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את הדוח הרבעוני לרבעון ראשון (לתקופה
.)1-010310
החלטה 72
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לרבעון ראשון (לתקופה (.)1-010310
סעיף  – 75פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מס'  87מיום 050100/70
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום  051610310שהונח
על שולחן העירייה.

החלטה 75
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מס'  01מיום .051610310
סעיף  – 71תיקון סעיף  7/לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב  – 7917עדכון שיעור
הקנס בגין עבירה על חוק העזר
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תיקון סעיף  13לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב
 – 1961עדכון שיעור הקנס בגין עבירה על חוק העזר ,היועץ המשפטי ירחיב יותר בנושא זה.
עו"ד אריאל ארונוביץ – כחלק מהליך הרויזיה והעדכון של חוקי העזר שבו התחלנו בישיבה
הקודמת מובאים לאישור המועצה  0תיקונים ב 0 -חוקי עזר.
התיקון הראשון עניינו בסעיף העונשין של חוק העזר לבניית ביבים שנועד להרתיע בעלי נכס
מחיבור באופן פירטי לביב ציבורי ,דבר העלול לגרום לתקלות במערכת הביוב מחמת חוסר יכולת
לקלוט את תוספת הביוב  ,להצפות  ,למטרדים וכדומה.
בסעיף הנוכחי הקנס נותר  533לירות דהיינו  5אגורות חדשות מכאן שאין בו הרתעה.
מוצע לעדכן את הסכום ל 5,333 -שקלים (סכום זה יהיה העונש הצפוי למי שיורשע בעבירה לאחר
שיבקש להישפט בגינה ,חלף תשלום הודעת תשלום קנס שיקבל בגין העבירה  -אנו נפנה לשר
הפנים בבקשה לעדכן את צו העיריות עבירות קנס על מנת לכלול בו גם את העבירה דנן כעבירת
ברירת קנס ואזי  ,כחלק מהמהלך של המרת כלל עבירות ברירת הקנס על חוקי העזר של העירייה
לעבירות ברירת משפט  ,תהפוך עבירה זו לעבירת ברירת משפט שהעובר עליה צפוי לקבל הודעת
תשלום קנס כמו במקרה של עבירת חנייה).
החלטה 71
המליאה מאשרת פה אחד תיקון סעיף  13לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב 1961
כמבוקש וכמפורט על ידי היועץ המשפטי לעירייה.
סעיף  – 71תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה  – 7992הוספת חוק
העזר לאור-עקיבא (בנית ביבים) תשכ"ב 7917
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה
 – 1990הוספת חוק העזר לאור-עקיבא (בנית ביבים) תשכ"ב .1961
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עו"ד אריאל ארונוביץ – על מנת שסכום הקנס שזה עתה אישרתם ישמור על ערכו ההרתעתי ולא
ישחק במהלך השנים כתוצאה מאינפלציה  ,מוצע לתקן את התוספת לחוק העזר בנושא הצמדה
למדד על מנת שגם סכום זה יוצמד למדד.
החלטה 71
המליאה מאשרת פה אחד תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה – 1990
הוספת חוק העזר לאור-עקיבא (בניית ביבים) תשכ"ב  1961כמבוקש.
סעיף  – 73תוספת לשינוי חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת בתי עסק
שמחה יוסיפוב – אבקש מהיועץ המשפטי לתת לכם הסבר על השינוי המבוקש בחוק העזר
לפתיחת וסגירת בתי עסק.
עו"ד אריאל ארונוביץ – חוק העזר בנושא פתיחת בתי עסק וסגירתם מסמיך את העירייה לתת
היתר לחרוג משעות הפתיחה והסגירה בימים שאינם ימי מנוחה רק בנוגע למסעדות ובתי קפה
ולא בנוגע לעסקים אחרים.
מוצע להעביר סמכות זו לראש העירייה וכן להסמיך אותו לתת היתר לחרוג משעות פתיחה
וסגירה של עסקים אחרים בימים שאינם ימי מנוחה על מנת ליצור אחידות בחוק העזר מחד ועל
מנת לשמור בו על גמישות בהתאם לרוח הזמנים.

החלטה 73
המליאה מאשרת פה אחד תוספת לשינוי חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת בתי עסק כמבוקש וכפי
שפורט בדברי היועץ המשפטי.
סעיף  – 79הטמעת שינוים בתקציבי פיתוח משרד הפנים.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר שינויים בתקציבי פיתוח משרד הפנים וזאת בהתאם לבקשת
משרד הפנים לגבי שינוי יעוד של פרויקטים שלא אושרו בפירוט הר"מ:
שם הפרוייקט
שיפוץ דירת חיילות
קטנועים לאגף שפ"ע
כלי אצירה
במקום פרוייקט מרכז מוסיקה (פיסול) יבוא
פרוייקט שידרוג רחבת מרכז מוסיקה – אלמנט
אומנותי

סכום שאושר בש"ח
05,333
05,333
135,333

הפחתה
05,333
17,533
3

תוספת
3
3
05,333

סכום חדש בש"ח
3
17,533
153,333

כ"כ אבקשכם לאשר תב"ר חדש מערכת מימד לניהול אוכלוסין לפי הפירוט הבא:
מקורות מימון
תקציבי פיתוח  0310משרד הפנים
קרנות העירייה
סה"כ

סכום בש"ח
17,533
7,533
05,///

החלטה 79
המליאה מאשרת פה אחד את שינוי התברים בפרויקטים בפירוט הנ"ל וכמבוקש.
שם הפרוייקט
שיפוץ דירת חיילות
קטנועים לאגף שפ"ע
כלי אצירה
במקום פרוייקט מרכז מוסיקה (פיסול) יבוא
פרוייקט שידרוג רחבת מרכז מוסיקה – אלמנט
אומנותי

סכום שאושר בש"ח
05,333
05,333
135,333

הפחתה
05,333
17,533
3

רחוב רוטשילד  ,1מיקוד  ,03633טל ,30-613883010 :פקס 30-6138830

תוספת
3
3
05,333

סכום חדש בש"ח
3
17,533
153,333

עיריית אור עקיבא

כ"כ אבקשכם לאשר תב"ר חדש מערכת מימד לניהול אוכלוסין לפי הפירוט הבא:
סכום בש"ח
17,533
7,533
05,///

מקורות מימון
תקציבי פיתוח  0310משרד הפנים
קרנות העירייה
סה"כ

בכבוד רב
רחמים צאלח שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
מנכ"ל העירייה

סעיפים והחלטות הפרוטוקול –  /100/70מיום10100/70
פירוט הסעיף

החלטה

סעיף  – 7טיפוח אוכלוסיית האזרחים הותיקים בעיר – הצעה לסדר יום שלומי
אבני ואלי אלפסי

המליאה מאשרת פה אחד את הצעת ראש העירייה שהתוכנית לטיפוח הגימלאים הותיקים
תבוא לשולחן המליאה לכשתסתיים הכנתה ,כ"כ מחליטה המליאה לצרף את מר חי מכלוף
לועדת ההיגוי שבראשות ראש העירייה.
המליאה מאשרת העברת הדיון בסעיף זה לועדת תימרור בראשות מר אלי אנקונינה סגן
ומ"מ ראש העירייה.
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' .3610310

סעיף  – 2הענקת אזרחות כבוד לשר ישראל כץ
סעיף  – 5אישור תב"ר משרד השיכון  033אש"ח ,השלמת פיתוח שכונות ותיקות ,
תקציב לשנת 0310

המליאה מאשרת פה אחד הענקת אזרחות כבוד לשר ישראל כץ שר התחבורה והבטיחות
בדרכים על פועלו ועזרתו לאור עקיבא בכל התחומים.
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד השיכון על סך  033אש"ח להשלמה ופיתוח בשכונות
ותיקות  ,רחוב יחיאל וייסנברג.

סעיף  – 1אישור תב"ר משרד התמ"ת  853אש"ח – בניית מעון ברחוב יגאל
מוסינזון בשכונת היובל והשתתפות העירייה  153אש"ח

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד התמ"ת בסך  853אש"ח בהשתתפות העירייה בסך
של  153אש"ח לבניית מעון יום ברחוב יגאל מוסינזון בשכונת היובל (בסך הכל  1מיליון .)₪

6

סעיף  – 1אישור הלוואה לזמן ארוך  0.085מיליון ₪

המועצה מסמיכה את גזבר העירייה לפנות ל 0 -בנקים בבקשה להציע הצעות למימוש
הלוואה זו ,בסך  0.5מיליון  ₪ברבית קבועה.
המליאה מאשרת תב"ר וכן לקיחת הלוואה בגובה של  1.75מיליון  ₪לשם רכישת מבנה
בית ההסתדרות ,לאחר רכישתו ושיפוצו יותאם המבנה לחלק ממשרדי העירייה.

7

סעיף  – 0חניית נכים – הצעה לסדר יום שלומי אבני ואלי אלפסי
סעיף  – 8אישור פרוטוקול מליאה 3610310

סעיף  – 3אישור הלוואה לרכישת מבנה בית ההסתדרות  1.75מיליון ₪

מס'
החלטה
1

0
0

0
5

8

סעיף  – 9אישור להנגשת כיתה לליקוי שמיעה בבית ספר עתידים בסך ₪ 03,333

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך בגובה  ₪ 03,333עבור הנגשת כיתה לליקוי
שמיעה בבית ספר תיכון עתידים.

9

סעיף  -7/אישור תב"ר שיפוצים באולם ספורט באורות ₪ 100,333

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר שיפוצים באולם ספורט באורות בפירוט הבא:
סכום בש"ח
מקורות מימון
133,333
משרד הפנים
00,333
משרד הספורט

13

סעיף  – 77נציג למועצה דתית

728,///
סה"כ
המליאה מאשרת פה אחד את רשימת המועמדים למועצה הדתית כמבוקש וכמפורט:
( .)1מאיר דרעי – נציג סיעת הליכוד והמפד"ל.
( .)0מזל צרכיאן – נציגת סיעת עתיד
( .)0יפתח אגיבייב – נציג סיעת אורות התקווה
( .)0גואטה יהודה – נציגו של חבר המועצה ארקדי גדילוב
( .)5שלמה עמוס – נציג סיעת ש"ס
( .)6אבועזיז משה  -נציג הרב
( .)7חיימי אליהו – נציג האופוזיציה כח חדש

11

סעיף  – 70החלפת חבר משלחת לקסטולה

המליאה מאשרת החלפת חבר במשלחת ערים תאומות לקסטולה כך שבמקום הגב' אליס
גוילי תצא הגב' רחל אבנעים.

10

סעיף  – 78הרכב הועדה לאיכות הסביבה

המליאה מאשרת פה אחד את הרכב הועדה להגנת הסביבה כמוצע על ידי ראש העירייה
בפירוט הר"מ:
יו"ר מר אלכסנדר זרצקי  ,חברים :מר אלי אנקונינה ,סגן ומ"מ ראש העירייה  ,מר
אליזירוב אבניל סגן ראש העירייה  ,מר אלי אלפסי חבר עירייה  ,מר יהודה מימון ,מנהל
אגף שפ"ע ומנב"ט ,גב' אילנה טפמן ,נציגת ציבור וגב' אסתר צמבליסטה נציגת ציבור.

10

סעיף  – 72דו"ח רבעוני לרבעון ראשון (לתקופה )1-010310

המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לרבעון ראשון (לתקופה (.)1-010310

10

סעיף  – 75פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מס'  01מיום 051610310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מס'  01מיום .051610310

15

סעיף  – 71תיקון סעיף  13לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב – 1961

המליאה מאשרת פה אחד תיקון סעיף  13לחוק העזר לאור-עקיבא בניית ביבים תשכ"ב

16
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עיריית אור עקיבא

עדכון שיעור הקנס בגין עבירה על חוק העזר

 1961כמבוקש וכמפורט על ידי היועץ המשפטי לעירייה.

סעיף  – 71תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה – 1990
הוספת חוק העזר לאור-עקיבא (בנית ביבים) תשכ"ב 1961

המליאה מאשרת פה אחד תיקון התוספת לחוק עזר לאור-עקיבא הצמדה למדד התשנ"ה
 – 1990הוספת חוק העזר לאור-עקיבא (בניית ביבים) תשכ"ב  1961כמבוקש.

17

סעיף  – 73תוספת לשינוי חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת בתי עסק

המליאה מאשרת פה אחד תוספת לשינוי חוק עזר בנושא פתיחת וסגירת בתי עסק כמבוקש
וכפי שפורט בדברי היועץ המשפטי.

18

סעיף  – 79הטמעת שינוים בתקציבי פיתוח משרד הפנים.

המליאה מאשרת פה אחד את שינוי התברים בפרויקטים בפירוט הנ"ל וכמבוקש.
סכום שאושר בש"ח
שם הפרוייקט
05,333
שיפוץ דירת חיילות
05,333
קטנועים לאגף שפ"ע
135,333
כלי אצירה
במקום פרוייקט מרכז מוסיקה (פיסול) יבוא פרוייקט שידרוג
רחבת מרכז מוסיקה – אלמנט אומנותי

19

כ"כ אבקשכם לאשר תב"ר חדש מערכת מימד לניהול אוכלוסין לפי הפירוט הבא:
סכום בש"ח
מקורות מימון
17,533
תקציבי פיתוח  0310משרד הפנים
7,533
קרנות העירייה
05,///
סה"כ
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הפחתה
05,333
17,533
3

