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  6.1212.מן המניין  מתאריך שלא פרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  מ וסגן ראש העירייה"מ, מר מקסים אוקנין
  סגן ראש העירייה, מר משה קווס

  חבר מועצה, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה,  מר יצחק וייס

  חבר מועצה, מר בני בן שושן
  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חברת מועצה  , נעמי מיצד' גב

  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו
  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה

  
  :נוכחים 

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

  דובר העירייה, מר אורן עמית
  עוזר ראש העיר, מר ולד סנדלרסקי

  
    :נעדרים

  סגן ראש העירייה, מר משה אדרי
  חבר מועצה,  מר  דודו שי

  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב
  

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

  :על סדר היום 
  
  .9.5.2012מתאריך  13/2012וטוקול ועדת הקצאות מספר אישור המועצה לפר  .1
  
  .3.6.12מתאריך  14/2012אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס   .2
  
  . 27.6.12 – 25.6.12: אישור המועצה לנסיעת ראש העיר ללונדון בין התאריכים    .3
  

  ) :בהתאם להוראות החשב הכללי( עלות הנסיעה מתקציב העירייה 
  דולר 1100    וך ושובטיסה הל

  דולר        6   ביטוח                      
  לירה סטרלינג               99   מלון                        

    
  :מטרת הנסיעה 

  .אנגליה   J.N.F -פגישה עם תורם פוטנציאלי מ  .א
  .השתתפות באירוע נשות עסקים של לונדון  .ב
  

  .תרומות/הנסיעה מתקציב גיוס כספים
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  19:10מועד פתיחת הישיבה 

  
  

 .9.5.2012מתאריך  13/2012אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .1

  
הנכסים  יכי מנהלת הנכסים של העירייה "י עהובא לידיעת  -  ראש העירייה –טלי פלוסקוב 

 לכן, שאנו מדברים עליהם לא מופיעים בפרוגרמה העירונית לכן אין באפשרותנו לדון עליהם
  .הסעיף הזה יורד מסדר היום

  
  .אני מבקש להעיר על הסעיף –דודי אוחנונה 

  
היות והסעיף הורד מסדר היום של המועצה אני לא מוצאת  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  .מקום לקיים עליו דיון
  

  .אבקש חוות דעתו של היועץ המשפטי בעניין, יש כאן יועץ משפטי –דודי אוחנונה 
  

  .המשיכו לסעיף הבא אני בינתיים בודק –ועץ המשפטי חיים שימן הי
  

  .3.6.12מתאריך  14/2012אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס  .2
  

אני רוצה להבהיר שהחלטת  .הארכה של ההסכמים מדובר על–ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
בדרישות כי העמותות עומדות את ההקצאות ומצאה ועדת ההקצאות בחנה " היא כי הועדה 

או בתמורה סמלית וכי הוגשו כל המסמכים מבנים ללא תמורה קרקעות והקצאות  נוהל
  ."לקבלת התנגדויות, בנוהל אשר על כל הבקשות עוברות לשלב השני של פרסוםהנדרשים 

  .לגבי כל הסעיפים בהחלטה למעט סעיף אחרון נכוןזה 
    

האם מותת גלעד ביקשתי לבדוק ע הביקשאותו הנכס לגבי  - היועץ המשפטי –חיים שימן 
  .להקצותוהנכס פורסם בפרוגרמה שאם לא כן לא ניתן 

  
  .הסבריםבהיום ולכן אין צורך  לא נדון סעיףה –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  
 .אני פשוט לא יודעת מה החיפזון לעוד שבוע לגבי ההקצאות לקבוצה הזאת –מרים שימן 

אני מצדיעה לכם אתם עושים את העבודה כמו  .ודשעוד ח ,ניתן היה לחכות עוד שבועיים
אני שואלת . מה היה קורה אם היינו ממתינים עוד שבועיים או עוד שלושה להקצאות. שצריך

לא יכול . חבל להגיד שנקבע סיור מהיום למחר .בישיבה הקודמת הנושא נדון. מה החיפזון
  .להיות שיום לפני יודיעו לנו על סיור כשלא יכולנו להגיע

  
  ?מה הטענה בדיוק –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  
למה לא עלה לדיון נושא , מדוע לא עלו כל הסעיפים שנדחו מהשבוע שעבר –נעמי מיצד 

  .שעלה בישיבה הקודמת הוועדות
  

  .אנו עדיין ממתינים לתשובות בנושא –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  

  .מה להגיד  מרים יש לך עוד –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  

יכול  .לא צלצלו אלינו להודיע על הסיור הזה .לא כל אחד נכנס למחשב כל יום –מרים שימן 
  .להיות שהיה מקום לדחות את מועד הסיור כדי שנוכל לבצע אותו ביחד

  
סעיפים , לניידים  SMSהודעה נשלחה לאימיילים ובהודעת  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  .רצית מרים להעיר משהו לגבי סעיף זה .בכל מקרהאלה לא עולים לדיון 
  

זה צריך לקחת , ח חמור מאוד"יש משהו שמונח על שולחנך מזה שנה ויותר דו –מרים שימן 
  .אבל לתת, מהם מהר מאוד

  

 .3.6.12מתאריך  14/2012אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס  .3
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 צד ימין 40/1י ולגבי שמעון "ם של אגושתי בקשות מרשת גני ילדייש כאן  –דודי אוחנונה 
   .הבקשה אין עליה לא תאריך ולא חתימה ולדעתי אי אפשר לדון בה, 8/2והשני אגוז 

  
בפרט טכני כמו תאריך ניתן לתקן אותו אך אם אם מדובר  –חיים שימן היועץ המשפטי 

  בקשה ללא חתימה הונחה בפני הועדה 
  

  .את המסמכים ול רשום כי הוועדה בדקהבפרוטוק –יה יראש העיר –טלי פלוסקוב 
  

קיבלנו  ,לא עברנו דף דף ,הועדה קיבלה את הדוח מויגי  - היועץ המשפטי  –חיים שימן 
הבקשה . לא נדרשנו לבקשה פיזית, טבלה שמציינת את כל המסמכים הקיימים בבקשה

  .כפי שאני רואה עכשיו לא חתומה
  

את פרוטוקול הועדה לאישור המועצה  מבקשת להעלות –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
   .8/2ואגוז  40/1מלבד למעט הסעיפים המתייחסים לשמעון 

ל לגבי כולם "כנ .כל שנה מאריכים את האישור מחדשו 2003 -קיבלו מבנה ב 8/2אגוז 
  .בפרוטוקול זה

        
  :נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד          בעד

  
  ------       בני בן שושן         טלי פלוסקוב

  מרים שימן        סים אוקניןמק
  נעמי מיצד        משה קווס

  דודי אוחנונה        חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  אורון קליימן
  יצחק וייס 

  שלמה מונסונגו 
  מתי רוז

  
  

 14/2012ת הקצאות דועמועצת העיר מאשרת את פרוטוקול : החלטה
בנה ברחוב שמעון מהקצאת למעט הסעיפים המתייחסים ל 3.6.12מתאריך 

  .8/2ומבנה באגוז  40/1
  
  

 .27.6.12 – 25.6.12אישור המועצה לנסיעת ראש העיר לאנגליה  .4

  .אנגליה    J.N.F -מטרות הנסיעה פגישה עם תורם פוטנציאלי מ
         

    ?מי התורם עם מי את נפגשת באנגליה –דודי אוחנונה 
  

אני נפגשת עם שמוליק חייק המביא לפגישה תורם  - ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .  J.N.Fתרום באמצעות מגלה רצון לפוטנציאלי ש

  
  .ב"זו אותה קבוצה שנפגשת איתה פעם קודמת אם אני לא טועה בארה –בני בן שושן 

  
  ?מי נוסע –נעמי מיצד 

  

 נהזהו תורם שו .ב"ארה  J.N.Fבפעם הקודמת זה היה  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
   .ולשאלתך נעמי אני נוסעת לבד

  
  .רגע אבל איריס קוזלוביץ נוסעת גם –נעמי מיצד 

  
  .סליחה, איריס קוזלוביץ לא קשורה לעיריית ערד –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
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מדובר על תרומה , מטרה אחת זו פגישה עם התורם באנגליה: שתי מטרות ולנסיעה ז

היא השתתפות באירוע נשות משתלבת בנסיעה זו השנייה ה מטרהמכובדת מאוד לעיר וה
זה רעייתו של שגריר אנגליה זהבה טאוב  בין הנשים שהוזמנו  לאירוע. עסקים של לונדון

זה כבוד גדול בעיני שראש העיר ערד הוזמנה לכינוס . לית בנק פועלים באנגליה"ומנכ
  .שכזה ואני מאמינה שאייצג את העיר בכבוד

  
  .היא עוזרת של קמינר ,ס קוזלוביץ מופיעה כאן בהזמנהלמה אירי –נעמי מיצד 

  
הייתה עוזרת גם של מוטי בריל מה איריס קוזלוביץ  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  ?קשרה
  

  .היא עובדת עם קמינר –נעמי מיצד 
  

אם איריס קוזלוביץ נמצאת בהזמנה כמארגנת האירוע  - ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .זהו הדיווח, יותר מידי קרדיט האולי אתם נותנים ל? שר לעמותהזה אומר שיש קהאם 

מלון $ , 850 -אנחנו קיבלנו הצעת מחיר לטיסה  ב. $ 1100עלות הנסיעה המקסימלית היא 
כיסי מאם ארצה מלון יותר טוב אז אני אשלם , נוהללירות סטרלינג בהתאם ל 99

  .כמתבקש
  

בפעמיים הקודמות . חים שאת מייצגת את ערדאנחנו שמ, אני רוצה להגיב –דודי אוחנונה 
לכן ועד היום  דיווחלא קיבלנו , למרות שביקשנו .שתחזרי ותדווחי לנו,שנסעת הבטחת לנו 

  .אנחנו רוצים לשמוע גם דיווחים. לא נוכל לאשר לך נסיעה זו
  

אני חושבת שתושבי ערד רואים מה שאני , זו זכותך –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
אני . אני להבדיל מאחרים עובדת ופחות מדברת, לא על הנייר ולא בדיבוריםהבאתי 

  .מבקשת לאשר נסיעה ללונדון
  

עם מי נפגשת ומה הבאת , ל"למועצת העיר מה עשית בחו את צריכה לדווח –דודי אוחנונה 
  .למרות שיש לך את הרב שיאשר לךואת זה לא עשית לכן אנחנו נתנגד לנסיעה שלך 

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע        נגד          בעד 

  
  ------       בני בן שושן         טלי פלוסקוב

  מרים שימן        מקסים אוקנין
  נעמי מיצד        משה קווס

  דודי אוחנונה        חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  אורון קליימן
  יצחק וייס 

  שלמה מונסונגו 
             מתי רוז

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ראש העיר לאנגליהש העיר מועצת העיר מאשרת נסיעתה של רא: החלטה 
בהתאם לעלויות המוכרות בהוראות  .27.6.12 – 25.6.12 בין התאריכים 

  : החשב הכללי
  )דולר 1100תקציב מקסימלי ( $ 850  טיסה הלוך ושוב
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  דולר       6   ביטוח                      
  לירה סטרלינג     99   מלון                        

  : מטרת הנסיעה

  .אנגליה   J.N.F -פגישה עם תורם פוטנציאלי מ  .א
  .ב הזמנה "מצ, השתתפות באירוע נשות עסקים של לונדון  .ב

  .תרומות/הנסיעה מתקציב גיוס כספים
  

  .1המשך דיון על סעיף 
כל נושא שעל סדר היום תינתן פתיחה על ידי יושב הראש  –היועץ המשפטי  - חיים שימן 

שהנושא נדון ניתן להוריד אותו מסדר לאחר . סדר הפניהוזכות דיבור למשתתפים בהתאם ל
  . היום

  
אני רוצה להגיד לך שהרצון שלך והמהירות שלך לחלק את הנכסים של  –דודי אוחנונה 

אולי  ,אני לא יודע למה .העיר הם חלק מהדברים שאת לא רוצה להציג אבל מקודם הצגת
שם אין לך זמן לענות עליו ולהגיב  ,ח של המבקר שיושב על שולחנך יותר משנה"כנראה הדו

ח שבמקרה עוסק באותה עמותה ובדוח ההוא כתובים דברים שמפאת הסודיות של "דו, עליו
ח "העמותה הזו יש דואני לא יכול להגיד אותם פה ואני לא אגיד אותם אבל נגד  ,ח"הדו

זה אבל מצד שני למהר ולתת להם קרקעות חדשות  .שאת לא מגיבה עליו למעלה משנה
, לקיים ישיבה מיוחדת, בזמן שהעירייה לא עובדת, לעשות את זה מהר ביום שישי.... ממש 

תתני תגובה על הדוח שיושב שנה וחצי על שולחנך שהייתי מציע , זה מאוד דחוף לך
שזה מה שמתבקש ממנו ואז אולי העמותה  ,ותאפשרי אולי להעביר אותו לתלונה במשטרה

  . רקעות מהעירייה בגלל מה שהיא עשתה באותו מקרההזו תיחסם בינתיים מלקבל ק
  .עכשיו לא אכפת לי שתורידי את זה מסדר היום

  
מאוד קשה לי גם עם הסעיף הראשון וגם , לומרגם ו התייחס לענייןאני רוצה ל –נעמי מיצד 

הייתי בכל פעם אנו רואים רק חלק מהתמונה הכללית ו. תקבל לצערישהעם הסעיף השני 
שיום אחד נקבל לכאן למליאה את כל , גם אם זה לא חלק מסדר היום, מאוד רוצה

לכל הגורמים כדי שנראה את ההקצאות ואת כל התמונה ההקצאות שהעירייה נתנה לכולם 
ה אחר כך ויכול להיות שנראה שיש ויכול להיות שהתמונה תיראה מאוד ברורהכללית 

  .ה יובא למליאהחשוב שיום אחד ז .י העירייה"יון בחלוקת הנכסים עווש
  

שאת לא  המדגיששוב  .על מה שאמרתאני רוצה להגיב  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
דוח נכסי העירייה פורסם בעיתון הצבי על עמוד , מספיק מעודכנת במה שקורה בעירייה

יכולה להיכנס למנהלת הנכסים בעירייה  שאת בתור חברת מועצת העיר, מה גם, שלם
  .יתן לראות הכלשם נ ,ולקבל את הדף

  
  ?מדוע לא להביא את זה לכאן בצורה מסודרת –נעמי מיצד 

  
  .זה פתוח לכולם זה פורסם בעיתון הצביאם  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  
  .אני קוראת את עיתון הצבי כמו ספרות מקצועית, אני לא ראיתי את זה –נעמי מיצד 

  
אנו פועלים בשקיפות  .ירתמה להסלאף אחד כאן אין  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
   .ועל פי החוק מקסימאלית

מהקצב  מהיר יותרלא א וה היוםנכסים הלדודי אוחנונה שקצב מתן  הגידאני רוצה ל
  .התנהל בזמנךש

  
               !הישיבה ננעלה 

                        
  טלי פלוסקוב                         

  ראש עיריית ערד                         


