עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 11/2019
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כב' באלול התשע"ט ה22/9/2019 -
בשעה  18:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
מר משה ביטון – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר יוסי כדורי – חבר עירייה
עו"ד נוח שמאילוב – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
חסרים:
מר אבניל אילזירוב – חבר עירייה
מר מרדכי גבאי – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר העירייה
סדר יום:
תחזוקת העיר  ,שכונת אור ים ,היחס העירוני לתושב ולצרכיו  ,התנהלות המועצה.
יעקב אדרי – אני מבקש להעלות סעיף נוסף לסדר יום והוא הארכת כהונת גזבר העירייה עד ליום
 30/4/2020ומנכ"ל העירייה עד .30/4/2020
החלטה 1
המליאה מאשרת הארכת כהונת גזבר העירייה עד ליום  30/4/2020ומנכ"ל העירייה עד ליום
 30/4/2020בהתאם להחלטת ראש העירייה.
יעקב אדרי – רשות הדיבור למשה ביטון ולאחר מכן לחברי עירייה נוספים.
משה ביטון – הנושאים שהוגשו לישיבה לא באו להתריס כנגד אף אחד.
מדובר בנושאים שהינם חשובים בחיי היום יום  ,ישנם רחובות וסמטאות שלא נכנסים אליהם
ולא מנקים אותם.
מציע לעבור לימי פינוי קבועים ע"פ תוכנית מסודרת כמו כל עיר ואם בישראל.
בישוב יש סך הכל  32ק"מ של רחובות.
ע"פ חישוב שלי עם  10עד  15עובדים ומשאית טיאוט אפשר להגיע לכל רחוב פעמיים בשבוע.
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תושבים יוצאים מהבית רוצים לראות מול עיניהם את נושא פינוי האשפה ,ניקיון רחובות ,פינוי
גזם ותאורה כנ"ל עם חזרתם הביתה.
אני מצטער שמשאית טיאוט לא עובדת ביום יום כולל שטיפת רחובות ,מדובר בדברים שהינם באותה
עלות אך יש להם נראות.
נושאים נוספים:
רמת הנוף בעצים ,הסדרת מערכת ההשקיה ,במצב כיום רק כ 30% -מהשקיית הגינון מגיעה אליו
ויתרתה  70%זורמת לתעלות הניקוז.
מעקות בטיחות וגדרות שבורים שצריך לטפל בהם.
אברהם כהן – אנחנו נבחרנו על ידי התושבים ,יעקב אתה לא שומע את תלונות התושבים אנחנו
שומעים אותם.
חלפו  4חודשים מאז שעזבתי את מנהלת אזורי התעשייה ודבר לא השתנה שם ,יש שם רק עובד
ניקיון אחד מבוגר.
יעקב אדרי – אברהם גם אני מקבל תלונות רבות ,מאז שהתפטרת מהמנהלת לא קיבלתי אף טלפון
ממך.
יוסי כדורי – רוצה להתייחס לסעיף הראשון.
חלפה שנה מהבחירות ויש זעקה בישוב  ,לא פעם התקשרתי להרצל אלמדווי בעקבות פינוי האשפה.
כולנו יודעים שיש ריפיון בנושא עובדים  ,לא ידוע מי אמור לאכוף האם זה משאבי אנוש ,ראש
העיריה או מישהו אחר.
בנושא בתי הספר וגני הילדים אין מקום שאין בו קוצים ועשבים ויש תלונות רבות.
יעקב ,אתה נתת הכל לכל המוסדות  ,השקעת כספים רבים.
ברגע שיש ממונים או מחזיקי תיקים הדבר רק יקל על ראש העירייה.
יעקב אדרי – משה ,כבר ביקשתי ממך והצעתי לך להיות מחזיק תיק שפ"ע ואני ממליץ כעת
לאשר את מינוייך.
משה ביטון – יעקב ,אני קשור לחבר עירייה נוסף ואני לא יכול לקבל החלטה לבד בדבר הצעתך
להחזיק את תיק השפ"ע.
יוסי כדורי – בזמנו כאשר הייתי מחזיק תיק חינוך הענקנו מאות מילגות במשך כל השנים.
בעבר בתקופה זו כבר חילקנו מלגות לכל הסטודנטים.
לגבי מצטיינים שלחתי לך יעקב הודעה על כך.
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יש איפה ואיפה והפלו לרעה את המועמדים מהזרם החרדי.
יעקב אדרי – יוסי ,ביקשתי ממך להיכנס ולבדוק לגבי כל מקרה ומקרה ובאם תמצא שיש מישהו
שקופח תודיע לי ואנחנו נטפל בזה.
משה ביטון – חשוב לתת לסטודנטים שלנו  ,מדוע לא שוקלים לבטל את חגיגות המימונה ואז
להפנות את התקציב לטובת מילגות לסטודנטים?.
יעקב אדרי – פעם חילקו מלגות לסטודנטים כאן בחדר הזה ,כיום ישנם כ 350 -סטודנטים
שמקבלים מלגות .
יוסי ,אם יש לך מועמדים מצטיינים תביא אותם.
אני מציע לצרף לחברי ועדת המילגות הקבועים את :אלי אנקונינה  ,יוסי כדורי ומשה ביטון
למיגלות למצטיינים.
אברהם כהן – אני מתבייש בתגובות חברי העירייה כמו שלך רמי וכמו יוסי כדורי.
רחמים ראובן – אני כתבתי על נושא זימון וביטול הישיבות שזה עושה מאיתנו צחוק.
יוסי כדורי – אברהם  ,אתה חוצפן כמו שיעקב אמר לך ,אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
רחמים ראובן – באגף השפ"ע יש סכסוכים ומריבות ואנחנו בפתחו של החג.
משה ביטון – הנושא השני חשוב לי לגבי שכונת אור ים שאין לה כל אינטרקציה עם אור עקיבא,
זאת אני אומר מתוך מידע לגבי שכונת עין הים בחדרה.
אחזקת השכונה תעלה לנו כ 10 -מיליוני  ₪כל שנה.
הם יראו כמו משק סגור.
יוסי כדורי – אני העלתי את הנושא הזה לפני מספר חודשים.
יעקב אדרי – אני לא מתחמק מכלום כי האחריות היא שלי ,כל הביקורות בנושא ניקיון נכונות,
התחלתי את דברי באחריות שהינה שלי.
ניסיתי לשכנע את החשב המלווה שלא יקצץ בתקציב הניקיון והגינון אך דבר לא עזר לנו.
מכרז הגינון אמור להתפרסם.
כבר בישיבה הראשונה העליתי את הנושא של החשב המלווה ,אנחנו מתעסקים בנושא זה
מתחילת הקדנציה.
בשבוע שעבר החשב הביע את רצונו לסייע בידנו.
אני יודע שהגזבר שיתף פעולה עם החשב כי החשב אמר לי זאת.
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יש לי ביקורת על הגזבר למרות היותו איש מקצוע.
התווספו לעיר  3שכונות חדשות והדרישה של החשב והמחוז היא לקצץ ולקצץ.
הם דורשים קיצוצים וקיצוצים ,יצאו מספר עובדים לפנסיה והמחוז לא מעניין אותו לאפשר לנו
לקלוט במקומם.
בשבוע שעבר התחננתי בפני החשב המלווה לשחרר לנו כספים לרכישת  2טנדרים וציוד נוסף
לניקיון.
תשובת החשב שבסוף השנה הוא הולך.
שאלתי את היועץ המשפטי האם ניתן לאשר תב"ר לנושא?
תשובת היועץ המשפטי הייתה חיובית אך למרות זאת החשב המלווה מתנגד ,הוא דורש אישור
וחתימה של היועץ המשפטי לכל פנייה.
נושא הניקיון חשוב לי מאוד ועל כן פניתי למשה ביטון מספר פעמים לגבי מחזיק תיק שפ"ע.
החשב המלווה מתעלל בנו ובי כראש העיר.
יצאו  5פנסיונרים לפנסיה ,ביקשנו להכניס במקומם  2עובדים אך החשב המלווה מתנגד.
אכן הייתה התרופפות וזאת גם בשל מחלתו והיעדרותו של ניסים כהן מנהל אגף משאבי אנוש.
בנושא שכונת אור ים הזמנתי שלט ענק שמדובר בשכונה השייכת לאור עקיבא ,כולם יודעים
שמדובר באור עקיבא ,הודעתי לכל הקבלנים שכל מי שלא יציין שמדובר באור עקיבא לא יקבל
היתר בנייה.
הנושא החשוב ביותר הינו קואליציה.
מזה שנה ששפכו את דמי ,חששתי שחס וחלילה שיש חבר עירייה שמעורב בנושא זה.
לאלי אנקונינה התחייבתי על סגן בשכר.
לאברהם כהן התחייבתי על סגן בתואר.
הדבר הכי גרוע זה הקמת קואליציה ואז יתברר שיש חבר עירייה מעורב בזה.
הזוהמה שנשפכה אין לה אח ורע במדינה ,הם פרסמו פוסטים בפרטי דברים שלא יאמנו.
העירייה השקיעה כסף בנושא  ,אך המשטרה הביאה לפתרון.
הגשתי  4תלונות במשטרה ,דיברתי קשות עם השר לביטחון הפנים בנושא ורק כעת הפסיקו
לשלוח פוסטים בפייסבוק.
אני מציין שוב שהם שפכו את דמי וכאשר נקבל את העדכון מגורמי המשטרה נכנס לנושא הקמת
קואליציה רחבה ביותר.
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החלטה 2
המליאה מאשרת את מר משה ביטון כמחזיק תיק שפ"ע.
המליאה מאשרת הוספת  3חברי עירייה לוועדה המקצועית לחלוקת מלגות :יוסי כדורי ,אלי
אנקונינה ומשה ביטון.
המליאה מאשרת הצבת שלטי פרסום בשכונת "אור ים" שהשכונה הינה חלק בלתי נפרד מאור
עקיבא.
המליאה מאשרת את הודעת ראש העירייה בנושא הקואליציה.

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

בכבוד רב

מר יעקב אדרי
ראש העירייה
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