
  
 

1 
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  )1( 22.6.21מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מליאה 

  ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  משתתפים:

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

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

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  מר דודו שי, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  עו"ד חיים שימן , היועץ המשפטי

  רינה יוסף, גזברית העירייה
  נטלי זילחה, מנהלת מחלקת גבייה

  
  נעדרו:

  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  מר משה אדרי, חבר מועצה 
  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  
    

  על סדר היום:
  

 .), מצ"ב הפרוטוקול 7למעט סעיף ( 1.6.21מתאריך  5לפרוטוקול ועדת כספים מספר אישור המועצה  .1
  

(למעט סעיף  1.6.21מתאריך  5: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר הצעת החלטה
7 .(  
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.23.5.21מתאריך  7.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .2
  

  .23.5.21מתאריך  7.21ועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר : מהצעת החלטה
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.1.6.21מתאריך  8.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  .3

   8.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר הצעת החלטה  

  .1.6.21מתאריך   
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

   19:01ועד תחילת הישיבה: מ        
  

  על סדר היום: 
  
  

), מצ"ב 7(למעט סעיף  1.6.21מתאריך  5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
  הפרוטוקול.

  
אנחנו  7דוח סקור, כל שאר הסעיפים למעט סעיף  1: אנחנו נגד סעיף משה קווס, חבר מועצה

  בעד.
  

  נערכה הצבעה: 
  

     
  נגד        נמנעים          בעד    
    
            חמו בן ניסן    
                  אוחנונה דודי    

        ניקוב'ספוז אלכס  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  עוזי שמילה  

  דיאנה גיטיס
  משה קווס
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  

  1.6.21מתאריך  5החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 
  ).7 (למעט סעיף

  
  .23.5.21מתאריך  7.21המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר אישור  .2

  
, ב' 9ומה זה הנכס במכבים  עיריית ערד/24מה זה הנכס בשאול המלך : ברוך שלסר, חבר מועצה

  בפרוטוקול? 3סעיף 
  

  ב' זה פאב נישה שהוחזר לעירייה ונהרס. 9מכבים :  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

  .אז בעצם אין מבנה בכלל: ברוך שלסר, חבר מועצה
  

: זהו מבנה שנשכר ע"י עיריית ערד לתקופה, הוחזר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  לעמידר ועמידר החליטו מה הם עושים אתו, במקרה הזה הם הרסו אותו.

  
  זה נמצא בסמוך לפארק החדש ביהושפט? ,24: ומה זה שאול המלך ברוך שלסר, חבר מועצה

  .חדשה הנכס הזה כבר לא נמצא, בפרוגרמה הקודמת הוא הופיעבפרוגרמה ה
        

להקצאות, יתכן  לא כל נכסי העירייה מופיעים בפרוגרמהעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
  שמדובר בנכס שאנחנו לא מעוניינים להקצות. במקרה הנדון מדובר במבנה רעים.
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, עובדתית היה דיון והנכס הוחזר חרשות המדובראני מציע שמנכ"ל העירייה יעדכן בדבר הנכס 
  העירייה.

  
  

: עובדתית לא ברור על איזה נכס מדובר או איפה הוא קיים, את זה לא ברוך שלסר, חבר מועצה
  הבנתי.

  
  מדובר בנכס שהוחזר לרשות העירייה ונגרע מהפרוגרמה.: עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי 

  
  נערכה הצבעה: 

  
     

  נגד        נמנעים          בעד    
    
            חמו בן ניסן    
                  אוחנונה דודי    

        ניקוב'ספוז אלכס  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  עוזי שמילה  

  דיאנה גיטיס
  משה קווס
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  

 ההצבעה בעד בכפוף לקבלת הסבר ממנכ"ל העירייהמשה קווס, חבר מועצה :. 
  

בשאול שהיתה הקצאה של כל הקרקע  הנושא נבדק ונמצא: חמו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן 
  .לרשות העירייה בניית מבנה רעים לקרן לב ערד ויש החזרה של הקרקע הזוטובת ל 24המלך 

  
  

מתאריך  7.21החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 
23.5.21.  

  
  .1.6.21מתאריך  8.21מספר  אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות .3

  
  נערכה הצבעה: 

  
  נגד        נמנעים          בעד     

    
            חמו בן ניסן    
                  אוחנונה דודי    

        ניקוב'ספוז אלכס  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  עוזי שמילה  

  דיאנה גיטיס
  משה קווס
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
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  8.21מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר החלטה: מועצת העיר 
  .1.6.21מתאריך 

  
  

 

  הישיבה ננעלה !

  

____________________      _______________________  

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

  
  


