עיריית אור עקיבא

פרוטוקול 2101/21
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כב' בחשוון התשע"ג ה 202201/21 -בשעה
 20://בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן ומ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר אלכסנדר זרצקי – חבר עירייה
מר שלומי אבני – חבר עירייה
מר אלי אלפסי – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
חסרים:
מר אליזירוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר משה בן הראש – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
ד"ר זאב שיפרין – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
סדר יום:
( .)1בדיקת קרינה בכלל ובקרבת אנטנות סלולריות בפרט ברחבי העיר – הצעה לסדר שלומי אבני ואלי אלפסי.
( .)0חניית משאיות בעיר – הצעה לסדר יום שלומי אבני ואלי אלפסי.
( .)0אישור פרוטוקול מליאה מס' .1110310
( .)0אישור הלוואה בגובה  1..1מיליון  ₪לרכישת מבנה ההסתדרות מחברת העובדים.
( .)1אישור הלוואה בגובה  1.1מיליון  ₪עבור כיסוי גרעון ופיצוי פרישה.
( .)6אישור שינוי תב"ר משב"ש "השלמת פיתוח במרכז מוסיקה" סה"כ  613אש"ח.
( .).אישור תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 01,033להקמת פינות עבודה בבית ספר אולפנית".
( .)8אישור תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( ₪ 80,000כולל השתתפות הרשות).
( .)9פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .0011310310
( .)13אישור פרוטוקול ועדת מילגות שיקום שכונות מיום .0011310310
( .)11אישור דו"ח כספי לשנת  0311החברה הכלכלית.
( .)10אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .01910310
( .)10אישור דו"ח חצי שנתי סקור ליום ( 031610310נדון בועדת כספים ביום  0111310310ואושר).
( .)10מינוי מ"מ יו"ר ועדת מכרזים וחבר לועדת המכרזים.
( .)11פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום .1.11310310
( .)16העברת משק המים והביוב שבתחום הרשות לתאגיד מים וביוב – מכתב מינהל המים ,רשות המים
( .)1.קריאת בית כנסת על שם אברהם שלומי ז"ל.
שלומי אבני – ברצוני לבקש להעלות שני סעיפים נוספים וקטנים שאחד קשור לנושא אלימות
בבתי ספר ועידכון בנושא ביוב.
שמחה יוסיפוב – שלומי בנושא החינוך אני מציע שתשב עם יוסי כדורי כי להעלות נושא זה
לשולחן העירייה מיותר.
נתתי הנחיות לסגן ראש העירייה הממונה על החינוך לדון ולטפל בנושא.
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שלומי אבני – אני מחפש פתרון לבעייה במסגרת מדריכים למניעת אלימות בבתי הספר.

שמחה יוסיפוב – אפתח בישיבה ,בראשית דברי ברצוני להודות למר מאיר לב טוב שהיה עוזר שלי
במשך כ 0 -שנים  ,הוא עשה עבודתו בצורה מסורה  ,עלי לציין שכל נושא שידרוג התאורה
ללאדים כולל קבלת מענק ממשרד להגנת הסביבה נעשה בזכותו.
מאיר גם שימש כלשכת עבודה ,מאיר הגיע לכאן ביוזמתו הערב ,עלי לציין שרצונו כבודו כי הוא
מצא תפקיד בחברה חיצונית ואני שמח בהצלחתו ובהצלחת עובדים נוספים מקרב העירייה
שהחליטו לגשת לתפקידים אחרים מחוץ לעירייה.
עלי לציין שמאיר הינו אדם חרוץ עם אמביציות גדולות ואני בטוח שהוא יצליח.
כ"כ מאיר היה במשך  06שנים כיו"ר ועדי הורים בבתי ספר ובמסגרת זו סייע רבות למערכת
החינוך ופתר הרבה בעיות.
יוסי כדורי – בראשית דברי ברצוני להשתתף בצער ראש העירייה על מות גיסו.
למאיר לב טוב ,ברצוני להגיד תודה על העבודה המשותפת שהייתה לנו ,תתקדם ותצליח בכל
מעשה ידיך.
אלי אלפסי – הכרתי את מאיר כאשר היה בוועד ההורים של בתי הספר ,מאז כניסתו לעבודה הוא
לא חשב על קואליציה או אופוזיציה אלא לקח את העשייה בצורה רצינית ועל כן ברצוני לאחל לו
הצלחה בתפקידו החדש.
מאיר לב טוב – סיימתי את עבודתי בסוף החודש ,נפרדתי בצורה מכובדת ממנהלי אגפים
ומחלקות בעירייה ,ברצוני להודות לכל חברי העירייה על עבודה משותפת ,מבקש מכם סליחה
במידה ופגעתי במי מכם.
בנושא פנסי הלאדים זה נושא מקצועי וחשוב ואשמח לסייע לכם בכל עת בנושא זה.
אלי אנקונינה – מאיר ,עלי לציין שכל מה שעשיתה עשיתה בחיוך על הפנים ועם כל הלב  ,כל
אזרח שהגיע לכאן יצא עם חיוך על פניו.
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תברים נוספים:
( .)1אישור תוכנית פיתוח לשנת  – 0310רזרבת שר.
( .)0חיסול החברה הכלכלית מרצון ומינוי מפרק עו"ד אבי רפאלי.
( .)0הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003-אש"ח.
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת הוספת הסעיפים לסדר יום.
סעיף  – 2בדיקת קרינה בכלל ובקרבת אנטנות סלולריות בפרט ברחבי העיר – הצעה לסדר יום
שלומי ואלי (אלי אנקונינה לא משתתף)
שמחה יוסיפוב – הסעיף התבקש על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – לאור האירוע בו הוצבה אנטנה סלולארית באישון לילה ומבלי לתאם עם העירייה
ולהוציא אישורים להצבת האנטנה אנו פונים להעלות לסדר היום במועצה את נושא זה.
חשוב לציין שאחרי שנים רבות בהן תושבי שכונת אורות סבלו מקרינה מסוכנת לאור המצאות קו
מתח גבוה מעל ראשיהם אנו רואים בחומרה את העובדה שברחבי העיר מוצבות אנטנות
סלולאריות ללא אישור מתאים ובקרבת בנייני מגורים ומסודות חינוך!

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

עיריית אור עקיבא

לא מעט תושבים ,נכון להיום  ,הינם "בני ערובה" בתוך בתיהם וחוששים לשלומם ובעיקר לשלום
ילדיהם!

הצעת ההחלטה
( .)1עיריית אור עקיבא תבצע בדיקות ניתור ,בעזרת הגורמים המורשים ,בכל רחבי העיר.
( .)0הבדיקה תכלול בעיקר אזורים הסמוכים לאנטנות סלולאריות ולמקומות בהם מוצבים
ארונות חשמל ראשיים וכדומה.
( .)0דו"ח ביצוע יוגש למועצת העיר עד הישיבה הבאה ולא יותר משלושים יום ממועד דיון זה.
( .)0שינתן דגש על מוסדות חינוך בתי ספר גנים ומוסדות ציבוריים.
( .)1מבקש לבדוק את נושא היתרי הבנייה.
( .)6מבקש להגיש דו"ח ביצוע עד לישיבה הבאה.
אלי אלפסי – יש לי מספר שאלות מאחר והוזעקתי על ידי מספר תושבים.
שמחה יוסיפוב – אני הזעקתי את הפקח למקום.
אלי אלפסי – עלי לציין שהמנוף שהיה שם הניף ציוד לגובה כאשר אזרחים מסתובבים שם וזה
היה מסוכן מאוד  ,ברצוני לדעת האם זה היה מתואם האם היתר לאנטנה זו ולאחרות קיים ,האם
נושא הקרינה לאחר שידור האנטנה נבדק והאם אין קרינה לתושבים.
הציבור רוצה הוכחה חותכת האם הוא נמצא בטווח הסכנה או לא.
שמחה יוסיפוב – קיבלתי את ההודעה באותו לילה ולשמחתי התברר שלא מדובר בהוספה של
אנטנות או תרנים ,התברר שרק החליפו אנטנה על ראש התורן.
האנטנות הללו נמצאות במקום עוד בטרם הקמת השכונה וע"פ היתר ויש להם היתר.
לא מזמן רצו להקים אנטנה נוספת והתנגדתי לכך ולכן הם עברו לשטח של קיסריה.
מאז שאני ראש העיר לא נתתי היתר להצבת אנטנות בישוב ,מאז כניסתי לתפקיד דאגתי לסילוק
קווי המתח הגבוה.
להצלחות יש הרבה אבות והכשלון יתום.
כל האנטנות הקיימות הינן בהיתר ,נתתי הנחייה למנכ"ל העירייה להגיש סקר קרינה.
לצערי מאחר ולא הייתי בעיר נבצר ממני להיות שם.
אני מבקש מהמנכ"ל לבצע את הבדיקה ולהגיש לי את התוצאות.
שלומי אבני – אני מבקש ממנכ"ל העירייה אם כן להגיש את הדו"ח עד סוף דצמבר .0310
שמחה יוסיפוב – אני לא עומד עם סטופר כנגד עובדי העירייה ,מנכ"ל העירייה התבקש לפעול
בנושא והוא יעשה זאת.
החלטה 2
המליאה מאשרת את הצעת ראש העירייה שמנכ"ל העירייה ידאג לביצוע בדיקות ניתור בהקדם,
תוצאות הבדיקה יוצגו בפני חברי מועצת העיר.
סעיף  – 1חניית משאיות בעיר – הצעת לסדר שלומי אבני ואלי אלפסי
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שמחה יוסיפוב – הסעיף התבקש ע"י שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – כבר בתחילת הקדנציות העלנו את הנושא ובעקבות זאת בוצע דיון בוועדת תחבורה
בה הובטח שהנושא יוסדר ע"י מנהל אגף שפ"ע הקודם.
עברו  0שנים מאז הדיון ההוא ובפועל דבר לא בוצע!
ולצערנו כמו החלטות נוספות אחרות הנושאים לא מטופלים ונשארים תקועים שנים רבות!
מה שקורה היום הוא שבכל יום רחובות העיר מלאים במשאיות אשר מעבר לכך שחנייתן
מצמצמת את מקומות החנייה באופן מהותי התופעה הזו מהווה סכנה בטיחותית ממעלה
ראשונה.
לפיכך אנחנו מעלים את ההצעה שוב ודורשים טיפול מיידי בנושא.
הצעת החלטה
ברחבי העיר יאותרו  0-0אתרים אשר ישמשו חנייה למשאיות וכמו כן יובהר לתושבים שאסור
להם להחנות את המשאיות בתוך העיר.
תוך חודש תוכנית ברורה תוצג למועצת העיר ע"י מנהל אגף שפ"ע!
אני מבקש שמנהל אגף שפ"ע יהיה נוכח בישיבת המועצה וכמו כן שהפרוטוקול מוועדת התחבורה
בה הנושא עלה לדיון יופץ לחברי המועצה (זה לא יהיה קשה מכיון שהוועדה בקושי התכנסה
בשנים האחרונות).
שמחה יוסיפוב – בנושא החנייה למשאיות בעבר עשינו ניסיון להשתמש במגרש החנייה ליד בית
ספר תיכון עתידים דבר שלא הצליח ,בעת ביקור שר התחבורה ניסינו להשיג הקצאת שטח בצומת
אור-עקיבא בכניסה לקניון אך החברה לפיתוח קיסריה התנגדה ,אני מנסה לצאת במהלך להקצות
שטח בגודל של  9דונם ליד פלנטה ולהשיג מימון ממשרד התחבורה להקמת מגרש מוסדר שינוהל
על ידי מינהלת אזור התעשייה תמורת תשלום כמובן.
אנו נדאג שמנהל אגף השפ"ע יאתר את כל המשאיות בעיר וידאג שיחנו את המשאיות רק שם,
אנחנו שמחים שאנחנו בונים כל הזמן בעיר הזאת כולל מגרש החנייה ליד מפעל בייגל.
לא כל יום ניתן לבנות חנייה שעולה בכסף רב ואני מקווה שנצליח בהקמת המגרש המסודר בצפון
הישוב.
החלטה 1
המליאה מאשרת את הודעת ראש העירייה ,בדבר הקצאת השטח הציבורי בצפון אזור התעשייה
הצפוני ויעודו למגרש חנייה למשאיות ,הביצוע עם קבלת תקציב מתאים ממשרד התחבורה.
סעיף  – 3אישור פרוטוקול מליאה מס' 2201/21
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול המליאה מס'  1110310במידה ואין לכם הערות.
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' .1110310
סעיף  – 4אישור הלוואה בגובה  2.21מיליון  ₪לרכישת מבנה ההסתדרות מחברת העובדים
שמחה יוסיפוב – משרד הפנים נענה לבקשתנו בהמשך להחלטה מס'  8בפרוטוקול  .110לעניין
רכישת מבנה ההסתדרות מחברת העובדים ,קיבלנו הצעה למתן הלוואה מבנק דקסיה ישראל
בע"מ כמפורט :תקופה  11שנה  ,סכום  1..1מיליון  , ₪ריבית עד  1..%קבועה (ללא הצמדה).
אבקשכם לאשר מימוש ההלוואה.
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כ"כ לאשר שיעבוד ההכנסות העצמיות ו1או מועברות (למעט הכנסות ממים ומביוב) בגובה
ההלוואה לטובת הבנק.
החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד את תנאי ההלוואה לעי"ל וכן מאשרים שיעבוד ההכנסות העצמיות ו1או
מועברות (למעט הכנסות ממים וביוב) בגובה ההלוואה לטובת הבנק.
סעיף  – 1אישור מימוש הלוואה בגובה  2.1מיליון  ₪עבור כיסוי גירעון ופיצוי פרישה
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר הלוואה בגובה של עד  1.1מיליון  ₪לטווח של  11שנה למטרת
כיסוי גירעון במסגרת תוכנית ההבראה.

ריבית עד 1..%קבועה מבנק דקסיה ישראל בע"מ.
כ"כ שיעבוד ההכנסות העצמיות ו1או מועברות בסכום ההלוואה לטובת הבנק (למעט הכנסות
ממים וביוב) ( 903אש"ח כיסוי גרעון  183אש"ח פיצוי פרישה).
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את תנאי ההלוואה לעי"ל וכן מאשרים שיעבוד ההכנסות העצמיות ו1או
מועברות בסכום ההלוואה לטובת הבנק (למעט הכנסות ממים וביוב).
סעיף  – 6אישור שינוי תב"ר משב"ש "השלמת פיתוח מרכז מוסיקה" סה"כ  61/אש"ח
שמחה יוסיפוב – אבקשם לאשר שינוי תב"ר משב"ש קיים בסך  133אש"ח שיעמוד כעת על 613
אש"ח בעקבות הגדלה שנתקבלה ממשב"ש עבור השלמת פיתוח במרכז המוסיקה.
שלומי אבני – חבל שמהנדס העירייה לא נמצא כאן בכדי לענות לשאלותינו למה בדיוק מיועד
התב"ר ובשל כך אני מתנגד לסעיף .6
החלטה 6
המליאה מאשרת הגדלת תב"ר משב"ש להשלמת פיתוח מרכז מוסיקה לסך  613אש"ח בהתנגדות
של שלומי אבני.
סעיף  – 2אישור תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 3121//להקמת פינות עבודה בבית ספר אולפנית"
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 01,033להקמת פינות עבודה
בבית ספר אולפנית".
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 01,033להקמת פינות עבודה בבית ספר
אולפנית".
סעיף  – 8אישור תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( ₪ 842444כולל השתתפות הרשות)
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המסתכם ב80,000 -
 ₪בחלוקה ₪ .6,333 :משרד התחבורה (שני תברים) וכן השתתפות העירייה בסך .₪ 8,000
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המסתכם ב₪ 80,000 -
בחלוקה ₪ .6,333 :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ו ₪ 8,000 -השתתפות העירייה.
סעיף  – 0פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 1402/01/21
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  0011310310שבו נתקבלה
החלטה להעברת תמיכה לגיל הזהב בגובה של  111אש"ח והעברה לאור לעולם בגובה  8אש"ח.
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החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  0011310310כמוצע.
סעיף  – 2/אישור פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום 1402/01/21
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשרת את פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום .0011310310
החלטה 2/
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום .0011310310
סעיף  – 22אישור דו"ח כספי לשנת  1/22החברה הכלכלית והחלטה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  0311של החברה הכלכלית וכן החלטה
חוזרת לפירוק החברה מרצון ומינוי מפרק לחברה עו"ד אבי רפאלי מהלשכה המשפטית.

עו"ד אריאל ארונוביץ – למעשה מדובר בהחלטה על פירוק עצמי ועל מינוי מפרק אסביר :אל מול
הקלות שבהקמת חברה ,הליך חיסולה הרבה יותר מורכב (בכדי להגן על בעלי מניות המיעוט
ועל נושי החברה)  ,בשעתו החליטה העירייה לפעול לחיסול החברה במשמע של הליך פירוק עצמי
אולם ,הליך כזה היה טעון ראשית כל החלטת דירקטוריון  ,אך מכיוון שלחברה לא היה
דירקטוריון רשום במרשם החברות היה צורך תחילה במינויו באישור המועצה ,הודעה על כך
לרשם החברות ובתיקון המרשם בהתאם.
הדירקטוריון המורכב מראש העירייה  ,מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה החליט על פירוק מרצון
וכעת החלטתו מובאת בפני אסיפת בעלי המניות (בעלי מניות החברה בהתאם למרשם החברות
הם ,מועצת העיר וראש העירייה) ,במידה ומועצת העיר תאשר את החלטת הדירקטוריון ימונה
עו"ד אבי רפאלי מלשכתי בהסכמתו ,למפרק ,יופקעו סמכויות הדירקטוריון והוא יפעל למימוש
יתרת נכסי החברה ככל שישנם ,לפירעון יתרת חובות העירייה ככל שישנם ויביא דו"ח בעניין
לאישור המועצה לקבלת החלטה סופית בדבר חיסול החברה ומחיקתה ממרשם החברות.
החלטה 22
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הכספי לשנת  0311של החברה הכלכלית וכן פירוק מרצון
ומינוי מפרק עו"ד אבי רפאלי מהלשכה המשפטית.
סעיף  – 21אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 30001/21
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת שמות מיום .01910310
החלטה 21
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מיום .01910310
סעיף  – 23אישור דו"ח חצי שנתי סקור ליום 3/0601/21
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את הדוח החצי שנתי הסקור ליום  , 031610310הדוח נדון
ואושר בועדת הכספים ביום .0111310310
החלטה 23
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח החצי שנתי הסקור ליום  031610310שנדון ואושר גם בועדת
הכספים ביום .0111310310
סעיף  – 24מינוי מ"מ ליו"ר ועדת מכרזים ומ"מ חבר בהעדר היו"ר
שמחה יוסיפוב – יו"ר ועדת מכרזים מר משה בן הראש עמוס בעבודה ונבצר ממנו לכנס את
הועדה ע"פ הצרכים ,בכדי שהועדה תפעל כשורה אבקשכם לאשר את מר אלי אנקונינה סגן ומ"מ
ראש העירייה כמ"מ יו"ר הועדה ואת מר יוסי כדורי סגן ראש העירייה כמ"מ חבר ועדה בהעדר
יו"ר הועדה.
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החלטה 24
המליאה מאשרת פה אחד בחירתו של מר אלי אנקונינה סגן ומ"מ ראש העירייה כמ"מ יו"ר
הועדה ואת מר יוסי כדורי סגן ראש העירייה כמ"מ חבר הועדה בהיעדר יו"ר הועדה.
סעיף  – 21פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום ( 2202/01/21אברהם כהן לא משתתף)
שמחה יוסיפוב – פרוטוקול הועדה להנחה במיסים הונח על שולחן העירייה.
החלטה 21
המליאה מאשרת את פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום  1.11310310שהונח על שולחנה.
סעיף  – 26העברת משק המים והביוב שבתחום הרשות לתאגיד מים וביוב
שמחה יוסיפוב – ממינהל המים והביוב ברשויות המקומיות הממונה על תאגידי מים וביוב
נתקבל מכתב אותו התבקשנו להביא לידיעת חברי העירייה בנוגע להעברת משק המים והביוב
בתחום הראשות המקומית לתאגיד מים וביוב וכך עשינו.
החלטה 26
המליאה מאשרת קבלת מכתב משק המים והביוב ,העברת משק המים והביוב שבתחום הרשות
לתאגיד מים וביוב.
סעיף  – 22קריאת בית כנסת על שם אברהם שלומי ז"ל
שמחה יוסיפוב – אנו אמורים לבנות בית כנסת בשכונת היובל ,משפחת שלומי אברהם ז"ל פנו
אלי בהצעה לתרום  133אש"ח וספר תורה בכדי שבית הכנסת יקרא ע"ש שלומי אברהם ז"ל
שנפטר לאחרונה ,הוא היה ממקימי הישוב שסייע רבות לתושבים נזקקים ולדעתי היענות חיובית
לפנייה תהיה הולמת ביותר.
אברהם כהן – הדברים האלו מאוד מרגשים וצריך לכבד את זכרם של ותיקי הישוב.
אלי אנקונינה – בעבר היו פניות וחיפושים לגבי תורמים שיסייעו להקים מקווה ,היינו מוכנים
לקרוא שמות על כל תורם וכל הכבוד למשפחת שלומי שבאה ומציעה זאת.
יוסי כדורי – הכרתי אישית את האדם ואני חושב שמגיע לו שיונצח בזכות צניעותו ענוותו וגמילות
החסד שעשה ולא בגלל תרומת המשפחה.
יצחק תורג'מן – ברצוני לברך על כך שהולכים לקרוא בית כנסת ע"ש אברהם שלומי ז"ל.
הריני לציין בזאת שמאז שאני באופוזיציה יש גם אוזן קשבת לכל פניותיי.
החלטה 22
המליאה מאשרת פה אחד קריאת בית הכנסת שיבנה בשכונת היובל ע"ש שלומי אברהם ז"ל.
סעיף  – 28אישור תוכנית פיתוח לשנת  – 1/21רזרבת שר הפנים
שמחה יוסיפוב – פנה אלי עוזר השר והציע לי לקבל מענק או תקציב פיתוח מרזרבת שר הפנים ,
החלטתי ללכת על תקציבי פיתוח ולא מענק ולכן קיבלנו  833אש"ח בחלוקה הר"מ:
שם הפרוייקט
תשתיות בשכונת בן גוריון
שיפוץ חזות מרכז מסחרי בישוב הישן
תכנון
שדרוג כיכר ע"ש גילי שרון

הסכום
 633אש"ח
 83אש"ח
 .3אש"ח
 13אש"ח

החלטה 28
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר פנים מרזרבת שר הפנים כמוצע.
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סעיף  – 20הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 221 -אש"ח ל 11/ -אש"ח
שמחה יוסיפוב – אבקשכם להגדיל תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003 -אש"ח שאם לא
כן לא נוכל לבנות את הגנים בזמן.
החלטה 20
המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003 -אש"ח.

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

סעיפים והחלטות הפרוטוקול –  2101/21מיום202201/21
פירוט הסעיף

החלטה

שמחה יוסיפוב –אבקשכם לאשר תברים נוספים:
( .)1אישור תוכנית פיתוח לשנת  – 0310רזרבת שר.
( .)0חיסול החברה הכלכלית מרצון ומינוי מפרק עו"ד אבי רפאלי.
( .)0הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003-אש"ח.
סעיף  – 2בדיקת קרינה בכלל ובקרבת אנטנות סלולריות בפרט ברחבי העיר –
הצעה לסדר יום שלומי ואלי (אלי אנקונינה לא משתתף)

החלטה מקדימה
המליאה מאשרת הוספת הסעיפים לסדר יום.

מס'
החלטה

המליאה מאשרת את הצעת ראש העירייה שמנכ"ל העירייה ידאג לביצוע בדיקות ניתור
בהקדם ,תוצאות הבדיקה יוצגו בפני חברי מועצת העיר.

0

סעיף  – 1חניית משאיות בעיר – הצעת לסדר שלומי אבני ואלי אלפסי

המליאה מאשרת את הודעת ראש העירייה ,בדבר הקצאת השטח הציבורי בצפון אזור
התעשייה הצפוני ויעודו למגרש חנייה למשאיות ,הביצוע עם קבלת תקציב מתאים ממשרד
התחבורה.

0

סעיף  – 3אישור פרוטוקול מליאה מס' 1110310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' .1110310

0

סעיף  – 4אישור הלוואה בגובה  1..1מיליון  ₪לרכישת מבנה ההסתדרות מחברת
העובדים

המליאה מאשרת פה אחד את תנאי ההלוואה לעי"ל וכן מאשרים שיעבוד ההכנסות
העצמיות ו1או מועברות (למעט הכנסות ממים וביוב) בגובה ההלוואה לטובת הבנק.

1

סעיף  – 1אישור מימוש הלוואה בגובה  1.1מיליון  ₪עבור כיסוי גירעון ופיצוי
פרישה

המליאה מאשרת פה אחד את תנאי ההלוואה לעי"ל וכן מאשרים שיעבוד ההכנסות
העצמיות ו1או מועברות בסכום ההלוואה לטובת הבנק (למעט הכנסות ממים וביוב).

6

סעיף  – 6אישור שינוי תב"ר משב"ש "השלמת פיתוח מרכז מוסיקה" סה"כ 613
אש"ח

המליאה מאשרת הגדלת תב"ר משב"ש להשלמת פיתוח מרכז מוסיקה לסך  613אש"ח
בהתנגדות של שלומי אבני.

.

סעיף  – 2אישור תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 01,033להקמת פינות עבודה בבית
ספר אולפנית"

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר משרד החינוך בסך " ₪ 01,033להקמת פינות עבודה בבית
ספר אולפנית".

8

סעיף  – 8אישור תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ( ₪ 80,000כולל
השתתפות הרשות)

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המסתכם ב₪ 80,000-
בחלוקה ₪ .6,333 :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ו ₪ 8,000 -השתתפות העירייה.

9

סעיף  – 0פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 0011310310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  0011310310כמוצע.

13

סעיף  – 2/אישור פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום 0011310310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום .0011310310
המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת מלגות שיקום שכונות מיום .0011310310

11

סעיף  – 22אישור דו"ח כספי לשנת  0311החברה הכלכלית והחלטה על פירוק
מרצון ומינוי מפרק

המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הכספי לשנת  0311של החברה הכלכלית וכן פירוק
מרצון ומינוי מפרק עו"ד אבי רפאלי מהלשכה המשפטית.

10

סעיף  – 21אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 01910310

המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מיום .01910310

סעיף  – 23אישור דו"ח חצי שנתי סקור ליום 031610310

המליאה מאשרת פה אחד את הדוח החצי שנתי הסקור ליום  031610310שנדון ואושר גם
בועדת הכספים ביום .0111310310
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סעיף  – 24מינוי מ"מ ליו"ר ועדת מכרזים ומ"מ חבר בהעדר היו"ר

המליאה מאשרת פה אחד בחירתו של מר אלי אנקונינה סגן ומ"מ ראש העירייה כמ"מ יו"ר
הועדה ואת מר יוסי כדורי סגן ראש העירייה כמ"מ חבר הועדה בהיעדר יו"ר הועדה.

סעיף  – 21פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום ( 1.11310310אברהם כהן לא
משתתף)

המליאה מאשרת את פרוטוקול הועדה להנחה במיסים מיום  1.11310310שהונח על
שולחנה.

סעיף  – 26העברת משק המים והביוב שבתחום הרשות לתאגיד מים וביוב

המליאה מאשרת קבלת מכתב משק המים והביוב ,העברת משק המים והביוב שבתחום
הרשות לתאגיד מים וביוב.

סעיף  – 22קריאת בית כנסת על שם אברהם שלומי ז"ל

המליאה מאשרת פה אחד קריאת בית הכנסת שיבנה בשכונת היובל ע"ש שלומי אברהם
ז"ל.

סעיף  – 28אישור תוכנית פיתוח לשנת  – 0310רזרבת שר הפנים

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר פנים מרזרבת שר הפנים כמוצע.

סעיף  – 20הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003 -אש"ח

המליאה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר תיכנון גני ילדים מ 110 -אש"ח ל 003 -אש"ח.
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