פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  4.14מתאריך 7.5.14
משתתפים :
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
מר דודי אוחנונה ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר דודו שי  ,חבר מועצה
עו"ד ניסן בן חמו ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת המועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
ד"ר נטלה בלינסון ,חברת המועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
נוכחים :
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
עו"ד שלמה פרץ ,לשכה משפטית
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר יום :
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים  3מתאריך . 9.4.14
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים  3מתאריך 9.4.14
 .2שאילתא של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו בדבר נסיעת ראש העיר לחו"ל ,מצ"ב
השאילתא ותגובת סגן ראש העיר מר דודי אוחנונה מצורפת.
 .3שאילתא של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו בנושא הקצאת מבנה ברחוב חן  ,19מצ"ב
השאילתא ותגובת סגן ראש העיר מר דודי אוחנונה.
 .4אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מתאריך 6.4.14
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד
מתאריך .6.4.14
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 .5הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו  :היערכות עירונית למניעת כרייה בבקעת
ערד.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מחליטה על הפעולות הבאות :
א .הקמת צוות חירום בראשות ראש העיר ובשיתוף נציגי עמותת רוצים לחיות
ללא מכרות אשר יוביל את המאבק כנגד כרייה בשדה בריר באופן אקטיבי.
ב .מינוי פרויקטור אשר ירכז את פעילות ההתנגדות .
ג .צוות החירום יביא בפני המועצה בתוך שבועיים ימים תכנית אסטרטגית
למאבק כנגד הכרייה בשדה בריר.
ד .העירייה תקצה תקציב מיוחד לפעילות צוות החירום ,תקציב אשר יגזר
מהתכנית האסטרטגית אשר תונח בפני המועצה לאישור.
ה .חברי המועצה על מפלגותיהם השונות יובילו את קמפיין ההתנגדות אל מול
נציגיהם בכנסת.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן  :צילום ושידור ישיבות מליאת מועצת העיר,
מצ"ב ההצעה.
הצעת החלטה  :המועצה מאשרת צילום ושידור ישיבות מליאת מועצת העיר.
 .7הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן  :פרסום טור בעיתון המקומי ע"י חברי
מועצה.
הצעת החלטה  :המועצה מאשרת פרסום טור בעיתון המקומי ע"י חברי מועצה
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן  :שיקום פיזי של הפטיו .מצ"ב ההצעה
הצעת החלטה  :מועצת העיר מקבלת את ההצעה לסדר.
 .9בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור( ,התשס"ח –
 ) 2008להלן החוק ( נקבע כי המועצה תקיים דיון על דו"ח פעולותיו של הממונה על
תלונות הציבור ברשות לשנת  , 2013מצ"ב הדוח.
 .10אישור מועצת העיר לשינוי מטרות הרשאה מספר  ,2011/09/317מצ"ב ההרשאה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מטרות הרשאה מספר .2011/09/317
 .11אישור המועצה להגשת בקשה לרובד אימון נוער מקרן המתקנים טוטו ווינר וזכות
שימוש למשך  10שנים ,מצ"ב מסמך הבקשה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגשת בקשה לרובד אימון נוער מקרן המתקנים
טוטו ווינר וזכות שימוש למשך  10שנים.
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 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות  1/2014מתאריך  ,13.4.14מצ"ב.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  1/2014מתאריך
.13.4.14
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות  2/2014מתאריך  ,24.4.14מצ"ב.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  2/2014מתאריך .24.4.14
 .14אישור הפרוטוקול ועדת תמיכות  3/2014מתאריך  ,30.4.14מצ"ב.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את ועדת תמיכות  3/2014מתאריך .30.4.14
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  4/2014מתאריך  ,4.5.14מצ"ב.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  4/2014מתאריך 4.5.14
 .16פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  1.14מתאריך  ,3.4.14לידיעה  ,מצ"ב.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  1.14מתאריך
.3.4.14
מועד תחילת הישיבה 19:02
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים  3מתאריך . 9.4.14
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
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החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים  3מתאריך
9.4.14
 .2שאילתא של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו בדבר נסיעת ראש העיר לחו"ל ,מצ"ב
השאילתא ותגובת סגן ראש העיר מר דודי אוחנונה מצורפת.
עו"ד ניסן בן חמו –
נודע לנו כי יצאת לחו"ל באופן בהול בסוף השבוע .אתכבד לשאול את השאלות
הבאות:
 .1האם מדובר בנסיעה פרטית או בתפקיד?
 .2מדוע לא עודכנה המועצה בישיבה האחרונה על הנסיעה המתוכננת ומונה ממלא
מקום?
 .3אם מדובר בנסיעה בתפקיד ,מדוע לא אושרה הנסיעה כנדרש ומה הייתה מטרת
הנסיעה?
תשובה – הנסיעה לחו"ל של ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב הייתה נסיעה פרטית ,ע"ח
חופשה שנתית ,ראה סעיף  14.2לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש העיר וסגניו
וכהונתו תשל"ח .1978
עו"ד ניסן בן חמו – אני מבקש לברר מיהם מורשי החתימה בעירייה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – גזברית העירייה ואנוכי .נכון לרגע זה כשאני לא
נמצאת אין מחליף ,במליאה הבאה יועלה נושא זכות החתימה .עד היום ,מאז
הבחירות לא היה מקרה אחד של היעדרות שלי שלא ידעו עליה מנהלי מחלקות
העירייה מראש – נסיעותיי מתוכננות מראש ושום דבר לא נפגע בהיעדרי ,לא שכר,
לא תשלום לספקים ,לא חתימות על הזמנות וכיוב' ,כולם ערוכים ודואגים לחתימות
לפני יציאתי.
 .3שאילתא של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו בנושא הקצאת מבנה ברחוב חן ,19
מצ"ב השאילתא של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו ותגובת סגן ראש העיר מר דודי
אוחנונה .
עו"ד ניסן בן חמו –
"עיריית ערד הינה בעלת הזכויות בנכס השוכן ברחוב חן  19הידוע בכינוי "בית כנסת
ציוני" ומהווה אחד מהאתרים ההיסטוריים ואחד מסמליה של העיר ערד .הנכס נוהל
במשך שנים רבות בידי עמותת בית כנסת מרכזי אשכזי ערד 048156258 ,ע"ר )להלן
"העמותה"(  .בתאריך  12לאפריל  2014הסתיימה תקופת ההקצאה לעמותה ועיריית
ערד לא פרסמה מודעה בדבר הקצאה חדשה.
על יסוד נתונים אלו אתכבד לשאול:
 .1האם הנכס נמצא בפרוגרמת נכסי ציבור להקצאה?
 .2מדוע לא פורסמה הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאה?
 .3במידה והנכס הוצא מהפרוגרמה ,מדוע לא הובא הדבר לאישור המליאה? החל
פה הליך של שימוע שאף אחד לא יודע עליו.
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דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – התהליך החל לפני שנה.
הנכס אכן נמצא בשלב זה בפרוגרמת נכסי ציבור להקצאה.
לא פורסמה הודעה הגשת בקשות להקצאה מכיוון שוועדת הקצאות פתחה בהליך שימוע
שעדיין לא הסתיים .כאשר הליך השימוע יסתיים  ,יוחלט המשך הטיפול במבנה שברחוב
חן  19בהקצאה או בדרך אחרת.
הנכס ברחוב חן  19לא הוצא בשלב זה מהפרוגרמה .אם וכאשר תחלט הנהלת העיר
להוציאו מהפרוגרמה יובא הנושא לאישור מועצת העיר.
עו"ד ניסן בן חמו – ראיתי את השאלות שהגיעו לוועדה ,אלו שאלות שהועברו ע"י חברי
מועצה שיושבים כאן.
רמי נבון – מנכ"ל העירייה – אני כתבתי את השאלות והן מבוססות על טענות הצדדים.
אף אחד מהיושבים כאן באולם המועצה לא ראה ,לא שאל ולא ידע את השאלות מראש.
 .4אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד מתאריך 6.4.14
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

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

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד
מתאריך .6.4.14
 .5הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד ניסן בן חמו :היערכות עירונית למניעת כרייה
בבקעת ערד.
עו"ד ניסן בן חמו – מבקש להקריא את השאילתא.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – השאילתא מתפרסת על  17דפים והופצה זה מכבר
לכל חברי המועצה .
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עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי – בהתאם לסעיף  34לתוספת השנייה לפקודה
מותר לכל חבר מועצה לדבר לגבי נושא שעל סדר היום  5דקות ,ו 20 -דקות לסיעה.
עו"ד ניסן בן חמו – מבקש לרשום בפרוטוקול כי הגבילו את יו"ר הסיעה לדיון של 5
דקות למרות שהנושא חשוב ומהותי לכל התושבים גם התומכים וגם המתנגדים.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – ההגבלה היא עפ"י חוק ,החומר נשלח ונקרא ע"י כל
החברים ולכן אין צורך לחזור ולהקריא אותו שוב.
עו"ד ניסן בן חמו  -הצעת החלטה :מועצת העיר מחליטה על הפעולות הבאות:
א .הקמת צוות חירום בראשות ראש העיר ובשיתוף נציגי עמותת רוצים לחיות
ללא מכרות אשר יוביל את המאבק כנגד כרייה בשדה בריר באופן אקטיבי.
ב .מינוי פרויקטור אשר ירכז את פעילות ההתנגדות.
ג .צוות החירום יביא בפני המועצה בתוך שבועיים ימים תכנית אסטרטגית
למאבק כנגד הכרייה בשדה בריר.
ד .העירייה תקצה תקציב מיוחד לפעילות צוות החירום ,תקציב אשר יגזר
מהתכנית האסטרטגית אשר תונח בפני המועצה לאישור.
ה .חברי המועצה על מפלגותיהם השונות יובילו את קמפיין ההתנגדות אל מול
נציגיהם בכנסת.
אבקש מחברי מועצת העיר להצביע נגד הכרייה בשדה בריר .כל מועצות העיר
לדורותיה התנגדו לכרייה  .אם מישהו מכם בעד הכרייה שיהיה אמיץ להגיד שזה טוב
לערד ויקדם את זה .יש לקדם את הצעת ההחלטה שהעליתי בהצעה לסדר ולקבל
החלטה גם אם המועצה הקודמת החליטה שהיא נגד.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני מבקשת לדחות את הצעת ההחלטה של חבר
המועצה עו"ד ניסן בן חמו ,שכן אין צורך בצוות חירום או פרויקטור .מי שמוביל את
הנושא בעירייה היא הנהלת העיר בראשותי.
הנהלת העיר מתכוונת להציג את נושא הכרייה בהר בריר בפני כל תושבי העיר ע"י
כינוס גדול אשר במסגרתו יחשפו התושבים לכל הצדדים הקשורים בנושא.
בשלב הנוכחי ראש העיר והנהלת העיר נמצאים בכל הדיונים שמתקיימים בנושא הר
בריר.
אני מברכת כל חבר מועצה המעוניין לעזור בכל נושא ולצורך כך לא צריך החלטת
מועצה .בסופו של יום הנהלת העיר תחליט על דרכי הפעולה ותביא את הנושא
לשולחן מועצת העיר לדיווח או לאישור ,כפי שיידרש.
נערכה הצבעה:
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נגד

בעד

טלי
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
דודו שי
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נמנעים
פלוסקוב

החלטה  :מועצת העיר דוחה את ההצעה ומחליטה שנושא הר בריר
יטופל ע"י הנהלת העיר בראשות ראש העיר.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן :צילום ושידור ישיבות מליאת מועצת
העיר.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -הנהלת העיר בודקת את נושא צילום ישיבות המועצה ואף
פרסמה על כוונותיה .בשלב זה הנושא בבחינה שכן העובד האחראי על נושא הצילום בעירייה
נמצא בחופשת מחלה והנושא יוחלט לאחר שובו לעבודה סדירה.
מנו ביטמן  -הצעת החלטה  :המועצה מאשרת צילום ושידור ישיבות מליאת מועצת העיר.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
נטלה בלינסון

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

נמנעים

החלטה :מועצת העיר דוחה את ההצעה לסדר בדבר צילום ושידור ישיבות מליאת
מועצת העיר.
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 .7הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן  :פרסום טור בעיתון המקומי ע"י חברי
מועצה.
מנו ביטמן – חלק מרצוני להביא למעורבות התושבים ולהביא לשיח ציבורי .ככל שהמידע יגיע
לאנשים כך ישתנה השיח הציבורי ,כך אנשים יוכלו להיות מעורבים וכך תגבר העשייה .אני מרגיש
שמלבד הפייסבוק לא קיימות מספיק אפשרויות להעברת מידע לתושבים .במידה ואנחנו
) העירייה ( תשלם לעיתון בגין פרסום טור שבועי אני חושב שקולנו כנציגי ציבור ישמע.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -להזכירך ,בקדנציה הקודמת היה טור "משולחנה של ראש העיר"
אשר הופסק לאור הבחירות והעלויות הכספיות ,הוחלט להסיר את פרסום הטור .כולנו
משתמשים בכלים שלא עולים לרשות כסף .לעירייה אין תקציבים לשלם לכל אחד שרוצה לפרסם
כולל אותי .ניתן להשתמש בפייסבוק בחינם .אני מציעה להשתמש בכלים הקיימים שלא עולים
כסף .חבר מועצה שמעוניין לפרסם צריך לעשות זאת על חשבונו.
מנו ביטמן  -הצעת החלטה  :המועצה מאשרת פרסום טור בעיתון המקומי ע"י חברי מועצה
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
נטלה בלינסון

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

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר דוחה את ההצעה לסדר פרסום טור בעיתון המקומי ע"י חברי מועצה.
מנו ביטמן – מתי ניתן יהיה להעלות את ההצעה שוב פעם לסדר היום?
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – מתי שתחשוב לנכון ,בשלב הזה איננו יכולים לעמוד בזה.
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה מר מנו ביטמן :שיקום פיזי של הפטיו.
מנו ביטמן – ההצעה הועלתה לאור פניות של תושבים ,מבצע שהצלחתי לפחות חלקית לבצע שינוי
בנושא ) מקריא את ההצעה לסדר (
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -עיריית ערד השקיעה ומשקיעה בשכונת הפטיו .העירייה מגייסת
תקציבים המתאימים לטיפול בשכונה ממשרדי ממשלה ועושה ככל המותר בשיפוץ השכונה,
כמובן במגבלות המובנות שבתי השכונה נמצאים בבעלות פרטית.
העירייה דואגת במקביל לשיפוץ יתר שכונות העיר ומבני ציבור ולכן ברור שהכספים שמגיעים
ממשרדי הממשלה כולל מיקוד מאמץ ממשרד הבינוי והשיכון מושקעים בכל רחבי העיר.
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נושא שיפוצים וקידום פרויקטים מטופל בעירייה ע"י צוות תיאום ביצוע הכולל את מנכ"ל
העירייה ומנהלי המחלקות הנדסה ,ביצוע ,אחזקה ,גינון ,תברואה ועוד וכן ע"י צוות סטטוס
פרויקטים המנוהל ע"י ראש העיר.
ההחלטות וההמלצות של צוותים אלו מגיעים לדיון בישיבת הנהלת העיר וככל הנדרש מגיעים
לאישור המועצה.
עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי – אני רוצה להוסיף על דבריה של ראש העיר ולומר שבפטיו
קיימות עבירות בניה שאין באפשרותנו להרוס ,שכן אם נהרוס כל המבנה יקרוס .מדובר במבנים
ישנים מאוד.
מנו ביטמן – במקום גרים אנשים קשי יום שמאוד קשה להם מבקש שתנסי כראש עיר להטיל על
משהו לחפש קולות קוראים שיסייעו לנו לשפץ שם.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אנו נכנסנו לפטיו אחרי ששנים ארוכות לא נכנסו לשם .עד עכשיו
שופצו באזור כבישים ומדרכות כדי שתושבים לא יפלו במדרכות הרעועות שהיו באזור .קיימים
רחובות שלמים ומוזנחים בעיר .ב 3 -השנים האחרונות השקענו רבות בפיתוח המדרכות למען
בטיחות וביטחון התושבים .לא מזמן התקשרנו עם חברה שמאתרת עבורנו קולות קוראים.
בפרויקט "מיקוד מאמץ" של משרד השיכון קיימים כספים רבים שהושקעו .אם יהיו כספים
לשיפוץ מבנים נקדמם בשמחה.
מנו ביטמן – מבקש להעלות להצבעה את הצעת ההחלטה :הקמת צוות לשיקום פיזי של הפטיו.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה סלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נגד
טלי
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
דודו שי
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים
פלוסקוב

החלטה  :מועצת העיר דוחה ברב קולות את ההצעה לסדר של חבר המועצה
מר מנו ביטמן :שיקום פיזי של הפטיו
 .9בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור( ,התשס"ח
–  ) 2008להלן החוק ( נקבע כי המועצה תקיים דיון על דו"ח פעולותיו של הממונה על
תלונות הציבור ברשות לשנת  , 2013מצ"ב הדוח.
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טלי פלוסקוב – ראש העירייה – האם יש שאלות לגבי דוח הממונה על פניות
הציבור?
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

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

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את דו"ח פעולותיו של הממונה על
תלונות הציבור ברשות לשנת 2013
 .10אישור מועצת העיר לשינוי מטרות הרשאה מספר .2011/09/317
רינה יוסף – גזברית העירייה – קיים תב"ר מאושר .מדובר בכסף של משרד החינוך
משנת  .2011אנו משנים את מטרת השימוש בתב"ר לטובת חידוש מבנים בביה"ס גור
ערד כולל רכישת מבנים יבילים.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – המבנים היבילים בדומה למבנה התחנה המרכזית .
מנו ביטמן – מדוע משנת  2011לא השתמשו בהקצאה?
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – ההתחייבויות מתממשות לכסף רק לאחר ביצוע
העבודה .מאחר והעבודה לא בוצעה ב 2011 -ביקשנו לבצעה כעת לאחר שינוי
ההרשאה.

נערכה הצבעה:
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נגד

בעד

נמנעים

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

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי מטרות הרשאה מספר 2011/09/317
לטובת חידוש מבנים כולל רכישת יבילים  ,תב"ר .557
 .11אישור המועצה להגשת בקשה לרובד אימון נוער מקרן המתקנים טוטו ווינר וזכות
שימוש למשך  10שנים.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת הגשת בקשה לרובד אימון נוער מקרן
המתקנים טוטו ווינר וזכות שימוש למשך  10שנים.
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 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות  1/2014מתאריך .13.4.14
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

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

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  1/2014מתאריך
.13.4.14
עו"ד ניסן בן חמו – אני מבקש להעלות את התבחינים לאישור מחודש של המועצה.
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות  2/2014מתאריך .24.4.14
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

נמנעים

נגד
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
נטלה בילינסון

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  2/2014מתאריך
24.4.14
 .14אישור הפרוטוקול ועדת תמיכות  3/2014מתאריך .30.4.14
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דודי אוחנונה – סגן ראש העיר  -בתאריך  10.4.14התפטרתי מתפקידי בעמותת
הספורט .לטעמי חלוקת התמיכות אינה נכונה שכן היא מסתמכת על נתונים
שהועברו לוועדה שאינם נכונים .היום הופק מהאינטרנט דוח על מספר משתתפים
בחוגי הספורט התחרותי:
 307משתתפים בעמותת הספורט בספורט תחרותי
 73משתתפים בעמותת הכדורגל
 - 6בטניס.
מהתאחדות הטניס הציגו לוועדה דוח כספי מבוקר שמתייחס לכל מרכזי הטניס
בארץ ,הדוח לא מתייחס לערד .הדוח של ערד אינו מבוקר .
אני מציע להחזיר את סכום התמיכה בטניס חזרה לוועדה עד שיוגש דוח מבוקר של
סניף ערד.
אני מבקש לאשר את פרוטוקול הועדה ללא הטניס.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – ועדת התמיכות היא מקצועית .בתחילה נפתחות
מעטפות ,בודקים מסמכים ,חלוקת התמיכות מסתמכת בהתאם לתבחינים לחלוקת
התמיכות  75%ספורט 20% ,קשישים 5% ,תרבות ופנאי.
מרכז הטניס הגיש בקשה בפעם הראשונה .לאחר עיון במסמכים שהוגשו התגלה
שחסר דוח מבוקר של סניף ערד .עלינו לקבל דוחות מבוקרים על מנת לדעת אם מגיע
להם ומה המצב הכספי של העמותה.
עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי – הוועדה חשבה כיצד לחלק  400אלש"ח 80 :
אלש"ח לעמותה למען הקשיש  20 ,אלש"ח לתרבות לשעות הפנאי 75% ,מתקציב
התמיכות חולק לספורט . .חשבנו כיצד לחלק בצורה השוויונית ביותר .ניסינו לבצע
את החלוקה לפי כמות משתתפים אך מכיוון שכמות המשתתפים לא הייתה
בקריטריונים היה ענף הכדורגל נפגע שכן הוא עם מספר הנמוך ביותר של משתתפים .
לא ניתן להעניק לעמותה יותר ממה שביקשה לכן הסכום המופיע בבקשה הוא
התקרה לחלוקה ולא יותר מ 90% -מהפעילות בגינה מבוקשת התמיכה.
מבחינתנו הדבר הנכון והשוויוני ביותר היה לחלק את התמיכות לפי תקציבים של
הגופים.
עופר ארצי – בפרוטוקול מתאריך  – 13.4.14פתיחת מעטפות – נכתב שעמותת
הכדורגל ביקשה  295אלש"ח אח"כ בפרוטוקול מתאריך  30.4.14אישרו  60אלש"ח.
אני לא מבין למה נותנים להם תמיכה כקבוצת הפועל שאינה מייצגת את העיר .יתכן
שיש לשקול בכמה צריך לתמוך אם הקבוצות לא מצליחות.
 – 20:40חבר המועצה מנו ביטמן יצא מאולם המליאה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אנו נמצאים בחודש מאי ,בחודש זה מסתיימת עונת
הכדורגל .אני מסכימה שלא יהיו  2קבוצות בליגה ג'  .הקבוצות פעלו בידיעה
שהעירייה תומכת בהם ולכן לא נראה הוגן להפסיק את התמיכה בבת אחת .לאחר
המשחקים ביום שישי נשב עם הקבוצות ונחליט מה הלאה.
אני מעלה להצבעה את אישור התמיכות בהתאם לפרוטוקול למעט תמיכה למרכז
הטניס ערד.
 – 20:46חבר המועצה מנו ביטמן – חוזר לאולם המליאה.
נערכה הצבעה:
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נמנעים

בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי

נגד
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
נטלה בילינסון

החלטה :מועצת העיר מאשרת את המלצת ועדת תמיכות  3/2014מתאריך
 30.4.14למעט תמיכה למרכז הטניס ערד.
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  4/2014מתאריך .4.5.14
רינה יוסף – גזברית העירייה – תמיכה עקיפה היא זכות שימוש במתקנים או בכח אדם,
תמיכה שהיא שוות כסף .עמותת הספורט ועמותת הכדורגל נהנים משימוש במתקני
העירייה .תמחרנו שווי שימוש ,כימתנו את שעות השימוש ,ובהתאם לכך הוקצאה
התמיכה.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

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

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  4/2014מתאריך
4.5.14
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 – 20:50חברת המועצה ד"ר נטלה בילינסון יוצאת מאולם המליאה
מתי רוז – אני מבקש לפני נעילת הישיבה להביא הודעה שרצה בוואטס אפ
ובפייסבוק בעקבות תאונת הדרכים שארעה בשבוע שעבר של אישה חרדית ואני
מבקש שזה ירשם בפרוטוקול:
"הם לא ילמדו לעולם!!!! כל היום קופצים פה לכביש כמו בבני ברק! כל בוקר זה
קורה לי איתם! גועל נפש של חינוך! הם צריכים ללמוד שיש מדרכה! ואלוהים לא
שומע את כולם בבת אחת! אז שימותו! רק ככה לומדים!".
אני יודע שלכל אחד כאן יש אג'נדה ,אך אני מקדים לומר שאני חושב ממקום של
היותנו בני אדם הנושאים באחריות כבדה ,שעלינו לבצע פעולה על מנת לעצור את
הטרוף המכוער והגזעני שמלווה אותנו בעיר .מי שכותב דבר כזה צריך לשבת בכלא,
אסור לנו לתת לדבר כזה לקרות.
נציגי הציבור צריכים טיפה לעשות באלנס למעם תושבי העיר וילדיה שמסתכלים
עלינו ורואים איך אנו מתבטאים .אני לוקח על עצמי אחריות להביא את זה לכאן
לשולחן המועצה .קמפיין הבחירות הסתיים ,קרה משהו במהלך הקמפיין וחלק
מתוצאות הבחירות הן אמירות מסוג זה ,ולכן יש לקחת אחריות ולא לתת לדברים
כאלה לקרות.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני מעבירה את תנחומינו למשפחה השכולה.
 .16פרוטוקול ועדת הנחות במיסים  1.14מתאריך  ,3.4.14לידיעה.
עו"ד ניסן בן חמו – לשאילתות שאנו מגישים אנו זוכים לתגובות של סגן ראש העיר
דודי אוחנונה ,למרות שהן מופנות לראש העיר .סעיף  36א' בפקודת העיריות מדבר
על כך שראש העירייה או חבר מועצה שימונה על ידה יענה על השאילתות .למיטב
ידיעתי דודי מחזיק תיק תברואה ולא מוסמך כמי שיענה במקומה של ראש העיר.
עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי – הסעיף שאתה מתייחס אליו פרק תשיעי
לתוספת השנייה מדבר על הגשת שאילתות .חבר מועצה ממונה אינו בהכרח מחזיק
התיק .זהו חבר מועצה שהוסמך ע"י ראש העירייה .אין אנו מדברים על סעיף האצלת
סמכויות כי אז נפנה לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם .סעיף  36לא מדבר על מקרי האצלת סמכויות .אם ראש העיר החליטה
שדודי אוחנונה – סגן ראש העיר ייתן תשובה והיא הסמיכה אותו לעניין זה ,אין בזה
כל פגם .אם היית פונה במסגרת סעיף  – 38שאילתא ישירה לראש העיר – היית
מקבל תשובה ישירה מראש העיר .כוונת המחוקק שתקבל תשובה מקצועית
מהממונה על הנושא ,משמעות הדבר ממי שיודע את הפרטים.
הישיבה ננעלה !

טלי פלוסקוב – ראש העירייה
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