פרוטוקול מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 19.2.14

משתתפים :
מר דודי אוחנונה ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,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
נעדרים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
נוכחים :
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר יום :
 .1פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2014ו ,2015 -לכל פרויקט
שימומן ע"י מפעל הפיס .מצ"ב נספח הקדמת חלוקת המענקים המיועדת לשנת .2014
הצעת החלטה :המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 2014ו ,2015 -לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור
ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
 .2הצטרפות עיריית ערד לאתר אינטרנט של אקסלנס לצורך קבלת מידע אודות
הפקדות הרשות לעובדיה .מורשה לצפייה באתר :מלכה רוזן ,חשבת שכר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הצטרפות עיריית ערד לאתר אינטרנט של
אקסלנס לצורך קבלת מידע אודות הפקדות הרשות לעובדיה .מורשה לצפייה באתר:
מלכה רוזן ,חשבת שכר.
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 .3אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי עבור - :בי"ס אור מנחם חב"ד בנות .סמל מוסד
 .611145בי"ס אור מנחם חב"ד בנים .סמל מוסד 611137
מצ"ב הסבר :בית הספר תלמוד תורה חב"ד שסמלו  611137וכן בית הספר לבנות
חב"ד שסמלו  611145עברו להיות רשמיים תחת הזרם החרדי-ציבורי .כלומר ,דינם
לכל העניינים כבתי ספר ממלכתיים.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי עבור- :
בי"ס אור מנחם חב"ד בנות .סמל מוסד  .611145בי"ס אור מנחם חב"ד בנים .סמל
מוסד .611137
 .4הרכב ועדות לאישור המועצה.
ועדת איכות הסביבה
יו"ר
דודי אוחנונה
חבר
סיעת חי
חבר
אלי מצליח
חבר
עתיד חדש לערד
איילה גובר אברהמי עובדת בכירה אחראית על תחום איכה"ס בעירייה
 2נציגי ציבור  1תבחר המועצה בהתייעצות עם גורמים מקומיים עניינם בשמירת
איכה"ס האחר יבחר ע"י ארגונים מקומיים או ארגון ארצי.
הועדה למאבק בסמים
יו"ר
עתיד חדש לערד
חבר
סיעת חי
חבר
חיים מזרחי
חברה
מנהלת מחלקת רווחה
חברה
מנהלת מחלקת חינוך
 2נציגי ציבור יבחרו ע"י ראש העיר באישור המועצה
מנהל ביה"ס על יסודי שתמנה מנהלת מחלקת החינוך
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה מנכ"ל
הרשות למלחמה בסמים.
ועדת חינוך
יו"ר
טלי פלוסקוב
מ"מ יו"ר
מתי רוז
חבר
סיעת חי
חבר
סיעת חי
חבר
דודי אוחנונה
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
עתיד חדש לערד
 2מנהלי ביה"ס או סגניהם )  1חינוך יסודי 1 ,על יסודי(
נציג ועד הורים עירוני
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
ועדת תרבות וספורט
אלי מצליח
מתי רוז
עתיד חדש לערד
ריקה צמח

יו"ר
חבר
חבר
נציגת ציבור
2

ועדת מלגות
משה קווס
דודו שי
עתיד חדש לערד
עתיד חדש לערד
אלי מצליח

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

הועדה למיגור אלימות
יו"ר
טלי פלוסקוב
חבר
סיעת חי
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
מנכ"ל העירייה
חברה
מנהלת מחלקת חינוך
חבר
מנהל מחלקת פיקוח
חבר
מנהל מח' ביטחון
חברה
מנהלת מחלקת רווחה
חבר
היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל
נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה
ועדת ביטחון
יו"ר
חיים מזרחי
חבר
מתי רוז
חבר
סיעת חי
חבר
דודו שי
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
עתיד חדש לערד
נציג העירייה
ראובן דדוש
נציגי השרים אם ראו לנכון לשלוח נציג
ועדת קליטה ועלייה
דודו שי
מתי רוז
עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדת ביקורת
עו"ד ניסן בן חמו
אלי מצליח
סיעת חי

יו"ר
חבר
חבר

ועדת בטיחות בדרכים
טלי פלוסקוב
סיעת חי
דודו שי
עתיד חדש לערד
ויקי ברנגל
רחלי אברמזון
נציג שר התחבורה
נציג גוף העוסק בבטיחות בדרכים
נציג השר לביטחון פנים שימונה ע"י ממ"ר
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
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ועדת הנצחה
עתיד חדש לערד
סיעת חי
חיים מזרחי
 3נציגי ציבור
 3בני משפחות של נפגעי טרור/פעולות איבה
יו"ר
חבר
חבר

ועדת רווחה
עתיד חדש לערד
סיעת חי
סיעת חי
דודו שי
מתי רוז
עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

הועדה לקידום מעמד הילד
עתיד חדש לערד
עתיד חדש לערד
סיעת חי
מנהלת מחלקת חינוך
מנהלת מחלקת רווחה
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים
נציג מורי אגודת ישראל -במידה וקיים בעיר
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
יו"ר ועד הורים עירוני ,מפקד תחנת משטרה
נציג תנועות הנוער
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער
נציגי ציבור כפי שתמצא לעצמה המועצה
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב הוועדות.
 .5מינוי חברי דירקטוריון חכ"ל
טלי פלוסקוב
דודי אוחנונה
עתיד חדש לערד
רמי נבון
ויקטוריה ברנגל
רחלי אברמזון
חיים עומר
עו"ד רענן פלץ

יו"ר
חבר
חבר
נציג העירייה
נציגת העירייה
נציגת העירייה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור – תאושר בהמשך

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינוי חברי דירקטוריון חכ"ל .אישור נציגי
הציבור מותנה באישור הוועדה לבדיקת מינויים בתאגידים עירוניים במשרד הפנים.
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 .6אישור חוזה ההעסקה של מר מאור רחמים – קצין בטיחות בתעבורה ,מצ"ב חוזה
ההעסקה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה ההעסקה של מר מאור רחמים – קצין
בטיחות בתעבורה.

מועד פתיחת הישיבה 19:04
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – ראש העיר נעדרת היום מהישיבה ומאחר ומשה קווס בבית
חולים עם ביתו אני אנהל את הישיבה.
על סדר היום :
 .1פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2014ו ,2015 -לכל פרויקט שימומן
ע"י מפעל הפיס .מצ"ב נספח הקדמת חלוקת המענקים המיועדת לשנת .2014
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – מפעל הפיס החליט שכל כסף שיועבר לרשות חייב
לעבור דרך חשבון ייעודי לפרויקט .תשלום בגין פרויקטים אשר ממומנים ע"י מפעל
הפיס יועבר רק לקבלן הזוכה .בחומר שהועבר אליכם מצורפים שני פרויקטים עליהם
קיבלנו כסף ממפעל הפיס  :אולם אורון ורכישת מחשבים לרשת אורט .כרגע אנו
מאשרים פתיחת חשבון לטובת כספי הפיס.
•

חברת המועצה ד"ר נטלה בילינסון נכנסה לאולם המליאה 19:07

•

חבר המועצה שמחה שלסר נכנס לאולם המליאה 19:09

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

נגד

נמנעים
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החלטה :המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2014ו-
 ,2015לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון
בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 .2הצטרפות עיריית ערד לאתר אינטרנט של אקסלנס לצורך קבלת מידע אודות הפקדות
הרשות לעובדיה .מורשה לצפייה באתר :מלכה רוזן ,חשבת שכר.
נערכה הצבעה
בעד
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת הצטרפות עיריית ערד לאתר אינטרנט של אקסלנס לצורך
קבלת מידע אודות הפקדות הרשות לעובדיה .מורשה לצפייה באתר :מלכה רוזן ,חשבת
שכר.

 .3אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי עבור - :בי"ס אור מנחם חב"ד בנות .סמל מוסד
 .611145בי"ס אור מנחם חב"ד בנים .סמל מוסד 611137
מצ"ב הסבר :בית הספר תלמוד תורה חב"ד שסמלו  611137וכן בית הספר לבנות חב"ד
שסמלו  611145עברו להיות רשמיים תחת הזרם החרדי-ציבורי .כלומר ,דינם לכל העניינים
כבתי ספר ממלכתיים.
נערכה הצבעה
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נגד

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

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת אישור פתיחת חשבון בבנק לאומי עבור - :בי"ס אור מנחם
חב"ד בנות .סמל מוסד  .611145בי"ס אור מנחם חב"ד בנים .סמל מוסד .611137

 .4הרכב ועדות לאישור המועצה.
ועדת איכות הסביבה
יו"ר
דודי אוחנונה
חבר
סיעת חי
חבר
אלי מצליח
חבר
עתיד חדש לערד
עובדת בכירה אחראית על תחום איכה"ס בעירייה
איילה גובר אברהמי
 2נציגי ציבור  1תבחר המועצה בהתייעצות עם גורמים מקומיים עניינם בשמירת איכה"ס
האחר יבחר ע"י ארגונים מקומיים או ארגון ארצי.
הועדה למאבק בסמים
עתיד חדש לערד
סיעת חי
חבר
חיים מזרחי
חברה
מנהלת מחלקת רווחה
חברה
מנהלת מחלקת חינוך
 2נציגי ציבור יבחרו ע"י ראש העיר באישור המועצה
מנהל ביה"ס על יסודי שתמנה מנהלת מחלקת החינוך
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה מנכ"ל הרשות
למלחמה בסמים.
יו"ר
חבר
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ועדת חינוך
יו"ר
טלי פלוסקוב
חבר
מתי רוז
חבר
סיעת חי
חבר
סיעת חי
חבר
דודי אוחנונה
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
עתיד חדש לערד
 2מנהלי ביה"ס או סגניהם )  1חינוך יסודי 1 ,על יסודי(
נציג ועד הורים עירוני
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
ועדת תרבות וספורט
אלי מצליח
מתי רוז
עתיד חדש לערד
עתיד חדש לערד
ריקה צמח

יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציגת ציבור

ועדת מלגות
משה קווס
דודו שי
עתיד חדש לערד
עתיד חדש לערד
אלי מצליח

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

הועדה למיגור אלימות
יו"ר
טלי פלוסקוב
חבר
סיעת חי
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
מנכ"ל העירייה
חברה
מנהלת מחלקת חינוך
חבר
מנהל מחלקת פיקוח
חבר
מנהל מח' ביטחון
חברה
מנהלת מחלקת רווחה
חברה
היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל
נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה
ועדת ביטחון
יו"ר
חיים מזרחי
חבר
מתי רוז
חבר
סיעת חי
חבר
דודו שי
חבר
עתיד חדש לערד
חבר
עתיד חדש לערד
נציג העירייה
ראובן דדוש
נציגי השרים אם ראו לנכון לשלוח נציג
8

ועדת קליטה ועלייה
דודו שי
מתי רוז
עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדת ביקורת
עו"ד ניסן בן חמו
אלי מצליח
סיעת חי

יו"ר
חבר
חבר

ועדת בטיחות בדרכים
טלי פלוסקוב
סיעת חי
דודו שי
עתיד חדש לערד
ויקי ברנגל
רחלי אברמזון
נציג שר התחבורה
נציג גוף העוסק בבטיחות בדרכים
נציג השר לביטחון פנים שימונה ע"י ממ"ר
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה

ועדת הנצחה
עתיד חדש לערד
סיעת חי
חיים מזרחי
 3נציגי ציבור
 3בני משפחות של נפגעי טרור/פעולות איבה
יו"ר
חבר
חבר

ועדת רווחה
עתיד חדש לערד
סיעת חי
סיעת חי
דודו שי
מתי רוז
עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

הועדה לקידום מעמד הילד
עתיד חדש לערד
עתיד חדש לערד
סיעת חי
מנהלת מחלקת חינוך
מנהלת מחלקת רווחה
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים
נציג מורי אגודת ישראל -במידה וקיים בעיר
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית
יו"ר ועד הורים עירוני ,מפקד תחנת משטרה
נציג תנועות הנוער
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער
נציגי ציבור כפי שתמצא לעצמה המועצה
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
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נערכה הצבעה
בעד
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב הוועדות  :הועדה לאיכה"ס ,הועדה למאבק
בסמים ,ועדת חינוך ,ועדת תרבות וספורט ,ועדת מלגות ,הועדה למיגור אלימות ,ועדת
ביטחון ,ועדת קליטה ועלייה ,ועדת ביקורת  ,ועדת בטיחות בדרכים ,ועדת הנצחה ,ועדת
רווחה ,הוועדה לקידום מעמד הילד.
 .5מינוי חברי דירקטוריון חכ"ל יורד מסדר היום.
 .6אישור חוזה ההעסקה של מר מאור רחמים – קצין בטיחות בתעבורה.
נערכה הצבעה
בעד
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה ההעסקה של מר מאור רחמים – קצין בטיחות
בתעבורה.
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דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – צרפנו לסדר היום של המועצה בקשה לדחיית מועד ישיבת
המועצה הבאה מן המניין כך שבמקום  5.3.14תתקיים ישיבת מועצת העיר מן המניין
בתאריך  .12.3.14כמו כן אנו מפיצים היום הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין
אשר תדון בדוח ביקורת לשנת  ,2012הישיבה תתקיים בתאריך  19.3.14בדלתיים סגורות.
חיים שימן – היועץ המשפטי – עם קבלת פרוטוקול מועצת העיר ניתנת לחברי המועצה זכות
להעביר הערות לפרוטוקול עד  7ימים מהפצתו ,לא יתקבלו הערות לאחר  7ימים מרגע
שהפרוטוקול הועבר לידיכם .ללא הערות יחשב הפרוטוקול מאושר אוטומטית  7ימים לאחר
הפצתו .התבלו הערות חברי המועצה במהלך  7הימים מרגע שהופץ  ,הפרוטוקול יעלה
לישיבת המועצה הבאה לדיון והחלטה.
דודי אוחנונה – סגן ראש העיר – אנו מחלקים לכם עכשיו במעטפות סדר יום לישיבת
המועצה הבאה שלא מן המניין שמועדה נקבע ל 19.3.14 -בשעה  19:00בערב בחדר ישיבות
שאלר ,הכולל את דוח הביקורת לשנת  2012הדו"ח הוא חסוי וסודי עד לאחר הדיון במליאה
אשר תתקיים בדלתיים סגורות.
שי אהרונוף – דובר העירייה – בסדר היום שהופץ למליאה אשר תדון בדוח הביקורת לשנת
 2012מצורפת תגובת ראש העירייה  ,הדיון בישיבה יהיה על תגובת ראש העירייה.
הישיבה ננעלה !

טלי פלוסקוב
ראשת העיר
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