פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מספר  8מתאריך 6.9.2011
משתתפים  :גב' טלי פלוסקוב ,ראש העירייה
מר מקסים אוקנין ,מ"מ וסגן ראש העירייה
מר משה אדרי ,סגן ראש העירייה
מר בני בן שושן ,חבר מועצה
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר יצחק וייס  ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר דודי אוחנונה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
נוכחים :

עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר ולד סנדלרסקי ,עוזר ראש העיר
מר אורן עמית ,דובר העירייה

נעדרים :

מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,סגן ראש העירייה
מר בוריס סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר שלמה מונסונגו ,חבר מועצה
מר אורון קליימן ,חבר מועצה
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה

רשמה פרוטוקול  :גב' ענת אמר ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום:
 .1דיווח ראש העיר.
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך 24.8.2011
מצ"ב פרוטוקולים ועדות כספים  8 ,7מתאריכים  17.8.201 ,10.8.2011אשר לא
התקיימו.
 .3החלפת חברים בדירקטוריון החברה הכלכלית :חבר המועצה משה אדרי יחליף את
חבר המועצה ומ"מ ראש העיר מקסים אוקנין.
 .4מינוי נציגת ציבור הגב' אנה שלכטר לדירקטוריון החברה הכלכלית ,מצ"ב קורות חיים
לאישור המועצה.
 .5מינוי חבר המועצה מתי רוז לממלא מקום מחזיק תיק חינוך לאישור המועצה.
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 .6עדכון חברים בועדת כספים :חבר המועצה חיים מזרחי יוצא מהוועדה.
 .7עדכון חברי מועצה בדירקטוריון המתנ"ס חברי המועצה מתי רוז ומרים שימן מחליפים
את מרינה גלייזר ורחלי אברמזון  ,מצ"ב תקנון תהליך מינוי דירקטורים.
 .8אישור המועצה למינוי סגן ומ"מ מקסים אוקנין כנציג העירייה בועדת היגוי לתכנון
כפר אלפורעה.
 .9מינוי ועדה סטאטוטורית למיגור אלימות בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות
)מס'  (122התשע"א –  ,2011לאישור המועצה.
חברי הוועדה :
ראש העירייה
מנכ"ל העירייה
מנהלת אגף החינוך
מנהל אגף פיקוח
מנהל ביטחון
מנהלת אגף רווחה
יועץ לענייני אזרחים ותיקים
נציג משטרה
חבר מועצה
חבר מועצה

טלי פלוסקוב
רמי נבון
רחלי אברמזון
שמואל אורן
ראובן דדוש
עליזה בראון
עליזה בראון
דודו אזולאי
חיים מזרחי
מתי רוז

יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר

 .10פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך  ,21.7.2011לאישור המועצה ,מצ"ב.
 .11פרוטוקול ועדת קליטה מספר  2מתאריך  ,3.8.11לאישור המועצה  ,מצ"ב.
 .12פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מס 1/11 .מתאריך  ,31.7.11לאישור המועצה ,מצ"ב.
 .13דיון בנושא פתיחת שנה"ל בתיכון מקיף אורט ערד.
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מועד פתיחת הישיבה 19:08
 .1דיווח ראש העיר
סיכום קיץ פסטיבל ואירועי קיץ
חשוב להגיד כמה מילים על תקופת הקיץ ,תושבים היו מאוד מרוצים מהאירועים ,ערד
מזמן לא ראתה השתתפות כזו של תושבים ואורחים ,מהצפון ומהסביבה .הפעלנו יחסי
ציבור בתקשורת ובעיתונות .
כשניתחנו את הנעשה אפשר לסכם שהצלחנו ,עד עכשיו מתקבלות תודות מתושבי העיר .
הוצאו מכתבים אישיים לכל מי שלקח חלק בהצלחת האירועים.
אירועי הקיץ שנערכו והפסטיבל עברו בהצלחה רבה למרות כל הקשיים שנערמו בדרך עם
גניבת כבלי החשמל פעמיים במהלך הפסטיבל ומציאת תקציבים שלא היו בכדי לא לעצור
ולחבל באף אחד מהמופעים .זו הזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכה  ,ראשית לעובדי
העירייה שטרחו ועמלו רבות להצלחת האירועים ,למשטרת ערד ולתושבים שלקחו חלק.
דיונים בנושא העברת שדה תעופה אזרחי לנבטים – בשבוע שעבר התקיימה ישיבה
באוניברסיטת בן גוריון ביוזמתו של ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ ביחד עם
שמוליק ריפמן הוזמנתי לקחת חלק בדיון  ,במסגרת הדיון שהתקיים נבדקו אופציות
להעברת שדה תעופה לנבטים .כמובן שבהעברת שדה התעופה יש יתרונות ויש חסרונות.
הצבא מעוניין להקים במגידו שבצפון אך קיימת התנגדות מצד התושבים .היתרון
בנבטים שקיים מסלול מוכן מה שלא קיים במגידו .מבחינת גורם הרעש קיים מסדרון
אוירי ,כך שהטיסות לא תעבורנה מעל העיר.
רעש המטוסים היום לא נובע מבסיס נבטים  ,התקבלו בלשכתי פניות מתושבים הקובלים
על רעש מטוסים הועבר מכתב לעדן אטיאס מפקד הבסיס ,הנושא עדיין בבדיקה של
מפקד הבסיס.
הנושא של העתקת שדה התעופה האזרחי לנבטים עדיין נמצא בבדיקה כשיהיו ממצאים
אעדכן.
פרויקט שער העיר – במסגרת פרויקט שער העיר משווקות יחידות דיור חדש ב 6 -מבנים
בני  8קומות בכניסה לעיר בין שכונת גבים לאורך רחוב יהודה ,לפאב מוזה .קיים כבר
קבלן ביצוע והחל שיווק .בפגישה שקיימתי עם מנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון
הוסכם כי לקראת סוף השנה ימ שך שיווק מגרשים בשכונת רננים בחלקה השני של
השכונה  .עם תחילת שיווק המגרשים תושלמנה עבודות הפיתוח בחלק הקיים והוותיק
יותר.
פגישה עם שר התמ"ת – בפגישה מוצלחת שקיימתי ביחד עם מנכ"לית החברה הכלכלית
הגב' לילך מורגן עם שר התמ"ת ,שוחחנו על הבאת מפעלים חדשים לערד .מפעל אלביט
עבר אישור ועדת חוץ וביטחון בכנסת בועדה עברה החלטה על הקמת המפעל בערד ,אך
החלטה זו אמורה לעבור את אישור הקבינט הממשלתי .בשל המחאה ההחלטה בדבר
נדחתה .אני מקווה שלא יגעו בפרויקט.
במסגרת הפגישה עם שר התמ"ת דובר על כינוס פגישה משותפת עם שר התיירות שר
התמ"ת תומך מאוד בהקמת מרכז ארצי להכשרה בתחום המלונאות מערד בשיתוף עם
ביה"ס למלונאות תדמור .בזכות המעבר ערד תוכל להפוך למרכז ארצי להכשרה
מקצועית.
כביש אזור התעשייה  -חלק ראשון בו התבצע שיפוץ נפתח לתנועה שלב שני של הפרויקט
ממקום הפתיחה ועד למכבסה .מימון שיפוץ הכביש ממשרד התמ"ת .יצאה בקשה נוספת
לסיום הכביש עד רובע האומנים מצד אחד ועד השוק מצד שני .ראוי לציין כי השר גילה
רצון לעזור ,התכנון הוא שעבודות הביצוע לא תפגענה במפעלים.
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פגישה עם מנכ"ל משרד השיכון – במסגרת הפגישה דנו במימון המשרד בשיפוץ המתנ"ס
ושיפוץ אולם המופעים אורון .תוך שבועיים יתקבל תיק מכרז  ,אושר שיפוץ מערכת
המיזוג במתנ"ס ובספרייה הכסף שנקבל בסך של כ 5.8 -מלש"ח .ב 2011 -מהמשרד
ייועדו  4.5מלש"ח לשיפוץ אולם אורון אשר יהפוך אולם המופעים המרכזי של העיר.
מצגת ניתן כבר לראות.
מרכז מסחרי – המכרז בעיצומו ,מתכננים בשלב הזה את המשך השיפוץ.
המרכז המסחרי יוכל לפעול לאחר סיום השיפוץ ככיכר העיר עם פעילויות תרבות פתוחות
לקהל הרחב  ,הרקדות וכדומה.
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך 24.8.2011
פרוטוקולים ועדות כספים  8 ,7מתאריכים  17.8.201 ,10.8.2011לא התקיימו.
חיים שימן היועץ המשפטי – צריך לתקן כך שיופיע כי הפרוטוקול המאושר הוא
פרוטוקול ועדת כספים מספר  , 7היות וישיבות שהתקיימו לאחר מכן הן הישיבות
הנדחות.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – פרוטוקול ועדת כספים קיבלתם בישיבה הקודמת
ולמרות שלא עברו  10ימי עבודה ממועד החלוקה אני מבקשת לאשר את הפרוטוקול של
ועדת הכספים.
רינה יוסף – גזברית העירייה – הפרוטוקול כולל אישור הלוואה ע"ס  1.5מליון  , ₪אני
מבקשת להחריג את הסעיף הזה מהאישור של הפרוטוקול מכיוון שיתכן שהסכום ישונה
מכיוון שיתכן ומשרד הפנים יאשר לנו פחות ממליון וחצי אנחנו עדיין לא יודעים ,דבר
נוסף ,ביקשנו הצעות מהבנקים עד ל 8 -בחודש ועדיין לא קיבלנו הצעות מכולם.
מבקשת לאשר את הפרוטוקול מלבד סעיף . 3
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

-----

-------

החלטה:
מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  7מתאריך  24.8.2011ואת
שני הפרוטוקולים הנוספים של אותה ועדה שלא התקיימו מתאריכים ,10.8.11
 17.8.11ללא סעיף  3בפרוטוקול.
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 .3החלפת חברים בדירקטוריון החברה הכלכלית :חבר המועצה משה אדרי יחליף את
חבר המועצה ומ"מ ראש העיר מקסים אוקנין.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע
-------

החלטה :מועצת העיר מאשרת החלפת חברים בדירקטוריון החברה
הכלכלית :חבר המועצה משה אדרי יחליף את חבר המועצה ומ"מ ראש
העיר מקסים אוקנין.
 .4מינוי נציגת ציבור הגב' אנה שלכטר לדירקטוריון החברה הכלכלית.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – נותר מקום בדירקטוריון החברה הכלכלית לנציג ציבור
שאמור להיות מאוייש ע"י אישה ,עד כה לא נמצאה נציגה מתאימה ,הגב' אנה שלכטר
עובדת בנק לאומי למשכנתאות קורות החיים צורפו לסדר היום.
חיים שימן – היועץ המשפטי – לאחר אישור המועצה ,הגב' שלכטר תצטרך לקבל את
אישור הועדה למינויים במשרד הפנים .
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע
-------

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את מינויה של הגב' אנה שלכטר
כדירקטורית בדירקטוריון החברה הכלכלית.
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 .5מינוי חבר המועצה מתי רוז לממלא מקום מחזיק תיק חינוך לאישור המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע
-------

החלטה :מועצת העיר מאשרת מינויו של מתי רוז כממלא מקום מחזיק
תיק חינוך.
 .6עדכון חברים בועדת כספים :חבר המועצה חיים מזרחי יוצא מהוועדה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – כרגע חברים בוועדה  8חברים מספר זוגי שמקשה על
עבודת הועדה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
------

נמנע
------

החלטה :מועצת העיר מאשרת עדכון חברים בועדת כספים כך שחבר
המועצה חיים מזרחי יוצא מהוועדה.
 .7עדכון חברי מועצה בדירקטוריון המתנ"ס חברי המועצה מתי רוז ומרים שימן מחליפים
את מרינה גלייזר ורחלי אברמזון  ,תקנון תהליך מינוי דירקטורים צורף לסדר היום.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – הדירקטוריון הקודם של המתנ"ס נקבע ע"י המועצה
הקודמת ולא נערך כל שינוי מאז .רצוי שיהיו  2נציגים מהמועצה הנוכחית .ישנן שתי
נציגות שהן עובדות עירייה מרינה גלייזר ורחלי אברמזון ,בהתאם לחוות דעת היועץ
המשפטי קיים ניגוד עניינים בכך שעובד עירייה מזמין את שירותי המתנ"ס ,מזמין
עבודה מהמתנ"ס ,מאשר אותה ו מכהן כמורשה חתימה במתנ"ס.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
דודי אוחנונה
דודו שי

נמנע
-------

החלטה :מועצת העיר מאשרת החלפת עובדות העירייה מרינה גלייזר
ורחלי אברמזון בחברי המועצה מתי רוז ומרים שימן בדירקטוריון
המתנ"ס.
 .8מינוי סגן ומ"מ מקסים אוקנין כ נציג העירייה בועדת היגוי לתכנון כפר אלפורעה,
לידיעת חברי המועצה.
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – קיימת ועדה ארצית שדנה בהקמת ישוב אל פורעה
פנינו בבקשה לגרוע את שטח אל פורעה משטח השיפוט של ערד ,ההחלטה מדברת על
היכן יעמוד קו הכחול בין הרשויות ערד לאבו בסמה .חשוב שיהיה נציג מטעם העירייה
בוועדה הארצית .אל פורעה יסופחו ברמת העיקרון לאבו בסמה .מאחלת הצלחה
למקסים אוקנין.
 .9מינוי ועדת חובה חדשה למיגור אלימות בהתאם לתיקון פקודת העיריות )מס' (122
התשע"א –  ,2011לאישור המועצה.
חיים שימן היועץ המשפטי  -בהתאם לתיקון  ,122הוספה ועדת חובה נוספת כאשר
חברי הועדה צויינו בפקודה ,השמות המוצעים מותאמים להגדרת הפקודה .כיוון
שעסקינן בועדת חובה יש צורך לצרף אחד מהאופוזיציה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
------

נמנע
------
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החלטה :מועצת העיר מאשרת מינוי ועדה סטאטוטורית למיגור אלימות
ואת חבריה בהתאם למפורט.

חברי הוועדה :
ראש העירייה
מנכ"ל העירייה
מנהלת אגף החינוך
מנהל אגף פיקוח
מנהל ביטחון
מנהלת אגף רווחה
יועץ לענייני אזרחים ותיקים
נציג משטרה
חבר מועצה
חבר מועצה

טלי פלוסקוב
רמי נבון
רחלי אברמזון
שמואל אורן
ראובן דדוש
עליזה בראון
עליזה בראון
דודו אזולאי
חיים מזרחי
דודי אוחנונה

יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר

 .10פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך  ,21.7.2011לאישור המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
------

נמנע
------

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 1
מתאריך .21.7.2011
 .11פרוטוקול ועדת קליטה מספר  2מתאריך  ,3.8.11לאישור המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז

נגד
------

נמנע
------
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דודי אוחנונה
דודו שי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה מספר 2
מתאריך .3.8.11
 .12פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מס 1/11 .מתאריך  ,31.7.11לאישור המועצה.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
משה אדרי
בני בן שושן
נעמי מיצד
מרים שימן
יצחק וייס
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד
------

נמנע
------

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תרבות וספורט מס.
 1/11מתאריך .31.7.11
 .13התקיים דיון בנושא פתיחת שנ"ל בתיכון אורט ערד.

הישיבה ננעלה!

טלי פלוסקוב
ראש העיר
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