פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מתאריך 10.12.14
נוכחים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר חיים מזרחי ,סגן ראש העיר
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
עו"ד ניסן בן חמו ,חבר מועצה
ד"ר נטלה בילינסון ,חברת מועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
משתתפים:
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי לעירייה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
נעדרים:
מר דודי אוחנונה ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לחילופי גברי בוועדות הבאות :
וועדת תכנון ובניה
טלי פלוסקוב יו"ר
דודי אוחנונה חבר
יוצא מהוועדה
חיים מזרחי
וועדת איכות הסביבה
אלי מצליח
דודי אוחנונה

יו"ר
חבר

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בוועדות תכנון ובניה ואיכות הסביבה.
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 .2התייחסות מבקר העירייה להכרזת חבר המועצה מר עופר ארצי בישיבת המועצה מיום
 12/11/14בדבר התנהלות כספית לא ראויה בתב"ר .492
 .3אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לביעור נגע הסמים והאלכוהול מתאריך  ,17.8.14מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לביעור נגע הסמים
והאלכוהול מתאריך .17.8.14
 .4אישור המועצה לפרוטוקול מספר  2של הוועדה לביעור נגע הסמים והאלכוהול מתאריך
.19.10.14
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול מספר  2של הוועדה לביעור נגע
הסמים והאלכוהול מתאריך 19.10.14
 .5אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מתאריך  ,3.11.14מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד מתאריך
.3.11.14
 .6אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מס  32מתאריך  ,24.11.2014מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס  32מתאריך
.24.11.14
 .7פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  6.14מתאריך  2.12.14לידיעה ,מצ"ב.
 .8אישור המועצה להארכת מועד פינוי מועדון הנוער ברחוב חרוב  10ל 120 -יום נוספים,
לצורך השלמת הליך הקצאה.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת הארכת מועד פינוי מועדון הנוער ברחוב חרוב  10ל-
 120יום נוספים ,לצורך השלמת הליך הקצאה.
 .9אישור המועצה להארכת מועד פינוי מבנה ברחוב הצבי  5ל 90 -יום נוספים ,לצורך השלמת
הליך הקצאה למקום חלופי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הארכת מועד פינוי רחוב הצבי  5ל 90 -יום נוספים ,
לצורך השלמת הליך הקצאה למקום חלופי.
 .10אישור המועצה להעברת ניהול בית הכנסת האשכנזי המרכזי לניהול המועצה הדתית ערד
והקמת צוות לקבלת הנכס והעברתו למועצה הדתית.
הרכב הצוות:
רמי נבון – מנכ"ל
ויגי אשל – אחראית נכסים
מיכאל שריקי – מנהל אחזקה
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הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת העברת ניהול בית הכנסת האשכנזי המרכזי לניהול
המועצה הדתית והקמת צוות לקבלת הנכס והעברתו למועצה הדתית ערד.
הרכב הצוות:
רמי נבון – מנכ"ל
ויגי אשל – אחראית נכסים
מיכאל שריקי – מנהל אחזקה
 .11הצעה לסדר של חבר המועצה מר דודי אוחנונה – מבנים שמוחזקים ללא הקצאה מתאריך
 ,7.12.14מצ"ב ההצעה.
מועד פתיחת הישיבה 19:11
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני רוצה לפתוח את הישיבה במשהו שלא קשור לסדר היום,
נושא ההכרזה על הבחירות שבדרך .לרשות היו מספר דברים מאוד מתקדמים שהיו בדרך ,אחד
הדברים החשובים ביותר הוא נושא הטבות המס הנמצא בחוק ההסדרים שהיה אמור להיות
מאושר בתקציב המדינה ,ברגע שאין ממשלה אין אישור תקציב ואין אישור לחוק ההסדרים .נכון
לרגע זה ההטבות שלנו בתוקף עד לינואר  2015כאשר היועמ"ש ביחד עם  4היועצים המשפטיים של
הרשויות האחרות מנסים לעתור לבג"ץ על מנת לבקש הארכה נוספת לתקופה של שנה לפחות עד
סוף  2015עד לבחירות והרכבה הממשלה .אנו כמובן נעדכן אתכם בצעדים במידה ונחליט לצאת
למאבק או להחריף מהלכים ,כרגע המאבק הוא מול בג"ץ ,במידת הצורך אשמח להשתתפות של
כמה שיותר אנשים.
אישור המועצה לחילופי גברי בוועדות הבאות:
וועדת תכנון ובניה
טלי פלוסקוב יו"ר
דודי אוחנונה חבר
יוצא מהוועדה
חיים מזרחי
וועדת איכות הסביבה
יו"ר
אלי מצליח
דודי אוחנונה חבר
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן

נגד

נמנעים

3

החלטה :מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בוועדות תכנון ובניה ואיכות הסביבה.
וועדת תכנון ובניה
טלי פלוסקוב יו"ר
דודי אוחנונה חבר
חיים מזרחי יוצא מהוועדה
וועדת איכות הסביבה
אלי מצליח יו"ר
דודי אוחנונה חבר
.2

התייחסות מבקר העירייה להכרזת חבר המועצה מר עופר ארצי בישיבת המועצה מיום
 12/11/14בדבר התנהלות כספית לא ראויה בתב"ר .492
עופר ארצי – גילוי נאות ,אני מצטער שרינה לא כאן ,מכובדיי חברות וחברי מועצת העיר,
גזברית העירייה  ,מבקר העירייה ,גילוי נאות ,טרם התקבלה תשובה לגילוי מסמכים
מספר  – 5פרויקט מחוברים למרות שחלפו להם כבר מזמן  72שעות למענה לגילוי
מסמכים ע"י העירייה .נתבקשתי ע"י מבקר עיריית ערד מר שי אהרונוף להתייחס לאמירה
שלי במליאת מועצת העיר מתאריך  12.11.14לגבי אופן ההתנהלות הכספית בפרויקט
מחוברים .במליאה המדוברת טענתי כי ישנה לכאורה התנהלות כספית לא ראויה בתב"ר
 492הוא פרויקט מחוברים .בראש ובראשונה אתייחס לעניין בגין העובדה שגזברית
העירייה גב' רינה יוסף נפגעה להבנתי ברמה האישית והמקצועית מדבריי .מכיוון ששפת
אנשי הכספים שונה משפתם של אלו שאינם עוסקים בכספים הרי לכן כנראה נפגעה
הגזברית מבחינתה של הגזברית ברגע שכל הניירת הנילווית לכספים מסודרת ,התנהלות
הגזברות ראויה ,ואכן עליי להודות שההתנהלות על פי הניירת אכן ראויה והיה אם לא
הובנתי כראוי לגזברית הרי כאן הזמן להתנצל בפני הגברת רינה יוסף בלבד .ולמה בפני
הגזברית בלבד אני מתנצל? כי הבעיה של ההתנהלות הכספית אינה בניירת אלא
בהתנהלות הכספית עד לחתימתה של הגזברית והעברת הכספים .בפרויקט מחוברים
משתמשים בכסף צבוע המיועד לנוער מתגודד כלומר נוער בסיכון  ,התנהלות שאינה עבור
נוער זה .בכסף צבוע זה מזמינים מופעים לפסטיבל ערד ,מופעי פעוטות ,משלמים עבור
דברים שאינם קיימים כלל ועיקר כגון תזמורת כלי קשת לנוער ,משלמים עבור מדריכים
שלצערי אינם נמצאים במועדון שהוקצב למטרה זו ועוד כהנה וכהנה ורק בשביל
הפרספקטיבה ,רק בחודש דצמבר שאנו נמצאים בו עכשיו נמצאים מתוך  7ימי פעילות,
נבדקו  4ימים ובכולם המועדון שיועד לפרויקט נמצא נעול כאשר תקני כח האדם לפרויקט
מלאים גם רכז וגם מדריך .חברי למועצת העיר ערד ,אם זו אינה התנהלות לא ראויה אז
מהי בעצם התנהלות כספית לא ראויה.
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שי אהרונוף – מבקר העירייה  -בישיבת מועצת העירייה  9/14מן המניין ביום 12/11/14
התקיים דיון בנושא אישור המועצה לסעיף  10בפרוטוקול ועדת הכספים מספר  7מיום
.29/9/14
הסעיף דן בהגדלת פעילות תב"ר  492פרויקט מחוברים והקצבת סכום של כ₪ 232,000 -
ממשרד הקליטה והעברה של כ ₪ 26,000 -מקרן לעבודות פיתוח של העירייה.
חבר המועצה מר עופר ארצי הסתייג מהעלאת הסעיף להצבעה מאחר ומסמכים שקיבל
לאחר בקשה שלו לגילוי מסמכים בנושא ,לשיטתו לכאורה מעלים חשד כי ההתנהלות
הכספית בפרויקט אינה ראויה ורק לאחר גמר הבירור בנושא במידה וישללו החשדות לגבי
ההתנהלות הכספית יהיה ראוי להעלות הסעיף לאישור המועצה.
גזברית העירייה גב' רינה יוסף וסגן ראשת העירייה מר דודי אוחנונה הביעו דעתם כי אין
זה ראוי שחבר מועצה יאשים בהתנהלות כספית לא ראויה לפני שבדק את העובדות.
•

שעה  19:14סגן ראש העיר וחבר המועצה חיים מזרחי נכנס לאולם המליאה

לאור ההאשמה החמורה דרשתי מחבר המועצה ארצי להציג בפני את המסמכים אשר
הביאו אותו להאשים עובדי עירייה בהתנהלות כספית לא ראויה ,וכך אכן עשה.
מאחר ומר ארצי בחר שלא למשוך את האשמה בעצמו ,ברצוני לציין מספר דברים לגבי
ההתנהלות והחשדות שעליהם הכריז חבר המועצה בישיבת המועצה:
א.

אין כל קשר בין חשד להתנהלות כספית לא ברורה בעבר לבין אישור הגדלת פעילות
עתידית של התב"ר שהובאה להצבעה במליאה.

ב.

חברי המועצה אשר הצביעו נגד אישור הסעיף ,בעצם הצביעו לצמצום/סגירת פעילות
הפרויקט ואובדן התמיכה בפעילות )אין אפשרות לנתב כסף זה לפעילות אחרת(.

ג.

אין חולק כי זכותו של חבר מועצה להצביע כצו מצפונו ובהתאם לסדר עדיפות שלדעתו
חשוב יותר ,אך במקרה זה אין שום קשר בין אישור פעילות לעתיד לבין הוצאות העבר,
מכאן עיתוי העלאת החשד במליאה אינו ענייני ונודף ממנו ריח של התנגחות פוליטית תוך
השמצת עובדי עירייה ,דבר שלשיטתי אינו מקובל במנהל תקין.

ד.

כמו כן לאחר בדיקת המסמכים שהיו בידי מר ארצי בזמן המליאה ,לא נמצאה בשלב זה
שום התנהלות כספית לא ראויה ,כל ההוצאות חתומות על ידי המוסמכים לכך וכל הוצאה
מגובה בקבלה/חשבונית מתאימה מהגוף שקיבל את התשלום .לכל היותר קיימת אי
בהירות של מר ארצי לגבי חלק מההוצאות והתנהלות הפרויקט בכללותו.

ה.

לסיכום ,מוטב יהיה כי פעולות עובדי העירייה לא ישמשו ככלי ניגוח פוליטי וכי חברי
המועצה יזהרו בלשונם שלא להשמיץ עובדים ללא כל ראיה חותכת והבנת הנושא לעומקו,
גם בהתנצלות עכשיו אמרת דברים לפני שקיבלת תשובות לעניות דעתי זה לא תקין.

.3

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לביעור נגע הסמים והאלכוהול מתאריך .17.8.14
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב – ראש העירייה – קראתי את הפרוטוקול בעיון רב ,בדקתי דברים שנאמרו
בפרוטוקול ומצאתי לנכון להיכנס לנתונים לעומק ,במיוחד לגבי הנתונים הקשורים לענייני
סמים ונוער ולכן עשיתי שני דברים :אחד ,נמצאות איתנו שתי עו"סיות המטפלות בנוער
בסיכון סנדרה ודינה – אני אשמח שהבנות יתנו לנו סקירה קצרה על המצב בעיר ,ודבר
נוסף ,אתמול התקיימה כאן ועדת אכיפה שחלק מחברי המועצה היו נוכחים בוועדה ואז
הוסבר לנו כשהנתונים שהוגשו בוועדה מתייחסים לתחנת ערד ולא לעיר ערד וזה מה
שחשוב .כאשר מדברים על גזרת ערד מדברים על סדום ,אל פורעה – שטח הרבה יותר רחב
מהעיר שלנו ולכן הנתונים שהוצגו לא בהכרח דיברו על העיר שלנו ולכן התחושה שהייתה
בוועדה הייתה מוטעית ,לי היה חשוב לשמוע נתונים מסנדרה בהתאם לנתונים שהתקבלו
במסגרת ועדת אכיפה.
לי מאוד חשוב לשמוע נתונים מסנדרה פלץ ,להציג לכם בזאת את אישור הפרוטוקול של
וועדת האכיפה שהתקיימה אתמול ,אבקש לדעת אם אנחנו העירייה מקבלים דיווחים
שוטפים מהמשטרה ,האם יש החמרת מצב ומה אנחנו עושים במצבים אלו.
סקירה על מצב העיר בתחום הנוער:
גב' סנדרה פלץ – אני עו"ס וראש צוות שמתמחה בתחום נוער והתמכרויות במחלקה
לשירותים חברתיים ,נמצאת איתי דינה ברש ושתינו פקידות סעד לחוק נוער ,אנחנו
עובדות עם ילדים ונוער בסיכון בעיר ,דינה אחראית על הטיפול בנוער מכור ,סמים
ואלכוהול ,אחראית גם על הנוער וגם ביחידה של הבוגרים ,לגבי מה שקורה בעיר מבחינת
החמרה ,אנחנו לא שונים מכל עיר ויישוב בארץ מבחינת המציאות.
המצב הטוב שלנו בעיר לעומת ערים אחרות היא שהעיר שלנו קטנה ,רוב העובדים
שעוסקים בתחום הם תושבי העיר יש להם מחויבות מאוד גבוה לעבודה ,אני מדברת על
החינוך ,משטרה וסיירת הורים ,הם עושים עבודה מאוד טובה כדי למגר את הסוגיה.
מבחינת סמים ואלכוהול אתמול בוועדת אכיפה מסר נתונים קצין המודיעין אבי מנוס,
הנתונים כוללים את כל אזור ים המלח ועד אל פורעה זו גזרה מאוד גדולה והיא כוללת
בתוכה את ערד .הוא דיבר על  25סוחרים פעילים בעיר ,בין הסוחרים הוא גם כלל קטינים
שהסחר שלהם הוא מזדמן ,הם לא מוכרים כסוחרים כבדים וגם בזה אנחנו מטפלים ,לגבי
שתוף פעולה עם המשטרה – כל קטין שנתפס היא מעבירה אלינו דיווח ולטיפול גם הילדים
וגם ההורים .לגבי נוהל בתי ספר :כשיש שמועות בבתי הספר ,יש נוהל כזה שהנהלה
מעבירה אלינו את השמות ,לאחר שהם מזמנים הורים ,כשיש רק חשד שולחים את
הילדים אלינו לביצוע אבחון ביחידה ,האבחון הוא גם לגבי אלכוהול וגם לגבי סמים .נכון
להיום יש  18בני נוער קטינים מטופלים שאנחנו יודעים עליהם ומוכרים לנו כמשתמשים
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פעילים הם מטופלים אצלנו ביחידה ומגיעים בקביעות לדינה ,חלקם נמצאים במוסדות
גמילה ויש לנו עוד בערך  6-7בני נוער בנים/בנות בשימוש מזדמן שנמצאים אצל עובדי נוער
אחרים אצלנו ,השימוש הוא לא קבוע.
זה המצב בעיר שלנו ,מבחינת הידע והתוכניות עכשיו אני ארחיב:
יש לנו קבוצות לנוער משתמש ,קבוצות מניעה מבחינת התנהגויות סיכוניות במקומות
שלנו שזה המקום של ר"ן ובית חם לנערה בהפרדה באוכלוסייה .בתיכון יש תפקיד
שקוראים לו מב"סית זאת מובילה בית ספרית אחת היועצות מבצעת את התפקיד
וקוראים לה חן ביטון ,בכל שכבה המחנכות נכנסות לתכנית שנתית בכישורי חיים התכנית
מתקיימת ביחד עם אירועי תיאטרון ,סמינר עמיתים ,ועוד...
אנחנו נציגי רווחה ונציגי המשטרה אמורים להיכנס לפאנל בבית הספר כדי לסייע בשאלות
ותשובות לבני נוער.
קיימת יחידה להתמכרויות שכרגע בימים אלה העירייה משפצת מבנה שעתיד להיות ראוי,
ושם תפעל קבוצת הורים למכורים.
טלי פלוסקוב :מה אחוז ההצלחה לאחר הטיפול שלכם? יש נתון כזה שמעיד על הצלחה?
דינה ברש :התוצאות שלנו נמדדות בכך שאם יש לנו  3נערים שנמצאים במסגרת גמילה
מרצון  -זו כבר הצלחה .הקביעות ויציבות של נער שמגיע לקשר קבוע אתנו ,כל נער שנכנס
לטיפול במשך שנתיים ניתן לקרא לזה הצלחה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני אבקש מנציגי המשטרה והרווחה להציג את הנושא
באחת מישיבות המועצה הקרובות.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לביעור נגע הסמים
והאלכוהול מתאריך 17.8.14.
.4

אישור המועצה לפרוטוקול מספר  2של הוועדה לביעור נגע הסמים והאלכוהול מתאריך
.19.10.14
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נערכה הצבעה
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן

נגד

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול מספר  2של הוועדה לביעור
נגע הסמים והאלכוהול מתאריך 19.10.14
.5

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מתאריך .3.11.14
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן

נגד

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד
מתאריך 3.11.14.
.6

אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מס  32מתאריך  ,24.11.2014למעט סעיף .8
עו"ד ניסן בן חמו – מדוע ירדו הסעיפים  7 – 1מסדר יומה של ועדת ההקצאות?
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עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי – מדובר בנכסים שהחוזים שלהם לא נחתמו .יש
ביקורת של מבקר העירייה לגבי ניהול נכסי העירייה ואחת מההערות הן שממשיכים לתת
הקצאות למבנים כשהשוכרים לא חותמים על הקצאות .אנחנו לא דנים בבקשות
כשההסכמים הקודמים לא נחתמו ,לא היינו מוכנים לדון ללא חוזים חתומים  .הוועדה
ממליצה למועצה ואינה מחליטה היא אינה קובעת מדיניות.
עו"ד ניסן בן חמו – המצב אינו חוקי.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני רוצה לציין שמדובר בנכסים ברחוב אפיק  16המיועד
למטרת פעילות לנוער ,רחוב נורית  14חוגי מוסיקה ,רחוב דוכיפת  – 13 – 14חוגי קרמיקה,
חן  3מועדון נוער ,אני מבקשת שנאומים פופוליסטיים ישארו מחוץ לישיבה הזו.
רמי נבון – מנכ"ל העירייה – אחת הבעיות שיש בהקצאות היא הנושא הביטוחי  ,עלויות
הביטוחים מקשות מאוד על מחזיקי המבנים .מחר תתקיים ישיבה עם היועץ הביטוחי של
העירייה במסגרתה יוצגו הבהרות על הנושא הביטוחי.
עו"ד ניסן בן חמו – אדם הנפצע בנכס על מי חלה אחריות .
עו"ד חיים שימן – היום  ,על העירייה.
עו"ד ניסן בן חמו – אתם יודעים איזה סכנה לוקחת על עצמה העירייה?
רמי נבון – מנכ"ל העירייה – ובדיוק בגלל זה הוזמן היועץ הביטוחי.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר

נגד
ניסן בן חמו
נטלה בילינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן
דודו שי

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס  ,32למעט
סעיף  ,8מתאריך 24.11.14.
.7

פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  6.14מתאריך  2.12.14לידיעה.

.8

אישור המועצה להארכת מועד פינוי מועדון הנוער ברחוב חרוב  10ל 120 -יום נוספים,
לצורך השלמת הליך הקצאה – לאחר בחינת הבקשה להקצאה והגשת כל המסכים
הנדרשים הוועדה ממליצה לצאת לפרסום ההקצאה לקבלת התנגדויות.
מנו ביטמן – ליועץ המשפטי – מועצת העיר החליטה לתת הארכה .הארכה הסתיימה,
המחזיקים נשארו לעוד חודשיים וכעת מבקשים עוד שלושה חודשים .מועצת העיר קיבלה
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החלטה והם נשארים שם מדוע לא נאכף על ידך נושא זה והאם חוקי להעלות דבר שאינו
חוקי מייסודו להצבעה נוספת שכן הם צריכים להיות בחוץ ,כעת הם שמים פס בחסות
העירייה על החלטת המועצה ,הם נשארו שם עוד חודשיים אחרי ההחלטה שלנו .השאלה
היא מדוע לא נאכף על ידך הנושא הזה והאם בכלל חוקי להעלות דבר שאינו חוקי מהיסוד
שוב להצבעה ,שכן הוחלט שהם צריכים להיות בחוץ.
עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי  -הפעילות האכיפתית לפינוי תתבצע ע"י המחלקה
המשפטית כאשר היא תידרש לעשות את זה ,שנית אין דרישה כזאת מהנהלת העיר לבצע
פינוי כזה ,היום מתבקש אישור המועצה להארכת המועד אין בזה משהו לא חוקי,
האנלוגיה הפשוטה ביותר למצב היא קביעתו של בית המשפט העליון שנתן החלטה לפני
שנתיים על הטבות המס לעיר ערד .בית המשפט המשיך להאריך את מועד ההטבה למרות
שנתן פסק דין ,פה אין לנו פסק דין .בית המשפט יש לו סמכות והוא האריך את המועד
במשך שנתיים ואנו אפילו מקווים שיאריך ביותר .לגבי ההארכה זהו שיקול דעתכם
כמקבלי החלטות בעיר  ,תחליטו אם אתם מאשרים או לא.
משה קווס – מ"מ וסגן ראש העיר  -מנו אני רואה את הלהט הפנימי שלך ,אבל אני לא
רואה את אותו להט במקרים אחרים .יושבת אגודת שרה בלי הקצאה במקום כבר שנים,
למה על זה אתה לא זועק .בקשה להקצאה למרכז תרבות ואני בעד שתהיה הקצאה לטובת
המתנ"ס ושיסדירו את ההקצאה ,אני רואה אותך נלחם על הצדק עבורם גם הם יושבים
שם ללא הקצאה .כולנו יודעים שזו ההצגה היפה בעיר אך בואו נהיה אמיתיים .בעיר ערד
קיימים כל מיני מבנים ומקומות פעילות אחרים שהעיר משקיעה בהם הון עתק כמו
מתנ"ס ,קאנטרי ,בריכה ,ספריה  ,פעילויות יום העצמאות ,תערוכת כלבים ,פסטיבל
אנימציה – כל זה צריך להיות ,אנחנו בעיר ששירותים צריכים להינתן ,אבל אני נגד
צביעות .אני נגד מצב שיש מצב שמתייחס לדתיים ולאו דווקא חרדים ,יש בו גם בתי כנסת
של מרוקאים  ,תימנים וספרדים שיושבים ללא הקצאה .אני מבקש ניסן  ,יש לך אג'נדה
נגד החרדים וזה בסדר אך אני מבקש ממך לפחות להיות הוגן אם אתה מתנגד להקצאות
תתנגד לכל  ,היועמ"ש הסביר שהארכה חוקית.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

נגד
ניסן בן חמו
נטלה בילינסון
עופר ארצי

נמנעים
מנו ביטמן

החלטה  :מועצת העיר מאשרת הארכת מועד פינוי מועדון הנוער ברחוב חרוב
 10ל 120 -יום נוספים ,לצורך השלמת הליך הקצאה.
.9

אישור המועצה להארכת מועד פינוי מבנה ברחוב הצבי  5ל 90 -יום נוספים ,לצורך השלמת
הליך הקצאה למקום חלופי.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

נגד
ניסן בן חמו
נטלה בילינסון
עופר ארצי

נמנעים
מנו ביטמן

החלטה :מועצת העיר מאשרת הארכת מועד פינוי רחוב הצבי  5ל 90 -יום
נוספים ,לצורך השלמת הליך הקצאה למקום חלופי.
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אישור המועצה להעברת ניהול בית הכנסת האשכנזי המרכזי לניהול המועצה הדתית ערד
והקמת צוות לקבלת הנכס והעברתו למועצה הדתית.
הרכב הצוות:
רמי נבון – מנכ"ל
ויגי אשל – אחראית נכסים
מיכאל שריקי – מנהל אחזקה
עו"ד ניסן בן חמו – אני רוצה להבין איך בית הכנסת האשכנזי המרכזי – נכס עירוני עובר
למועצה הדתית כשבמועצה הדתית יש ממונה מטעם גור כשלפני שנתיים כבר היה אמור
להתחלף .על פי חוק חייבת להיות נציגות של נשים במועצה הדתית ,אך בעיריית ערד לא
שמעו על זה בעיריית ערד אין ועדה אין כלום יש ממונה מטעם גור ,הסבר לי מה קורה פה )
חיים שימן( .
עו"ד חיים שימן – אני לא הדובר של המועצה הדתית ואינני יכול להסביר לך מה קורה
במועצה הדתית מבחינתי המועצה הדתית נבחרה ע"י הנהלת העיר לנהל את הנכס .לצורך
העניין אם זה מקובל עליי או לא זה לא רלוונטי כי זה לא ענייני  .מה זהות המחזיק בנכס?
מבחינה חוקית ניתן להעביר נכס בפטור ממכרז למועצה הדתית כשהיא רשות מרשויות
המדינה והמבנה מיועד לצרכי דת .זו החלטה של המועצה בסה"כ.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר

נגד
ניסן בן חמו
נטלה בילינסון
עופר ארצי
מנו ביטמן
דודו שי

נמנעים
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החלטה :מועצת העיר מאשרת העברת ניהול בית הכנסת האשכנזי המרכזי
לניהול המועצה הדתית והקמת צוות לקבלת הנכס והעברתו למועצה הדתית
ערד.
הרכב הצוות:
רמי נבון – מנכ"ל
ויגי אשל – אחראית נכסים
מיכאל שריקי – מנהל אחזקה
 .12הצעה לסדר של חבר המועצה מר דודי אוחנונה – מבנים שמוחזקים ללא הקצאה מתאריך
 ,7.12.14יורדת מסדר היום לבקשתו של חבר המועצה מר דודו שי.
הישיבה ננעלה!

טלי פלוסקוב – ראש העיר ערד
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