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 4.5.21תאריך שלא מן המניין מפרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  

  ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  משתתפים:

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

  ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר מר אלכס
  גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה

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

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  מר דודו שי, חבר מועצה

  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

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה
  

  נעדרו:
  מר משה קווס, חבר מועצה

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

  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
  

    
  על סדר היום:  

   

מדבר ולזמן את מנכ"ל העירייה ומהנדסת העיר הנהלת העיר מבקשת להציג את פרויקט טיילת סף  .1
 לצורך מתן הסברים והבהרות.

  
מועצת העיר מבקשת לייעד את כספי רשות הניקוז ואת כספי הקרן לשטחים פתוחים הצעת החלטה:   
לטובת הפרויקט. ככל וקיים חוסר תקציב , המועצה מבקשת מראש העיר לפעול לגיוס יתרת התקציב   
  יקט.הנדרש לביצוע הפרו  

  
  

   19:58מועד תחילת הישיבה : 
  

  הצגת פרויקט טיילת סף מדבר גרי עמל, מנכ"ל העירייה: 
  

מלש"ח אבל ברור  24: היקף הפרויקט הוא בסדר גודל שנראה עצום, כמעט עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
לנו שישנה חלוקה למקטעים וכל מקטע יש לו את תג המחיר, אנחנו מסתכלים על שותפים פוטנציאליים: רשות 
ניקוז, קרן לשטחים פתוחים, את החברה להגנות ים המלח דרך המוצר הדרומי, קק"ל ארה"ב שזה אחד 

שהם הסכימו לקחת, אני מזכיר לכם שקק"ל ארה"ב היא הספוסנר הראשי של פארק יהושפט מהפרויקטים 
מתוך אמונה בעיר הם מחליטים לקחת פרויקטים שיוכלו בעצם למנף את העיר. בנקודה הזו בעצם אלה 

ם המשאבים שעומדים לרשותנו כמובן ככל שנצטרך להוסיף מצ'ינג שלנו, בחלקים מסוימים יהיו שותפים נוספי
שידרשו כמו משרד התיירות, כמובן שנידרש לתת ואנחנו נקבל החלטה בנושא נעדכן. כרגע הפרויקט מחולק 
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למקטעים, וכל מימון לכל מקטע מגיע ממקור אחר וכמובן קצב ההתקדמות יהיה בהתאם למקורות העומדים 
  לרשותנו בשלב הזה.

  
יה שתמומן מכסף קיים של משרד התיירות, קיים חנבשלב ראשון אנחנו נתחיל עם ה: גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  . 2022רשות ניקוז העמידה לפרויקט, עם זה נצא לדרך עם סיום שלב התכנון לקראת שנת גם כסף ש
פרויקט מנוהל בעירייה ע"י מחלקת ההנדסה בשיתוף עם מחלקות מלש"ח. ה 24 -ההערכה לפרויקט עומדת על כ

  .גרטיבי של התכנון והביצוענוספות בעירייה השותפות לתהליך האינט
  

  האם יש שאלות אחרי שראיתם את המצגת: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

  מאיפה נלקח הכסף לתכנון?: ברוך שלסר, חבר מועצה
  

פתוחים והם קיבלו כסף המיועד לתכנון, רשות הניקוז הגישה בקשה לקרן לשטחים  גרי עמל, מנכ"ל העירייה:
  ניקוז.התכנון על חשבון רשות 

  
  : לא הבנתי, לקחתם כסף לפני שהתחלתם לעבוד על התכנון?ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  .אתה לא מקשיב למנכ"ל, מי שמתכנן כרגע זו רשות ניקוז:  דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  
 ואת הניקוז רשות כספי את לייעד מבקשת העיר מועצת: החלטהה הצעת :עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

 לפעול העיר מראש מבקשת המועצה,  תקציב חוסר וקיים ככל. הפרויקט לטובת פתוחים לשטחים הקרן כספי
  .הפרויקט לביצוע הנדרש התקציב יתרת לגיוס

  
: בסיום התכנון בעצם יש כסף שעומד לרשות ניקוז שהם ירצו לתת אותו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

צה שהגישו את הבקשה ואני ביניהם מבקשים שמועצת העיר תפנה לראש העיר ותבקש לעיריית ערד, חברי המוע
שכספים האלה שרשות ניקוז כרגע מגייסת מתקציבה ומתקציב הקרן לשטיחים פתוחים, תעביר אותם לעיריית 

  ערד לביצוע לטובת פרויקט זה.
  

ע שרשות ניקוז מייעדת תקציב בסכום : אנחנו לא מחויבים לפרויקט זה , ברגעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
אנחנו מחליטים מה עושים איתו, רשות ניקוז תמכה גם בפארק יהושפט ובראש נחל יעלים. בסוף צריך להיות 

  .רויקט תכליתי עם התחלה, אמצע וסוףלייצר פאיגום משאבים מכל הגורמים האפשריים כדי 
  

אחרי שמועצת העיר תמליץ עכשיו על הדבר הזה, אנחנו : כמובן דודי אוחנונה, ממלא מקום וסגן ראש העירייה
  מקווים שכאשר הכספים יתקבלו הם יגיעו לדיון ואישור ועדת הכספים.

  
  : אם מועצת העיר לא תאשר לא היית יכול לבצע את זה?ברוך שלסר, חבר מועצה

  
מלש"ח, למה אנחנו  24 : חברי מועצה צריכים לדעת שפרויקט שלדודי אוחנונה, ממלא מקום וסגן ראש העירייה

ה פרויקט ארוך טווח אני חושב שמועצת זמלש"ח,  3.8 -רוצים ליעד אותו. אנחנו מתחילים פרויקט שלא יגמר ב
  העיר צריכה לדעת עליו , להיות מעורבת בזה.

  
  : אני מסכים שצריך לדעת אבל צריך גם להצביע על כך.ברוך שלסר, חבר מועצה

  
: ראש העיר יכול להחליט לבד. הוא יכול לבקש סעיף בוועדת כספים  העירייה דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש

מלש"ח מיועד לטובת פרויקט זה אבל אני חושב שמועצת העיר צריכה להחליט על  3.8שאומר שהכסף בסך 
  מלש"ח. 24 -פרויקט אליו יגויסו כ

  
יצא לדרך כבר החל תכנון יש כבר : אנחנו לא מחליטים עכשיו על הפרויקט, הפרויקט ברוך שלסר, חבר מועצה

  מלש"ח, אין כאן הצעת החלטה שמחייבת את הצבעת המועצה. 3.8
  

: במועצה הקודמת מועצת העיר החליטה, על הקצאת משאבים ספציפיים עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  .תהחלטה מחייבלביה"ס הדמוקרטי, המועצה החליטה וחייבה את ראש העיר לבצע. החלטת מועצת העיר היא 
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: פה ראש העיר הולך לבצע את זה, אתה אומר שאתה מתכנן את זה ויוצא לדרך, ברוך שלסר, חבר מועצה

  , הפרויקט יצא לדרך.ההצעה שלנו תתקבל או לא
  

: אני חושב שברכת הדרך של מועצת העיר היא דבר טוב, הברכה שלנו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  שאנחנו תומכים בפרויקט הזה.היא הצבעה 

  
: אני אוסיף עוד משפט אחד ואני מבקש שיצוטט לפרוטוקול, ההצבעה הזו מראה דבר ברוך שלסר, חבר מועצה

אחד בלבד למנוע מחברי מועצה אחרים להגיש בקשה לישיבה שלא מן המניין במסגרת משחק שנעשה פה כאילו. 
  הפרויקט הוא מבורך.

  
  : יכולת להגיש בקשה לישיבה שלא מן המנייןהעירייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש 

  
: אם הייתי רוצה הייתי מגיש, אין לי מה להגיש, יכולת להעלות את הנושא במסגרת ברוך שלסר, חבר מועצה
  ישיבת מועצה מן המניין.

  
טויות, : אני דואג שמועצת העיר תדון על דברים חשובים ולא תתעסק בשדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  המבין יבין.
  

  :  כשאני מביא הצעה לסדר לדיון בבעיית פחי הזבלברוך שלסר, חבר מועצה
  

: אנחנו דנים בזה. אני חושב שהקדשנו פרק נכבד במועצה הקודמת לעניין זה, עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  העניין הוא הדיון, אתה הבאת לדיון ואנחנו דנו בבקשתך.

  
  : כמה כספים יש בפרויקט הזה?הברוך שלסר חבר מועצ

  
מלש"ח הקרן לשטחים פתוחים זה קול קורא  3.8: כרגע רשות ניקוז הקצתה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  השלב הראשון מכוסה. ₪, ע"ס מיליון 
  

  נערכה הצבעה: 

  
  נמנעים        נגד          בעד
                    חמו בן ניסן
                    אוחנונה דודי

        אלכס ספוז'ניקוב
          שטרלינג פלורי
  שי דודו

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון

  דיאנה גיטיס
    

 לא משתתפים בהצבעה.חברי המועצה יצחק וייס וברוך שלסר  •
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החלטה: מועצת העיר מבקשת לייעד את כספי רשות הניקוז ואת כספי הקרן לשטחים 
לטובת הפרויקט. ככל וקיים חוסר תקציב , המועצה מבקשת מראש העיר   פתוחים 

  הנדרש לביצוע הפרויקט.  לפעול לגיוס יתרת התקציב 
  
  
  

  

  הישיבה ננעלה !

  

____________________      _______________________  

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

  
  


