עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 4/2016
לישיבה שנערכה ב ,03-03-2016:כ"ג אדר א תשע"ו
מס' ישיבה4/2016:
נושא :מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי כג' באדר א' התשע"ו
ה 3/3/2016 -בשעה  19:00בעירייה.
פורום :מליאה
מקום :עיריית אור-עקיבא
נכחו מחברי הפורום:
יעקב אדרי  -ראש העירייה
שלומי אבני  -מ"מ ראש העירייה
יוסי כדורי  -סגן ראש העיר
ארקדי גדילוב  -סגן ראש העיר
גולן מסיקה  -חבר עירייה
יצחק תורג'מן  -חבר עירייה
אלי אנקונינה  -חבר עירייה
רחמים ראובן  -חבר עירייה
ילנה זסלבסקי  -חברת עירייה
יליזרוב אבניל  -חבר עירייה
אברהם כהן  -חבר עירייה
חסרים:
שמחה יוסיפוב  -חבר עירייה
יוסי פייאסרוב  -חבר עירייה
השתתפו:
יעקב כהן  -גזבר
אריאל ארונוביץ  -יועץ משפטי
משה כהן טוב  -מנהל חשבונות ראשי
סדר יום:
אישור הצעת התקציב לשנת .2016
יעקב אדרי -ערב טוב לכולם.
אנו דנים הערב על תקציב .2016
תקציב שנת  2015היה די דינמי ועם לא הרבה מהפכות.
את התקציב סיימנו באיזון זו השנה השנייה.
אמורה להתקיים ישיבה עם שר הפנים שאמור לסייע לנו בשנים הבאות.
בעבר קיבלנו מחברת החשמל כספים שסייעו לנו.
אנחנו משתדלים לנהל את העירייה בצורה מאוזנת.
בגבייה נעשתה עבודה יסודית וטובה וזה גם בזכותו של הסגן ארקדי גדילוב.
אגף החינוך קיבל תקציבים בלתי מוגבלים בפיתוח ,היו שנים שלא הכל ניתן לחינוך.
בעניין האירועים השנה נעשה אירועים וכמה שיותר גם בשכונות וזאת בשל מעורבותו של גולן מסיקה .
בתרבות תורנית גם יהיה תיגבור ויקלט רכז בחצי משרה.
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
אנחנו משקיעים רבות במגרשי הכדורגל ,הטניס ,ומגרשי משחקים ומתקני ספורט בכל הישוב.
גם מרכז הצעירים עושה עבודה טובה בליווי המסור של אברהם כהן.
הולכים להגיע עולים מצרפת  ,נפגשתי הבוקר עם נציגי הקהילה ואני גם אמור לצאת לקהילות בצרפת ,
הם רכשו בתים בתוכנית הצפונית.
יש לי פגישה עם נציגי קיסריה ואנחנו נדאג לזוגות הצעירים.
משרד השיכון בתוכנית המזרחית רוצה לבנות  3,000יחידות דיור במחיר למשתכן ואני מתנגד לזה.
אני מעוניין שהדברים יהיו משולבים ,תזכרו שבכל תוכנית של שר השיכון מקצים  20%מהדירות לטובת
זוגות צעירים ,בתוכנית המזרחית זה ע"פ החוק ובתוכנית הדרומית ע"פ הסכם.
בשנת  2016יהיה פיתוח עוד יותר מואץ ושכל התקציבים העומדים לרשותנו ינוצלו.
בשכונת קנדי החלו בשיפוצי בתים משותפים ואני מקווה שנצליח לשפץ את כל הבתים המשותפים
בקנדי ,הבעייה היא הרכב הדיירים בבתים המשותפים והיכן שרוב הדיירים הינם של עמידר אזי הם
משפצים במיידית.
התחלנו לבצע עבודות שיפוצים עבור הירקנים בהסדרת משטח לפריקה וטעינה מאחורי המתנ"ס.
הפעלנו את המשטרה בשוק ומספר בעלי העסקים חטפו דוחות בגובה של .₪ 1,000
כאשר ציינתי את מרכז הנוער התכוונתי גם למרכז הצעירים ששם נעשת פעילות ענפה.
ארקדי גדילוב – ברצוני להוסיף על מה שאמר יעקב וזה המקום הנכון להגיד תודה לשר גלנט שהיה
בביקורו בשכונת קנדי וראה את המצב של הבניינים בשכונה.
דיברתי איתו לפני יומיים עם השר והוא אוהב מאוד את אור-עקיבא ויש כוונה להמשיך להשקיע בשכונות
הותיקות.
אני חושב שכמו שאמר יעקב אנחנו נגיע לרוב הבניינים אני מקווה ואפילו בשכונות נוספות.
יעקב אדרי – ישנה סיטואציה מאוד מיוחדת במועצה זו משום שהיא מורכבת מכל הסיעות המרכיבות
את הממשלה וזו הזדמנות להגיד תודה לכולם ,עלי לציין שיש לי דלת פתוחה בכל משרדי הממשלה.
זה נותן לאור עקיבא הרבה בונוסים ותוסיפו לזה גם את הקשרים שלי עם כל השרים.
רחמים ראובן – יש לנו גם ביקור של השר להגנת הסביבה.
יוסי כדורי – לגבי ההשקעה במוסדות החינוך הושקעו מאות אלפי שקלים וברצוני להצדיע לראש
העירייה על כל הנעשה במוסדות החינוך.
יעקב אדרי – השנה אני מאמין שנקבל בין  3מיליון  ₪ל 4 -מיליון  ₪לשיפוצים במוסדות החינוך.
יוסי כדורי – מציע לקיים סיור לכל חברי העיריה שיתרשמו מקרוב מהנעשה בכל רחבי הישוב.
בקדנציה הזו ,עלי לציין שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם אגף הנדסה ועם רחמים ראובן.
אברהם כהן – כל חברי העירייה תומכים בחינוך ובכל שקל שנותנים לכם ,אני צריך לריב על כל שקל,
התפטרתי מהמינהלת כי היה לי תקציב שלדעתי הוא תעודת עניות והתעשייה לא פחות חשובה מכל
דבר אחר.
השנה אנחנו מאשרים את התקציב אך מה שחשוב זה התקציב של אזור התעשייה לשנה הבא ,אני
ברוך השם רואה הכל ,לגבי התרבות התורנית גם לא מספיק הכסף ,צריך לחשוב על הגדלת התקציב
לשנה הבאה כל תושב הוא תושב.
יעקב כהן – שלחתי אליכם את התקציב יחד עם דברי הסבר בהתאם לנדרש.
סך מסגרת התקציב גדלה מ 139 -מיליון  ₪ל 155 -מליון  ₪ב 2016 -דהיינו גידול של כ 16 -מיליוני .₪
נתון נוסף שראוי להזכיר זה פרעון המלוות  ,שגדל מכ 4-מיליון  ₪לכ 5 -מיליון .₪
הדבר נובע מקבלת הלוואות פיתוח והלוואות במסגרת תוכנית ההבראה לכיסוי גרעון.
בגבייה הגענו לשיעורי גבייה הכי גבוהים שאני מכיר מעודי ,הגענו ל 85%-גבייה ,אני חושב שאנחנו
צומחים בכיוון הנכון ,מעמיקים את שעורי הגבייה ,מי שצריך לקבל הנחה יקבל הנחה ומי שצריך לשלם
ישלם.
לא די בכך שבונים דירות למגורים צריך לחשוב ולאזן את ההוצאות מארנונה מאזורי תעשייה.
רחמים ראובן – אני חייב לבחון את השנה אחורה ושני דברים טובים קופצים לי ,כל חבר עירייה שלקח
על עצמו תיק או משימה הוא עשה זאת בצורה מדהימה.
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לשכת המנכ"ל
כל חבר עירייה שלקח תיק הוא לקח את המשימה מכל הלב.
אגף ההנדסה השתנה לטובה עם כניסת המהנדס אורן  ,בסופו של יום השילוב של חברי העיריה ,ראש
העירייה ועובדי העיריה עם כל הקשרים שלהם אנו נגיע רחוק.
אני לקחתי על עצמי נושא של עשייה ועשייה מבורכת  ,אמש קיבלתי טלפון מתושבת באר שבע
שבכוונתה לגור באור עקיבא.
אני מקווה שבסוף  2016נשב כאן מסביב לשולחן עם אותה אווירה חיובית וטובה.
אברהם כהן – ישר כח לארקדי גדילוב על העבודה המסורה בגבייה.
ארקדי גדילוב – אני מבין ורואה שכולם שמים לב שהמקור והיסוד להכנסות בעירייה זה מחלקת הגבייה
 ,ברצוני לומר תודה למנהל המחלקה ולעובדים ,דבר שני צריך לתת את הדעת על תיגבור המחלקה,
עלי לציין את אחוזי הגבייה הגבוהים שם  ,לדעתי צריך לחשוב על שני בעלי מקצוע שיסייעו שם
להרחבת השירות והעמקת הגבייה.
שלומי אבני – ראשית ברצוני לומר ישר כח לכל הסגנים וחברי העירייה ,זו השנה השנייה שאנחנו
מסיימים באיזון דבר שלא ברור ומובן מאליו.
כל הכבוד לכל מי שאמון על התקציב  ,תודה ליעקב הגזבר ותעודת כבוד לראש העירייה על סיום שנה
שניה באיזון ,ברצוני להצטרף למילות תודה לראש העירייה שממנו אני מקבל גיבוי בנושא הספורט ועוד
הרבה פעילויות חדשות שהצטרפו למעגל כמו לאתר ולהכשיר אלופים בני אור-עקיבא במקצועות כמו
שייט וגלישה ,בפרוייקטים חשובים אלו עובדים עם החינוך כי צריך להצמיח את זה מגיל צעיר.
לא אחזור על דברים שנאמרו .
שני פרוייקטים קרובים לליבי ואחד זה הבריכה (הקאנטרי) ,השבוע התקיימה ישיבה עם מתכננים
מהשורה הראשונה והדבר מהווה ציון דרך ומהלך מאוד משמעותי.
השבוע הגיע מתכנן יהודי מצרפת בעל שיעור קומה שנכנס לדבר במלוא הרצינות.
דבר אחרון שברצוני לסיים בו זה נושא יד לבנים שזה יתקדם כי היה עיכוב.
יעקב אדרי – בתוך חודש יפורסם מכרז.
גולן מסיקה – ברצוני להודות לראש העירייה על ההיענות לכל בקשותינו ,תודה לאברהם כהן ,לסיגל
אלבז ולאשר ארביב על כל הסיוע שלהם לקיום האירועים השונים.
אלי אנקונינה – אנחנו כאופוזיציה נסייע לראש העירייה במימוש התקציב באיזון ,כי זה לא פשוט להכין
ולעמוד בתקציב.
המגזר החרדי מקופח ,בשנה שחלפה הוספתם לתקציב והשנה זה מופיע כתקציב מותנה.
יעקב אדרי –תקציב התמיכות הזה לא יהיה מותנה חד וחלק.
יצחק תורג'מן – ברצוני לשבח את ראש העירייה על העשייה ועל ההחלטה להקים מחלקת תרבות
תורנית וקליטת רכז ב 1/2 -משרה ,עדיין צריך לדעת שאנחנו  25%מהאוכלוסייה וצריך גם לחשוב עלינו
בשעות הפנאי וכן בקייטנות ,אני מבקש שחברי העירייה יתמכו במתן מבנה לפעילות הזרם החרדי.
יעקב אדרי – השתדלנו שכל המחלקות וכן המגזרים יקבלו מי יותר ומי פחות ,השתדלנו שכולם יהיו
מרוצים  ,יש לנו חשב מלווה וגם לו יש דרישות ולמרות זאת יאפשר לנו לעבוד ,למדנו לעבוד עם כל
המגבלות גם עם החשב הקודם וגם עם החשב הנוכחי ,אנחנו לומדים לאט לאט להסתדר.
תקציב הפיתוח עולה על התקציב השוטף.
אם תקציב העירייה מסתכם ב 155 -מיליון  ₪אז תקציב הפיתוח מסתכם בכ 190 -מיליון  ,₪אני אומר
שלא היינו יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים ,גם הנמצאים פה וגם שלא נמצאים פה ללא שיתוף
הפעולה המלא בין כל חברי העירייה ללא יוצא מן הכלל שבאו ותמכו פה כל הזמן.
שלשום התקיימה ועדת כספים ועשינו מספר שינויים מתבקשים ושוב ברצוני להדגיש שלא היינו עושים
ללא הסיוע של הסגנים ,שלומי ,יוסי ,ארקדי וכל חברי העירייה.
אנחנו נעשה הכל בכדי לשפר את הישוב הותיק וכל זאת על מנת לצמצם את הפערים בין הישן לחדש.
רחמים ראובן – יעקב ,תגיד כמה מגרשי חנייה הקמתה?
יעקב אדרי – הקמנו ואנו ממשיכים להקים חניות בעוד מספר רב של מקומות.
אבקש מחברי העירייה לאשר את התקציב כפי שהוגש כולל השינויים עליהם הוחלט.
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הכנסות:
חן תקציבי

שם חשבון

 1342910930מרכז עוצמה
 1513000510החזר הוצאות
 1191000910מענק איזון
 1111100101ארנונה פיגורים
סה"כ
הוצאות:
חן תקציבי

שם חשבון

1842910780
1818000780
1815100780
1811000780
1812200781
1812300781
1812200420
1812300420

מרכז עוצמה
תגבור מ.צעירים
תגבור נוער
הוצאות שונות-חינוך
העשרה ותגבור גנ"י
העשרה ותגבור גנ"י
אחזקה ותיקונים גנים
אחזקה ותיקונים גנים
סה"כ

הצעת תקציב 2016
שנשלחה
0
150,000
21,473,000

239,000
366,000
22,473,000

239,000
216,000
1,000,000

7,413,000
29,036,000

6,413,000
29,491,000

-1,000,000
455,000

הצעת תקציב 2016
שנשלחה
10,000
12,225
50,000
80,000
0
0
25,000
25,000
202,225

תקציב
מעודכן
225,000
112,225
100,000
120,000
15,000
15,000
35,000
35,000
657,225

תקציב מעודכן פער

פער
215,000
100,000
50,000
40,000
15,000
15,000
10,000
10,000
455,000

החלטה מספר1
המליאה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב כפי שנשלחה לחברי המועצה ובתוספת השינויים שהוגשו
לוועדת הכספים .סך המסגרת לאישור תעמוד על  154,856אלפי ש"ח בצד ההכנסות ובצד ההוצאות
ובכלל זה גם את תקציב השכר והמשרות כמופיע בטבלה 4
בדברי ההסבר.
בכבוד רב
רחמים צאלח יעקב אדרי
מנכ"ל העירייה ראש העירייה
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