לשכת ראש העירייה
כ"ד אב ,תש"ע
 4אוגוסט2010 ,

פרוטוקול ישיבה מס'  6מליאת מועצת העיר
התקיימה ביום  3באוגוסט  2010בחדר ישיבות "שאלר" בעירייה
משתתפים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העיר.
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר אורון קליימן ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר דודי אוחנונה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
נוכחים:
גב' לילך מורגן ,מנכ"לית העירייה )היוצאת(
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה )הנכנס(
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
מר שמעון בארי ,מבקר העירייה
מר ולד סנדלרסקי ,עוזר ראש העירייה
נעדר:
מר מיכאל טנפילוב ,חבר מועצה
רשמה פרוטוקול :גב' ענת אמר ,מ"מ מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום:
 .1דיווח ראש העירייה
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1מיום  21.6.10סעיף מס' .1
 .3אישור פתיחת חשבון בנק בהתאם להוראות סעיף  31ד')ג( לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – .1985
 .4אישור פתיחת חשבון בנק לטובת הועדה מקומית לתכנון ובנייה ערד.
 .5פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  2/2010מיום  ,7.4.10לידיעה.
 .6אישור איוש הרכב ועדות חובה וועדות רשות :
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ועדות חובה
ועדת מכרזים
מקסים אוקנין
מרים שימן
יצחק וייס
שלמה מונסנגו
משה אדרי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת כספים
מרים שימן
חיים מזרחי
נעמי מיצד
יצחק וייס
שלמה מונסנגו
אורון קליימן
משה אדרי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת מל"ח
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
משה קווס
דודי אוחנונה

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת ביטחון
בני בן שושן
משה קווס
שלמה מונסנגו
מתי רוז

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת לענייני ביקורת
דודי אוחנונה
משה אדרי
חיים מזרחי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה -חבר הועדה

ועדת הנחות בארנונה
שלמה מונסנגו
יצחק וייס
מרים שימן
דודי אוחנונה

ועדת בטיחות בדרכים
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
מיכאל טנפילוב
דודו שי
משה קווס
יוסי קופרברג

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדהגזבר
מנהל מח' רווחה
מנהל מח' גבייה )או מי שהוסמך על ידם(
היועץ המשפטי או עו"ד מטעמו.
 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדהנציג הציבור
מהנדס העיר
מנהל אגף החינוך או מי מטעמו
נציג שר התחבורה
נציג שכונות
נציג שכונות
נציג שר לביטחון פנים
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ועדת לקידום מעמד הילד ובני נוער
 יו"ר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמרים שימן
 חבר הועדהשלמה מונסנגו
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חברת הועדהנעמי מיצד
מנהל אגף החינוך
מנהל אגף רווחה
נציג ארגון המורים העל יסודיים
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.
הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
 יו"ר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חבר הועדהבני בן שושן
 חבר הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהאורון קליימן
ועדת חינוך
טלי פלוסקוב
נעמי מיצד
יצחק וייס
מתי רוז
אורון קליימן

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדהמנהל בית ספר יסודי מהעיר )או סגנו( שנבחר ע"י הסתדרות המורים
מנהל בי"ס תיכון מהעיר )או סגנו( שנבחר ע"י ארגון המורים
נציג ועד ההורים העירוני
יו"ר מועצת תלמידים עירוני )אם זכאי להצביע בבחירות(

ועדה משנה לתכנון ובניה
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חבר הועדהבני בן שושן
 חבר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהאורון קליימן
ועדה מקומית לתכנון ובניה
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חברת הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהבני בן שושן
 חברת הועדהמרים שימן
 חבר הועדהמיכאל טנפילוב
 חבר הועדהחיים מזרחי
 חבר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמשה קווס
 חבר הועדהשלמה מונסונגו
 חבר הועדהאורון קליימן
 חבר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חבר הועדהדודו שי
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ועדת איכות הסביבה
אורון קליימן
נעמי מיצד
מיכאל טנפילוב
דודו שי

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדהעובד בכיר מהתחום,
נציג ציבור תושב )יבחר ע"י המועצה(
נציג ציבור תושב )שיבחר ע"י ארגון מקומי בתחום(
נציג ארגון ארצי
נציג השר לאיכה"ס

הועדה מאבק בנגע הסמים
 יו"ר הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהמשה קווס
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
מנהל מח' החינוך
מנהל מח' רווחה
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהל בי"ס על יסודי)ימונה ע"י מח' החינוך(
נציג הרשות למלחמה בסמים )ימונה על ידי הרשות(.
ועדת קליטת עליה
מיכאל טנפילוב
מרים שימן
דודו שי

 יו"ר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת מכרזים לקליטת עובדים בכירים
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חבר הועדהמשה אדרי
מנכ"ל העירייה )למעט אם דנים בקליטת מנכ"ל(
נציג השר )בעל תפקיד מקביל העירייה אחרת(
יועץ משפטי כמשקיף )למעט אם דנים בקליטת יועץ משפטי(.

וועדות רשות
א .הועדה לעניני תרבות וספורט
 יו"רנעמי מיצד
 חברמתי רוז
 חברהמרים שימן
 חברמיכאל טנפילוב
 חברחיים מזרחי
 חברדודו שי
 נציג ציבורסמי הרשקוביץ
ב .ועדת רווחה ושרותים חברתיים
 יו"רחיים מזרחי
 חברהנעמי מיצד
 חברהמרים שימן
 חברמיכאל טנפילוב
 חברמשה קווס
 חברדודו שי
 נציגת ציבוראבדיש סוניה
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ג .נוער וצעירים
אורון קליימן
מיכאל טנפילוב
דודו שי
מור אזרזר
שמעון מזוס

 יו"ר חבר חבר נציג ציבור -נציג ציבור

 .7האצלת סמכות ראש העירייה )סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם תשל"ה  (1975לגב' מרינה גלייזר לחתום בשם העירייה על בקשות למתן רשיון עסק
לאירועי העירייה.
 .8אישור האצלת סמכויות למחזיקי תיקים:
נעמי מיצד – תיק החינוך
בני בן שושן – תיק הביטחון
 .9מינוי דירקטורים נוספים לחברה הכלכלית
חברי דירקטוריון מטעם המועצה
טלי פלוסקוב ) אושרה במליאה קודמת (
מקסים אוקנין
משה קווס
נציגי עיריית ערד
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
נציגי ציבור
ללא שינוי
 .10אישור פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים
 .11שונות
 .12דיון מיוחד בדלתיים סגורות
אישור פרוטוקול ועדת ביקורת  ,דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
 .1דיווח ראש העיר
ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב ,דיווחה:
א .כביש – 31
וועדת משנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ,דחתה את התנגדות המועצה
המקומית כסיפה ואישרה את התוכנית.
מועצה מקומית כסיפה הגישה למועצה הארצית לתכנון ובניה ערר על החלטת הוועדה המחוזית.
הפרויקט יצא לדרך במרץ  2011מהכניסה לעיר לכיוון חוות אביר בצד השני יתחילו לעבוד
ב 2012 -עד שיחובר כביש  6לשוקת.
משרד התחבורה הקציב  150מליון  ₪לטובת תשתית רכבת לערד שתעבור במקביל לכביש .31
ב .החלטת הממשלה – סבסוד קרקעות לאנשי קבע-
ממשלת ישראל החליטה על סבסוד רכישת קרקעות לאנשי קבע המגיעים להתיישב בנגב .ערד
קיבלה את אחוז הסבסוד הגבוה ביותר –  .68%הוקצו  50מגרשים לאנשי קבע בעלות בסך 60,000
 ₪למגרש או לחילופין יתאפשר סבסוד בסך  ₪ 1200לחודש בשכירות.
הפרויקט נועד לעודד התיישבות בנגב בכלל ויעודד הגעת אוכלוסיה צעירה לעיר ערד בפרט.
ג .ביקור בבסיס נבטים-
במהלך שבוע שעבר נפגשתי עם מפקד בסיס נבטים – עדן אטיאס ,המפגש היה מוצלח ומבטיח.
במסגרת השיחה שוחחנו על שיתו"פ בתחומי תרבות ,חינוך החזרת ילדי נבטים שהיום לומדים
בעומר לערד( ושילוב ילדי נבטים בחוגים המתקיימים בעיר.
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ד .פרויקט מיקוד מאמץ של משרד השיכון
בהמשך לפגישות שהתקיימו עם נציגי משרד השיכון צפויים להגיע סכומי כסף שיוקצו לטובת
שיפוץ אולם אורון.
ה .פארק יהושפט –
הפארק נפתח לרווחת התושבים ,בעתיד מתוכנן המשך פיתוח הפארק עד לפאתי שכונת מעוף,
בימים אלה אנו שוקדים על גיוס כספים לטובת השלמת הפרויקט.
ו .פתיחת כיכר הכניסה לעיר) ענבר ( –
עבודות הסלילה הסתיימו בכיכר הסמוכה למלון ענבר ,עבודות הפיתוח יושלמו בחודשיים
הקרובים  ,לא נתפשר אלא על השלמת העבודה ברמה גבוהה.
בהמשך תוצב עמדת ביקורת בכניסה לעיר ומחסומים לבקרת כניסה ולביטחון התושבים.
ז .מינויים במחלקת החינוך
מעל במה זו אני רוצה לברך על בחירתם של תושבי ערד לכהן בתפקידי ניהול מרכזיים במחלקת
החינוך.
אייל קידר – מנהל ביה"ס יעלים – עופרים.
שוקי רוסק – מנהל צור אורט ערד תעשייתי.
מירי קידר – מנהלת ביה"ס אבישור.
צביקה שמילוביץ – מנהל מרכז פיסג"ה.
רחל לנצ'נר – מנהלת ביה"ס חלמיש.
מאחלת הצלחה רבה ועשייה ברוכה לנבחרים.
ו .ביקור בייגה שוחט בעיר
ז .מרכז צים פאואר סנטר
בתחילת חודש ספטמבר תונח אבן פינה למרכז צים פאואר סנטר – מרכז קניות חדש בערד בפאתי
הכניסה לעיר .היזמים מבטיחים פתיחה תוך שנה מתחילת העבודה.
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1מיום  21.6.10סעיף מס' 1
ראש העיר מבקשת לאשר בהצבעה את סעיף  1מפרוטוקול ועדת הכספים
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
דודי אוחנונה
דודו שי
מתי רוז
משה אדרי

נגד
-----

נמנעים
------

החלטה  :סעיף מס'  1מפרוטוקול ועדת כספים מס'  - 1אושר פה אחד
 .3אישור פתיחת חשבון בנק בהתאם להוראות סעיף  31ד' )ג(לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-
 .1985פתיחת החשבון נדרשת בהתאם ללשון החוק ומיועדת להעברות הקצבות פיתוח לטובת
תכנון וביצוע פרויקטים בעיר ממשרדי הממשלה .ראש העיר מבקשת לאשר בהצבעה את
פתיחת חשבון הבנק בהתאם להוראת סעיף  31ד' )ג(.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
דודי אוחנונה
דודו שי
מתי רוז
משה אדרי

נגד
-----

נמנעים
------

החלטה :אושר פה אחד פתיחת חשבון בנק בהתאם להוראות סעיף )31ג(לחוק יסודות התקציב
התשמ"ה – .1985
 .3אישור פתיחת חשבון בנק לטובת הועדה המקומית לתכנון ובניה ערד.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
דודי אוחנונה
דודו שי
מתי רוז
משה אדרי

נגד
-----

נמנעים
------

החלטה :פתיחת חשבון בנק לטובת הועדה המקומית לתכנון ובניה – אושר פה אחד
 .4פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  2/2010מיום  7.4.10מובא לידיעת חברי המועצה .
 .5אישור איוש הרכב ועדות חובה וועדות רשות:
להלן הוועדות:

ועדות חובה
ועדת מכרזים
מקסים אוקנין
מרים שימן
יצחק וייס
שלמה מונסנגו
משה אדרי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה7

ועדת כספים
מרים שימן
חיים מזרחי
נעמי מיצד
יצחק וייס
שלמה מונסנגו
אורון קליימן
משה אדרי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת מל"ח
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
משה קווס
דודי אוחנונה

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת ביטחון
בני בן שושן
משה קווס
שלמה מונסנגו
מתי רוז

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת לענייני ביקורת
דודי אוחנונה
משה אדרי
חיים מזרחי

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה -חבר הועדה

ועדת הנחות בארנונה
שלמה מונסנגו
יצחק וייס
מרים שימן
דודי אוחנונה

 יו"ר הועדה מ"מ יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה גזבר מנהל מח' רווחה מנהל מח' גבייה )או מי שהוסמך על ידם( -היועץ המשפטי או עו"ד מטעמו.

ועדת בטיחות בדרכים
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
מיכאל טנפילוב
דודו שי
משה קווס
יוסי קופרברג

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה נציג הציבור מהנדס העיר מנהל אגף החינוך או מי מטעמו נציג שר התחבורה נציג שכונות נציג שכונות -נציג שר לביטחון פנים

8

ועדת לקידום מעמד הילד ובני נוער
 יו"ר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמרים שימן
 חבר הועדהשלמה מונסנגו
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חברת הועדהנעמי מיצד
מנהל אגף החינוך
מנהל אגף רווחה
נציג ארגון המורים העל יסודיים
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.

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
 יו"ר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חבר הועדהבני בן שושן
 חבר הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהאורון קליימן
ועדת חינוך
טלי פלוסקוב
נעמי מיצד
יצחק וייס
מתי רוז
אורון קליימן

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדהמנהל בית ספר יסודי מהעיר )או סגנו( שנבחר ע"י הסתדרות המורים
מנהל בי"ס תיכון מהעיר )או סגנו( שנבחר ע"י ארגון המורים
נציג ועד ההורים העירוני
יו"ר מועצת תלמידים עירוני )אם זכאי להצביע בבחירות(

ועדה משנה לתכנון ובניה
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חבר הועדהבני בן שושן
 חבר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהאורון קליימן
ועדה מקומית לתכנון ובניה
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חברת הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהבני בן שושן
 חברת הועדהמרים שימן
 חבר הועדהמיכאל טנפילוב
 חבר הועדהחיים מזרחי
 חבר הועדהיצחק וייס
 חבר הועדהמשה קווס
 חבר הועדהשלמה מונסונגו
 חבר הועדהאורון קליימן
 חבר הועדהמשה אדרי
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חבר הועדהדודו שי
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ועדת איכות הסביבה
אורון קליימן
נעמי מיצד
מיכאל טנפילוב
דודו שי

 יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה חבר הועדהעובד בכיר מהתחום,
נציג ציבור תושב )יבחר ע"י המועצה(
נציג ציבור תושב )שיבחר ע"י ארגון מקומי בתחום(
נציג ארגון ארצי
נציג השר לאיכוה"ס

הועדה מאבק בנגע הסמים
 יו"ר הועדהנעמי מיצד
 חבר הועדהמשה קווס
 חבר הועדהמתי רוז
 חבר הועדהדודי אוחנונה
מנהל מח' החינוך
מנהל מח' רווחה
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהל בי"ס על יסודי)ימונה ע"י מח' החינוך(
נציג הרשות למלחמה בסמים )ימונה על ידי הרשות(.
ועדת קליטת עליה
מיכאל טנפילוב
מרים שימן
דודו שי

 יו"ר הועדה חבר הועדה -חבר הועדה

ועדת מכרזים לקליטת עובדים בכירים
 יו"ר הועדהטלי פלוסקוב
 חבר הועדהמקסים אוקנין
 חבר הועדהמשה אדרי
מנכ"ל העירייה )למעט אם דנים בקליטת מנכ"ל(
נציג השר )בעל תפקיד מקביל העירייה אחרת(
יועץ משפטי כמשקיף )למעט אם דנים בקליטת יועץ משפטי(.

וועדות רשות
א .הועדה לעניני תרבות וספורט
 יו"רנעמי מיצד
 חברמתי רוז
 חברהמרים שימן
 חברמיכאל טנפילוב
 חברחיים מזרחי
 חברדודו שי
 נציג ציבורסמי הרשקוביץ
ב .ועדת רווחה ושרותים חברתיים
 יו"רחיים מזרחי
 חברהנעמי מיצד
 חברהמרים שימן
 חברמיכאל טנפילוב
 חברמשה קווס
 חברדודו שי
 נציגת ציבוראבדיש סוניה
ג .נוער וצעירים
אורון קליימן  -יו"ר
מיכאל טנפילוב  -חבר
 חברדודו שי
 נציג ציבורמור אזרזר
 נציג ציבורשמעון מזוס
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• חבר המועצה מר משה אדרי מבקש להסיר היותו יו"ר ועדת הנצחה ומעביר את בחירת היו"ר
לחברי המועצה.
• אורון קליימן ביקש להיות יו"ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור.
הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור  -מעודכן
 יו"ר הועדהאורון קליימן
 חבר הועדהדודי אוחנונה
 חבר הועדהבני בן שושן
 חבר הועדהנעמי מיצד
ראש העיר מבקשת לאשר בהצבעה את הרכב וועדות החובה והרשות של המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנעים
משה אדרי
מתי רוז

 .6האצלת סמכות ראש העירייה )סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם תשל"ה  (1975לגב' מרינה גלייזר לחתום בשם העירייה על בקשות למתן רישיון עסק
לאירועי העירייה.
לילך מורגן – מנכ"לית העירייה – על פי הוראתו של חגי כהן מהמשטרה נציג העירייה החותם
בשם העירייה על בקשות למתן רישיון עסק לאירועי העירייה חייב להיות נוכח באירועי העירייה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנעים

החלטה :הוחלט פה אחד להאציל סמכות ראש העיר לגב' מרינה גלייזר לחתום בשם העירייה
על בקשות למתן רישיון עסק לאירועי העירייה.
 .7האצלת סמכות ראש העירייה ) סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם תשל"ה  (1975לחברי מועצה כמחזיקי תיקים:
נעמי מיצד – תיק החינוך
בני בן שושן – תיק הביטחון
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנעים

החלטה :הוחלט פה אחד להאציל סמכות ראש העיר לבני בן שושן -תיק ביטחון ולנעמי מיצד-
תיק חינוך.
 .8מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית
חברי דירקטוריון מטעם המועצה
טלי פלוסקוב ) אושרה במליאה קודמת (
מקסים אוקנין
משה קווס
נציגי עיריית ערד
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
נציגי ציבור
נחמיה בן פורת
אבי עומר
) ללא שינוי (
לבקשתו של חבר המועצה מר דודי אוחנונה מצוטטת תשובת היועץ המשפטי להשגתו לעובדה שלא מונו
חברי אופוזיציה כחברי דירקטוריון.
חיים שימן – יועץ משפטי – סעיף  249א' 3לפקודה קובע כי נציגי העירייה יבחרו כך שישמרו ככל
האפשר יחסי הכוחות של הסיעות במועצה וזאת להבדיל מוועדות חובה בהן נקבעה חובה של לפחות
נציג אחד של האופוזיציה.יש להעלות להצבעת המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליינמן
משה אדרי
מתי רוז

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנעים
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 .9אישור פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קליימן
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנעים

החלטה :פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים אושר פה אחד.
 .10שונות
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 15.7.2010
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קלימן
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנעים

החלטה :פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  15.7.2010אושר פה אחד.
כללי:
.1מר משה קווס – ביטחון כביש  – 31מבקש הגברת אכיפה בכביש.
ראש העיר– בהמשך לפגישה עם מפקד משטרת התנועה – בן חמו יתוגברו ניידות משטרת
התנועה בכביש  31והאכיפה תוגבר.
.2מר משה אדרי – השתתפות חברי מועצה בוועדות מחוזיות – הגעת חברי המועצה לתמוך בראש
העיר וביצוג העיר בוועדות.
.3מר מתי רוז – מינוף מאבק ההורים לילדים בגילאי  3-4בשל ביטול השתתפות משרד החינוך
בשכר הלימוד לגילאי שלוש בסך של כ.₪ 750 -
.4מר משה אדרי – הזמנה ושיתוף בעלי תפקידים בעיר כגון מפקד תחנת המשטרה בישיבות
המועצה בכדי להעביר לחברי המועצה סקירה על פעילות שותפת.
.5מר מתי רוז – בקשה למינוי ממונים על תיקים שטרם חולקו מבין חברי המועצה.
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דיון בדלתיים סגורות בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
לאחר דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2008הועלה הדו"ח לאישור חברי המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
משה קווס
שלמה מונסונגו
אורון קלימן
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנעים

החלטה :דו"ח מבקר העירייה לשנת  2008אושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.
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