
 1

  
  
  
  
  

  5.4.11מתאריך  114/פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 
                     

  ראש העיר, טלי פלוסקוב' גב  :משתתפים
   מ וסגן ראש העיר"מ, מר מקסים אוקנין

  סגן ראש העיר, מר משה קווס
  סגן ראש העיר, מר משה אדרי

  ) 19:08הגעה בשעה (  חבר מועצה, מר בני בן שושן    
   חברת מועצה, דנעמי מיצ' גב    

  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי

  חבר מועצה, מר שלמה מונסונגו
   חבר מועצה, מר יצחק וייס

  ) 19:09הגעה בשעה (  חבר מועצה, מר מתי רוז
   חבר מועצה, מר דודו אוחנונה

  חבר מועצה, מר דודו שי
  

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון    :נוכחים
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    
  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    
  עוזר ראש העירייה, מר ולד סנדלרסקי    

  
  : נעדרים

   חבר מועצה, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, מר אורון קליימן

  
  משטרת ערד –ק יוני זייטק "מט  :מוזמנים

  
  

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

  :על סדר היום
  

 דיווח ראש העיר  •

  ק יוני זייטק"דיווח מפקד תחנת משטרת ערד רפ •

 .ב"מצ, לאישור המועצה,  1.2.11מתאריך  2פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  •
 .ב"מצ, לאישור המועצה, 8.2.11מתאריך  3פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  •

  .ב"מצ, לאישור המועצה, 27.2.11אריך מת 4פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  •

לאישור , 27.2.11מתאריך  3רור מספר טפרוטוקול ועדת הנצחה לזכרם של נפגעי פעולת  •
  .ב"צמ, המועצה

 .ב"צמ, אישור המועצהל, 14.2.11מתאריך  1/2011פרוטוקול ועדת שמות מספר  •

 .ב"צמ, אישור המועצהל, 5.1.11מתאריך  15פרוטוקול ועדת תנועה מספר  •

ההגדלה עד ).  507 -ו 440( רים הקשורים לפרויקט תאורה במגרש אטלטיקה "הגדלת תב •
 .ב חוות דעת היועץ המשפטי"מצ, לאישור המועצה במסגרת תקציבית 50%

  
  
  



 2

  
 

חבר המועצה וסגן ראש העיר משה קווס במקום חבר  – כספיםחילופי גברי בועדת  •
 .המועצה יצחק וייס

בוריס סנדלרסקי במקום חבר המועצה חבר המועצה  –עלייה חילופי גברי בועדת קליטה ו •
 .ר הועדה"היוצא מיכאל טנפילוב בתפקיד יו

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר  –חילופי גברי בועדת איכות הסביבה  •
 .המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

 חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר –חילופי גברי בועדת בטיחות בדרכים  •
 .המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר  – וספורטחילופי גברי בועדה לענייני תרבות  •
 .המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום  –חילופי גברי בועדת רווחה ושירותים חברתיים  •
 .חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

במקום חבר המועצה  מקסים אוקניןחבר המועצה  –דת נוער וצעירים חילופי גברי בוע •
 .ונציגת ציבור מאיה דניסוב במקום מור אזרזר היוצא מיכאל טנפילוב

בהתאם לחוזר  נבחרי ציבור בשכרידי  לעקבלת החלטה לאופן מתן מתנות לאירועים   •
 .ב "מצ – 8/09ל "מנכ

 :הצעה לסדר של חבר המועצה דודו שי  •
 .בתפעולו של המוזיאון ההיסטורי בערדדיון . 1
 ז לביצוע  "י ראש העיר למקימי המוזיאון ולו"שאילתא מה הדברים שהובטחו ע. 2

 שונות •
  

  
  

   19:06ראש העיר פותחת את ישיבת המועצה מן המניין בשעה 
  
  
 דיווח ראש העיר .1

 פני חזות את לשפר כוונה מתוך העיר ברחבי ועבודות פרויקטים מספר מבצעת העירייה
 רווחת את ולהגביר, מעניקים שאנחנו השירות רמת את לשפר, הפסח חג לקראת העיר

  .התושבים

 חדש למתחם, יהודה מרחוב המלח ים מלונות עובדי הסעות את לאחרונה העברנו  .א
 שכונת תושבי. עובדים 1600 למלונות יורדים יום כול. לטרמינל בסמוך שהקמנו
 לאיכות היום זוכים וזיהום, רעש מפגעימ האחרונות בשנים סבלו אשר אבישור

 ומיד באתר נוספים שיפורים הוכנסו האחרונים בימים. לחלוטין שונה חיים
 .וצמחים עצים במקום ינטעו הפסח אחרי

, ממתכת חדש פרסום שלט לעיר בכניסה הצבנו, פסח לקראת העבודות במסגרת   .ב
 שהיה מי, ערד מתושבי לאיש כבוד הוסיף לא אשר הישן העץ שלט את שמחליף

 הקרובים בימים. החדש השלט את שהרים במנוף להבחין היה יכול באיזור
 .במקום התאורה התקנת עבודות יושלמו

 במוזיאון בעבודות שבועיים לפני התחלנו, הפסח לקראת העבודות במסגרת  .ג
, מיוחד בטיחות ומעקה לנכים רמפה הוקמה, חשמל תיקוני בוצעו. ההסטורי

 עד יימשכו העבודות, המוזיאון משרד את והכשרנו וריצוף עהצבי עבודות ביצענו
 .פסח

 מדרכות צביעת הבא שבוע בתחילת תתבצע פסח לקראת העבודות במסגרת  .ד
 ההכוונה שלטי כול את בקרוב להחליף מתכוונים אנו, כן כמו. העיר במרכז

 .פסח חג עד לבצע נשתדל, חדשה בגרפיקה המוארים
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 הדקל עצי גיזום במבצע לאחרונה חלנוהת פסח לקראת העבודות במסגרת  .ה
 צוות, האחרונות השנים 10 -ב נגזמו לא האלה העצים, ופנימה לעיר מהכניסה

 בימים במשימה וימשיך גזם ופינוי מנוף ימי 6 עתה עד הפעיל הגינון מחלקת
 .הבאים

 בעבודות השבוע התחלנו, לתושבים השירות את לשפר מאמצים עושים אנחנו  .ו
 הממתינים תושבים של התמונות, הגביה מחלקת של סההכני אולם הרחבת

 . בעיצומן העבודות. להפסק חייבות לבניין מחוץ, בתור, החמה בשמש או בגשם

 האגודה משרדי בקרוב יעברו לשם הישן המוקד את לשפץ השבוע התחלנו  .ז
 את לשפר במטרה הפיקוח מחלקת תוגדל בנוסף. ס"מהמתנ הדיור לתרבות
 .לתושבים השירות

רונה אנו עדים לתופעה מתגברת של פריצות לבתי התושבים בעיר ולכן לאח  .ח
הזמנתי את מפקד תחנת המשטרה מר יוני זייטק לתת דיווח על פעילות 

 .המשטרה
  

  ק יוני זייטק"דיווח מפקד תחנת משטרת ערד רפ  . 2
בהמשך לסקירה של מפקד תחנת המשטרה אני מעדכנת את חברי  –טלי פלוסקוב 

שאנו  ,שיטור עירוני –פרויקט המשרד לביטחון פנים אה פריצת דרך בנמצהמועצה כי 
במסגרתה נוכל להקטין את עלויות , רשויות נוספות  10ביחד עם אמורים לקבל 

עם חתימת ההסכם עם המשרד לביטחון פנים . ההשתתפות של העירייה בפרויקט
רכב + וסף רכב משטרתי נ, שוטרים 7 -יתווספו לכוחות המשטרה הקיימים בעיר כ

  .אופנועים והפיקוח העירוני יהיה שותף לעבודת המשטרה 2, שימומן מכספי העירייה
  .אעדכן את המועצה בפרטיה, לאחר גיבוש תוכנית מפורטת 

    

  .לאישור המועצה, 1.2.11מתאריך  2פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .3
  
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       יןמקסים אוקנ
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 2מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר : החלטה
  .1.2.11מתאריך 
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 .לאישור המועצה, 8.2.11ך מתארי 3פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .4
  

  :נערכה הצבעה 
  
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 3רוטוקול ועדת הקצאות מספר מועצת העיר מאשרת את פ: החלטה
  .8.2.11מתאריך 

  

  
 .לאישור המועצה, 27.2.11מתאריך  4פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .5

  
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  רוזמתי 
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
  

 
 4מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר : החלטה

  .27.2.11מתאריך 
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לאישור , 27.2.11מתאריך  3פרוטוקול ועדת הנצחה לזכרם של נפגעי פעולת טרור מספר  .6
 .המועצה

  
  :נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד        בעד

  פלוסקוב טלי  
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
  

 
עצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנצחה לזכרם של נפגעי מו: החלטה

  .27.2.11מתאריך  3פעולות טרור מספר 
  
  

 .לאישור המועצה, 14.2.11מתאריך  20111/פרוטוקול ועדת שמות מספר  .7
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
    

  טלי פלוסקוב
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בן שושן בני
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 

 
 1/2011מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מספר : החלטה

  .14.2.11מתאריך 
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 .לאישור המועצה, 5.1.11מתאריך  15פרוטוקול ועדת תנועה מספר  .8

  
  :נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד        בעד

  טלי פלוסקוב  
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
 

מתאריך  15מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מספר : החלטה
5.1.11.  

  
  

לא , פרוטוקול ועדת תנועה מוגש בצורה לא ברורה  –חבר המועצה דודי אוחנונה  –ערה ה •
ניתן להבין את מהות ההחלטה מבקש לעדכן את ניסוח פרוטוקול הועדה כך שהחלטות 

  .הועדה תהיינה ברורות לכל
 
ההגדלה ).  507 -ו 440( רים הקשורים לפרויקט תאורה במגרש אטלטיקה "הגדלת תב .9

 .סגרת תקציבית לאישור המועצהבמ %50עד 
  

  .בכפוף לאישור המליאה 50%מדובר בהגדלת חוזה עד  –גזברית העירייה  –רינה יוסף 
 
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  רוזמתי 
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
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רים הקשורים לפרויקט תאורה "מועצת העיר מאשרת הגדלת תב: החלטה
  .במסגרת תקציבית 50%ההגדלה עד ).  507 -ו 440( במגרש אטלטיקה 

  

   
חבר המועצה וסגן ראש העיר משה קווס במקום חבר  –חילופי גברי בועדת כספים  .10

 .צחק וייסהמועצה י
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 
חבר המועצה  –ספים מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדת כ: החלטה

 .וסגן ראש העיר משה קווס במקום חבר המועצה יצחק וייס
  
 

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר  –חילופי גברי בועדת קליטה ועלייה  .11
 .ר הועדה"המועצה היוצא מיכאל טנפילוב בתפקיד יו

  
  :נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד        בעד

  טלי פלוסקוב  
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
  
  
  

  
  
  



 8

 
חבר  –מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדת קליטה ועלייה : החלטה

וב המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר המועצה היוצא מיכאל טנפיל
 .ר הועדה"בתפקיד יו

   

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר  –חילופי גברי בועדת איכות הסביבה  .12
 .המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

  
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  ריס סנדלרסקיבו

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
 

חבר  –מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדת איכות הסביבה : החלטה 
 .המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

 
חבר  חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום –חילופי גברי בועדת בטיחות בדרכים  .13

 .המועצה היוצא מיכאל טנפילוב
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 
חבר  –שרת חילופי גברי בועדת בטיחות בדרכים מועצת העיר מא: החלטה

 .המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב
  

  
  



 9

  
  
 

חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום  –חילופי גברי בועדה לענייני תרבות וספורט  .14
 .חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב

  
  :נערכה הצבעה 

  
  נמנע        נגד        בעד

  סקובטלי פלו  
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
  

 –מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדה לענייני תרבות וספורט : החלטה
 .חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום

  

 
חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום  –חילופי גברי בועדת רווחה ושירותים חברתיים  .15

 .חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  מי מיצדנע

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 

 
מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדת רווחה ושירותים : החלטה
חבר המועצה בוריס סנדלרסקי במקום חבר המועצה היוצא  –חברתיים 

 .מיכאל טנפילוב
  
  
  
  



 

 
חבר המועצה מקסים אוקנין במקום חבר המועצה  –חילופי גברי בועדת נוער וצעירים  .16

 .היוצא מיכאל טנפילוב ונציגת ציבור מאיה דניסוב במקום מור אזרזר
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
  טלי פלוסקוב  

    ------         -------       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  וזמתי ר
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  
  

חבר  –מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בועדת נוער וצעירים : החלטה
המועצה מקסים אוקנין במקום חבר המועצה היוצא מיכאל טנפילוב ונציגת 

  .ציבור מאיה דניסוב במקום מור אזרזר
 

נבחרי ציבור בשכר בהתאם לחוזר קבלת החלטה לאופן מתן מתנות לאירועים על ידי   .17
 . 098/ל "מנכ

  
קובע כי מתנות שניתנות  2009ל מדצמבר "חוזר מנכ –היועץ המשפטי  –ד חיים שימן "עו

מועצת העיר תקבע האם תינתן . תאושרנה על ידי המליאה, על ידי  נבחרי ציבור בשכר
  .    מתנה או לחילופין המחאה

  
  

,  מתן המחאה והחזר בגינה בסכומים המותריםנערכה הצבעה לאישור מועצת העיר ל
  :ל"בהתאם לחוזר מנכ

  
  נמנע        נגד        בעד

  טלי פלוסקוב  
    ------         -------       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  שלמה מונסונגו

  יצחק וייס
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  

 
עצת העיר מאשרת לנבחרים בשכר החזר השתתפות בגין מתן מו: החלטה

  .ב"המצ, מתנות באירועים אליהם יוזמנו בהתאם לנוהל משרד הפנים
  



 

  
  
 

 : הצעה לסדר של חבר המועצה דודו שי .18
  –הצגת הנושא על ידי חבר מועצת העיר  – דיון בתפעולו של המוזיאון ההיסטורי בערד. 1

  .דודו שי
 
  .ז לביצוע"י ראש העיר למקימי המוזיאון ולו"שהובטחו ע שאילתא מה הדברים. 2

עד לחג הפסח השנה יסתיים שיפוץ המוזיאון במסגרתו טופלה ההנגשה  –טלי פלוסקוב 
  .הותקן מיזוג אויר במשרד, הוחלף ריצוף, שופצה מערכת התאורה, לנכים 

עד היום  ימים בשבוע עם המדריכה שעשתה עבודתה 5לאחר איוש יפתח המוזיאון במשך 
  .בקבלת אורחים,  בהתאם לרצונו, אורי פרי יוכל לסייע, 

  .המוזיאון עבר לרשות העירייה בכדי לפטור אותו מארנונה
  .הכנסות המוזיאון יועמדו לטובת המוזיאון

בעצם ₪  25,000ס של "עלות העבודות לשיפוץ המוזיאון ההיסטורי של ערד נאמדת ע
  .בדי העירייה חסכנו לקופה הציבוריתהעובדה שרתמנו לחלק מהשיפוץ את עו

  .עם סיום העבודות במוזיאון אשמח להזמין את חברי המועצה לסיור
  
  

  20:00ראש העיר נועלת את ישיבת המועצה בשעה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         
  טלי פלוסקוב                    

 ראש העיר                
   

  


