פרוטוקול מועצת העיר החגיגית הראשונה מתאריך 12.2.14
משתתפים :
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר דודו שי  ,חבר מועצה
מר דודי אוחנונה ,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 :
גב' רינה יוסף  ,גזברית העירייה
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 :
 .1ברכות :
הרב הראשי לערד – הרב אלבו
סגנית הממונה על המחוז – גב' עטרה מרכוס
דבר וברכת ראש העיר הנבחרת – גב' טלי פלוסקוב
 .2שבועת אמונים  :לכל חברי המליאה
 .3דבר ראשי הסיעות
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מינוי סגנים והאצלת סמכויות בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2009

א.

מינוי משה קווס כסגן וממלא מקום

הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( תשל"ה) 1975 ,להלן "החוק"( ,ולפי הצעת ראשת העירייה בוחרת בזאת מועצת העיר
את מר משה קווס לשמש כסגן ראשת העירייה וממלא מקומה בשכר.
1

בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר מאשרת את
הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראשת העירייה,
מר משה קווס בנושאים הבאים:
(1
(2

מחזיק תיק רווחה
מחזיק תיק בריאות

סגן וממלא מקום ראשת העירייה ,מר משה קווס ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור של  80%מהשכר
הקבוע לסגן ,וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
תשלום השכר לסגן וממלא מקום כפוף לאישור משרד הפנים
ב.

מינוי סגן ראש העיר בשכר

הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  15לחוק ,בוחרת בזאת מועצת העיר את מר דודי אוחנונה לשמש
כסגן ראשת העירייה בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר מאשרת את
הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראשת העירייה ,מר דודי
אוחנונה בנושאים הבאים:
(1

מחזיק תיק תברואה.

סגן ראשת העירייה ,מר דודי אוחנונה ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור 40%מהשכר הקבוע לסגן,
וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
תשלום השכר לסגן כפוף לאישור משרד הפנים
•

מצ"ב אישור גזברית העירייה.

 .5איוש ועדות :
ועדת כספים
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
יצחק וייס
אברהם מרדכי
דודי אוחנונה
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר/ה

2

ועדת מכרזים
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
אלי מצליח
חיים מזרחי
אברהם מרדכי
דודו שי

יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
חבר
חבר

ועדת הנחות בארנונה
מתי רוז
אברהם מרדכי
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדת משנה לתכנון ובניה
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
שמחה ברוך שלסר
אברהם מרדכי
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר/ה

ועדת ערר לענייני ארנונה
יהודה מייקון
•

חבר

יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה עו"ד אירנה שולמן וחבר הועדה ולדימיר פיצ'קר מונו
זה מכבר וטרם מלאו  4שנים לכהונתם.

הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדות  :כספים ,מכרזים  ,הנחות
בארנונה  ,ועדת משנה לתכנון ובניה ,ערר.
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שונות ,הודעות ואינפורמציה :
עיון במסמכים וקבלת מידע – סעיף 140א) .א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ קובע
כדלקמן" :פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר
המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל
ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך ,והוא רשאי להכין לעצמו העתק ,לרבות
העתק צילומי ,או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור
ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו
לכך".
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•

מועדי הישיבות – בהתאם לסעיף  6לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,
ישיבות המועצה אמורות להתקיים ביום רביעי הראשון בכל חודש בשעה .18:00
מובאת כאן הצעה לשינוי המועד הקבוע הנ"ל ליום רביעי הראשון בכל חודש  ,בשעה
 19:00בחדר ישיבות של העירייה.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת קיומן של ישיבות מועצת העיר ביום רביעי
הראשון בכל חודש בשעה  19:00בחדר ישיבות של העירייה.

•

השלמת דף קשר עם פרטי הנבחרים.

מועד פתיחת הישיבה 18:30

על סדר יום :
 .1ברכות :
הרב הראשי לערד – הרב אלבו
סגנית הממונה על המחוז – גב' עטרה מרכוס
 .2שבועת אמונים  :חברי המועצה נשבעים אמונים למדינה ולמועצה -כל חברי המועצה
נשבעים.
 .3דבר ראשי הסיעות
ניסן בן חמו – סיעת עתיד חדש לערד
כבוד ראשת העיר ,הרב הראשי לערד ,סגנית הממונה על המחוז ,חברי מליאה יוצאים,
חברי מליאה נבחרים וחשוב מכל תושבים יקרים.
ראשית דבר ברצוני לברך את נבחרי הסיעות השונות ואת ראשת העיר על היבחרם ,להיות
נבחר ציבור היא אחריות כבדת משקל וחבריי ואני מתייחסים בכובד ראש לעצם בחירתנו
ונמשיך להיות נאמנים לדרכנו ולקיים בחרדת קודש את אשר הבטחנו לציבור הבוחרים.
אמנם זה אמור להיות יום חגיגי אך צר לי לקלקל את החגיגה ,אני וחברי לא יושבים פה
על מנת לשמש כעלה התאנה המסתיר את הבושה ,לפני  48שעות נפל דבר בערד זומנתי
ללשכתה של ראש העיר רק בכדי להבין שהקואליציה כבר סגורה למפרע ,נחשפה סופית
הקומבינה הפוליטית על גבם של תושבי העיר והיום תושבי ערד ישלמו את המחיר,
הובטחה לציבור קואליציה חילונית ציונית ובפועל אנחנו מקבלים את קואליציית טלי-
גור בתסריט אימה ידוע מראש.
דווקא בעיצומו של משבר ביטול הטבת המס היה חשוב כל כך להקים קואליציית בזק
מתחת לראדר ומתחת לאפם של התושבים? השותפים הטבעיים לחצו כל כך בכדי לקבל
את האתנן? דווקא בתקופה בה השיח הציבורי מתנהל סביב סוגיית השוויון בנטל ,יציאה
לשוק העבודה וגיוס לשירות ,ראשת העיר החליטה להתעלם מהסוגיה ולחבק את הציבור
שהביא אותה בדיל פוליטי לכס הראשות.
חברי המועצה חיים מזרחי ,מתי רוז ,אלי מצליח ,דודי אוחנונה ,ודודו שי בעוד רגע קט
אתם הולכים להצביע על הרכב הקואליציה ,תסתכלו רגע לפני לתושבים בעיניים ,רגע
לפני שאתם הופכים לשותפים מלאים לקומבינה הפוליטית על גב התושבים.
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משה קווס – סיעת חי
שלום לכולם ברשות הרב העיר ידידי היקר הרב יוסף אלבו שליטא  ,ראשת העיר ,סגנית
מנהל המחוז ,ראשי הסיעות .אני ברשותכם אפתח בדבר שלא תכננתי .מכיוון שזוהי
ישיבה ראשונה וחגיגית אני לא אגרר ואגיב לדברים שנאמרו בפניי  ,יש לי מה להגיד
והרבה .אנשים מתבלבלים וחושבים שאנו עדיין בתקופת הבחירות אך הבחירות
הסתיימו .הם נגמרו והתוצאות נגמרו וזה מה יש.
אני רוצה לברך את ראשת העיר הקודמת והנבחרת  ,הממשיכה בברכת הצלחה ,המשך
עשייה פורייה למען עירנו ערד .טלי הצלחתך היא הצלחתנו והצלחת העיר כולה.
אנצל את ההזדמנות הזו לברך את חברי המועצה היוצאת ואאחל לכולם הצלחה בהמשך
דרכם .לחברי המועצה החדשים והממשיכים שלוחה ברכתי לעשייה מוצלחת משותפת
ופורייה למען כלל תושבי העיר .עירנו ערד חשובה לכולנו ,רבה העבודה המונחת לפנינו.
אני קורא לאחדות השורות ,לעזיבת המחלוקות ולתחילת דרך חדשה למען העיר כולה.
את חבריי לסיעה ולעשייה מר יצחק וייס ,אברהם ארנרייך וברוך שלסר אברך באופן
אישי ואאחל הצלחה בתפקידם ובשליחותם הציבורית.
ברצוני להודות לפעילים היקרים שעבדו לילות כימים ותרמו להצלחתנו .
עוד אודה לתנועת ש"ס ומפלגת הבית היהודי על בחירתם בי כנציגם.
כאיש שאחדות ושלום הם נר לרגליי גאה אני לעמוד בראש רשימה משותפת המאחדת
בתוכה את תנועת ש"ס ,הבית היהודי ואגודת ישראל .
לכל תומכי מכל שכבות הציבור אני אומר תודה אישית לכל אחד ואחת.
מבטיח אני להמשיך בדרכי ולפעול למען כל תושבי העיר .דלתי תמשיך להיות פתוחה בפני
כולם  .אי אפשר בלי להוקיר תודה לאשתי וילדיי על עמידתם לצדי לאורך כל הדרך .פונה
אני בתפילה לבורא עולם מודה לו על הכל ומבקש ממנו לסייע בעדי למען הצלחת העיר.
דודי אוחנונה – סיעת עשייה לערד
אורחים ותושבים יקרים ברוכים הבאים ותודה על השתתפותכם בתחילת דברי אני
מבקש לברך את ראש העיר הגב' טלי פלוסקוב ,על שזכתה באמון הציבור ונבחרה לכהונה
נוספת.
טלי בהצלחה ,ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו.
ברצוני לברך את חברי המועצה המסיימים את תפקידם בברכת ישר כוח.
את חברי המועצה החדשים בברכת עלו והצליחו.
את חברי המועצה הממשיכים בברכת המשך עשייה פורייה למען העיר והתושבים.
תוצאות הבחירות מלמדות אותנו שחצי מבעלי זכות הבחירה בעיר לא מימשו את זכותם
הדמוקרטית לבוא להצביע ולהשפיע על חיי הקהילה וניהול העיר.
לדעתי מוטלת עלינו חברי מועצת העיר האחריות לפעול למען שינוי מגמה זו על ידי
התנהלות הוגנת ומכבדת ,את תפקידנו ,את בוחרינו ואת ערד.
ניתנה לנו הזכות והחובה כנבחרי ציבור להתעלות מעל שיקולים צרים ולפעול למען
התושבים והעיר.
לפעול למען אחדות ונגד פילוג.
לפעול למען סבלנות וסובלנות כלפי כל תושבי העיר ללא הבדל.
רק בעבודה משותפת שתתחיל בינינו חברי המועצה ,נוכל לתרום לקידום התעסוקה,
החינוך ,התרבות ,הפנאי והעיר בכלל.
אני תקווה שכל אחת ואחד מאתנו יפעל בתפקידיו ,בוועדות העירייה ובישיבות מועצת
העיר למען קידום העיר והתושבים.
אני מבקש להודות בשמי ובשם דודו שי לכל בוחרינו ושותפינו לסיעה ,אנו תקווה שנמלא
את שליחותנו בהצלחה.
בברכת דרך צלחה ועשייה מרובה לכולנו.
תודה
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טלי פלוסקוב – ראש העיר
כבוד הרב הראשי ,סגנית הממונה על מחוז הדרום של משרד הפנים ,חברי מועצת העיר,
הנהלת העיר ,אורחים נכבדים ותושבי ערד היקרים,
ראשית ,הרשו לי לברך את חבריי למועצת העיר ,את הוותיקים שזכו לאמון מחודש
מהציבור על פעילותם במועצה היוצאת ,ואת אלה שנבחרו לראשונה למועצה .אני מאחלת
לכם שתמלאו את תחושת השליחות שהביאה אתכם למעמד הזה ,ואני מאחלת לכם
עשייה מרובה בתפקידיכם הציבוריים ,כי ההצלחה שלכם היא הצלחה לתושבים בפרט
ולערד בכלל.
אני מבקשת להודות לחברי המועצה היוצאת שסיימו את שליחותם הציבורית במהלך
הקדנציה הקודמת .תודה לכולכם.
מועצת העיר החדשה בה אתם חברים ,מייצגת את הציבור בערד על כל גווניו ,אנחנו
מחויבים לעיר ,לתושביה ולילדיה בכל תחומי החיים ,מהחינוך ועד לבריאות ,מאיכות
הסביבה ועד לתרבות הפנאי ,יחד נפעל לקבלת החלטות ולהובלת מהלכים לטובת העיר
והאזור כולו.
כל מה שאנחנו צריכים זה לשלב כוחות ,להיות אמיצים ונחושים ולהיאבק על הדברים
החשובים באמת והימים האלה הם דוגמה מוחשית לכך:
אנו נמצאים בעיצומו של מאבק נגד ביטול הטבת המס.
מה בסך הכול אנחנו דורשים? אנחנו דורשים צדק!
תושבי ערד יחד עם הנבחרים נרתמו למאבק ,ביחד אנחנו יותר חזקים ואת זה יודעים גם
בירושלים.
אני אומרת כאן כי תושבי ערד יסכימו לכל נוסחה שתתקבל ,בתנאי שתהיה שוויונית  -דין
אחד לכול הישובים הזכאים!
ידידיי,
לאחרונה החלו להתפרסם בתקשורת ידיעות מהן ניתן ללמוד על כוונה להעביר במסגרת
הסכם שטחים מהנגב לרשות הפלסטינית ,מדובר בשטחים מדרום להר חברון אשר
עלולים לקרב את הגבול לערד.
איש לא דיבר אתנו על כך ואסור לנו להיות שאננים .אני אומרת כאן בשם כל תושבי ערד:
אנחנו בעד שלום ,אנחנו רוצים שלום אבל אנחנו לא נסכים להפוך את ערד לשדרות!
אני כבר דורשת מהממשלה לקבל הבהרות!
חברים יקרים,
מחובתנו כנבחרים לשרת את הציבור נאמנה ולעשות כל שאפשר לקידום העיר ותושביה.
דלתי תמשיך להיות פתוחה לתושבים ולחברי המועצה .אשמח לשמוע כל יוזמה ,רעיון או
פרויקט שיש לכם לטובת העיר.
ידידיי ,ציפיתי שלפחות בערב האמור להיות חגיגי אפשר יהיה להתעלות ולדבר על
הדברים המשותפים לכולנו ,צר לי כי ההסתה הפכה לאידאולוגיה .התחייבתי להיות ראש
עיר של כולם והנהלת העיר בראשותי תפעל למען אחדות ונגד שנאת חינם העלולה לרסק
את כולנו.
כל אחת ואחד מתושבי העיר שנבחר בבחירות דמוקרטיות ראוי להיות חבר בקואליציה,
אצלי אין ולא תהיה הפרדה או אפליה בין אדם לאדם ,כולם שווים!
בנושא מינוי סגני ראש העיר בשכר הנחו אותי שני עקרונות:
העיקרון הראשון :סגני ראש העיר בשכר יהיו רק אלה ששירתו בצה"ל  -שני סגני
החדשים שירתו בצבא ומלאו את חובתם בכבוד.
העיקרון השני :סגני ראש העיר בשכר יהיו בעלי ניסיון מוניציפאלי מוכח  -שני סגני
החדשים הם בעלי ניסיון מוניציפאלי מוכח.
מי שמדבר על רצון הציבור ולא מכיר בעובדות מרמה את עצמו ,עשרה נבחרים בבחירות
דמוקרטיות המהווים  2/3מכלל המועצה חברים בקואליציה החדשה ,זה רצון הציבור!
ואני אומרת יותר מזה ,רצון הציבור הוא לראות מועצה מאוחדת מקיר לקיר בלי חרמות.
מועצה שמחפשת את המאחד ולא את המפריד מועצה שמרכזת כוחות על מנת להצליח
במאבקים החיצוניים שעוד נכונו לנו.
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הצהרתי לא אחת שבכוונתי לפעול להקמת קואליציה רחבה ,האמנתי אז ואני מאמינה גם
היום שזו הדרך הנכונה להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו ,שוחחתי עם כל ראשי
הסיעות ומי שהחליט לתרום ולפעול ללא חרמות ותנאים מוקדמים נכנס למעגל העשייה.
דלתי ממשיכה להיות פתוחה ,כל מי שרוצה לתרום את תרומתו לחברה ולקהילה מוזמן
להצטרף.
אני מאחלת לכולנו הצלחה ,לטובת העיר ערד.
 .4מינוי סגנים והאצלת סמכויות בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2009
א.

מינוי משה קווס כסגן וממלא מקום
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( תשל"ה) 1975 ,להלן "החוק"( ,ולפי הצעת ראשת העירייה בוחרת בזאת מועצת
העיר את מר משה קווס לשמש כסגן ראשת העירייה וממלא מקומה בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר
מאשרת את הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא
מקום ראשת העירייה ,מר משה קווס בנושאים הבאים:
 .1מחזיק תיק רווחה
 .2מחזיק תיק בריאות
סגן וממלא מקום ראשת העירייה ,מר משה קווס ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור של 70%
מהשכר הקבוע לסגן ,וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

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

ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נמנעים
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החלטה  :בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( תשל"ה) 1975 ,להלן "החוק"( ,ולפי הצעת ראשת העירייה בוחרת בזאת
מועצת העיר את מר משה קווס לשמש כסגן ראשת העירייה וממלא מקומה בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר
מאשרת את הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא
מקום ראשת העירייה ,מר משה קווס בנושאים הבאים:
.1

מחזיק תיק רווחה

.2

מחזיק תיק בריאות

סגן וממלא מקום ראשת העירייה ,מר משה קווס ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור של
 70%מהשכר הקבוע לסגן ,וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
תשלום השכר לסגן כפוף לאישור משרד הפנים
תשלום השכר לסגן וממלא מקום כפוף לאישור משרד הפנים
ב.

מינוי סגן ראש העיר בשכר

הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  15לחוק ,בוחרת בזאת מועצת העיר את מר דודי אוחנונה
לשמש כסגן ראשת העירייה בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר
מאשרת את הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראשת
העירייה ,מר דודי אוחנונה בנושאים הבאים:
 .1מחזיק תיק תברואה.
סגן ראשת העירייה ,מר דודי אוחנונה ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור 60%מהשכר הקבוע
לסגן ,וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
תשלום השכר לסגן כפוף לאישור משרד הפנים
נערכה הצבעה
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נגד
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

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

נמנעים

החלטה  :בהתאם לסעיף  15לחוק ,בוחרת בזאת מועצת העיר את מר דודי אוחנונה
לשמש כסגן ראשת העירייה בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק ,ראשת העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר
מאשרת את הודעת ראשת העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראשת
העירייה ,מר דודי אוחנונה בנושאים הבאים:
מחזיק תיק תברואה.
.1
סגן ראשת העירייה ,מר דודי אוחנונה ,יהיה זכאי לקבל שכר בשעור 60%מהשכר
הקבוע לסגן ,וזאת בהתאם לסעיף 15א' 1לחוק.
תשלום השכר לסגן כפוף לאישור משרד הפנים
טלי פלוסקוב ראש העירייה – כדי שנוכל לשלם את השכר בגובה שאישרנו להלן אני
בשלב זה ,עד לאישור המועצה בישיבת תקציב ,מוותרת על  7%משכרי לטובת שכר
סגנים .תשלום השכר לסגן כפוף לאישור משרד הפנים.
אני מאחלת בהצלחה לסגנים שלי  ,אני מאמינה שהם אנשים ראויים.
 .4איוש ועדות :
טלי פלוסקוב ראש העירייה – אבקש מסיעת עתיד חדש לערד להעביר בהקדם את שיבוץ
שמותיהם בוועדה.
ועדת כספים
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
דודי אוחנונה
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר/ה
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ועדת מכרזים
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
אלי מצליח
חיים מזרחי
אברהם ארנרייך
דודו שי

יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
חבר
חבר

ועדת הנחות בארנונה
מתי רוז
אברהם ארנרייך
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדת משנה לתכנון ובניה
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
אלי מצליח
שמחה ברוך שלסר
אברהם ארנרייך
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד
נציג/ת סיעת עתיד חדש לערד

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר/ה

ועדת ערר לענייני ארנונה
יהודה מייקון
•

חבר

יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה עו"ד אירנה שולמן וחבר הועדה ולדימיר פיצ'קר מונו
זה מכבר וטרם מלאו  4שנים לכהונתם.

הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדות  :כספים ,מכרזים  ,הנחות
בארנונה  ,ועדת משנה לתכנון ובניה ,וועדת ערר.
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נערכה הצבעה
בעד
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
משה קווס
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
דודי אוחנונה
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדות  :כספים ,מכרזים  ,הנחות בארנונה  ,ועדת
משנה לתכנון ובניה ,וועדת ערר.
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שונות ,הודעות ואינפורמציה :
עיון במסמכים וקבלת מידע – סעיף 140א) .א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ קובע
כדלקמן" :פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר
המועצה; הם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל
ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך ,והוא רשאי להכין לעצמו העתק ,לרבות
העתק צילומי ,או תקציר מהם; אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור
ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו
לכך".
חיים שימן – היועץ המשפטי – הובא בפניכם סעיף  6מצוטט סעיף  140אא לפקודה
לחבר מועצה יש זכות לעיין במסמכי המועצה למעט מקרים מיוחדים בהם יש חשש
לפגיעה בצנעת הפרט .חבר מועצה המעוניין לעניין במסמכי המועצה ,יפנה לראש
העיר בכתב לראש העיר ויקבל אישור לעיין במסמכים תוך  3ימים ,לא קיבל את
המסמכים יוכל לפנות לקבלת המסמכים למנהל המחוז.
•

מועדי הישיבות – בהתאם לסעיף  6לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,
ישיבות המועצה אמורות להתקיים ביום רביעי הראשון בכל חודש בשעה .18:00
מובאת כאן הצעה לשינוי המועד הקבוע הנ"ל ליום רביעי הראשון בכל חודש  ,בשעה
 19:00בחדר ישיבות של העירייה.
נערכה הצבעה:
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בעד
טלי פלוסקוב
חיים מזרחי
אלי מצליח
מתי רוז
משה קווס
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
דודי אוחנונה
ניסן בן חמו
פלורי שטרלינג
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
עופר ארצי

נגד

נמנעים

החלטה  :מועצת העיר מאשרת קיומן של ישיבות מועצת העיר ביום רביעי הראשון
בכל חודש בשעה  19:00בחדר ישיבות של העירייה.

•

השלמת דף קשר עם פרטי הנבחרים ,אנו עובדים באמצעות מיילים ע"מ לשמור על
איכות הסביבה .

לפני נעילת הישיבה אני מבקשת להזכיר לכולם שמחר בשעה  16:00אנו כולנו יוצאים למלחמה על
הבית אני מבקשת מכולם לפעול בהתאם להנחיות המשטרה כי רק בדרך הטובה נוכל להצליח.
הישיבה ננעלה

טלי פלוסקוב
ראש העירייה
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