עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 1/2020
מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי י' בטבת התש"פ ה 7/1/2020 -בשעה
 18:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
מר מרדכי גבאי – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
עו"ד נוח שמאילוב – חבר עירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
מר יוסי כדורי – חבר עירייה
חסרים:
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר אליזירוב אבניל – חבר עירייה
מר משה ביטון – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
סדר יום:
( .)1מינוי ועדות חובה.
( .)2אישור נציגים למינהלת אזור התעשייה.
( .)3אישור נציגים להנהלת המתנ"ס.
( .)4אישור חדרי טרפו באור ים:
חלקה  4בגוש  10633מגרש .901
חלקה  4בגוש  10632מגרש .902
חלקה  4בגוש  10632מגרש 905
חלקה  1בגוש  10642מגרש 906
חלקה  1בגוש  10642מגרש .904
חלקה  6בגוש  10641מגרש 918
חלקה  18בגוש 12612
יעקב אדרי – לקראת הסופה ברצוני לידע אותכם שהקמנו צוות שמוכן לטפל באירועים במידה
ויהיו במהלך הלילה ומחר.
ברשותכם ברצוני להיכנס תחילה לאישור חדרי טרפו.
אברהם כהן אני נמנע.
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עו"ד אריאל ארונוביץ – מדובר באישור חוזה שבו מעניקה העירייה לחברת החשמל לבקשתה
זכויות חכירה בקרקע שתיתפס על ידי חדרי השנעה שיוקמו על ידי החברה באמצעות קבלן
מטעמה (חברת ביתנית) על קרקעות יעוד למתקנים הנדסיים שהופקעה על שם העירייה לצורך
אספקת חשמל הן לשטחים ציבוריים (רחובות ,מבני חינוך וציבור אחרים) והן למגרשים
הפרטיים.
האישור נדרש לאור הוראת סעיף  188לפקודת העיריות והוא נתבקש על ידי חברת החשמל על
מנת להבטיח לה ודאות שלא תפונה בקלות.
במידה וינתן אישורכם יועבר הנושא לאישור משרד הפנים על פי הוראת הסעיף הנ"ל.
אלי אנקונינה – אני מתנגד לזה משום שחלפה שנה וחודשיים ועדיין לא הוקמה קואליציה והדרך
היחידה שלנו לפעול כנגד זה באי אישור נושאים המובאים למליאה.
אנחנו נצביע נגד אישור חדרי הטרפו למרות חשיבותם ,כי לדעתי זו הדרך היחידה ללחוץ על
הקמת קואליציה ,עד היום הצבענו בעד כל הסעיפים שהובאו למליאה.
עו"ד נוח שמאילוב – העליתי לא פעם ולא פעמים הצעות לסדר יום והן לא מובאות לסדר יום
ומביאים ישיבות שלא מן המניין שבהן מאשרים תברים ונושאים נוספים.
עד שהנושא לא יוסדר אני נגד אישור חדרי הטרפו.
יעקב אדרי – ההחלטה שהינכם מקבלים תגרום לנזק ועיכוב מיותר בשכונת אור ים.
החלטה 1
נגד אישור חדרי הטרפו – 5
בעד אישור חדרי הטרפו – 4
–1
נמנע
סעיף  – 2מינוי ועדות חובה
יעקב אדרי – אני מציע לדון במינוי ועדות חובה.
אלי אנקוניה – מציע להסיר את כל הסעיפים מסדר יום.
החלטה 2
הישיבה ננעלת.

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

בכבוד רב

מר יעקב אדרי
ראש העירייה
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