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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המ יין מתאריך 6.7.21
ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון
משתתפים:
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז' יקוב ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלי ג ,מש ה לראש העירייה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיא ה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם אר רייך ,חבר מועצה
מר גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה
וכחים:
עו"ד חיים שימן  ,היועץ המשפטי
רי ה יוסף ,גזברית העירייה
עדרו:
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה

על סדר היום:
 .1שאילתא על פי סעיף  36של חבר המועצה אברהם אר רייך בע יין כלבים משוטטים ,מצורפת השאילתה
ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
 .2שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא דרישת תמו ות ממועמדים לעבודה בעירייה
 ,מצורפת השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
 .3שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא ייצוג הולם לאוכלוסיות זכאיות בגיוס
עובדים לעירייה ,מצ"ב השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
 .4שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה יצחק וייס ב ושא תו י כח אדם עיריית ערד ,מצ"ב השאילתה
ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
 .5שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה אברהם אר רייך ב ושא אכיפת איסור האכלת בעלי חיים
באופן מזהם ,מצ"ב השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס ב ושא בטיחות במעברי חציה ,מצ"ב השאילתה.
הצעת החלטה:
 .1מעבר החציה ברחוב בן יאיר על יד בית מספר  18ישודרג ויוקם בו אי ת ועה על מ ת להגביר את
הבטיחות בעת חציית הכביש.
 .2העירייה תקיים באמצעות יועץ חיצו י סקר לבדיקת רמת הבטיחות בכל מעברי החציה בעיר,
ולבדיקת הצורך במעברי חציה וספים.
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 .3חברי המועצה מבקשים מראש לפעול לגיוס תקציבים למען הגברת הבטיחות במעברי החציה
 .7הצעה לסדר של חבר המועצה אברהם אר רייך ב ושא מפגע הא פות בגי ת אבישור ,מצ"ב ההצעה
לסדר.
הצעת החלטה:
 .1מועצת העיר מחליטה כי על העירייה לפעול כמיטב יכולתה בכל דרך חוקית אפשרית על
מ ת לסלק את מושבת הא פות מגי ת אבישור ומערד ,זאת עקב הסבל וה זק הרב ש גרם
כתוצאה מהמושבה.
 .2העיריה תוציא קול קורא לחברות המתמחות בתחום למתן פתרו ות ודרכים למיגור הבעיה
וסילוק המושבה.
.3

ב וסף לקול קורא העירייה תפ ה באופן יזום לחבורת המתמחות בתחום על מ ת לבדוק
מולם את אפשריות הטיפול.

 .8הצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס ב ושא היערכות לש ת הלימודים תשפ"ב ,מצורפת ההצעה
לסדר.
הצעת החלטה:
 .1העירייה תשתמש בכל הכלים האפשריים על מ ת שכלל ילדי העיר יהיו מסודרים בפתיחת ש ת
הלימודים הבאה במב ים תק יים וראויים.
 .2העירייה תדאג לסייע ו/או לדאוג לכל האישורים הרלוו טיים על מ ת שש ת הלימודים תפתח
במועדה באופן ראוי ומכובד לילדים.
 .3ככל שיש ם מחסור בכיתות לימוד ובמב ים ,תפעל העירייה להשלימם אם על ידי גיוס תקציבים
להוספת כיתות ומב ים ,ואם על ידי צמצום כיתות בהם מספר הילדים מוך ,הכל בכדי שכלל
המערכת על כלל זרמיה תוכל להיפתח במועדה.
 .9הצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא צירוף דברי הסבר להצעות ההחלטה ,מצורפת ההצעה
לסדר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מחליטה כי החל מישיבת המועצה הבאה יצורפו לכל הצעות ההחלטה
דברי הסבר.
 .10אישור המועצה להעלאת שכרה של מה דסת העירייה משכר של  90%שכר בכירים לשכר של  95%משכר
בכירים ,וזאת בהתאם להוראות חוזר מ כ"ל משרד הפ ים מיוחד  ,1/2011והמלצת ראש העירייה.
אישור השכר מות ה באישור משרד הפ ים.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת העלאת שכרה של מה דסת העירייה משכר של  90%שכר בכירים
לשכר של  95%משכר בכירים ,וזאת בהתאם להוראות חוזר מ כ"ל משרד הפ ים מיוחד ,1/2011
והמלצת ראש העירייה .אישור השכר מות ה באישור משרד הפ ים.
 .11בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ] וסח חדש[ ,אישור המועצה לביצוע התקשרות ארוכת טווח
באמצעות מכרז ,העולה על חמש ש ים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות )בהתאם לפירוט
מטה( להלן "המ חת" ,ההשכרה כאמור טעו ה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד הפ ים.
גוש  100264חלקה 14
גוש  100264חלקה 37
גוש  100264חלקה 39
גוש  100264חלקה 43
גוש  100264חלקה 44
גוש  100264חלקה 46
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גוש  100264חלקה 48
גוש  264003חלקה 1
גוש  400328חלקה 1
גוש  400328חלקה 5
גוש  400328חלקה 7
גוש  400333חלקה 1
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת התקשרות ארוכת טווח באמצעות מכרז ,העולה על חמש ש ים
להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות )בהתאם לפירוט מטה( להלן "המ חת" ,ההשכרה כאמור
טעו ה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד הפ ים.
גוש  100264חלקה 14
גוש  100264חלקה 37
גוש  100264חלקה 39
גוש  100264חלקה 43
גוש  100264חלקה 44
גוש  100264חלקה 46
גוש  100264חלקה 48
גוש  264003חלקה 1
גוש  400328חלקה 1
גוש  400328חלקה 5
גוש  400328חלקה 7
גוש  400333חלקה 1
 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חי וך מתאריך  ,23.6.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חי וך מתאריך .23.6.21
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ת ועה ובטיחות בדרכים מס'  2.2021מתאריך  ,28.6.21מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ת ועה ובטיחות בדרכים מס'  2.2021מתאריך
.28.6.21
 .14אישור המועצה להחלפת מורשי חתימה בבית ספר טללים
במקום איל ה ריימו ד מזכירת ביה"ס ושאת ת.ז מס' 56013550
תחתום מ"מ לימור יוסף ושאת ת.ז מס' .28034361
חותם ש י מ הל ביה"ס זאב אלבו ושא ת.ז 024544710
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת מורשי חתימה בבית ספר טללים
במקום איל ה ריימו ד מזכירת ביה"ס ושאת ת.ז מס' 56013550
תחתום מ"מ לימור יוסף ושאת ת.ז מס' .28034361
חותם ש י מ הל ביה"ס זאב אלבו ושא ת.ז 024544710
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מועד תחילת הישיבה19:02 :



חבר המועצה משה אדרי מבקש את זכות הדיבור בסיום הישיבה
חבר המועצה משה קווס מבקש את זכות הדיבור בסיום הישיבה.

עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :עדכו ים
ביקור שר התיירות בערד
הגעתי עכשיו מביקור של שר התיירות יואל רזבוזוב ביקור של כ 3 -שעות .א ח ו גאים ששר התיירות החליט
לחשוף את תוכ ית המוצר הדרומי בערד ,התוכ ית של מדי ת ישראל למדבר יהודה שערד כמובן בתוכה זו,
מדובר באמירה משמעותית של משרד התיירות על כמה חשוב בערד תחום התיירות .לא סתם תחום התיירות
מופיע כחלק מהחזון העירו י .כל עיר יוצאת לקרב עם ה כסים שיש לה ואחד הדברים החשובים שיש ל ו זה
באמת זה הסביבה ,הטבע ,והמיקום ,היי ו עיר תיירות מרכזית בעבר ,א ח ו חזור להיות עיר תיירות מרכזית
בהווה ובעתיד ,עם מוצרים אחרים .הביקור התחיל בהצגת צרכים ,בהצגה של המוצר הדרומי והמשיך לסיור
בעיר שכלל את מצפור מואב ,מלון בוטיק יהלים והסתיים באירוח ביתי .כל צוות משרד מ כ"ל וכל משתתפי
הביקור היו מופתעים באמת מהמוצר שיש ל ו פה וכמו שתמיד א ח ו אומרים ערד היא תיירות בהפתעה וא ח ו
רוצים להפסיק להיות תיירות בהפתעה אלא תיירות מהכרה ומבחירה ,זו ההב ה שזאת אחת מהרגליים שעליהם
העיר עומדת מבחי ה כלכלית ,מבחי ת תעסוקה וגם מבחי ת הפיתוח התיירותי .מדובר בביקור חשוב לעיר
שמתחיל רצף של ביקורים שצפויים ל ו בעתיד עם שרי הממשלה החדשה ,לשמחתי יש ל ו אוזן קשבת.
משה אדרי  ,חבר מועצה :כל עוד יהיה –ברכה .א ח ו בסוף עוסקים בלפתח את העיר .מדי ת ישראל חשובה
מאוד וא ח ו בחלקת אלוהים הקט ה של ו.
אירועי הקיץ
א י לא חושב שיש עיר באזור שמתקרבת לכמות האירועים שצפויים להיות פה במהלך החודשים יולי אוגוסט.
א י מדבר על סדר גודל של כמעט  15מופעים גדולים ובתוכם כלול גם פסטיבל ערד .ביום חמישי הקרוב יתחילו
אירועי חמישי ברובע למשפחות ברובע האמ ים – אירועים שיתחילו אחר הצהרים ויסתיימו במופע בבימת רובע
האמ ים .כך זה יהיה כל חמישי עד סוף יולי .באוגוסט מופע של שלום ח וך מופע מרכזי בקריית האמ ים ,מופע
של בימות פיס של עילי בוט ר וילדי החוץ ,ולאחר מכן כ סים לשבוע של פסטיבל ערד .לתושבי ערד יש במה
להתגאות ,א י חושב שלא מעט מתושבי הסביבה מסתכלים על כמות המופעים פה ,א י בטוח שתושבי ערד יה ו
כל אחד על פי טעמו .א י רק רוצה לסייג פה קודה אחת ,כל הזמן אומרים למה אין אומן זה או אחר ,חשוב לי
להבהיר שאין אומן במדי ת ישראל ששווה רבע מיליון שקל בשביל  45דקות וזה לא מש ה מי זה יהיה .רבע
מיליון שקל הוא הסכום שלא מעט אומ ים מהשורה הראשו ה מבקשים .מדובר באומ ים שסגר ו איתם
בפסטיבל  2020הופעות בסדר גודל של  ₪ 70,000ובש ה ה וכחית דורש  ₪ 240,000בלי למצמץ .אז עם כל הכבוד
ולא מש ה איזה אמן זה יהיה ,לא מש ה מאיזה ז'א ר הוא יהיה ,הוא לא יופיע בערד כהחלטה עקרו ית .קבע ו
רף מחירים שאליו א ח ו מוכ ים ,האמירה ציבורית של ו היא שכספי ציבור הם לא הפקרות ולא מש ה מי האמן
שעומד מאחורי זה.
קורו ה
א ח ו רואים מה קורה במדי ת ישראל ,היום א ח ו מדברים על  536מאומתים בכל המדי ה והמגמה עולה.
א ח ו מקווים שקבי ט הקורו ה שמתכ ס היום ב 20:10 -לא יקבל החלטות דרמטיות כי יהיו לזה השלכות על
העסקים הקט ים ,עסקי התיירות עדיין מלקקים את הפצעים מש ת  ,2020א י מקווה שלא גיע לזה .עדיין
צריכים להישמר ,א י שמח מאוד לראות את ב י ה וער בערד הולכים להתחסן א ח ו כבר מדברים על סדר גודל
של כמעט  90אחוז מב י ה וער הרלוו טיים לגיל  -מחוס ים ,וזה יפה מאוד .א ח ו מדברים היום על מחלימים
ומחוס ים מ ה ש ייה בסדר גודל של  21,000איש ,זה כמעט רוב האוכלוסייה בעיר פרט לילדים בגילאי  0עד 12
אם להוריד אותם א ח ו בעצם מדברים כמעט על כל האוכלוסייה הקיימת בעיר .חשוב עדיין לשמור על הכללים
על מסכות במקומות סגורים ,א ח ו בסה"כ מצאים במצב טוב ,משיך לשמור על עצמ ו וכך גם ישאר ללא
תחלואה.
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ועדת אקלים אזורית
הוועדה התקיימה אתמול בהשתתפות מועצה אזורית תמר ,ערד וירוחם ,מדובר בוועידה פורצת דרך ,משהו
שרשויות מקומיות לא ביצעו מעולם תוך הב ה שמשבר האקלים מצא כאן .אי אפשר להתעלם ממ ו א ח ו
רואים את הטמפרטורות העולות בק דה שבחלקים מסוימים מגיעים ל 50 -מעלות ,מדובר באזורים שאין בהם
מיזוג אוויר מאחר שמעולם לא תארו לעצמם שיגיעו לטמפרטורות גבוהות שכאלה כמובן שזה גורם לתמותה,
גורם לשריפות ולכן א ח ו צריכים לקחת אחריות על עצמ ו כמו שבמשבר הקורו ה הוכח ו שהרשות המקומית
היא חוד הח ית בביצוע ,כ "ל גם באיכות הסביבה .כבר קידמ ו חלק מהדברים לדוגמא הוצאת כל כלי הפלסטיק
מג י הילדים ומוסדות החי וך והכ סה של מדיחים וכלים רב פעמיים .לקראת חקיקה של קמי ים ,איסור
שריפות עץ בקמי ים -ה ושא עדיין בבדיקה .שריפות בלתי מבוקרות של אשפה ועצים זה  70אחוז מהתרומה
לזיהום האוויר העיקרי שממ ו א ח ו סובלים ולכן א י חושב שזה האמירה של שלוש הרשויות יחד עם היחידה
הסביבתית ורשות יקוז ים המלח .בברכת השרה לאיכות הסביבה תמר ז דברג יכר שגם היא מבי ה שזה משהו
שהמשרד צריך לעסוק בו וגם הרשויות המקומיות .הכ ס היה בבחי ת יריית הפתיחה בד בבד חתמ ו על האמ ה
מכאן משיך בצעדים יותר אופרטיביים.
ב יה בערד
א י בטוח שאתם מסתובבים בעיר ורואים את עבודות הפיתוח .א ח ו שמחים שא ח ו מצליחים לסיים פיתוחים
יש ים .אם אתם רואים את מה שקורה במבוא שקד ,בר ים ,ביהושפט פרויקטים שהתחילו בש ות ה 90 -ולא
הסתיימו ,בקד ציה ה וכחית א ו מגיעים למצב שבו שבעצם משלימים את הפיתוח ,את השיווק ,זה טו יצירת
ערך .ש ים רבות המחירים היו ברצפה בגלל שא שים היו אומרים "מה יש פה" ,עכשיו זה הפוך ,א שים רוצים,
מחפשים וא ח ו מ סים להדביק את הפערים בתוך הביקושים הקיימים.
משה אדרי ,חבר מועצה :א י שם לב שאתה משדר רצון טוב לשיתוף פעולה וזה בסדר א י גם מחזיר את אותו
דבר אבל לדעתי אתה עשית טעות שעושים תמיד ,כשמגיע השר ראוי שתזמין את חברי מועצת העיר לביקור.
חצי מהם עובדים ולא יגיעו ,אבל בשביל אמירה של שיתוף פעולה אמיתי ,ראוי שתזמין ,כולם פה לטובת העיר.
תזמין את מועצת העיר מי שבא בא.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י מקבל את דברייך משה ,במקרה ה וכחי ,הביקור קבע בהתראה של
שלושה ימים והיתה ל ו מגבלת מקום ,בישיבה כחו מטה מ כ"ל ושר התיירות ,ציגי המטה של ו ותייר ים
שהוזמ ו לבקשת השר .בגדול השר רצה לראות תייר ים מרכזיים אבל א י מקבל את בקשתך ,א י תמיד אומר
לאירועים עירו יים א ח ו מזמי ים את חברי מועצת העיר ,א י מצפה גם שתבואו כלומר בסוף לאירועים
עירו יים וגם ביקורים ברגע שמתאפשר א י מזמין ,מקבל את הערה משה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :קיבלתם תוספת סעיף לסדר היום הייתה ל ו תקלה ולכן זה יעלה כאחד
הסעיפים כהצעה לסדר ,לאחר דיון בסעיפי ההצעה לסדר ש כללו בסדר היום.
על סדר היום:
 .1שאילתא על פי סעיף  36של חבר המועצה אברהם אר רייך בע יין כלבים משוטטים ,מצורפת השאילתה
ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :חבר המועצה אברהם אר רייך שאל כמה קריאות הגיעו למוקד
העירו י ב ושא כלבים משוטטים בש ים  ,2021 ,2020 ,2019תשובת ו בש ת  592 – 2019קריאות ,בש ת
 661– 2020קריאות ,ובש ת  402 - 2021קריאות מוקד .המע ה לשאלה הש ייה  -בכמה מתוך כל אחת
מהקריאות בכל אחת מהש ים יצאו עובדי השטח? התשובה בכל הפ יות יצאו לשטח.
השאלה השלישית – בכמה מקרים לכדו אכן כלבים? אז ב 2019 -לכדו  171בש ת  2020לכדו 239
ובש ת  2021לכדו  .254א י רק מוסיף פה הערה ,כל ה תו ים שמתייחסים לש ת  2021מתייחסים לחצי
ש ה בלבד.
משה קווס ,חבר מועצה :דודי מה עושים עם כלב משוטט?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :ש ת  2021התאפיי ה בתחילתה במגפת הקורו ה ,רוב הא שים
היו בבתים ,חיות הבר הסתובבו יותר בשטחים הציבוריים.
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אברהם אר רייך ,חבר מועצה :מה עושים עם כלב שתופסים?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :כלב משוטט לכד ומופ ה לכלבייה .היום אין יותר הריגה של
כלבים מה שפעם היה ולכן א ח ו מטפלים בהם .בכל פעם שהכלבייה מתמלאת יוצאים למבצעי אימוץ,
או מעבירים לכלביות או עמותות במקומות אחרים.
משה קווס ,חבר מועצה :אסור לא? למה לא מחזירים אותם לא שים?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :מי שיש לו כלב כשהוא בא ולוקח אותו ,הוא משלם ק ס ועל
האחזקה והלכידה ומקבל את הכלב חזרה.
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :כל הכלבים האלה ש תפסו – מדובר בכלבים שיש להם משהו בעייתי?
מדברים על כלבים ש דבקו בכלבת ובעיות אחרות?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אין כלבת .אם היה כלבת אז זה היה משהו אחר .כלב משוטט
הוא כלב שמסתובב בלי מחסום ובלי בעל בית על ידו .ברגע שאזרח מתלו ן וא ח ו מוצאים את הכלב
א ח ו מוציאים אותו להסגר.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י מזכיר לכם שיש לכם שאלת המשך אחת וא י רק אומר פה
שכלבים בעיקרון מסומ ים ויש להם צ'יפ ,אפשר לזהות אותם .כלב משוטט זה כלב בלי צ'יפ ולא מזוהה.
בעיריית ערד יש  2,125רישיו ות לכלבים שזה ביחס לכמות אוכלוסייה פר רישיו ות בין הגבוהים בארץ.
א ח ו שמחים על כך שא שים בערד אוהבים בעלי חיים אבל מצד ש י הבעיה של הפזורה וחוסר הבקרה
וזה שלא מעקרים או מסרסים מייצר עוד ועוד כלבים.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אתה כבר בשאלה רביעית לאותה שאילתה א י כבר לא עו ה
יותר זהו .א ח ו עוברים לסעיף .2
 .2שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא דרישת תמו ות ממועמדים לעבודה בעירייה
 ,מצורפת השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :התשובה לשאילתה שלך היא תשובה פשוטה לא מצא איסור
בחוק המו ע מהרשות לבקש צירוף תמו ה לשאלון מועמדות ולכן א ח ו מבקשים.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :התשובה לשאילתה שלי לא התקבלה כי? אתה עו ה שלא מצא איסור בחוק
המו ע .לא אמרתי שיש איסור.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :זו זכות ו לדרוש.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :תשובה לא ע ית לי .יש פה שלוש שאלות שעל אף אחת מהן לא קיבלתי תשובה
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א ח ו יש ל ו שאלון למועמד .בשאלון הזה כלולים כל הפרטים
שא ח ו מבקשים ,כולל תמו ה ,זה מה שא ח ו מבקשים .מי שרוצה להתקבל לעיריית ערד ,יתכבד ויע ה
על השאלון.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :בסופו של דבר יש ם פרטים בראיון שאסור ל ו לשאול ודברים שאסור
ל ו כארגון לקבל .ככל שיש ם דברים מותרים ,א ח ו מבקשים אותם ,מדובר בחלק ממכלול
ההתרשמות מהמועמד.
 .3שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא ייצוג הולם לאוכלוסיות זכאיות בגיוס
עובדים לעירייה ,מצ"ב השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :התשובות לשאילתה:
.1

כן במהלך חודשי מאי יו י.
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ראש העיר ייעד משרות ככל האפשר והוא רשאי לקבוע את המשרה או סוגי המשרות בהן תי תן עדיפות
למועמד כשיר.
במהלך הלמידה והטמעת החוק לא .החל מחודש יולי יצוין.
בטופס החדש לאחר תיקון יש מקום לסמן וזה לבחירת המועמד .זה לא חובה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :מה זה אומר ככל האפשר?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :מה שכתוב בחוק ככל האפשר.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אתה לא יכול לייצר משרות שאין.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :ככל האפשר.
 .4שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה יצחק וייס ב ושא תו י כח אדם עיריית ערד ,מצ"ב השאילתה
ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :התשובות לשאילתה:
 525עובדים.
.1
חוק זה לא חל על הרשויות המקומיות.
.2
חוק זה לא חל על הרשויות המקומיות.
.3
זה לא ע יין עובדתי בתחום תפקידי העירייה.
.4
ברוך שלסר  ,חבר מועצה :א י מדבר בשמו של חבר המועצה יצחק וייס הוא פשוט צרוד ,איבד את
הקול .במע ה שצירפת אין תשובה על כמה .א י לא יודע למה אתה אומר שזה לא חל על הרשויות
המקומיות ,בוא יח שזה חל על הרשויות המקומיות.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י לא עו ה על שאלה תיאורטית .א י קראתי את החוק
תקרא גם אתה .זה לא חל על הרשויות המקומיות רק על משרדי ממשלה.
 .5שאילתה על פי סעיף  36של חבר המועצה אברהם אר רייך ב ושא אכיפת איסור האכלת בעלי חיים
באופן מזהם ,מצ"ב השאילתה ומע ה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוח ו ה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :להלן התשובות לשאילתה:
התשובה היא לא
.1
מפגעי תברואה
.2
ק סות – אחד .התראות – שלוש.
.3
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :בעבר ראש העיר אמר ש ית ו הרבה ק סות על ה ושא הזה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י מזכיר לך אברהם שאתה שואל שאלות עובדתיות.
דברים ש אמרים במהלך ישיבת מועצה הם לא דבר עובדתי אז אתה קיבלת תשובה.
אברהם אר רייך  ,חבר מועצה :עכשיו זה סותר את מה ש שאל .א י רוצה לדעת מה התשובה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אתה קיבלת תשובה .התשובה היא ק ס אחד ושלוש
התראות.
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :כל כך הרבה מחלות של חתולים וזהו שלוש התראות?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אז א י אע ה לך עוד הפעם ,ק ס אחד ושלוש התראות .לא
תקבל תשובה עוד פעם.
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 .6הצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס ב ושא בטיחות במעברי חציה ,מצ"ב השאילתה.
משה קווס ,חבר מועצה  :מקריא את ההצעה לסדר:
כידוע בעיר ערד יש תם רחובות וכבישים רחבי ידיים ,לדבר יש מעלות רבות ,אך בצד זאת הדבר יוצר סיכון
להולכי רגל החוצים את הכביש ,כאשר ברחוב רחב אשר הרכבים וסעים בו במהירות גבוהה הסיכון של הולך
רגל להיפגע גבוה במיוחד.
מטבע הדברים עיקר הסכ ה קיימת ברחובות בן יאיר – ק אים ,רחובות רחבים מרכזיים וגדולים ,ש וסעים בהם
רכבים רבים במהירות גבוהה ,ומאידך חוצים אותם ילדים רבים אשר מהווים אוכלוסייה פגיעה.
הבעיה מוכרת היטב לעירייה )כפי שעולה ממכתבו של מר מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה מתאריך 05/03/2018
בעת בקשת תקציב להגברת הבטיחות ב ושא ,שלא עושה די בכדי לפתור אותה ,ובמקום לטפל בסכ ה חמורה זו
מתקציבה ,מעדיפה העירייה להמתין ל דבות שאולי יגיעו ועד אז לא עושה מאומה ,תוך סיכון חייהם של תושבי
העיר.
הדברים כו ים כלפי מעברי חציה רבים ברחובות האמורים ,אך יש ו מעבר חציה בעייתי במיוחד ,ברחוב בן
יאיר על יד בית מס'  18שדרך אגב הייתה שם תאו ה לא מזמן בה פגע הולך רגל ,חרף מיקומו המרכזי של מעבר
חציה זה בסמוך לקופות החולים ,מעו ות יום וג י ילדים ,ובית הכ סת המרכזי אותו חוצים למעלה מאלף איש
מדי יום ,בי יהם ילדים ,קשישים ,ו כים ,קיים בו מחדל בטיחות חמור ,כאשר מעבר החציה לכל אורך  6ה תיבים
של ש י כיוו י הת ועה ,הי ו רציף ,ללא אי ת ועה באמצעו כפי המקובל במעברי חציה בכבישים רחבים בערד
ובכל הארץ ,משמעות הדבר הי ה כי כאשר ילד או קשיש ואף כל אדם חוצים את מעבר החציה אין להם סימון
פיזי כלשהו המורה להם לעצור ולבחון את כיוון הת ועה ה גדי ,מה שעלול להוביל לכך שבהיסח הדעת הם
ימשיכו לחצות את מעבר החציה מבלי לעצור ולהעיף מבט לעבר הכיוון ממ ו מגיעים הרכבים דבר שעלול להוביל
לתאו ות דרכים לפגיעה בחיי אדם .מפ יות שהגיעו עולה כי יש ם תושבים שאכן פ ו לעירייה להתלו ן על ה ושא,
ועל הסכ ה הבטיחותית החמורה שבמעבר חציה זה ,אולם פ ייתם לא טופלה כ דרש.
בתאריך  03/06/21הייתה במעבר חציה זה תאו ה בה פצעה אישה תושבת ערד ופו תה לבית החולים.
לא וכל להשלים עם המשך אי קיומו של מעבר החציה במצבו ה וכחי אשר גורם לסיכון חיי אדם ,רק מכיוון
שה הלת העיר מסרבת לשאת בעלויות ה דרשות לצורך כך ,אי לכך א י מציע לחברי המועצה לקבל החלטה
במועצת העיר אשר תחייב את העירייה לפעול בהתאם ,לתיקון המחדל ולקבוע אי ת ועה באמצע מעבר החצייה
כפי המקובל וב וסף לעצב את רוחב הכביש במיקום מעבר החצייה על מ ת להגביר את הבטיחות .ב וסף אציע
לקיים סקר בכלל מעברי החציה בעיר על ידי יועץ חיצו י אובייקטיבי אשר יחווה את דעתו לגבי כלל רמת
הבטיחות של כלל מעברי החציה ומקומות החציה בעיר ,ויביע את דעתו האם דרשים מעברי חציה וספים לאור
המחסור הקיים במעברי חציה בעיר ערד .ובכלל זה בסמיכות לבתי ספר וג י ילדים.
בין היתר על יד בית הספר שובו בשכו ת עורים וכן על יד מתחם הג ים ביהושפט.
א י מאמין שחברי המועצה בעיר ערד אותם א י מכיר וא י משוכ ע שידעו להתעלות מעל לשיקולי קואליציה
ואופוזיציה ולהצביע בהתאם לצו מצפו ם שכן מדובר בסכ ה חמורה זו שעלולה להוביל לאובדן חיי אדם.
א י רוצה להוסיף דבר קטן לא קשור למכתב ,שבאמת א י מבקש לדון בהצעה הזו בכובד ראש ,לא כקואליציה
אופוזיציה .מדובר פה בכל זאת בחיי ב י אדם .מבקש שלא לקבל את התשובה הספו ט ית שזה לא א ח ו
שקובעים את מעברי חצייה .א י יודע שיש במשרד התחבורה אג' דה לצמצום מעברי חציה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אתה כ ס למקומות שאתה לא יודע את התשובה ,העלית שאלות תן
לי לע ות לך .אתה לוקח מסמך ששלח ו ב 2018-לקול קורא ,ובו ה עליו תאוריה ,איזה סיפור יפה ,קורע לב
הסיפור שלך .פ ית וביקשת חומר במסגרת סעיף 140א)א( עבור בקשה שהגש ו ב .2018-קיבלתם אותו .יכולתם
לשאול שאלות .התשובה לקול קורא התקבלה לפ י כמה חודשים ,אחרי  3ש ים הם זכרו במשרד התחבורה
לע ות ל ו ו ת ו  ₪ 50,000לטובת הפרויקט .א ח ו כבר גמר ו לתכ ן את מעבר החצייה שכבר מתוכ ן כולל
הגבהה ,כולל מיקום אחר .הכל מסודר שם .א ח ו כבר סיימ ו לתכ ן .כביש בן יאיר הוא בתחום אחריות של
משרד התחבורה ויש שלושה צירים כאלו בערד .עד שמשרד התחבורה לא יאשר לצאת לעבודה הזאת א ח ו לא
יכולים לצאת לעבודה .זה לא רק תלוי בתקציב שלהם אלא באישור שלהם .כל התוכ ית של הכביש הזה כולל
מעבר החציה מצאת במשרד התחבורה כבר כמה חודשים וממתין לאישור ,זו התשובה .א י רואה בשאלה הזו
בדיוק את מה שאתה מ סה להציג.
משה קווס ,חבר מועצה :אם היית מעדכן לפ י אז הייתי יודע אבל לא ע ית .כששאלתי לא קיבלתי תשובה על
זה.
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דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :לא שאלת שום שאלה.

ברוך שלסר ,חבר מועצה :אתה מ סה להציג שכל מה שאופוזיציה מעלה אתה כבר מטפל בזה.
משה קווס ,חבר מועצה :א י שמח שהמכתב הזה הזיז אותך קצת .להודיע את מה שאתה מודיע עכשיו .אז היית
עו ה לי בטלפון שהתוכ ית מצאה וגמר ו.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :עכשיו תגיד שאתה טיפלת בזה.
משה אדרי ,חבר מועצה :א י רוצה להגיד משהו על המועצה .אמרת דברים שבאמת ואף אחד לא מזלזל בחיי
אדם .אבל א י חושב שכדאי והיה רצוי גם לעשות בדרך ה כו ה ותאמין לי שהיי ו פותרים ,א י אגיד לך את
הדרך ה כו ה .כל הטע ות שהיו פה מוצדקות .קודם כל תפ ה אותם לוועדת ת ועה ,מה שוועדת ת ועה לא תפתור
היא תעביר למועצה ו צביע .ככה א י חושב שזאת הדרך.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :מי בעד להעלות את ההצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס להצבעה.
ערכה הצבעה:
גד

בעד
גבריאל ריזי שוילי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך

מע

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
סיוון כהן
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

החלטה :ההצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס ב ושא מעבר חציה בבן יאיר
בסמוך לבית מס'  18הכוללת ייעוץ עם יועץ חיצו י וגיוס תקציבים להגברת הבטיחות
במעברי החציה יורדת מסדר היום
 .7הצעה לסדר של חבר המועצה אברהם אר רייך ב ושא מפגע הא פות בגי ת אבישור ,מצ"ב ההצעה
לסדר.
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :מקריא את ההצעה לסדר
מזה מספר ש ים סובלים תושבי שכו ת אבישור ממושבה של א פות אשר הת חלה בגי ה המרכזית בשכו ה )מול
בית ספר אבישור( ומדי ש ה בחודשי הקי ון שלה בישראל היא גורמת סבל רב לתושבים בב יי ים הסמוכים
וכלל המבקרים בגי ה וילדי בית הספר הסמוך .זאת בין היתר באמצעות לכלוך רב שמפרישות הציפורים ,וצות
שמתעופפות ,קריאות וצווחות באמצע הלילה ,ריח צח ה ועוד ,כל זאת לצד הסיכון והמפגע התברואתי הכרוך
בכך .מושבת הא פות במקום אף הובילה לקריסתו של אחד מעצי האורן ,אשר הלכלוך המרובה שהצטבר עליו
גרמה לכך שהעץ קרס באופן פתאומי בצורה שרק ב ס לא פגעו ממ ה הילדים המשחקים בגי ה הסמוכה.
לצער ו פ יות התושבים לעירייה לאורך ש ים לא ע ו ,אמ ם בהתחלה הצהירה העירייה כי היא תטפל ב ושא,
אך לאחר מכן חזרה בה העירייה והודיעה כי אין בכוו תה לטפל ב ושא .חרף הסבל הרב ש גרם לתושבים העיריה
העדיפה להיתפס לטע ות שו ות כי דבר אי ו בתחום סמכותה ,וכי לא יתן למצוא פתרון לסילוק העופות ,ועוד
טע ות שו ות ומשו ות מן הגורן ומן היקב .בפועל לא עשתה העירייה ב ושא מאומה )מלבד ל קות את הגי ה
מהלכלוך אחת לשבוע(.
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שאילתה שהוגשה ב ושא על ידי חבר המועצה יצחק מאיר וויס ע תה באופן לא ע י י כי הדבר אי ו בתחום
תפקידי המועצה ,זאת למרות שסעיף  242לפקודת העיריות קובע כי על העירייה ל קוט אמצעים להסרת כל
מטרד או למ יעתו ,כך שהחובה ב ושא בהחלט מוטלת על העירייה מכח פקודת העיריות.
מלבד זאת ,מכיוון שהעצים עליהם מק ים העופות הי ם רכוש העירייה ,הרי שחלה חובה על העירייה לטפל
במטרד גם מכוח הוראות פקודת ה זיקין ,וכל על פי הוראות סעיף )12א( להוראות תכ ית המתאר החלה על
העיר ערד )תכ ית מס'  (101/02/24הקובעת כי על בעלי העצים מוטלת החובה לשמור ולמ וע זקים שעלולים
להיגרם כתוצאה מהם .טע ה וספת של העירייה הי ה כי מבחי ה טכ ית לא יתן לטפל במטרד ,ואין פתרון
ישים לבעיה .אולם מבדיקה שבוצעה על ידי עולה ,כי ערים וספות בארץ התמודדו עם התופעה והבעיה מוכרת,
ויש ערים שהצליחו לפתור אותה ,וב יגוד ל טען על ידי העירייה יש ם חברות המתמחות ב ושא ויכולות לתת
פתרון .כך לדוגמא בפרדס ח ה התמודדו גם כן עם מושבה שקי ה במקום במשך ש ים ומ תה למעלה מאלפיים
פריטים אך במועצה לא וויתרו ולאחר פעילות מאומצת יחד עם חברת חורש פתרו ות אקולוגיים הצליחו לסלק
את המושבה .מצורף מכתב של ראש העירייה פרדס ח ה .לאור האמור לעיל ,ובכדי למ וע את הסבל הרב של
השכ ים ותושבי השכו ה ,ועל מ ת לסלק את המפגע התברואתי ,אציע לחברי המועצה להחליט על כך שעל
העירייה לפעול למען סילוק המפגע ,ולהחליט על הוצאת קול קורא מיוחד לחברות המתמחות ב ושא שיציעו
פתרו ות להתמודדות עם הבעיה ,והצעות מחיר ,בכדי ש וכל לפעול למען סילוק המפגע .מאוד כדי זה כבר עכשיו
כדי שעד שמגיע תקופת הקי ון וכל להיות אחרי כל הסיפור הזה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :טוב ה ושא הזה שאל גם בשאילתה לפי סעיף  36גם בסעיף  140א)א(
– גם עלה בישיבת מועצה בתור הצעה לסדר וגם במסגרת ישיבת מועצה שביקשה לכ ס האופוזיציה עם 5
חתימות של חברי מועצה ,ישיבה במסגרתה הוזמן מ הל מחלקת התברואה ש תן תשובה לפ יה ולכן א ח ו
מת גדים להעלות את ההצעה לסדר .בואו צביע.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :מי בעד להעלות את ההצעה?
ערכה הצבעה:
בעד
גבריאל ריזי שוילי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך

גד

מע

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
סיוון כהן
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י רק אומר לכם שככל שתמשיכו לטחון את אותם הצעות סדר ,אתם תגיעו
לאותה תוצאה .כשהדיון ע יי י הדיון ע יי י .ברגע שאתם מטרללים את המערכת זו תהיה התגובה א י אומר
לכם .א ח ו מעריכים באמת את המשחק הדמוקרטי אבל ברגע שמתחילים ל צל את זה לרעה שם מבחי תי זה
מסתיים.
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :שיטתך זה ל צל לרעה .ושאים שמעלים כחברי האופוזיציה ,זכות ו להעלות את
זה .ה ושא של חברת חורש עדיין לא עלה על השולחן פה .לזה לא קיבל ו תשובה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :בסדר .א י חושב שכן קיבלתם תשובה .יסי ו מספר פתרו ות אפשריים .זה
חמד שאיזה ראש עיר כותב איזה המלצה על הדרך.
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החלטה :הצעתו של חבר המועצה אברהם אר רייך ב ושא טיפול במפגע הא פות
בגי ת אבישור יורדת מסדר היום
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס ב ושא היערכות לש ת הלימודים תשפ"ב ,מצורפת ההצעה
לסדר.
חבר המועצה ברוך שלסר ,מקריא את ההצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס
כידוע בעוד חודשיים בתחילת חודש ספטמבר א ח ו עמוד בפ י בפתיחת ש ת הלימודים תשפ"ב הבאה עלי ו
לטובה ,א ח ו כחברי מועצה א י בטוח שכולם היו מאוד מעו יי ים לוודא שהיערכות לפתיחת ש ת הלימודים
עשית כמו שצריך כך שלכלל ילדי העיר יהיו ג ים וכיתות לימוד תקי ות ומתאימות .א ח ו ביקש ו פה שראוי
להזמין את הגורמים הרלוו טיים – להביא את מ הלי מחלקת חי וך כדי שית ו ל ו סקירה קצת על היערכות
לפתיחת הש ה תק ים לכלל הילדים .א י רק אציין שרק לאחרו ה בשל הגידול הטבעי לפי ה תו ים של ו צריכים
עוד  6כיתות גן חדשות ועוד  5כיתות שמשרד החי וך שלח שכרגע הוא מבטל לעמותה המפעילה  5כיתות בש ת
הלימודים הבאה בשל כל מי י ליקויים כאלו ואחרים המפורטים במכתב.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :איזו עמותה?
ברוך שלסר ,חבר מועצה :מאור הדרום.
עו"ד חיים שימן היועץ המשפטי :והם מחזיקים כס בהקצאה?
יצחק וייס ,חבר מועצה :חלק במאור הדרום וחלק בית יעקב.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אם בוטלו הכיתות ואין רישיון צריך להחזיר את ההקצאה של ה כס.
עו"ד חיים שימן היועץ המשפטי :מן הסתם כי הם קיבלו הקצאה להפעלת גן.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אתה יודע להגיד איזה כסים אלה?
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :הוא אומר בית יעקב ומאור הדרום .עכשיו חידש ו הקצאות לבית יעקב.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י לא יודע מה הפרטים של ה כסים.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :צריך להגיד לאחראית כסים .א י יודע.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :חבל שאתה כבר הופך את זה לדיון פוליטי .אין בעיה ,זכותך זה בסדר
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אם ביטלו לך את הרישיון אתה צריך להחזיר את ה כסים.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :תסיים לקרוא את השאילתה בבקשה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה  :ממשיך בהקראת ההצעה לסדר .לכן מה שא ח ו רוצים זה להגיע לש ת הלימודים
הבאה ערוכים ומוכ ים שכלל הילדים יקבלו את הכיתות גן תק יים וראויים ומכאן הגיע ההצעות החלטה .האם
לקרוא אותם עכשיו? אתה רוצה לדבר קודם? הלוואי ו שמע פה שהדברים מסודרים.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י אע ה לך .הרי אתה מתייחס לחסידות ולכיתות של החסידות ולג ים
של החסידות .זה שאתה קורא לזה בשם יפה  -כל ילדי העיר זה זכותך להתייחס לחסידות .אז תתייחס לחסידות
כי כל השאר לא מע יין אותך.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :מע יין אותי דווקא
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י חושב שלא
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ברוך שלסר ,חבר מועצה :אם לא היה מע יין אותי לא הייתי מגיע לוועדת חי וך שבוע שעבר.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :התכ ס ו לישיבה כבר בחודש מרץ  2020אתה שומע את התאריך? מרץ
 – 20עם ח וך אידלמן ועם העוזר של השר דאז ליצמן ,ציג העיר ערד מ די ויי רייך יחד עם ג די שהחליף את
תמיר בן משה והתקבלו החלטות לגבי מה עושים ואיך מתקדמים .כמובן שאחרי שההחלטות התקבלו משרד
החי וך התחיל לקדם אותן .באותה עת התקבלה תשובה ממ די שאומר א ח ו לא מדברים אתכם א ח ו מדברים
רק דרך השר ליצמן.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :למי הוא תן את התשובה?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :לי ולג די משרד החי וך .א ח ו חיכי ו לא קרה כלום עד דצמבר
ובדצמבר א י העליתי את זה עוד הפעם לפ י גדי מרק שהחליף את ג די שפרש .ה ושא עלה שוב ושוב ולא קרה
כלום ובסוף כמו שאתם אוהבים תמיד דקה לפ י שמתחילה ש ת הלימודים ליצמן הגיע לשר החי וך לגל ט
והתחיל לשיר את כל השירים הרגילים שמקפחים אות ו ועושים ל ו ולוקחים ואז אמרתי שלא לוקחים לכם
כלום .התקיימה פה ישיבה ,עשי ו סיור בכל מוסדות גור יחד עם כל משרד החי וך ועבר ו את כל המוסדות.
ובסוף הסיור הזה היו שתי ישיבות בערד .ישיבה ראשו ה עם כל המפקחים במסגרתה העלו אלו את כל הבקשות
ואת כל הדרישות ,בדקו כל המספרים כולל כל הג י ילדים כל הכיתות בית ספר .בישיבה הש ייה אחרי שערכו
בדיקה מקיפה הייתה כאן ישיבה וספת ולפי החלטה של משרד החי וך מה שחסידות גור צריכה לש ה הבאה
כולל כל הגידולים כאלה ולא כאלה ואחרים – מסתכם ב 5 -כיתות ,זה כל השי וי .לא יודע על מה אתה מדבר
שביטלו רישיו ות .יש  5כיתות כולל החלפות כולל הכל .יש  3כיתות מתוך ה 5-שהן לא ראויות לשימוש שזה
ילדים שלא יכולים לשבת שא ח ו מעבירים אותם למקום אחר .א ח ו בתוך תהליך עם משרד החי וך על ב יית
 5מב ים יבילים .משרד החי וך התחייב לפ י חודש וחצי שהוא מקדם ,קיבל מאת ו את התוכ יות וא ח ו מחכים
לתקצוב .ברגע שיהיה תקצוב תחיל לב ות  .אם מישהו היה משתף פעולה במרץ  20אולי זה היה ב וי היום .אבל
במרץ  20הוא היה גיבור גדול אז הוא לא שיתף פעולה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :חבל שלא מעדכ ים אתכם בתור חברי מועצה מה קורה .זה בעיה .אין לכם
מושג .אתם לא יודעים מה קורה בשטח ,אולי ראוי שתפ ה לחבר הכ סת שלכם שהוא כבר לא שר ב ושא הזה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א ח ו מת גדים להעלות לסדר.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :רק משפט אחד כדי להבין ה 5-מב ים שאתה מדבר עליהם הבעיה היא רק בתקציב ?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אמורים להיות ב ויים בראשון לספטמבר .אמורים.
ברוך שלסר ,חבר מועצה  :איפה הם תקועים?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :הם תקועים במשרד החי וך בתקצוב .
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :תגיד לשר ליצמן שישחרר את הפקק.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :התקציב הוא לא אתכם .התקציב ההתחייבויות לא אושרו? איפה אתה מתכ ן לב ות
אותם?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה 4 :בשובו ו 1-בבית ספר ב ות.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י מוריד את ההצעה מסדר היום? חבל שלא מעדכ ים אתכם את מה שעושים
מאחורי הקלעים.
יצחק וייס ,חבר מועצה :א י מוריד את ההצעה מסדר היום.

12

לשכת ראש העיר

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

החלטה :ההצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס ב ושא היערכות לש ת הלימודים
תשפ"ב ,יורדת מסדר היום
 .9הצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר ב ושא צירוף דברי הסבר להצעות ההחלטה ,מצורפת ההצעה לסדר.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :סעיף  9זה התוספת להזמ ה לסדר היום בשל תקלה בפקס .דרך אגב ברוך
ממליץ לשלוח בקשות והצעות לסדר דרך המיילים ופחות דרך הפקס ,לפחות היית מאשר עם הלשכה שהפקס
אכן הגיע .מדובר במכשיר פקס אחד ש ותן שירות למספר מחלקות.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א ח ו גם ביא את זה לאישור מועצה פעם הבאה .א ח ו מבקשים לא
לשלוח בפקס יותר.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :זה היה איזשהו תקלה שהיה אצלי במייל ולכן שלחתי בפקס.
משה קווס ,חבר מועצה :הייתה תקלה בעירייה במיילים אלי בשלושה ימים אחרו ים .גם מה דסה וגם מפה לא
קיבלתי כלום .פעם ראשו ה אמ ם אבל התקשרתי לע ת לא יודע מה עשתה והיום קיבלתי.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :חברים יש מספיק אמצעים .תשלחו אתם יודעים לתקשר במיילים .פקס זה
מגיע לפקס מרכזי .כן מוצאים לא מוצאים .לא מגיע למייל הפקסים .זה פקס מרכזי שממ ו מ ותב ,כל אחד
מושך את הפקסים שלו .אף אחד כמעט לא משתמש בפקסים.
א ח ו מעלים את הסעיף לסדר היום בבקשה .ברוך .צירוף דברי הסבר להצעת החלטה בבקשה תסביר בדיוק
מה אתה רוצה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י בעצם מתמקד בתוספת הש ייה לפקודת העיריות ,ששמה כתב שלהזמ ה יצורפו
ככל האפשר וסח הצהרות החלטה ודברי הסבר .המלצת וועדות החובה ,עבודת השירות של המועצה שעסקו
ב ושא סדר היום לכן כל חוות דעת שגורם מקצועי שהייתה דרושה על פי דין .א י אתקרב בעיקר להתחלה של
ה וסח הצהרת החלטות ודברי הסבר .ממה שא י עוקב בתקופה האחרו ה אפשר לראות את זה בכל סדרי היום
שבדרך כלל לא מצורפים דברי הסבר להצעות החלטה .מסתבר שזה היה כוו ות המחוקק אבל א י לא יכול להגיד
בשמו .לדעתי זה ושא מאוד חשוב כי לא פעם ולא פעמיים א ח ו מקבלים כל מי י הרצאות .א י רק אקח כדוגמא
את ההצעה ש דבר על זה עוד מעט .אתן לסעיף  188לפקודת העיריות שא י קורא את זה ואפילו לא יודע במה
מדובר .אם היו מוסיפים עוד כמה מילים ,קצת דברי הסבר אז זה היה הרבה יותר קל והרבה יותר מובן .כון
שזה לא חובה בכל סעיף שעולה לסדר היום.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אם זה לא חובה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אתה אפילו מדגיש "ככל האפשר"
ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י אסביר ,א י אגמור לדבר ותע ה לי .באמת כון שזה לא חובה וככל האפשר יש
לסרב לדברי ההסבר .אז אם ברוב ההצעות היה דברי הסבר ,ופה ושם ללא דברי הסבר יחא א י מקבל את זה
אבל במציאות כשא ח ו עוברים על זה ,רוב הסעיפים הם ללא דברי הסבר וזה כבר הייתי אומר שאפילו זה וגד
את החוק .כי כון ככל האפשר.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אתה מקבל את כל החומר בסדר היום וזה כולל.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :כל הסדר יום הזה יש סעיף אחד שאתה אומר שאתה לא מבין אותו.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אבל זה היום.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י יעבור איתך על אחרים וא ח ו ראה שגם שם .
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אגב אפילו הייתי אומר לך שא י מבין אבל אפילו הסעיף האחרון של החלפת
מורשה חתימה .מה הסיבה שמחליפים מורשה חתימה? א י מבין ? א י מבין שמישהו עזב .אבל גם כן אין דברי
הסבר.
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עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :וגם אז אתה יודע לשאול שאלה ולקבל תשובה.
משה קווס ,חבר מועצה :למה שלא יגיע מראש
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אם מגיע מראש א י יודע להכין את עצמי .שא י מקבל תשובה א י לא יודע לבדוק
את עצמי אם התשובה תואמת ו כו ה או לא .כשא י מגיע מראש א י יודע במה מדובר א י מגיע מוכן לישיבת
מועצה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :מכיוון שאין מדובר בחובה לסדרי היום כל החומרים פרט לסעיפים קט ים
כאלה ואחרים אין שום בעיה שאתם תשאלו ולכן אין שום סיבה להצעת החלטה הזאת וא י מת גד להעלות
אותה .מי בעד להעלות את ההצעה לסדר להצבעה?
ערכה הצבעה:
בעד
גבריאל ריזי שוילי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך

מע

גד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
סיוון כהן
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

החלטה :ההצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר על פיה יצורפו החל מישיבת
המועצה הבאה דברי הסבר לכל הצעות ההחלטה ,יורדת מסר היום
 .10אישור המועצה להעלאת שכרה של מה דסת העירייה משכר של  90%שכר בכירים לשכר של  95%משכר
בכירים ,וזאת בהתאם להוראות חוזר מ כ"ל משרד הפ ים מיוחד  ,1/2011והמלצת ראש העירייה.
אישור השכר מות ה באישור משרד הפ ים.
ערכה הצבעה:
בעד

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך
גבריאל ריזי שוילי
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החלטה :מועצת העיר מאשרת העלאת שכרה של מה דסת העירייה משכר של 90%
שכר בכירים לשכר של  95%משכר בכירים ,וזאת בהתאם להוראות חוזר מ כ"ל
משרד הפ ים מיוחד  ,1/2011והמלצת ראש העירייה .אישור השכר מות ה באישור
משרד הפ ים.
 .11בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ] וסח חדש[ ,אישור המועצה לביצוע התקשרות ארוכת טווח
אמצעות מכרז ,העולה על חמש ש ים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות )בהתאם לפירוט
מטה( להלן "המ חת" ,ההשכרה כאמור טעו ה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד הפ ים.
גוש  100264חלקה 14
גוש  100264חלקה 37
גוש  100264חלקה 39
גוש  100264חלקה 43
גוש  100264חלקה 44
גוש  100264חלקה 46
גוש  100264חלקה 48
גוש  264003חלקה 1
גוש  400328חלקה 1
גוש  400328חלקה 5
גוש  400328חלקה 7
גוש  400333חלקה 1
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א ח ו בעצם חוכרים את המ חת מרמ"י והחכירה עומדת
להסתיים בעוד ש תיים.
משה קווס ,חבר מועצה :מה יש שם עכשיו?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :אמור להיות שם מ חת עם מפעל מטוסים .יש שם  300דו ם
ויזם שזכה בהם במכרז של משרד הכלכלה.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :מה זה מפעל? הא גר לתיקו ים.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :הא גר גם לתיקו ים וגם להרכבת מטוסים גם לטיפולים .אמור
לעשות  300דו ם שם שיהיו לטובת מטוסים .כון לכרגע הכל תקוע בגלל שחיל האוויר לא מאשר שעות
המראה ו חיתה למסלול של ו .אבל היזם מסתכל קדימה והוא מ סה לעבוד מול משרד הביטחון ובשביל
לקבל אישור א ח ו אומרים לצאת למכרז חדש .היזם צריך שמירה וגדר ולתקן את האספלט ,הוא צריך
לעשות השקעות גדולות מאוד .הוא מצפה לקבל יותר מ  5 -ש ים על פי החוק מותר ל ו לצאת למכרז
כל  5ש ים עם אפשרות להאריך אותו עד  15ש ה באישור משרד הפ ים.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :מה הקשר בין זה שמעל  5ש ים לזה שיש שם ג יבות?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י רק אוסיף על ה אמר ,יש לו חוזה התקשרות עם תעשייה אווירית,
תעשייה אווירית לא מוכ ים להשקיע בהקמה מבלי שהיא יודעת שיש לה חוזה ארוך טווח ביד.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :בוא שים דברים על השולחן ,לא בטוח שהוא יזכה .יוצאים במכרז.
משה קווס ,חבר מועצה :לעירייה זה עולה כסף החכירה הזאת?
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :החכירה כן ,אבל הוא משלם שכירות
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :הוא משלם כל חודש גם עכשיו למרות שהוא לא משתמש.
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משה קווס ,חבר מועצה  :עכשיו לא כי אין לו.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :הוא יביא חברת שמירה ויהיה לו חברת שמירה זה חלק
מהעלויות שלו.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :עוד ש תיים הוא מסתיים ו צא לעוד מכרז .
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה  :את המכרז הבא א ח ו רוצים לפרסם אותו לתקופה של 5
ש ים עם אפשרות להארכה של עד  15ש ה באישור משרד הפ ים .על מ ת ש וכל לבקש ממשרד הפ ים,
המועצה צריכה לאשר ,לכן זה מגיע לדיון .מה שאתם רואים פה זה כל החלקות וכל הגושים שהמ חת
כולל .זה שטח של כמעט  170דו ם או  180דו ם מורכב מכמה גושים וחלקות אז אתם רואים כאן את
כל הגושים והחלקות ,כרגע שטח זה חכור על ידי העירייה.
ת אי וסף בכלל יציאה למכרז וזכייה שלו זה כשרמ"י יסכימו להאריך ל ו את החכירה וכמובן בת אי
שהוא יזכה במכרז שיהיה.
אברהם אר רייך ,חבר מועצה :מה זה ה  170-דו ם?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :זה כבר שלו  170דו ם ,זה המ חת ה 300 -דו ם ה וספים הם עבור
תעשייה .זה כבר בהקצאה של משרד הכלכלה.
משה קווס ,חבר מועצה :יש אפשרות בסוף להגיד לא רוצה? או שמישהו אחר או שאף אחד לא ייגש
למכרז? ואז א ח ו שארים תקועים עם זה?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :יכול להיות.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :לא א ח ו לא חכור את זה .א ח ו לא שלם את זה ,זה לא
כסף קטן.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :אחד היתרו ות של היזם הזה שלמעשה יש לו  300דו ם לתעשייה
צמודת מסלול .זה יתרון אדיר שא שים אחרים באים להתמודד שם הם אומרים רגע מה עשה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :הוא לא יכול לעשות חכירה ישירה מול רמ"י?
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :במ חת לא .רק דרך העירייה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :בפועל היום יושב שם.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :מי שרוצה להשתמש במסלול מבקש אישור מהיזם.
ברוך שלסר ,חבר מועצה  :מה שא ח ו מבקשים זה לא ע יין של הארכת חוזה.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :לא ,א ח ו מדברים על המכרז הבא.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :כדי שעוד ש תיים וכל לצאת למכרז ו דע אם לבצע חכירה או לא.
המכרז יהיה כפוף לזה שא ח ו קבל את האישורים ואם לא יהיה אישורים אז לא צא למכרז הזה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :סתם שאלה לצורך הע יין .יח שאף אחד אחד לא יגש ולא זכה במכרז אז
אתה בעצם לא ממשיך את החכירה .מה קורה עם השטח?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :חוזר לרמ"י.
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גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :השימוש שהוא יכול לבצע במ חת עד ההקמה עצמה הוא כל שימוש?
כי הוא פרטי כון?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :כרגע לצער ו הרב בגלל החוסר יציבות השלטו ית לצער ו הרב כמו
שקורה במשרד הבטחון ברוב הפעמים ,הוא אסר את השימוש במ חת לתעופה .השאלה למה? ככה .כי
אין שר שיעצור אותו ואין רמטכ"ל שיעצור אותו .ולא וח להם עם בסיס תעופה בטים.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :כל שימוש אחר חוץ מתעופה הוא רשאי.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :כן .צילמו שם קליפים ,תצוגות רכבים .כרגע הוא המחזיק בפועל
ממ ו צריך לבקש את האישור .
משה קווס ,חבר מועצה :המסלול שאר קיים?
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :כן.
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך
גבריאל ריזי שוילי

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת התקשרות ארוכת טווח באמצעות מכרז ,העולה על חמש
ש ים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות )בהתאם לפירוט מטה( להלן
"המ חת" ,ההשכרה כאמור טעו ה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד
הפ ים.
גוש  100264חלקה 14
גוש  100264חלקה 37
גוש  100264חלקה 39
גוש  100264חלקה 43
גוש  100264חלקה 44
גוש  100264חלקה 46
גוש  100264חלקה 48
גוש  264003חלקה 1
גוש  400328חלקה 1
גוש  400328חלקה 5
גוש  400328חלקה 7
גוש  400333חלקה 1
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 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חי וך מתאריך  ,23.6.21מצ"ב הפרוטוקול.
ערכה הצבעה:
גד

בעד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חי וך מתאריך .23.6.21
 .13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ת ועה ובטיחות בדרכים מס'  2.2021מתאריך  ,28.6.21מצ"ב
הפרוטוקול.
ערכה הצבעה:
בעד

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ת ועה ובטיחות בדרכים מס'
 2.2021מתאריך .28.6.21
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 .14אישור המועצה להחלפת מורשי חתימה בבית ספר טללים
במקום איל ה ריימו ד מזכירת ביה"ס ושאת ת.ז מס' 56013550
תחתום מ"מ לימור יוסף ושאת ת.ז מס' .28034361
חותם ש י מ הל ביה"ס זאב אלבו ושא ת.ז 024544710
ערכה הצבעה:
גד

בעד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכס ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם אר רייך
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת מורשי חתימה בבית ספר טללים
במקום איל ה ריימו ד מזכירת ביה"ס ושאת ת.ז מס' 56013550
תחתום מ"מ לימור יוסף ושאת ת.ז מס' .28034361
חותם ש י מ הל ביה"ס זאב אלבו ושא ת.ז 024544710
משה קווס ,חבר מועצה :א י אוותר על מה שרציתי להגיד א י רק אעיר על דבר אחד .על מה שהת הל
פה היום בתשובה לגבי תמו ה במכרזים ,ככה א ח ו רוצים .אבל מע יין שיום אחרי שליחת הבקשה
הדרישה הזו ירדה מאתר העירייה אז תבדקו את מה שאתם עו ים.

הישיבה עלה !

____________________

גרי עמל
מ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________

עו"ד יסן בן חמו
ראש העירייה
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