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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה חגיגית של מליאת מועצת העיר לא מן המניין מתאריך 21.11.18
הישיבה התקיימה באולם אורון.
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר גבריאל רזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שרלינג ,חברת מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר אלכס ספוז'ניקוב ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מרים אלחדד ,מהנדסת העירייה
חסרים:
מר משה קווס
מר אברהם ארנרייך
מר משה אדרי
על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חברי המועצה.
 .2מינוי סגן ומ"מ ראש העיר בשכר:
בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה ,1975
ולפי הצעת ראש העירייה ממנה בזאת מועצת העיר את מר דודי אוחנונה לשמש כסגן ראש העירייה
וממלא מקומו בשכר.
א .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,
 1975ראש העירייה מודיע בזאת על החלטתו ומועצת העיר מאשרת את החלטת ראש העירייה
בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה כדלקמן:
ב .לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
ג .לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
ד .האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
ה .סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר בשיעור של 100%
מהשכר הקבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות
מקומית ולסגניו בשכר.
מצ"ב חו"ד גזברית העירייה.
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הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
התשל"ה  ,1975ולפי הצעת ראש העירייה ,מועצת העיר מאשרת בזאת את בחירתו של מר דודי
אוחנונה לסגן וממלא מקום ראש העירייה בשכר ,וכן מאשרת את החלטת ראש העירייה כדלקמן:
א .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,
 1975את החלטת ראש העיר העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום
ראש העירייה מר דודי אוחנונה כדלקמן:
ב .לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
ג .לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
ד .האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
ה .סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר בשיעור של 100%
מהשכר קבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות
מקומית ולסגניו בשכר.
 .3מינוי סגן ראש העיר בתואר )ללא שכר(
בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה ,1975
בוחרת בזאת מועצת העיר את מר גבריאל ריזינשוילי לשמש כסגן ראש העירייה בתואר )ללא שכר(.
א .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה
 .1975ראש העירייה מאציל לסגן ראש )בתואר( העיר מר גבריאל ריזינשוילי את כל סמכויותיו
כמחזיק תיק ספורט.
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
תשל"ה  ,1975בוחרת בזאת מועצת העיר את מר גבריאל ריזינשוילי לשמש כסגן ראש העירייה בתואר
)ללא שכר (.
א .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה ,1975
מאשרת המועצה את האצלת כל סמכויותיו של ראש העירייה כמחזיק תיק הספורט לסגן ראש
העיר )בתואר( מר גבריאל ריזינשוילי.
 .4ברכות :
א .ברכת ראש העיר.
ב .ברכת רב העיר.
 .5בהתאם לבקשת ראש העירייה ובהתאם לסעיף 6א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[
מתבקשת המועצה לאשר כי ישיבות המועצה תתקיימנה כל יום שלישי הראשון בכל חודש בשעה
.19:00
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת כי ישיבות המועצה תתקיימנה כל יום שלישי הראשון בחודש
בשעה .19:00
 .6אישור המועצה לאיוש הרכב וועדות המועצה המצ"ב:
איוש ועדות חובה שנת 2018
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ועדת מכרזים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
ועדת כספים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציגת העירייה
ועדת ביטחון
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג משטרה
נציג שר הביטחון
נציג שר החינוך
ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
נציגת עירייה

פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
סיון כהן אביטן
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהל המחלקה הרלוונטית

דודי אוחנונה
עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
גזברית העירייה ,רינה יוסף

ניסן בן חמו
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
משה אדרי
נציג/ה ישראל ביתנו
עוזי שמילה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
קב"ט ,ליאור הירש
מנהלת המוקד ,מעיין ויצמן
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
מפקד תחנת ערד

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהלת מח' רווחה ,עליזה בראון
מנהלת מח' הגביה ,נטלי זילחה
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נציגת עירייה
ועדת חינוך
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת התיכון
נציגת מנהלי בי"ס יסודי
נציג ועד הורים
נציג יו"ר מועצת תלמידים עירוני
משקיפה פרויקט להב"ה
נציג ציבור
ועדת משנה לבניין ערים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר/ה
חבר
חברה
נציג משרד השיכון
נציג משרד האוצר
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
נציג ר.מ.י
נציגת משרד הבריאות
נציג רשות העתיקות
נציג משטרת ישראל
נציגת המשרד להגנת הסביבה
סיירת ירוקה
מעיינות הדרום
חברה כלכלית
יועץ משפטי לוועדה
מהנדסת ומזכירת הוועדה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
מבקר הוועדה
נציג משרד התחבורה

מנהלת מדור הנחות ,שוש שמילוביץ
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
טל צחי
דורון אורגיל
משה אדרי
מנהלת מח' החינוך  ,אורנה אלישע
רונית ז'נו ,מנהלת תיכון אורט ערד
סיגל שריקי ,מנהלת ביה"ס יעלים עופרים
אלי סרקוסטי
אלעד כהן
ליליה שיגול
אסף היימן

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
דורון אורגיל
נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג

מאהר מסעוד
דוד עזרזר
פרלמן אסף
טלי כפיר
ניר פארן
רס"מ ניסים בטיט
גקר אירית
אשר יוסף
אייל עמרם
מנכ"לית ,לילי שפי
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהל מחלקת תברואה ,שמוליק אורן
בטיחות וגהות ,ליאור הירש
מחלקת ביצוע ,מוטי קורוב
מחלקת אחזקה ,מיכאל שריקי
מדור תנועה ,מוקי דור
מבקר העירייה ,שי אהרונוף
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מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
פלורי שטרלינג
חבר מועצה
סיון כהן אביטן
חבר מועצה
טל צחי
חבר מועצה
דורון אורגיל
חבר מועצה
עוזי שמילה
חבר מועצה
גבריאל ריזינשוולי
חבר מועצה
אלכסיי ספוזניקוב
חבר מועצה
דיאנה גיטיס
חבר מועצה
משה קווס
חבר מועצה
אברהם ארנרייך
חברת מועצה
ברוך שלסר
חברת מועצה
יצחק ויס
חבר מועצה
משה אדרי
חבר מועצה
נציגי עירייה ומשרדים ממשלתיים ,תואם את ועדת משנה לתכנון ובניה

ועדת בטיחות בדרכים ותנועה
יו"ר
חבר
חבר
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
נציג משטרה
נציג מטרופולין
נציג הרשות לבטיחות בדרכים
נציג שר התחבורה

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
סיון כהן אביטן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
אחראי תנועה ,מוקי דור
איצקוביץ פרץ
אזברגה סאקר
צביקה אלעזרי
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ועדת מל"ח
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
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עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
גזברית ,רינה יוסף
דובר ,יהושוע אשכנזי
קב"ט העירייה ,ליאור הירש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
ממונה בטיחות ,אימי אידל
איילה גובר אברהמי ,מנהלת איכות הסביבה
אורלי מילר ,נציגת איכות הסביבה
מיכאל שריקי ,מנהל מכלול הנדסה
מוסא אלכרישאת ,מנהל מחלקת גינון
דנית גלעד ,מזכירת הוועדה
אורנה בן יהודה ,מנהלת מכלול מנהל כללי
אורנה אלישע ,מנהלת מכלול חינוך
מעיין ויצמן שטרית ,מנהלת מכלול מידע לציבור
עליזה בראון ,מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה
אסף שמולביץ ,מנהלת מחשוב
מרים אלחדד ,נציגת שיכון/הנדסה
מוטי קורוב ,נציג שיכון
סופיה שקלרניק ,מנהלת השפ"ח
יפית ארבל ,מכלול חינוך -גני ילדים
חדוה ניפרבסקי ,מנהלת מכלול לוגיסטיקה
יו"ר ועדת פס"ח ,ליאת בן זיקרי
ניצן הרגס ,נציג תחבורה
שמואל אורן ,נציג תברואה
חננאל מגד ,אחראית מתנדבים ברווחה
ארקדי לבצ'נסקי ,נציג חשמל
אנה סנדלר ,תיירות
מינה שטרית ,מנהלת סניף את"ד
מתן גולדפרב ,קב"ט מוסדות חינוך
אמי אידל ,ממונה בטיחות
דוד בן נעים ,נציג חשמל מח' ביצוע
אלי שגיא ,יחידת החילוץ ערד
רס"ר דוד עזרזר ,כיבוי אש
זיו שפירא ,מד"א
רס"ן שמעיה ברקוביץ ,יקל"ר )יחידת קישור לערד(
אבי עמר ,סמנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום
יוסי ביטון ,מנהל פרויקטים וחירום ,מעיינות הדרום
רס"מ ניסים בטיט ,נציג משטרה רמש"ק ק.אגם
אחראי מוסדות חינוך ורכז רישוי נציג המשטרה
עזריאל שטרלינג
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ועדת לאיכות הסביבה
יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ארגון ארצי )רט"ג(
נציגת השר לאיכות הסביבה
נציגת עירייה
נציג היחידה לאיכות הסביבה

סיון כהן אביטן
נציג ישראל ביתנו
טל צחי
משה אדרי
עופר קינדל
ד"ר שרית עוקד
עודד צעירי
רננה אילן
מנהלת איכות הסביבה ,איילה גובר אברהמי
בהתאם לנושא

ועדה לענייני ביקורת
יו"ר
חבר
חברה

נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
נציג ישראל ביתנו

ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער
נציג סיעת חי
יו"ר
טל צחי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
מנהלת מחלקת החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
מנהלת מחלקת הרווחה  ,עליזה בראון
נציגת עירייה
חינוך
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים חינוך
חינוך
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית אלעד כהן
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועה הנוער
נציג ארגון התנדבותי ,קידום ילדים ונוער רכז צמרת
ועדה למיגור אלימות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
נציג משטרה
נציג ציבור
נציגת העירייה

עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהל אגף פיקוח  ,לאוניד חזן
מנהל ביטחון ,ליאור הירש
מנהלת רווחה ויועצת לעניינים ותיקים ,עליזה בראון
מאיר חדד
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
מעיין ויצמן
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הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
נציג/ת ישראל ביתנו
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
ועדת קליטת עליה
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציגת ציבור
נציג הרשות למלחמה בסמים
ועדת בחירת עובדים בכירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציג משרד הפנים
משקיף
משקיפה

נציג ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
מנהלת מחלקת אירועים וקליטה ,מרינה גליזר

משה אדרי
נציג סיעת חי
טל צחי
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
מנהלת תיכון אורט ,רונית ז'נו

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
בהתאם לתפקיד הנדרש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
מנהלת משאבי אנוש ,אורנה בן יהודה

איוש ועדות רשות :
הועדה לענייני ספורט
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
נציג רשות

גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת חי
עוזי שמילה
אוריאל אלחיאני
נתנאל גרסיה
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

8

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

הועדה לענייני תרבות
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
נציג רשות

נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
נציג סיעת ליכוד
פלורי שטרלינג
אוריאל אלחיאני
דודו שי
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

ועדת רווחה ,שירותים חברתיים ובריאות
נציג סיעת חי
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג ישראל ביתנו
חבר
דורון אורגיל
חבר
דודו שי
חבר
נאוה עזרזר
נציגת ציבור
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
נציגת עירייה
ועדת נוער וצעירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור

טל צחי
עוזי שמילה
נציג סיעת חי
גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת ליכוד
ניסים ז'נו
אוריאל אלחיאני

ועדת מלגות והנחות בחינוך
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה

דורון אורגיל
עוזי שמילה
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנהלת מחלקת החינוך ,אורנה אלישע
מחלקת החינוך ,אושרית לנצ'נר

ועדת שמות
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר

עו"ד ניסן בן חמו
ישראל ביתנו
פלורי שטרלינג
סיעת חי
סיעת חי

הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את איוש הרכב וועדות המועצה בהתאם למצ"ב:
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איוש ועדות חובה שנת 2018
ועדת מכרזים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
ועדת כספים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציגת העירייה
ועדת ביטחון
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג משטרה
נציג שר הביטחון
נציג שר החינוך

פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
סיון כהן אביטן
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהל המחלקה הרלוונטית

דודי אוחנונה
עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
גזברית העירייה ,רינה יוסף

ניסן בן חמו
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
משה אדרי
נציג/ה ישראל ביתנו
עוזי שמילה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
קב"ט ,ליאור הירש
מנהלת המוקד ,מעיין ויצמן
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
מפקד תחנת ערד
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ועדת חינוך
ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג סיעת חי
חבר
טל צחי
חבר
דורון אורגיל
חבר
משה אדרי
חבר
מנהלת מח' החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
רונית ז'נו ,מנהלת תיכון אורט ערד
נציגת התיכון
סיגל שריקי ,מנהלת ביה"ס יעלים עופרים
נציגת מנהלי בי"ס יסודי
אלי סרקוסטי
נציג ועד הורים
נציג יו"ר מועצת תלמידים עירוני אלעד כהן
ליליה שיגול
משקיפה פרויקט להב"ה
אסף היימן
נציג ציבור
ועדת משנה לבניין ערים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר/ה
חבר
חברה
נציג משרד השיכון
נציג משרד האוצר
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
נציג ר.מ.י
נציגת משרד הבריאות
נציג רשות העתיקות
נציג משטרת ישראל
נציגת המשרד להגנת הסביבה
סיירת ירוקה
מעיינות הדרום
חברה כלכלית
יועץ משפטי לוועדה
מהנדסת ומזכירת הוועדה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
מבקר הוועדה
נציג משרד התחבורה

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
דורון אורגיל
נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג

מאהר מסעוד
דוד עזרזר
פרלמן אסף
טלי כפיר
ניר פארן
רס"מ ניסים בטיט
גקר אירית
אשר יוסף
אייל עמרם
מנכ"לית ,לילי שפי
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהל מחלקת תברואה ,שמוליק אורן
בטיחות וגהות ,ליאור הירש
מחלקת ביצוע ,מוטי קורוב
מחלקת אחזקה ,מיכאל שריקי
מדור תנועה ,מוקי דור
מבקר העירייה ,שי אהרונוף
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ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהלת מח' רווחה ,עליזה בראון
מנהלת מח' הגביה ,נטלי זילחה
מנהלת מדור הנחות ,שוש שמילוביץ

מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
פלורי שטרלינג
חבר מועצה
סיון כהן אביטן
חבר מועצה
טל צחי
חבר מועצה
דורון אורגיל
חבר מועצה
עוזי שמילה
חבר מועצה
גבריאל ריזינשוולי
חבר מועצה
אלכסיי ספוזניקוב
חבר מועצה
דיאנה גיטיס
חבר מועצה
משה קווס
חבר מועצה
אברהם ארנרייך
חברת מועצה
ברוך שלסר
חברת מועצה
יצחק ויס
חבר מועצה
משה אדרי
חבר מועצה
נציגי עירייה ומשרדים ממשלתיים ,תואם את ועדת משנה לתכנון ובניה
ועדת בטיחות בדרכים ותנועה
יו"ר
חבר
חבר
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
נציג משטרה
נציג מטרופולין
נציג הרשות לבטיחות בדרכים
נציג שר התחבורה

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
סיון כהן אביטן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
אחראי תנועה ,מוקי דור
איצקוביץ פרץ
אזברגה סאקר
צביקה אלעזרי
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ועדת מל"ח
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
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עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
גזברית ,רינה יוסף
דובר ,יהושוע אשכנזי
קב"ט העירייה ,ליאור הירש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
ממונה בטיחות ,אימי אידל
איילה גובר אברהמי ,מנהלת איכות הסביבה
אורלי מילר ,נציגת איכות הסביבה
מיכאל שריקי ,מנהל מכלול הנדסה
מוסא אלכרישאת ,מנהל מחלקת גינון
דנית גלעד ,מזכירת הוועדה
אורנה בן יהודה ,מנהלת מכלול מנהל כללי
אורנה אלישע ,מנהלת מכלול חינוך
מעיין ויצמן שטרית ,מנהלת מכלול מידע לציבור
עליזה בראון ,מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה
אסף שמולביץ ,מנהלת מחשוב
מרים אלחדד ,נציגת שיכון/הנדסה
מוטי קורוב ,נציג שיכון
סופיה שקלרניק ,מנהלת השפ"ח
יפית ארבל ,מכלול חינוך -גני ילדים
חדוה ניפרבסקי ,מנהלת מכלול לוגיסטיקה
יו"ר ועדת פס"ח ,ליאת בן זיקרי
ניצן הרגס ,נציג תחבורה
שמואל אורן ,נציג תברואה
חננאל מגד ,אחראית מתנדבים ברווחה
ארקדי לבצ'נסקי ,נציג חשמל
אנה סנדלר ,תיירות
מינה שטרית ,מנהלת סניף את"ד
מתן גולדפרב ,קב"ט מוסדות חינוך
אמי אידל ,ממונה בטיחות
דוד בן נעים ,נציג חשמל מח' ביצוע
אלי שגיא ,יחידת החילוץ ערד
רס"ר דוד עזרזר ,כיבוי אש
זיו שפירא ,מד"א
רס"ן שמעיה ברקוביץ ,יקל"ר )יחידת קישור לערד(
אבי עמר ,סמנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום
יוסי ביטון ,מנהל פרויקטים וחירום ,מעיינות הדרום
רס"מ ניסים בטיט ,נציג משטרה רמש"ק ק.אגם
אחראי מוסדות חינוך ורכז רישוי נציג המשטרה
עזריאל שטרלינג
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ועדת לאיכות הסביבה
יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ארגון ארצי )רט"ג(
נציגת השר לאיכות הסביבה
נציגת עירייה
נציג היחידה לאיכות הסביבה

סיון כהן אביטן
נציג ישראל ביתנו
טל צחי
משה אדרי
עופר קינדל
ד"ר שרית עוקד
עודד צעירי
רננה אילן
מנהלת איכות הסביבה ,איילה גובר אברהמי
בהתאם לנושא

ועדה לענייני ביקורת
יו"ר
חבר
חברה

נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
נציג ישראל ביתנו

ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער
נציג סיעת חי
יו"ר
טל צחי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
מנהלת מחלקת החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
מנהלת מחלקת הרווחה  ,עליזה בראון
נציגת עירייה
חינוך
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים חינוך
חינוך
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית אלעד כהן
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועה הנוער
נציג ארגון התנדבותי ,קידום ילדים ונוער רכז צמרת
ועדה למיגור אלימות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
נציג משטרה
נציג ציבור
נציגת העירייה

עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהל אגף פיקוח  ,לאוניד חזן
מנהל ביטחון ,ליאור הירש
מנהלת רווחה ויועצת לעניינים ותיקים ,עליזה בראון
מאיר חדד
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
מעיין ויצמן
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הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
נציג/ת ישראל ביתנו
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
ועדת קליטת עליה
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציגת ציבור
נציג הרשות למלחמה בסמים
ועדת בחירת עובדים בכירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציג משרד הפנים
משקיף
משקיפה

נציג ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
מנהלת מחלקת אירועים וקליטה ,מרינה גליזר

משה אדרי
נציג סיעת חי
טל צחי
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
מנהלת תיכון אורט ,רונית ז'נו

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
בהתאם לתפקיד הנדרש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
מנהלת משאבי אנוש ,אורנה בן יהודה

איוש ועדות רשות :
הועדה לענייני ספורט
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
נציג רשות

גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת חי
עוזי שמילה
אוריאל אלחיאני
נתנאל גרסיה
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי
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הועדה לענייני תרבות
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
נציג רשות

נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
נציג סיעת ליכוד
פלורי שטרלינג
אוריאל אלחיאני
דודו שי
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

ועדת רווחה ,שירותים חברתיים ובריאות
נציג סיעת חי
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג ישראל ביתנו
חבר
דורון אורגיל
חבר
דודו שי
חבר
נאוה עזרזר
נציגת ציבור
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
נציגת עירייה
ועדת נוער וצעירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור

טל צחי
עוזי שמילה
נציג סיעת חי
גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת ליכוד
ניסים ז'נו
אוריאל אלחיאני

ועדת מלגות והנחות בחינוך
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה

דורון אורגיל
עוזי שמילה
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנהלת מחלקת החינוך ,אורנה אלישע
מחלקת החינוך ,אושרית לנצ'נר

ועדת שמות
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר

עו"ד ניסן בן חמו
ישראל ביתנו
פלורי שטרלינג
סיעת חי
סיעת חי
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 .7אישור המועצה להרכב דירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
דירקטוריון החברה הכלכלית
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ח"י(
נציג/ת אופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
איילה גובר אברהמי
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת ציבור
עפרה חן
נציג ציבור
מיכה שרביט
נציגת ציבור
יעל חורב
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הרכב דירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
דירקטוריון החברה הכלכלית
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ח"י(
נציג/ת אופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
איילה גובר אברהמי
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת ציבור
עפרה חן
נציג ציבור
מיכה שרביט
נציגת ציבור
יעל חורב
 .8אישור המועצה להרכב דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד ,להלן ההרכב:
דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ערד ביתנו(
נציג/ת האופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת העירייה
ימית לוי
נציגת תעשיינים
נעמה גנור
נציג תעשיינים
אשר בן ארי
נציגת ציבור
יעל חורב
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד ,בהתאם
להרכב המצ"ב:
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דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ערד ביתנו(
נציג/ת האופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת העירייה
ימית לוי
נציגת התעשיינים
נעמה גנור
נציג תעשיינים
אשר בן ארי
נציגת ציבור
יעל חורב
 .9בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ,אישור
המועצה למינויה ושכרה של גב' ענת אמר – מנהלת לשכת ראש העיר במשרת אמון ב 40 % -משכר
מנכ"ל.
מצ"ב חוזה ההעסקה עליו חתומה העובדת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה ושכרה של גב' ענת אמר מנהלת לשכת ראש העיר
במשרת אמון ב 40 % -משכר מנכ"ל.
 .10בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ,אישור
המועצה למינויה ושכרה של גב' לנה קבסנבסקי – עוזרת מ"מ וסגן ראש העירייה במשרת אמון
ב 20 % -משכר מנכ"ל ,לטובת טיפול בעולים חדשים.
מצ"ב חוזה ההעסקה עליו חתומה העובדת.
הצעת החלטה :בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון מקומי במשרד
הפנים ,מועצת העיר מאשרת את מינויה ושכרה של גב' לנה קבסנבסקי – עוזרת מ"מ וסגן ראש
העירייה במשרת אמון ב 20 % -משכר מנכ"ל ,לטובת טיפול בעולים חדשים.
 .11בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה ,1975
ראש העירייה מודיע על החלטתו ומועצת העיר מאשרת את החלטתו בדבר אצילת סמכותו הקבועה
בסעיף  324לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,לחתום על תעודת תשלום חובות לעירייה לעובדות הבאות:
זילחה נטלי ת.ז200018265 .
מלכה גודין ת.ז014492599 .
הדס אברהם ת.ז034129841 .
טלי קרמר ת.ז028475754 .
מרינה קיידנובסקי ת.ז.316813336 .
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את החלטתו של ראש העיר בדבר אצילת סמכותו הקבועה
בסעיף  324לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,לחתום על תעודת תשלום חובות לעירייה לעובדות הבאות:
זילחה נטלי ת.ז200018265 .
מלכה גודין ת.ז014492599 .
הדס אברהם ת.ז034129841 .
טלי קרמר ת.ז028475754 .
מרינה קיידנובסקי ת.ז.316813336 .
 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  9/2018מתאריך  ,27.8.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  9/2018מתאריך .27.8.18
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 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  10/2018מתאריך  ,08.10.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  10/2018מתאריך .08.10.18
 .14אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  11/2018מתאריך  ,19.11.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  11/2018מתאריך .19.11.18
 .15אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מקומית מספר  3מיום  ,28.8.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מספר  3מיום .28.8.18
 .16לצורך אסדרת אשכול נגב מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות ,אישור המועצה למינויו של ראש
העירייה עו"ד ניסן בן חמו כנציג הרשות במועצת האשכול.
הצעת החלטה :אישור המועצה למינוי של ראש העירייה עו"ד ניסן בן חמו כנציג הרשות במועצת
האשכול.
 .17אישור המועצה לביצוע התקשרות לעריכת ביטוח למסלול המוטורי ללא מכרז ,בהתאם לתקנה )22ח(
לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
התקשרות תבוצע לאחר ניהול מו"מ עם המציעים פוטנציאלים ע"י ועדת השלושה )מנכ"ל ,גזבר
ויועמ"ש(
הצעת החלטה :אישור המועצה לביצוע התקשרות לעריכת ביטוח למסלול המוטורי ללא מכרז,
בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא
תביא תועלת .התקשרות תבוצע לאחר ניהול מו"מ עם המציעים פוטנציאלים ע"י ועדת השלושה
)מנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש(
 .18אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות )תבחינים לקבלת תמיכות לשנת  (2019מתאריך .13.11.18
מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  13.11.18תבחינים
לקבלת תמיכות לשנת .2019

מועד תחילת הישיבה 20:13
.1
.2

א.
ב.
ג.
ד.

הצהרת אמונים של חברי המועצה.
מינוי סגן ומ"מ ראש העיר בשכר:
בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה
 ,1975ולפי הצעת ראש העירייה ממנה בזאת מועצת העיר את מר דודי אוחנונה לשמש כסגן ראש
העירייה וממלא מקומו בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,
 1975ראש העירייה מודיע בזאת על החלטתו ומועצת העיר מאשרת את החלטת ראש העירייה
בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה כדלקמן:
לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
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ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר בשיעור של 100%
מהשכר הקבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות
מקומית ולסגניו בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה,
 1975את החלטת ראש העיר העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום
ראש העירייה מר דודי אוחנונה כדלקמן:
לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר בשיעור של 100%
מהשכר קבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות
מקומית ולסגניו בשכר.

עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי
בהתאם לחוזר מיוחד לנבחרי ציבור  ,4/2017אבקש להביא בפני מליאת מועצת העיר את חוות דעתי
בעניין מינויו של מר דוד אוחנונה כסגן ומ"מ ראש העירייה בשכר.
אין מניעה משפטית למינוי המבוקש ,ואין במינוי המבוקש חריגה או סטייה מהוראות הנוהל .כמו כן
המועצה האצילה לסגן סמכויות כדין.
נערכה הצבעה :
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
אלכס ספוז'ניקוב
דיאנה גיטיס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

20

לשכת ראש העיר

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

החלטה :מועצת העיר מאשרת בזאת את בחירתו של מר דודי אוחנונה לסגן וממלא
מקום ראש העירייה בשכר ,וכן מאשרת את החלטת ראש העירייה כדלקמן:
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
א.
וכהונתם( התשל"ה 1975 ,ראש העירייה מודיע בזאת על החלטתו ומועצת
העיר מאשרת את החלטת ראש העירייה בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה
לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה כדלקמן:
לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
ב.
לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
ג.
האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
ד.
סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר
ה.
בשיעור של  100%מהשכר הקבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי
שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר.
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
ו.
וכהונתם( התשל"ה 1975 ,את החלטת ראש העיר העירייה בדבר אצילת
סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה
כדלקמן:
לחתום בשם ובמקום ראש העירייה.
ז.
לשמש כמחזיק תיק כספים ומחזיק תיק תברואה.
ח.
האצלת כל סמכויות ראש העירייה בנושאי כספים ותברואה.
ט.
סגן וממלא מקום ראש העירייה מר דודי אוחנונה יהיה זכאי לקבל שכר
י.
בשיעור של  100%מהשכר קבוע לסגן בהתאם לסעיף ) 15א() (1לחוק ולתנאי
שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר.
 .3מינוי סגן ראש העיר בתואר )ללא שכר(
א .בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה
 ,1975בוחרת בזאת מועצת העיר את מר גבריאל ריזינשוילי לשמש כסגן ראש העירייה
בתואר )ללא שכר(.
ב .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה
 .1975ראש העירייה מאציל לסגן ראש )בתואר( העיר מר גבריאל ריזינשוילי את כל
סמכויותיו כמחזיק תיק ספורט.
עו"ד חיים שימן – היועץ המשפטי
בהתאם לאותו חוזר מיוחד לנבחרי ציבור  ,4/2017אבקש להביא בפני מליאת מועצת העיר
את חוות דעתי בעניין מינויו של מר גבריאל ריזינשוילי כסגן ראש העירייה בתואר.
אין מניעה משפטית למינוי המבוקש ,ואין במינוי המבוקש חריגה או סטייה מהוראות הנוהל.

נערכה הצבעה:
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בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
אלכס ספוז'ניקוב
דיאנה גיטיס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

החלטה:
א .בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה ,1975
בוחרת בזאת מועצת העיר את מר גבריאל ריזינשוילי לשמש כסגן ראש העירייה בתואר )ללא שכר (.
ב .בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה ,1975
מאשרת המועצה את האצלת כל סמכויותיו של ראש העירייה כמחזיק תיק הספורט לסגן ראש העיר
)בתואר( מר גבריאל ריזינשוילי.
 .4ברכות :
ברכת ראש העיר.
מכובדיי,
חברי מועצת העיר,
תושבים יקרים,
קהל נכבד.
אני גאה לפתוח פרק נוסף בהיסטוריה של ערד ,בערב מרגש זה מתכנסת מועצת העיר ה –  12לישיבתה
הראשונה .בראשית דברי אני מבקש לברך את חברי המועצה הוותיקים שממשיכים לשאת בנטל העשייה ,את
חברי המועצה החדשים המצטרפים היום לעשייה הציבורית וכמו כן להודות לחברי המועצה היוצאים – סגן
ראש העיר היוצא אלי מצליח ,מתי רוז ,חיים מזרחי ,קונסטנטין קוצ'נוב ,מנו ביטמן ,עופר ארצי ,ולד
סנדלרסקי וריקה צמח על שירותם הציבורי.
ערד היא מקום קטן בו כולם מכירים את כולם ,מהשכונה ,מהעבודה והלימודים המשותפים .אבל הרשו לי
לומר לכם ,חברי חברי המועצה ,שלא נבחרנו בגלל ההיכרות החברית הזו .התושבים בחרו בנו בזכות האמונה
ביכולתנו לקדם את העיר .עתה הם מצפים מאיתנו לעבוד קשה ,ליזום ,לנהוג באחריות ולהנהיג ולהוכיח להם
כי אכן שווה לחיות בערד .עכשיו חובת ההוכחה היא עלייכם ועליי ,ביחד ולחוד ,אני מאמין שנדע לשלב כוחות
למען ערד ונמשיך בעשייה הגדולה.
אך גם למי שיבחרו בדרך פוליטית שונה ,אני מבטיח שנדע לפעול יחדיו בכבוד הדדי למען בוחרינו .נדע לדאוג
לרווחתו של כל תושב בכל מגזר ללא הבדלי אמונה ואורח חיים כפי שעשינו עד כה .אנחנו מביטים אל העתיד
ונפעל למענו יחדיו.
תושבים יקרים,
לפני  21יום בדיוק הענקתם לי באופן מובהק את המנדט להמשיך להוביל את העיר .אני גאה ומודה על האמון
המחודש שנתתם בי ובחברי ויחד נמשיך לשרת את העיר במוטיבציה גבוהה ,ביצירתיות ואחריות אישית כפי
שפעלנו בשלוש השנים האחרונות .יחד עם חבריי להנהלת העיר ועובדי העירייה כולם יצרנו תנופה גדולה בעיר.
יצרנו דרך ,בנינו תכניות עבודה ,ייצבנו את התקציב העירוני ,ביצענו עשרות פרויקטים ברחבי העיר ,שיפרנו
את מצב התעסוקה ובראש ובראשונה החזרנו לעצמנו את הגאווה ואת האמונה בעיר המדהימה שלנו.
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למרות ההישגים הרבים ,אנחנו רחוקים מלנוח על זרי ההצלחה.
תכנית העבודה לזמן הקרוב כוללת מספר מטרות בהתאם לחזון העירוני שלנו שעוד יוצג בהמשך:
בשנה הקרובה נתמקד בסיום כל הפרויקטים שכבר החלו כמו טיילת מואב ,פארק יהושפט ,המרכז לגיל הרך,
שיקום מוסדות החינוך ,שיפוץ המתנ"ס ,הקונסרבטוריון ואולם אורון .לאחר שנשלים את המשימות האלה
נצא לקראת פרויקטים עירוניים חדשים.
בהתאם לחזון העירוני ,אנחנו נמשיך לחתור לעצמאות כלכלית עם תקציב עירייה ריאלי ויצירת נכסים
עירוניים מניבים כגון המסלול המוטורי ופיתוח משאבי אנרגיה מתחדשת ובעתיד ערד תהפוך לעיר הראשונה
בישראל שמספקת לעצמה את כל צרכי האנרגיה מאנרגיות מתחדשות.
ברור לי שאתגרים לא פשוטים עדיין מצפים לנו ולפנינו עבודה רבה .אני כן יכול להתחייב ולהבטיח שנמשיך
לשנות סדרי עדיפויות לטובת התושבים ,נמשיך להקדיש תשומת לב לסדר היום העירוני ונפעל בעוצמה,
בשיקול דעת ואחריות ציבורית .בדיוק בהתאם לדרך שהתווינו לעצמנו.
אנחנו נמשיך בקדנציה הקרובה במדיניות של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות העירוניות .תהליך כזה למשל,
החל לאחרונה בתכנון ההתחדשות העירונית בו השתתפו עשרות תושבים .על פי מדיניות זו נערכו מספר רב של
מפגשים עם תושבים בנושאים שונים במסגרת מדיניות הדלת הפתוחה ,מפגשים עם ועדי בתים ,מפגשים עם
תושבי השכונות השונות וכל זאת על מנת לשמוע את רצון התושבים .כחלק מאותם תהליכי שיתוף ציבור,
אנחנו נמשיך עם מדיניות השקיפות של עבודת העירייה היינו הראשונים לשדר את ישיבות המליאה בשידור
ישיר ונמשיך לדווח ולעדכן בשקיפות מלאה על כל מה שקורה בעיר.
תושבים יקרים,
גם לכם יש משימה חשובה .אני מבקש שתרימו ראש ותנו מבט גאה מול העולם שבחוץ .היכולת להצעיד את
ערד קדימה תלויה רבות באמונה שלכם .כשאנחנו יודעים להעריך את הטוב שיש לנו כאן אז בכל המדינה
יודעים להעריך זאת ,כי האווירה הטובה בעיר ,מעצבת את חיינו ,משנה תדמיות ,מפריחה את הכלכלה ומשנה
מציאות .אז בואו נראה לכולם כמה יופי יש בעיר הזו.
כיום ,ענף התיירות נמצא בצמיחה עם ביקושי שיא לקרקעות לתיירות ,מערכת החינוך מגיעה להישגים
מרשימים והשנה אנחנו מועמדים לפרס חינוך ארצי ,מפעלים חדשים שהוקמו ועוד יזמים חדשים המגלים את
ערד .והנה ,גם התקשורת הארצית מגלה את ערד וכיום אנו זוכים לסיקור חיובי על הישגים עירוניים ,על
מסלולי הטיול בערד ,האטרקציות התרבותיות שבה ,המסלול המוטורי ,הפיתוח העירוני ועל חזרתן של
משפחות צעירות להתגורר בעיר.
כן ,בשלוש השנים האחרונות הצלחנו לסובב את ההגה .ערד חזרה להיות אלטרנטיבה ראויה עבור משפחות
צעירות ,בזכות המגוון החינוכי ,הפעילויות החברתיות ,אירועי התרבות הרבים והנוחות הכלכלית היחסית,
שמשתלבת היטב ביתרונותיה של ערד .אני מאמין בכם ,בהנהלת העיר ובחברי מועצת העיר ולכן אני יודע
שבזכות כל האנשים שכאן נמשיך להצעיד את ערד קדימה.
לסיום,
אני מאחל לכולנו ,לכל מי שנמצא כאן סביב השולחן ,לחברי המועצה ,הצלחה בשליחות הציבורית שלקחתם
על עצמכם .הצלחתכם היא הצלחת כולנו .הצלחתכם היא הבשורה ,אשר כל תושבי ערד מחכים לה.
תודה לכולם ,ביחד נעשה ונצליח!
ברכת רב העיר ,כבוד הרב יוסף אלבו :אני אקרא את אחד הפרקים של תהילים:
מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך ,הולך תמים ופעל צדק ודובר אמת בלבבו ,לא רגל על לשנו
לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו ,נבזה בעיניו נמאס ,ואת יראי ה' יכבד ,נשבע להרע ולא ימר
כספו לא נתן בנשך עשה אלה לא ימוט לעולם.
מאחל לכולם הצלחה ושלא תיכשלו בתפקידכם ותבוא ברכת השם על ידכם ובגללם על אזרחי העיר,
אני כאן משנת  65אני ברוך השם אוהב את העיר הזאת ,ערד היא בשבילי פרויקט חיים ולכן אני מאחל גם לי
וגם לכם אריכות ימים כמובן ,מתוך רוחניות ומתוך הצלח בריאות הגוף ובריאות הנפש ,כן יהיה רצון ונאמר
אמן!
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 .5בהתאם לבקשת ראש העירייה ובהתאם לסעיף 6א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח דש[
מתבקשת המועצה לאשר כי ישיבות המועצה תתקיימנה כל יום שלישי הראשון בכל חודש בשעה
.19:00
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
אלכס ספוז'ניקוב
דיאנה גיטיס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת כי ישיבות המועצה תתקיימנה כל יום שלישי הראשון
בחודש בשעה .19:00
 .6אישור המועצה לאיוש הרכב וועדות המועצה המצ"ב:
איוש ועדות חובה שנת 2018
ועדת מכרזים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
ועדת כספים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציגת העירייה

פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
סיון כהן אביטן
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהל המחלקה הרלוונטית

דודי אוחנונה
עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
גזברית העירייה ,רינה יוסף
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ועדת ביטחון
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג משטרה
נציג שר הביטחון
נציג שר החינוך
ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה

ניסן בן חמו
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
משה אדרי
נציג/ה ישראל ביתנו
עוזי שמילה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
קב"ט ,ליאור הירש
מנהלת המוקד ,מעיין ויצמן
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
מפקד תחנת ערד

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהלת מח' רווחה ,עליזה בראון
מנהלת מח' הגביה ,נטלי זילחה
מנהלת מדור הנחות ,שוש שמילוביץ

ועדת חינוך
ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג סיעת חי
חבר
טל צחי
חבר
דורון אורגיל
חבר
משה אדרי
חבר
מנהלת מח' החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
רונית ז'נו ,מנהלת תיכון אורט ערד
נציגת התיכון
סיגל שריקי ,מנהלת ביה"ס יעלים עופרים
נציגת מנהלי בי"ס יסודי
אלי סרקוסטי
נציג ועד הורים
נציג יו"ר מועצת תלמידים עירוני אלעד כהן
ליליה שיגול
משקיפה פרויקט להב"ה
אסף היימן
נציג ציבור
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ועדת משנה לבניין ערים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר/ה
חבר
חברה
נציג משרד השיכון
נציג משרד האוצר
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
נציג ר.מ.י
נציגת משרד הבריאות
נציג רשות העתיקות
נציג משטרת ישראל
נציגת המשרד להגנת הסביבה
סיירת ירוקה
מעיינות הדרום
חברה כלכלית
יועץ משפטי לוועדה
מהנדסת ומזכירת הוועדה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
מבקר הוועדה
נציג משרד התחבורה

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
דורון אורגיל
נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג

מאהר מסעוד
דוד עזרזר
פרלמן אסף
טלי כפיר
ניר פארן
רס"מ ניסים בטיט
גקר אירית
אשר יוסף
אייל עמרם
מנכ"לית ,לילי שפי
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהל מחלקת תברואה ,שמוליק אורן
בטיחות וגהות ,ליאור הירש
מחלקת ביצוע ,מוטי קורוב
מחלקת אחזקה ,מיכאל שריקי
מדור תנועה ,מוקי דור
מבקר העירייה ,שי אהרונוף

מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
פלורי שטרלינג
חבר מועצה
סיון כהן אביטן
חבר מועצה
טל צחי
חבר מועצה
דורון אורגיל
חבר מועצה
עוזי שמילה
חבר מועצה
גבריאל ריזינשוולי
חבר מועצה
אלכסיי ספוזניקוב
חבר מועצה
דיאנה גיטיס
חבר מועצה
משה קווס
חבר מועצה
אברהם ארנרייך
חברת מועצה
ברוך שלסר
חברת מועצה
יצחק ויס
חבר מועצה
משה אדרי
חבר מועצה
נציגי עירייה ומשרדים ממשלתיים ,תואם את ועדת משנה לתכנון ובניה
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ועדת בטיחות בדרכים ותנועה
יו"ר
חבר
חבר
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
נציג משטרה
נציג מטרופולין
נציג הרשות לבטיחות בדרכים
נציג שר התחבורה
ועדת מל"ח
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
סיון כהן אביטן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
אחראי תנועה ,מוקי דור
איצקוביץ פרץ
אזברגה סאקר
צביקה אלעזרי

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
גזברית ,רינה יוסף
דובר ,יהושוע אשכנזי
קב"ט העירייה ,ליאור הירש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
ממונה בטיחות ,אימי אידל
איילה גובר אברהמי ,מנהלת איכות הסביבה
אורלי מילר ,נציגת איכות הסביבה
מיכאל שריקי ,מנהל מכלול הנדסה
מוסא אלכרישאת ,מנהל מחלקת גינון
דנית גלעד ,מזכירת הוועדה
אורנה בן יהודה ,מנהלת מכלול מנהל כללי
אורנה אלישע ,מנהלת מכלול חינוך
מעיין ויצמן שטרית ,מנהלת מכלול מידע לציבור
עליזה בראון ,מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה
אסף שמולביץ ,מנהלת מחשוב
מרים אלחדד ,נציגת שיכון/הנדסה
מוטי קורוב ,נציג שיכון
סופיה שקלרניק ,מנהלת השפ"ח
יפית ארבל ,מכלול חינוך -גני ילדים
חדוה ניפרבסקי ,מנהלת מכלול לוגיסטיקה
יו"ר ועדת פס"ח ,ליאת בן זיקרי
ניצן הרגס ,נציג תחבורה
שמואל אורן ,נציג תברואה
חננאל מגד ,אחראית מתנדבים ברווחה
ארקדי לבצ'נסקי ,נציג חשמל
אנה סנדלר ,תיירות
מינה שטרית ,מנהלת סניף את"ד
מתן גולדפרב ,קב"ט מוסדות חינוך
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חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור

אמי אידל ,ממונה בטיחות
דוד בן נעים ,נציג חשמל מח' ביצוע
אלי שגיא ,יחידת החילוץ ערד
רס"ר דוד עזרזר ,כיבוי אש
זיו שפירא ,מד"א
רס"ן שמעיה ברקוביץ ,יקל"ר )יחידת קישור לערד(
אבי עמר ,סמנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום
יוסי ביטון ,מנהל פרויקטים וחירום ,מעיינות הדרום
רס"מ ניסים בטיט ,נציג משטרה רמש"ק ק.אגם
אחראי מוסדות חינוך ורכז רישוי נציג המשטרה
עזריאל שטרלינג

ועדת לאיכות הסביבה
יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ארגון ארצי )רט"ג(
נציגת השר לאיכות הסביבה
נציגת עירייה
נציג היחידה לאיכות הסביבה

סיון כהן אביטן
נציג ישראל ביתנו
טל צחי
משה אדרי
עופר קינדל
ד"ר שרית עוקד
עודד צעירי
רננה אילן
מנהלת איכות הסביבה ,איילה גובר אברהמי
בהתאם לנושא

ועדה לענייני ביקורת
יו"ר
חבר
חברה

נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
נציג ישראל ביתנו

ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער
נציג סיעת חי
יו"ר
טל צחי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
מנהלת מחלקת החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
מנהלת מחלקת הרווחה  ,עליזה בראון
נציגת עירייה
חינוך
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים חינוך
חינוך
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית אלעד כהן
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועה הנוער
נציג ארגון התנדבותי ,קידום ילדים ונוער רכז צמרת
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ועדה למיגור אלימות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
נציג משטרה
נציג ציבור
נציגת העירייה

עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהל אגף פיקוח  ,לאוניד חזן
מנהל ביטחון ,ליאור הירש
מנהלת רווחה ויועצת לעניינים ותיקים ,עליזה בראון
מאיר חדד
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
מעיין ויצמן

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
נציג/ת ישראל ביתנו
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
ועדת קליטת עליה
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציגת ציבור
נציג הרשות למלחמה בסמים
ועדת בחירת עובדים בכירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציג משרד הפנים
משקיף
משקיפה

נציג ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
מנהלת מחלקת אירועים וקליטה ,מרינה גליזר
משה אדרי
נציג סיעת חי
טל צחי
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
מנהלת תיכון אורט ,רונית ז'נו

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
בהתאם לתפקיד הנדרש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
מנהלת משאבי אנוש ,אורנה בן יהודה
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איוש ועדות רשות :
הועדה לענייני ספורט
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
נציג רשות

גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת חי
עוזי שמילה
אוריאל אלחיאני
נתנאל גרסיה
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

הועדה לענייני תרבות
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
נציג רשות

נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
נציג סיעת ליכוד
פלורי שטרלינג
אוריאל אלחיאני
דודו שי
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

ועדת רווחה ,שירותים חברתיים ובריאות
נציג סיעת חי
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג ישראל ביתנו
חבר
דורון אורגיל
חבר
דודו שי
חבר
נאוה עזרזר
נציגת ציבור
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
נציגת עירייה
ועדת נוער וצעירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור

טל צחי
עוזי שמילה
נציג סיעת חי
גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת ליכוד
ניסים ז'נו
אוריאל אלחיאני

ועדת מלגות והנחות בחינוך
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה

דורון אורגיל
עוזי שמילה
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנהלת מחלקת החינוך ,אורנה אלישע
מחלקת החינוך ,אושרית לנצ'נר
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ועדת שמות
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר

עו"ד ניסן בן חמו
ישראל ביתנו
פלורי שטרלינג
סיעת חי
סיעת חי

נערכה הצבעה:
נגד
אלכס ספוז'ניקוב

בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים
דיאנה גיטיס

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את איוש הרכב וועדות המועצה בהתאם למצ"ב:
איוש ועדות חובה שנת 2018
ועדת מכרזים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
ועדת כספים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
נציגת העירייה

פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
סיון כהן אביטן
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהל המחלקה הרלוונטית

דודי אוחנונה
עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
גזברית העירייה ,רינה יוסף

31

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר
ועדת ביטחון
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר/ה
חבר
נציג עירייה
נציג עירייה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג משטרה
נציג שר הביטחון
נציג שר החינוך
ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה

ניסן בן חמו
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג סיעת חי
משה אדרי
נציג/ה ישראל ביתנו
עוזי שמילה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
קב"ט ,ליאור הירש
מנהלת המוקד ,מעיין ויצמן
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
מפקד תחנת ערד

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
גזברית ,רינה יוסף
מנהלת מח' רווחה ,עליזה בראון
מנהלת מח' הגביה ,נטלי זילחה
מנהלת מדור הנחות ,שוש שמילוביץ

ועדת חינוך
ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג סיעת חי
חבר
טל צחי
חבר
דורון אורגיל
חבר
משה אדרי
חבר
מנהלת מח' החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
רונית ז'נו ,מנהלת תיכון אורט ערד
נציגת התיכון
סיגל שריקי ,מנהלת ביה"ס יעלים עופרים
נציגת מנהלי בי"ס יסודי
אלי סרקוסטי
נציג ועד הורים
נציג יו"ר מועצת תלמידים עירוני אלעד כהן
ליליה שיגול
משקיפה פרויקט להב"ה
אסף היימן
נציג ציבור
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ועדת משנה לבניין ערים
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חבר/ה
חבר
חברה
נציג משרד השיכון
נציג משרד האוצר
נציג ועדה מחוזית
נציג כיבוי אש
נציג ר.מ.י
נציגת משרד הבריאות
נציג רשות העתיקות
נציג משטרת ישראל
נציגת המשרד להגנת הסביבה
סיירת ירוקה
מעיינות הדרום
חברה כלכלית
יועץ משפטי לוועדה
מהנדסת ומזכירת הוועדה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
נציג עירייה
מבקר הוועדה
נציג משרד התחבורה

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
דורון אורגיל
נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג

מאהר מסעוד
דוד עזרזר
פרלמן אסף
טלי כפיר
ניר פארן
רס"מ ניסים בטיט
גקר אירית
אשר יוסף
אייל עמרם
מנכ"לית ,לילי שפי
יועץ משפטי ,עו"ד חיים שימן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהל מחלקת תברואה ,שמוליק אורן
בטיחות וגהות ,ליאור הירש
מחלקת ביצוע ,מוטי קורוב
מחלקת אחזקה ,מיכאל שריקי
מדור תנועה ,מוקי דור
מבקר העירייה ,שי אהרונוף

מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה
עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
פלורי שטרלינג
חבר מועצה
סיון כהן אביטן
חבר מועצה
טל צחי
חבר מועצה
דורון אורגיל
חבר מועצה
עוזי שמילה
חבר מועצה
גבריאל ריזינשוולי
חבר מועצה
אלכסיי ספוזניקוב
חבר מועצה
דיאנה גיטיס
חבר מועצה
משה קווס
חבר מועצה
אברהם ארנרייך
חברת מועצה
ברוך שלסר
חברת מועצה
יצחק ויס
חבר מועצה
משה אדרי
חבר מועצה
נציגי עירייה ומשרדים ממשלתיים ,תואם את ועדת משנה לתכנון ובניה
33
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ועדת מל"ח
יו"ר
מ"מ יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חברה
חברה
חברה
חברה
חברה
חבר
חברה
חבר
חברה
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חברה
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
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עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
גזברית ,רינה יוסף
דובר ,יהושוע אשכנזי
קב"ט העירייה ,ליאור הירש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
ממונה בטיחות ,אימי אידל
איילה גובר אברהמי ,מנהלת איכות הסביבה
אורלי מילר ,נציגת איכות הסביבה
מיכאל שריקי ,מנהל מכלול הנדסה
מוסא אלכרישאת ,מנהל מחלקת גינון
דנית גלעד ,מזכירת הוועדה
אורנה בן יהודה ,מנהלת מכלול מנהל כללי
אורנה אלישע ,מנהלת מכלול חינוך
מעיין ויצמן שטרית ,מנהלת מכלול מידע לציבור
עליזה בראון ,מנהלת מכלול טיפול באוכלוסייה
אסף שמולביץ ,מנהלת מחשוב
מרים אלחדד ,נציגת שיכון/הנדסה
מוטי קורוב ,נציג שיכון
סופיה שקלרניק ,מנהלת השפ"ח
יפית ארבל ,מכלול חינוך -גני ילדים
חדוה ניפרבסקי ,מנהלת מכלול לוגיסטיקה
יו"ר ועדת פס"ח ,ליאת בן זיקרי
ניצן הרגס ,נציג תחבורה
שמואל אורן ,נציג תברואה
חננאל מגד ,אחראית מתנדבים ברווחה
ארקדי לבצ'נסקי ,נציג חשמל
אנה סנדלר ,תיירות
מינה שטרית ,מנהלת סניף את"ד
מתן גולדפרב ,קב"ט מוסדות חינוך
אמי אידל ,ממונה בטיחות
דוד בן נעים ,נציג חשמל מח' ביצוע
אלי שגיא ,יחידת החילוץ ערד
רס"ר דוד עזרזר ,כיבוי אש
זיו שפירא ,מד"א
רס"ן שמעיה ברקוביץ ,יקל"ר )יחידת קישור לערד(
אבי עמר ,סמנכ"ל תאגיד מעיינות הדרום
יוסי ביטון ,מנהל פרויקטים וחירום ,מעיינות הדרום
רס"מ ניסים בטיט ,נציג משטרה רמש"ק ק.אגם
אחראי מוסדות חינוך ורכז רישוי נציג המשטרה
עזריאל שטרלינג
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ועדת לאיכות הסביבה
יו"ר
חבר/ה
חבר
חבר
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ארגון ארצי )רט"ג(
נציגת השר לאיכות הסביבה
נציגת עירייה
נציג היחידה לאיכות הסביבה
ועדת בטיחות בדרכים ותנועה
יו"ר
חבר
חבר
חברה
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציג עירייה
נציג משטרה
נציג מטרופולין
נציג הרשות לבטיחות בדרכים
נציג שר התחבורה
ועדה לענייני ביקורת
יו"ר
חבר
חברה

סיון כהן אביטן
נציג ישראל ביתנו
טל צחי
משה אדרי
עופר קינדל
ד"ר שרית עוקד
עודד צעירי
רננה אילן
מנהלת איכות הסביבה ,איילה גובר אברהמי
בהתאם לנושא

דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
סיון כהן אביטן
מהנדסת העיר ,מרים אלחדד
מנהלת מח' חינוך ,אורנה אלישע
אחראי תנועה ,מוקי דור
איצקוביץ פרץ
אזברגה סאקר
צביקה אלעזרי

נציג סיעת חי
פלורי שטרלינג
נציג ישראל ביתנו

ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער
נציג סיעת חי
יו"ר
טל צחי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
מנהלת מחלקת החינוך  ,אורנה אלישע
נציגת עירייה
מנהלת מחלקת הרווחה  ,עליזה בראון
נציגת עירייה
חינוך
נציג ממנהלי ביה"ס בעיר
נציג ארגון המורים העל יסודיים חינוך
חינוך
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים עירונית אלעד כהן
אלי סרקוסטי
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
רכז הצופים
נציג תנועה הנוער
נציג ארגון התנדבותי ,קידום ילדים ונוער רכז צמרת
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ועדה למיגור אלימות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
חברה
נציג משטרה
נציג ציבור
נציגת העירייה

עו"ד ניסן בן חמו
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהל אגף פיקוח  ,לאוניד חזן
מנהל ביטחון ,ליאור הירש
מנהלת רווחה ויועצת לעניינים ותיקים ,עליזה בראון
מאיר חדד
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
מעיין ויצמן

הועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעולות טרור
נציג/ת ישראל ביתנו
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
סיון כהן אביטן
חברה
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
נציג משפחה של נפגעי טרור
חבר
ועדת קליטת עליה
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה
נציגת ציבור
נציג הרשות למלחמה בסמים
ועדת בחירת עובדים בכירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציג משרד הפנים
משקיף
משקיפה

נציג ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
דורון אורגיל
מנהלת מחלקת אירועים וקליטה ,מרינה גליזר

משה אדרי
נציג סיעת חי
טל צחי
מנהלת מחלקת חינוך ,אורנה אלישע
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
מנהלת תיכון אורט ,רונית ז'נו

עו"ד ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
נציג סיעת חי
מנכ"ל העירייה ,גרי עמל
בהתאם לתפקיד הנדרש
יועמ"ש ,עו"ד חיים שימן
מנהלת משאבי אנוש ,אורנה בן יהודה
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איוש ועדות רשות :
הועדה לענייני ספורט
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
נציג רשות

גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת חי
עוזי שמילה
אוריאל אלחיאני
נתנאל גרסיה
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

הועדה לענייני תרבות
יו"ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
נציג רשות

נציג/ת ישראל ביתנו
נציג סיעת חי
נציג סיעת ליכוד
פלורי שטרלינג
אוריאל אלחיאני
דודו שי
מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט ,דודי שושטרי

ועדת רווחה ,שירותים חברתיים ובריאות
נציג סיעת חי
יו"ר
נציג סיעת חי
חבר
נציג ישראל ביתנו
חבר
דורון אורגיל
חבר
דודו שי
חבר
נאוה עזרזר
נציגת ציבור
מנהלת מחלקת רווחה ,עליזה בראון
נציגת עירייה
ועדת נוער וצעירים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור

טל צחי
עוזי שמילה
נציג סיעת חי
גבריאל ריזינשוילי
נציג סיעת ליכוד
ניסים ז'נו
אוריאל אלחיאני

ועדת מלגות והנחות בחינוך
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציגת עירייה
נציגת עירייה

דורון אורגיל
עוזי שמילה
טל צחי
נציג סיעת חי
נציג ישראל ביתנו
מנהלת מחלקת החינוך ,אורנה אלישע
מחלקת החינוך ,אושרית לנצ'נר

37

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר
ועדת שמות
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חבר

עו"ד ניסן בן חמו
ישראל ביתנו
פלורי שטרלינג
סיעת חי
סיעת חי

 .7אישור המועצה להרכב דירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
דירקטוריון החברה הכלכלית
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ח"י(
נציג/ת אופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
איילה גובר אברהמי
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת ציבור
עפרה חן
נציג ציבור
מיכה שרביט
נציגת ציבור
יעל חורב
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב

החלטה :מועצת העיר מאשרת את הרכב דירקטוריון החברה הכלכלית כדלקמן:
דירקטוריון החברה הכלכלית
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ח"י(
נציג/ת אופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
איילה גובר אברהמי
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת ציבור
עפרה חן
נציג ציבור
מיכה שרביט
נציגת ציבור
יעל חורב
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 .8אישור המועצה להרכב דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד ,להלן ההרכב:
דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ערד ביתנו(
נציג/ת האופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת העירייה
ימית לוי
נציגת תעשיינים
נעמה גנור
נציג תעשיינים
אשר בן ארי
נציגת ציבור
יעל חורב
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את הרכב דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד
בהתאם להרכב המצ"ב:
דירקטוריון החברה לפיתוח התעשייה בערד
יו"ר
עו"ד ניסן בן חמו
מ"מ יו"ר
דודי אוחנונה
)סיעת ערד ביתנו(
נציג/ת האופוזיציה
נציג העירייה
גרי עמל
נציגת העירייה
מרים אלחדד
נציגת העירייה
ימית לוי
נציגת התעשיינים
נעמה גנור
נציג תעשיינים
אשר בן ארי
נציגת ציבור
יעל חורב
 .9בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ,אישור
המועצה למינויה ושכרה של גב' ענת אמר – מנהלת לשכת ראש העיר במשרת אמון ב40 % -
משכר מנכ"ל.
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה ושכרה של גב' ענת אמר מנהלת לשכת ראש העיר במשרת
אמון ב 40 % -משכר מנכ"ל.
 .10בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ,אישור
המועצה למינויה ושכרה של גב' לנה קבסנבסקי – עוזרת מ"מ וסגן ראש העירייה במשרת אמון
ב 20 % -משכר מנכ"ל ,לטובת טיפול בעולים חדשים.
מצ"ב חוזה ההעסקה עליו חתומה העובדת.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

הצעת החלטה :בהתאם להנחיית האגף הבכיר לבקרת הון אנושי במנהל לשלטון
מקומי במשרד הפנים ,מועצת העיר מאשרת את מינויה ושכרה של גב' לנה
קבסנבסקי – עוזרת מ"מ וסגן ראש העירייה במשרת אמון ב 20 % -משכר מנכ"ל,
לטובת טיפול בעולים חדשים.
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 .11בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה
 ,1975ראש העירייה מודיע על החלטתו ומועצת העיר מאשרת את החלטתו בדבר אצילת סמכותו
הקבועה בסעיף  324לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,לחתום על תעודת תשלום חובות לעירייה
לעובדות הבאות:
זילחה נטלי ת.ז200018265 .
מלכה גודין ת.ז014492599 .
הדס אברהם ת.ז034129841 .
טלי קרמר ת.ז028475754 .
מרינה קיידנובסקי ת.ז.316813336 .
נערכה הצבעה:
נמנעים
נגד
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את החלטתו של ראש העיר בדבר אצילת סמכותו
הקבועה בסעיף  324לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,לחתום על תעודת תשלום חובות
לעירייה לעובדות הבאות:
זילחה נטלי ת.ז200018265 .
מלכה גודין ת.ז014492599 .
הדס אברהם ת.ז034129841 .
טלי קרמר ת.ז028475754 .
מרינה קיידנובסקי ת.ז.316813336 .
 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  9/2018מתאריך .27.8.18
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים
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החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  9/2018מתאריך .27.8.18
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  10/2018מתאריך .08.10.18
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

נגד
אלכס ספוז'ניקוב
דיאנה גיטיס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  10/2018מתאריך
.08.10.18
 .14אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  11/2018מתאריך .19.11.18

החלטה :פרוטוקול הוועדה יורד מסדר היום ,דיון בפרוטוקול יתקיים בישיבת
המועצה הבאה.
 .15אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מקומית מספר  3מיום .28.8.18
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מספר 3
מיום .28.8.18
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 .16לצורך אסדרת אשכול נגב מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות ,אישור המועצה למינויו של
ראש העירייה עו"ד ניסן בן חמו כנציג הרשות במועצת האשכול.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :אישור המועצה למינוי של ראש העירייה עו"ד ניסן בן חמו כנציג הרשות
במועצת האשכול.
 .17אישור המועצה לביצוע התקשרות לעריכת ביטוח למסלול המוטורי ללא מכרז ,בהתאם לתקנה
)22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא
תועלת .התקשרות תבוצע לאחר ניהול מו"מ עם המציעים פוטנציאלים ע"י ועדת השלושה
)מנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש(
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב

יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים

החלטה :אישור המועצה לביצוע התקשרות לעריכת ביטוח למסלול המוטורי ללא
מכרז ,בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת .התקשרות תבוצע לאחר ניהול מו"מ עם המציעים
פוטנציאלים ע"י ועדת השלושה )מנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש(
 .18אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות )תבחינים לקבלת תמיכות לשנת  (2019מתאריך
.13.11.18
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל רזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
אלכס ספוז'ניקוב

נגד
יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 13.11.18
תבחינים לקבלת תמיכות לשנת .2019

הישיבה ננעלה !

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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