
  
 

1  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

                 

  4.5.21מתאריך  215.ן המניין מפרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  

  חרמוןבחדר ישיבות התקיימה ישיבת המועצה 

  
  משתתפים:

  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 

  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 
  משנה לראש העירייהרלינג, טגב' פלורי ש

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  , חבר מועצהדודו שימר 

  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה
  

  נעדרו:
  מר משה קווס, חבר מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  חבר מועצהזינשוילי, ימר גבריאל ר
  

    
  על סדר היום:  

  
  

  , מצ"ב הפרוטוקול.13.4.21 מתאריך  2/2021אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקליטה ועלייה  .1
  

  .13.4.21מתאריך  2/2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לקליטה ועלייה הצעת החלטה
  

 , מצ"ב הפרוטוקול ונספחיו.13.4.21מתאריך  5.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .2

  .13.4.21מתאריך  5.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר הצעת החלטה  

 100% – אמון במשרת מנכ"ל תעוזר בתפקיד גברת יערה חסאר של ההעסקה לחוזה המועצה אישור .3
  .ההעסקה חוזה ב"מצ, ל"מנכ משכר 30% של בשכר, משרה

  
 ת מנכ"לעוזר בתפקיד גברת יערה חסאר של ההעסקה חוזה את מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת

  .ל"מנכ משכר 30% של בשכר, משרה 100% – אמון במשרת
  

 בהתאם הדואר בנק ידי על הניתנים באינטרנט הבנקאיים לשירותים להצטרףאישור מועצת העיר  .4
  ).ב"מצ. (לבקשה' א בנספח הצטרפות בבקשת המופרטים לתנאים



  
 

2  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

 בנק ידי על הניתנים באינטרנט הבנקאיים לשירותים: מועצת העיר מאשרת הצטרפות הצעת החלטה
  .לבקשה' א בנספח הצטרפות בבקשת המופרטים לתנאים בהתאם הדואר

 

 ס"במתנ בטיחות ומערכות אויר מיזוג מערכות ביצועו תכנון, לביצוע התקשרות בחוזהאישור המועצה ל .5
(ח) לתקנות העיריות (מכרזים),  22ת בהתאם לתקנה ללא מכרז, זא) 12-2021, מכרז 01-2021 מכרז( ערד

 ומאחר ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. 1987התשמ"ח 

  
 אויר מיזוג מערכות ביצועו תכנוןל, בחוזה התקשרות לביצוע: מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה

) ח( 22 לתקנה בהתאם זאת, מכרז לאל) 12-2021, מכרז 01-2021 מכרז( ערד ס"במתנ בטיחות ומערכות
  .תועלת תביא לא נוסף מכרז עריכת העניין ובנסיבות ומאחר 1987 ח"התשמ), מכרזים( העיריות לתקנות

  

  .הציבור תלונות על הממונה ח"דו ב"מצ, 2020 לשנת הציבור תלונות על הממונה בדוח המועצה דיון .6

  
  19:04 מועד תחילת הישיבה

  
  חבר המועצה ברוך שלסר ביקש את זכות הדיבור בסיום המליאה

  
  .במספר עדכונים אתחילעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 

  
הרוגים באירוע  45ע האחרון אסון שמבחינתנו מדובר באסון טראגי למדינת ישראל עם חווינו בשבו - אסון מירון

על אסון ערד על כך שניהול אירועים נכתב  95שהוא בלתי נתפס בסדר גודל שלנו, אנחנו תמיד מדברים על שנת 
י מקביל את זה למה שקורה שנה ונראה כאילו שמדינת ישראל לא למדה שום דבר. אנ 25על מה שקרה פה לפני 

אצלנו, כשאנחנו נדרשים לאשר אירוע יש את מי שאחראי על האירוע ואין אירוע שמשטרת ישראל אחראית 
. המשטרה היא גורם מאשר וגורם עליו אירוע שהוא במסגרת רשות עירונית, הרשות העירונית אחראית עליו

למקרה הזה וזה מקומם, מכעיס ואני אומר את  אוכף ופה זה נראה שכאילו כולם מתנערים מהאחריות שלהם
זה בתור מנהיג מקומי שרואה למה אנחנו נדרשים כמועצה כדי לאשר אירועים בתחומינו ושמדינת ישראל 

  מקיימת אירועים איך זה נראה.
  

  זה לא אירוע של המדינה, זהו אירוע דתי ולכן אינו טעון רישוי  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי:
  

: הגיע הזמן שמדינת ישראל תמנה גורם מתכלל, מאשר, מפקח, אחראי בדומה  ניסן בן חמו, ראש העירייהעו"ד 
במקרה של תחת רישוי להסדרה הקיימת בכותל. הכותל שאין ספק שהוא מקום דתי, הוא מוסדר לכל אירוע 

משפחות ההרוגים מירון התוצאה הייתה רעה מאוד, אנחנו כמועצת העיר ותושבי העיר שולחים תנחומים ל
והחלמה מהירה לפצועים, יפה שעה קודם אם תהיה לקיחת אחריות. האחראים אחראיים להכל מקצה לקצה 
גם כשהתוצאה רעה מאוד, גם ברמה העירונית האחריות היא שלנו כמועצה ושלי כראש עיר לטוב ולרע לכל 

וך ראיה של אחריות, סמכות ובסופו המתרחש וקורה בעיר לכן גם כשעיריית ערד אוכפת בנושאים האלה זה מת
  של דבר אנחנו צריכים לשאת גם בתוצאה של אירועים אלה.

  
: קיימים פצועים גם מקרב תושבי העיר , קיים תושב ערד שאביו המתגורר באשדוד ברוך שלסר, חבר מועצה

  נהרג באירוע.
  

לא לראות אירועים כאלה יותר  צויים החלמה ומקוויםי: אנחנו מאחלים לפעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  מעבר לזה. במעבר חד אני רוצה לעבור לעדכן בעתירה.

  
שהמועצה אישרה,  בעקבות עתירה סיעת ח"י ותושבים אחרים בנושא צו ההנחות בארנונה – עתירת סיעת ח"י

למעשה חברי המועצה צורפו כמשיבים פורמאליים לעתירה, אני מחוייב לעדכן את חברי המועצה שבעצם חברי 
המועצה שהצביעו בעד צו ההנחות מיוצגים ע"י עורכי הדין שנלקחו ע"י עיריית ערד להגן על ההחלטה, כמובן 

, מחובתי לעדכן את כל אחר המיוצגים ע"י עורך דיןשעורכי הדין לא יכולים לייצג את חברי המועצה העותרים 
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חברי המועצה על כך שאתם משיבים פורמאליים בעתירה שהוגשה לבג"ץ ושאתם מיוצגים על ידי עורכי הדין 
  של עיריית ערד.

  
העתירה נמחקה במחוזי ועלתה טענה במסגרת כתב התשובה לבית המשפט  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי:

בעתירה לבג"ץ  .בית המשפט המחוזיבצה כמי שקיבלה את ההחלטה לא צורפה להליך המנהלי המועשהמחוזי 
  ם גם הוספת חברי המועצה כמשיבים.ההיו מספר תיקונים ביני

  
  :  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

חיילי וע הצדעה לחיילי המילואים: אנחנו כל הזמן מדברים על סובלנות לצערי הרב במסגרת חודש ההוקרה לבש
משרתי מילואים שחלק מחודש ההוקרה היה להוקיר את פעילותם, אנשים  1292המילואים המשרתים, יש לנו 

הכל עבודה , משפחה, נשים כגברים כאחד ונוסעים כל אחד ליחידתו כדי לשרת מעבר לשירות הסדיר שעוזבים 
חנו כל הזמן מנסים להטמיע את וכחלק מזה אנחנו מוקירים על תרומתם למדינה. לצערי הרב בעיר שלנו שאנ

רב הקהילתיות ואת מושג הסובלנות לצערי הרב תמונה של חיילת מילואים תושבת ערד בשם אור לב הושחתה 
בחלק מלוחות המודעות בכוונה, כי רואים שהגברים אף אחד לא נגע בתמונותיהם, כשבתמונה שלה , מישהו, 

ה נבזה שצריך להוקיע אותו , גם אנחנו כמועצה, גם כמנהיגים זה מעשהשחית את תמונתה, שאין לי מושג מי זה, 
ובנוסף תמונתה מתנוססת בכניסה ללוחות המודעות וגם תושבי העיר. בהחלטה שהתקבלה תמונותיה הוחזרו 

לעיר בבאנר גדול ויפה, אני רוצה מכאן להגיד לאור ולכל הנשים, אנחנו גאים בכן ובכל מה שאתן עושות ואף 
ת לא יפגע במקום שלכן, אתן פה כחברות מועצה או בכל תחום פועלה של כל אחת ואחת , אין אחד בעיר הזא

בכל מקום שיעזו לפגוע כך, אנחנו רק נגדיל את החשיפה בחומרה שום סיבה שמקרים כאלה יקרו, אלחם 
  והעוצמה כי אין שום מקום בו אישה לא אמורה להופיע רק בגלל היותה אישה.

  
לא הצלחנו לחגוג בצורה מלאה מהסיבה שהוטלו מגבלות על האירועים, עלו טענות ע"י  – תאירועי יום העצמאו

יתה סבירה לדעתי אך בדיעבד אולי באמת היינו צריכים לפעול יהתושבים על אי קיום האירועים, ההחלטה ה
כמות  כן,ור העובדה שילדים לא יכלו להשתתף כמו אחרת. אנחנו מנענו אירועים בשל החובה לתו ירוק ולא

תה שלא לקיים אירוע בו לא כולם יכולים להנות ממנו. אנחנו נפרט י. ההחלטה היהמשתתפים הוגבלה מראש
כחלק מהשירותים שאנחנו  ,בעירשאמורים להתקיים תכנית לאירועי קיץ במסגרתם ניתן את רשימת האירועים 

  ו.כרשות צריכים לתת, אנחנו נשקיע באירועים אלה ונקיים את מה שהבטחנ
  

    
  :היום סדר

  
  
  .13.4.21  מתאריך 2/2021 ועלייה לקליטה הוועדה לפרוטוקול המועצה אישור  .1
  

: יש פה שני פרויקטורים אחד ברוסית אחד ספרדית ואנגלית, אי אפשר ברוך שלסר, חבר מועצה  
  לצוות את זה?  

  
: אנגלית בוא נשאיר כרגע בצד כי רב האוכלוסייה דוברת אנגלית עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
ן שזו שפה בינלאומית לרב דובר רוסית אינו דובר ספרדית וההיפך כלומר השילוב הזה אינו בנמצא ולכ  
כחלק מפרויקט קליטת עלייה ותכניות העבודה זיהינו שתי אוכלוסיות עיקריות רלוונטיות לעיר זה   
יוצאי חבר העמים ודרום אמריקה ומרכז אמריקה שדרך אגב המצב הכלכלי שם  ציבור דוברי הרוסית  
והחולי הוא כזה שיש לא מעט משפחות יהודיות שיושבות על המזוודות ומחכות להגיע לארץ, אנחנו   
אני רוצה לקבל יהודים שעברו בידוד והתחסנו במדינת ישראל . צריכים להיות ערוכים לקליטתם  
  אני חושב יש לנו יתרון בקליטת עולים אנחנו מנוסים בזה, עשינו את זה בעבר. שיקלטו בעיר שלנו,  

  
  נערכה הצבעה:   

    
    

  
  
  



  
 

4  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  נמנעים        נגד          בעד  
    
  ברוך שלסר                  חמו בן ניסן  
  יצחק וייס                אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  דיאנה גיטיס  
    

 מתאריך 2/2021 ועלייה לקליטה הוועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
13.4.21.  

  
  
  .13.4.21 מתאריך 5.21 מספר הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .2
  

  נערכה הצבעה:   

  נמנעים        נגד          בעד  
    
          חמו בן ניסן  
    אוחנונה דודי  
        ספוז'ניקובאלכס   
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  דיאנה גיטיס  
  )4, 3ברוך שלסר (        ) 2, 1( ברוך שלסר  
    ) 4, 3ברוך שלסר (        )2, 1יצחק וייס (  

  

הקצאות בפרוטוקול ועדת  4, 3ונגד סעיפים  2, 1חברי המועצה ברוך שלסר ויצחק וייס בעד סעיפים  •
 .13.4.21מתאריך  5.21

  
  

  .13.4.21 מתאריך 5.21 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  

 100% – אמון במשרת ל"מנכ עוזרת בתפקיד חסאר יערה גברת של ההעסקה לחוזה המועצה אישור  .3
  .ההעסקה חוזה ב"מצ, ל"מנכ משכר 30% של בשכר, משרה  

  
  : העוזרת הזו מחליפה את העוזרת הקודמת או שהיא בנושף לקודמת?מועצהברוך שלסר, חבר   

  
  העוזרת הנוכחית מחליפה את העוזרת הקודמת: גרי עמל, מנכ"ל העירייה  
    
: התפקיד היה קיים במסגרת פרויקט צוערים לשלטון המקומי וכעת עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
. חוזי הצוערים עובדים כך שבהתחלה הצוער ממומן חלקית ע"י משרד הפנים ולאחר גייסנו את יערה  
  שלוש שנים ממומן ע"י הרשות באופן מלא. יערה החליפה את קודמתה בתפקיד באופן מלא.  
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תכנית הצוערים היא תכנית שהגה משרד הפנים לרשויות המקומיות. בהתחלה הוגבלה התכנית   
שזה נפתח לכלל הרשויות קיימת העדפה מצד הצוערים להגיע לרשויות  לרשויות פריפריאליות וברגע  
הגדולות יותר. כרגע יש לנו צוער אחד, היה לנו את אור קרן שהשלים את תקופת הצוערות ונקלט   
ם כעובד מן המניין , הייתה לנו יפית שהגיעה לשנה הרביעית והחליטה לעבור לרשות גדולה יותר וכיו  
צוער. יש לנו עוד מקום לקליטת צוערים אנחנו כל שנה ניגשים לקול קורא,  –יש לנו את נתנאל   
   הבחירה היא הדדית אנחנו בוחרים אותם והם בוחרים אותנו.   

  

כל עוד הצוער נמצא בתפקידו כצוער אין צורך לאשרו במליאה, דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:   
  את אישור העסקתו למליאת מועצת העיר. ברגע שהוא מועסק בחוזה העסקה אנו מביאים  

  נערכה הצבעה:   

  נמנעים        נגד          בעד  
    
          חמו בן ניסן  
    אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  דיאנה גיטיס  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  

  

 עוזרת בתפקיד חסאר יערה גברת של ההעסקה חוזה את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
  .ל"מנכ משכר 30% של בשכר, משרה 100% – אמון במשרת   ל"מנכ

  
 בהתאם הדואר בנק ידי על הניתנים באינטרנט הבנקאיים לשירותים להצטרף העיר מועצת אישור  .4

  . לבקשה' א בנספח הצטרפות בבקשת המופרטים לתנאים  
  

אני אדווח שהחשבון בבנק הדואר נפתח בכדי שתושבים : ראש העירייה דודי אוחנונה, מ"מ וסגן  
יוכלו לשלם את חשבונות העירייה בבנק הדואר בלי עמלה כי בשאר הבנקים המסחריים לוקחים מהם   
  עמלה. פתחנו חשבון בבנק הדואר דרכם אנחנו מקבלים תשלומים, את העמלה משלמת העירייה.  

  
  נערכה הצבעה:   

  נמנעים        נגד          בעד  
    
          חמו בן ניסן  
    אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  דיאנה גיטיס  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
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 ידי על הניתנים באינטרנט הבנקאיים לשירותים הצטרפות מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .לבקשה' א בנספח הצטרפות בבקשת המופרטים לתנאים בהתאם הדואר בנק

  
 בטיחות ומערכות אויר מיזוג מערכות וביצוע לתכנון, בחוזה התקשרות לביצוע המועצה אישור  .5

 לתקנות) ח( 22 לתקנה התאםב זאת, מכרז ללא) 12-2021 מכרז, 01-2021 מכרז( ערד ס"במתנ  
  .תועלת תביא לא נוסף מכרז עריכת העניין ובנסיבות ומאחר 1987 ח"התשמ), מכרזים( העיריות  

  
מדובר בשני מכרזים ברצף, בהם לא היו מציעים בכלל , אנחנו חייבים עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:   
להתקדם עם העבודות, אנחנו מדברים על השלמת העבודה באולם דולב מדובר בחלק האחרון שנותר   
להשלים, אנחנו חייבים להתקדם ולכן לאחר שני מכרזים לא מוצלחים רוצים לפנות למציעים   
  .מהירה ככל שאפשר על מנת להגיע להתקשרות ,פוטנציאליים  

  : אבל למה לא היו מציעים, לא ניגשו.ברוך שלסר, חבר מועצה  

ל שנים, הקבלנים נדרשים העבודות מאוד מורכבות ונמשכות שנים ע: העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו  
מי שנכנס מבין את מורכבות העבודה ומי שנכנס למכרז לא רצה   לקחת אחריות על עבודה קודמת   
  להתעסק עם זה.  

זה לא רק מורכבות העבודה, כל מי שיזכה בעבודה יצטרך דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:   
 לעשות תאומים מול קבלני שלב א', קבלן שלב ב' וכיבוי אש , ולכן הוא לא יכול לגשת ולהציע לפני שהוא  
יודע את כל מכלול הדברים האלה. היו לנו שיחות עם האנשים שהתעניינו אבל אף אחד מהם בסוף לא   
תוך כדי משא  כמה שיותר לפרטים בחר לגשת למכרז, אנחנו נצטרך בתהליך משא ומתן לנסות ולהגיע  
  ומתן בשביל שהם יוכלו להגיש הצעת מחיר בלי לפחד שהם מפסידים.  

  למה שעכשיו יגשו להצעות מחיר להתמחרות ברוך שלסר, חבר מועצה:  

לקיים משא ומתן המציעים יוכלו להעלות שאלות עכשיו יוכלו  דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:  
  אה לא יכלו לעשות לפני כן במסגרת המכרז.שיש להם, לברר מול כיבוי אש שכנר  

: הם נדרשים להציע הצעה למכרז ולשתף את הסיכונים שלך פנימה . עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
כך נוכל להביא את האנשים להראות אחד לאחד מה קיים בפועל, מנהלים משא ומתן וסוגרים את   
  כרז לא צלחו. ההתקשרות הזו מאחר שעד עכשיו ניסיונות לסיים מ  

  

  נערכה הצבעה:   

    
  נמנעים        נגד          בעד  
    
  ברוך שלסר          חמו בן ניסן  
  יצחק וייס        אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  דיאנה גיטיס  
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 אויר מיזוג מערכות וביצוע לתכנון, בחוזה התקשרות לביצוע מאשרת העיר מועצת: חלטהה
, זמכר ללא) 12-2021 מכרז, 01-2021 מכרז( ערד ס"במתנ בטיחות ומערכות  
 ומאחר 1987 ח"התשמ), מכרזים( העיריות לתקנות) ח( 22 לתקנה בהתאם זאת

  .תועלת   תביא לא נוסף מכרז עריכת העניין ובנסיבות
  
  .הציבור תלונות על הממונה ח"דו ב"מצ, 2020 לשנת הציבור תלונות על הממונה בדוח המועצה דיון  .6
  

, לאורך השנים ניכרת ירידה 2020: הדוח הוצג בפניכם בשנת עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
 כנדרשפניות, זה מעיד על קבלת מענה  14 -פניות בממוצע ל 70 -מתמדת בכמות הפניות מ  
מה גם שאנחנו רואים לממונה על פניות הציבור. פחות פניות  והפועל היוצא הואבמחלקות העירייה   
נמצאו רק שלוש תלונות מוצדקות או מוצדקות חלקית  2020 התלונות שטופלו בשנת 14שמתוך   
מדובר בסה"כ בשרות יעיל שניתן במסגרת המחלקות, כי מגיעים . 2019בשנת  23לעומת ארבע מתוך   
מקבלים מענה לא ברמת המחלקה, לא ברמת העירייה, הנהלה   לממונה על תלונות הציבור כשלא   
והמוצא האחרון הוא פניה לתלונות הציבור, מבחינתנו התוצאות טובות. עדיין הממונה על תלונות   
  הציבור לא עונה על כל פניה, קיימות פניות המטופלות אצל אחראית פניות הציבור ברשות.   
  תלונות שנמצאו מוצדקות.בדוח ניתן לראות את פירוט ה 11בסעיף   

     
קיימות פניות של תושבים אשר פונים ישירות למחלקות העירייה, אנחנו גרי עמל, מנכ"ל העירייה:   
ניסינו לעשות מעט סדר ולהגדיר מי האחראים ברשות לטיפול בכל פנייה, שי מטפל בפניות של   
בפניות אשר מלינות על התייחסות  תושבים אשר טוענים שפנו לעירייה וטרם קיבלו מענה או לחילופין  
של תושבי העירייה. כשתושב מגיע לשיחה אצל ראש העיר ומבקש להתלונן על איזושהי בעיה, ראש   
העיר לא יכול להוציא אותו ממשרדו ולהגיד שבפניות מסוג זה עליו לפנות לגורם אחר. ראש העיר   
הטמיע בקרב התושבים כי הכתובת יקבל את הפניה וינתב אותה לגורם המתאים. אנחנו מנסים ל  
יכול להיות שצוות תיקון ליקויים יצטרך להתייחס . 106לשלל הפניות היא באמצעות המוקד העירוני   
  לזה.   
    
יש לוודא את  106אם יש החלטה שעל התושבים לפנות באמצעות מוקד ברוך שלסר, חבר מועצה:   
העמידה בנוהל ולא ליצור מצב שתושבים פונים בכמה ערוצים, חלקם ישירות למחלקות וחלקם   
  ישירות למנהלי המחלקות.  
    
  : חבר המועצה ברוך שלסר ביקש לדבר בסוף הישיבה.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  

  
חשמל של מתח אני מעלה פה בשבוע האחרון היה פה בערד שלוש הפסקות  ברוך שלסר, חבר מועצה:

גבוה, זה אמנם לא קשור לעירייה אבל נראה לי שאולי פעלתם בעניין ואני אשמח אם תיתן דיווח ואם 
לא נודה לך אם תפעל מול חברת חשמל, השבוע היו שלוש הפסקות אבל בעבר זה קרה בתדירות גבוהה 

  .יותר בחורף ך כלליותר, זה נדיר בקיץ, זה קורה בדר

אני לא מתחמק מאחריות, כל המחוז הדרומי סובל מתשתית חשמל : ש העירייהעו"ד ניסן בן חמו, רא
לקויה, זה כרגע המצב בדימונה בירוחם ובמצפה רמון לדוגמא תוכל להיווכח שגם שם יש בעיה, קו 
ההזנה לערד מורכב משני קווי הזנה עיקריים אחד מדימונה ואחד מבאר שבע כשהעיר מקבלת הזנה 

השכונות המזרחיות סובלות יותר מאספקת חשמל יותר  אר שבע יציב יותרמשני קווים אלה, קו ב
מהשכונות המערביות, את הבעיה הזו חברת חשמל מכירה. כשיש הפסקת חשמל בחלקים המערביים 
המשמעות היא שיש הפסקת חשמל גם בדימונה וגם בירוחם. יש פה בעיה אחרת של רציפות האספקה 

רשת, נפילות ועליות של מתח שכל העיר סובלת מהם והסיבה ואנחנו רואים את הפלקסואציות ב
העיקרית לזה היא מאחר שאנחנו קו קצה, כלומר אחרי שהחשמל מגיע לרשת המקומית בערד, הוא 
אינו זורם לשום מקום ונוצר מצב של עודף חשמל ברשת, אין פה צרכני חשמל מספיק גדולים ולכן ניהול 

 90ות ועליות באספקת החשמל. יש תכנית לחבר את ערד לכביש הרשת קשה הרבה יותר ולכן יש נפיל
שנה ויש שם  15ירושלים, זו תכנית שנמצאת בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מזה  –לים המלח 
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התנגדויות קשות מאוד של הירוקים מאחר שהקו חוצה את שמורות הטבע, לכל עמוד חשמל של חברת 
"פציעת" שטח טבע. אחד הפתרונות שהוצעו זה להיצמד  חשמל חייבת להיות גישה עם רכב המצריכה

ולרדת לאורכו עם מינימום פגיעה בטבע, אלו תכניות שאמורות להיות מאושרות בתקופה  31לציר כביש 
יקח זמן, זה אמור לפתור את בעיית אספקת החשמל מאחר שזה יפתח את יהקרובה ועדיין יישום 

נפגשים בשוטף עם הנהלת חברת החשמל, הנושא על השולחן  המעגל שלנו לקו ים המלח ירושלים. אנחנו
ואנחנו מנסים לשדרג את תשתיות החשמל שאינן טובות דיין ואנחנו מודעים לבעיה בכל המחוז הדרומי, 
בסוף מדובר במשאבים שאנחנו דורשים מחברת החשמל , משרד האנרגיה שאמון על כך וגם ממשלת 

שהמחוז הצפוני והמחוז הדרומי של ה כמו שאין שום סיבה בעולם שזה יקרישראל. אין שום סיבה 
, מדינת ישראל יסבלו מתשתית לקויה בדומה לכך ראוי שלא יהיו פערים בתחבורה, בתשתיות מים

ק"מ רוחב ויש לוודא תשתית  200ק"מ אורך,  700המדינה שלנו היא  בשרותי רפואה ובשרותי חשמל.
  ראויה לכל אזור ואזור בשטח זה.

: אנחנו ישבנו בפגישות הגענו עד להנהלת חברת חשמל הארצית, וחנונה, מ"מ וסגן ראש העירדודי א
היה בפגישות גם סמנכ"ל חברת החשמל, מנהל מחוז ירושלים החולש על כל הדרום, אנחנו נפגשים גם 
עם המחלקה האסטרטגית של חברת החשמל המטפלת בטיפול בקו הזה, ופועלים בשיתוף עם המחוז. 

פרויקט נמצא בוועדות תכנון ובניה, זה לא תלוי לא בנו ולא בחברת החשמל. הלחץ העיקרי אחרי כרגע ה
שהכל יאושר יהיה בגיוס סכומי הכסף המתבקשים לפרויקט זה. המדינה וחברת חשמל אמורות 

  להקצות משאבים לטובת הפרויקט.

  

  הישיבה ננעלה !

  

____________________      _______________________  

        עו"ד ניסן בן חמו              עמל גרי   
        העירייה ראש            המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ

  


