עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר

פרוטוקול 1610311
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יא' בכסלו התשע"ב ה 111010311 -בשעה
 18:03בעירייה.
נוכחים:
מר שמחה יוסיפוב – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – סגן מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר מיכאל גרוסמן – חבר מועצת העיר
מר אלכסנדר זרצקי – חבר מועצת העיר
מר משה בן הראש – חבר מועצת העיר
מר אברהם כהן – חבר מועצת העיר
מר שלומי אבני – חבר מועצת העיר
מר אלי אלפסי – חבר מועצת העיר
חסרים:
מר איליזרוב אבניל – סגן ראש העירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר מועצת העיר
מר ארקדי גדילוב – חבר מועצת העיר
ד"ר זאב שיפרין – חבר מועצת העיר
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 לשעבר
סדר יום:
( .)1יד לבנים באור-עקיבא – הצעה לסדר יום.
( .)2מתן נציגות לאופוזיציה במינהלת אזור התעשייה – הצעה לסדר יום
( .)3אישור פרוטוקול מליאה  1102/11 ,1302/11ו.1102/11 -
( .)1דו"ח רבעוני .1-102/11
( .)1תוכנית תנופה  – 2/11תב"ר משרד השיכון.
( .)6תב"ר שיקום שכונות שיפוץ בתים קנדי  772ושז"ר ( 7/7בלפור .)611
( .)7תוכנית הבראה.
( .)7ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
( .)1מינוי נציג הרשויות לחוק הוד"ל.
( .)1/קריאת מחלף אור-עקיבא ע"ש יונתן (יוני) נתניהו ז"ל.
( .)11פרוטוקול ועדה להנחה במיסים מס'  26מיום .101102/11
שמחה יוסיפוב – בתחילת הישיבה אבקשכם לאשר העלאת סעיף של עידכון מסגרות אשראי.
החלטה
המליאה מאשרת העלאת סעיף נוסף לסדר יום והוא אישור מסגרות אשראי לשנת .2/12
שלומי אבני – מעלה את נושא ניסיון התקיפה של נערה באור-עקיבא על ידי מסתנן עבודה ומבקש
להעלות את הסעיף לסדר יום.
שמחה יוסיפוב – מתנגד להעלאת הסעיף לסדר יום.
מקריא מכתב מטעמו שנשלח לראש הממשלה ולכל שרי הממשלה וחברי הכנסת שבקואליציה
בנוגע למסתנני העבודה המגיעים לאור-עקיבא  ,אני איתכם בנושא זה וילדנו חשובים לכולנו.
רחוב רוטשילד  ,1מיקוד  ,03633טל'  ,30-613883010פקס ,30-6138830
אתר העירייהwww.orakiva.muni.il :

עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר

שלומי אבני – ברצוני לברך את ראש העירייה על מכתב זה ,ואני רוצה להגיד לראש העיר ולכל
חברי המועצה היושבים פה שאם נחכה לכך שיפתרו לנו את הבעיה הזו מלמעלה אנחנו נמצא את
עצמנו מחכים ומחכים כאשר יש אפשרות לבצע מספר פעולות מיידיות על מנת להתמודד עם
הסיטואציה הנוכחית.
לפני כשנה העלנו הצעה לסדר בנושא ובהצעה פירטנו מהן הפעולות אותן ניתן לבצע אז וכמו כן
מחר בבוקר.
אם לא נחליט על ביצוע של פעולות מסויימות במסגרת החוק בכפוף להתייחסותו והמלצתו של
היועץ המשפטי אנחנו לא מממשים את האחריות שקיבלנו מהתושבים.
שמחה יוסיפוב – כל מה שביקשתם בבקשתכם הרי מדובר בפעילויות שאינן חוקיות חד וחלק.
ראש עיריית חיפה מעמיס אותם על אוטובוסים ומוציא אותם אל מחוץ לישוב אך בערב הם
חוזרים ולעירייה שלנו אין משאבים כמו עיריית חיפה.
בנושא הטרדת הנערה עוד הערב אטפל בזה אישית מול מפקד משטרת חדרה.
יוסי כדורי – מציע לקיים ישיבה נפרדת לנושא זה.
אברהם כהן – שלומי ואלי אלפסי ,אתם מתלוננים וזורקים דברים כאילו חברי העירייה כאן לא
איכפת להם והדבר הזה מעליב מאוד ,כל מה שאנחנו עושים כאן למען תושבי אור-עקיבא לא
נעשה בכל מקום בארץ ,אנחנו צריכים לנקוט בצעדים ע"פ החוק בלבד.
עו"ד אריאל ארונוביץ – ע"פ מה ששמעתי מכם מדובר בפגיעה בצנעת הפרט וזה לא דבר חוקי.
שמחה יוסיפוב – אנחנו נכנסים לישיבה ולדיון בסעיפים השונים.
סעיף  – 1יד לבנים באור-עקיבא – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
שלומי אבני – נכון להיום הסיטואציה הקיימת ליד בית הכנסת היא לא נעימה והמצב כפי שהוא
לא נורמלי ,החצר שם מוזנחת והצעתנו מדברת על מתן פתרון מיידי ולהלן הצעתנו:
( .)1הקצאת משאבים מיידית להקמת יד לבנים בעיר בשנת העבודה הקרובה.
( .)2העברת מכתב התנצלות בשם העירייה על ההתנהלות הלא תקינה בנושא רגיש שכזה.
( .)3כינון ועדת זיכרון אשר תורכב מאנשי עירייה ,חברי מועצה ,משפחות שכולות ונציגי ציבור –
הועדה תדון בדרכים להנצחת חללי מערכות ישראל ומערכות הביטחון בדרכים שונות ,כמו כן
ועדה זו תהווה ועדת היגוי אשר תלווה את הנושא ותתכנס במועדים קבועים לאורך השנה.
הועדה שתוקם תהיה ועדה שתסייע לעירייה בנושא חשוב זה.
שמחה יוסיפוב – ראשית אני שמח שהקצתי את המבנה ברחוב הרב קוק לטובת יד לבנים.
עשרות שנים לא היה בית עבור יד לבנים ,יש לנו תוכניות במסגרת מתחם מגור ,דאגתי שהמקום
ישופץ במסגרת התקנון.
חשוב לי נושא זה ,את הטקסים אנו מקיימים בהיכל התרבות ובבית העלמין ויחד עם זאת עלינו
לבנות בית יד לבנים  ,הכנו את התוכניות עבור מבנה יד לבנים ומוזיאון ואנו מנסים לאתר תרומה
להקמת יד לבנים והמוזיאון.
סגרנו עם משרד הביטחון אגף השיקום ,שיסייעו בידנו לשפץ את המבנה ברחוב הרב קוק.
לא מקובל להשמיץ את העירייה ואותי כראש העירייה ,ובסוף זה יפגע בכם לידיעתכם הקמנו ועד
מנהל לבית יד לבנים ואקריא לכם את הרכב הועדה שנבחרה וזאת ע"פ החוק כך שאין בכוונתי
להקים ועדה נוספת.
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שלומי אבני – מבקש להיות מזומן לישיבה עם נציג משרד הביטחון בנושא יד לבנים.

החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בדבר הועד המנהל של יד לבנים כפי שהוקם
ואושר במליאה.
סעיף  – 0מתן נציגות לאופוזיציה במינהלת אזור התעשייה – הצעה לסדר יום
שמחה יוסיפוב – הסעיף הועלה על ידי שלומי אבני ואלי אלפסי.
אלי אלפסי – אנחנו פנינו בבקשה לקבל אפשרות לעיין במסמכי המינהלת אך נעננו בשלילה ועל כן
פנינו בבקשה לקבל נציג אופוזיציה במינהלת.
שמחה יוסיפוב – אני כיו"ר המינהלת ממלא את מקומו של מנכ"ל המינהלת שהתפטר.
אנו לא עושים שום שינוי בהרכב המינהלת  ,אנו נביא בפניכם כל שנה את הדוחות של המינהלת ,
אנחנו הולכים לבחור אחד מ 3 -משרדי אדריכלים גדולים לתיכנון האזור החדש שסופח מבנמיניה.
הצעתי היא להוריד מסדר יום.
אלי אלפסי – לא קיבלנו יצוג הולם כנציגי אופוזיציה בתאגיד זה.
עו"ד אריאל ארונוביץ – נציגים בועדות השונות ולא בתאגידים.
אלי אלפסי – אם אנחנו לא שם אז אין שקיפות בכלל.
שלומי אבני – אבקש מאריאל לבדוק את הנושא.
אלי אלפסי – הצעתנו היא למנות את שלומי אבני כנציג העירייה במנהלת.
שמחה יוסיפוב – מאחר וכבר מיננו את חברי הדירקטוריון של המינהלת מציע להוריד מסדר יום.
החלטה 0
בעד הצעת ראש העירייה להוריד מסדר יום 7 -
בעד ההצעה של שלומי אבני ואלי אלפסי – 2
יוסי כדורי – משה ביטון מבקש לומר מספר מילות פרידה.
משה ביטון – ברצוני להודיע לכולם שלא עזבתי בשל חילוקי דעות עם ראש העירייה או גורמים
אחרים ,החלטתי לעזוב בשל תפקיד שאליו נבחרתי בעיריית הרצליה ,עשיתי כל מה שהיה
ביכולתי למען שיפור איכות הסביבה גם אם לעיתים היו ויכוחים פה ושם  ,מאחל המשך הצלחה
לאור-עקיבא.
אברהם כהן – אני אחד הגורמים שהייתי מעורב בנושא של משה ביטון שהתמודד על תפקיד
בעיריית הרצליה והוא נבחר מתוך כ 3/ -מועמדים ,מאחל לו הצלחה בתפקידו ובדרכו החדשה.
יוסי כדורי – ברצוני לברך את משה ביטון לרגל מינויו לתפקיד החדש  ,כי הוא עשה יש מאיין.
אלי אלפסי – מאז היכרותי את משה ביטון הוא דחף ועשה מהפך בכל תחום של איכות הסביבה,
מוטמנים כלובי קרטונים ועוד ,ניתן לציין את השקעתו שתיקח אותנו קדימה ,אם משה מחליט
לחזור בתוך שבועיים אזי טוב שאם לא כן צריך לבחור מחליף שמשה יחפוף עם המנהל החדש את
האגף.
רחוב רוטשילד  ,1מיקוד  ,03633טל'  ,30-613883010פקס ,30-6138830
אתר העירייהwww.orakiva.muni.il :

עיריית אור עקיבא
לשכת ראש העיר
שמחה יוסיפוב – מי שקלט את משה ביטון זה אני ,בעיני איכות הסביבה לא פחות חשוב
מהחינוך ,לעבוד בהרצליה זה לא כמו לעבוד באור-עקיבא ,אני בטוח שמשה יצליח בהרצליה.
כאשר רחל מתוקי הודיעה לי על בחירתה לתפקיד במשרד החינוך בחיפה הודעתי לה שקיבלתי
זאת לא קל אך עתידה וקידומה חשובים ביותר.

מאחל למשה הצלחה בתפקידו החדש.
בשלב זה משה ביטון ביקש לצאת לחופשה ללא תשלום.
אלי אנקונינה – עלי לציין את משה ביטון שדאג לעובדיו ונלחם על זכויותיהם ועל מנת לא לפגוע
בהם מצטרף לברכות ומאחל הצלחה בהמשך.
סעיף  – 0אישור פרוטוקולים של המליאה  1010311 , 1010311ו1110311 -
שמחה יוסיפוב – הפרוטוקולים נשלחו אליכם ואבקשכם לאשר אותם במידה ואין לכם הערות.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של המליאה מס'  1102/11 , 1302/11ו.1102/11 -
סעיף  – 0דו"ח רבעוני 1 – 110311
שמחה יוסיפוב – הדו"ח הרבעוני  1- 102/11נשלח אליכם ואבקש אישורכם.
שלומי אבני – מבקשים התייחסות הגזבר לנושא של הגרעון.
יעקב כהן – הגרעון הגיע ל 6.2 -מיליון .₪
הגרעון נובע משני פרמטרים.
( 3 .)1מיליון  ₪בנושא רכישת מים ממקורות.
שמחה יוסיפוב – אתערב בדברי הגזבר ,כי ,מאחר ולא הקמנו תאגיד ביוב ומים שלא באשמתנו
בשל התנגדויות של רשויות מסביב וכתוצאה מכך קיבלנו קנס של תשלום  ₪ 2לכל קוב מים,
הקנס הזה למעשה גורם לנו לגרעון של  3מיליון  ₪המיועדים לקרן שיקום.
כאשר העירייה באם תקים תאגיד או יתקבל פטור הכסף הזה ינתן לעירייה ,מדובר בכסף של
העירייה שיוחזר אליה.
היינו אצל שר הפנים הוא אמר חד משמעית לפטור את אור-עקיבא מהקמת תאגיד מים.
יעקב כהן – לגבי הגרעון של  3.2מיליון  ₪זה בשל חוסר הקפדה בגבייה בשל חילופי מנהלים ועוד.
שמחה יוסיפוב – יעד הגבייה היה ריאלי ביותר והיינו עומדים בו אם היינו נוקטים בפעולות כבר
מתחילת השנה.
שלומי אבני – מה צפי הגרעון עד סוף השנה?
יעקב כהן – אני חושב שהגרעון יהיה אותו גרעון.
אני מאמין במנהל החדש כי תיגברנו את עובדי המחלקה וקיימת שם עבודה טובה.
שמחה יוסיפוב – אני אומנם התרעתי בתחילת השנה ודרשתי לנקוט בצעדים שלא מומשו  ,אני
מקווה שהדברים ישתפרו בהקדם.
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שלומי אבני – העלנו בקשה במליאה שלגבי כל חיוב שנעשה בטעות או בשגגה ישלח מכתב
התנצלות לאותם אזרחים האם זה נעשה?
יעקב כהן – אני אבדוק נושא זה.
אלי אלפסי – השבוע הייתי עד עם רחמים בגבייה בנוגע לאישה שחוייבה בסכום של  ₪ 7//בשל
טעות קריאה ,מדובר באישה חולנית שנתבקשה ללכת לעשות את הקריאה בעצמה וצריך למצוא
פתרון לבעיה זו.

יעקב כהן – לוקח את ההערה לתשומת ליבי.
אלי אלפסי – ברצוני לציין לשבח ולברך את העירייה שלקחה על עצמה את האחריות לבצע
חצרנות ועלי לציין שהדבר הוא חשוב ,יפה ומראה את איכות הסביבה והחשיבות.
החלטה 0
המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לתקופה .1-102/11
סעיף  – 1תוכנית תנופה  – 0311תב"ר משרד השיכון
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר הזמנת שירותים במסגרת תוכנית "תנופה" –  2/11על בסיס
הסכם עם משרד הבינוי והשיכון בגובה של . ₪ 1//,237
החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את תוכנית תנופה  2/11על בסיס תב"ר והסכם עם משרד השיכון
"תנופה  "2/11בסך של .₪ 1//,237
סעיף  – 6תב"ר שיקום שכונות שיפץ בתים קנדי  110ושזר 831
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר תב"ר שיקום שכונות בגובה של  111אלפי .₪
מאחר וסכום זה אינו מספיק לשני בלוקים אלו ,אנו נשפץ את בלוק  772בקנדי וכן בלוק נוסף
ברחוב בלפור בלוק  , 611בנושא של שז"ר בכל מקרה תוכנית פינוי בינוי מתקדמת יפה מאוד.
החלטה 6
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר שיקום שכונות לשיפוץ בתים בסך  111אש"ח עבור שיפוץ בלוק
 772בקנדי וכן בלוק  611ברחוב בלפור  21%השתתפות העירייה מהיטלי השבחה.
סעיף  – 1תוכנית הבראה
שמחה יוסיפוב – אני רק מודיע שעיריית אור-עקיבא הולכת על תוכנית הבראה ,כאשר נגבש את
התוכנית נביא אותה בפניכם ,זוהי הכרזה בלבד ,שר הפנים הבטיח לסייע לאור-עקיבא וזה יעשה
במסגרת זו.
אלי אלפסי – מבקש לעשות מאמץ שלא לפגוע בעובדי העירייה.
שמחה יוסיפוב – בשלב זה מדובר בהכרזה בלבד וכאשר יהיו נתונים בידנו נביא אותם בפניכם.
החלטה 1
המליאה מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר הכרזה על תוכנית הבראה פה אחד.
סעיף  – 8ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
שמחה יוסיפוב – אנו מחוייבים להקים ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ,הרכב הועדה
המוצע :אלי אנקונינה – יו"ר  ,רחמים צאלח – חבר ועדה ,ואלי אברג'ל – חבר ועדה.
החלטה 8
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המליאה מאשרת פה אחד הקמת "ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור".
יו"ר הועדה – אלי אנקונינה וחברי הועדה – רחמים צאלח ואלי אברגל.
סעיף  – 1מינוי נציג הרשויות לחוק הוד"ל
שמחה יוסיפוב – קיבלנו מכתב פנייה ממשרד הפנים לגבי נציג העירייה לחוק הוד"ל ,מאחר ואני
כבר מ"מ בועדה המחוזית ,אבקשכם לאשר אותי כנציג העירייה בועדת הודלי"ם.
אלי אלפסי – אני מבקש להציע את שלומי אבני כנציג העירייה בועדה זו.
החלטה 1
–7
בעד הצעתו של ראש העירייה לבחור בו כנציג העירייה בועדת הוד"ל
בעד הצעתו של אלי אלפסי לבחור בשלומי אבני כנציג העירייה (אבני ואלפסי) 2 -

סעיף  – 13קריאת מחלף אור-עקיבא ע"ש יונתן (יוני)נתניהו ז"ל
שמחה יוסיפוב – ברצוני לבקש מכם לאשר קריאת מחלף של אור –עקיבא על שמו של יוני נתניהו
שחייו נקטפו במבצע אנטבה בעת שחילץ את החטופים.
הודעתי לראש הממשלה על כוונתנו והוא אמור לי שריגשתי אותו בעניין הכוונה לקרוא מחלף זה
על שמו של אחיו יוני ז"ל.
החלטה 13
המליאה מברכת ומאשרת פה אחד קריאת מחלף אור-עקיבא ע"ש יונתן (יוני) נתניהו ז"ל.
סעיף  – 11פרוטוקול ועדה להנחה במיסים מס'  06מיום 111110311
שמחה יוסיפוב – פרוטוקול הועדה נשלח אליכם והונח על שולחן העירייה ,לאישורכם.
החלטה 11
המליאה מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחה במיסים מס'  26מיום .101102/11
סעיף  – 10אישור מסגרות אשראי לשנת 0310
שמחה יוסיפוב – אבקשכם לאשר את מסגרות האשראי לשנת  2/11בפירוט הבא:
הערות
אלפי ₪
בנק
הלוואת שעה
6//
דקסיה
במסגרת חח"ד
3,1//
דקסיה
במסגרת חח"ד
2,///
מזרחי
במסגרת חח"ד
2,1//
פועלים
8,633
סה"כ
כ"כ משעבדים את ההכנסות העצמיות לטובת הבנק (לפי סעף  )2/1בגובה ההלוואה.
החלטה 10
המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות האשראי לשנת  2/12כמבוקש ובפירוט הבא:
הערות
אלפי ₪
בנק
הלוואת שעה
6//
דקסיה
במסגרת חח"ד
3,1//
דקסיה
במסגרת חח"ד
2,///
מזרחי
במסגרת חח"ד
2,1//
פועלים
8,633
סה"כ
כמו כן מאשרים לשעבד את ההכנסות העצמיות לטובת כל בנק (לפי סעיף  )2/1בגובה
ההלוואה0מסגרת.
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בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל

שמחה יוסיפוב
ראש העירייה

סעיפים והחלטות הפרוטוקול –  1610311מיום 111110311
פירוט הסעיף

החלטה

מס'
החלטה

העלאת סעיף נוסף לסדר יום :אישור מסגרות אשראי לשנת 0310

המליאה מאשרת העלאת סעיף נוסף לסדר יום והוא אישור מסגרות אשראי לשנת
.2/12

החלטה
מקדימה

סעיף  – 1יד לבנים באור-עקיבא – הצעה לסדר יום

המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בדבר הועד המנהל של יד
לבנים כפי שהוקם ואושר במליאה.

1

סעיף  – 0מתן נציגות לאופוזיציה במינהלת אזור התעשייה – הצעה לסדר יום

בעד הצעת ראש העירייה להוריד מסדר יום 7 -
בעד ההצעה של שלומי אבני ואלי אלפסי – 2

2

סעיף  – 0אישור פרוטוקולים של המליאה  1010311 , 1010311ו1110311 -

המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים של המליאה מס' 1102/11 , 1302/11
ו.1102/11 -

3

סעיף  – 0דו"ח רבעוני 1 – 110311

המליאה מאשרת פה אחד את הדוח הרבעוני לתקופה .1-102/11

1

סעיף  – 1תוכנית תנופה  – 0311תב"ר משרד השיכון

המליאה מאשרת פה אחד את תוכנית תנופה  2/11על בסיס תב"ר והסכם עם
משרד השיכון "תנופה  "2/11בסך של .₪ 1//,237

1

סעיף  – 6תב"ר שיקום שכונות שיפץ בתים קנדי  110ושזר 831

המליאה מאשרת פה אחד תב"ר שיקום שכונות לשיפוץ בתים בסך  111אש"ח
עבור שיפוץ בלוק  772בקנדי וכן בלוק  611ברחוב בלפור  21%השתתפות העירייה
מהיטלי השבחה.

6

סעיף  – 1תוכנית הבראה

המליאה מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר הכרזה על תוכנית הבראה פה
אחד.

7

סעיף  – 8ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

המליאה מאשרת פה אחד הקמת "ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור".
יו"ר הועדה – אלי אנקונינה וחברי הועדה – רחמים צאלח ואלי אברגל.

7

סעיף  – 1מינוי נציג הרשויות לחוק הוד"ל

–7
בעד הצעתו של ראש העירייה לבחור בו כנציג העירייה בועדת הוד"ל
בעד הצעתו של אלי אלפסי לבחור בשלומי אבני כנציג העירייה (אבני ואלפסי) 2 -

1

סעיף  – 13קריאת מחלף אור-עקיבא ע"ש יונתן (יוני)נתניהו ז"ל

המליאה מברכת ומאשרת פה אחד קריאת מחלף אור-עקיבא ע"ש יונתן (יוני)
נתניהו ז"ל.

1/

סעיף  - 11פרוטוקול ועדה להנחה במיסים מס'  06מיום 111110311

המליאה מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחה במיסים מס'  26מיום .101102/11

11

סעיף  – 10אישור מסגרות אשראי לשנת 0310

המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות האשראי לשנת  2/12כמבוקש ובפירוט
הבא:
הערות
אלפי ₪
בנק
הלוואת שעה
6//
דקסיה
במסגרת חח"ד
3,1//
דקסיה
במסגרת חח"ד
2,///
מזרחי
במסגרת חח"ד
2,1//
פועלים
8.633
סה"כ

12

כמו כן מאשרים לשעבד את ההכנסות העצמיות לטובת כל בנק (לפי סעיף )2/1
בגובה ההלוואה0מסגרת.
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