עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 7/2015
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כ"ח באייר התשע"ה ה 17/5/2015 -בשעה
 18:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה
מר איליזרוב אבניל – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
חסרים:
מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר העירייה
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
עו"ד אבי רפאלי – משנה ליועץ המשפטי
סדר יום:
 .1תוכנית דרום אור-עקיבא – צירוף עיריית אור-עקיבא כייזם.
 .2אישור תב"ר הסכמים.
 .3אישור תב"ר משרד השיכון והבינוי  7מיליון  ₪עבור בניית בריכת שחייה.
 .4אישור תב"ר משרד השיכון והבינוי – אולם ספורט בשכונת היובל ,כולל אישור התקציבים
הנוספים לבנייה.
 .5אישור תב"ר משרד השיכון  300אש"ח עבור תיכנון וביצוע תשתיות מים.
 .6אישור תב"ר תכנון בית ספר רוטשילד שלב ב'  ₪ 230,000מהיטלי השבחה.
 .7אישור תב"ר  ₪ 500,000עבור בית כנסת בצפון מהיטלי השבחה (מימון ביניים).
 .8אישור תב"ר שיפוצים מועדונים.
 .9אישור הסכם פיתוח – אפי קפיטול.
 .10אישור תב"ר בטיחות בדרכים משרד התחבורה .₪ 27,222
 .11אישור סמטאת חיימי יצחק ז"ל.
 .12ועדה להנחה במיסים פרוטוקול  6ו.7-
 .13משלחת לקסטולה.
 .14אישור תקציב תרבות תורנית.
 .15משה כהן – קידום.
 .16פרוטוקול הועדה להגנת הסביבה מיום .27/4/2015
 .17בקשת מד"א לקבלת פטור מתשלום אגרות בנייה עבור תחנת מד"א.
 .18אישור  100אש"ח לתיכנון אולם ספורט מהיטלי השבחה (מימון ביניים).
 .19אישור  100אש"ח עבור גני ילדים בהר סיני מהיטלי השבחה (מימון ביניים).
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 .20אישור  120אש"ח עבור דשא סינטטי בגני ילדים מהיטלי השבחה (מימון ביניים)
 .21אישור  400אש"ח עבור המשך עבודת פרוייקטורים מהיטלי השבחה.
יעקב אדרי – ברצוני להודיע שסיגל אלבז נבחרה לתפקיד מנהלת אגף החינוך  ,מדובר במנהלת
משופשפת ובטוחני שהיא תצליח היטב בתפקידה ,היא נבחרה בועדת המכרזים פה אחד.
החלטה מקדימה
המליאה מחליטה לאשר את מינוייה של הגב' סיגל אלבז כמנהלת אגף החינוך.
יוסי כדורי – אין ספק שמדובר במנהלת מוצלחת שהוכיחה את עצמה באגף החינוך ,היא תוביל את
האגף להצלחות.
בהזדמנות זו בשמי ובשם חברי העירייה ברצוני להשתתף בצער המשפחה על מות הגב' סעדה אדרי
ז"ל אמו של ראש העירייה יהי זכרה ברוך.
יעקב אדרי – מאחר ואין עדיין תקציב מדינה אבקשכם לאשר מספר תברי"ם כמימון ביניים לסדר יום
בפירוט הבא:
 .1אישור  100אש"ח לתיכנון אולם ספורט בבית ספר דרור מהיטלי השבחה (מימון ביניים).
 .2אישור  100אש"ח עבור גני ילדים בהר סיני מהיטלי השבחה.
 .3אישור  120אש"ח עבור דשא סינטטי בגני ילדים מהיטלי השבחה (מימון ביניים).
 .4אישור  400אש"ח עבור המשך עבודת פרוייקטורים מהיטלי השבחה.
 .5נושא פטור למד"א מתשלום אגרות בנייה והיטלים.
החלטה מקדימה
המליאה מאשרת פה אחד הוספת הסעיפים לסדר יום כמבוקש.
סעיף  – 1תוכנית דרום אור-עקיבא צירוף עיריית אור-עקיבא כייזם (אברהם כהן לא משתתף)
יעקב אדרי – אבקשכם לאשר את צירוף עיריית אור-עקיבא כייזם לתוכנית דרום אור-עקיבא  ,נוסח
ההחלטה יהיה :מועצת העיר אור-עקיבא מייחסת חשיבות רבה לקידום תוכנית למגורים בדרום אור-
עקיבא בשטחים השייכים לקרן קיסריה ומחליטה להצטרף כיזמית של התוכנית (בנוסף לחפ"ק
קיסריה).
החלטה 1
המליאה מאשרת את ההחלטה כפי שהוקראה על ידי ראש העיר כנזכר לעיל.
הערה:
דף אחד מתוך הפרוטוקול.
בכבוד רב
רחמים צאלח יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה

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

עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
סעיפים והחלטות הפרוטוקול –7/2015מיום 17/5/2015
החלטה
פירוט הסעיף
סעיף  – 1תוכנית דרום אור-עקיבא צירוף
עיריית אור-עקיבא כייזם (אברהם כהן לא
משתתף)

מס'
החלטה

החלטה 1
המליאה מאשרת את ההחלטה כפי
שהוקראה על ידי ראש העיר כנזכר
לעיל.
הערה:
דף אחד מתוך הפרוטוקול.
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