עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 03/2015
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ל' בשבט התשע"ה ה 19/2/2015 -בשעה
 18:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
חסרים:
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
סדר יום:
( .)1בקשה לתיקון בפרוטוקול  1/2015סעיף  – 1גולן מסיקה.
( .)2בניית מבנה לצרכים ולפעילות למגזר החרדי – הצעה לסדר יום  -יצחק תורג'מן.
( .)3אישור הגדלת תב"ר משרד הפנים "התאמת מבנה ליחידות העירייה" –  700אש"ח.
( .)4אישור תב"ר "תנופה  "2014משרד הבינוי – .₪ 82,627
( .)5אישור שינוי תברי"ם של הפיס עבור הצטיידות בית ספר עתידים.
( .)6אישור דו"ח רבעוני מס'  3לשנת  2014שנדון בועדת הכספים ביום .27/1/2015
( .)7אישור יו"ר מנהלת אזור התעשייה.
( .)8אישור מחזיקי תיק צעירים.
( .)9אישור מחזיקי תיק נוער.
( .)10בחירת מחזיק תיק קליטה.
( .)11אישור מתן שם למקווה בשכונת היובל.
( .)12אישור פרוטוקול ועדת ספורט מיום .3/2/2015
מ"מ ראש העירייה מר שלומי אבני נאלץ לעזוב את הישיבה בגין אירוע שקשור לעבודתו ,הפקיד מכתב
שהוא בעד כל הסעיפים שבסדר יום.
יעקב אדרי – אבקש להוסיף שני סעיפים לדיון:
( .)1פינוי ובינוי בשז"ר.
( .)2ניהול המתנ"ס.
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת פה אחד הוספת הסעיפים לסדר יום.
פינוי בינוי שז"ר
יעקב אדרי –ברצוני להודיעכם שתכנית פינוי ובינוי בשז"ר אושרה למתן תוקף בועדה המחוזית ,הועדה
שמינתה העירייה לנושא פינוי בינוי חתמה על הסכם משפטי עם חברת נסא בתאריך  5/2/2015ובו יש
פירוט של ההתחייבות של החברה ,חברי הועדה ימשיכו ללוות את ביצוע התוכנית גם בהמשך.
עיריית אור עקיבא  ,רחוב רוטשילד  , 1מיקוד  , 30600טלפון , 04-6108819 :פקס04-6108829 :

עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

החלטה מקדימה
המועצה מאשרת את ההסכם המשפטי מה 5/2/2015 -ומסמיכה את הועדה בכל הנושאים הקשורים
לקידום פרוייקט פינוי בינוי בשכונת שז"ר  ,החלטת הועדה כהחלטת המועצה לכל דבר.
ניהול המתנ"ס
יעקב אדרי –לאחר הרבה דיונים עם החברה למתנסים לא הגענו להסכמות במכרז למשרת מנהל
המתנ"ס ,אנחנו צריכים להחליט דרך איזה גוף יצא המכרז לבחירת המנהל.
סעיף  – 1בקשה לתיקון בפרוטוקול  1/2015סעיף  – 1גולן מסיקה
יעקב אדרי – מאחר ומגיש הבקשה לתיקון הפרוטוקול לא נמצא בישיבה הסעיף יורד מסדר יום.
החלטה 1
המליאה מאשרת הורדת הסעיף מסדר יום.
סעיף  – 2בניית מבנה לצרכים ולפעילות למגזר החרדי – הצעה לסדר יום – יצחק תורג'מן
יעקב אדרי – רשות הדיבור ליצחק תורג'מן מעלה ההצעה.
יצחק תורג'מן – אני מבקש מראש העירייה לקחת לתשומת ליבו את הצורך בהקמת מבנה שישמש את
צרכי המגזר החרדי.
יעקב אדרי – לא ידוע לי על מבנה שמיועד למגזר זה או אחר.
יצחק ,היום שוחחנו על זה פעמיים בעניין הקצאת כיתות בבית ספר רוטשילד לשעבר לנושא זה הקשור
למגזר החרדי.
אברהם כהן – אני חושב שאור-עקיבא התברכה בהרבה דברים חיוביים כמו השיטור הקהילתי וזה טוב
לחשוב על הקמת מבנה לצורכי המגזר החרדי ,אם נצליח ליישם את הצעת ראש העירייה בבית ספר
רוטשילד נבורך.
אלי אנקונינה – כבר דיברנו על נושא זה הרבה פעמים יעקב ,אם יש את הרצון ללכת לקראת מגזר זה
במקום להשקיע  700אש"ח במגרש משחקים אפשר להשקיע במבנה לצורך כך.
יעקב אדרי – אם תרצו נלך על שיפוץ מבנה עם שתי כיתות גן ,לא הייתה פעילות שהמגזר החרדי ביקש
ולא קיבל.
החלטה 2
המליאה מאשרת פה אחד שיפוץ שתי כיתות גן במבנה הנמצא במרכז קנדי בצמוד לבית ספר אור שלום
בכפוף לאישור תקציב לשיפוצים.
סעיף  – 3אישור הגדלת תב"ר משרד הפנים "התאמת מבנה ליחידות העירייה" –  700אש"ח
יעקב אדרי – קיבלנו עוד  500אש"ח נוספים עבור שיפוץ מבנה בית ההסתדרות לשעבר וזאת בנוסף ל-
 200אש"ח שעומדים לרשותנו  ,ניתן לשפץ לפחות קומה אחת.
סה"כ
הגדלה
תב"ר קיים
מקורות מימון
 700אש"ח
 500אש"ח
 200אש"ח
משרד הפנים (תקציבי פיתוח
)2014
החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד אישור הגדלת תב"ר משרד הפנים עבור "התאמת מבנה ליחידות העירייה" ל-
 700אש"ח כ"כ מאשרת המליאה העסקת מתכננים ע"פ החלטת ראש העיר והמהנדס.
סעיף  – 4אישור תב"ר "תנופה  "2014משרד הבינוי – ₪ 82,627
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר תב"ר "תנופה  "2014משרד הבינוי על סך .₪ 82,627
החלטה 4
המליאה מאשרת פה אחד תב"ר "תנופה  "2014משרד הבינוי בסך .₪ 82,627
סעיף  – 5אישור שינוי תברים של הפיס עבור הצטיידות בית ספר עתידים
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר שינוי קטן בתב"ר הפיס עבור הצטיידות לבית ספר עתידים ע"פ פניית
מפעל הפיס במכתבם מיום  1/2/2015בפירוט הבא:
עיריית אור עקיבא  ,רחוב רוטשילד  , 1מיקוד  , 30600טלפון , 04-6108819 :פקס04-6108829 :

עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
סה"כ
הגדלה
סכום קיים
מקורות מימון
₪ 149,680
₪ 49,680
₪ 100,000
מפעל הפיס
כמו כן לבטל בהחלטה מס'  5בפרוטוקול  07/2014מתאריך  22/5/2014תב"ר רכישת מחשבים לבית
ספר עתידים בסך . ₪ 49,680
החלטה 5
המליאה מאשרת פה אחד את שינוי תב"ר הפיס כמבוקש כך שהוא יסתכם ב ,₪ 149,680 -וכן ביטול
תב"ר רכישת מחשבים לבית ספר עתידים בסך . ₪ 49,680
סעיף  – 6אישור דו"ח רבעוני מס'  3לשנת  2014שנדון בועדת הכספים ביום 27/1/2015
יעקב אדרי – אבקש מגזבר העירייה להציג את הנתונים של רבעון זה.
יעקב כהן – סיימנו את הרבעון ה 3 -באיזון אנחנו במגמה של שמירה על האיזון שכה חשוב לנו גם
ברבעון הרביעי מגמה זו נשמרת ,אם יש לכם שאלות אשמח להשיב עליהן.
שמחה יוסיפוב – קראתי את פרוטוקול ועדת הכספים ושם שוכחים שקיבלנו כספים מחברת החשמל,
סכום של  4.5מיליון  ₪ונקח את הצימצום במענקי האיזון ואילולא קבלת כספים אלו העירייה הייתה
בגרעון של כ 7 -מיליון .₪
נושא המדידות לא נמסר כמה כספים נכנסו לעירייה מההכנסה במדידות ,אם כל הכספים האלו לא היו
נכנסים לקופה ,העירייה הייתה בגרעון של  8מיליון  ,₪הייתי מבקש לקבל נתונים על הסכומים
שהתקבלו בעירייה עבור ישן מול חדש והייתי רוצה לדעת לאן כספים אלו הלכו.
יעקב אדרי – זה שהיו כמה הכנסות נוספות זה אפשר לנו לתת לטובת נושאים אחרים שהיו תקועים וגם
שילמנו הרבה חובות מהקדנציות הקודמות.
שמחה יוסיפוב – יעקב ,קיבלת מה שהשארת ,אם לא חברת החשמל מצבך יעקב היה קשה.
יעקב אדרי – שמחה ,אני אמרתי שהחזרנו חלק מהגרעון שהשארת אני מבקש ממך להוריד את טון
הדיבור שלך באתה לישיבה טעון ,אני יכול להבין את התיסכול שלך.
שמחה ,אני מבין את הרצון שלך להגיד שהשארתי חובות ,גם אתה השארת חובות ,אני מקווה שבתוך
מספר שנים נצמצם את הגרעון הנצבר.
החלטה 6
המליאה מאשרת את הדוח הרבעוני מס'  3לרבעון  2014שנדון בועדת הכספים ב 27/1/2015 -כפי
שהונח בפניה.
סעיף  – 7אישור יו"ר מנהלת אזור התעשייה
יעקב אדרי – סיכמתי עם אברהם לאחר הרבה התלבטויות ומחשבות להעביר את תפקיד יו"ר המינהלת
לאברהם כהן ,כל הקרקעות שווקו ולכן אבקש לאשר את אברהם לתפקיד זה ולהאציל לו מהסמכויות
שלי.
שמחה יוסיפוב – אני חושב שהתאגיד הזה צריך להיות מסודר וחוקי,כי הוא לא חוקי והגיע הזמן לתקן
את זה.
יעקב אדרי – שמחה ,אתה אומר שבתקופתך התאגיד לא פעל באופן חוקי ,אני מציע להאציל
מהסמכויות שלי לאברהם כהן.
שמחה יוסיפוב – יעקב ,יש לך יועץ משפטי תשאל אותו אם התאגיד הזה חוקי ,אני מבקש מהיועץ
המשפטי להסדיר את נושא המינהלת ע"פ החוק.
יעקב אדרי – אני אמרתי שאני מאציל מסמכותי לאברהם כהן.
אלי אנקונינה – מה שאנחנו מבקשים זה לפעול ע"פ החוק.
יעקב אדרי – אתם באים עכשיו ואומרים שזה לא חוקי.
אלי אנקונינה – אנחנו נהיה בעד בחירתו של אברהם כהן ליו"ר המינהלת ובמקביל להסדיר את
התאגיד.
שמחה יוסיפוב – אנחנו בעד בחירתו של אברהם כהן ויחד עם זה מבקשים להסדיר אותו כתאגיד חוקי.
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יעקב אדרי – שמחה ,אתה אמרת שבתקופה שלך התאגיד פעל שלא כחוק ,אמרתי שאני מאציל
מסמכותי ואת הדברים אסגור עם היועץ המשפטי.
לגבי המינהלת האצלתי מסמכותי ומעבר לזה ואחרי שנגיע להסכמות נביא את הנושא לאישור.
שמחה  ,אמרת מפורשות שבתקופתך פעלת שלא ע"פ החוק.
שמחה יוסיפוב – אני מבקש להסדיר את מינהלת התעשייה ע"פ החוק כתאגיד עירוני.
יעקב אדרי – חבל שראש העיר הקודם פעל בניגוד לחוק במהלך שנים רבות ורק לאחרונה נודע לי על
ידי היועץ המשפטי בכתב על ההרכב שצריך להיות במינהלת התעשייה.
בינתיים האצלתי מסמכותי לאברהם כהן ובאחת הישיבות הקרובות אני אביא את ההרכב כמתחייב ע"פ
החוק.
שמחה יוסיפוב – אני כראש העיר פעלתי ע"פ החוק בכל הנושאים כולל במינהלת עד שקיבלנו את
ההנחייה החדשה לגבי תאגידים.
במינהלת התעשייה ב 2003 -עם כניסתי כראש העיר לא נעשה שום שינוי בהרכבה למעט זה שהחלפתי
את יעקב אדרי כיו"ר.
עו"ד אריאל ארונוביץ – המינהלת הוקמה מלכתחילה כחברה אשר היו אמורים לשבת בדירקטוריון
שלה נציגי העירייה ונציגי המועצה המקומית בנימינה דאז ונציג המפעלים ,בסופו של דבר בנימינה לא
נכנסה לחברה וכך נותר ההרכב חסר ותואם רק את חלקה של אור-עקיבא בתקנון  ,תקנות העיריות
מינוי נציגים לתאגידים עירוניים (נציגי העירייה בתאגיד עירוני נכנסו לתוקפן רק בשנת  2007והן שחייבו
לראשונה את שינוי הרכב הדירקטוריונים בחברות עירוניות ההרכב המוכר של שליש  ,שליש ,שליש).
התקנות גם קבעו כי מי שהתמנה לפני תחילתן יישאר בתפקידו עוד שנתיים ורק אז תפקע כהונתו כדי
לאפשר לחברות העירוניות לתקן את הרכב הדירקטוריון שלהן ,במילים אחרות רק מאותו מועד הרכב
הדירקטוריון של המינהלת לא תואם את התקנות ויש לתקנו ,איני סבור שיש בתקנות או בחוזר מנכ"ל
שקובע שראש העירייה אמור לשמש כיו"ר הדירקטוריון כדי למנוע האצלה כחוק.
יעקב אדרי – מי בעד הצעתי.
יצחק תורג'מן – ברצוני לברך את אברהם ולאחל לו הצלחה בתפקיד מכל הלב וחבל שיש חברי עירייה
שלא הגיעו לישיבה כדי לתמוך בו לאחר שהוא פעל לטובתם בקבלת הסגן וכל התפקידים האחרים
שלהם.
אלי אנקונינה – אני מצטרף לברכות ומאחל לאברהם כהן הצלחה בתפקיד  ,תמיד אמרתי לו שזה
תפקיד מאוד מאתגר  ,אור-עקיבא הולכת להתפתח ולהרחיב את אזור התעשייה ויש לו שם הרבה
עבודה והשמים הם הגבול.
שמחה יוסיפוב – אז גם אני מברך את אברהם ולאברהם יש הרבה מה לעשות היום ,מאחר והצלחנו
בקדנציה הקודמת להגדיל את שטחי העיר ב 1,000 -דונם ,מתחום שיפוט של בנימינה ולכן הוקצו 400
דונם להרחבת אזור התעשייה ,למעשה דיברנו עליו כמרכז בילוי ועסקים של העיר ,אני בטוח שאברהם
יקדם את זה ויביא את המרכז לפיתוח מהיר.
רמי ראובן – אברהם  ,בהצלחה ואשמח לסייע לך בכל מה שתרצה.
ארקדי גדילוב – אני שמח על הצטרפותו של אברהם ואני שמח על הדרך החדשה.
יעקב אדרי – גם אני שמח על ההחלטה שהתקבלה.
אברהם כהן – בראשית דברי ברצוני להודות לכולכם תודה על הרתמותכם לבחירתי וזה כולל את
אליושה שהגיע פעם מים המלח להצביע  ,אלי אנקונינה שהגיע במיוחד מחיפה וארקדי שעזב שיפוצים
בביתו.
החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד האצלת הסמכות של ראש העיר לחבר המועצה אברהם כהן כיו"ר מינהלת
אזור התעשייה.
סעיף  – 8אישור מחזיקי תיק צעירים
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
יעקב אדרי – לאחר הרבה מחשבות והתלבטויות החלטתי למנות את אברהם כהן כמחזיק תיק צעירים
וטוב שכל חברי העירייה יהיו שותפים לעשייה.
אלי אנקונינה – ברצוני לברך את אברהם כהן ,מה שחשוב שיהיה שיתוף פעולה מלא בין העירייה
והחינוך וכן המתנ"ס כי מדובר בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי.
יעקב אדרי – לעבוד במשותף זה הדבר הכי טוב ואם זה לא יסתדר אז אני פה ,עלי לציין את אברהם
שלמרות התנגדותו לבחירת הסגן הוא בסוף בא והצביע  ,אמרתי לאברהם שבתחום הצעירים אני שותף
שלו.
החלטה 8
המליאה מאשרת פה אחד את ראש העיר ואת אברהם כהן כמחזיקי תיק הצעירים.
סעיף  – 9אישור מחזיקי תיק נוער
יעקב אדרי – אני מציע את אברהם כהן כמחזיק תיק הנוער.
החלטה 9
המליאה מאשרת את אברהם כהן כמחזיק תיק הנוער.
סעיף  – 10מחזיק תיק קליטה
יעקב אדרי – מציע לבחור ביוסי פייאסרוב כמחזיק תיק קליטה.
ארקדי גדילוב – ברצוני לברך את יוסי פייאסרוב על בחירתו כמחזיק תיק קליטה.
רמי ראובן – ברצוני לאחל ליוסי פייאסרוב הצלחה במילוי תפקידו כמחזיק תיק קליטה.
שמחה יוסיפוב – ברצוני לברך את יוסי פייאסרוב כחבר עירייה חדש שימלא את תפקידו באמונה
ובמסירות רבה כיו"ר ועדת קליטה.
אברהם כהן – ברצוני לברך את יוסי פייאסרוב שיהיה לו בהצלחה ואני חושב שעיריית אור-עקיבא
התברכה בחברי מועצה צעירים וחדשים שהוכיחו שאיכפת להם מהעיר והם תורמים מזמנם ומרצונם
כדי להצליח.
יצחק תורג'מן – אני מברך את יוסי בהצלחה בתפקידו החדש.
יעקב אדרי – ברצוני לברך את יוסי פייאסרוב בשם כולכם ,עליי לציין שכבר הגיעה משפחה מאוקראינה
ויוסי מלווה אותם כבר מזה מספר ימים ,ברצוני לציין שקלטנו אלפי עולים בשנות
ה 90 -גם אני וגם שמחה.
החלטה 10
המליאה מחליטה פה אחד לבחור במר יוסי פייאסרוב כמחזיק תיק הקליטה.
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
סעיף  – 11אישור מתן שם למקווה בשכונת היובל
יעקב אדרי – פנה אלי  ,אלי שפירא וביקש לתת לעירייה תרומה על מנת לקרוא למקווה בשכונת היובל
על שם אביו אברהם שפירא ,הוא יתרום  100אש"ח ולאחר מכן יתרום עוד  100אש"ח והוא גם הבטיח
לסייע גם לבניית בית הכנסת בשכונת היובל.
החלטה 11
המליאה מאשרת פה אחד מתן שם למקווה בשכונת היובל ע"ש אברהם שפירא שהיה ממקימי מפעל
שטיחי כרמל באור-עקיבא
סעיף  – 12אישור פרוטוקול ועדת ספורט מיום 3/2/2015
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר את פרוטוקול ועדת הספורט מיום .3/2/2015
שמחה יוסיפוב – מדובר בפרוטוקול יבש.
יעקב אדרי – אני מבין שהפרוטוקול יבש ואתם מאשרים אותו ,יש בו החלטה להקמת מחלקת ספורט
ואנו עוד נדון בנושא זה.
החלטה 12
נושא הקמת מחלקת ספורט יובא בפירוט באחד הדיונים הקרובים של המליאה.
המליאה רושמת בפניה את פרוטוקול ועדת הספורט.
בכבוד רב
רחמים צאלח יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
סעיפים והחלטות מפרוטוקול מס'  3/2015מיום 19/2/2015
החלטה
פירוט הסעיף
החלטה מקדימה
יעקב אדרי – אבקש להוסיף שני סעיפים לדיון:
המליאה מאשרת פה אחד הוספת
( .)1פינוי ובינוי בשז"ר.
הסעיפים לסדר יום.
( .)2ניהול המתנ"ס.
החלטה מקדימה
פינוי בינוי שז"ר
יעקב אדרי –ברצוני להודיעכם שתכנית פינוי ובינוי בשז"ר המועצה מאשרת את ההסכם המשפטי
מה 5/2/2015 -ומסמיכה את הועדה
אושרה למתן תוקף בועדה המחוזית ,הועדה שמינתה
בכל הנושאים הקשורים לקידום פרוייקט
העירייה לנושא פינוי בינוי חתמה על הסכם משפטי עם
פינוי בינוי בשכונת שז"ר  ,החלטת
חברת נסא בתאריך  5/2/2015ובו יש פירוט של
הועדה כהחלטת המועצה לכל דבר.
ההתחייבות של החברה ,חברי הועדה ימשיכו ללוות את
ביצוע התוכנית גם בהמשך.
ניהול המתנ"ס
יעקב אדרי –לאחר הרבה דיונים עם החברה למתנסים לא
הגענו להסכמות במכרז למשרת מנהל המתנ"ס ,אנחנו
צריכים להחליט דרך איזה גוף יצא המכרז לבחירת
המנהל.
המליאה מאשרת הורדת הסעיף מסדר
סעיף  – 1בקשה לתיקון בפרוטוקול  1/2015סעיף – 1
יום.
גולן מסיקה
סעיף  – 2בניית מבנה לצרכים ולפעילות למגזר החרדי המליאה מאשרת פה אחד שיפוץ שתי
כיתות גן במבנה הנמצא במרכז קנדי
– הצעה לסדר יום – יצחק תורג'מן
בצמוד לבית ספר אור שלום בכפוף
לאישור תקציב לשיפוצים.
המליאה מאשרת פה אחד אישור
סעיף  – 3אישור הגדלת תב"ר משרד הפנים "התאמת
הגדלת תב"ר משרד הפנים עבור
מבנה ליחידות העירייה" –  700אש"ח
"התאמת מבנה ליחידות העירייה" ל-
 700אש"ח כ"כ מאשרת המליאה
העסקת מתכננים ע"פ החלטת ראש
העיר והמהנדס.
סעיף  – 4אישור תב"ר "תנופה  "2014משרד הבינוי – המליאה מאשרת פה אחד תב"ר
"תנופה  "2014משרד הבינוי בסך
₪ 82,627
.₪ 82,627
סעיף  – 5אישור שינוי תברים של הפיס עבור הצטיידות המליאה מאשרת פה אחד את שינוי
תב"ר הפיס כמבוקש כך שהוא יסתכם
בית ספר עתידים
ב ,₪ 149,680 -וכן ביטול תב"ר רכישת
מחשבים לבית ספר עתידים בסך
. ₪ 49,680
סעיף  – 6אישור דו"ח רבעוני מס'  3לשנת  2014שנדון המליאה מאשרת את הדוח הרבעוני מס'
 3לרבעון  2014שנדון בועדת הכספים
בועדת הכספים ביום 27/1/2015
ב 27/1/2015 -כפי שהונח בפניה.
המליאה מאשרת פה אחד האצלת
סעיף  – 7אישור יו"ר מנהלת אזור התעשייה
הסמכות של ראש העיר לחבר המועצה
אברהם כהן כיו"ר מינהלת אזור
התעשייה.
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פירוט הסעיף
סעיף  – 8אישור מחזיקי תיק צעירים
סעיף  – 9אישור מחזיקי תיק נוער
סעיף  – 10מחזיק תיק קליטה
סעיף  – 11אישור מתן שם למקווה בשכונת היובל

סעיף  – 12אישור פרוטוקול ועדת ספורט מיום
3/2/2015

החלטה
המליאה מאשרת פה אחד את ראש
העיר ואת אברהם כהן כמחזיקי תיק
הצעירים.
המליאה מאשרת את אברהם כהן
כמחזיק תיק הנוער.
המליאה מחליטה פה אחד לבחור במר
יוסי פייאסרוב כמחזיק תיק הקליטה.
המליאה מאשרת פה אחד מתן שם
למקווה בשכונת היובל ע"ש אברהם
שפירא שהיה ממקימי מפעל שטיחי
כרמל באור-עקיבא
נושא הקמת מחלקת ספורט יובא
בפירוט באחד הדיונים הקרובים של
המליאה.
המליאה רושמת בפניה את פרוטוקול
ועדת הספורט.

עיריית אור עקיבא  ,רחוב רוטשילד  , 1מיקוד  , 30600טלפון , 04-6108819 :פקס04-6108829 :

