עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר
פרוטוקול 1010311
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ז' בתשרי התשע"ב ה 111310311 -בשעה  18:33בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר אלכסדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
חסרים:
מר אבניל אילזירוב – סגן ראש העיר
מר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מוזמנים:
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר מאיר לב-טוב – עוזר ראש העיר
מר אורי ארזי – דובר העירייה
סדר יום:
( .)1שאילתא בנושא הביטחון האישי.
( .)2שאילתא בנושא איכלוס מרכז מוזיקה.
( .)3תיקון והקמת נקודות שתיה ציבוריות – הצעה לסדר יום .
( .)4בניית המקווה בשכונת היובל – הצעה לסדר יום.
( .)5אישור פרוטוקול מליאה .1102/11
( .)6אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום .130202/11
( .)7הגדלת חוזה רחוב הנשיא ורחוב האילן.
( .)8הרכב מועצה דתית.
( .)2אישור תב"ר משב"ש  53/אש"ח – שידרוג מדרכות  ,רחובות וכבישים.
( .)1/החלפת רכב ראש העירייה.
( .)11פרוטוקול הנחה במיסים מס'  25מיום .150202/11
סעיף  – 1מצב הביטחון האישי – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – בראשית דברי אברך את כל הנוכחים בשנה טובה וגמר חתימה טובה.
בנושא מצב הביטחון האישי קיימנו כאן ישיבה מעמיקה ובה קיבלנו נתונים מהנעשה בתחום זה.
פניתי לשר לביטחון הפנים והעליתי בפניו בקשה לקיום דיון ב 3 -נושאים חשובים וטרם נעניתי.
אני עושה כל מאמץ להיפגש עם השר לביטחון הפנים  ,נתבשרתי שבשנה הבאה ניכלל בפרוייקט חדש
שנכנס לאחרונה.
בנושא תחנת המשטרה אנו אמורים לקבל את מבנה מועצת הפועלים לשעבר המופקע לטובת העירייה ואז
ניעד את מבנה משאבי אנוש לטובת המשטרה ,אמש נפגשתי עם מפקד הנקודה החדש שהציג לי נתונים
לגבי הפשיעה באור-עקיבא.
ע"פ הנתונים שהוצגו בפני ישנה ירידה ,יש לנו בעייה בנושא נוער (אלימות  ,סמים ורכוש) ,הזמנתי אלי את
שלומי שגב ואת קצין הנוער בכדי לטפל בנושא סמים בקרב בני הנוער.
אלי אלפסי – הטיפול צריך להיות מעמיק יותר ושורשי.
שמחה יוסיפוב – אני יודע אך מאחר ומדובר בשאילתא אני עונה לכם ולכן אמשיך בפירוט הנתונים.
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שלומי אבני – אחת המטרות של ישיבות המליאה זה לדון בנושאים ,לקבל החלטות ואחר כך לבצע את
ההחלטות.
לפני כחודשיים שלושה העלנו אנו כחברי אופוזיציה את הנושא בעקבות מספר אירועי ירי ואני שמח שראש
העיר קיים ישיבה מקיפה עם מפקד משטרת חדרה.
( .)1נושא פנייה לשר לביטחון פנים ומאחר והוא לא נענה צריך ללחוץ עליו כי הוא
עובד למעננו ועבורנו.
( .)2הובטח להקים ועדה ואני אמור להיות חבר בה ,אני מבקש מרחמים שידאג
שהועדה תזומן מיד אחרי סוכות והכיוון המרכזי בעבודת הועדה זה הקצאת
משאבים של העירייה ומתקציבה עבור הביטחון האישי בהסתמך על עבודת
הועדה ועל הנתונים שנקבל ממשרד הפנים.
לקראת הישיבה אנו צריכים לקבל נתונים בכדי שהדיון יהיה רציני  ,לגבי הנתונים שראש
העיר הציג ישנה עליה ובמיוחד אירועים בקרב הנוער.
שמחה יוסיפוב – בנושא הזה אנו משקיעים רבות במיוחד שהגיע מפקד לנקודת המשטרה באור-עקיבא.
מפקד רציני וחזק שנכנס לתוך העניינים ואף הספקתי להסתובב עימו בבתי התושבים במטרה לגייס מתנדבים,
המצב באור עקיבא הרבה יותר טוב מהרבה ערים בארץ אך זה לא מספק אותי.
העירייה מממנת שכר של שני שוטרים עירוניים ובשנה הבאה נקצה עוד שני שוטרים ,העירייה סובלת מזה
מספר שנים שאין מספיק שוטרים בתחנה וזה לא מהיום ,אנו שואפים להגיע כמו בטירת הכרמל ששם יש
 27שוטרים.
אנו צריכים לשאוף להיפרד ממשטרת חדרה  ,כאשר נקיים ישיבה עם השר לביטחון פנים אקח אותכם
איתי (שלומי אבני ואלי אלפסי).
אלי אלפסי – אני חושב שהטיפול בנושא הביטחון האישי צריך טיפול שורשי יותר מעמיק וזה צריך
להתחיל מהחינוך ,להפריד פורמלי ובלתי פורמלי ולחזק את החינוך הפורמלי.
כך לגבי הנוער שבשעות אחר הצהרים שאין לו אפשרויות עיסוק ולכן הוא מנתב עצמו לתחום השלילי.
עו"ד אריאל ארונוביץ – בקרוב אמור להיכנס חוק בנושא ולאחרונה ב 150802/11 -פורסם חוק ליעול האכיפה
ופיקוח העירוניים ברשויות המקומיות  ,הוראת שעה ,תשע"א  2/11שמטרתו בנוסף לזו שבכותרתו היא גם
לאפשר לרשויות המקומיות לסייע למשטרה בפעולות למניעת אלימות על ידי הסמכת פקחים עירוניים
לתקופת ניסיון לסיוע למשטרה בפעילות למניעת אלימות  ,כרגע בפיילוט מנויות בחוק  12רשויות מקומיות
ואפשר לפנות לשרי הפנים ובטחון הפנים לפעול לתיקון רשימה זו על ידי הכללת אור-עקיבא בינהן.
סעיף  – 0איכלוס מרכז מוזיקה ע"ש רפפורט –שאילתא
שמחה יוסיפוב – מרכז המוסיקה בשעה טובה נפתח ונבחר מנהל.
מי שמטפל בנושא זה עמותת יפת"ח כמו שהיכל התרבות מנוהל על ידי עמותת יפת"ח.
עו"ד אריאל ארונוביץ – אל תשכחו שעמותת יפתח בקרוב תיהפך לעמותה עירונית.
שמחה יוסיפוב – עמותת יפתח ומשרד החינוך פרסמו את המכרז למשרה ,קיבלנו הכרה במרכז כמוסד
ללימודי מוזיקה ,הקציבו לו  3/שעות לימוד שזה סכום לא מבוטל .
המנהל אמור להיכנס לעבוד בקרוב.
שלומי אבני – מה שמו של המנהל?
שמחה יוסיפוב – אני לא זוכר את שמו ,בועדת הקבלה ישבו נציגים של העמותה ומשרד החינוך והכל
נעשה בצורה יסודית בכדי לבחור את המועמד הטוב ביותר.
השגתי תרומה של פסנתר כנף שגם הוא יקר מאוד  ,ברצוני גם לעדכן אותכם שהמרכז אומץ על ידי אירגון
עולמי וזה יעשה לנו רק טוב ,אמורים לגייס ולתקצב עבור רכישת ציוד וכלים עבור הפעילות.
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במידה ונתקצב על ידי העירייה  ,עמותת יפתח או קרן קיסריה זה יהיה מצויין ואל תשכחו את  3/השעות
של משרד החינוך ,העירייה תצטרך לתת את שירותי הניקיון.
שלומי אבני – ברצוני לדעת מה הנוהל לגבי הקצאת מבנה שעלה כסף רב לעמותה?
עו"ד אריאל ארונוביץ – מדובר במיזם משותף ובל נשכח שעמותת יפתח אמורה להיות עמותה עירונית
ומדובר במיזם משותף.
שמחה יוסיפוב – עמותת יפת"ח מפעילה בדיוק כמו שהמתנ"ס מפעיל את המוסדות השונים במבנים של
העירייה ,ושוב אני מציין שמדובר במיזם משותף.
אלי אלפסי – אנו מבקשים לדעת האם יש הסכם הפעלה?
שמחה יוסיפוב – היה הסכם משולש לגבי הבנייה וההסכם הינו חוקי והוא שאיפשר לנו לצאת בבנייה והמשך
הפעלה ,המבנה קיבל את האישורים הנדרשים כולל טופס .4
סעיף  – 0תיקון והקמת נקודות שתייה ציבוריות – הצעה לסדר
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי אלי אלפסי ושלומי אבני.
אלי אלפסי – אני הסתובבתי בעיר כי יש לא מעט תלונות בקרב הציבור בנושא החוסר בנקודות שתיה,
מצאתי  3נקודות בלבד וגם הן אינן פעילות ,צריך לדעתי לפחות  6נקודות שתיה ב 3 -אזורים בישוב הברזיות
מיועדות להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
הצעת החלטה
( .)1תיקון מיידי של כלל מתקני השתייה הציבוריים הקיימים.
( .)2הקמת  6נקודות שתייה חדשות בפיזור לאורך העיר בקרבת גני משחק 0מתקני ספורט.
(א) 2 .בשכונת אורות רבין.
(ב) 2 .במרכז אור-עקיבא.
(ג) 2 .בשכונת אורות הירוקה  0שכונת היובל.
שמחה יוסיפוב – אתם נכנסים לדלת פתוחה  ,אנו כבר תיקנו את הברזיות הקיימות וגם הוספנו ברזיה
בנחמיה תמרי ,אני בעד ההצעה שלכם.
החלטה 1
המליאה מאשרת את הצעת ההחלטה בנושא תיקון והקמת מתקני שתייה נוספים ברחבי הישוב.
סעיף  – 0בנית המקווה בשכונת היובל – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – ההצעה הועלתה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – קודם כל אנו עושים דיון בהצעה שהועלתה ביוני ,אני רוצה להזכיר שבישיבת המליאה
הקודמת ביקשנו לקיים ישיבה שלא מן המניין בכדי לדון בהצעות לסדר ובשאילתות אך בקשתנו לא נענות.
ביקשנו לצרף מסמכים ושוב לא קיבלנו נתונים וגם המהנדס לא נמצא כאן ,בפעם הקודמת ביקשנו לקבל
נתונים על מלגות ואנו הופננו לגזבר ,עד שמעלים חלק מהשאילתות שלנו ובקשר לסעיפים שלא מביאים
נתונים הדבר מאוד ,מאוד  ,מאוד תמוה.
לא השתוללנו ולא צעקנו ,המהנדס לא פה ואין גם נתונים.
שמחה יוסיפוב – אין שום עילה להביא את נושא הקמת המקווה לשולחן העירייה ,בניית המקווה זה פרופר
עבודת העירייה השוטפת ואתם מאוד  ,מאוד  ,מאוד מגזימים ורוצים לבוא לנהל את העירייה ,אתם כחברי
עירייה יכולים לשאול ולקבל תשובות אתם לא אמורים לנהל את העירייה כי בניית מקווה זה התנהלות של
העירייה ,אני שוב אומר שאין לכם עילה להתערב ושנית אני מציע להוריד מסדר יום.
שלומי אבני – הצעת החלטה שלנו.
( .)1מינוי ועדת בדיקה לתהליך ניהול הפרוייקט והפיקוח עליו.
( .)2הרכב הועדה יהיה נציגי מועצת העיר (קואליציה ואופוזיציה) מבקר העירייה  ,יועץ משפטי ,
גזבר העירייה ומהנדס העירייה.
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החלטה 0
בעד הצעת ראש העירייה להוריד את הסעיף מסדר יום
(שמחה  ,אלי אנקונינה ,יוסי כדורי ,משה בן הראש וארקדי גדילוב)
בעד הצעת החלטה של שלומי אבני להקמת ועדה
(שלומי אבני ,אלי אלפסי  ,יצחק תורג'מן ואלכסנד זרצקי)

–5
4-

שלומי אבני – הייתה הצבעה בנושא הורדת הסעיף מסדר יום בהצבעה היה תיקו  4בעד ו 4 -נגד ואז נקרא
חבר מועצה שלא היה באותו שלב בדיון ולכן ההצבעה השתנתה  ,אם הכל מתנהל כשורה מדוע לא להעלות
את הנתונים בישיבה הדבר נראה תמוה מאוד.
אלי אלפסי – מה שקורה פה זו פגיעה חמורה בזכויות הבסיסיות של חבר מועצת העיר וזו לא פעם ראשונה
שאנחנו חווים את הפגיעה בזכויות חברי מועצת העיר.
גם בפרוטוקול המליאה הקודמת ישנה החלטה אומללה שקיבלה גיבוי על ידי חברי מועצת העיר שקובעת
שלחברי מועצת העיר לא ינתן חדר ,ראש העירייה היה אמור לזמן לכאן את המהנדס והוא לא עשה זאת וגם
לא הציג את הנתונים.
שמחה יוסיפוב  .)1( -אמרתי שאין כל עילה לאופוזיציה לנהל את העירייה.
( .)2נושא זכויות חברי המועצה ,כל חבר עירייה זכותו לעיין בכל מסמך ע"פ הנוהל ובאמצעות מנכ"ל
העירייה יוצגו כל המסמכים בפניכם ,ישיבת מועצת העיר היא לקבל החלטות ולא לעיין
במסמכים ולכן הסעיף ירד מסדר יום כפי שנתקבל בהחלטה.
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה .1110311
שמחה יוסיפוב – הפרוטוקול נשלח אליכם ואבקשכם לאשר אותו.
אלי אלפסי – אני מתנגד לאישור הפרוטוקול מכיוון שאמרתי בישיבה הקודמת שהתברים הוגשו לנו שלא
ע"פ החוק והסעיפים הללו צריכים להידון ע"פ החוק כולל הצגת הנתונים  1/ימים לפני הדיון ,כ"כ בנושא
דובר העירייה ההצעה לסדר בסופו של דבר לא קיבלה את המענה כפי שנדרש בהוראות החוק להעסקת דובר
העירייה.
כ"כ ההצעה לסדר שלנו לקבלת חדר כפי שמחייבת פקודת העיריות ודרישתנו הינה דרישה חוקית לא קיבלה
מענה כפי שנדרש ע"פ החוק.
התחושה שלי שהחוק הוא לא חוק ,ולצערי זו רמיסה של זכויות חבר מועצת העיר ורמיסה זו היא מעשה
חמור וצר לי שזה נעשה גם על ידי חברי מועצת העיר ,שעלולים להיפגע בעתיד ולאור כל אלה אני מתנגד
לאישור הפרוטוקול ואני פונה לכל חברי מועצת העיר אופוזיציה או קואליציה לעמוד על כיבוד ההחלטות.
שלומי אבני – גם אני מתנגד ולא אחזור על דבריו של חברי אלי  ,אבל רק אוסיף שבפרוטוקול מופיעה
התחייבות של ראש העיר לשני דברים שלא קרו:
( .)1זימון ישיבה לפני ראש השנה לעדכן בנושא קו המתח.
( .)2ראש העיר התחייב בישיבה הנוכחית לקבל נתונים בהתייחס לשאילתא אשר העלנו בנושא
חלוקת תמיכות ,חבל.
שמחה יוסיפוב – עיריית אור-עקיבא פועלת על פי החוק וכן ראש העירייה וחבל שאתם מתייחסים לכל נושא
בשלילה.
בנושא תברים מזה  27שנים שתברים מובאים באותו אופן למליאה ואם צריך להביא אותם לידיעתכם  1/ימים
מראש אזי נעשה זאת ,לדעתי זו קטנוניות מיותרת ,מדובר בכספים המיועדים לפיתוח העיר ,אנחנו יודעים
שישנם כאן  2חברי אופוזיציה שמתנגדים לזה ,אני חוזר ומדגיש שהתברים ישלחו אליכם בהקדם.
עו"ד אריאל ארונוביץ – אבקש להתייחס לשלוש נקודות שהועלו:
(א) .בנוגע לדובר ברצוני לעדכנכם כי בהמשך לישיבת המועצה הקודמת נפגשתי עם חבר המועצה אלי אלפסי
והביא לידיעתי כי בחוזה מנכ"ל משרד הפנים  1/02//4שעניינו העסקת יועצים ברשות המקומית נכתב בין
היתר "כי אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טבעם צריכים להיות מאויישים על ידי עובד הרשות וכך לשם
הדוגמא להימנע מהעסקת יועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות  ,תפקיד שיש למלאו במידת הצורך באמצעות
עובד ,בהקשר זה אני מבקש להזכיר כי מעמדו המשפטי של חוזר מנכ"ל הוא כשל הנחייה מינהלית בלתי
מחייבת בשונה מחוק התקנות  ,נכון הוא כי רשות מינהלית שתחרוג מהנחייה שכזו צפוייה לביקורת בגין פעולה
בחוסר סבירות ואולם אם תראה הצדקה המהווה נימוק סביר לסטייה מהנחייה בית המשפט לא יתערב
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לשכת ראש העיר
בפעולתה ,לעניות דעתי ההסבר שסיפק ראש העיר לסטייה מהנחייה דנן (חיסכון בהוצאות
כספיות על העסקת דובר פנימי במשרה מלאה) היא טעם סביר שכזה .
(ב) .לעניין התברי"ם באותה פגישה הפנה אותי חבר המועצה אלי אלפסי למדריך לנבחר של משרד הפנים שבו
נכתב כי דיון להצעה לאישור תב"ר מחייב שמירה על כללי דיון נאותים במועצה בדומה לתקציב הרגיל (מסירת
ההזמנה לישיבה  1/ימים לפחות קודם יום הישיבה).
בעניין זה ברצוני להעיר כי אותו מדריך לנבחר אינו מסמך משפטי מחייב כך גם כתוב בו מפורשות,
אומנם הוא משקף את פרשנות משרד הפנים לאותו סעיף בתקנון ישיבות מועצת העיר שבנספח לפקודת
העיריות סעיף  14ב' ,אולם זה כידוע הוא דבר חקיקה של הכנסת ולא תקנה של משרד הפנים ולכן הגם שכובדה
של פרשנות זו במקומה מונח  ,אני סבור שפרשנותו של ראש העיר לעניין זה אינה מבוטלת ואינה פחות מבוטלת
מזו של משרד הפנים והגיונה בצידה שכן הכוונה שעמדה מאחורי עיניו של המחוקק כאשר קבע שיש להעביר
הזמנה לישיבה  1/ימים מראש הייתה שמדובר בעניין שיש ללמוד לעומק את השלכותיו העתידיות (למשל
תשלומי חובה בחוק עזר או התקציב) ולא עניין הנוגע לפעילות השוטפת היום יומית של העירייה כמו תב"ר
מוגדר למטרה מסויימת בלבד יהא גודלו אשר יהא.
צריך לעניין זה גם להזכיר את ההבדל המהותי בין התקציב לבין תב"ר בעוד שבתקציב עולה השאלה של חלוקת
עוגת המשאבים למטרות השונות שהעירייה אמורה לפעול למען ביצועם ,בתב"ר מדובר במטרה יעודית ולעניין
זה אינני רואה כיצד יכול הדיון במועצה להשפיע על שיקולים מקצועיים גרדא בתיכנון התב"ר (לדוגמא בתב"ר
פיתוח כבישים כמה מטרים רבועים אספלט יסללו  ,כל כמה מטרים תוצב תאורת רחוב וכדומה).
(ג) .לעניין חדר לחברי המועצה אין חולק על נכונות הטענה שנשמעה כאן וגם אני הסברתי זאת לראש העירייה ,
אני מקבל את הסברו של ראש העירייה שבמצב הנתון הוא אינו יכול לדאוג לקיום החובה שהוטלה בחוק לעניין
זה אולם כפי שהדבר לא מנע בסופו של דבר את קיומה של חובה כזו במקרים דומים בעבר גם אם באיחור (ראה
לדוגמא אתר האינטרנט של העירייה) כך צריך להיות גם במקרה לענייננו ובטוחני שראש העיר ידאג לקיום
חובה זו מייד לכשיתאפשר זאת.
שלומי אבני – בתשובה להתייחסות של ראש העיר ,לאורך כל השנתיים אנחנו כחברי מועצה כמעט בכל ישיבה
ראש העיר כיבד אותי באופן אישי בהערה שאיננה ראוייה ,מה שנאמר היום כבר גובל בבושה וחרפה למוסד
הזה שנקרא מועצת העיר ,עם כל הכבוד לראש העיר ולכל האנשים המקבלים משכורת ממדינת ישראל  ,אנחנו
יושבים פה בהתנדבות ,פועלים שעות רבות ללא קבלת שום תמורה מתוך גאווה ותחושת שליחות ציבורית,
היום אני מרגיש פשוט בוש ונכלם מהרמה והמילים שלא יכולות לכבד אדם ובטח לא ראש עיר.
בהתייחס למה שנאמר על ידי אריאל קודם כל אני מודה על שיש נכונות לעשות בדיקה ולהביא לכאן את
התשובות.
בהקשר של התברים יש כן נורמה של הגדלת שינוי תברים ואי עמידה בתיכנון בחלק ניכר מהתוכניות וזו סיבה
לקבל נתונים לפני הדיון על מנת להבין מה התיכנון כולל ועל מה אנו מצביעים כאן.
אני מבקש שתהיה פניה מהיועץ המשפטי לממונה במשרד הפנים בכדי לקבל תשובות.
שמחה יוסיפוב – עקב דבריו של היועץ המשפטי הבאתי את הנושאים וכל זאת בהסתמך על הניסיון שלי
והנסיון שלי אומר שתברים זה תקציב בלתי רגיל ואפשר לשאול ,לא הייתה אף מועצת עיר ללא מתן הסבר היו
תברים עם פירוט של התב"ר  ,אין תברים ללא נימוק.
ולדוגמא תב"ר המועלה הערב לנושא אישור תב"ר משרד השיכון המיועד לתשתיות כבישים בשז"ר והאם את
זה צריך להעביר  1/ימים מראש? גם מדבריו של היועץ עולה שלא מדובר בחוק אלא בנוהל.
גם לגבי נושא הדובר כאן אנו חוסכים הרבה כסף ואני אוכל להתמודד בנושא זה מול משרד הפנים מאחר ואני
חוסך הרבה כסף לעירייה ,אני חושב שאני נותן כבוד לכל חבר עירייה ואני מצפה לקבל את אותו יחס ,גם לגבי
קו המתח הגבוה היו לי פגישות ואני גם ביקשתי מיולנדה לזמן סיור גיפים שנקיים לאורך הקו.
גם נשלח מכתב לראש הממשלה בנושא העתקת הקו ,אני מצפה מכם שגם אתם תיתנו יחס שווה גם מצידכם,
אתם נבחרתם למען קידום העיר כפי שאני עושה.
החלטה 0
–8
בעד אישור פרוטוקול מליאה מס' 1102/11
נגד אישור הפרוטוקול (שלומי אבני ואלי אלפסי) – . 2
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לשכת ראש העיר
סעיף  – 6אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום 101210311
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת חינוך מיום .130202/11
Document1

שלומי אבני –  3דברים העלתי בישיבה האחרונה וזה נושא גני הילדים  ,שידרוג תוכניות וועד הורים ישובי.
דבר שני זה כל מה שקשור בנושא הפורמלי שאין תוכנית אב יישובית ואין שום התייחסות לנושא.
יוסי כדורי – ממתינים לאישור החוק בכנסת לגבי קליטת קצין נוער שירכז את הנושא.
שמחה יוסיפוב – אני העליתי את נושא גני הילדים ואנחנו התחלנו בהשקעה בגני ילדים אלו ,אנחנו דיברנו על
הכנת תוכנית אסטרטגית בחינוך לתקופה של בין  5ל 1/ -שנים ,אנו גם אמורים להוציא תוכנית לטיפול בנוער ,
כ"כ נושא החוק שיאפשר לנו לקלוט קצין נוער ישובי שירכז את כל הנושאים  ,ישנם כפילויות ואנו רוצים למנוע
זאת אנו הולכים לעשות זאת ובעזרת השם נעשה זאת בהקדם.
שלומי אבני – הנושא השלישי שאין ועד הורים ישובי מזה זמן רב.
יוסי כדורי – ישנה חוות דעת של היועץ המשפטי שלא מחויבים בוועד הורים ישובי .
שמחה יוסיפוב – אין ועד הורים ישובי אנחנו עובדים מול ועדי בתי ספר.
יצחק תורג'מן – בית ספר דרור שייך לנו ,איך זה שדורשים מהורים לשלם  ₪ 6//לחודש?
שמחה יוסיפוב – יצחק ,שב מול יוסי כדורי ותבדקו את זה אחר כך.
יצחק תורג'מן – אני רואה הערה שכאשר מדובר בנסיעה לטכנו-דע באולגה מסכימים על השתתפות של .5/%
יוסי כדורי – מדובר ב ₪ 2// -לכל הורה לכל השנה.
שמחה יוסיפוב – הנושא הגיע אלי אתמול ופתרתי את זה.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת החינוך מיום .130202/11
סעיף  – 7הגדלת חוזה רחוב הנשיא ורחוב האילן
שמחה יוסיפוב – סעיף זה יורד מסדר יום ע"פ חוות דעת שנתקבלה מהיועץ המשפטי שאין הצדקה שהמליאה
תדון בזה.
החלטה 1
המליאה מאשרת הורדת הסעיף מסדר יום .
סעיף  – 8הרכב מועצה דתית
שמחה יוסיפוב – אנו נדחה גם סעיף זה ע"פ בקשתכם.
החלטה 6
המליאה מאשרת דחיית הסעיף הדן בהרכב המועצה הדתית.
סעיף  – 2אישור תב"ר משב"ש להשלמת שכונות ותיקות ע"ס  103אש"ח – שידרוג מדרכות  ,רחובות וכבישים.
שמחה יוסיפוב – אסכים להורדת סעיף זה מסדר יום בעקבות התנגדות חברי עירייה.
משה בן הראש – פונה לחברי האופוזיציה ומסביר שמדובר באישור תב"ר חשוב מאוד לביצוע עבודות בשכונת
שז"ר ששם ישנם תושבים קשישים שסובלים מחוסר תאורה ותשתית.
אלי אלפסי – בעקבות הסברו של משה בן הראש והנחיצות של ביצוע וניצול התב"ר בהקדם מסכימים לאשר
אותו בזאת.
החלטה 7
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המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משב"ש ע"ס  53/אש"ח להשלמת שכונות ותיקות  ,שידרוג
מדרכות ,רחובות וכבישים.
סעיף  – 13החלפת רכב ראש העירייה
שמחה יוסיפוב – בנושא החלפת רכב ראש העיר חלפו  3שנים ומאחר והרכב הינו בליסנג אבקשכם לאשר
החלפת הרכב באותם תנאים אותו סוג רכב וע"פ החוק.
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד החלפת רכב ראש העירייה באותם תנאים אותו סוג רכב וע"פ החוק.
סעיף  – 11פרוטוקול הנחה במיסים מס'  01מיום ( 111210311אלי אנקונינה לא משתתף)
שמחה יוסיפוב – פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מס'  25מיום  150202/11נשלח אליכם והונח על שולחן
העירייה.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועדה מס'  25מיום .150202/11

בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה
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