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  10.28.12מיום   10' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס
  

  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב  :משתתפים 
  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, נעמי מיצד' גב
  רת מועצהחב, מרים שימן' גב

  חבר מועצה, מר מיכאל טנפילוב
   חבר מועצה, מר חיים מזרחי

  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה
  חבר מועצה, מר  דודו שי

  
  

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון  :נוכחים 
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    
  עוזר ראש העירייה, מר ולד סנדלרסקי    

  
  ) 19:07 -בנכנס  (חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו   : םמאחרי

  ) 19:15  -נכנס ב( חבר מועצה , מר אורון קליימן
  

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

  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    
  

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

  :על סדר היום
  
  .וח ראש העירדיו .1
 "עשייה לערד" הצעות לסדר של סיעת  .2

  .דיון בהפסקת העברת התקציב לבית גלעד .א

המתוכנן , "ילדי העיר ומערכת החינוך, ערב הצדעה לתושבי ערד"דיון באירוע  .ב
 . בתל אביב 13.12.10ביום 

  ).נשלח זה מכבר(  21.12.10אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .3

 .מינוי ועדת שמות .4
 . ב"רצ, 9.11.10מיום  2/10' ר פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מסאישו .5
 . ב"רצ, 11.10.10אישור פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מיום  .6
 . ב"רצ 12.9.10מיום  1/10אישור פרוטוקול ועדת צעירים  .7
 .ב"רצ 29.11.10מתאריך  1' אישור פרוטוקול ועדת קליטה מס .8
 .היימס עמי –מינוי נציג ציבור לועדת תנועה  .9

 .לידיעה, פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  .10
  .ב לאישור המועצה"רצ, אישור עבודה נוספת .11
 .אישור הוספת והחלפת חברים בוועדות חובה .12
 .בהתאם להנחיות משרד הפנים, אישור חוזה העסקת מנהלת לשכת ראש העיר  .13
 .שונות .14
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  19:02מועד תחילת הישיבה 
  

  :על סדר היום
  
 . דיווח ראש העיר .1

  .פינוי אשפה במקום המשאיות הישנותלמשאיות  2קליטת  .א

כסייפה בוועדה הארצית נדחה בגלל שביתת של הדיון בערעור  – 31כביש  .ב
 .לכן אין עדכון חדש בנושא. הפרקליטים

נכון לרגע זה החל מיום ראשון שביתה כללית  - שביתת הרשויות המקומיות .ג
 .  מתמשכת בתקציבי האיזוןבתעריפי המים ופגיעה " השתוללות"במחאה על 

התחמקות הממשלה ממתן (נושא הכוונה לביטול הטבות מס לערד ולנגב המזרחי  .ד
 ).צ"תשובה לבג

 
  "עשייה לערד" הצעות לסדר של סיעת  .2

  דיון בהפסקת העברת התקציב לבית גלעד .א
הופתעתי לקבל שיחת מנציגי ההנהלה של בית גלעד המתריעים  –דודו שי 

נראה לי הזוי שלא יועבר כסף שקיים . ויה של בית גלעדבשיחתם על סגירה צפ
  .בתקציב מתעכב מלעבור במשך תקופה של חצי שנה

גדעון בר לב ראש העיר הקודם החליט שיהיה חבר במועצת המנהלים של האגודה 
העברת התקציב לבית גלעד הותנתה בנוכחותו של נציג העירייה . למען הקשיש

  .פני חודשייםההסכם חודש ל. בישיבות האגודה
  

  .ומדובר בדרישה למשקיף ההקצאה חודשה) מתקן (  -חיים שימן היועץ המשפטי
ר העמותה היה בזמנו בדין ודברים עם גדעון בר לב שביקש להציב "יו, אלכס אלון

פנה ליועץ המשפטי , אלכס התנגד נחרצות. עירייה בועדהמשקיף מטעם ה
שרד הפנים ששאל אותי אם ליועץ המשפטי של מאת התלונה לממשלה שהפנה 

היועץ המשפטי של משרד . תאגיד עירוניכבית גלעד מתוקצב כעמותה פרטית או 
  .כי לנו אסור לתקצב עמותות פרטיותהפנים ציין 

  .מתי ניתנה ההנחיה - דודי אוחנונה
  

  . 26.7.2010 -טלי פלוסקוב
י עלינו כחבר. המטפלים בבית גלעד מטפלים בתושבי העיר –דודי אוחנונה 

  .המועצה לדאוג שתושבי העיר יטופלו כראוי
  

, את כראש עיר אמורה לדרוש תוך שבוע תשובה. הייעוץ המשפטי בסדר –דודו שי 
  .איך כן מעבירים כסף

  
  .רק באמצעות תמיכה -חיים שימן היועץ המשפטי

  
  .משרד הפנים ערך ביקורת והנושא עלה כתמיכה לא מאושרת –רינה יוסף 

  
, ת מלכםחשוב לכל חברי מועצת העיר לא פחו שא בית גלעדנו –טלי פלוסקוב 

נפגשתי מספר פעמים עם . יחוקפתרון אני מחפשת , היות וקיימת בעיה משפטית
  . עם ההנהלה ועם הקשישים, צוות בית גלעד

  !לא אתן שבית גלעד יסגר 
  .כשימצא פיתרון אעדכן במליאה

  .ראש סדר העדיפויות שליהנושא נמצא בטיפולי האישי וב, פניתי לכל התורמים
  

המתוכנן  "ילדי העיר ומערכת החינוך, ערב הצדעה לתושבי ערד"דיון באירוע  .ב
  בתל אביב 13.12.10ליום 
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ביקשתי לקבל פרטים על , קיבלתי הזמנה לא בשם העירייה –דודי אוחנונה 
מבקש לשמוע פרטים על האירוע שאת ועובדי . 13.12.10 -אירוע שהיה מתוכנן ל

  .מדוע לא דווח, אחרים מופיעים על ההזמנה  עירייה
לא נראה לי שמשהו מכם מעוניין להיות מעורב בעניינים ) פונה לחברי המועצה (

  . לא כשרים
  

חתומים על , יגוייסו תרומות, קבלן מגיש הזמנה בה מצויין כי ימכרו פריטים
ייס טלי פלוסקוב עיריית ערד עוזרת לו לג, ההזמנה קמינר מעמותת קרן ערד

מגייסת  יש טעם לפגם שעיריית ערד. חתום שם קבלן בעל מגרשים בערד. כסף
  .אדם פרטי לאירוע זה שבמקביל מגיש בקשה לוועדה לבניין ערים 

  
הזמנות הודפסו ללא אישורי . המידע שברשותך הוא מידע חלקי -טלי פלוסקוב

  .במידה ויש לך שאלות תתכבד ותגיש שאילתא .והאירוע לא התקיים
      

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  .3
  ...דודי אוחנונה פותח בדברים

ע עמדתך בנושא יאבקש שלא תב) פונה לדודי אוחנונה (  –חיים שימן היועץ המשפטי 
טענות שיש . היות והינך חתום על שתי בקשות לתמיכה ולפיכך הינך נגוע בניגוד עניינים

  .ר היות ואתה בעל עניין לך בנושא החלוקה בועדת תמיכות רצוי שתעביר לאח
  

מבקש לשאול לגבי סכום החלוקה , דודי אוחנונה אני מודע לזה שאני בניגוד עניינים
  . מבקש לברר מדוע לא חולק כל הסכום שהוקצב מלכתחילה. בלבד

  
  .כל הכסף שהוקצב לחלוקה לא חולק במלואו משיקולים תקציביים - רינה יוסף

  
 מבקש להבהיר כי ועדת התמיכות אינה מקבלת החלטות אלא  -חיים שימן היועץ המשפטי

, י חוק גזברית"חברי הועדה נקבעו עפ. המלצותיהממליצה למועצת העיר לקבל את 
אופן חלוקת  ,פתיחת מעטפותאופן הפרוטוקול של הועדה משקף את . ל ויועץ משפטי"מנכ

  . והדיון בבקשות ,הכסף
  
  : נערכה הצבעה  
    
  .שתתף בהצבעה בשל ניגוד ענייניםדודי אוחנונה לא מ  

  
  נמנע        נגד        בעד  
  דודו שי        ------       טלי פלוסקוב  
  מקסים אוקנין  
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  
    

  21.2.2010ות מיום מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכ: החלטה
  

  מינוי ועדת שמות .4
  .ועדת שמות למקומות ציבוריים – הקמת ועדת רשות

מהות הועדה ייעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של 
  .תושבים על שמות שנקבעו או בוטלו למקומות אלה

ם כך אנו צריכים לאשר לש, "כיכר המייסדים"אנו רוצים לתת שם לאחד מכיכרות העיר כ
  .הרכב ועדת שמות

  .כל חבר מועצת העיר שרוצה לקחת חלק בפעילות הועדה מוזמן: הצעה 
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  : להלן שמות החברים
  ר"יו –טלי פלוסקוב 

  חברת הועדה –נעמי מיצד 
  חברת הועדה  –מרים שימן 

  חבר הועדה  –חיים מזרחי 
  חבר הועדה  –משה אדרי 

  חבר הועדה  –דודו שי 
  נציגת ציבור  –חמה נחמיאס רו

    
  : נערכה הצבעה

    
  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
  פה אחד –ועדת שמות  –אשרת הקמת ועדת רשות מועצת העיר מ :החלטה 

  
   9.11.10מיום  102/' אישור פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מס .5

  
  : נערכה הצבעה

    
  

  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  יחיים מזרח  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
  
  102/' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מס :חלטהה

  .פה אחד - 9.11.10מיום 
  

  11.10.10אישור פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מיום  .6
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  : נערכה הצבעה
    

  
  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
  

מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מיום  :החלטה
11.10.10  

  
  

 .12.9.10ם מיו 101/אישור פרוטוקול ועדת צעירים  .7
  

  : נערכה הצבעה
    
  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
  

מיום  101/ועדת צעירים  מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול :החלטה
  .פה אחד – 12.9.10

  
  
  

  .29.11.10מתאריך  1' אישור פרוטוקול ועדת קליטה מס .8
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  : נערכה הצבעה
    

  
  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  רחיחיים מז  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
  

מתאריך  1' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה מס :החלטה
29.11.10.  

  
  .עמי היימס –מינוי נציג ציבור לועדת תנועה  .9

  
  : נערכה הצבעה

    
  

  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
מועצת העיר מאשרת את מינויו של נציג הציבור עמי היימס  :החלטה

  .פה אחד -בוועדת תנועה
  

 .פרוטוקול ועדת הנחות .10
  

  . פרוטוקול ועדת הנחות לידיעה
  

 עבודה נוספתאישור  .11
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  : נערכה הצבעה
  נמנע        נגד        בעד    
    -----         ------         טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
 - ת עבודה נוספות לרשימת העובדים המצורפתמועצת העיר מאשר: החלטה

  .פה אחד
  .ענת אמר יצאה מאולם הישיבות •

 .בהתאם להנחיות משרד הפנים, אישור חוזה העסקת מנהלת לשכת ראש העיר  .12
 

, פה אחד -חוזה העסקת מנהלת לשכה מועצת העיר מאשרת : החלטה
  .משכר בכירים %25בהתאם להנחיות משרד הפנים 

  
   פת חברים בוועדות חובהאישור הוספת והחל .13
  

  .מרים שימן –חברה נוספת ) ועדת חובה(ועדת חינוך .  א      
 .מרים שימן מהוועדה לקידום מעמד הילד' יציאתה של הגב.   ב      

  : נערכה הצבעה
    
  נמנע        נגד        בעד  
            ------       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס  
  משה אדרי  
  בני בן שושן  
  נעמי מיצד  
  מרים שימן  
  מיכאל טנפילוב  
  חיים מזרחי  

  אורון קליימן
  שלמה מונסונגו  

  דודי אוחנונה
  דודו שי

  
מרים  –הוספת חברה נוספת  פה אחד - מועצת העיר מאשרת : החלטה

  .מרים שימן מהוועדה לקידום הילד' שימן לועדת חינוך  ויציאתה של הגב
  

  19:30הישיבה ננעלה 
  

                        
  פלוסקובטלי                 
 ראש העירייה                


