עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 14/2015
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה בסבב טלפוני ביום רביעי יא' בטבת
התשע"ו ה 23/12/2015-בשעה 13:00
פורום :מליאה
מקום :עירייה
נכחו מחברי הפורום:
מר יעקב אדרי  -ראש העירייה
מר שלומי אבני  -מ"מ ראש העירייה
מר יוסי כדורי  -סגן ראש העיר
מר ארקדי גדילוב  -סגן ראש העיר
מר שמחה יוסיפוב  -חבר עירייה
מר אבניל אליזרוב  -חבר עירייה
מר אלי אנקונינה  -חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב  -חבר עירייה
מר גולן מסיקה  -חבר עירייה
מר אברהם כהן  -חבר עירייה
מר יצחק תורגמן  -חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי  -חברת עירייה
מר רמי ראובן  -חבר עירייה
סדר יום:
חוות דעת בנושא הועדה המקצועית לפי נוהל תמיכות מיום  – 23/12/2015לעניין
העברת  ₪ 75,000למתנ"ס בית מירלמן במסגרת נוהל תמיכות על חשבון תקציב
תמיכות .2016
בעד –יעקב אדרי  ,שלומי אבני ,יוסי כדורי ,אילזירוב אבניל ,אלי אנקונינה ,אברהם כהן,
ילנה זסלבסקי ,שמחה יוסיפוב ,יוסי פייאסרוב ,גולן מסיקה ,ארקדי גדילוב ,רחמים (רמי)
ראובן ,יצחק תורג'מן הגיש מכתב ובו ביקש להצביע בעד .13 -
ארקדי גדילוב – אני מאשר ע"פ החוק ובלבד שהכסף יועבר לתשלומי שכר בלבד.
יחד עם זאת מבקש לקיים דיון בנושא המתנ"ס בישיבת המליאה הקרובה.
רחמים (רמי) ראובן – גם אני מאשר ע"פ החוק ובלבד שהכסף יועבר לתשלומי שכר
בלבד.
יחד עם זאת מבקש לקיים דיון בנושא המתנ"ס בישיבת המליאה הקרובה.
יוסי כדורי – אשמח לעזור בכל דרך שהינה חוקית לשם העברת התמיכה כדי שהמתנ"ס
יפתח שוב והחוגים ימשיכו להתנהל כסדרם  ,חשוב מאוד שהמשכורות ישולמו לעובדים
מהר ככל הניתן ,כמו שנאמר טוב מאוחר ומאשר בכלל לא ,יש פעילות ענפה במתנ"ס
ואסור לפגוע בפעילות זו ,אני בעד העברת התמיכה.
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אבניל אילזירוב – מאשר ע"פ החוק ובלבד שהכספים יועברו לתשלומי שכר בלבד,
מבקש לקיים דיון בנושא המתנ"ס בישיבת המליאה.
גולן מסיקה – בעד העברה כספית ע"פ החוק ובתנאי שהכסף יועבר לתשלום משכורות.
ילנה זסלבסקי – בעד העברה ובתנאי שבשבוע הבא יתקיים דיון במליאה בנושא
המתנ"ס.
שמחה יוסיפוב – בעד העברה כי חשוב שעובדי המתנ"ס יקבלו משכורת.
יצחק תורג'מן – הגיש מכתב ובו ביקש להצביע בעד העברת התמיכה ובעד קיום דיון
בנושא הנהלת המתנ"ס ובתנאי שההעברה מיועדת לתשלום שכר לעובדים ושההעברה
ע"פ החוק.
בכבוד רב
רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

יעקב אדרי
ראש העירייה
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