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  5.11.13מתאריך  11.13פרוטוקול מליאה מן המניין 

  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העיר, מר חיים מזרחי

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

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה, סמר יצחק ויי

  חבר מועצה, מר בני בן שושן
  חבר מועצה , מר דודי אוחנונה

  חבר מועצה, מר דודו שי
  

  :נוכחים 
  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון 

  שלמה פרץד "עו
  גזברית העירייה , נה יוסףרי' גב
  

  :חסרים
  חברת מועצה, מרים שימן' גב

  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו
  מועצה חבר, מר מקסים אוקנין

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  

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

  :על סדר היום
  

פרוטוקול נשלח זה , 15.10.13מתאריך  7' אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס .1
 .מכבר

  
מתאריך  7' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס:  הצעת החלטה

15.10.13.  
  

ב "מצ, 10.9.13מתאריך  20' אישור המועצה לפרוטוקול ועדת התנועה המקומית מס .2
 .הפרוטוקול

  
מתאריך  20' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מס: הצעת החלטה

10.9.13.  
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 .ב"מצ,  12.8.13 מתאריך חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .3

  
  .12.8.13את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  מועצת העיר מאשרת: הצעת החלטה

  

 .ב"מצ, 16.10.13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  .4

 

  .16.10.13מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך : הצעת החלטה

 

 .  ב"מצ, לידיעה, 17.10.13מתאריך  5/2013פרוטוקול וועדת הנחות במיסים  .5

  

רן מר  במקום) במקום גזברית העירייה(' פת מורשי חתימה באישור המועצה להחל .6
 .₪ 10,000עד לסך של  055689566ז .שרית עזרא ת' גב אורפני 

  
) במקום גזברית העירייה( ' מועצת העיר מאשרת החלפת מורשי חתימה ב: הצעת החלטה

  .₪ 10,000עד לסך של  055689566ז .שרית עזרא ת' במקום מר רן אורפני גב

  

 .ב"מצ, 22.10.13מתאריך  26/2013ור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות איש .7

  
  .   31.10.13מתאריך  הקצאותמועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת : הצעת החלטה

  

 פקחים שני העסקת למימון תמר האזורית המועצה עם העקרונות להסכם המועצה אישור .8
  .ערד עיריית י"ע הסביבה לאיכות ביחידה נוספים

 העירייה ש"יועמ י"ע ומאושר סופי הסכם נוסח בקבלת מותנה הסעיף העלאת/ישורא
  .ב"מצ אינו ולכן התקבל שטרם

  
 תמר האזורית המועצה עם עקרונותה הסכםמועצת העיר מאשרת את :  הצעת החלטה

  .ערד עיריית י"ע הסביבה לאיכות ביחידה נוספים פקחים שני העסקת למימון
  

  19:04 הישיבה תחילת מועד

ביום ראשון אני רוצה להודיע שלפני שאפתח ישיבת מועצה  – העירייה ראש – פלוסקוב טלי
בערב תתקיים ישיבת מועצה מיוחדת במסגרתה  19:00בשעה  10.11.13בתאריך הקרוב 

  .אנחנו כמובן נשלח הודעה לכולם, יוכרזו הסיעות בהתאם להחלטת משרד הפנים

  .15.10.13 מתאריך 7' מס כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  משה אדרי
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 מתאריך 7' מס כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
15.10.13.  

  

 ב"מצ, 10.9.13 מתאריך 20' מס המקומית התנועה ועדת לפרוטוקול עצההמו אישור  .2
  .הפרוטוקול

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  משה אדרי
  

  

 מתאריך 20' מס תנועה עדתו פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
10.9.13.  

  .12.8.13 מתאריך חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .2

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד
  

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  סנדלרסקי בוריס
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  אדרי משה
  

  .12.8.13 מתאריך חינוך ועדת רוטוקולפ את מאשרת העיר מועצת: החלטה

   

  19:06חבר המועצה יצחק וייס נכנס לאולם המליאה * 

  .16.10.13 מתאריך חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .4
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  .לא פעילס "אני שמעתי את רחלי אומרת שביה –משה אדרי 

הרה ת הבבקששפנינו בהנושא לא קשור לישיבה אך בכל זאת אעדכן  –טלי פלוסקוב 
  .אנו נפעל בהתאם לתשובתם ,עד לקיום הועדה תשובה לא הגיעה .בנושא

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד

  

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  אדרי משה
  יצחק וייס

  .16.10.13 מתאריך חינוך ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  

  . לידיעה, 17.10.13 מתאריך 5/2013 במיסים הנחות וועדת פרוטוקול  .5

יש פה סכומי עתק של חובות אבודים ואני חושב שזה נראה לא טוב להעביר  –משה אדרי 
ח הזה "אני מבקש להעביר את הדו, סכומי עתק כאלה למחיקה חודשיים לפני בחירות

  .לאחר הבחירות

זו לא הפעם , מדובר בעבודה שגרתית של הוועדה –גזברית העירייה  –ינה יוסף ר
, בוועדת ההנחות יושבים חברי מועצה בשגרה, הראשונה שאנו עושים מחיקת חובות

אנחנו לא , ועדת חובה אחת לחודשיים שלושה וכך מתנהלת הועדהוהוועדה מתכנסת כ
חלק מהחובות למחיקה טופלו באכיפה  .יכולים בגלל בחירות לעכב טיפול במחיקת חובות

אני לא חושבת שיש מניעה חוקית פ "הוצלהחלטות רשם משפטית ויש פסקי דין או 
המועצה לא נדרשת  .ידיעת חברי המועצהולהביא את החלטתה ללקיים ועדת הנחות 

    .ההחלטהלאשר את 

 ץ המשפטיאני אפנה את הנושא לתשומת ליבו של היוע - ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
הפרוטוקול , ואם ימצא לנכון לא להעלות לדיון של ועדת הנחות במיסים כמובן נשקל זאת

  .הוא לידיעה

  19:08חבר המועצה דודי אוחנונה נכנס לאולם המליאה *   

 רן מר במקום) העירייה גזברסגן  במקום(' ב חתימה מורשי להחלפת המועצה אישור  .6
  .₪ 10,000 של לסך עד 055689566 ז.ת עזרא שרית' גב  אורפני

  ?מי זו שרית - בני בן שושן  

כרגע אני  .חשבונותהנהלת היא סגנית מנהלת שרית  –גזברית העירייה  –רינה יוסף 
אנו מבקשים בעצם ששרית  .מאז שאין סגן גזברהחל מהשקל הראשון  הכלחותמת על 

  .סעל מנת להקל על העומבמקומי ₪  10,000תוכל לחתום עד לסכום של 
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  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד

  

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  אדרי משה
  יצחק וייס

  דודי אוחנונה 
  

' גבב אורפני רן מר במקום' ב חתימה מורשי החלפת מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .₪ 10,000 של לסך עד 055689566 ז.ת עזרא שרית

   

  .22.10.13 מתאריך 26/2013 הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .7

 - מדובר בהארכת הסכם הקצאה לקרן לפיתוח לב ערד ל –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
לא הוגשו התנגדויות ולכן הוועדה , להגשת התנגדויות 22.8.13 -פורסם ב, שנים נוספות 5

   .שנים 5הארכת ההקצאה בעוד  עללמועצה ממליצה 

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  אדרי משה
  יצחק וייס

  דודי אוחנונה 
  

 מתאריך 26.2013הקצאות  ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
22.10.13.  

  

 פקחים שני העסקת למימון תמר האזורית המועצה עם העקרונות להסכם המועצה אישור .9
  .ערד עיריית י"ע הסביבה לאיכות ביחידה נוספים
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לפניכם מונחת חוות דעתו של , להזכירכם כבר דנו בנושא –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
יחד עם הבקשה לאישור הסכם אבקש , עש עם ההסכם ותיקונים שביקשנו לבצ"היועמ

הסכם עם  –פעילות של יחידת איכות הסביבה ר לטובת "את אישורכם לפתיחת תב
קבל ממועצה אזורית תמר נממן שני פקחים שיתהכסף מועצה אזורית תמר על חשבון 

  .פעילויות נוספות כמפורט בהסכםנוספים ו

  .זורית תמראני קצת בספק לגבי הסכמים עם מועצה א –משה אדרי 

יש בידינו התחייבות שהיא מבחינתנו מסמך מחייב  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .י גזבר המועצה וראש המועצה"חתומה ע

  :    הצבעה נערכה

  נמנע        נגד        בעד

  ------         -------       פלוסקוב טלי
  קווס משה
  מזרחי חיים

  בוריס סנדלרסקי
  מצליח אלי
  רוז מתי
   שושן בן בני

  אדרי משה
  יצחק וייס

  דודי אוחנונה 
  

 תמר האזורית המועצה עם העקרונות הסכם את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
לטובת פעילות יחידת איכות הסביבה  ₪ 375,000ס "ע 1060ר מספר "ופתיחת תב

  . מועצה אזורית תמר –

  

  !הישיבה ננעלה

                        

  טלי פלוסקוב                

 ראשת העיר ערד                 


