
1 

 

  1213.3.מתאריך  123/פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין מספר 
  
  

  :משתתפים 
  

  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב
  מ וסגן ראש העירייה"מ, מר מקסים אוקנין

  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העירייה, מר משה אדרי

  חבר מועצה, מר בני בן שושן
  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חברת מועצה  , עמי מיצדנ' גב

  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי
  חבר מועצה, מר אורון קליימן

  חבר מועצה, מר יצחק וייס 
  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה

  חבר מועצה,  מר  דודו שי
  

  :נוכחים 
  גזברית העירייה , רינה יוסף' גב

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו
  מבקר העירייה, שי אהרונוף ח"רו

  דובר העירייה, מר אורן עמית
    מחשוב ויועצת לקידום מעמד האישה ' מנהלת מח, אירית כהן' גב
  

    :נעדרים
  חבר מועצה, מר חיים מזרחי

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו
  עוזר ראש העיר, מר ולד סנדלרסקי

  
  מנהלת לשכת ראש העירייה, רענת אמ' גב: רשמה פרוטוקול 

  
  
  
  

  :על סדר היום 
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  . 16.1.12מתאריך  1/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .2
  
  .15.2.12מתאריך  2/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .3
  
  .27.12.11מתאריך  11/2011קול ועדת הקצאות מספר אישור המועצה לפרוטו  .4
  
  .7.11.12מתאריך  10אישור מועצת העיר לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מספר   .5
   
  . 8.1.12מתאריך  11אישור מועצת העיר לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה   .6
  
וזאת , ז המסחריהשלמת העבודות במרכ/ אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז לביצוע   .7

  .1987, ח"לתקנות העיריות מכרזים התשמ) ח(22בהתאם לתקנה 
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   19:10מועד פתיחת הישיבה           
  
  

  דיווח ראש העיר 
  

  .פר לכם על פרויקטים הנמצאים בעבודה בעיראני רוצה לס
  הצגת מצגת על פרויקטים בעיר 

  
נוער באמצעות אתר הרעיון לבניית אתר מסוג זה הגיע דרך ה –פרויקט סקייטפארק 

קרן לב ערד . ב"ארה JNFו האדיבה של מר ראסל רובינסון מארגון הפייסבוק בתרומת
. עלות הפרויקט$ 450,000 - ביצעה את העבודה עבורנו מדובר על תרומה בסדר גודל של כ

אני מזמינה את חברי המועצה שעדיין לא , מבצעי העבודה היו אמריקאים שהגיעו לכאן
כרגע מתבצעות עבודות פיתוח מסביב למתחם הזה יהיו גם מעקות יע ביקרו באתר להג

התכנון הוא שלקראת יום העצמאות תסתיים . תאורה, מקומות ישיבה, דשא, בטיחות
כרגע ביצענו רק חלק  .העבודה במקום אז נעשה פתיחה חגיגית למקום ביחד עם בני הנוער

בפרויקט ' העבודות על חלק א עם סיום. החלק השני הוא כמעט באותו גודל מהפרויקט 
אני מקווה שנוכל לקיים פה בעתיד , נפנה שוב לתורמים ונבקש תוספת להמשך העבודות 

  .תחרויות סקייטפארק ברמה בינלאומית
  

להזכירכם ביום הזיכרון אנו עורכים בגן החמישה טקסים ואם  –פרויקט גן החמישה 
המשפחות השכולות והציבור ישבו . 31זכור לכם הטקסים תמיד התקיימו מכיוון כביש 

 180 -אנחנו קיבלנו החלטה להפוך את כל מיקום הטקס ב, למטה וכל הטקס היה למעלה 
. שתלנו דשא המקום יפה ומכובד הפסל עצמו מואר בלילהמעלות ואז כפי שהנכם רואים 

מכובד יותר ובמקום , לטקס יש משמעות רבה ולעניות דעתי השנה הטקס יראה אחרת 
במקום יוצבו כיסאות ומסכי ענק טקס יום  .העבודות לקראת סיום, ומטופח יותר מסודר

  .הזיכרון
  

מטר מדרכות  700הפרויקט הושלם לפני מספר ימים  –החלפת מדרכות ברחוב חברון 
  .הוחלפו

  
כל המדרכות ברחוב גלעד יוחלפו משני הצדדים של  –החלפת מדרכות ברחוב גלעד 

  .חודש אפריל השנה העבודה מתקדמת די מהר –העבודות תאריך מוערך לסיום , הכביש
  

החלפת צנרת תת קרקעית בשיתוף עם התאגיד  –פרויקט השבת הנעורים לשכונת נעורים 
פחת מים בשכונה זו היה מאוד גדול ולכן . חודשים 7 -עבודה של כ, והחלפת מדרכות

  .בחרנו להתחיל בשכונה זו
  

ורחבו הפרויקט לקראת סיום הוחלפו גגות חדרי המחלקה ה –שיפוץ מחלקת החינוך 
  .מקווה שתוך שבוע תסתיים העבודה, אסבסט

  
לקראת החג אנו מציבים בעיר פחים מיוחדים לאיסוף אשפה ושריפת  –הערכות לפסח 

  .חמץ
  

תתבצע אכיפה על עבירות חניה  15.3.12החל מתאריך  –אכיפת חניות במקומות אסורים 
פיה פקחי העירייה קיבלו סמכות לתת קנסות על חניה על מועצת העיר העבירה החלטה 

בשלב הראשון . )לבן  –חניה לנכים וחניה במקומות צבועים אדום ( במקומות אסורים 
בחודש הנוכחי פקחי העירייה יוכלו לתת קנסות  15 -הנחנו מכתבי אזהרה והחל מ

  .לעוברים על החוק
  

בעלות ויקט ענק סמוך למנחת ערד פר –ש אריה לובה אליאב "פרויקט מאגר המים ערד ע
חברת מקורות היא החברה , מטר מעוקב 150,000נפח מאגר , ח "מלש 25ס "כוללת ע

  .25.3.12תחילת הפרויקט , המבצעת 
אנו נמצאים בעיצומו של שבוע הנוער היה לנו בעירייה יום חילופי שלטון במסגרתו בני 

היום הגיעו בני הנוער לראות כיצד ,  הנוער היו אתנו ועם מנהלי המחלקות יום שלם
        מתנהלת ישיבת מועצת העיר ולהכיר את החברים שמקבלים החלטות   
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  .14.2.12מתאריך  1/12אישור המועצה לפרוטוקול צוות תיקון ליקויים   .1

    
  :נערכה הצבעה  
    

  
  נמנע        נגד          בעד

  
  ------         ----         טלי פלוסקוב
          ניןמקסים אוק

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  אורון קליימן
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 1/12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול צוות תיקון ליקויים : החלטה 
  .14.2.12מתאריך 

  
    

  . 16.1.12מתאריך  1/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .2
  

  :נערכה הצבעה  
    

  
  נמנע        נגד          בעד

  
  ------         ----         טלי פלוסקוב

          מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  אורון קליימן
  דודי אוחנונה

  דודו שי
  

אריך מת 1/12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת : החלטה
16.1.12.  

  
  .15.2.12מתאריך  2/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .3
  

    
  :נערכה הצבעה

    
  

  נמנע        נגד          בעד
  ------         ----         טלי פלוסקוב
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          מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  אורון קליימן
  חנונהדודי או
  דודו שי

  

מתאריך  2/12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת : החלטה 
15.2.12.  

  
  
  .27.12.11מתאריך  11/2011אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר   .4
  

  :נערכה הצבעה
    

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------         ----         טלי פלוסקוב
          מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  אורון קליימן
  דודי אוחנונה

  דודו שי
  

 11/2011מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר : החלטה 
  .27.12.11מתאריך 

  
  
  .7.11.12מתאריך  10אישור מועצת העיר לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מספר   .5
  

  
  :ה הצבעהנערכ

    
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------         ----         טלי פלוסקוב
          מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 
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  אורון קליימן
  דודי אוחנונה

  דודו שי
  

מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה : החלטה 
  .7.11.12מתאריך  10מספר 

     
   
  .8.1.12מתאריך  11אישור מועצת העיר לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה   .6

  
  :נערכה הצבעה

    
  נמנע        נגד          בעד

  
  ------         ----         טלי פלוסקוב

          מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  קליימןאורון 
  דודי אוחנונה

   דודו שי
  

מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה : החלטה 
  .8.1.12מתאריך  11מספר 

  
וזאת , השלמת העבודות במרכז המסחרי/ אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז לביצוע   .7

  .1987, ח"לתקנות העיריות מכרזים התשמ) ח(22בהתאם לתקנה 
  

  .שיפוצים של מרכז המסחרי של העיר אנו דנים על המשך –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
 קבלנים שניגשומ עם הקבלנים בגלל שלא היו "אישרנו כאן לצאת למו  2011בנובמבר 

ל בנסיון "ל ופנינו למשכ"אחרי שאישרנו החלטנו לנסות שוב הליך של משכ, למכרז
נעשה הליך של מכרז , רי למצוא דרכם קבלן שימשיך את העובדות על המרכז המסח

למצוא קבלן שיהיה מוכן גם איתם לא הצלחנו , לצערי הרב. ל עבורנו"י המשכ"שנערך ע
  . לקחת על עצמו לתקן את כל הליקויים שהשאירו לנו ולסיים את העבודות

היום התכנסה ועדת מכרזים וקיבלה החלטה  7.3.12תאריך אחרון להגשת המעטפות היה 
ה לבטל את המכרז מהטעם שלא נתקבלו הצעות ולכן אני פונה שאומרת הועדה מחליט

מ עם "לאשר היום לנו לצאת למו, לפנים משורת הדין, לחברי המועצה ומבקשת 
רק בגלל שנושא זה חשוב לכולנו וידוע לכל כי , הקבלנים להתקשרות ופטור מהמכרז

כבת במרכז כ מור"נושא זה נתקע כבר זמן רב בגלל שלא נמצא קבלן שיבצע עבודה כ
  .המסחרי

  .אם אין התנגדות אני מעלה להצבעה
    

  :נערכה הצבעה
    

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------         ----         טלי פלוסקוב
          מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
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  מרים שימן
  נעמי מיצד

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  אורון קליימן
  דודי אוחנונה

  דודו שי
    
    

השלמת העבודות / התקשרות ללא מכרז לביצוע מועצת העיר מאשרת : החלטה 
לתקנות העיריות מכרזים ) ח(22וזאת בהתאם לתקנה , במרכז המסחרי

  .1987, ח"התשמ
  

  
  

  !הישיבה ננעלה 
  
  
  
  

                        
  טלי פלוסקוב                 
          

  
  
  
  
  

 ראש עיריית ערד        


