פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מספר  5.14מתאריך 11.6.14
נוכחים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר דודי אוחנונה ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,סגן ראש העיר
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,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
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
משתתפים:
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי לעירייה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
נעדרים:
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה

מועד פתיחת הישיבה 19:06
 .1אינפורמציה של ראש העיר
א .ביקור מבקר המדינה וצוות המשרד בערד:
זכינו לביקור של מבקר המדינה וצוות המשרד ,כאשר הנושא העיקרי שהצגתי בפניו הוא
נושא של שדה בריר ,היה לנו חשוב מאוד להעביר לו גם את רצון הציבור ואת דאגתנו
לבריאות הציבור ,יצאנו לשטח יחד עם היחידה לאיכות הסביבה שליוותה את הסיור
במקום ,הוא וצוות המשרד ראו ושמעו את עמדתנו בעניין ,אנחנו תקווה שהוא מכין
עכשיו את חוות דעתו בעניין שדה בריר ,אני מקווה מאוד שמה שהוא ראה כאן הוא ימצא
לנכון להוסיף בדו"ח שלו.
ב .ביקור סגן שר החינוך:
הנושא השני שאני רוצה לעדכן אתכם ,זכינו לביקור של סגן שר החינוך שהיה אצלנו
בתאריך  .20.05.14אנחנו הצגנו בפניו את כל הסוגיות שאנחנו מתמודדים בנושאי החינוך
והדבר החשוב ביותר בעיניי איך זה שמשרד החינוך לא מתקצב ולא נותן כסף לאחזקת
מבני החינוך ,המדיניות של משרד החינוך היום זה שכל האחזקה של בתי-ספר וגני ילדים
על הרשויות ,השאלה על איזה רשויות ואם יש כסף ואיך זה שמרד הפנים נותן כסף
למוסדות חדשים ולא נותן כסף לאחזקת המבנים ,וזה הנושא שדיברנו עליו עם סגן שר
החינוך ,הוא הבטיח לנו להעלות את הנושא מול השר ,הוא גילה עניין בכל מה שאמרנו,
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אמנם לא הייתה כאן הבטחה אך אנו מקווים מאוד שהדברים האלה יועלו בישיבות
פנימיות שלהם.
ג .ישיבה עם צוות מנכ"ל משרד השיכון בנושא גיוס כספים למבני ציבור של העיר:
בשמחה רבה ובגאווה גדולה אני יכולה עכשיו לבשר שהצלחנו לגייס  10,000,000מלש"ח
ממשרד השיכון ,אתמול בוועדת הכספים  10.6.14אישרנו תב"רים ,הכסף הזה ילך
להמשך שיפוץ מתנ"ס ,קאנטרי ,אולם אורון ומרכז הון אנושי ,בעצם בתוך הון אנושי
מתקיימים אצלנו פעילויות של המרכז לגיל הרך ,מרכז הצעירים שלנו ,מרכז גישור
שהקמנו לפני כשנה וחצי וכן הלאה 10,000,000 ,מלש"ח זה לא מעט כסף לגייס ,זה הישג
מאוד גדול לעיר שלנו ובהחלט אני שמחה מאוד לבשר על כך.
ד .ישיבת וועדת היגוי להצעת מחליטים בנושא העתקת מפעלים לערד:
בכל המפגשים שאנו קיימנו מול משרד הכלכלה התקבלה החלטה להעמיד צוות של אנשי
המשרד ונציגים שלנו לוועדת היגוי שתכין חומר להחלטת המחליטים ,החלטת
המחליטים זו החלטת הממשלה ,אם אנחנו כעיר מדברים על כך שכל מה שיש בעיר ואזור
עדיפות א' שאנחנו מדברים עליו לא מספיקים לנו כדי להביא לכאן יזמים ,אנחנו חייבים
תמריצים נוספים ,סובסידיות נוספות כדי שהיזמים כן יחליטו להגיע לכן ,הרי אנחנו
יודעים היטב מה המצב ,כביש  31נמצא בעבודה אנו מקווים מאוד שעד סוף השנה ביצוע
העבודות תסיים ,זה פותר את בעיית ההנגשה ,אך עדיין מבחינת שיקול של היזם מבחינה
כלכלית כשהיזם רואה שהעניין לא משתלם לו ,גם הרצון הטוב שלנו לא יעזור.
ולכן החלטנו יחד עם משרד הכלכלה ,להקים צוות היגוי שיכין את הצעת המחליטים
אשר תועלה בפני מנכ"ל משרד הכלכלה ,מכאן ההצעה מגיעה לשר הכלכלה אשר יכין
הצעה להחלטת הממשלה ,כמובן כשנגיע לשלב הזה ונתגייס הכוח העירוני מול הכוח
הפוליטי מול השרים שלנו כדי שההחלטה הזו תעבור ונקבל העדפה על פני מקומות
אחרים.
אגב אחד הדברים שהעלינו מול מבקר המדינה הוא הנושא של פיזור משאבים של
המדינה בצורה לא שווה ,איך יכול להיות שפתחו אזור תעשיה בנועם ונתנו שם קרקע
בפטור מלא ,ובמקומות אחרים זה לא קיים ,או שהחלטתם לפתח את הנגב ואז לתת
לכולם את אותם התנאים וכך יכול היזם לבחור מכל ההצעות שיש ברשותו את ההצעה
הכי טובה ,התנאים שהמדינה מציעה מלכתחילה הם שונים.
גם משרד החקלאות מסייע בעניין ,שר החקלאות היה כאן לפני כחודש וחצי אשר גילה
עניין רב לעזור לערד ,אנו מקווים שביחד נכין את הצעת המחליטים בהקדם ,ובסופו של
דבר יעזור לנו להבאת מפעלים חדשים לערד.
ה .ישיבה עם מנהלת אזורי תעשיה במשרד הכלכלה בנושא פיתוח כבישים ומגרשים
באזור התעשייה:
גם כאן יש לנו בשורה טובה ,כבר בחודש יוני יתחיל המשך שיפוץ כביש באזור תעשיה
בעלות של  7וחצי מלש"ח ,אם אתם זוכרים ביצענו חלק מהשיפוץ של הכביש ,מכיכר של
צים ועד סיום מפעל מגבות ,ממפעל מגבות אנו מתקרבים לכיוון העיר  -מפעל תלמה ,כל
הכביש יהיה דו כיווני כמובן ,עד סוף השנה מבטיחים גם לסיים את הכביש ,אני מאוד
מקווה שכך יהיה ,שוחחנו גם עם תאגיד מעיינות הדרום הם מוכנים לשיתוף פעולה בין
הגורמים למקרה של תקלות שיתגלו בהמשך כפי שראינו בעבר.
בנוסף אני רוצה לציין כי סגרנו עם אנשי משרד הכלכלה את הנושא של פיתוח מגרשים,
מדונם  1עד  3דונם ,השיטה שהייתה עד היום במנהל בזמנו ,ביצעו פיתוח של מגרשים
וחיכו שיזמים יגיעו ,כשנגמר הכסף במנהל הוחלט להמתין ליזמים שיקנו וישלמו דמי
פיתוח ,אנחנו בכסף הזה נבצע את הפיתוח ורק לאחר מכן יקבלו את השטח ,כמו שאתם
מבינים זה לא עובד בצורה הזאת ,יזמים שרוצים להגיע הם רוצים שטח עכשיו ומיד,
ולכן במקרה הזה אנחנו הגענו להבנות ,שכן יצאו לפיתוח של מגרשים כאלה לפני
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שהיזמים משלמים את הכסף ,זאת אומרת המדינה נותנת פה מקדמה לפיתוח המגרשים
ואני מקווה מאוד שזה יעזור לנו.
אזור תעשיה ב'
דבר נוסף אני רוצה לספר לכם שבישיבה הבאה כאשר נאשר את צו הארנונה ,אתם תראו
שביצענו שם שינוי ,פתחנו אזור חדש באזור התעשייה שנחשב אזור תעשיה ב' ואזור
תיירות ב ,מה שמאפשר לנו לתת תעריף ארנונה נמוך משמעותי מתעריף ארנונה שקיים
עכשיו באזורי המפותחים ,לצערנו הרב עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות שינוי באזורים
הקיימים אבל מיש יגיע עכשיו וייקח מגרש ופיתח עסק באזור התעשייה שנקרא ב' הוא
יקבל מאתנו תנאים מועדפים בארנונה ,כל מה שקשור לארנונה צריך כמובן לעבור
לאישור המועצה ,אחרי המועצה לאישור השרים זה תהליך ,זה לא קורה מעכשיו לעכשיו
אבל צריך להתחיל את התהליך הזה ,וחשבנו על איפה אנחנו צריכים לשים דגש כמדיניות
של העיר ,אני מקווה מאוד שהשרים גם יהיו אתנו ,זו הנחה משמעותית.
ו .מכתב מענה לפניות לראש העיר.
נושא מענה לפניות של ראש העיר ,אני הוצאתי מכתב שהונח בפניכם מבעוד תחילת
הישיבה ,בו אני מבקשת להפנות את המכתבים לסגני מר דודי אוחנונה שכעת זו אחריותו
לענות על מכתבים.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך .7.5.14
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – בפרוטוקולים שהופצו נמצאו אי דיוקים וטעיות לאחר
שנשלחו ולכן בחרנו לאשרם כאן במליאה ולאשרם בהצבעה מיידית .השינויים הם בסעיף
 2נערכה הצבעה ולא הודפסה ההחלטה.
בסעיף  3לא הודפסה התייחסותנו להצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו.
באותו פרוטוקול בסעיף  7בהדפסה "ברח" שם המשפחה של ראש העיר.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך
.7.5.14
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 .3אישור המועצה לפרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך .7.5.14
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול מליאה שלא מן המניין
מתאריך 7.5.14
 .4פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל לטובת הפעלת תוכנית "בתי הספר של החופש
הגדול" כמתחייב בהנחיית משרד החינוך.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה ישראל לטובת
הפעלת תוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" כמתחייב בהנחיית משרד החינוך.
חבר המועצה מר יצחק וויס יצא מאולם המליאה בזמן ההצבעה
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 .5אישור המועצה לפרוטוקול וועדת כספים מספר  4מתאריך .21.5.14
רינה יוסף – גזברית העירייה – אישור הפרוטוקול יהיה למעט סעיף  4המדבר על תנאי
ההלוואה.
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים  4מתאריך
 ,21.5.14למעט סעיף  4לקיחת הלוואה.
חבר המועצה מר יצחק וויס חזר 19:23
 5.1אישור מועצת העיר ללקיחת הלוואה מבנק לאומי בריבית משתנה על בסיס פריים +
 0.05%לתקופה של  15שנה ומשכון הכנסות העירייה.
רינה יוסף – גזברית העירייה – אנו מבקשים לאשר הלוואה בסך  1.5מלש"ח או 2
מלש"ח ,בכפוף לאישור משרד האוצר.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – יש לנו אישור ע"ס  2מלש"ח להלוואה ,יתכן מאוד
שמשרד האוצר יאשר לנו לקחת רק  1.5מלש"ח לכן אנו מאשרים את שתי האפשרויות .
האפשרות שיאשר האוצר תמומש.

נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

ניסן בו חמו
מנו ביטמן
נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת לקיחת הלוואה ע"ס  1.5מלש"ח או 2
מלש"ח ) בהתאם לאישור משרד האוצר ( מבנק לאומי בריבית פריים +
 0.05%לתקופה של  15שנה ומשכון הכנסות העירייה.
 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת מלגות והנחות בחינוך מתאריך .29.4.14
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת מלגות והנחות בחינוך
מתאריך 29.4.14
 .7פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  2.2014מתאריך  ,30.4.14מצ"ב הפרוטוקול ,לידיעה
 .8בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם (
תשל"ה  ,1975אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב למר דודי
אוחנונה – סגן ראש העיר כמחזיק תיק הנדסה.
נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

ניסן בו חמו
מנו ביטמן
נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר הגב' טלי
פלוסקוב למר דודי אוחנונה – סגן ראש העיר כמחזיק תיק הנדסה.
 .9בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניה וכהונתם(
תשל"ה ,1975 ,ראש העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר מאשרת את
הודעת ראש העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש
העירייה  ,מר משה קווס :לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה בדבר אצילת
סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה  ,מר משה קווס:
לחתום בשם ובמקום ראש העירייה .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות
המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה.1975 ,
 .10בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם (
תשל"ה  ,1975אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב למר משה
קווס – סגן ומ"מ ראש העיר כמחזיק תיק תשתיות.
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נערכה הצבעה:
בעד

נגד

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

ניסן בו חמו
מנו ביטמן
נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר הגב' טלי
פלוסקוב למר משה קווס – סגן ומ"מ ראש העיר כמחזיק תיק תשתיות.
 .11אישור המועצה לשם עבור משחקיה במתחם צים " צים לנד ערד ".
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – מאחר ואין וועדת שמות אנו מביאים להחלטת המועצה
את בחירת שם למשחקיה " צים לנד ערד".
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת כי המשחקייה במתחם צים סנטר ערד
תיקרא " צים לנד ערד ".
 .12אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב וסגן ראש העיר מר דודי
אוחנונה ,לעיר התאומה דינסלאקן גרמניה – מצורפת הזמנה לחגיגות חצי יובל בין
התאריכים  2 ) 16-18/9/14לילות ( .
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עלות כרטיס טיסה לכל אחד
עלות אשל לאדם ליום
העברה מקלן לדינסלאקן
תעריף לינה

 470דולר
 61יורו  3 Xימים  2 Xאנשים
 180יורו לרכב לכיוון 2 X
 85יורו לילה לחדר 4 X

סה"כ עלות לרשות עד  1829יורו
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – העיר דינסלאקן היא עיר תאומה לערד .הקשר בין
הערים הוא של הרבה שנים בין הנוער שלנו לנוער שלהם .לפני כשנתיים ביקרתי
בדינסלאקן ביחד עם משלחת תלמידים מאורט ערד ראיתי את הקשר הנפלא בין בני
הנוער .החלטנו להיענות להזמנתם .לפני שנה ביקרה כאן משלחת של כ 10 -בכירים
מדינסלאקן.
עו"ד ניסן בן חמו – הצעת האופוזיציה לאור המצב הכלכלי רצוי שראש העיר תיסע לבד.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – לא הכל נמדד בכסף ואף פעם לא יהיה לנו כסף לכל מה
שנרצה לעשות.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

ניסן בו חמו
מנו ביטמן
נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את נסיעת ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב
וסגן ראש העיר מר דודי אוחנונה ,לעיר התאומה דינסלאקן גרמניה –
לחגיגות חצי יובל בין התאריכים  2 ) 16-18/9/14לילות ( ומאשרת את
הוצאות כרטיס הטיסה והוצאות אשל בסך של עד  1829יורו .
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מס'  21מתאריך .22.5.14

נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

נמנעים
ניסן בו חמו
מנו ביטמן
נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים
מס'  21מתאריך 22.5.14
 .14הצעה לסדר של חבר המועצה עופר ארצי בנושא הכדורגל בערד מתאריך 10.5.14
ההצעה מצורפת לסדר היום.
הצעת החלטה :המועצה מאשרת הצעה זו.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -קבוצות הכדורגל מייצגות את העיר ערד ,בערד יש בית
הספר לכדורגל ובו משתתפים כ 100-ילדים ,בערד קיימות קבוצות כדורגל ,ילדים עד כיתה
ז' בקבוצת קט רגל בשיתוף בית ספר אורט ,קבוצת הנוער אכן נסגרה וזאת מכיוון שהיו
מעט משתתפים תושבי ערד 5 ,מתוך  20ילדים .כולנו מדברים פה על רווחת תושבי העיר.
עמותת הספורט מפעילה את בית הספר לכדורגל ,את קבוצת הילדים בתחום הכדורגל
קבוצת נערים בתחום קט רגל וכן חוגי שחיה ,התעמלות קרקע ,התעמלות נשים,
אקרובטיקה ,כדור-יד ,קרטה ,MMA ,בייסבול ,ג'ודו ,כדורעף ,סמבו ,כדורסל ,הוקי לולר,
גלגליות ,מטווח ,רובה אוויר ,ירי מעשי ,קרקס ,פטאנק ,טניס שולחן וברידג'.
באמצעות הפעילות הענפה אשר מתקיימת בתחומי הספורט השונים ,עמותת הספורט
טיפלה ,מטפלת ותמשיך לטפל בבעיות לכאורה שאתה מעלה בסעיף  2וזאת בעזרת שיתוף
פעולה עם היחידה לקידום נוער ,המקום של ר"ן ,תיכון אורט ובאמצעות מלגות ועוד.
מדיניות הנהלת העיר היא לתת עצה במגוון של פעילויות לכלל התושבים בעיר ,מדיניות זו
מיושמת על ידי עמותת הספורט .העירייה והעמותה מגייסות תקציבים לפעילויות אלה,
הראיה לכך היא שתקציב העמותה הוא כ 4-מלש"ח שמתוכם רק חצי מלש"ח מגיעים
מכספי התמיכות שלנו כעירייה ,עמותת הכדורגל תלויה לחלוטין בתמיכות העירייה,
אנחנו יודעים את זה ,אין אפשרות לעירייה לחפות איחוד על מי מקבוצות הכדורגל,
הסברתי לכם למה ,אין אפשרות להפעיל את קבוצת הכדורגל ללא שכר ,גם את זה אנחנו
מבינים ,אגב אני שמעתי ואני לא יודעת אם זה נכון ,שבקבוצת ג' גם יש כבר לא מעט לא
מתושבי ערד.
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הנהלת העיר תקיים פגישה עם נציגי עמותת הכדורגל ותבדוק אפשרויות לפתרון הבעיות
הקיימות לקראת העונה הבאה.
לכן עופר ,אני מבינה את הרצון שלך וההצעה שלך היא מהלב ואנחנו איתך ,אך אנו לא
יכולים להסכים עם ההצעה שלך כי היא לא רלוונטית ,אני פשוט מצאתי לנכון להרחיב
כדי שאתם תבינו וקצת יותר תיכנסו לעניינים ,כשאתם תלמדו באמת מה קורה בעיר
הזאת אתם תבינו שיש פה דברים נפלאים שגם אתם כנציגי אופוזיציה יכולים להיות גאים
בהם ,לכן אני מבקשת מחברי המועצה לדחות את ההצעה של עופר ארצי.
החלטנו שאת ההצעה אנחנו לא מעלים ,עופר ביקש להיות חלק מהישיבה כשנגיע לשלב
הפגישה עם נציגי עמותת הכדורגל ,נעדכן אותו.
ההצעה לא עולה להצבעה
 .15הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן – מידע לחברי מועצה ,ההצעה לסדר צורפה
לסדר היום.
הצעת החלטה:
.1
.2

חברי המועצה יזכו לקבל מבעוד מועד "לוח זמנים" בנושאים הר"מ.
חברי המועצה יזכו להזמנות בנושאים הר"מ.

מנו ביטמן -
מתקיימים בעיר.

משנה את ההצעה לסדר :מבקשים לקבל הזמנה לאירועים עירוניים אשר

נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
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החלטה  :הוחלט פה אחד ע"י מועצת העיר שכל חברי המועצה יקבלו הזמנה
לאירועים עירוניים אשר מתקיימים בעיר.
 .16אישור המועצה לעדכון שכר מנהלת לשכת ראש העיר הגב' ענת אמר ל 30% -משכר
מנכ"ל.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת עדכון שכר מנהלת לשכת ראש העיר הגב'
ענת אמר.
 .17אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע מס'  1מתאריך .4.3.14
חברת המועצה ד"ר נטלה יצאה מהישיבה 20:19
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
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החלטה :מועצת העיר מאשרת את לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע מס'
 1מתאריך .4.3.14
 .18אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע מס  2מיום . 22.5.14
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – יש לנו מספר עדכונים על הפרוטוקול.
יש טעות ברשימת הנוכחים  -ברשימת המשתתפים רשום שלמה פרץ ובהצבעה חיים
שימן ,יש לתקן בהצבעה ששלמה פרץ הצביע .הוועדה המליצה למועצת העיר על ביטול
ההקצאה ופינוי מידי.
ברוך שלסר – אנחנו מבקשים שהפינוי לא יהיה מידי אלא שיתנו להם ארכה לפינוי.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – אנחנו מציעים לפנות את חרוב  10תוך  30יום
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע מס 2
מיום  22.5.14ואת ביטול ההקצאה ברחוב חרוב  10ופינוי תוך  30יום.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר  -בסוף הפינוי יתקיים פרוטוקול מסירה שאנחנו מקבלים
את המבנה כמו שהוא ולאחר מכן יהיו דרישות.
 .19אישור המועצה לפרוטוקול שימוע ועדת הקצאות מספר .29.4.14 12
נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול שימוע ועדת הקצאות מספר
 12מתאריך .29.4.14
 .20אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע מספר  13מיום .20.5.14
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
ברוך שלסר – גם כאן אבקש זמן לפינוי על מנת שיוכלו להתארגן.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -מבקשת לאשר את ההצעה ביטול ההקצאה ופינוי תוך
 120ימים.
נערכה הצבעה:
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בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את לפרוטוקול וועדת הקצאות  -שימוע
מספר  13מיום  20.5.14ואת ביטול ההקצאה של המקלט ברחוב הצבי 5
ופינוי עד  120יום.
 .21אישור המועצה להקמת וועדה לניהול בית הכנסת המרכזי ,מכתב ראש העיר צורף לסדר
היום.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -אני מעבירה סעיף זה לידיעה ,אני לא מקימה וועדה אלא
יהיה צוות מייעץ של  2סגניי משה קווס ודודי אוחנונה ,הם יציגו בפניי המלצות.
 .22עדכון ועדות המועצה:
עו"ד חיים שימן מבקש לציין לפרוטוקול שאביו מוטי שימן אינו חבר באף אחת מהוועדות.
ועדה מקומית לתכנון ובניה
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
משה קווס
יצחק וייס
אברהם מרדכי
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
דודי אוחנונה
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
בלינסון נטלה
עופר ארצי
לאוניד וינקרייט
אירנה ניידמן

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חברה
חבר
נציג משרד השיכון
נציגת משרד השיכון
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דב גלברט
עטיה אבו אסא
טלי כפיר
דוד גולדשטיין
סונטג פלביה
אפרת דמרי
חי זהר
דנה רודד
חיים שימן
רמי נבון
לילך מורגן
שי אהרונוף
מיכאל קוגן
אייל עמרם
מוטי קורוב
ליאור הירש
מאור רחמים
ויקטוריה ברנגל
ליאורה סגרון

נציג משרד הפנים
נציג ממ"י
נציגת משרד החקלאות
נציג הג"א
נציג רשות העתיקות
נציג משטרה
נציגת לשכת התכנון מחוז דרום
נציג כיבוי אש
נציגת איכה"ס
היועמ"ש
מנכ"ל העירייה
מנכ"לית חכ"ל
מבקר העירייה
מנהל אחזקה
נציג תאגיד המים מעיינות הדרום
מנהל מחלקת ביצוע
בטיחות וגיהות
ממונה תנועה ובטיחות בדרכים
מהנדסת העיר
מזכירת הוועדה

ועדת משנה לתכנון ובניה
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
שמחה ברוך שלסר
אברהם ארנרייך
עו"ד ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה

ועדת מכרזים
עו"ד ניסן בן חמו
עופר ארצי
אלי מצליח
חיים מזרחי
דודו שי
אברהם ארנרייך
רמי נבון
עו"ד חיים שימן
רינה יוסף

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג העירייה
נציג העירייה
נציגת העירייה
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ועדת כספים
יצחק וייס
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
אברהם ארנרייך
דודי אוחנונה
עו"ד ניסן בן חמו
מנו ביטמן
עו"ד חיים שימן
רינה יוסף

יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג העירייה
נציגת העירייה

ועדת מל"ח
טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מנו ביטמן
רמי נבון
רינה יוסף
יהושע אשכנזי
ראובן דדוש
חיים שימן
ליאור הירש
איילה גובר אברהמי
אורלי מילר
מיכאל קוגן
מוסא אלכרישאת
גלית אופק
אורנה בן יהודה
רחלי אברמזון
מעיין וייצמן שטרית
עליזה בראון
אירית כהן
ויקי ברנגל
מוטי קורוב
סופיה שקרלניק
אורנה אלישע
חדוה ניפרבסקי
אברהם שטרית
ויגי אשל
שמואל אורן
לימור מונורוב
ארקדי ליבצ'ינסקי
אנה סנדלר
רותי אייזנברג
אבי עמר
רס"מ ניסים בטיט

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
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ועדת ביטחון
חיים מזרחי
משה קווס
מתי רוז
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
עו"ד ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
ראובן דדוש

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציג העירייה

ועדה לענייני ביקורת
עו"ד ניסן בן חמו
אלי מצליח
ברוך שלסר

יו"ר
חבר
חבר

ועדת הנחות בארנונה
מתי רוז
אברהם ארנרייך
ד"ר נטלה בילינסון
עו"ד חיים שימן
רינה יוסף
עליזה בראון
עו"ד יאן ברנדר
שוש שמילוביץ

יו"ר
חבר
חברה
היועמ"ש
גזברית
מנהלת מח' רווחה
מנהל מח' גבייה
נציגת העירייה

ועדת קליטה ועליה
דודו שי
מתי רוז
ד"ר נטלה בילינסון
מרינה גלייזר

יו"ר
חבר
חברה
נציגת העירייה

ועדת תנועה ובטיחות בדרכים
טלי פלוסקוב
משה קווס
דודו שי
מנו ביטמן
ויקי ברנגל
רחלי אברמזון
נציג ציבור
נציג ציבור

יו"ר
חבר
חבר
חבר
מהנדסת העיר
מנהלת מח' חינוך
חנן יוסף
אליהו גולדמן
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הועדה לקידום מעמד הילד ובני הנוער
עופר ארצי
עו"ד ניסן בן חמו
יצחק וייס
עליזה בר און
רחלי אברמזון
נציגת ציבור

יו"ר
חבר
חבר
מנהלת מח' חינוך
מנהלת מח' רווחה
אריאלה תורג'מן

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
יו"ר
חבר
חבר

פלורי שטרלינג
יצחק וייס
חיים מזרחי
 3נציגי ציבור
 3בני משפחה של נפגעי טרור
ועדת חינוך
טלי פלוסקוב
מתי רוז
יצחק וייס
שמחה ברוך שלסר
דודי אוחנונה
ד"ר נטלה בילינסון
פלורי שטרלינג
רחלי אברמזון
גרגורי פוזיאנסקי
סיגל שריקי
טלי צחי
רות ענבר
אילן לרמן

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
נציג מנהל ביה"ס תיכון
נציג מנהל ביה"ס יסודי
נציג ועד הורים עירוני
יו"ר מועצת תלמידים עירוני
נציג פרויקט להבה  -משקיף

ועדה לאיכות הסביבה
דודי אוחנונה
אברהם ארנרייך
אלי מצליח
פלורי שטרלינג
איילה גובר אברהמי
עדן אוליאל
גיל סופר
עופר קינדל
רננה אילן
אורלי מילר
שירי בן שחר
דנה רודד
שרית מויאל
נועה כהן
ויקטור פרלמוטר

יו"ר
חבר
חבר
חברה
מנהלת היחידה להגנת הסביבה
נציג ארגון ארצי – רשות הטבע והגנים )רשט"ג(
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת השר לאיכות הסביבה
נציגת היחידה להגנת הסביבה
נציגת היחידה להגנת הסביבה
נציגת היחידה להגנת הסביבה
נציגת היחידה להגנת הסביבה
נציגת היחידה להגנת הסביבה
נציג ציבור משקיף
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הועדה למאבק בנגע הסמים
מנו ביטמן
שמחה ברוך שלסר
חיים מזרחי
רחלי אברמזון
עליזה בראון
אריאלה תורג'מן
מאיר פרידמן
גרגורי פוזיאנסקי

יו"ר
חבר
חבר
נציג העירייה
נציג העירייה
נציגת ציבור
נציג ציבור
מנהל תיכון אורט ערד
נציג הרשות למלחמה בסמים

הועדה למיגור אלימות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר מנהלת מח' חינוך
חבר מנהל אגף פיקוח
חבר מנהל ביטחון
חברה מנהלת אגף רווחה
נציג המשטרה
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה

טלי פלוסקוב
אברהם ארנרייך
מנו ביטמן
רמי נבון
רחלי אברמזון
לאוניד חזן
ראובן דדוש
עליזה בראון
דודי אזולאי
ועדת הקצאות
רמי נבון
ויקי ברנגל
חיים שימן
רינה יוסף
ויגי אשל

יו"ר
חברה
חבר
חברה
חברה

ועדת ערר לארנונה
עו"ד אולגה שלמן יו"ר
וולדימיר פיצקר חבר
יהודה מייקון חבר
הועדה לענייני תרבות וספורט
יו"ר
אלי מצליח
חבר
מתי רוז
חבר
עופר ארצי
חברה
ריקה צמח
סוניה אבדיש נציגי ציבור
שמואל מוסנזון נציג ציבור
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ועדת רווחה ושירותים חברתיים
ד"ר נטלה בילינסון יו"ר
חבר
עופר ארצי
חבר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך חבר
חבר
דודו שי
חבר
מתי רוז
נציג ציבור
דוד פלדינגר
נציגת ציבור
גלינה פוקס
יצחק יאשיהו נציג ציבור
נציג ציבור
יואל ליפו
ועדת מלגות והנחות בחינוך
יו"ר
משה קווס
חבר
דודו שי
ד"ר נטלה בלינסון חברה
חבר
עופר ארצי
חבר
אלי מצליח
רחלי אברמזון נציגת העירייה
נציגת העירייה
בלה לוי
סוניה אבדיש נציגת ציבור
דירקטוריון חכ"ל
טלי פלוסקוב יו"ר
דירקטור נבחר ציבור
משה קווס
דירקטור נבחר ציבור
עתיד חדש
נציג העירייה
רמי נבון
ברנגל ויקטוריה נציגת העירייה
רחלי אברמזון נציגת העירייה
נציגת ציבור ) ממתין לאישור משרד הפנים(
ריקה צמח
נציג ציבור
נציג ציבור
•

חברי האופוזיציה מאשרים את הרכב הוועדות למעט את הרכב וועדת כספים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את עדכון הרכב הוועדות כמפורט לעיל.
הישיבה ננעלה!

טלי פלוסקוב
ראש העיר
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