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  7.5.14מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מליאה 
  2012ח מבקר העירייה לשנת "דיון בדו

  
  :משתתפים 

  ראש העיר , טלי פלוסקוב' גב
  העיר ראש מ"ומ סגן, קווס משה מר

  סגן ראש העיר, מר דודי אוחנונה
  חבר מועצה, חיים מזרחימר 
  חבר מועצה, אלי מצליחמר 
  חבר מועצה , מתי רוזמר 

   חבר מועצה, צחק וייסמר י
    חבר מועצה, אברהם ארנרייךמר 

  חבר מועצה , מר שמחה ברוך שלסר
  חבר מועצה, דודו שי מר 

  חבר מועצה, ד ניסן בן חמו"עו
  חברת המועצה , פלורי שטרלינג' גב

  חבר מועצה, מר מנו ביטמן
  חבר מועצה  , מר עופר ארצי

  
  :נוכחים 

  ל העירייה  "מנכ, מר רמי נבון
  גזברית העירייה, רינה יוסף 'גב
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו
  לשכה משפטית, ד שלמה פרץ"עו
  מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו

  דובר העירייה , מר יהושע אשכנזי
  

  :חסרים
  חברת המועצה, ר נטלה בלינסון"ד
  
  

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

  

  :על סדר יום 
  

 8.13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת ו דיון .1
 .ב הפרוטוקול"מצ,  18.8.13מתאריך 

  
פרוטוקול ועדת סיכומי ועדת ביקורת ואת מועצת העיר מאשרת את :  הצעת החלטה

 .18.8.13מתאריך  8.13ביקורת 
  

 1.14 ביקורת ועדת פרוטוקולל המועצה אישורודיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת  .2
 .הפרוטוקול ב"מצ, 20.3.14 מיום

  
 ועדת פרוטוקולסיכומי ועדת ביקורת ואת מועצת העיר מאשרת את :  הצעת החלטה

  .20.3.14 מיום 1.14 ביקורת
  

 2.14ישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת דיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת וא .3
 .ולב הפרוטוק"מצ, 24.3.14מיום 
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  .24.3.14מיום  2.14מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת : הצעת החלטה
   

 3.14 ביקורת ועדת לפרוטוקול המועצה אישורדיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת ו .4
 .הפרוטוקול ב"מצ, 7.4.14 מיום

  
 ועדת פרוטוקולת העיר מאשרת את סיכומי ועדת ביקורת ואת מועצ:  הצעת החלטה

  .7.4.14 מיום 3.14 ביקורת
  

  

  

   21:15ועד פתיחת הישיבה מ
  
  

  
 8.13דיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת ואישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .1

  .18.8.13מתאריך 
  

  : התקיים דיון 
  

ה ח אמור היה להיות מאושר לפני הבחירות אך הדיון בו נדח"הדו –ראש העירייה  -טלי פלוסקוב 
  .לאחריהן

  
  :  הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד        בעד

  
  ניסן בן חמו            פלוסקוב טלי

  מנו ביטמן            קווס משה
  פלורי שטרלינג              אוחנונה דודי

  עופר ארצי             מזרחי חיים
  רוז מתי
  מצליח אלי

   וייס יצחק
   ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך שמחה

   שי דודו
     

אשרת את סיכומי ועדת ביקורת ואת פרוטוקול ועדת מועצת העיר מ:  ההחלט
   18.8.13מתאריך  8.13ביקורת 

   
 1.14 ביקורת ועדת לפרוטוקול המועצה אישורדיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת ו  .2

  .20.3.14 מיום
  

  : התקיים דיון
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הדיון היה ענייני ועקרוני . שו אני רוצה להודות לחברי הוועדה על הזמן שהקדי –ד ניסן בן חמו "עו
  .אשמח אם ראש העיר תתייחס להערות הוועדה, 
  

  .הנכס הועבר לכונס נכסים בליווי היועץ המשפטי 14לגבי סעיף  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  

  ?איך אני מונע בעתיד מצב של תהליך אכיפה ארוך – 13סעיף  –ד ניסן בן חמו "עו
  

ניסינו מספר , מדובר בחוב ישן שהחל מזמן עוד לפני תחילת כהונתי –ראש העיר  –טלי פלוסקוב 
העסקים . התשלומים שהובטחו לא היו רציפים, אך ללא הצלחה, פעמים להגיע להסדר עם החייב 

. ולכן אנו ממצים את כל ההליכים האפשריים לפני נקיטה בדרך של סגירת עסקבעיר חשובים לנו 
  .נאלצנו לבסוף לסגור את העסק, מאחר והחייב לא עמד בכל ההצעות

  
  .עמדו על תשלום חוב שוטףחבל שלא  –ד ניסן בן חמו "עו
  

אנו לא . מבוצעים הליכי אכיפהפעמיים בשנה  . התיקון מבוצע –גזברית העירייה  –רינה יוסף 
של שכר טירחת  בתדירות גבוהה יותר כדי לא להעמיס על החייבים חובות נוספיםמבצעים אכיפה 

  .ד"עו
  

 .ס נכסיםוניכעד שלב ומיצינו את הטיפול התיק היה מורכב  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
קיימת בקרה על נושא החובות אנו דואגים גם להכנסות העירייה   .העירייה פעלה בהתאם לנהלים

  .וגם לבעלי העסקים בעיר
  .משפטי בטיפולכיום נמצא הסעיף בוועדת ערר ו. הנושא טרם נפתר,  1.14לגבי סעיף 

  
  

 מועצת העיר מאשרת את סיכומי הוועדה לענייני ביקורת ואת פרוטוקול:  החלטה
ככל שיש הסכמה להמלצות ראש העיר ובמקומות  20.3.14 מיום 1.14 ביקורת ועדת

  .שאין הסכמה המועצה מאשרת את המלצת ראש העיר
  
  
 2.14ועדת ביקורת  דיון בסיכומי הוועדה לענייני ביקורת ואישור המועצה לפרוטוקול  .3

  .24.3.14מיום 
  
  

  :התקיים דיון
  

אני רוצה לראות  .חומשכי יש לבנות תכנית  יקבעת 2.2בסעיף  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
הנושא נמצא בטיפול  2.10, 2.9לגבי סעיפים  .הרווחהמחלקת שנים ואנו נפעל מול  5 -תכנית ל

בתבחינים  -  4.9ייחסות הבהרה לסעיף הת .בשיתוף עם מנהלת מחלקת רווחה ותקציבאית
המלצות ראש העיר  – 4.14, 4.13סעיפים . אין הפרדה בין מבוגרים לילדים – 2013 -שאושרו ב

  .יושמו
  
  

  :נערכה הצבעה 
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  נמנעים      נגד          בעד
      פלוסקוב טלי

              קווס משה
                     אוחנונה דודי

    מזרחי חיים
  רוז מתי
  מצליח אלי
   וייס קיצח

   ארנרייך אברהם
  שלסר ברוך שמחה

   שי דודו
  ניסן בן חמו

  מנו ביטמן
  פלורי שטרלינג

   עופר ארצי
   

ככל  24.3.14 מיום 2.14 ביקורת ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
שיש הסכמה להמלצות ראש העיר ובמקומות שאין הסכמה המועצה מאשרת את 

  .המלצת ראש העיר
   

 3.14 ביקורת ועדת לפרוטוקול המועצה אישורומי הוועדה לענייני ביקורת ודיון בסיכ .4
  .7.4.14 מיום

  
  התקיים דיון 

  
  :  הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד        בעד
      פלוסקוב טלי

              קווס משה
                אוחנונה דודי

               מזרחי חיים
  רוז מתי
  מצליח אלי

   וייס יצחק
   ארנרייך אברהם
   רשלס ברוך שמחה

   שי דודו
  ניסן בן חמו

  מנו ביטמן
  פלורי שטרלינג 

  עופר ארצי
  

 ועדת מועצת העיר מאשרת את סיכומי ועדת ביקורת ואת פרוטוקול:  החלטה
ככל שיש הסכמה להמלצות ראש העיר ובמקומות שאין  7.4.14 מיום 3.14 ביקורת

  .הסכמה המועצה מאשרת את המלצת ראש העיר
  

  הישיבה ננעלה 
                        

 ראש העיר ערד - טלי פלוסקוב


