עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
פרוטוקול 07/2016
לישיבה שנערכה ב ,22-05-2016:י"ד אייר תשע"ו
מס' ישיבה07/2016:
נושא :מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון יד' באייר התשע"ו  22/5/2016בשעה
 18:00בעירייה
פורום :מליאה
מקום :עיריית אור-עקיבא
נכחו מחברי הפורום:
יעקב אדרי  -ראש העירייה
שלומי אבני  -מ"מ ראש העירייה
יוסי כדורי  -סגן ראש העירייה
אברהם כהן  -חבר עירייה
גולן מסיקה  -חבר עירייה
חסרים:
ארקדי גדילוב  -סגן ראש העירייה
שמחה יוסיפוב  -חבר עירייה
אלי אנקונינה  -חבר עירייה
רחמים (רמי) ראובן  -חבר עירייה
אבניל איליזירוב  -חבר עירייה
יצחק תורג'מן  -חבר עירייה
ילנה זסלבסקי  -חברת עירייה
יוסי פייאסרוב  -חבר עירייה
השתתפו:
יעקב כהן  -גזבר
עו"ד אבי רפאלי  -משנה ליועץ משפטי ורשם פרוטוקול
סדר יום:
 .1הסכם הפשרה ספר שנות ה - 60 -הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן.
 .2חילול שבת ביציאה מאור עקיבא (כיכר המע"ר) – הצעה לסדר יום יצחק תורג'מן.
 .3אישור יציאת משלחת לחו"ל.
יעקב אדרי – מבקש להוסיף לסדר יום מספר סעיפים:
 .1אישור דו"ח כספי לשנת ( 2014מבוקר).
 .2אישור עבודת חוץ לעו"ד אבי רפאלי.
 .3מינוי חבר ועדת מכרזים.
סעיף 1
לבקשת מר יצחק תורג'מן שלא יוכל להגיע היום  ,הסרתי את שני הסעיפים שביקש ונדון בהם בישיבה
הקרובה.
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עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל
החלטה מספר 1
המליאה מאשרת פה אחד הוספת וגריעת הסעיפים הנ"ל.
סעיף – 2אישור יציאת משלחת לחו"ל
יעקב אדרי  -אני אמור לצאת במשלחת אופק ישראלי לרוסיה ובלרוס.
כ"כ אנו צריכים לאשר משלחות לערים תאומות.
החלטה מספר 2
 .1המליאה מחליטה פה אחד לאשר את יציאת ראש העירייה למדינות חבר העמים מטעם אופק
ישראל.
 .2מאשרים יציאת משלחת לעיר התאומה דימיטרוב ברוסיה לחתום על הסכם ערים תאומות,
המשלחת תכלול את ארקדי גדילוב (יו"ר) ואברהם כהן.
 .3מאשרים יציאת משלחת לחנצסטי במולדובה בראשות חברת המועצה ילנה זסלבסקי ויתר חברי
המשלחת כפי שיקבע ע"י ראש העיר.
 .4הוצאות הנסיעה והאש"ל יהיו ע"פ הנוהלים של העיריות .
סעיף  – 3אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014
מר יעקב כהן – ברצוני להודיעכם כמפורט:
הדוחות הכספים משקפים ,כמובן באופן נאות את המצב הכספי לשנת  , 2014הגרעון " , "0גרעון נצבר
 42,753אש"ח ,תשומת לבכם מופנית גם לביאור  11בקשר לתביעות תלויות כמוצג בדו"ח.
החלטה מספר 3
המליאה מחליטה פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2014
סעיף  – 4אישור עבודות חוץ לעו"ד אבי רפאלי – חל"ת
יעקב אדרי – לבקשת עו"ד אבי רפאלי ובתיאום מלא עם היועץ המשפטי עו"ד אריאל ארונוביץ ,אישרנו
לו חופשה ללא תשלום למשך כשנה  ,אבקש לציין כי עבודתו של עו"ד רפאלי מוערכת מאוד וצר לי על
החלטתו ,הזמנתיו לשוב לעבודה בכל עת.
החלטה מספר 4
המליאה מחליטה פה אחד לאשר יציאה לחל"ת לשנה לעו"ד אבי רפאלי.
סעיף  – 5מינוי מ"מ למר גולן מסיקה כחבר ועדת המכרזים
יעקב אדרי – מבקש למנות את מר יוסי כדורי כמ"מ של חבר ועדת המכרזים מר גולן מסיקה.
החלטה מספר 5
המליאה מחליטה פה אחד למנות את מר יוסי כדורי כמ"מ של חבר המועצה מר גולן מסיקה בתפקיד
חבר ועדת המכרזים.
בכבוד רב
יעקב אדרי
עו"ד אבי רפאלי
משנה ליועץ המשפטי ראש העירייה
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