פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 29.10.14
דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
נוכחים:
מר דודי אוחנונה ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,סגן ראש העיר
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
עו"ד ניסן בן חמו ,חבר מועצה
ד"ר נטלה בילינסון ,חברת מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
משתתפים:
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
נעדרים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי לעירייה
על סדר היום:
דיון בתגובת ראש העירייה לממצאי דוח מבקר העירייה לשנת .2013
דו"ח מבקר העירייה ותגובת ראש העירייה לממצאי דוח המבקר לשנת  2013הועברו זה
מכבר ע"ג דיסק.
מצ"ב התייחסות הוועדה לענייני ביקורת לתגובת ראש העירייה לממצאי דו"ח מבקר
העירייה לשנת . 2013
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  , 3.9.14מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך .3.9.14
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 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  , 29.9.14מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך .29.9.14
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  ,7.10.14מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך .7.10.14

מועד תחילת הישיבה 19:05

דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – אני מבקש בפתיחת הישיבה לתת סקירה על אירועי היומיים
האחרונים.
ביום ראשון ראש העיר ואנוכי נסענו לירושלים להפגין מחוץ לבניין הממשלה  .זומנו על ידי שר
הכלכלה מר נפתלי בנט לפגישה עם הכלכלן הראשי במשרד הכלכלה והצוות המקצועי של המשרד,
במסגרת הפגישה החלו לגבש הצעה לעידוד התעסוקה בערד  ,בעקבות הדיון ביום ראשון במשרד
הכלכלה הוטל על מנכ"ל משרד רוה"מ לוקר לקדם את ענייניה של העיר ערד.
נתבקשנו לנסח נייר עמדה להצעת מחליטים  ,משרדי הממשלה השונים ויועצים קיבלו את נייר
העמדה לתגובות והארות.
שניים משרי הממשלה ח"כ אביגדור ליברמן וח"כ אורי אריאל אמורים להוביל את הצעת
המחליטים מול הממשלה.
ישיבת ממשלה לתאריך  27.11.14נקבעה בערד ובמסגרתה יתקיים דיון בהצעת מחליטים  .אנו
מבקשים את אישורה של הממשלה לנוסח בכללותו ,במועד זה יאושר הסכום הכללי שערד תקבל
לטובת טיפול בנושא.

היום נסעה ראש העיר עם נציגי מפעל מגבות ערד לדיון עם שי ממשרד הכלכלה .התשובה של נציגי
משרד הכלכלה נשארה בעינה ) כפי שניתנה לנו עוד ביום א' ( על פיה אין המשרד רואה טעם
להזרים כספים למפעל כושל.
אנו מקווים שמשרד הכלכלה יקבל את ההצעה להצלת המפעל.
בית הספר שובו  -היום התקיים דיון רביעי ברציפות בנושא ביה"ס שובו בסיום הדיונים נקבע כי
בתאריך  3.11.14בשעה  11:00בבוקר יתקיים דיון בבאר שבע .טענתם של " צבאות ישראל" היא
שיש להם חזקה במבנה.
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אריה קדימה – התקיימה פגישה עם ועד ההורים העירוני  ,החלופה האפשרית כרגע היא ביה"ס "
"אורט ערד"  .האמירה של גלעד – יו"ר העמותה היא שהם נשארים בערד ואין להם כוונה לעזוב
את העיר.

סדר יום ישיבת המועצה :

דודי אוחנונה – סגן ראש העיר  -אני מציע לאשר את שני הפרוטוקולים הראשונים ביחד ולבסוף
לדון בפרוטוקול האחרון.
עו"ד ניסן בן חמו – קיימים סעיפים עם הערות שלי עליהם אני מבקש לקיים דיון מתוך מחשבה
שתפקידה של ועדת הביקורת ומבקר העירייה לבקר את התנהלות העירייה.
 19:14חבר המועצה ברוך שלסר וחבר המועצה אברהם ארנרייך יוצאים מאולם המליאה.
התקיים דיון בדו"ח ביקורת
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר  -אני מבקש לקבל מאיילה גובר אברהמי מנהלת היחידה לאיכות
הסביבה תשובה על נתוני השוואה בין המצב הקיים כיום למה שיהיה אחרי הכרייה בשדה בריר
מבחינת ממצאי ניתור אויר.
עו"ד ניסן בן חמו – מבקש להכניס לפרוטוקול כי חברי ועדת ביקורת מבקשים לקבל ממצאים
ומועדים לתיקון של ועדת תמיכות לתמיכה בעמותת הספורט.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – המבקר הוא זה שיבקר את התייחסות הוועדה .
עו"ד ניסן בן חמו – אני דורש עדכון מהוועדה לסעיף  .7.2ומבקש את התייחסותו של היועץ
המשפטי לעירייה לסעיף  – 7.4סעיף ביטוחי.
נערכה הצבעה :
בעד
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
דודו שי
ניסן בן חמו
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

מנו ביטמן
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החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך , 3.9.14
פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  29.9.14ואת פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך
 7.10.14ואת תגובות ראש העירייה לפרוטוקולים אלו

הישיבה ננעלה!

דודי אוחנונה – סגן ראש העיר
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