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משתתפים:
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מר בני בן שושן  ,חבר מועצה
גב' נעמי מיצד ,חברת מועצה
מר מקסים אוקנין ,חבר מועצה
גב' מרים שימן ,חברת מועצה
מר מיכאל טנפילוב ,חבר מועצה
מר חיים מזרחי ,לחבר מועצה
מר אורון קליימן ,חבר מועצה
מר יהודה מייקון ,חבר מועצה
מר שמעון מונסונגו ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר דודי אוחנונה  ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה

נוכחים:

גב' לילך מורגן ,מנכ"לית העירייה
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רו"ח שמעון בארי ,מבקר העירייה
גב' שני דוייב ,עוזרת ראש העירייה
גב' ענת אמר ,מ"מ מנהלת לשכת ראש העירייה

רשמה פרוטוקול :גב' ענת אמר ,מ"מ מנהלת הלשכה
על סדר היום:
 (1ברכות:
 oהרב הראשי לערד – הרב אלבו.
 oהממונה על המחוז – מר אבי הלר
 oראש העיר היוצא – מר גדעון בר לב
 oדבר וברכת ראש העיר הנכנסת – גב' טלי פלוסקוב
 (2שבועת אמונים :לכל חברי המליאה.
 (3דבר ראשי הסיעות
 (4מינוי סגנים ומ"מ
 (5איוש ועדות החובה
 (6מינוי ראש העיר כחברת דירקטוריון של החברה הכלכלית
" (7אופרה נבוקו"  -אישור קריטריונים לחלוקת כרטיסי הופעה.
" (8עבודה נוספת" – אישור מליאה.
 (9שונות ,הודעות ואינפורמציה:
 oעיון במסמכים וקבלת מידע – עפ"י סעיף ) 140א( )א(
 oמועדי הישיבות – העברה ליום ג' במקום יום ד'
 oמילוי "דף הקשר" עם הנבחרים
 oאישור נסיעה לחו"ל
 oהודעת אברהם )בייגה( שוחט
 oהצעות לאיוש ועדות הרשות
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ראש העיר מתכבדת לפתוח את הישיבה החגיגית:
 .1ברכות
* ברכת כבוד הרב הראשי – יוסף אלבו,
* ברכת מר אבי הלר – הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים
* ברכת ראש העיר הנכנסת – גב' טלי פלוסקוב ,ולאחר מכן נושאת דבר ראש העיר.
 .2שבועת ראש העיר ,הגב' טלי פלוסקוב
חברי המליאה מוזמנים להישבע אמונים למדינה ולמועצה – כל חברי המליאה נשבעים.
 .3דבר ראשי הסיעות – ראשי הסיעות מוזמנים להביא את דברם:
אורון קליימן – צעירים למען ערד
בהחלט חג  ,אנחנו בפתחו של דף חדש בעיריית ערד אני מקווה לשיתוף פעולה למען ערד.
במהלך מערכת הבחירות הובטח על ידי צעירי ערד כי מלחמות פוליטיות לא יעכבו את תוכניות העירייה ואנו
מתכוונים להמשיך ולתמוך לטובת העיר ,עירינו זקוקה לשינוי בסדרי העדיפויות בתחום החינוך ,התרבות ,
הביטחון  ,אפשרויות ללימודים אקדמיים  ,מקומות עבודה והכנת תשתית לקליטת משפחות בעתיד.
אנו מבקשים להמנע ממאבקים פוליטיים ומחזקים את ידיה של טלי.
שלמה מונסונגו – מאמינים בערד
מברך את הרב אלבו ,אבי הלר ואת ראש העיר הנבחרת הגב' טלי פלוסקוב.
לצערי עברה עלינו עננה ששיבשה את החגיגיות ,תנועת מאמינים בערד מביעה את תמיכתה בראש העיר הנבחרת
ושואפת לשימת דגש על תחום החינוך ,קליטת משפחות חדשות לערד.
אנו מקווים שראש העיר תיקח נושאים אלה כפרויקט .מקווים ליציאה לדרך חדשה.
מאחל הצלחה לכולם.
משה אדרי – ראש סיעת הליכוד
כב' הרב הראשי אלבו וכבוד ראש העיר ,אבי הלר ,חברי המועצה הנכנסת ,חברי מועצה וותיקים ותושבים
יקרים ,אין זה חדש עבורי להצהיר על ה"אני מאמין" שלי .בטוחני כי כל אחד מהנוכחים נתן את משנתו במהלך
מערכת הבחירות שלטעמי הייתה הוגנת ,כבוד ראש העיר ,עשית זאת בגדול  ,כל הכבוד!
אין בכוונתי לחזור על דברים שנאמרו – מטרתנו היא ערד ואני שמח על שההנהגה חזרה לתושבי ערד.
אני מקווה שכל חבר מועצה יעשה הכל למען העיר.
טלי ,האחריות היא שלך ,חובת ההוכחה לשיתוף פעולה על ידך.
אני מתחייב גם בפני התושבים להיות לצידך בכל הכח ולא משנה היכן נשב בקואליציה או באופוזיציה.
לא ניתן שוועדה קרואה תחזור לערד אף פעם ובטח לא בקדנציה הקרובה ,אנחנו לצידך.
דודי אוחנונה -עשייה לערד
אני מאחל בשם הסיעה הצלחה לכב' ראש העיר ולחברי המועצה הנבחרים ומקווה לשיתוף פעולה.
אני מקווה כי כל מי שהתחייב לעשות למען ערד יעשה ויביא את העיר למקומות חדשים.
 .4מינוי סגנים וממלא מקום
ראש העיר מבקשת לאשר את מינויו של חבר המועצה מר מקסים אוקנין לסגן ומ"מ ראש העיר.
ראש העיר מדגישה בזאת כי התנאי לקבלת השכר הוא עדכון תקציבי ואישורו ע"י ועדת הכספים והמליאה,
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .1/2009ראש העיר מבקשת להאצילו מסמכויותיה בנושאי תברואה,
אחזקה וגינון.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה :
מליאת מועצת העיר אישרה את מינויו של חבר המועצה ,מר מקסים אוקנין ,כסגן וממלא מקום ראש העיר,
ללא שכר עד לעדכון התקציב ,אישור ועדת כספים והמליאה ,בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2009וכן
אישרה לו האצלת סמכויות בנושא תברואה ,אחזקה וגינון.
•

אישור מתן זכות חתימה למר מקסים אוקנין ,ממלא מקום וסגן ראש העיר ,בצירוף חתימתה של הגזברית
וחותמת העירייה ,בעת היעדרותה של ראש העיר.

נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מליאת מועצת העיר אישרה מתן זכות חתימה למר מקסים אוקנין ,ממלא מקום וסגן ראש העיר בצירוף
חתימתה של הגזברית ,וחותמת העירייה ,בעת היעדרותה של ראש העיר.
 .5איוש ועדות חובה
על מנת שלא להשבית את עבודת העירייה השוטפת ,מבקשים את חברי המליאה לאשר את ועדות חובה עפ"י
הרשימה שהוכנה.
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להלן הוועדות:
ועדת מכרזים
מקסים אוקנין
יצחק וייס
מרים שימן
נציג ליכוד
מייקון יהודה

-

יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר

ועדת כספים
מרים שימן
חיים מזרחי
יצחק וייס
אורון קליימן
נעמי מיצד
שלמה מונסונגו
נציג ליכוד

-

יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר

ועדת מל"ח
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
חיים מזרחי
נציג עשייה לערד

-

יו"ר
חבר
חבר
חבר

ועדת ביטחון
בני בן שושן
חיים מזרחי
שלמה מונסונגו

-

יו"ר
חבר
חבר

ועדה לענייני ביקורת
נציג ליכוד
חיים מזרחי
נציג עשייה לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדת הנחות
שלמה מונסונגו
יצחק וייס
מרים שימן
נציג עשייה לערד

-

יו"ר
חבר
חברה
חבר

ועדת בטיחות בדרכים
מיכאל טנפילוב
מייקון יהודה
נציג עשייה לערד

יו"ר
חבר
חבר

ועדה לקידום מעמד הילד
נעמי מיצד
מרים שימן
יהודה מייקון
שלמה מונסונגו
נציג ליכוד

יו"ר
חברה
חבר
חבר
חבר

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
יו"ר
אורון קליימן
חברה
נעמי מיצד
חבר
בני בן שושן
חבר
נציג עשייה לערד
ועדת חינוך
טלי פלוסקוב
נעמי מיצד
מייקון יהודה
יצחק וייס
נציג ליכוד

-

יו"ר
חברה
חבר
חבר
חבר
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ועדת משנה לתכנון ובנייה
טלי פלוסקוב
מקסים אוקנין
בני בן שושן
יצחק וייס
נציג ליכוד
נציג צעירים
נציג כבאות
נציג שר הפנים
נציג המשרד לאיכות הסביבה
נציג שר השיכון
נציג שר הבריאות
נציג משטרה
נציג משרד התחבורה
נציג משרד החקלאות
נציג רשות מנהל מקרקעי ישראל
אדריכל /מהנדס נציג משרד הפנים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

ועדה מקומית לתכנון ובנייה
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
יצחק וייס
שלמה מונסונגו
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי
נציג שר הפנים
נציג השר לאיכות הסביבה
נציג שר השיכון
נציג שר הבריאות
נציג משטרה
נציג משרד התחבורה
נציג משרד החקלאות
נציג רשות מנהל מקרקעי ישראל
אדריכל /מהנדס נציג משרד הפנים

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

ועדת איכות הסביבה
מייקון יהודה
מיכאל טנפילוב
שלמה מונסונגו
נציג עשייה לערד

-

יו"ר
חבר
חבר
חבר

וועדה מאבק בנגע הסמים המסוכנים
יו"ר
נעמי מיצד
חבר
מייקון יהודה
חבר
נציג עשייה לערד
ועדת קליטת עליה
מיכאל טנפילוב
מרים שימן
נציג עשייה לערד
נציג צעירים

-

יו"ר
חברה
חבר
חבר
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד

נגד

נמנע

דודי אוחנונה
דודו שי

-------

מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
החלטה:
מליאת מועצת העיר אישרה את הרכב וועדות החובה
.6

מינוי ראש העיר כחברת דירקטוריון של החברה הכלכלית

נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מליאת מועצת העיר אישרה את מינוי ראש העיר כחברת דירקטוריון של החברה הכלכלית.
 .7אופרת נבוקו במצדה  -אישור קריטריונים לחלוקת כרטיסי הופעה.
מוצע כי הכרטיסים לחזרה הגנרלית של אופרת "נבוקו" יחולקו בהתאם לקריטריונים שנקבעו ,לאחר
התייעצות עם ראש העיר ,המנכ"לית ,והיעוץ המשפטי כדלקמן:
•
•
•
•

לכל תושבי ערד בשיטת כל הקודם זוכה
מקסימום שני כרטיסים למשפחה ,בהצגת תעודת זהות.
בתנאי שיגיעו להופעה בהסעות ולא ברכבים פרטיים) ההסעה כרוכה בתשלום(.
עובדי עירייה ונציגי ציבור לא יוכלו לקבל כרטיסים אלו.
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מועצת העיר אישרה את הקריטריונים לחלוקת כרטיסים לחזרה הגנרלית של אופרת" נבוקו" פה אחד.
" .8עבודה נוספת"
בהתאם להוראות פקודת העיריות ,עובד עירייה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת אלא באישור ראש העיר
והמועצה .מתבקש אישור המועצה לעבודה נוספת.
• הערה – הבקשה מופיעה על כל פרטיה למעט שם העובד ,מטעמי צנעת הפרט.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מועצת העיר אישרה את הבקשה לעבודה נוספת פה אחד.
 .9שונות הודעות ואינפורמציה
א .עיון במסמכים וקבלת אינפורמציה – בהתאם לסעיף ) 140א'( )א'( פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים
לעיון ולבדיקה לפני כל חברי המועצה :עפ"י בקשה אל ראש העירייה .מובהר כי לא יוצא פנקס או מסמך
ממשמורת העירייה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העירייה.
ב .מועד ישיבות מועצה -עפ"י סעיף  6לתוספת השנייה לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,ישיבות המועצה אמורות
להתקיים ביום רביעי הראשון בכל חודש בשעה  .18:00מובאת כאן הצעה לשינוי המועד הקבוע הנ"ל ליום
שלישי הראשון בכל חודש ,בשעה  ,19:00בחדר הישיבות של העירייה " שאלר".
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נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מועצת העיר אישרה לקבוע המועד הקבוע הנ"ל ליום שלישי הראשון בכל חודש  ,בשעה  ,19:00בחדר
הישיבות של העירייה " שאלר".
ג .מילוי דף קשר על ידי חברי המועצה על מנת לקיים קשר ישיר ושוטף ,חברי המליאה מתבקשים למלא
ולהחזיר את דף הקשר.
ד .אישור נסיעה לחו"ל – חברי המועצה מתבקשים לאשר נסיעה לארה"ב של ראש העיר אשר הוזמנה ע"י קרן
רון לאודר לניו יורק לערב התרמה שהכנסותיו מוקדשות לעיר ערד ובמסגרתו יוצגו פרויקטים חינוכיים
ואחרים.
עלות הנסיעה כ ,$3500 -אישור ההוצאות יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי באוצר.
נערכה הצבעה:
בעד
טלי פלוסקוב
בני בן שושן
נעמי מיצד
מקסים אוקנין
מרים שימן
מיכאל טנפילוב
חיים מזרחי
אורון קליימן
יהודה מייקון
שלומה מונסונגו
יצחק וייס
משה אדרי
מתי רוז
דודי אוחנונה
דודו שי

נגד

נמנע

------

-------

החלטה:
מועצת העיר אישרה את נסיעתה של ראש העיר לאירוע התרמה.
ה .הודעת בייגה שוחט על היעדרותו מישיבת המועצה הראשונה -הוקראה הודעתו של מר אברהם בייגה
שוחט ,על היעדרותו מישיבת המועצה החגיגית ואיחוליו להצלחת המועצה והעיר.
ו .הוראה לעובדי העירייה -הוקרא מכתבה של המנכ"לית לעובדי העירייה ,והוסברה הסיבה להוצאתו.
ז .עידכונים
ראש העיר מדווחת על התקדמות בנושא כביש  – 31כרגע מתוקצבים לטובת הפרויקט  850מליון  ₪ע"י משרד
התחבורה.
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קיימת התנגדות של מועצת כסייפה המבקשים כניסה למועצה .היום התקיימה ישיבה בוועדה המחוזית
בסוגיה זו ,עדיין אין הסכמות והחלטות ,אך הוצעו שלוש חלופות לדרך גישה לכסייפה.
יש הבטחה כי ב 1 -באוקטובר יחלו העבודות בכביש ,כאשר החלק הראשון יהיה מהכיכר הראשית של העיר
לכיוון חוות אביר.העבודה על הכביש מתוכננת ל 36 -חודשים.
מרכז מסחרי – כרגע עובדים שני קבלנים במקביל על המזרקה ועל הכיכר .ניתן לקבלן אולטימטום של  3ימים
להצגת עבודה משופרת מהקיים ,לאחר  3ימים תתקבל החלטה באם להמשיך עבודתו או לסלקו מהאתר.באם
העבודה תאושר ,אמור הקבלן לסיים את העבודה תוך  3חודשים.
שיפוץ כבישים ותשתיות אזור תעשייה -עבודות התכנון הסתיימו והקבלן החל בקבלת אישורים לביצוע.
כאשר יכנס הקבלן לעבודה בפועל ,תיתכן אי נוחות באזור התעשייה ,אך בעתיד נוכל להנות מכניסה מכובדת
לרובע האומנים.
מרכז היסעים -תחנה מרכזית -לפני מספר חודשים "נחתך הסרט" .כרגע הפעלת התחנה במרכזית נמצאת
במחלוקת עם אחת מחברות התחבורה המעוניינת לתפעל את מרכז ההיסעים ,וזאת בניגוד לעמדת משרד
התחבורה .היועץ המשפטי של העירייה מטפל בנושא.
בחירות חוזרות בקלפי  21בתפוח פיס – עקב הגשת ערעור מטעם תנועת חי על תוצאות הבחירות ועפ"י החלטת
בית המשפט ,שר הפנים חתם על בחירות חוזרות למועצת העיר בלבד בקלפי הנ"ל והן תתקיימנה בתאריך 1
ביוני בתפוח פיס.
מאחלת הצלחה לכולם.
הישיבה ננעלה.

טלי פלוסקוב
ראש העירייה
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