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מועד פתיחת הישיבה 19:04
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -אני פותחת את הישיבה בהצהרה אישית.
יש אנשים שלא מבינים כנראה את כוחה של ההסתה .בין אם מדובר בהסתה נגד אדם אחד ,נגד
קבוצה או נגד מגזר מסוים .הסתה ,למי שלא יודע ,מתחילה במקום אחד ואף פעם אי אפשר לדעת
איפה היא תסתיים .לצערי ,בשבועות האחרונים אני רואה איך הגבולות נחצים בין דברי ביקורת
לגיטימיים לבין הסתה אישית פרועה כלפי אנשים פרטיים ,כלפי עובדי ציבור וכנגד מגזרים
שונים .פעם זה נגד הבדואים ,פעם נגד הסודנים ופעם נגד החרדים .ראיתי את המכתב שהופץ נגד
היועץ המשפטי של העירייה .מכתב שכולו הסתה נגד עובד ציבור שעושה את עבודתו נאמנה .אני
רוצה לומר לכולם ,שגם אם יש למישהו הסתייגות כלשהי על עבודת המערכת הציבורית או
הפוליטית ,ואפילו בין התושבים לבין עצמם ,יש דרכים רבות לומר זאת באופן מנומס ומתורבת.
לסגנון הזה שנחשפנו אליו השבוע אין מקום בערד ואני מגנה בכל תוקף את המעשה ואת מי
שעשה אותו .יחד עם זאת ,אני עדה להסתה קשה המתנהלת נגד המגזר החרדי על ידי תושבים
חילוניים .אני שומעת ורואה כיצד אנשים מתבטאים בצורה בוטה נגד ציבור שלם שהוא שונה
בתרבותו ובמנהגיו ואיני מקבלת גם את הדברים האלה .להשמצות ,הכפשות וביטויי גזענות אין
מקום בערד ובשום חברה אחרת.
לאחרונה מדברים איתי על "קואליציה ללא חרדים" ,כחלק מאיזשהו מהלך פוליטי בעיר ,ואני
עונה עכשיו לכולם :מעולם לא פסלתי עבודה משותפת עם מישהו רק בגלל צבע עורו ,מינו ,או
אמונתו הדתית .תמיד אמרתי שאני מוכנה להיעזר בכל אחד שמוכן להשקיע מזמנו לטובת
המקום שכולנו חיים בו .ואני מבטיחה לכם שגם לאחר הבחירות אקרא לכולם להצטרף אליי
לקואליציה ,לעשייה משותפת של חילונים וחרדים תושבי ערד .אשאף לקואליציה רחבה ככל
האפשר ,כדי שכל אחד יוכל לבוא ולתרום כפי יכולתו לטובת העיר ,וכך כולנו נרוויח.
ועכשיו ,בהתייחסות לפייסבוק .כל מה שקורה שם חרג מזמן מגבול הטעם הטוב ונחצו הקווים
האדומים.
מעולם לא הייתה בערד רמה כל כך ירודה של שיח בין התושבים .ויכוחים פוליטיים היו ,מאבקים
ציבוריים היו ,אבל אף פעם לא פגעו בכבודו של אדם ,לא השמיצו ולא הכפישו אנשים כפי
שעושים כיום בפייסבוק אנשים מסוימים.
מבחינתי ,חשבתי שהפייסבוק יכול לשמש כלי נוח לקשר בין העירייה לתושבים .חשבתי שזהו כלי
חשוב לשיתוף מידע ולקידום פתרון בעיות של תושבים .אבל התאכזבתי לגלות שהוא הפך למשהו
אחר .מצאתי בו הרבה רשעות וחוסר כבוד מוחלט בין האנשים .אני לא אהיה שם ,חוץ מעדכונים
שוטפים על הפרויקטים רבים שאנחנו מבצעים.
אני מבטיחה לכם שאת העירייה ואת ישיבות מועצת העיר אמשיך לנהל עם הרבה כבוד והערכה
לכל נציגי הציבור ,ועם הרבה אהבה ואכפתיות לכלל התושבים בעיר.
משה קווס – סגן ראש העיר  -ברצוני לנצל במה זו ולהביע את מחאתי כנגד פגיעה אישית בכל
אדם שהוא הן בעובדי העירייה והן בנבחרי ציבור – לא זו דרכנו ובואו לא ניתן לגחמות של אף
אדם שפועל על דעת עצמו ,מכל מגזר שהוא להפר את האיזון בעיר .בשנה האחרונה אנו עדים
להסתה הולכת וגוברת כנגד ציבור שלם שהחלה ,להזכירכם בהחתמת עצומות כנגדם בעיצומו של
צום תשעה באב  ,המסמל בדת היהודית יותר מכל את התוצאה ההרסנית של שנאת חינם.
ההסתה המשיכה והתבטאה בכתובות נאצה על בתי תושבים ,שחלקן קיימות עד היום  ,אני מדבר
על חבלות מכוונות בצנרת מים ועוד מספר אירועים חמורים שלא כאן המקום לפרט .לצערי הרב,
בשבוע האחרון הייתה עליית מדרגה שהתבטאה בשימוש באלימות פיזית.
אני קורא לכולנו ,האם לא הגיעה העת לעצור !?
האם לצורך קידום מטרות פוליטיות הכל מותר!?
בואו ננהג באחריות ציבורית
בואו נשב כולנו ונבדוק ביחד איך מקדמים את העיר ערד לרווחת כל תושביה.
בפן האישי הציבור כולו בערד חשוב לי ודלתי פתוחה בפני כל תושב ללא שייכות מגזרית או
לאומית כלשהי ותאמינו לי תושבי ערד יודעים זאת היטב.
אני סמוך ובטוח שיחד בכוחות משותפים ועם רצון טוב נוכל לגשר על כל המחלוקות.
ערב טוב לכולם.
מרים שימן – אני רוצה להציג את עצמי קודם כל כתושבת ערד מזה  44שנים  ,אנשים תרמו את
גופם למדע אני תרמתי את עצמי  40שנה לטובת העיר .מלגות לילדים  ,מלגות למשפחות קשות
יום אותם אני מלווה כ"כ הרבה שנים ללא הבדל דת ,אתם יושבים איתי בוועדות ,שואלים שאלות
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הרבה פעמים אם מגיעה הנחה אני עושה הכל כדי שיקבל גם אם לפעמים זה כרוך בדברי הסבר
לחברי ועדה אחרים אני עניינית מלנהל בגד זול ליו"ר נשות אורט  ,דירקטוריון מתנ"ס לא
ביקשתי אף פעם שקל הכל בהתנדבות ,מעולם לא קיבלתי הנחה כלשהי לא בעירייה ולא בשום
מקום  .גידלתי  4ילדים אקדמאים לתפארת משכמם ומעלה אנחנו אף פעם לא מחפשים את
השנאה ואי אפשר לשרבב את הנושא שלי להסתה של הדתיים  .כחברת מועצה הייתי צריכה לקבל
תמיכה מפה מהחברים אני מודה למשה ולמקסים על התמיכה .אני עובדת ישר עושה הכל כמו
שצריך ,אם פעם עשיתי משהו לא ביושר אני רוצה שיבואו ויגידו לי בפנים ליד כל הקהל הזה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – מישהו מכאן בא אלייך בטענות?
מרים שימן  -כן הם אמרו שאני שונאת חרדים?
משה קווס סגן ראש העיר – מי זה הם ?
חיים שימן היועמ"ש – אותם אלה שחתמו על העצומה 1000 ,מתושבי ערד? יושב כאן העיתונאי
בן שיף שיכול להעיד שוחחתי אתו ביום רביעי  ,התקבלו  1000חתימות של תושבי ערד מהמגזר
החרדי.
משה קווס סגן ראש העיר – האם מדובר בחברי מועצה שכן זה שהפיץ ועשה את זה עשה זאת על
דעת עצמו.
אורון קליימן – בימים האחרונים אנו עדים להתקפות קשות ונבזיות על היועץ המשפטי מר חיים
שימן מגורמים אינטרסנטים שונים .מר חיים שימן מייצג את עיריית ערד בבתי המשפט ואותנו
כחברי מועצת העיר .מחובתנו המוסרית לגנות ולהוקיע את המעשה הנפשע הזה ולהכריז כאן
במועצה על גיבוי ותמיכה ביועץ המשפטי ללא שום הסתייגות.
ביום שני  8.7.13ייערך דיון בבית המשפט המחוזי על חוקיות בית הכנסת ברחוב חן .40
עקב ההתקפות הקשות והבזויות ,אני קורא לכל חברי המועצה להגיע לדיון ולחזק את היועץ
המשפטי שלנו.
חיים שימן היועמ"ש – יש תיקון לא יהיה דיון על חוקיות יש טיעונים לעונש בית המשפט הכריע
בנושא.
דודי אוחנונה – אני קראתי את המכתב הזה ואני ל מצליח להבין את המעשה ,וסליחה שאני פונה
אלייך משה ...
משה קווס סגן ראש העיר – אין לך מה לפנות אליי אני לא מייצג את כותבי המכתב ,לא שמעתי
אף אחד מהציבור שיושב פה שהגיב על כתובות הנאצה שרוססו על בתי חרדים שהקים כזאת
צכעקה ,חיים מכיר טוב מאוד את דעתי .
דודי אוחנונה – הצגת את הנושא כאילו מדובר במעשה כנגד החרדים כחלק ממהלכים פוליטיים
טענת שיש פה הסתה .אני יושב בשולחן הזה כמעט  20שנה ומעולם לא ראיתי הסתה כנגד
החרדים משולחן זה.
משה קווס סגן ראש העיר – אני לא מתייחס ליושבים סביב שולחן זה ,נראה שחלק מהאנשים
שיושבים פה עושים צעדים למען הפוליטיקה חלק מתושבים שיושבים כאן כרגע ומתכוונים
לעשות כאן פוליטיקה על גבם של החרדים.
דודי אוחנונה – אתה לא נתפס בעיני כמנהיג חסידות גור בעיר ולכן אני אומר לך חסידות גור
צריכה לעשות בדק בית ולא להאשים תושבים אלה ואחרים שתוקפים אותם פוליטית או אומרים
מה שהם חושבים כלפי החרדים ,הם לא יכולים לתקוף עובד ציבור ולהאשימו או להחתים נגדו ,
הוא עובד ציבור שנשלח ע"י העירייה לבצע את העבודה ,הוא עושה את עבודתו נאמנה .מי שרוצה
לתקוף שיתקוף אותנו אנחנו מחליטים אם לפנות בתי כנסת ואם לתבוע אף אחד לא יכול
להחתים נגדו עצומה ולחשוב שהוא עושה מה שהוא רוצה .שני נציגי הסיעה המייצגת את חסידי
גור צריכים להבהיר להנהגת חסידי גור בעיר ולנציגים בירושלים שמועצת העיר לא רואה זאת
בעין יפה ,לא יכול להיות שתוקפים פה אנשים באופן אישי להלך עליהם אימים ולהפחיד אותם,
לא היועץ המשפטי מקבל החלטות אלא מועצת העיר הוא זה שמוציא את זה לפועל .אתה נציג
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חסידי גור פה במועצה ואתה לא יכול להגיד שלא קרה כלום .אם זו היתה קבוצה פוליטית היינו
כולנו מוקיעים אותה.
מרים שימן – כשהעירייה לקחה מחב"ד את גני הילדים לטובת חסידי גור המערכת המשפטית
ניצחה שם וזה היה טוב בשבילכם.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה  -למחרת בבוקר הובהר להנהלת גור בצורה חריפה ביותר את
עמדתנו בנושא זה בנוכחותו סגן ראש העיר משה קווס.
התקיים ויכוח סוער
מתי רוז – אני חושב שמדובר במעשה חמור מאוד ואני חושב שזה חוצה פה קו  ,שיח בתוך
המליאה של מי צודק אף הוא בעייתי  ,אין כן צודקים הפתרונות שאנחנו מביאים לשולחן הזה הם
מאוד חכמים ,מוסכמים ומחברים כי אין פה שום דרך אחרת .כולנו עדים לתקופות בהן הייתה
הסתה כלפי ציבור זה או אחר  ,כיום יש חיבור מיליטנטי יותר יש פה שני צדדים שלא מתנהלים
באופן נכון בתוך עיר הקטנה שלנו מצד שני יש בעיה אחרת שברמה חוקית יש גם תחושה שגם פה
משהו לא סביר .יושב אצלי בבית חבר אמתי שאני מגדל  12שנה והוא אצלי בתנאי מעצר בבית
בשל קטטה שהייתה בינו לבין חרדים  ,אני באופן אישי בדקתי את המקרה ואני חייב להודות
שאין פה אף אחד צודק  ,ישבתי אתו במשטרה ואני חייב להודות שנגרם פה צער גדול לשני
הצדדים  ,אין צודק באמת היה פה אירוע שמתוכו יפתחו תיקים לפחות ל 30 -איש ואין אף אחד
שירוויח .היכולת שלנו לטפל בנושא הזה הוא רק לדבר ולהגיע לאיזשהו סטטוס קוו שהיה קיים
פה והופר ,הופר האיזון  ,משה ואני לא מכוון אליך באופן אישי מי אמר יותר ומי פחות בשורה
התחתונה נוכל לדבר פה ללא הגבלה אם לא נטפל באיזון המחודש של החברה החדשה שקמה
בערד באיזון ובהידברות לא יהיה פה איזון ולא תהיה הידברות בנוסף לכל הגינויים של טלי ואני
מגנה בעצמי  ,גם בציבור החרדי יש שמגנים את הפעולה נגד היועץ המשפטי ואני בימים
האחרונים דיברתי עם כשלושה נציגים מהעדה החרדית .כל הצדדים צודקים השאלה איך אנחנו
מביאים את הסיפור הזה לאופן שהוא יכול להתנהל ומה אנחנו עושים הלאה כדי לסדר את זה.
אני מציע להיכנס במהירות הכי גדולה לתוך טיפול נכון עם הנציגויות כדי ליצור מצב של חיים
ביחד תוך הדדיות ,שוויון וכבוד.
התקיים ויכוח סוער
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני מסכימה עם מתי  ,הידברות היא מבחינת מעשה צודק .אני
דיברתי על שני נושאים :האחד מתייחס למקרה עם היועץ המשפטי – התייחסותי והתייחסותו של
סגני משה הובאה בפניכם .אין פה ויכוח ,כולנו אמרנו בעצם את אותו דבר ,ודבר נוסף בו דנו הוא
על אי ההסכמות בין דתיים לחילוניים .מקרים דומים קורים לא רק בערד אלא בכל המדינה.
צריך לדעת איך אנחנו מתמודדים עם זה ולא זורקים סיסמאות.
לפני כחצי שנה נפתח מרכז גישור בערד ,מנהלת המרכז שרון דלמן .אני אפנה למנהלת המרכז
ואבקש מהם להתחיל תהליך מקצועי של הידברות.
זו עיר שלנו ואנחנו התושבים מעוניינים להמשיך ולחיות כאן בשלום ובשלווה כמו שתמיד היה.
דודי אוחנונה – חלק גדול מהקהל החילוני שמגיע לישיבות המועצה מגיע לכאן מפני שחלק
מהדברים שנדונים על שולחן זה לא מטופלים .קיימים מס' מבנים לגביהם קיימות תלונות הרבה
מאוד זמן ולכן צריכים לטפל בדברים בוערים שפתוחים מעל לשנה  ,כל הנושאים שאורון העלה
כאן צריכים להגיע בסופו של דבר לוועדת הקצאות ,אך יש לנו מנכ"ל עירייה שלא נמצא פה כדי
להגיד מדוע חודש אחרי חודש הוא דוחה ולא מביא אצת הנושאים לועדת הקצאות למרות
שמועצת העיר שמינתה אותו מבקשת לכנס את הועדה .יכול להיות שאם היינו מטפלים בדברים
כמו שצריך  ,חלק מהכעס היה יורד ו לא הייתה הסתה.
משה קווס סגן ראש העיר – כבר קיבלת תשובה מהצד השני שמדובר בפוליטיקה.
חיים שימן – היועמ"ש – המכתב הזה היה הקש ששבר את גב הגמל וההשוואות את
ההתבטאויות וככל מה שנעשה – אפשר לסבול אבל כשיושבים  1000אנשים ומקשיבים לדבריו של
רב אחד של קהילה מחר בבוקר אדם אחד יכול לפרש את זה בצורה כזאת או אחרת לעשות מעשה
שאף אחד לא יכול לשער מהו ואנחנו יודעים מה ההיסטוריה .מה שראיתם הוא אולי קצה
הקרחון .דבר העצומה הגיע לכל הפקסים בעירייה לכל מנהלי המחלקות שנראה כי השולחים
עבדו שעות נוספות אם זה בתלונה ליועמ"ש לממשלה ,הגשה לביזיון בית משפט אישית נגדי ,
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לשרת המשפטים וללשכת עורכי הדין על העובדה שאני מנהל נגדם משפט ולא חוזר בי מכתב
האישום .בית המשפט והרשיע אותם ואפילו פעמיים  .גם בבקשה לביטול הכרעת דין הוא חזר
והעמיד את ההרשעה על כנה .הטענה המרכזית היא מה פתאום נזכרה העירייה היום לאכוף בית
כנסת שנמצא כ"כ הרבה זמן .החוק לא שונה לבית כנסת שקיים  40שנה  20 ,שנה או  5שנים,
העבירה היא עברה יומית – אין היתר .הראייה היא לפני  5שנים הם הגישו בקשה להיתר -לא
קיבלו אישור והמשיכו להיות בבית הכנסת המקום מהווה מפגע .בית המשפט קבע כי בית הכנסת
אמור להיפתח למספר שעות כדי לאפשר גם לשכנים לחיות בשקט .
העניין נמצא כרגע בטיפול משפטי יש תלונות במשטרת ישראל גם אני זומנתי למשטרה גם אליעזר
בר שדה שכנראה לא נמצא פה ואני באמת מעריך את זה שהגיע אתמול בלילה למשטרת ישראל
והגיש תלונה  .אי אפשר להשוות בין מה שקורה בין האוכלוסיות השונות בעיר למה שקורה
במתקפה על עובדי העירייה .המכתב הזה שפורסם לא משנה את דעתי אני אמשיך בדרך שבה אני
מאמין בה אך המילים שאנשים מרשים לעצמם להשתמש ,ההתקפות האישיות וההשוואות .....
גם ח"כ ליצמן היה כאן אצלי בלשכה בנושא הזה הגיע אליי כדי לברר מה הוא עושה כדי לבטל את
הדבר הזה ,כולם מעורבים הפרקליטות ,המשטרה מעורבת בית המשפט  .בדיונים בבית המשפט
יש מאבטחים כי פוחדים ממה שהם עלולים לעשות .אז למה אני צריך לעשות את זה אני לא צריך
לסכן את עצמי  ,אני לא עושה את זה לביתי או כי אני מתפרנס באחוזים מהקנסות שאני מביא
לעירייה ,אני כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ופועל בהתאם לחוק ובהמשך לפיקוח שמתבצע ע"י
פקחי העירייה .יש טענות שאנחנו לא אוכפים מספיק? אנחנו אוכפים מה שאנחנו יודעים ,כל מי
שיש לו השגה או טענה יכול לפנות למחלקת הנדסה .אני חושב שהמועצה הייתה צריכה לפעול
ולומר " עד כאן" מכאן והלאה הדברים לא יטופלו  ,אני גם חושב שהעירייה הייתה צריכה
להוציא מישהו מטעמה להגיש תלונה במשטרה ע"י קב"ט העירייה או מי מטעמה .העירייה לא
גיבתה אותי .תלונה מטעם העירייה לא הוגשה מי שגיבה אותי היה תושב שהיה אכפת לו והגיש
תלונה בשמי למשטרה  -אני לא יודע איך לפרש את זה  .בן שיף כתב עיתון הצבי העביר לי אלף
חתימות של תושבי ערד שאם רק הייתה לי זהות של אחד מהם הייתי מגיש תלונה במשטרה ,אבל
אין.
 .1הצעה לסדר יום של חבר המועצה אורון קליימן :
• נושא ועדת הקצאות מבנה ברחוב הצבי .5
• דו"ח מבקר העירייה לשנים  2011 – 2010נושא  :מסירת זכות ארוכת טווח
למועדון קהילתי ברחוב חרוב .10
אורון קליימן – נושא המקלט ברחוב הצבי שעלה בוועדת ההקצאות המקלט ניתן ב2.2.2012 -
כמועדון נוער לעמותת מאור הדרום כיום המקלט משמש כבית כנסת  ,מקום תפילה לפני חודש
וחצי הגשתי בקשה לדון בנושא והועדה התכנסה פעם ראשונה  ,התחושה שלי שהוועדה מושכת
ומושכת אני רוצה שנחליט פה כרגע  ,אם זה אפשרי מבחינת היועץ המשפטי ומבחינת החוק,
שאנחנו חברי המועצה נתחום את התאריכים כי אנחנו מתמסמסים עם הזמן כרגע קיימים 10
תושבים שהגישו את התלונה חלקם כבר היו בוועדה ,אני לא חושב שצריך למשוך את הזמן הזה
יותר מעד סוף החודש כך שבמליאה הבאה נוכל לקבל תשובות איפה הדבר הזה עומד.
קיבלו את המקום עבור משהו מסוים והשימוש בו הוא אחר למה עלינו להזדקק לוועדה  ,יש כאן
הפרת הסכם ? רמאות?
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אני רוצה לעדכן כי מנכ"ל העירייה נמצא בכנס מטעם מרכז
שלטון מקומי ונבצר ממנו מלהיות כאן הוא השאיר לי את תשובתו עפי"ה רוכזו כל תלונות
שהוגשו נגד גופים המחזיקים בנכסים  ,החל מ 13.6.13 -החלה הועדה בתהליך שימוע של
המתלוננים נגד הצבי  5וחן  19מועדי הישיבות הבאות שכבר נקבעו  30.7 ,21.7 ,.4.7המשך יקבע
בהתאם להתקדמות במידה ותידרש בדיקה או בירור נוסף היא תתבצע ולאחר מכן הועדה תבקש
מהעמותות להגיב .עם סיום התהליך תגבש הועדה את המלצותיה למועצת העיר .חשוב להבהיר
שהועדה היא ועדה מקצועית  ,לא יושבים בה פוליטיקאים.
חיים שימן – היועמ"ש – עיריית ערד כידוע לך היא גוף ציבורי וחלים עליה כל הכללים
המנהליים ,כשאתה רוצה לבטל הסכם לגוף אתה צריך לתת לו את זכות השימוע .לצורך העניין יש
יו"ר ועדת הקצאות שהורה על זימון העמותות המחזיקות בכל אותם מבנים בעייתיים ,התקיימה
ישיבה אחת באותה ישיבה הגיעו נציג או שניים מהמתלוננים על הצבי  5ומתלונן אחד שהלין על
בית הכנסת המרכזי וקיים על כך פרוטוקול .כדי שהוועדה תקבל החלטה באופן מושכל מבלי
לפגוע בזכותו של איש מבין הצדדים לא ניתן לשמוע רק צד אחד .אני יכול להסכים לשיטתך כי
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ההליך מתנהל לאורך זמן רב אך אם אנו רוצים לשמוע כל אחד מהמתלוננים או מנציגי העמותה
נצטרך עוד כמה ישיבות כדי לסיים את ההליך .אתה צריך לקבל החלטה רק אחרי ששמעת את
שני הצדדים ללא שימוע שני הצדדים חטאת למטרה  ,יתקפו אותך בבית המשפט בהליך מנהלי
ובית המשפט יקבע שעלייך לשוב ולשמוע את שני הצדדים .העמדה שלי שצריך לעשות את השימוע
של הצדדים באופן יותר מרוכז ומצומצם ,נכון שיש  10מתנגדים אך חלק מהם הסירו את
ההתנגדות ,חלק עברו דירה ,חלק לא מעוניינים להגיע ,אין חובת הגעה .לדעתי יש לתחום את זה
עכשיו בתאריכים ומועדים אולם זה לא מה שהתבקש בהצעה לסדר .עם סיום דיוני הוועדה
בהקצאות המבנים הבעייתיות יגיעו סיכומי הוועדה לשולחן המליאה.
אורון קליימן  -בנוסף למה שחיים אמר מבקש להעלות להצבעה לתחום את תשובת ת הועדה
במועד להשבת תשובה למליאה.
דודי אוחנונה – כנ"ל לגבי המבנה בחרוב .10
חיים שימן – היועמ"ש – נושא חרוב טרם עלה לדיון בועדה למרות שיש תמונות ,מהפיקוח ודוח
מבקר העירייה  ,ועולה לכאורה כי ההקצאה אינה חוקית  ,אין לה אישור משרד הפנים את כל זה
אנחנו יודעים.
אורון קליימן – לגבי חרוב  10בדוח מבקר העירייה לשנת  2011 – 2010כתוב תוזמן ביקורת
חקירתית ע"י העירייה בהתאם לממצאי הביקורת יועברו הממצאים תשקל העברת הנושא
למשפטנים בשנת .2012
מרים שימן – המבנה הזה ניתן ע"י בצלאל בשנת .2003
אורון קליימן – ביולי  2012נתת תגובה לדוח מבקר העירייה  ,האם יש חקירות בנושא הזה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – את השאלות האלה לא הצגת בשאילתא אבל אני אענה לגבי
חרוב  10בתשובה כתוב כי תוזמן ביקורת חקירתית עוד נאמר כי העירייה תתקצב את הביקורת
החקירתית בתקציב  .2013אני רק רוצה לעדכן אתכם שתקציב  2013עדיין לא אושר אין לנו עדיין
שום מושג איך אנחנו סגרים את התקציב היות וגם תקציב המדינה עדיין לא עבר.
עם אישור התקציב לשנת  2013תוזמן ביקורת חקירתית .
מרים שימן – מדובר בזוג שמפעיל את המקום שעושה את המוות כדי לתת את המקום.
דודי אוחנונה – מקום שאמור לשמש בית חם לנערה משמש זוג חסידי גור שמשכירים אותו
לקהילה שלהם לאירועים לחנויות למוצרי מכולת וזה בית לנערה ,איזה חקירה צריך לעשות.
אורון קלייימן – גובים שם כספים לאירועים שונים אני מבקש לדעת מי לוקח את הכסף הזה עבור
מה הכסף הזה? זהו מבנה של מפעל הפיס שיועד למטרה מסוימת.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – מפעל הפיס ערך ביקורת במקום לא מזמן ואני רוצה לומר לך
שכשמפעל הפיס מוצא שימוש לא נכון בהקצאה הם לא מצאו כל דופי ולא דיווחו לנו על שימוש
לא ראוי במבנה.
אורון קליימן – ביקורות מפעל הפיס מתוכננות ומיידעים מראש לכן סביר שיש להם זמן להיערך
מראש.
דודי אוחנונה – יש תמונות של פקחי העירייה שהמקום משמש גם כמכולת ,פקחי העירייה גם
צילמו את המקום.
אורון קליימן – האם לנו כחברי מועצה יש אפשרות לבטל את ההסכם שנעשה בזמנו ל 25 -שנה ?
חיים שימן היועמ"ש – מדובר על הסכם שלכאורה נחתם כדין  ,ההסכם נחתם בשלהי כהונה
ובתקופת מעבר בין מועצה למועצה .כדי לבטל את ההסכם אתה צריך לכבד את זכות השימוע לצד
השני כדי שיכל להגיד את מה שיש לו האם ההסכם ניתן לו ויש לו זכות שימוש כזו או אחרת
המאפשרת לו שימוש כזה ,לבטל את ההסכם באופן חד צדדי זה הכי קל  .המקרים שתוארו כאן
הם עילה לביטול ,אך יתכן ויש להם זכות לעשות שימוש בנכס .הביקורת החקירתית נעשית ע"י
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חוקר פרטי שיבדוק מה היו המניעים של ראש מועצה שמסר את הנכס לאחר בחירות ולאחר
שהפסיד בבחירות נתן מבנה לעמותה ברשות הסגן שלו ,נתן נכס בהקצאה ל 25 -שנה בלי אישור
של ועדת הקצאות בלי אישור משרד הפנים  ,הנכס נמצא בחזקה של אנשים שלכאורה לא
מחזיקים בו כדין .יש לברר את הנושא ולראות אם ההסכם שבידם מטעם רשות זו או אחרת
נמצא כדין .אם ימצא שיש לבטל את ההסכם שלכאורה נטען כי נחתם כדין הוא יבוטל והחזקה
תושב לעירייה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – אנחנו נבקש מהוועדה להעלות את הנושא הזה בין הראשונים
לדיון יחד עם כל מה שיש שם אני מאמינה שאת הדיווח נקבל במועצה הבאה.
אישור המועצה לחוזה בכירים לגב׳ איילה גובר אברהמי מתאריך  1.2.2005כתיקון ליקוי
ממצאי הביקורת שנערכה בעירייה.

.2

נערכה הצבעה :
בעד

נמנע

נגד
------

טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
אלי מצליח
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
אורון קליימן
מרים שימן
בני בן שושן
דודי אוחנונה
דודו שי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת חוזה בכירים לגב' איילה גובר אברהמי מתאריך
 1.2.2005כתיקון ליקוי ממצאי הביקורת שנערכה בעירייה.

.2

אישור פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך .12.5.13

נערכה הצבעה :

בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי

נמנע

נגד
------
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אלי מצליח
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
אורון קליימן
מרים שימן
בני בן שושן
דודי אוחנונה
דודו שי

החלטה  :מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך 12.5.13
.3

אישור מותנה של המועצה להעסקת מר חיים מדינה כעוזר ראש העיר במשרת אמון
הכפוף לאישור ועדת השירות לעיריות למינוי קרוב משפחה
)חוזר מנכ"ל משרד הפנים  3/2011סעיף .(1.3
נערכה הצבעה :
בעד
טלי פלוסקוב
משה קווס
חיים מזרחי
בוריס סנדלרסקי
אלי מצליח
מתי רוז
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
אורון קליימן
מרים שימן
בני בן שושן
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע

נגד
------

החלטה  :מועצת העיר מאשרת להעסקת מר חיים מדינה כעוזר ראש העיר
במשרת אמון הכפוף לאישור ועדת השירות לעיריות למינוי קרוב משפחה )חוזר
מנכ"ל משרד הפנים  3/2011סעיף  (1.3ולאישור משרד הפנים .
הישיבה ננעלה

טלי פלוסקוב
ראש העירייה
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