עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 18/2016
מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ז' בכסלו התשע"ז ה 7/12/2016 -בשעה 18:00
בעירייה.

נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר ארקדי גדילוב – סגן ראש העירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר רחמים (רמי) ראובן – חבר עירייה
מר גולן מסיקה – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה

חסרים:
מר שלומי אבני – מ"מ ראש העירייה (בחו"ל)
מר יוסי כדורי – סגן ראש העירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר יוסי פייאסרוב – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה

מוזמנים:
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
מר יעקב כהן – גזבר העירייה

סדר יום:
( .)1צריכה משותפת – הצעה לסדר יום  -יצחק תורג'מן.
( .)2תמיכות – הצעה לסדר יום – יצחק תורג'מן.
( .)3הרב מנחם חכם זצ"ל – הצעה לסדר יום – גולן מסיקה.
( .)4הנצחת שמו של נשיא המדינה שמעון פרס ז"ל – הצעה לסדר יום – גולן מסיקה.
( .)5קריאת כיכר מרכזית מול היכל התרבות ע"ש שמעון פרס ז"ל – הצעה לסדר יום – אברהם כהן.
( .)6הקצאת קרקע לבית הכנסת.
( .)7אישור בורר בעניין קו הביוב ברחוב הערבה.

סעיף  – 1צריכה משותפת – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן
יעקב אדרי – רשות הדיבור למעלה ההצעה.
יצחק תורג'מן – בצריכה המשותפת הסיפור חוזר על עצמו גם אצל שמחה וגם אצל יעקב ,יש לי רשימה של
מעל  20בלוקים שכל אחד מקבל צריכה משותפת גבוה ,ההסברים זה בגלל פיצוצי מים ,בגלל שתילת עצים
ועוד.
אני מציע שהמליאה תקבל החלטה אמיצה לזכות את אותם צרכנים שנדרשים לשלם סכומים גבוהים.
יעקב אדרי – קיימנו ישיבה וקיבלנו החלטה להסתמך על קריאות שהיו בעבר לפני שתילת העצים.
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ארקדי גדילוב – מדובר בשעון מרכזי ועד לשעוני הצרכנים ותמיד תהיה צריכה משותפת בגלל השקייה או
בגלל נזילות  ,טוב שיעקב קיבל החלטה אמיצה לזכות את מי שצריך לזכות.
יצחק תורג'מן – החוק מחייב כל  5שנים להחליף שעונים ולא עושים זאת  ,אני כחבר עירייה ביקשתי כבר
מספר פעמים להחליף שעון ועדיין לא עשו זאת.
יעקב אדרי – אתן הנחייה למחלקת הגבייה לבצע את הדרישה להחלפת שעונים.
אנו נזכה אותם ל 4 -חודשים לאחור על בסיס צריכה קודמת.
אלי אנקונינה – בעבר כאשר היו חיובים גבוהים חייבנו את הדיירים על המים במחיר המוזל.
יעקב אדרי – אנחנו נחליף שעונים.

החלטה 1
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה לגבי תיקון החיובים וכן החלפת מדי
מים בהתאם.
סעיף  - 2תמיכות – הצעה לסדר יום – יצחק תורג'מן.
יעקב אדרי – רשות הדיבור למעלה ההצעה יצחק תורג'מן.
יצחק תורג'מן – בנושא התמיכות ,העירייה אישרה תמיכות אך עדיין לא העבירה אותן לגופים הנתמכים.
יעקב אדרי – העברנו מחצית של התמיכות שאושרו ,בשבוע הבא אנחנו ניתן את המחצית השנייה של
התמיכות שאישרנו.

החלטה 2
המליאה רושמת את הודעת ראש העירייה בנושא העברת התמיכות לגופים הנתמכים.

סעיף  - 3הרב מנחם חכם זצ"ל – הצעה לסדר יום – גולן מסיקה
יעקב אדרי – רשות הדיבור לגולן מסיקה מעלה ההצעה.
גולן מסיקה – האמת שהעלתי את הנושא במכתב ולא לסדר יום.
אני חושב שצריך לדעת לכבד ולהעריך את זכרו של הרב מנחם חכם זצ"ל.
באזכרות אנחנו מגלים שאין נוכחות רבה ואין גם נציגות של חברי עירייה  ,של המועצה הדתית  ,עובדים
ואזרחים וזה לדעתי זילזול ברב חכם זצ"ל שתרם רבות לתושבי אור עקיבא בתחום הדת וצריך לשנות
זאת.
אלי אנקונינה – אכן בבית העלמין לעיתים אין אפילו מניין וחבל שזה כך.
כאשר הייתי במועצה הדתית באזכרה של הרב מלול זצ"ל היינו מוציאים שני אוטובוסים מלאים  ,אני
חושב שזה באחריות המועצה הדתית.
יעקב אדרי – אני מצטער שלא ידעתי ולא נכחתי באזכרות.
אני אפעל בתחום מול הרב אריה אבוחצירה ואני אדאג שהאזכרות שיהיו בעתיד יעשו בצורה יותר נאותה
ומכובדת.
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החלטה 3
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה בנוגע לקיום האזכרה ביום פטירתו של הרב מנחם
חכם זצ"ל בצורה שתכבד את זכרו של הרב.

סעיף  4ו - 5 -הנצחת שמו של נשיא המדינה שמעון פרס ז"ל
הצעות לסדר יום – גולן מסיקה ואברהם כהן
יעקב אדרי – הנושא הועלה בשתי הצעות נפרדות לסדר יום  ,נדון בהן יחד.
גולן מסיקה – אני העלתי את הנושא לסדר יום מתוך ידיעה שנשיא המדינה שמעון פרס ז"ל פעל למען
קידומה ושגשוגה של אור-עקיבא וכאות הערכה על פועלו עלינו להנציח את שמו בהתאם.
אברהם כהן – העליתי את ההצעה כאחד שאכפת לו.
אני מעלה את הנושא מאחר ושמעון פרס ז"ל עשה רבות למען אור עקיבא.
אוטובוס המנכלים שהגיע לאור עקיבא בזכותו ובזכות יצחק רבין הוא שנתן את הדחיפה לאור עקיבא ,
לדעתי אם כיכר המע"ר תיקרא על שמו יגיעו מכל העולם באזכרות שיתקיימו ביום מותו ,אור עקיבא
יודעת לתת כבוד ,כמו שהיא עשתה לנשיא עזר וויצמן גם לפרס.
בעבר קראנו קריית חינוך ,בתי ספר וחטיבות ביניים על שמות של נשיאים וראשי ממשלה כמו מנחם בגין
ז"ל ועלינו לשמר זאת למען שמם ומען שמה של העיר.
אלי אנקונינה – שמעון פרס ז"ל הינו עתיר זכויות באור-עקיבא ,הוא עשה רבות למען אור-עקיבא  ,הביא
אוטובוס מנכלים לאור-עקיבא  ,הושיב אותם במתנ"ס וסגר ופתר את כל הבעיות שהיוו הפרעה לפיתוחה של
העיר.
יעקב אדרי – אני חושב על שמעון פרס כמו על מנחם בגין שתרומתם למען המדינה לא תסולא בפז.
שמעון פרס אכן הגיע לאור עקיבא עם אוטובוס המנכלים ועם מפעל דקסל שדאג להעברתו לאור-עקיבא,
אין לי ספק שהוא ראוי שינציחו אותו ,כולנו באותו כיוון וכאשר הוא נפטר התלבטו רבים במדינה כיצד
להנציח אותו.
לדעתי מדובר בשתי דמויות שצריך לעשות הכל בכדי להנציח אותן וזה בגין ופרס.
גם רחל אבנעים ואלברט שושן פנו בנושא.
אני מציע להביא את הנושא לועדת שמות שתקבל החלטה ושהיא תאושר כאן.
אני אדאג לכנס את ועדת השמות ואביא רעיונות.
אני חושב שניתן לקרוא לפארק ביאליק על שמו של שמעון פרס.
אברהם כהן – אני חושב שההצעה של יעקב ראש העירייה הינה הצעה מכובדת.
יעקב אדרי – נביא את הנושא לועדת שמות ונאשר במליאה ,לאחר מכן אנחנו נחנוך את הרחוב ע"ש רבי
נחמן מברסלב.
נביא גם את העניין של מנחם בגין.
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החלטה 5 – 4
המליאה מאשרת פה אחד את הודעת ראש העירייה שהנושא ידון בועדת שמות ולאחר מכן יובא למליאה
לאישור.
אברהם כהן עזב את הישיבה.

סעיף  – 6הקצאת קרקע לבית הכנסת
יעקב אדרי – פנו אלי ממשפחת מלכה עם בקשה להקצאת הקרקע שליד בית כנסת הרב מלול.
מציע להקצות את הקרקע ע"פ נוהל הקצאות קרקע וע"פ החוק ,אני מוכן לשבת עם המשפחה ולברר איתם
לגבי דרכי מימוש הבקשה על פי המלצתכם.
ארקדי גדילוב – מציע שהעירייה תבנה את בית הכנסת.
יעקב אדרי – אני אשב עם המשפחה ואסכם איתם.

החלטה 6
העירייה בעיקרון בעד הבקשה.
היועץ המשפטי ינסח את ההסכם כדי שהנושא יתנהל ע"פ החוק ונוהלי משרד הפנים.

סעיף  - 7מינוי בורר
יעקב אדרי – בנימינה העבירו קרקע לתחום שיפוט של אור-עקיבא.
ישנם שני מגרשים שהועבר ששייכים למועצת בנימינה בתוך כלל המגרשים בהתחשב בחלוקת הכנסות
מהשטח שהועבר אלינו.
הנושא השני זה קו הביוב.
הם הביעו הסכמתם למינוי בורר ביננו לבינהם ,בישיבה הועלה שמו של עו"ד אלי אבוטבול ראש המועצה
לשעבר.
גם ראש מועצת בנימינה רוצה לעשות עיסקת חבילה ולא מפריע לו לקבל החלטה או פסק של בורר ,על כן
אבקשכם לאשר את עו"ד אלי אבוטבול כבורר ביננו לבנימינה.

החלטה 7
המליאה מאשרת פה אחד בחירתו של עו"ד אלי אבוטבול כבורר בנושאים שבין עיריית אור-עקיבא
למועצת בנימינה
שכרו יקבע ע"י ראש העיר והגזבר.

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

בכבוד רב
מר יעקב אדרי
ראש העירייה
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