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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  7.18מתאריך 3.7.18
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח ,סגן ראש העיר
מר מתי רוז ,סגן ראש העיר
מר קוסטיה קוצ'נוב ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
גב' ריקה צמח ,חברת מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
נוכחים:
רינה יוסף ,גזברית העירייה
מר יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
מר ולאד סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה

על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  4מתאריך  ,19.6.18פרוטוקול נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  4מתאריך .19.6.18
 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  ,11.6.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך .11.6.18
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת רווחה מתאריך  ,17.6.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך .17.6.18
 .4פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה  2/2018מתאריך  ,14.6.18לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.
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מועד פתיחת הישיבה 19:06
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה  :להזכירכם במהלך אוגוסט ספטמבר המועצה אישרה שלא
יתכנסו הישיבות מן המניין ,לאחר מכן יתחילו ישיבות הבחירות אז כמובן ניערך בהתאם.
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  4מתאריך  ,19.6.18פרוטוקול נשלח זה מכבר.
דודי אוחנונה  ,מ"מ וסגן ראש העירייה  :יש לי תיקון ,אני מבקש בסעיף  8בפרוטוקול לעדכן את
הסעיף במקום דיון בפתיחת תב"ר  1327זו טעות מדובר בהגדלת תב"ר  .1091המהות נשארת
אותה מהות ציוד וריהוט לביה"ס יעלים.
נערכה הצבעה:
בעד:

נגד:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב

עופר ארצי
יצחק וייס
משה קווס
אברהם ארנרייך
ברוך שלסר
ריקה צמח
מנו ביטמן

נמנעים:

עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :אתם יודעים שאתם עוצרים את השיפוצים של בתי הספר?
המשמעות היא שבראשון לספטמבר שנת הלימודים לא תפתח כסדרה ,אני רוצה שתדעו
לפרוטוקול שחברי המועצה מנו ביטמן ,עופר ארצי ,ריקה צמח מתנגדים לסיום השיפוצים בבתי
הספר והשלמת הבניה של המרכז לגיל הרך.
עופר ארצי ,חבר מועצה :בעבר הצבענו גם על פרויקט רעים ובסוף הסתבר שמשהו שם תקוע ,לא
עדכנת אותנו.
מנו ביטמן ,חבר מועצה :אני מבקש שירשם בפרוטוקול ,לאור זה שיש חוסר אמון משווע בין מה
שנאמר ע"י ראש העיר וסגנו ההצבעה שלי היא נגד .אני לא מאמין לכל מה שאומרים פה .לא
מאמין וצורה מוחלטת ואבסולוטית לכל מה שרשום בפרוטוקול ועדת כספים.
החלטה :מועצת העיר לא מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  4מתאריך .19.6.18
.2

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך .11.6.18
נערכה הצבעה:
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בעד:

נמנעים:

נגד:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
עופר ארצי
יצחק וייס
משה קווס
אברהם ארנרייך
ברוך שלסר
ריקה צמח
מנו ביטמן
החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך .11.6.18
.3

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת רווחה מתאריך .17.6.18
נערכה הצבעה:
נגד:

בעד:

נמנעים:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
עופר ארצי
יצחק וייס
משה קווס
אברהם ארנרייך
ברוך שלסר
ריקה צמח
מנו ביטמן
החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך .17.6.18
.4

פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה  2/2018מתאריך  ,14.6.18לידיעה!
מנו ביטמן ,חבר מועצה :אני פונה לגבי הבניה שבשכונות ,תכנון סביבתי ,נכחתי בחלק מהכנס הראשון
והיה חסר לי שם משהו שהוא בכותרת של המפגש ,אם תוכל להסביר ,לא דובר ולא הוזכר בכלל על 600
יחידות דיור.
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הפרויקט הזה הכותרת שלו היא תכנון סביבתי של ארבע שכונות ,מרכז מסחרי 600 ,יחידות דיור.

הישיבה ננעלה!

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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