פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 10.7.12

משתתפים :
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העירייה
מר משה קווס ,סגן ראש העירייה
מר משה אדרי ,סגן ראש העירייה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר בוריס סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר יצחק וייס  ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
נוכחים :
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר אורן עמית ,דובר העירייה
מר ולד סנדלרסקי ,עוזר ראש העיר
נעדרים:
מר אורון קליימן ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר דודי אוחנונה ,חבר מועצה
רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה

על סדר היום:
.1
2.
3.
.4
.5
6.
.7

אישור פרוטוקול מליאת מועצת העיר  6/12מתאריך  ,3.7.12מצ"ב.
הרשוּת  ,מצ"ב הרכב הועדות.
אישור המועצה להרכב ועדות ַ
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  13/2012מתאריך  ,9.5.12חומר הועבר זה מכבר.
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  14/2012מתאריך  ,3.6.12חומר הועבר זה מכבר
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  15/2012מתאריך  ,8.7.12מצ"ב.
נילווה רשת גני ילדים של אג"וי – טפסים שלא היו חתומים .
אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מס'  4/2012מתאריך  ,10.6.12מצ"ב.
אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך  ,13.5.12מצ"ב.

מועד תחילת הישיבה 19:04
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אנו נדון רק על סעיפים . 7 ,6 ,4 ,2
הרשוּת .
 .1אישור המועצה להרכב ועדות ַ
סעיף  2דן בהרכב הועדות ,ההרכב נשלח אליכם הביתה כאשר אני מציעה כעת מספר שינויים ולכן הונח
על השולחן נוסח מתוקן .אני אגיד לכם מהם השינויים .השינויים נשלחו אליכם עם טעות טכנית ותוקנו
בכף ידי אני אומר לכם מהם השינויים  ,אנו נעבור על השינויים ביחד.
ועדת מכרזים – ללא שינוי
ועדת למיגור אלימות – שורה שניה במקום בו רשום שמו של משה אדרי למחוק את השורה.
חיים שימן היועץ המשפטי – הועדה מונה את ראש העירייה ועוד שני חברי מועצה
ועדת כספים -למחוק  2שורות חיים מזרחי ובוריס סנדלרסקי
ועדת ביטחון – ללא שינוי
ועדה לקידום מעמד הילד – ללא שינוי
ועדה לענייני ביקורת – מנכ"ל העירייה לא יכול להיות חבר ועדה רק חברי המועצה לכן אבקש למחוק את
מנכ"ל העירייה מחברותו בוועדה
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור – ללא שינוי
ועדת קליט ת עלייה – ללא שינוי
הועדה לאיכות הסביבה – ללא שינוי
ועדת הנחות בארנונה -ללא שינוי
ועדה למאבק בנגע הסמים – היו לנו חמישה חברי מועצה כשההרכב בוועדה אמור למנות שלושה בלבד
לכן אני מבקשת למחוק את שמותיהם של מקסים אוקנין ואת נאמני ערד.
וועדת בטיחות בדרכים – ללא שינוי
וועדת בניין ערים לתכנון ובניה – ללא שינוי
ועדה משנה לתכנון ובניה – ללא שינוי
ועדת ערר לארנונה – ללא שינוי
הוועדה לענייני תרבות וספורט – ללא שינוי
וועדת רווחה ושירותים חברתיים – ללא שינוי
וועדת צעירים – ללא שינוי
ועדת מלגות והנחות בחינוך – יש להוסיף חבר נוסף נציג של סיעת עשייה לערד ,אבקש להעביר לנו שם של
אדם עליו החלטתם שיהיה בוועדה.
ועדת שמות – ללא שינוי
ועדת תנועה – ללא שינוי
ועדה לקידום האישה ללא שינוי

נערכה הצבעה
בעד

נגד

נמנע

טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
יצחק וייס
שלמה מונסונגו
בני בן שושן
דודו שי

------

משה אדרי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב הועדות :

מעודכן לתאריך 10.7.12
* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת מכרזים
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

חבר

שלמה מונסנגו

052-3010129

6402238

חרוב  1/2חלמיש

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12

haimmi@clalit.org.il

חבר

דודו שי

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

dudushai@walla.com

חבר

נאמני ערד

kavasmoshe@walla.com
monsonegos@hotmail.com

נציג עירייה

רמי נבון

054-7701474

08-9951602

Rami_n@arad.muni.il

נציג עירייה

חיים שימן

054-7550531

08-9951686

haim@arad.muni.il

נציג עירייה

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

Yosef_r@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדה למיגור אלימות
כתובת

אי-מייל

חברי הוועדה
יו"ר

טלי פלוסקוב

050-2013939

08-9951601

המחנה הקדמי ת.ד 100

Tali_p@arad.muni.il

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים 12

haimmi@clalit.org.il

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9971777

סיס  10מעוף

מנהלת אגף חינוך

רחלי אברמזון

050-5362984

08-9951607

המחנה הקדמי ת.ד 100

racheli@arad.muni.il

מנהל אגף פיקוח

שמואל אורן

050-7385925

08-9951647

המחנה הקדמי ת.ד 100

Shmuel_oren@arad.muni.il

מנהל ביטחון

ראובן דדוש

050-7750694

08-9951650

המחנה הקדמי ת.ד 100

dadush@arad.muni.il

מנהלת אגף רווחה

עליזה בראון

050-4061610

08-9951663

המחנה הקדמי ת.ד 100

aliza@arad.muni.il

יועצת לענייני אזרחים
ותיקים

עליזה בראון

050-4061610

08-9951663

המחנה הקדמי ת.ד 100

aliza@arad.muni.il

נציג משטרה

דודי אזולאי

050-6277809

נציג הארגונים העוסקים
בזכויות נפגעי העבירה

נייד

נוסף

ohanona@bezeqint.net

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדת כספים
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

מקסים אוקנין

052-2711202

08-9951750

מ"מ יו"ר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

שלמה מונסנגו

052-3010129

08-6402238

חרוב  1/2חלמיש

monsonegos@hotmail.com

חבר

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

מעיין  7/2גבים

חבר

נאמני ערד

Maxim_o@arad.muni.il

סיס  10מעוף

Oronk00@walla.com

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9971777

נציג עירייה

רמי נבון

054-7701474

08-9951602

Rami_n@arad.muni.il

נציג עירייה

חיים שימן

054-7550531

08-9951686

haim@arad.muni.il

נציג עירייה

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

Yosef_r@arad.muni.il

ohanona@bezeqint.net

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדת ביטחון
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

haimmi@clalit.org.il

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

כפר נרדים יהודה 83

Rosematti67@gmail.com

חבר

שלמה מונסנגו

052-3010129

6402238

חרוב  1/2חלמיש

monsonegos@hotmail.com

חבר

דודו שי

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

dudushai@walla.com

חבר

נאמני ערד

נציג עירייה

ראובן דדוש

050-7750694

08-9951636

dadush@arad.muni.il

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12
* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת לקידום מעמד הילד ובני נוער
חברי הוועדה
יו"ר

מתי רוז

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

שלמה מונסנגו

052-3010129

08-6402238

חרוב  1/2חלמיש

monsonegos@hotmail.com

חבר

נאמני ערד

חבר

מקסים אוקנין

052-2711202

08-9951750

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9971777

נציג עירייה

עליזה בר און

050-4061610

08-9951663

aliza@arad.muni.il

נציג עירייה

רחלי אברמזון

050-5362984

08-9951643

racheli@arad.muni.il

נציג ארגון המורים העל יסודיים

-

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

נציג ארגון מורי אגודת ישראל
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
מפקד תחנת משטרה
נציג תנועת הנוער
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום נוער
חברים נוספים כפי שתקבע המועצה

Maxim_o@arad.muni.il
סיס  10מעוף

ohanona@bezeqint.net

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדה לענייני ביקורת
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9971777

סיס  10מעוף

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

כפר נרדים יהודה 83

אי-מייל
ohanona@bezeqint.net
haimmi@clalit.org.il
Rosematti67@gmail.com

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
חברי הוועדה
יו"ר

נאמני ערד

נייד

נוסף

כתובת

חבר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

מעיין  7/2גבים

חבר

נציגי ציבור )(3

חבר

בני משפחות )(3

אי-מייל

Oronk00@walla.com

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת קליטת עליה
חברי הוועדה
יו"ר

בוריס סנדלרסקי

חבר

טלי פלוסקוב

חבר

משה קווס

חבר

נאמני ערד

נייד

נוסף

054-2024427

073-7276101

052-5278328

077-7090012

חבר

דודו שי

054-7306007

08-9957415

נציג עירייה

מרינה גלייזר

050-7600669

08-9951696

כתובת
נורית 3/10

תדהר  8/2חלמיש

יאשיהו  3/12ערד

אי-מייל
Barbos90@gmail.com

kavasmoshe@walla.com

dudushai@walla.com
marina@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12
* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדה לאיכות הסביבה
חברי הוועדה

נוסף

יו"ר

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

מעיין  7/2גבים

חבר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר
חבר

נאמני ערד

נציג איגוד ארצי
נציג ארגון ארצי
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגי היחידה
לאיכות הסביבה

-

נייד

כתובת

מקסים אוקנין

052-2711202

08-9955218

איילה גובר אברהמי

050-5907419

08-9953224

אהוד יהלומי

057-7762070

08-6280404

שי אהרונוף
שמוליק אורן

050-7305925

יהודה מייקון

057-7737407

גוסטבו ליפקופקר
 אורלי מילר שירי בן שחר דנה רודד שרית מויאל -נועה כהן

052-4709209

עובד בכיר מהתחום
נציג ציבור תושב )ייבחר ע"י המועצה(
נציג ציבור תושב )שיבחר ע"י ארגון מקומי בתחום(
נציג ארגון ארצי
נציג השר לאיכות הסביבה

עדעד  3נעורים

אי-מייל
Oronk00@walla.com

Maxim_o@arad.muni.il
ayalag@negevenv.org.il

נקר 5/1

ohady@npa.org.il

08-9951755

shai_a@arad.muni.il

08-9951608

Shmuel_oren@arad.muni.il
bym005@motorola.com

מזרח  1נעורים
08-9958232

רח' פלג  21/2ערד

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדה למאבק בנגע הסמים
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

יו"ר

דודי אוחנונה

050-5302304

08-9971777

סיס  10מעוף

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

כפר נרדים יהודה 83

Rosematti67@gmail.com

נציג עירייה

רחלי אברמזון

050-5362984

08-9951643

racheli@arad.muni.il

נציג עירייה

עליזה בר-און

050-4061610

08-9951663

aliza@arad.muni.il

מנהל ביה"ס
העל יסודי

גרגורי פוזניאנסקי

054-5727234

077-8120049

ניב דוד  21/29באר
שבע

ohanona@bezeqint.net

naomih@admin.ort.org.il

נציגי ציבור )(2
-

נציג הרשות למלחמה בסמים )ימונה על ידי הרשות(

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת הנחות בארנונה –
חברי הוועדה

נייד

נוסף

כתובת

יו"ר

שלמה מונסנגו

052-3010129

08-6402238

חרוב  1/2חלמיש

מ"מ יו"ר

יצחק וייס

057-3186655

08-9959893

נתיב התאנה  6/2חלמיש

חבר

נאמני ערד

אי-מייל
monsonegos@hotmail.com
ymweis@walla.com

היועץ המשפטי

חיים שימן

054-7550531

08-9951686

haim@arad.muni.il

גזברית

רינה יוסף

050-8801609

08-9951604

Yosef_r@arad.muni.il

מנה' מח' הרווחה

עליזה בר-און

050-4061610

08-9951663

aliza@arad.muni.il

מנה' מח' הגבייה

דורית חורב

050-7648636

08-9951690

dirith@arad.muni.il

נציג עירייה

שוש שמילוביץ

054-8080884

08-9951605

shosh_sh@Arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת בטיחות בדרכים
כתובת

אי-מייל

חברי הוועדה

נייד

נוסף

יו"ר

טלי פלוסקוב

08-9951601

08-9951703

המחנה הקדמי ת.ד 100

Anat_a@arad.muni.il

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

חבר

נציג אופוזיציה

kavasmoshe@walla.com

מהנדס העיר

ויקי ברנגל

050-7600775

08-9951616

viki@arad.muni.il

מנהלת מח' החינוך

רחלי אברמזון

050-5362984

08-9951643

racheli@arad.muni.il

-

נציג שר התחבורה
נציג שכונות
נציג שכונות
נציג שר לביטחון פנים

מעודכן לתאריך 10.7.12
* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדת חובה
ועדת חינוך
כתובת

אי-מייל

חברי הוועדה

נייד

יו"ר

טלי פלוסקוב

08-9951601

08-9951703

המחנה הקדמי ת.ד 100

Anat_a@arad.muni.il

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

מקסים אוקנין

08-9955218

עדעד  3נעורים

Maxim_o@arad.muni.il

חבר

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

מעיין  7/2גבים

Oronk00@walla.com

חבר

דודו שי

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

dudushai@walla.com

חבר

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

כפר נרדים יהודה 83

052-2711202

נוסף

Rosematti67@gmail.com

נאמני ערד
חבר

רחלי אברמזון

050-5362984

08-9951643

racheli@arad.muni.il

נציג מנהל ביה"ס התיכון

גרגורי פוזניאנסקי

054-5727234

077-8120049

ניב דוד  21/29באר שבע

naomih@admin.ort.org.il

נציג הורים

טל צחי

050-5529127

08-9957218

חלמונית 1

Tal_tzac@netvision.net.il

חבר

נציג מועצת
תלמידים

דודי שושטרי
מנהל המתנ"ס
050-5559406
מנהל בית ספר יסודי מהעיר )או סגנו( שנבחר ע"י הסתדרות המורים
 מנהל ביה"ס תיכון מהבעיר או סגנו שנבחר ע"י ארגון המורים נציג ועד ההורים העירוני יו"ר מועצת תלמידים עירוני )אם זכאי להצביע בבחירות( -נציג פרויקט להב"ה כמשקיף

08-9951699

sport@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדת משנה לתכנון ובניה )ועדת משנה לבניין ערים  -וב"ע(
חברי הוועדה

נייד
08-9951601

נוסף

יו"ר

טלי פלוסקוב

חבר

מקסים אוקנין

052-2711202

חבר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

חבר

יצחק וייס

057-3186655

08-9959893

חבר

נאמני ערד

חבר

דודי אוחנונה

050-5302304

כתובת

08-9951703

המחנה הקדמי ת.ד 100

08-9955218

עדעד  3נעורים
נורית  4/2נעורים
נתיב התאנה  6/2חלמיש

08-9971777

סיס  10מעוף

אי-מייל
Anat_a@arad.muni.il
Maxim_o@arad.muni.il

ymweis@walla.com

ohanona@bezeqint.net

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12
וועדת חובה
ועדה מקומית לתכנון ובניה
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
סגל
סגל

חברי הוועדה
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
יצחק וייס
דודי אוחנונה
משה אדרי
לאוניד וינקרייט
אירנה ניידמן
דב גלברט
עטיה אבו אסא
עפרי צפנת
דוד גולדשטיין
סונטג פלביה
יעקב לקס
חגיי כהן
חי זהר
אבי עמר
דנה רודד
חיים שימן
רמי נבון
לילך מורגן
שי אהרונוף
שמוליק אורן
מיכאל קוגן
מוטי קורוב
אוריאל שמואלי
בנימין קייט
ויקטוריה ברנגל
ליאורה סגרון

נייד
המחנה הקדמי ת.ז100.
עדעד  3שכ' נעורים ערד
נחל  58/1גבים ערד
נתיב התאנה  6/2חלמיש
סיס  10מעוף
נורית  4/2נעורים ערד
משרד השיכון רח' התקווה  4באר שבע ת.ד 2 .ב"ש
משרד השיכון רח' התקווה  4באר שבע ת.ד 2 .ב"ש
משרד הפנים רח' התקווה  4באר שבע
מ.מ.י התקווה  4באר שבע ת.ד 233
משרד הבריאות התקווה  4באר שבע ת.ד 10050
הג"א דרך מצדה  6/32באר שבע
רשות העתיקות ת.ד  271עומר
פורום ירוק רח' הסייפן  ,22ערד
משטרת ערד נחל  12/2ערד
כיבוי אש התעשייה  33ערד
תאגיד  -מעינות הדרום
איכות הסביבה
יועץ משפטי
מנכ"ל העירייה
מנכ"לית החכ"ל
מבקר העירייה
תברואה
אחזקה
מים וביוב
ביצוע
בטיחות
תנועה
מהנדסת העיר
אחראית רישוי

נוסף
08-9951601
052-2711202
050-2325109
057-3186655
08-9971777
052-8842330
050-6247832
08-6263611
08-6263778
057-7741241 ,08-6264287
08-6263482
9903168
08-6467319
054-4995632 ,077-7956323
08-9551222
050-7211424 ,08-9950222
08-6227968
08-9953224
08-9951617
08-9951602
08-9951888
08-9951755
08-9951608
08-9951613
08-9951684
08-9951620
08-9951740
08-9951616
08-9951616
08-9951616

כתובת
089951685
08-9951685
08-9959966
050-5302304
אין
08-6263697
08-6263698
08-6263785
08-6264292
08-6263482
08-9903144
08-6467092

08-6227975
08-9952747
08-9951729
08-9951685
08-9955249
08-9951729
08-9951648
08-9951625
08-9951213
08-9951751
08-9951731
08-9951731
08-9951731

אי-מייל
taliploskov@gmail.com
maxim_o@arad.muni.il
Cbh50@walla.co.il
ymweis@walla.com
ohanona@bezqint.net
אין
leonidw@moch.gov.il
shahard@moch.gov.il
DovGi@moin.gov.il
atiaa@mmi.gov.il
Ofri.tsafnat@bsh.health.gov.il
hagabs@gmail.com
flavia@israntique.org.il
laksi@012.net.il
hagayc8@gmail.com
Haiz102@walla.com
avimd2010@gmail.com
danar@negevenv.org.il
haim@arad.muni.il
lilach@arad.muni.il
avinoam@arad-tmar.co.il
shai_a@arad.muni.i
shmuel_oren@arad.muni.il
michaelk@arad.muni.il
avi@arad.muni.il
korobm@arad.muni.il
uriel@arad.muni.il
beni_k@arad.muni.il
viki@arad.muni.il
liora@arad.muni.il

נציג השר )בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת(לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף
 shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת חובה
ועדת ערר לארנונה
חברי הוועדה
יו"ר

אלישבע גינצל

חבר

וולדמיר פיצקר

נציג ציבור

סוניה אבדיש

נייד

נוסף

08-9958096
050-7213944
054-5777228

משרד – 08-9911724
בית – 08-99533305

כתובת

אי-מייל

רחוב ברקן  9ערד

eligincel@gmail.com

רחוב שלדג  16ערד

Vladimir@bns.org.il

עירית  18/2ערד

Lev.sonya@gmail.com

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדות רשות
הועדה לענייני תרבות וספורט
חברי הוועדה
יו"ר

נייד

נוסף

כתובת

אי-מייל

מתי רוז

050-7336558

08-9950671

כפר נרדים יהודה 83

טלי פלוסקוב

המחנה הקדמי
ת.ז100.

08-9951601

089951685

taliploskov@gmail.com

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

haimmi@clalit.org.il

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

נאמני ערד

חבר

דודו שי

נציג ציבור

סמי הרשקוביץ

נציג ציבור

יואל ליפו

חבר

נציגת ציבור סמאי ציונה

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

052-4637575

08-9974502

הקנאים 22/6

08-9974214

מגשימים 6/2

050-5552607
052-3063809

שיזף  4/6חלמיש

Rosematti67@gmail.com

dudushai@walla.com

rilipo@gmail.com

מעודכן לתאריך 10.7.12

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

ועדות רשות
ועדת רווחה ושרותים חברתיים
חברי הוועדה
יו"ר

נאמני ערד

נייד

כתובת

נוסף

אי-מייל

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

חבר

בוריס סנדלרסקי

054-2024427

073-7276101

נורית 3/10

חבר

דודו שי

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

dudushai@walla.com

חבר

משה קווס

052-5278328

077-7090012

תדהר  8/2חלמיש

kavasmoshe@walla.com

חבר

עליזה בר-און

050-4061610

08-9951614

נציג ציבור סוניה אבדיש

054-5777228

נציג ציבור גלינה פוקס

052-2768429

Barbos90@gmail.com

aliza@arad.muni.il
הגלעד 21/2

08-9955299

haimmi@clalit.org.il

Lev.sonya@gmail.com

רחוב מואב  12/1ת.ד 489

054-5608634
נציג ציבור יצחק יאשיהו
נציג ציבור יואל ליפו

054-8132459
050-5552607

08-9956884

אלעזר בן יאיר 20/24

08-9974214

מגשימים 6/2

rilipo@gmail.com

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדות רשות
ועדת נוער וצעירים
חברי הוועדה
יו"ר
חברה
חבר
חבר
נציגת
ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור

נייד

נוסף

כתובת

אורון קליימן

052-6040632

08-9957280

טלי פלוסקוב

050-2013939

08-9951601

מקסים אוקנין

052-2711202

08-9955218

עדעד  3נעורים

דודו שי

054-7306007

08-9957415

יאשיהו  3/12ערד

עידית שור

050-9979783

שמעון מזוס

052-7403513

ליאור סבג

054-2556969
052-3942335

נציג ציבור למלו בייך
נציג ציבור יובל חגואל

057-77465924

נציג ציבור בן שיף

054-7540479

מעיין  7/2גבים

אי-מייל
Oronk00@walla.com

Maxim_o@arad.muni.il
dudushai@walla.com
Edeete26@gmail.com

ערבה 45/1
077-7688860

שיזף 18/2א'

shimimaz@gmail.com
sabagl@012.net.il

רחוב תדהר 3/16

benshif@gmail.com

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדות רשות
ועדת מלגות והנחות בחינוך
חברי הוועדה
יו"ר

משה קווס

חבר

נאמני ערד

נייד
052-5278328

נוסף
077-7090012

כתובת
תדהר  8/2חלמיש

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

חבר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר

מקסים אוקנין

052-2711202

08-9955218

עדעד  3נעורים

חבר

עשייה לערד

נציג עירייה

רחלי אברמזון

050-5362984

נציג עירייה

בלה לוי

08-9951642

08-9951643

אי-מייל
kavasmoshe@walla.com

haimmi@clalit.org.il

Maxim_o@arad.muni.il

racheli@arad.muni.il
bela@ Arad.muni.il

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדות רשות
ועדת שמות
יו"ר

חברי הוועדה
נאמני ערד

נייד

נוסף

כתובת

חבר

משה אדרי

052-8842330

08-9958796

נורית  4/2נעורים

חבר

חיים מזרחי

050-6263376

08-9956545

ענבלים  12רננים

חבר

טלי פלוסקוב

08-9951703

08-9951601

דודו שי

054-7306007
0503840602

08-9957415
טלפון 9957496

חבר
נציג ציבור

רוחמה נחמני

יאשיהו  3/12ערד
מבצע לוט 1

אי-מייל

haimmi@clalit.org.il

dudushai@walla.com

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדות רשות
ועדת תנועה
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג משטרה
נציג משטרה
נציג קואופרטיב
נציג קואופרטיב
נציג בעלי
מוניות

חברי הוועדה
טלי פלוסקוב
משה אדרי
חיים מזרחי
דודו שי
נאמני ערד
חנן זריאן
שמעיה טננבאום
יובל חגואל
עמי היימס
אלי קונצמן
ויקי ברנגל
בני קייט
רס"ב איצ'ה פרץ
פקד כהן אריאל
יאיר פרסקי  -אגד
ברוך ברקוביץ  -מטרופולין
זאב ענבי

נייד
08-9951601
052-8842330
050-6263376

נוסף
08-9951703
08-9958796
08-9956545

052-2880264
057-3155920
057-7465924
054-6695610

054-6695640

054-4613456

כתובת
המחנה הקדמי ת.ד 100
נורית  4/2נעורים
ענבלים 12

רחוב יסעור 9
רח' חרוב 22/6
בן יאיר 46/26
ת.ד 221 .ערד

אי-מייל
Anat_a@arad.muni.il

sav100@walla.com
yuvalhag00@walla.co.il
amih50@gmail.com
Eli.konzman@gmail.com

050-7600775
050-7800613

052-3403057

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

ועדת רשות
ועדה לקידום מעמד האישה
חברי הוועדה
יו"ר

נייד

נאמני ערד
טלי פלוסקוב

08-9951601

חבר

אורון קליימן

052-6040632

חבר

עשייה לערד

נציג עירייה

אירית כהן

חבר

נוסף

כתובת

אי-מייל

08-9951703
08-9957280

המחנה הקדמי ת.ד 100

Anat_a@arad.muni.il

מעיין  7/2גבים

* לכל הוועדות יש לזמן את עו"ד חיים שימן haim_s@arad.muni.ilרו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה כמשקיף  shai_a@arad.muni.ilואת אירית כהן יועצת
לקידום מעמד האישה irit@arad.muni.il

מעודכן לתאריך 10.7.12

 .2אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  13/2012מתאריך 9.5.12
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – להזכירכם היו חסרות לנו חתימות הכל תוקן ומוצג בפניכם.
דודו שי – האם פרוטוקול ועדת ההקצאות הזה קשור לפרוטוקול המליאה האחרונה מתאריך
 3.7.12שטרם אושר?
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – לא אין כל קשר זהו פרוטוקול של ועדה שהיו חסרות בו
חתימות.
נערכה הצבעה
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
משה קווס
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
יצחק וייס
שלמה מונסונגו
בני בן שושן

נמנע
דודו שי

נגד

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 13/2012
מתאריך .9.5.12
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מס'  4/2012מתאריך .10.6.12
נערכה הצבעה
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
יצחק וייס
שלמה מונסונגו
בני בן שושן
דודו שי

נגד

נמנע

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4/2012מתאריך .10.6.12
.7

אישור פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך .13.5.12

מעודכן לתאריך 10.7.12

נערכה הצבעה
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה קווס
משה אדרי
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
יצחק וייס
שלמה מונסונגו
בני בן שושן
דודו שי

נגד

נמנע

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך 13.5.12

הישיבה ננעלה !

טלי פלוסקוב
ראש עיריית ערד

