עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 19/2019
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כד' בתשרי התשע"ז ה29/10/2019 -
בשעה  10:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
חסרים:
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
מר אבניל איליזירוב – חבר עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר העירייה
גב' סיגל אלבז – ראש מינהל חינוך
עו"ד לי אלבז – עוזרת ליועץ המשפטי
מר ניסים משעלי – מנהל מדור יסודי
מר סלומון ללייב – מתאם ומנהל מועדוני קשישים ובתים חמים
מר ירון מכלוף – מנכ"ל עמותת יפת"ח
מר אשר ארביב – מנהל מרכז נוער
סדר יום:
קבלת פנים – משלחת מרוסיה מהעיר דימיטרוב.
הודעת ראש העירייה
ברצוני להודיע שב 6/11/2018 -ועד ה 13/11/2018 -אצא לחו"ל במשלחת אופק חדש לרוסיה.
הוצאות היציאה לחו"ל יחולו על אופק חדש.
יעקב אדרי – שלום לכולם  ,אני רוצה לקדם בברכה את ראש עיריית דימטרוב מר ולרי ואנשי
משלחתו.
ברצוני לברך את חברי העירייה  ,עובדי העירייה מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה.
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אני מברך את חברי המשלחת בברכת ברוכים הבאים.
חלק מהקהילה הגדולה שלנו הם מברית המועצות  ,כמעט כמחצית מהאוכלוסיה שהגיעו בשנות
ה 00 -הגיעו מברית המועצות ואני גם שומע שאפילו הם יותר.
ברצוני לציין שהמשלחת שיצאה מטעם העירייה בהרכב של ארקדי ואברהם כהן התקבלה שם
בסבר פנים יפות.
לפני חצי שנה הקשר אושר במליאה בדחיפה של ילנה וואדים.
לא הייתי שם אך אני מקווה שיצא לי לבקר.
השנה למעשה אצא כמעט ארבע פעמים לרוסיה ,כי כמעט  40שנה שלא הייתי ברוסיה.
לדעתי היחסים ביננו לבין דימטרוב ילכו ויתחזקו אין ספק שהיחסים האלו ילכו ויתחממו.
יש לנו הרבה מה להציע בנושא תרבות וחינוך ואין לי ספק שגם לכם יש הרבה מה להציע.
כפי שנאמר שדברים גדולים נעשים מדברים קטנים.
שוב תודה לכל אלו שעוסקים בנושא כמו :ילנה  ,אברהם כהן שאמור גם לשחק איתם מחר גולף.
אם התחלתי בחברי המועצה עלי לציין שמימיני יושב שלומי אבני שהינו מ"מ ראש העירייה.
עלי לציין ששלומי מטפל ברמה הארצית בנוער.
יש לנו חבר עירייה גולן מסיקה שמשמש כיו"ר ועדת אירועים והוא משמש בה כפעיל ונמרץ.
סלומון ללייב מטפל בקשישים והוא יוצא ברית המועצות.
רחמים צאלח מנכ"ל העירייה שרושם את הפרוטוקול.
עו"ד לי אלבז מהלשכה המשפטית.
בשלב זה נכנס גם ארקדי סגן ראש העירייה וגם רמי ראובן שאחראי על איכות הסביבה.
יש לנו חברי עירייה צעירים ונמרצים.
סיגל אלבז שהינה מנהלת אגף החינוך ואחראית על תחום חשוב ביותר שהוא חינוך הילדים.
יושב איתנו גם רומן חזגילוב שהינו פעיל ציבור מכובד.
ניסים משעלי האחראי גם כן על תחום החינוך.
כפי שהינכם יודעים שללא מנהלת לשכתי לא היינו יכולים לקיים את הביקור הזה.
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אנחנו הולכים לחתום על הסכם שיתוף פעולה בין הערים שאושר כבר במליאה.
אני מקווה שסביב ההסכם הזה תהיה פעילות ענפה.
אבקש מראש עיריית דימיטרוב להציג את הדברים לכבוד ראש העיר ,הקונסול הראשי  ,השגרירה
וחברי העירייה.
מר גבריאלוב שמח על שאנחנו מארחים אותם באור עקיבא.
אירנה גברילוב אישתו של ראש העירייה מנהלת מרכז התרבות.
הם מעוניינים להתחלף איתנו בידע.
איגל מקרוב שהינו מנהל מפעל גדול ויו"ר אירגון בעלי עסקים.
מר גבריאלוב אומר שהסיפור הזה מאוד מוצלח.
אניה הינה מנהלת המחלקה לקשרי חוץ.
ההתפתחות שלכם ושלנו הינה מעניינת.
יש לנו קשרים עם ערים אחרות משנת  ,1060במיוחד הוא רוצה להודות לחברי העירייה שדאגו
לקשירת היחסים האלו.
הוא ראה היום דברים שהיה רוצה כבר לעשות אצלו.
הוא מבקש להתחלף איתנו במידע שראה היום.
כפי שידוע הבסיס לכל מדינה זה השלטון המקומי ,מצב כלכלי טוב בשלטון המקומי הינו בסיס
להצלחה אנחנו רואים שהמצב הבנלאומי לא הכי טוב ועלינו לחזק את הקשרים ביננו.
כולנו מבינים שאין מנצחים במלחמות בינלאומיות ועלינו לעשות הכל לשמור על שלום כי כל
שלום עדיף על מלחמה.
העיר שלנו יותר מבוגרת והיא כיום בת  660שנה ,כל שנה הם חוגגים את יום העיר ומזמינים את
כל נציגי הערים התאומות לחגוג איתם.
הוא בטוח שהיחסים האלו הם בסיס לעתיד טוב יותר בין הערים שלנו.
הוא היה בביקור היום בבית הספר והוא קיבל תשובות משמחות לגבי המידע שיש לתלמידים על
רוסיה.
המטרה שלנו זה לחזק את הקשרים עם הילדים שלנו.
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היום אנחנו חותמים הסכם רשמי ואני חושב שזה צריך לשנות את הרכב המשלחות בכדי לחזק
את הקשרים בכל התחומים.
הם פעם ראשונה באור עקיבא כולל חברי המשלחת.
הסכם ללא יחסים אישיים לא שווה הרבה ולכן הוא שמח שיש לו כבר קשרים חמים עם חלק
מהאנשים.
היום במהלך הסיור הוא הרגיש את היחס החם כלפיהם  ,מאמין שהידוק היחסים והתחממותם
יעשו רק טוב לכולם.
אני מבטיח שאעשה הכל למען הידוק הקשרים.
מעניקים תעודות הוקרה.
חותמים על ההסכם בשפה הרוסית ובשפה העברית.
יעקב אדרי – סיימנו את החלק הרשמי וכעת עלינו להתחיל בקיום הקשרים בין אנשי המקצוע
השונים והתושבים.

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

בכבוד רב
מר יעקב אדרי
ראש העירייה
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