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  21.5.13מתאריך  5.13פרוטוקול מליאה מן המניין 

  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  ראש העירייהמ "ומסגן , מר משה אדרי
  סגן ראש העיר, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, מר בני בן שושן

  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי
  חבר מועצה, מר אלי מצליח

  חבר מועצה, מר מקסים אוקנין
  חבר מועצה, מר יצחק וייס

  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו
  חבר מועצה, מר מתי רוז

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  חברת מועצה, מרים שימן' גב

  חבר מועצה, מר דודו שי
  

  :נוכחים 
  ל העירייה  "מנכ, מר רמי נבון

  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב
  מבקר העירייה , י אהרונוףח ש"רו

    :חסרים
  סגן ראש העירייה, מר משה קווס

  חבר מועצה , מר דודי אוחנונה
  
  

  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 
  

  
  :היום סדר על
  

 . דיון בנושא עמותת חלוץ -הצעה לסדר של חבר המועצה מתי רוז  .1

 .22.4.13מתאריך  3' אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס .2

  .  לאומי בבנק 18016/50' מס חשבון לסגירת המועצה אשור .3
 ש"ע המלגות קרן י"ע מלגות מתן עבור איליה משפחת ידי על כספים הופקדו בחשבון
  .ל"ז איליה איתמר

  .הלוואה לקבל סטודנטים 15-ל אפשרה הקרן
  . איליה שמוליק מר של לפנייתו במענה באה החשבון סגירת

  .נפרעו ההלוואות כל, היוםל נכון
  . בערד הסטודנטים למען איליה קרן תרומת על איליה למשפחת מודים אנו
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 הצעות יוגשו היום כי סוכם, 2013 לשנת 3' מס כספים וועדת בפרוטוקול 4 מס סעיף לפי .4
   .להלוואה בנקים

  ).יחידה הצעה( שהתקבלה הצעה ב"מצ
  .₪ 2,000 מסמכים עמלת. נהש 15 -ל 0.15+  פריים: ההלוואה תנאי

 

 והעברת ירושלים' בשד חצייה. מ והגבהת תנועה מיתון – 1012' מס ר"תב הגדלת על דיון .5
  .פיתוח לעבודות מקרן ח"ש 60,000 של סכום

  ):החלטה לפני( ר"התב מצב
   ₪ 400,000 – תקציב כ"סה
   ₪ 40,000 – הכנסות כ"סה
   ₪ 20,358 – הוצאות כ"סה

  ):חלטהה לאחר( ר"התב מצב
   ₪ 460,000 – תקציב כ"סה
   ₪ 100,000 – הכנסות כ"סה
   ₪ 20,358 – הוצאות כ"סה

  
 העומד מהתקציב גבוהה הזוכה הקבלן של המחיר והצעת מאחר נדרשת הגדלה: הסבר

  .לרשותנו
  

ייעוץ בנושא התקנת  לחוזה טנדו בקשר חברת עם ההתקשרות להגדלת המועצה אישור .6
 ₪ 200 של בעלות ע"ש 60 על יעלה ולא ההתקשרות משעור 50% עד של מצלמות בשיעור

 1987 ח"התשמ) מכרזים( העיריות לתקנות) ב)(7(3 לתקנה בהתאם וזאת, מ"מע בתוספת
 .תועלת תביא לא נוסף מכרז ועריכת ומאחר

  ).  חדש נוסח( העיריות לפקודת 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור .7

 .  2.5.13ועדת צעירים מתאריך אישור המועצה לפרוטוקול  .8

 . 2012ח הממונה על תלונות הציבור שנת "דיון בדו .9
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  19:06מועד פתיחת הישיבה 

 

 .דיון בנושא עמותת חלוץ -הצעה לסדר של חבר המועצה מתי רוז  .1

התהליך שלי עם מרכז הצעירים החל לפני מספר חודשים בסיכום עם ראשת  - מתי רוז 
 .במרכז הצעיריםהעיר לטפל בשמה 

המהלך הראשון עליו סיכמנו הוא קביעת המנגנון המערכתי המנהל את המרכז מתוך 
, רעיון ניהולי אשר מטיל אחריות מערכתית מצד אחד ומצד שני מנהל בפועל את המתחם 

השיח האינדיבידואלי מול הקבוצות השונות הכולל , השיח מול הקבוצות השונות במתחם
 . וחיבור בין הקבוצות השונות, מטרות משותפות, יחסי העבודה גם את פיתוח מערכות 

, ראש העיר, בשלב זה חשוב לציין כי התקיימה מערכת יחסים עגומה בין מרכז הצעירים 
נכון . חוסר שיתוף פעולה , כתובים למיניהם באינטרנט, הסיבות ידועות . לעמותת חלוץ 

 .  ל העמותה "כמערכת היחסים עם מנכ כי הקונפליקט הקשה ביותר בנושא בא לידי ביטוי

, להדגיש כי מהות כניסתי לטיפול בנושא הגדיר מטרות ברורות הנעות על רצף כי העיר 
הכולל את הניהול " שקט חיובי "מרכז הצעירים מעוניינים  ב, חברי המועצה, ראש העיר 

יר ערד וזאת מגשר על פערים ומביא לתוצאה חיובית לע, משא ומתן בונה ומטפח , הברור 
תמיכה חברתית , תמיכה בצעירים, על פי המטרות שהוצבו בכל הקשור למרכז הצעירים 

 .  תכניות וכדומה , דיור , הכוונה , במעגלי החברה השונים

 לעיר פעיל באופן העבירה העמותה. חודשים ושלושה שנה מזה בעיר פעילה צ"חלו עמותת
 תנאי( מלאה במשרה עבודה מציאת,  מוזל דיור. ערד ילידי 4 ועוד חלוצים 37מ יותר

 מקצוע איש ידי על אישי וליווי יזמית הכשרה, מקצועית הכשרה,) בעמותה לחברות
 מנהיגים עם פגישות. השנה במהלך וסמינרים סדנאות. בהתנדבות עובד כולו הצוות,

 ותלהתנדב רצון. ם"ואחמי ציבור אישי, ורטהיימר סטף, כנסת חברי, כגון במשק מובילים
 .מלגה או תמורה ללא שנתיות שעות 100 בת הקהילה למען

 ראש הכריזה ובה בבניין המעורבים הגופים כל בנוכחות ישיבה התקיימה לדצמבר 27ב
 לבניין מחוץ כיתות שלוש. לבניין מחוץ כיתות חמש קריא( הציבוריים המתחמים כי העיר

 תהיה הגופים לכל וכי ופיםהג בין בשווה שווה יחולקו.) הלובי וקומת. החניה בקומת
 .מראש בתיאום כיתה לכל גישה

! אחת כיתה נשארה לעמותה. במתחם השתמשה בו המשרד את חזרה מסרה חלוצ עמותת
 .פעילותה לכל משתמשת היא בה

 .  טלי עם דואר התכתבות

   היקרה טלי. יום שלישי  April 23, 2013 3:33 PM  .א

 להעלות מבקש ומטעמך בשמך הצעירים מרכז של בנושא לטפל ממני שביקשת מכיוון
 .  הבאים הנושאים את

 המפגש את לחלק והחלטנו נילי עם יחד יזמתי האחרון העגול השולחן ישיבת את
 תהליך ״ לרעיון והשני שוטפת לעבודה מתייחס האחד עיקריים שיחה חלקי לשני

 )  למשתתפים כטובה סוכמה הפגישה(  פישור״ ״ ו הגישור״

 למתחם פינוי כתב חלוץ עמותת קיבלה  מכן לאחר בודדים ימים סמ העניין לצורך
 ״ הרי כי גישור להליך כנסילה מאפשר איננו אשר דבר. שברשותם והיחיד האחרון

 אשר השיח לפני מגיע הפינוי צו אשר בתהליך להשתלב לנסות קשה.  אותם ״ מפנים
 . להיווצר היה אמור
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 לאפריל 18 בתאריך שהתבטל לאחר נדחה גול״ה״ע השולחן כי עקלקלה בדרך הבנתי
 .  בפגישה משתתפת את וכי בוטל הוא ואף מאי ל 16 - ל תואם, 

 במרכז השונות הקבוצות בין עדכון העדר יוצרות)  הפגישות(  העגול השולחן ביטול
 . עליו הסכמנו ואני נילי אשר השיח הליך את ומונעות

,   והעיכובים הביטולים ולכן? שנקבע ישורהג בהליך עניין אין האם להבין מבקש אני
 כניסתך עם הצעירים במרכז הקשור בכל ותפקידי מקומי את לדעת מבקש אני

 . הצעירים מרכז של הבאות הפגישות או לפגישה

 לחשוב,  להתייעץ אולי גם כמו החלטתך לפני אותי תשתפי כי היה שסביר חושב אני
 .    וכדומה

  
 והמחלוקת השיח,  השליליים,  החיוביים לנושאים מודע יאנ כי להדגיש זו בהזדמנות
, בנושא המנדט את ממך קיבלתי כי סביר לא זאת למרות אך העמותה עם הקיימים

  .סיימנו כך לעבוד שהתחלנו וכמו

 

 באשר כלום השתנה לא מבחינתי ,מתי שלום  17:03 בשעה, 2013 ' באפר יום ג 23-ב  .ב
 הקבוצות שתי בין הקצנה חלה כי לי נודע ולאחרונה מאחר. אליך לבקשתי

 לי צר. לתהליך שותפה להיות לנכון רואה אני, מאוד בעיני חשוב והנושא, המדוברות
 להשתתף הזמן את למצוא כדי הכול אעשה ואני היומן על עומס בגלל נדחו שישיבות
 טלי ,בברכה .הנושא את ולקדם בישיבות

 

 העגול השולחן של הדחייה בשל.  חשמ וחג רב שלום טלי.  2013לאפריל  29 ב יום  .ג
 אני,  נדחה הצעירים למרכז הקשורים השונים הגופים בין הגישור שהליך והעובדה

 לאפריל 30 מחר  שברשותם האחרון מהמתחם חלוץ עמותת פינוי כי להציע מבקש
 בישיבת בנושא את הנושא יעלה אני לידיעה.  נכון צעד זה דעתי לעניות.  יידחה 2013

 .  קרובהה המליאה

 אני. בסדר הכל שאצלך מקווה ,לך שלום מתי,11:29 בשעה, 2013 ' באפר יום ג  30-ב  .ד
 .בבעלותנו אינו כלל והנכס המפנה הגורם אינה ערד עיריית כי אותך ליידע מבקשת

 .הפינוי מועד בקביעת חוקית סמכות כל לנו אין, לכן

  

 צריך,  להשפיע היכולת את לך שיש בטוח אני טוב בוקר11:35 30/04/2013 ג יום  .ה
 .  הוחלט עליו התהליך התקיים לא עוד כל נכון לא הפינוי אקט,  לנסות

  
 :לסיכום שלי

 התבקשתי אליה המשימה בתוקף. קיבלתי אחריות לנושא חשוב ומהותי מאוד לשמחתי
 מהמצב שאפשר ביותר הטוב את להוציא המטרה בקודש כדרכי אותי מלווה,  לפעול
 היחסים מערכת בו למצב להגיע שני ומצד בעיר חלוץ את הרוויחל אחד מצד. הנתון

 ככל טובים עבודה קשרי לבסס מנת על ומאפשר ראוי ומתן משא ביצירת ומלווה תקינה
  . הזה בתחום הצעירים מרכז של להובלה האפשר

    
 ?השאלות העולות לדיון הם

שחלוץ מציגים  מהי דרך ההתמודדות הנכונה המציגה קווים מהותיים אל מול הרעיון .1
 ?אשר ללא ספק ישנו מעשה יפה וקושי מצד שני 
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 ?דרכי העבודה של חבר מועצה בנושא מסוים .2

 . מה לדעתכם הדרך הנכונה לפעולה אשר תשרת את מטרות העיר ערד .3

, רק לאחרונה לפני כחודש בהמשך לדבריו של מתי פנו אליי גם בנושא הזה  –מרים שימן 
ה יחד עם אסף בפגישה נאמרו דברים שטלי צריכה לבדוק אותם פניתי לטלי קבענו פגיש

ן והמריבות סביב הנושא ולכן החלטתי אאני לא הייתי מודעת לבלג, כ לחזור אלינו"ואח
האמת היא שבסיור באמת ראיתי דברים שלדעתי לא הוגנים . גם לעשות סיור במקום

ונראה מה אפשר  וכשפניתי לבדוק את הנושא טלי ביקשה שנביא את הדברים בכתב
זה מקום מאוד מיוחד לצעירים שלנו ושתיים או שלוש קבוצות פשוט מתקוטטים . לעשות

. יקח אחריות לידיים ונוכל לראות מה עושיםיאחד עם השני לדעתי צריך מבוגר אחראי ש
. מבקשת שנבדוק מה נוכל לעשות ביחד. יש לשים בצד את האיש ולבדוק את הנושא

אנו מפסידים קבוצות של צעירים , ים כמו שמחליטים עליהםהבנתי שדברים לא נעש
קבוצה אחת לא רוצה להזדהות ולהשתתף בפעילות של , מקסימים שרוצים לעשות דברים

מציעה לשים משקעים בצד , אני בטוחה שאת לא מודעת לחלק מהנושאים האלה, השני
  .זה יהיה רווח של כולנו, ומגשרים בין הקבוצות האלה

  

כרגע , ן בין הקבוצות יש את נושא האחראי על המתחםאמעבר לבלג –מן אורון קליי
ויר זה שיש לקחת מבוגר ומה שמרים זרקה פה לא. אחראים על המתחם מרכז הצעירים

העירייה ואולי אפילו להקים ועדה שתורכב גם מנציגי ציבור ולא , חיצוני מחברי המועצה
ראים מבחוץ ויפקחו כך ימנעו אח/ יהיה קשור לאף אחת מהקבוצות שיהיו שותפים

ההצעה שלי להקים ועדה שתהיה מעל מרכז צעירים ברגע , צ או איילים "מתחים עם חל
חבל שאחת העמותות תיקח את , צ במתח"שיש אחראי מכיוון אחד גם איילים וגם חלו

אנשים מסמנים קבוצות מסוימות . ועדהומציע שלכל קבוצה יהיה נציג ב. הרגליים ותברח
  .דע לזה אך ברגע שתהיה קבוצת על אני מאמין שנגיע להסדראני מו

  

 שיושבות שם ת ושלוש העמות, אני חושב שצריך לבדוק את האנשים שם –בני בן שושן 
מי שקורא בפייסבוק , משהו בהנהגה כושל, כמה שאני מכיר את האנשים הם תושבי ערד

  .גהרואה שאין מריבות בין האנשים לדעתי הבעיה היא למעלה בהנה

חודשים פנה אלי אסף וביקש ' לפני מס .אני שמח שהנושא עלה לדיון –משה אדרי 
נסעתי למקום ואני מציין שמאוד  ,שמעתי את הבעיות .פגש איתי יחד עם החלוציםילה

, מתי, ישבו שם טלי, לצערי אחרי שבוע קראו לי לשכה של טלי. התרשמתי מהצעירים
י מתי ונילי "הותקפתי ע, ו מדוע אני מתערב בבעיהנילי סורקיס ואורון קליימן שלא הבינ

אני . אורון גם שם היית נוכח והיית בדעה שלי. ונאמר לי שיש לזרוק את הקבוצה משם
צריך לטפל בבעיה  ,מצדי אמרתי שיש להשאיר את הצעירים בעיר ואם יש בעיה עם אסף

הבנתי , ם אסףלאחר מספר שבועות שהטיפול לא נמשך נודע לי שמתי נפגש ע. עם אסף
  .ששם נוצרה קליקה פוליטית ולכן הנושא היום על השולחן

קשה היה לה , אני חייבת להגיד שטלי לקחה את הדברים שהעלינו לבדיקה –מרים שימן 
  .היא קיבלה את המידע לגבי מה אסף רוצה. עם כל הנושא הזה
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מרכז הצעירים בלי תה לקחת צעירים מיותה ישיבה ההצעה שלי היאבזמנו ב –משה אדרי 
אך , להעלות את הבעיות ולגשר ביניהם ,לתת להם לדבר ,אסף או כל גורם בעייתי אחר

  .כעסו עליי על שהעזתי להתערב

למען הגילוי הנאות והאהבה הגדולה , אני רוצה להתייחס לקליקה הפוליטית –מתי רוז 
רציתי  .ד שהיית שםנדט מטלי והבנתי בדיעבשבועיים לפני כן קיבלתי את המ, שלי אלייך

 , היות וידעתי שאני קיבלתי מנדט לטפל בנושא, שנצא ביחד החוצה לדבר ולהבהיר דברים
, ללא פוליטיקה, ליצור מצב שכולנו להערכתי עדיין ניתן . אני עדיין רוכש לך כבוד גדול

נוכל לראות איך אנחנו עוזרים למרכז צעירים והצעירים בעיקר כי התחלנו תהליך שכמו 
בו כל אחד מחברי המועצה  ,אני מציע להיכנס להליך גישור. תחיל כך הוא הסתייםשה

בתהליך הגישור ישבו נציגי כל הגופים וכולם . ייקח חלק כי לצאת ברווח מהתהליך
  .אם התהליך יכשל יש לבדוק מה עושים הלאה, הסכימו לתהליך

  . ה אליי אפגש איתואני מודיע לך שכממלא מקום ראש העיר כל אזרח שיפנ –משה אדרי 

נתחיל , אני רוצה להתחיל בהיסטוריה של המבנה הזה –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
בזה שהמבנה שייך לסוכנות היהודית לאגף שנקרא השתתפות בנכסים וכל ההחלטות 

אין לנו סמכות בקבלת החלטות לא במי יגור . שם ותקבלתשמתקבלות ביחס למבנה מ
במתחם הזה . ני רוצה להזכיר לכם מה היה המתחם הזהא. במתחם או יצא מהמתחם

תה לי עם יבפגישה ראשונה שהי .ישבה שם כת והיו לנו בעיות מפה ועד בהודעה חדשה
דעים צעירים כפי שאתם יו .דרשתי את המבנה הזה לטובת צעירים, הסוכנות היהודית 

באשר  רבותהגיעו אליי הצעות , עד שהגענו למצב בו הכת יצאה .חשובים לי מאוד בעיר
הסברתי לנציגי הסוכנות . מקום לחרדים ועוד, לרצון יזמים להקים שם בית אבות

שבמידה ותתקבלנה החלטות באשר לעתיד המבנה מבלי שישתפו בהחלטות את הנהלת 
ת המקום למתחם אני הלכתי והתעקשתי שוב ושוב כדי להפוך א. העיר הם ישובו ויכשלו

השקעה של  .לטובת שיפוץ המקום כספיםמעבר להתעקשותי הלכתי וגייסתי . של צעירים
כדי  ,כדי לשפץ את המקום הזה ואת יחידות הדיור שבו, ח והיום יש יותר"מלש 3מעל 

זה היה לכל זה התנאי שלי   ,מעבר לזה .זמינות ויוכלו לשכן בתוכן צעיריםשיהיו מ
כי החזון  ,ימוקם בקומה הראשונה של המבנה הזה ,העיר של  ,ונמרכז הצעירים שלהש

, מבלים שם, לומדים שם, שלי היה להפוך את המקום למתחם לצעירים שגרים שם
  .עד שהתחיל הבלגן, יחודי ובעיני היינו בדרך הנכונהילתת למקום משהו  ,אוכלים ביחד

משקעי העבר ולקבל  אני יודעת לשים בצד את ,אתה כבר מכיר אותי טוב מאוד, מתי
אני טוענת . אסףהחלטות ניטרליות ונכונות ואני באמת שמה בצד את כל מה שהיה עם 

וינט אלה שמלווים את כל 'הסוכנות היהודית והג, ואומרת שבהתאם לסיכום עם נגב גליל
לא  ,מרכז הצעירים של העיר, מי שינהל את המקום הוא מרכז הצעירים שלנו, התהליכים

 .אלא של אלו שגדלו בעיר הזאת ומכירים כל פינה בעיר הזאת ,עו לפני שנהשל אלה שהגי
אני רוצה שמרכז הצעירים שלנו ינהל את המקום הזה וככל שתהיינה יותר עמותות 

אבל שידעו שכל פעילות  ,שכולם יבואו  .מכולםיותר במקום אני הראשונה שאשמח 
הם יוכלו להיות  ,ה וישלימו עם זהברגע שיבינו את ז .י מרכז הצעירים"המתחם מרוכזת ע

  .חלק מהקהילה הזו
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דעה כי התקיים במתחם אגב אני רוצה להגיד לך מתי שפעם אחת  הגיעה אליי הו
אז , הוזמנה משטרה כדי להפסיק את המוסיקה 22:00עם מוסיקה ובשעה  הצעירים ערב

  לא משנה מי , ריםעל מה אנחנו מדב ?איזה מן מרכז לצעירים זה ,אני שואלת אותך מתי
האווירה , לשם הגעתי, במרץ 19 -מסיבה נקבע להמועד הבא ל .אמר או דיווח למשטרה

עצמו למה  את מתחם יתאיםבהייתה נעימה ונהדרת ולכן אני אומרת שמי שרוצה להיות 
לא יהיו כיתות שלי ושלך  ,לא תהיה חלוקה למה שלי ומה שלו .שאנו רוצים במתחם זה

מתי צריך , מרכז צעירים מבקש הצגת תוכנית עבודה. של מרכז צעירים הכול ,לפי קבוצות
זה הסיכום שלי עם הסוכנות . וייתן מפתחות כיתות ומרכז צעירים יקצה בהתאם

זה המקום שאני רוצה לטפח ואתן למרכז צעירים את כל  ,זה היה התנאי ,היהודית
הבעיה היא , ה בין הצעיריםוצה להגיד שאין בעיצ אני ר"לגבי חלו. התמיכה כדי שיצליחו

לכן אני אומרת להנהגה או שהיא . וכל מי שיושב פה יודע על מה אני מדברתבהנהגה 
כל משפחה צעירה המגיעה לעיר או תושב חדש . מקבלת את התנאים שלנו תכובד במקום

אני עושה את הכל כדי , הנכנס אליי למשרד חוץ מלקחת אותו ביד ולפרוש שטיח אדום
יר הזאת לא מוותרת על אף אחד אבל ברגע שנכנסים למתחם יש כללים ואני ישארו בעיש

 ברגע שהגיעו לעיר שלנו ואני חוזרת ואומרת הגיעו רק. מבקשת לכבד את הכללים הללו
לפני שנה וחצי יש פה אנשים שגרים בעיר הזאת לפני הרבה יותר שנים ויש להם לא פחות 

  .לתרום לכל המהלך הזה
לא מצאתי בכל מה שאמרת שום , ח שהצרות שלנו הן צרות של עשייה אני שמ –מתי רוז 

. שנינו מקבלים את הרעיון שמי שנמצא במתחם ומקבל מהעיר ערד ,פער ביני לבינך
קיבלנו החלטה משותפת שיש בעיה בניהול ולכן רצוי שיהיה במתחם מבוגר שלוקח 

וצים מתחם שמח אני לגמרי אני שותף שלך לרעיון בו אנו ר, אחריות וזו החלטה של שנינו
אני שמח על השיפוץ שהולך להיות שם , מסכים לחזון שתהיינה שם הרבה עמותות

לו היינו . על כך אין בינינו שום ויכוח , ומסכים שזהו המקום שצריך להיות הכי יפה בעיר 
מפנים את המבנה וכותבים תקנון בכניסה כך שכל אחד שנכנס לגור במתחם חותם 

מתי , ור על נהלי התקנון המגדיר את מנהל המקום ואת החלטות ראש העירומתחייב לשמ
יש מצב  .זה לא המקום בו אנחנו נמצאים. באשר לנוהלי המקום וחברי מועצת העיר

שאני כחבר מועצת לא יכול להיות . אך התהליך של הגישור לא קרה, ותהליך שהתחיל
ש לי מנדט להוביל את תהליך האם י. האם אני מוביל את התהליך, עיר מקבל אחריות

  .הגישור

הישיבות לא בוטלו אלא נדחו בשל אילוצי לוח זמנים  - ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .שאחד מהם היה

  .האם בכספים שהתקבלו כל המבנה שופץ או רק חלק מהקומות –אורון קליימן 

בל כבר כסף התק, נכון לרגע זה שופצו רק חלק מהקומות –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .הקומות שטרם שופצושתי לשיפוץ 

ר הכנסת בנושא "תה בשל פגישה דחופה עם יוצה להביא לידיעתכם כי הפגישה נדחאני רו
. של תחום אחריות חברי מועצה ,דבר נוסף. הטבות מס ועכשיו תגיד לי מה יותר דחוף

מלווה את שרחי חיים מזלדוגמא ליווי תהליכים כפי ש, ר ועדות "לכל אחד יש תפקיד כיו
. כנס לתהליך וללוות אותוילהבכל נקודת זמן אני כראש העיר רשאית . פרויקט המצלמות

לכן גם ביקשתי להעביר את  ,מוצדקת מצאתי סיבה אני נכנסתי לתהליך הגישור כי
אני פונה לכל חברי המועצה ורוצה שתדעו שיש נושאים שאני רוצה להיות . הפגישה אליי

  . לקבל זאת בהבנה ז מבקשת"י נאלצת לדחות פגישות בשל הלומעורבת בהם ואם אנ
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את התהליך ולמיטב זכרוני  אני רוצה לסכם את הדיון ולומר והיה ונחליט להמשיך
תהליך ובייחוד לאור הרגישות מי שילווה את ה, 27.5.13 -הפגישה הבאה מתקיימת ב

  .םאנשי חינוך ולא פוליטיקאי, יהיו אך ורק אנשי מקצוע, הרבה

מתאריך ) שיועלה בנפרד  4למעט סעיף (  3' אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס .2
22.4.13. 

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו

מתאריך  3' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס: החלטה
 .  4למעט סעיף , 22.4.13

  .  לאומי בבנק 18016/50' מס חשבון לסגירת המועצה אשור .3
 ש"ע המלגות קרן י"ע מלגות מתן עבור איליה משפחת ידי על כספים הופקדו בחשבון
  .ל"ז איליה איתמר

  .הלוואה לקבל סטודנטים 15-ל אפשרה הקרן
  . איליה שמוליק מר של לפנייתו במענה באה החשבון סגירת

  .נפרעו ההלוואות כל, להיום נכון
  . בערד הסטודנטים למען איליה קרן תרומת על איליה למשפחת מודים אנו
  .31.3.13 ליום נכון בחשבון יתרה אישור: ב"מצ

לטובת הלוואות נפתח חשבון  שנים 10 - לפני למעלה מ –גזברית העירייה  –רינה יוסף 
י משפחת איליה  "הכספים הופקדו בחשבון ע. איתמר איליה ומלגות סטודנטים לזכרו של 

של ריבית והצמדה  מימוןלהחשבון שימש , הוסדרו מול הבנקשל הסטודנטים ההלוואות 
מורשי . מלגותהלוואות או סטודנטים נהנו בעיר ערד מ 15 - כ. בעת לקיחת החשבון

לאחרונה קיבלנו פנייה משמוליק . מורשי חתימה בחשבון הם חתימה של עיריית ערדה
ניסינו לעניין אותו בהסדרים אחרים לטובת הלוואות  .איליה למשוך את הכסף

  .אנו מכבדים את בקשתו. הוא לא היה מעונייןאך , שסטודנטים יוכלו לקחת 

אנו סוגרים , נמצא על שמהמאחר ועיריית ערד היא מורשית חתימה בחשבון והחשבון 
אנו מבקשים את אישורכם לסגירת , את החשבון ומעבירים את הכסף למשפחת איליה

  .  החשבון
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  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  ליימןק אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו

  .בבנק לאומי 18016/50' מועצת העיר מאשרת סגירת חשבון מס: החלטה 

 הצעות יוגשו היום כי סוכם, 2013 לשנת 3' מס כספים וועדת בפרוטוקול 4 מס סעיף לפי .4
   .להלוואה בנקים

  ).יחידה הצעה( שהתקבלה הצעה ב"מצ
 .₪ 2,000 מסמכים עמלת. שנה 15 -ל 0.15+  פריים: ההלוואה תנאי

  
  : נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד        בעד

  
  ------               פלוסקוב טלי

  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו

  

תחליף  –ח "מלש 2ס "מועצת העיר מאשרת לקיחת הלוואה ע: החלטה 
ומשכון הכנסות  2013למטרת איזון תקציב  –להכנסות ממישור רותם 

עמלת מסמכים , שנה 15 -ל 0.09%+העירייה מבנק לאומי  בתנאים פריים 
2,000 ₪.  
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 ירושלים' בשד חצייה. מ והגבהת תנועה מיתון – 1012' מס ר"תב הגדלת על דיון .5
  .פיתוח עבודותל מקרן ח"ש 60,000 של סכום והעברת

  ):החלטה לפני( ר"התב מצב
   ₪ 400,000 – תקציב כ"סה
   ₪ 40,000 – הכנסות כ"סה
   ₪ 20,358 – הוצאות כ"סה

  ):החלטה לאחר( ר"התב מצב
   ₪ 460,000 – תקציב כ"סה
   ₪ 100,000 – הכנסות כ"סה
   ₪ 20,358 – הוצאות כ"סה

  
 העומד מהתקציב גבוהה ההזוכ הקבלן של המחיר והצעת מאחר נדרשת הגדלה: הסבר

  .לרשותנו
  

ר להקמת מעבר חציה "רק לידיעתכם אנו כבר אישרנו תב –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
הוצאנו . ר הנמצא ברחוב ירושלים ליד הדוארהכוונה למעב, בין הקניון לרחוב שמעון 
חיר יצאנו למכרז  ובמכרז המ, ₪ 400,000ס  "קיבלנו אישור ע, בקשה למשרד התחבורה 

הוא קצת יותר ממה שקיבלנו ממשרד התחבורה ולכן אנו מבקשים את אישור המועצה 
עם קבלת . ₪  460,000 -כך שהגדלה תהיה ל ,קרן לעבודות פיתוחמ₪  60,000להוציא 

  .אישור משרד הפנים נצא לביצוע שכן מעבר זה נחוץ מאוד לשמירה על חיי אדם
  

  נערכה הצבעה 
  
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב יטל
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו

 תנועה מיתון – 1012' מס ר"תב מועצת העיר מאשרת הגדלת: החלטה 
 מקרן ח"ש 60,000 של סכום והעברת ירושלים' בשד חצייה. מ והגבהת

  .אישור משרד הפנים בכפוף לקבלת, פיתוח לעבודות
  

ייעוץ בנושא התקנת  לחוזה טנדו בקשר חברת עם ההתקשרות להגדלת המועצה אישור .6
 ₪ 200 של בעלות ע"ש 60 על יעלה ולא ההתקשרות משעור 50% עד של מצלמות בשיעור

 1987 ח"התשמ) יםמכרז( העיריות לתקנות) ב)(7(3 לתקנה בהתאם וזאת, מ"מע בתוספת
 .תועלת תביא לא נוסף מכרז ועריכת ומאחר
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מדובר על חברה שעשתה עבורנו את תכנון של כל מערך  –חיים שימן היועץ המשפטי 
כעת נדרש . שעות עבודה 120החוזה שנחתם מולם הוא עבור . מצלמות האבטחה בעיר

באמצעות . להגדיל את העבודה נכון בנסיבות העניין. ליווי ופיקוח על ביצוע העבודות בעיר
 .ולכן נדרש אישור המועצה, שעות 60 -סעיף זה ניתן להגדיל את שעות העבודה בעד

אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לסגן ראש העיר  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
, זמנו הפנוי בפרויקט הצבת המצלמותמר חיים מזרחי על ההשקעה של שעות רבות מ

כדי שנוכל כמה ודה מול המשרד לביטחון פנים בהחלט לא הייתה קלה מסתבר שהעב
  .שיותר מהר לצאת לביצוע נבקשכם לאשר את החוזה

  :נערכה הצבעה

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון

  שימן םמרי
   שושן בן בני

  שי דודו
  
  

 מועצת העיר מאשרת הגדלת התקשרות עם חברת טנדו בקשר: החלטה
 משעור 50% עד של ייעוץ בנושא התקנת מצלמות בשיעור לחוזה

 וזאת, מ"מע בתוספת ₪ 200 של בעלות ע"ש 60 על יעלה ולא ההתקשרות
 1987 ח"התשמ) מכרזים( העיריות לתקנות) ב)(7(3 לתקנה בהתאם

 ).  חדש נוסח( העיריות לפקודת 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור .7

  
  :הצבעה נערכה
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  נמנע        נגד        בעד
  

  ------             פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שןשו בן בני
  שי דודו

  

 לפקודת 179 לסעיף בהתאם נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .העיריות

 .  2.5.13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת צעירים מתאריך  .8

  :נערכה הצבעה

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו

  

 2.5.13מתאריך מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת צעירים : החלטה 

 . ח"ב הדו"מצ, 2012ח הממונה על תלונות הציבור שנת "דיון בדו .9

אבקשכם להעביר לשי , ח הממונה"האם יש שאלות לגבי דו - ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  ?אהרונוף מבקר העירייה 

  

  :נערכה הצבעה
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  נמנע        נגד        בעד
  

  ------               פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
   מצליח אלי

  מונסונגו שלמה
  וייס יצחק

  רוז מתי
  קליימן אורון
  שימן מרים

   שושן בן בני
  שי דודו
  

  .2012תלונות הציבור שנת ח הממונה על "מועצת העיר מאשרת את דו: החלטה 

  

  !הישיבה ננעלה 

  

  

  

  

                        

  טלי פלוסקוב                

 ראשת העיר ערד                 


