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  6.7.21פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 
  ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  משתתפים:

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

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

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  וון כהן אביטן, חברת מועצהגב' סי

  מר דודו שי, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה 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 ארנרייך, חבר מועצה
  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  , היועץ המשפטיעו"ד חיים שימן 
  רינה יוסף, גזברית העירייה

  
  נעדרו:

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  

  
  

  :היום סדר על

של חבר המועצה אברהם ארנרייך בעניין כלבים משוטטים, מצורפת השאילתה  36שאילתא על פי סעיף  .1
  ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה.

 
ך שלסר בנושא דרישת תמונות ממועמדים לעבודה בעירייה של חבר המועצה ברו 36שאילתה על פי סעיף  .2

  ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה. , מצורפת השאילתה
  

צוג הולם לאוכלוסיות זכאיות בגיוס ישל חבר המועצה ברוך שלסר בנושא י 36שאילתה על פי סעיף  .3
  אוחנונה.ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי עובדים לעירייה, מצ"ב השאילתה 

  
של חבר המועצה יצחק וייס בנושא נתוני כח אדם עיריית ערד, מצ"ב השאילתה  36שאילתה על פי סעיף  .4

  ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה.
 

של חבר המועצה אברהם ארנרייך בנושא אכיפת איסור האכלת בעלי חיים  36שאילתה על פי סעיף  .5
 "מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה. באופן מזהם, מצ"ב השאילתה ומענה מ

  
 .הצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס בנושא בטיחות במעברי חציה, מצ"ב השאילתה .6

  
  הצעת החלטה: 

ישודרג ויוקם בו אי תנועה על מנת להגביר את  18מעבר החציה ברחוב בן יאיר על יד בית מספר  .1
 הבטיחות בעת חציית הכביש.

ועץ חיצוני סקר לבדיקת רמת הבטיחות בכל מעברי החציה בעיר, העירייה תקיים באמצעות י .2
 ולבדיקת הצורך במעברי חציה נוספים.
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 חברי המועצה מבקשים מראש לפעול לגיוס תקציבים למען הגברת הבטיחות במעברי החציה .3
  
 

הצעה לסדר של חבר המועצה אברהם ארנרייך בנושא מפגע האנפות בגינת אבישור, מצ"ב ההצעה  .7
 לסדר.

  
  הצעת החלטה: 

  מועצת העיר מחליטה כי על העירייה לפעול כמיטב יכולתה בכל דרך חוקית אפשרית על .1
  מנת לסלק את מושבת האנפות מגינת אבישור ומערד, זאת עקב הסבל והנזק הרב שנגרם

  כתוצאה מהמושבה.
  
  העיריה תוציא קול קורא לחברות המתמחות בתחום למתן פתרונות ודרכים למיגור הבעיה .2

  סילוק המושבה.ו
  
  בנוסף לקול קורא העירייה תפנה באופן יזום לחבורת המתמחות בתחום על מנת לבדוק  .3

  מולם את אפשריות הטיפול. 
 

הצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס בנושא היערכות לשנת הלימודים תשפ"ב, מצורפת ההצעה  .8
 לסדר.

  
  הצעת החלטה: 

 נת שכלל ילדי העיר יהיו מסודרים בפתיחת שנתהעירייה תשתמש בכל הכלים האפשריים על מ  .1
 .הלימודים הבאה במבנים תקניים וראויים

 העירייה תדאג לסייע ו/או לדאוג לכל האישורים הרלוונטיים על מנת ששנת הלימודים תפתח .2
 .במועדה באופן ראוי ומכובד לילדים

 ל ידי גיוס תקציביםככל שישנם מחסור בכיתות לימוד ובמבנים, תפעל העירייה להשלימם אם ע  .3
 להוספת כיתות ומבנים, ואם על ידי צמצום כיתות בהם מספר הילדים נמוך, הכל בכדי שכלל

 .המערכת על כלל זרמיה תוכל להיפתח במועדה
  

הצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר בנושא צירוף דברי הסבר להצעות ההחלטה, מצורפת ההצעה  .9
 לסדר.

  
ליטה כי החל מישיבת המועצה הבאה יצורפו לכל הצעות ההחלטה מועצת העיר מחהצעת החלטה: 

  דברי הסבר.
   

משכר  95%שכר בכירים לשכר של  90%אישור המועצה להעלאת שכרה של  מהנדסת העירייה משכר של  . 10
, והמלצת ראש העירייה. 1/2011בכירים, וזאת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 

 שור משרד הפנים.אישור השכר מותנה באי
  

שכר בכירים  90%מהנדסת העירייה משכר של : מועצת העיר מאשרת העלאת שכרה של הצעת החלטה
, 1/2011משכר בכירים, וזאת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד  95%לשכר של 

  והמלצת ראש העירייה. אישור השכר מותנה באישור משרד הפנים.
  

ת העיריות [נוסח חדש], אישור המועצה לביצוע התקשרות ארוכת טווח לפקוד 188בהתאם לסעיף  . 11
באמצעות מכרז, העולה על חמש שנים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות (בהתאם לפירוט 
 מטה) להלן "המנחת", ההשכרה כאמור טעונה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד הפנים.

  
  14חלקה  100264גוש 
   37חלקה  100264גוש 
   39חלקה  100264גוש 
   43חלקה  100264גוש 
   44חלקה  100264גוש 
  46חלקה  100264גוש 
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   48חלקה  100264גוש 
   1חלקה  264003גוש 
  1חלקה  400328גוש 
  5חלקה  400328גוש 
  7חלקה  400328גוש 
   1חלקה  400333גוש 

  
  

אמצעות מכרז, העולה על חמש שנים התקשרות ארוכת טווח ב: מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה
להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות (בהתאם לפירוט מטה) להלן "המנחת", ההשכרה כאמור 

  טעונה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד הפנים.
  

  14חלקה  100264גוש 
   37חלקה  100264גוש 
   39חלקה  100264גוש 
   43חלקה  100264גוש 
   44חלקה  100264גוש 
  46חלקה  100264גוש 
   48חלקה  100264גוש 
   1חלקה  264003גוש 
  1חלקה  400328גוש 
  5חלקה  400328גוש 
  7חלקה  400328גוש 
   1חלקה  400333גוש 

 
 , מצ"ב הפרוטוקול.23.6.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  . 12

  
  .23.6.21חינוך מתאריך  : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדתהצעת החלטה

  
, מצ"ב 28.6.21מתאריך  2.2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מס'  . 13

 הפרוטוקול.
  

מתאריך  2.2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מס' הצעת החלטה
28.6.21    .  

  
 טללים אישור המועצה להחלפת מורשי חתימה בבית ספר . 14

   56013550במקום אילנה ריימונד מזכירת ביה"ס נושאת ת.ז מס' 
  .28034361תחתום מ"מ לימור יוסף נושאת ת.ז מס' 

   024544710חותם שני מנהל ביה"ס זאב אלבו נושא ת.ז 
  

  : מועצת העיר מאשרת מורשי חתימה בבית ספר טלליםהצעת החלטה
   56013550ז מס' במקום אילנה ריימונד מזכירת ביה"ס נושאת ת.

  .28034361תחתום מ"מ לימור יוסף נושאת ת.ז מס' 
   024544710חותם שני מנהל ביה"ס זאב אלבו נושא ת.ז 
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  19:02מועד תחילת הישיבה:  

  
  

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

  
  עדכונים :ו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייהע
  

  ביקור שר התיירות בערד 
אנחנו גאים ששר התיירות החליט . שעות 3 -של כביקור רזבוזוב ביקור של שר התיירות יואל מהגעתי עכשיו 

ו, מדינת ישראל למדבר יהודה שערד כמובן בתוכה זהתוכנית של   ,בערד המוצר הדרומיתוכנית לחשוף את 
תיירות תחום הערד תחום התיירות. לא סתם בעל כמה חשוב  התיירות משרדשל אמירה משמעותית מדובר ב

מופיע כחלק מהחזון העירוני. כל עיר  יוצאת לקרב עם הנכסים שיש לה ואחד הדברים החשובים שיש לנו זה 
יר תיירות מרכזית היינו עיר תיירות מרכזית בעבר, אנחנו נחזור להיות ע, מיקוםוההסביבה, הטבע, זה באמת 

בהצגה של המוצר הדרומי והמשיך לסיור  ,בהצגת צרכיםהתחיל ביקור הבהווה ובעתיד, עם מוצרים אחרים. 
משתתפי אירוח ביתי. כל צוות משרד מנכ"ל וכל ב הסתייםמצפור מואב, מלון בוטיק יהלים ואת ל שכלבעיר 

נחנו אומרים ערד היא תיירות בהפתעה ואנחנו היו מופתעים באמת מהמוצר שיש לנו פה וכמו שתמיד אהביקור 
הבנה שזאת אחת מהרגליים שעליהם ה , זורוצים להפסיק להיות תיירות בהפתעה אלא תיירות מהכרה ומבחירה

לעיר  ביקור חשובמדובר במבחינת תעסוקה וגם מבחינת הפיתוח התיירותי.  ,העיר עומדת מבחינה כלכלית
  לשמחתי יש לנו אוזן קשבת.  ,הממשלה החדשהשרי נו בעתיד עם ביקורים שצפויים לשל רצף  שמתחיל

  
ברכה. אנחנו בסוף עוסקים בלפתח את העיר. מדינת ישראל חשובה –כל עוד יהיה : משה אדרי , חבר מועצה

  מאוד ואנחנו בחלקת אלוהים הקטנה שלנו. 
  

  אירועי הקיץ
יולי אוגוסט. מהלך החודשים פה ב להיות צפוייםאני לא חושב שיש עיר באזור שמתקרבת לכמות האירועים ש

קרוב יתחילו ום חמישי הבימופעים גדולים ובתוכם כלול גם פסטיבל ערד.  15על סדר גודל של כמעט  אני מדבר
במופע בבימת רובע  אירועים שיתחילו אחר הצהרים ויסתיימו – משפחות ברובע האמניםלברובע אירועי חמישי 

עד סוף יולי. באוגוסט מופע של שלום חנוך מופע מרכזי בקריית האמנים, מופע  האמנים. כך זה יהיה כל חמישי
לתושבי ערד יש במה  .לאחר מכן נכנסים לשבוע של פסטיבל ערדוילדי החוץ, ו עילי בוטנרשל של בימות פיס 

נו אני בטוח שתושבי ערד יה ,הסביבה מסתכלים על כמות המופעים פהתושבי להתגאות, אני חושב שלא מעט מ
או אחר, חשוב לי  כל אחד על פי טעמו. אני רק רוצה לסייג פה נקודה אחת, כל הזמן אומרים למה אין אומן זה

רבע  .זה לא משנה מי זה יהיהודקות  45אין אומן במדינת ישראל ששווה רבע מיליון שקל בשביל להבהיר ש
שסגרנו איתם  בר באומניםמדו. מבקשיםלא מעט אומנים מהשורה הראשונה הוא הסכום ש מיליון שקל

בלי למצמץ. אז עם כל הכבוד ₪  240,000 דורש בשנה הנוכחיתו₪  70,000הופעות בסדר גודל של  2020בפסטיבל 
ולא משנה איזה אמן זה יהיה, לא משנה מאיזה ז'אנר הוא יהיה, הוא לא יופיע בערד כהחלטה עקרונית. קבענו 

שכספי ציבור הם לא הפקרות ולא משנה מי האמן  היא בורית שלנואמירה ציה ,רף מחירים שאליו אנחנו מוכנים
  שעומד מאחורי זה. 

  
  קורונה 

 והמגמה עולה. מאומתים בכל המדינה 536היום אנחנו מדברים על  ,אנחנו רואים מה קורה במדינת ישראל
 לעזה השלכות ל וקבל החלטות דרמטיות כי יהיילא  20:10 -אנחנו מקווים שקבינט הקורונה שמתכנס היום ב

אני מקווה שלא נגיע לזה. עדיין  ,2020משנת מלקקים את הפצעים עדיין עסקי התיירות  ,עסקים הקטניםה
אני שמח מאוד לראות את בני הנוער בערד הולכים להתחסן אנחנו כבר מדברים על סדר גודל  ,צריכים להישמר

מחלימים על ה יפה מאוד. אנחנו מדברים היום מחוסנים, וז -לגיל אחוז מבני הנוער הרלוונטיים  90של כמעט 
 12עד  0בגילאי  פרט לילדים בעיר זה כמעט רוב האוכלוסייה  ,איש 21,000סדר גודל של בומחוסנים מנה שנייה 

בעצם מדברים כמעט על כל האוכלוסייה הקיימת בעיר. חשוב עדיין לשמור על הכללים אנחנו להוריד אותם אם 
 ללאנמשיך לשמור על עצמנו וכך גם נישאר  ,כ נמצאים במצב טוב"סהבאנחנו  ,יםעל מסכות במקומות סגור

  תחלואה. 
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  ועדת אקלים אזורית
עידה פורצת דרך, משהו וו, מדובר בערד וירוחם ,מועצה אזורית תמרבהשתתפות  הוועדה התקיימה אתמול

אפשר להתעלם ממנו אנחנו שרשויות מקומיות לא ביצעו מעולם תוך הבנה שמשבר האקלים נמצא כאן. אי 
אזורים שאין בהם ב , מדוברמעלות 50 -חלקים מסוימים מגיעים לשבבקנדה העולות רואים את הטמפרטורות 

כמובן שזה גורם לתמותה,  מאחר שמעולם לא תארו לעצמם שיגיעו לטמפרטורות גבוהות שכאלהמיזוג אוויר 
נו כמו שבמשבר הקורונה הוכחנו שהרשות המקומית גורם לשריפות ולכן אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמ

היא חוד החנית בביצוע, כנ"ל גם באיכות הסביבה. כבר קידמנו חלק מהדברים לדוגמא הוצאת כל כלי הפלסטיק 
איסור  ,מגני הילדים ומוסדות החינוך והכנסה של מדיחים וכלים רב פעמיים. לקראת חקיקה של קמינים

אחוז מהתרומה  70שריפות בלתי מבוקרות של אשפה ועצים זה  דיין בבדיקה.ע הנושא -שריפות עץ בקמינים
לזיהום האוויר העיקרי שממנו אנחנו סובלים ולכן אני חושב שזה האמירה של שלוש הרשויות יחד עם היחידה 

מבינה שזה משהו היא שגם ניכר שרה לאיכות הסביבה תמר זנדברג הניקוז ים המלח. בברכת רשות הסביבתית ו
מנה אעל ה נוחתמבד בבד  יריית הפתיחה הכנס היה בבחינתוגם הרשויות המקומיות.  עסוק בוהמשרד צריך לש

  צעדים יותר אופרטיביים.בנמשיך  מכאן
  

  בניה בערד
רואים את עבודות הפיתוח. אנחנו שמחים שאנחנו מצליחים לסיים פיתוחים ומסתובבים בעיר  אני בטוח שאתם

לא ו 90 -שהתחילו בשנות הפרויקטים מה שקורה במבוא שקד, ברננים, ביהושפט ישנים. אם אתם רואים את 
את השיווק, זה נטו יצירת , מגיעים למצב שבו שבעצם משלימים את הפיתוחאנו הסתיימו, בקדנציה הנוכחית 

ם, אנשים רוצי ,עכשיו זה הפוך ,ערך. שנים רבות המחירים היו ברצפה בגלל שאנשים היו אומרים "מה יש פה"
  קושים הקיימים. יאנחנו מנסים להדביק את הפערים בתוך הבומחפשים 

  
רצון טוב לשיתוף פעולה וזה בסדר אני גם מחזיר את אותו  דראני שם לב שאתה מש: משה אדרי, חבר מועצה

. לביקור מועצת העירחברי תזמין את ראוי ש מגיע השר, כשדבר אבל לדעתי אתה עשית טעות שעושים תמיד
כולם פה לטובת העיר.  , ראוי שתזמין,אבל בשביל אמירה של שיתוף פעולה אמיתי ,לא יגיעוועובדים  חצי מהם

   .תזמין את מועצת העיר מי שבא בא
  

אני מקבל את דברייך משה, במקרה הנוכחי, הביקור נקבע בהתראה של : ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
ותיירנים  המטה שלנומנכ"ל ושר התיירות, נציגי מטה  חו, בישיבה נכמגבלת מקוםשלושה ימים והיתה לנו 

אני תמיד אומר את בקשתך, רצה לראות תיירנים מרכזיים אבל אני מקבל  השר. בגדול שהוזמנו לבקשת השר
אני מצפה גם שתבואו כלומר בסוף לאירועים מזמינים את חברי מועצת העיר, לאירועים עירוניים אנחנו 

  מקבל את הערה משה. מזמין, רגע שמתאפשר אני עירוניים וגם ביקורים ב
  

הייתה לנו תקלה ולכן זה יעלה כאחד לסדר היום  סעיף קיבלתם תוספת  :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
   , לאחר דיון בסעיפי ההצעה לסדר שנכללו בסדר היום.הסעיפים כהצעה לסדר

  
  

  :היום סדר על

הם ארנרייך בעניין כלבים משוטטים, מצורפת השאילתה של חבר המועצה אבר 36שאילתא על פי סעיף  .1
  ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה.

  
שאל כמה קריאות הגיעו למוקד ארנרייך אברהם  חבר המועצה :אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

בשנת  ,יאותקר 592 – 2019 שנתב , תשובתנו2021, 2020, 2019שנים בהעירוני בנושא כלבים משוטטים 
 תכמה מתוך כל אחב  -ה ישניהשאלה קריאות מוקד. המענה ל 402 - 2021ובשנת , קריאות 661– 2020

  בכל הפניות יצאו לשטח.  ? התשובהמהשנים יצאו עובדי השטח תמהקריאות בכל אח
 239 נלכדו 2020בשנת  171נלכדו  2019 -אז ב ? בכמה מקרים נלכדו אכן כלבים –השאלה השלישית 

מתייחסים לחצי  2021 שנתכל הנתונים שמתייחסים ל ,אני רק מוסיף פה הערה .254 נלכדו 2021בשנת ו
  שנה בלבד. 

  
  טט?דודי מה עושים עם כלב משו : , חבר מועצהמשה קווס

   
קורונה, רוב האנשים ה התאפיינה בתחילתה במגפת 2021שנת : אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  . הבר הסתובבו יותר בשטחים הציבורייםחיות , יםבתהיו ב
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   ?מה עושים עם כלב שתופסים: אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  

לכלבייה. היום אין יותר הריגה של כלב משוטט נלכד ומופנה  אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: דודי
ץ, אימו ייוצאים למבצע תאמלכל פעם שהכלבייה מת. בכלבים מה שפעם היה ולכן אנחנו מטפלים בהם

  מקומות אחרים.כלביות או עמותות בלאו מעבירים 
   

   ?למה לא מחזירים אותם לאנשים ? אסור לא: , חבר מועצהמשה קווס
  

על משלם קנס ו, הוא קח אותוושהוא בא ולככלב לו מי שיש  :אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  ומקבל את הכלב חזרה.  והלכידה אחזקהה
  

מדובר בכלבים שיש להם משהו בעייתי?  –כל הכלבים האלה שנתפסו : חבר מועצהאברהם ארנרייך, 
  מדברים על כלבים שנדבקו בכלבת ובעיות אחרות? 

  
אין כלבת. אם היה כלבת אז זה היה משהו אחר. כלב משוטט : אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

זרח מתלונן ואנחנו מוצאים את הכלב בלי מחסום ובלי בעל בית על ידו. ברגע שא הוא כלב שמסתובב
  אנחנו מוציאים אותו להסגר. 

  
אני מזכיר לכם שיש לכם שאלת המשך אחת ואני רק אומר פה  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:

שכלבים בעיקרון מסומנים ויש להם צ'יפ, אפשר לזהות אותם. כלב משוטט זה כלב בלי צ'יפ ולא מזוהה. 
רישיונות לכלבים שזה ביחס לכמות אוכלוסייה פר רישיונות בין הגבוהים בארץ.  2,125בעיריית ערד יש 

בקרה האנחנו שמחים על כך שאנשים בערד אוהבים בעלי חיים אבל מצד שני הבעיה של הפזורה וחוסר 
  וזה שלא מעקרים או מסרסים מייצר עוד ועוד כלבים. 

  
אני כבר לא עונה רביעית לאותה שאילתה  אתה כבר בשאלה אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: דודי

  .2יותר זהו. אנחנו עוברים לסעיף 
 

של חבר המועצה ברוך שלסר בנושא דרישת תמונות ממועמדים לעבודה בעירייה  36שאילתה על פי סעיף  .2
  ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה. , מצורפת השאילתה

  
שובה לשאילתה שלך היא תשובה פשוטה לא נמצא איסור הת  אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: דודי

  בחוק המונע מהרשות לבקש צירוף תמונה לשאלון מועמדות ולכן אנחנו מבקשים. 
  

התשובה לשאילתה שלי לא התקבלה כי? אתה עונה שלא נמצא איסור בחוק : ברוך שלסר, חבר מועצה
  .המונע. לא אמרתי שיש איסור

   
  זכותנו לדרוש. : זו ש העירייהאוחנונה, מ"מ וסגן רא דודי

  
  שאלות שעל אף אחת מהן לא קיבלתי תשובה  ה שלושתשובה לא ענית לי. יש פ: ברוך שלסר, חבר מועצה

  
לים כל הפרטים ו: אנחנו יש לנו שאלון למועמד. בשאלון הזה כלאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

ויענה  כבדית ,ם. מי שרוצה להתקבל לעיריית ערדזה מה שאנחנו מבקשי ,שאנחנו מבקשים, כולל תמונה
  על השאלון. 

  
 אסורשדברים ולשאול  ישנם פרטים בראיון שאסור לנובסופו של דבר  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:

ממכלול מדובר בחלק  ,אנחנו מבקשים אותם ,דברים מותרים ישנםלקבל. ככל ש לנו כארגון
  ההתרשמות מהמועמד.

  
צוג הולם לאוכלוסיות זכאיות בגיוס ישל חבר המועצה ברוך שלסר בנושא י 36י סעיף שאילתה על פ .3

 ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה.עובדים לעירייה, מצ"ב השאילתה 

  : התשובות לשאילתה:דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  כן במהלך חודשי מאי יוני.   .1
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פשר והוא רשאי לקבוע את המשרה או סוגי המשרות בהן תינתן עדיפות ראש העיר ייעד משרות ככל הא  .2
  מועמד כשיר. ל

  במהלך הלמידה והטמעת החוק לא. החל מחודש יולי יצוין.  .3
  בטופס החדש לאחר תיקון יש מקום לסמן וזה לבחירת המועמד. זה לא חובה.   .4

  

  מה זה אומר ככל האפשר? ברוך שלסר, חבר מועצה:

  : מה שכתוב בחוק ככל האפשר. , מ"מ וסגן ראש העירייהאוחנונה דודי

  : אתה לא יכול לייצר משרות שאין. עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

 : ככל האפשר. אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

של חבר המועצה יצחק וייס בנושא נתוני כח אדם עיריית ערד, מצ"ב השאילתה  36שאילתה על פי סעיף  .4
  "מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה.ומענה מ

  
  : התשובות לשאילתה:דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  עובדים.  525  .1
  רשויות המקומיות. ה לעחוק זה לא חל   .2
  רשויות המקומיות. ה לעחוק זה לא חל    .3
  זה לא עניין עובדתי בתחום תפקידי העירייה.   .4
  

, איבד את הוא פשוט צרודשל חבר המועצה יצחק וייס  בר בשמואני מד ברוך שלסר , חבר מועצה:
למה אתה אומר שזה לא חל על הרשויות אני לא יודע . הקול. במענה שצירפת אין תשובה על כמה

  , בוא נניח שזה חל על הרשויות המקומיות.המקומיות
  

קראתי את החוק : אני לא עונה על שאלה תיאורטית. אני אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  . רק על משרדי ממשלה תקרא גם אתה. זה לא חל על הרשויות המקומיות

  
 

של חבר המועצה אברהם ארנרייך בנושא אכיפת איסור האכלת בעלי חיים  36שאילתה על פי סעיף  .5
 באופן מזהם, מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה דודי אוחנונה. 

  
  להלן התשובות לשאילתה:  העירייה:דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש 

  התשובה היא לא  .1
  מפגעי תברואה  .2
  שלוש.  –אחד. התראות  –קנסות   .3
  

  .תנו הרבה קנסות על הנושא הזהי: בעבר ראש העיר אמר שנארנרייך, חבר מועצה אברהם
  

: אני מזכיר לך אברהם שאתה שואל שאלות עובדתיות. אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  דברים שנאמרים במהלך ישיבת מועצה הם לא דבר עובדתי אז אתה קיבלת תשובה.

  
  : עכשיו זה סותר את מה שנשאל. אני רוצה לדעת מה התשובה. ארנרייך , חבר מועצה אברהם

  
: אתה קיבלת תשובה. התשובה היא קנס אחד ושלוש אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  התראות.
  

  שלוש התראות? וכל כך הרבה מחלות של חתולים וזה :מועצה ארנרייך, חבר אברהם
  

אז אני אענה לך עוד הפעם, קנס אחד ושלוש התראות. לא  :אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  תקבל תשובה עוד פעם. 
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 .הצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס בנושא בטיחות במעברי חציה, מצ"ב השאילתה .6

  

  מקריא את ההצעה לסדר: :  קווס, חבר מועצה משה
כידוע בעיר ערד ישנתם רחובות וכבישים רחבי ידיים, לדבר יש מעלות רבות, אך בצד זאת הדבר יוצר סיכון 
להולכי רגל החוצים את הכביש, כאשר ברחוב רחב אשר הרכבים נוסעים בו במהירות גבוהה הסיכון של הולך 

  רגל להיפגע גבוה במיוחד. 
קנאים, רחובות רחבים מרכזיים וגדולים, שנוסעים בהם  –כנה קיימת ברחובות בן יאיר מטבע הדברים עיקר הס

  רכבים רבים במהירות גבוהה, ומאידך חוצים אותם ילדים רבים אשר מהווים אוכלוסייה פגיעה. 
 05/03/2018הבעיה מוכרת היטב לעירייה (כפי שעולה ממכתבו של מר מוקי דור קצין בטיחות בתעבורה מתאריך 

בעת בקשת תקציב להגברת הבטיחות בנושא, שלא עושה די בכדי לפתור אותה, ובמקום לטפל בסכנה חמורה זו 
תוך סיכון חייהם של תושבי  ,מתקציבה, מעדיפה העירייה להמתין לנדבות שאולי יגיעו ועד אז לא עושה מאומה

  העיר.
מעבר חציה בעייתי במיוחד, ברחוב בן  חציה רבים ברחובות האמורים, אך ישנו יהדברים נכונים כלפי מעבר

חרף מיקומו המרכזי של מעבר , נפגע הולך רגלבה דרך אגב הייתה שם תאונה לא מזמן ש 18 יאיר על יד בית מס'
חציה זה בסמוך לקופות החולים, מעונות יום וגני ילדים, ובית הכנסת המרכזי אותו חוצים למעלה מאלף איש 

הנתיבים  6קיים בו מחדל בטיחות חמור, כאשר מעבר החציה לכל אורך , ים, ונכיםמדי יום, ביניהם ילדים, קשיש
ללא אי תנועה באמצעו כפי המקובל במעברי חציה בכבישים רחבים בערד  ,של שני כיווני התנועה, הינו רציף

מון משמעות הדבר הינה כי כאשר ילד או קשיש ואף כל אדם חוצים את מעבר החציה אין להם סי, ובכל הארץ
בהיסח הדעת הם שפיזי כלשהו המורה להם לעצור ולבחון את כיוון התנועה הנגדי, מה שעלול להוביל לכך 

להוביל  ולימשיכו לחצות את מעבר החציה מבלי לעצור ולהעיף מבט לעבר הכיוון ממנו מגיעים הרכבים דבר שעל
ם שאכן פנו לעירייה להתלונן על הנושא, לתאונות דרכים לפגיעה בחיי אדם. מפניות שהגיעו עולה כי ישנם תושבי

  ועל הסכנה הבטיחותית החמורה שבמעבר חציה זה, אולם פנייתם לא טופלה כנדרש. 
  שה תושבת ערד ופונתה לבית החולים.יהייתה במעבר חציה זה תאונה בה נפצעה א 03/06/21בתאריך 

ר גורם לסיכון חיי אדם, רק מכיוון לא נוכל להשלים עם המשך אי קיומו של מעבר החציה במצבו הנוכחי אש
אי לכך אני מציע לחברי המועצה לקבל החלטה  ,לצורך כך ותיות הנדרשושהנהלת העיר מסרבת לשאת בעל

לתיקון המחדל ולקבוע אי תנועה באמצע מעבר החצייה  ,במועצת העיר אשר תחייב את העירייה לפעול בהתאם
ום מעבר החצייה על מנת להגביר את הבטיחות. בנוסף אציע כפי המקובל ובנוסף לעצב את רוחב הכביש במיק

לקיים סקר בכלל מעברי החציה בעיר על ידי יועץ חיצוני אובייקטיבי אשר יחווה את דעתו לגבי כלל רמת 
האם נדרשים מעברי חציה נוספים לאור  דעתוכלל מעברי החציה ומקומות החציה בעיר, ויביע את ל הבטיחות ש

  ברי חציה בעיר ערד. ובכלל זה בסמיכות לבתי ספר וגני ילדים.המחסור הקיים במע
  בין היתר על יד בית הספר שובו בשכונת נעורים וכן על יד מתחם הגנים ביהושפט. 

אני מאמין שחברי המועצה בעיר ערד אותם אני מכיר ואני משוכנע שידעו להתעלות מעל לשיקולי קואליציה 
  סכנה חמורה זו שעלולה להוביל לאובדן חיי אדם. ב שכן מדובר ונםמצפ וואופוזיציה ולהצביע בהתאם לצ

קואליציה כלא  ,אני רוצה להוסיף דבר קטן לא קשור למכתב, שבאמת אני מבקש לדון בהצעה הזו בכובד ראש
את התשובה הספונטנית שזה לא אנחנו מבקש שלא לקבל אופוזיציה. מדובר פה בכל זאת בחיי בני אדם. 

   אני יודע שיש במשרד התחבורה אג'נדה לצמצום מעברי חציה. רי חצייה.קובעים את מעבש
  

העלית שאלות תן  ,: אתה נכנס למקומות שאתה לא יודע את התשובהאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
לקול קורא, ובונה עליו תאוריה, איזה סיפור יפה, קורע לב  2018-אתה לוקח מסמך ששלחנו ב לי לענות לך.

. קיבלתם אותו. יכולתם 2018-עבור בקשה שהגשנו בא(א) 140במסגרת סעיף ביקשת חומר ו פניתור שלך. הסיפ
במשרד התחבורה שנים הם נזכרו  3לשאול שאלות. התשובה לקול קורא התקבלה לפני כמה חודשים, אחרי 

כבר מתוכנן כולל שחצייה ה. אנחנו כבר גמרנו לתכנן את מעבר לטובת הפרויקט₪  50,000לענות לנו ונתנו 
קום אחר. הכל מסודר שם.  אנחנו כבר סיימנו לתכנן. כביש בן יאיר הוא בתחום אחריות של יכולל מ ,הגבהה

משרד התחבורה ויש שלושה צירים כאלו בערד. עד שמשרד התחבורה לא יאשר לצאת לעבודה הזאת אנחנו לא 
כולל  שור שלהם. כל התוכנית של הכביש הזהיכולים לצאת לעבודה. זה לא רק תלוי בתקציב שלהם אלא באי

אני רואה בשאלה הזו  .תשובהה זו ,חציה נמצאת במשרד התחבורה כבר כמה חודשים וממתין לאישורהמעבר 
  בדיוק את מה שאתה מנסה להציג. 

  
אם היית מעדכן לפני אז הייתי יודע אבל לא ענית. כששאלתי לא קיבלתי תשובה על  :משה קווס, חבר מועצה

  ה. ז
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  : לא שאלת שום שאלה. אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  

  אתה מנסה להציג שכל מה שאופוזיציה מעלה אתה כבר מטפל בזה. : ברוך שלסר, חבר מועצה
  

: אני שמח שהמכתב הזה הזיז אותך קצת. להודיע את מה שאתה מודיע עכשיו. אז היית משה קווס, חבר מועצה
  ית נמצאה וגמרנו.עונה לי בטלפון שהתוכנ

  
  בזה.  תטיפל תהגיד שאעכשיו ת: דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  
אני רוצה להגיד משהו על המועצה. אמרת דברים שבאמת ואף אחד לא מזלזל בחיי  :אדרי, חבר מועצהמשה 

ני אגיד לך את א ,אדם.  אבל אני חושב שכדאי והיה רצוי גם לעשות בדרך הנכונה ותאמין לי שהיינו פותרים
ור תמה שוועדת תנועה לא תפ ,הדרך הנכונה. כל הטענות שהיו פה מוצדקות. קודם כל תפנה אותם לוועדת תנועה

  .תעביר למועצה ונצביע. ככה אני חושב שזאת הדרךהיא 
  

  : מי בעד להעלות את ההצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס להצבעה.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

  ה הצבעה:נערכ
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ניסן בן חמו      גבריאל ריזינשוילי
  דודי אוחנונה        משה קווס

  אלכס ספוז'ניקוב        ברוך שלסר
  פלורי שטרלינג        יצחק וייס

  דורון אורגיל        אברהם ארנרייך
  סיוון כהן          
  דודו שי          
  דיאנה גיטיס          

  משה אדרי
  
  

החלטה:  ההצעה לסדר של חבר המועצה משה קווס בנושא מעבר חציה בבן יאיר 
הכוללת ייעוץ עם יועץ חיצוני וגיוס תקציבים להגברת הבטיחות  18בסמוך לבית מס' 

  במעברי החציה יורדת מסדר היום
 

הצעה לסדר של חבר המועצה אברהם ארנרייך בנושא מפגע האנפות בגינת אבישור, מצ"ב ההצעה  .7
 ר.לסד

  
  

  ארנרייך, חבר מועצה: מקריא את ההצעה לסדר  אברהם
מזה מספר שנים סובלים תושבי שכונת אבישור ממושבה של אנפות אשר התנחלה בגינה המרכזית בשכונה (מול 
בית ספר אבישור) ומדי שנה בחודשי הקינון שלה בישראל היא גורמת סבל רב לתושבים בבניינים הסמוכים 

זאת בין היתר באמצעות לכלוך רב שמפרישות הציפורים, נוצות  וילדי בית הספר הסמוך.וכלל המבקרים בגינה 
שמתעופפות, קריאות וצווחות באמצע הלילה, ריח צחנה ועוד, כל זאת לצד הסיכון והמפגע התברואתי הכרוך 

עליו  מושבת האנפות במקום אף הובילה לקריסתו של אחד מעצי האורן, אשר הלכלוך המרובה שהצטבר בכך.
  גרמה לכך שהעץ קרס באופן פתאומי בצורה שרק בנס לא נפגעו ממנה הילדים המשחקים בגינה הסמוכה. 

התחלה הצהירה העירייה כי היא תטפל בנושא, בלצערנו פניות התושבים לעירייה לאורך שנים לא נענו, אמנם 
הסבל הרב שנגרם לתושבים העיריה  חרף אך לאחר מכן חזרה בה העירייה והודיעה כי אין בכוונתה לטפל בנושא.

העדיפה להיתפס לטענות שונות כי דבר אינו בתחום סמכותה, וכי לא ניתן למצוא פתרון לסילוק העופות, ועוד 
בפועל לא עשתה העירייה בנושא מאומה (מלבד לנקות את הגינה  טענות שונות ומשונות מן הגורן ומן היקב.

  מהלכלוך אחת לשבוע). 
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בנושא על ידי חבר המועצה יצחק מאיר וויס נענתה באופן לא עניני כי הדבר אינו בתחום  שאילתה שהוגשה
לפקודת העיריות קובע כי על העירייה לנקוט אמצעים להסרת כל  242תפקידי המועצה, זאת למרות שסעיף 

  מטרד או למניעתו, כך שהחובה בנושא בהחלט מוטלת על העירייה מכח פקודת העיריות. 
עצים עליהם מקננים העופות הינם רכוש העירייה, הרי שחלה חובה על העירייה לטפל המכיוון ש מלבד זאת,

(א) להוראות תכנית המתאר החלה על 12ח הוראות פקודת הנזיקין, וכל על פי הוראות סעיף ובמטרד גם מכ
נזקים שעלולים כי על בעלי העצים מוטלת החובה לשמור ולמנוע  ת) הקובע101/02/24העיר ערד (תכנית מס' 

להיגרם כתוצאה מהם. טענה נוספת של העירייה הינה כי מבחינה טכנית לא ניתן לטפל במטרד, ואין פתרון 
ישים לבעיה. אולם מבדיקה שבוצעה על ידי עולה, כי ערים נוספות בארץ התמודדו עם התופעה והבעיה מוכרת, 

רייה ישנם חברות המתמחות בנושא ויכולות לתת ויש ערים שהצליחו לפתור אותה, ובניגוד לנטען על ידי העי
כך לדוגמא בפרדס חנה התמודדו גם כן עם מושבה שקיננה במקום במשך שנים ומנתה למעלה מאלפיים  פתרון.

פריטים אך במועצה לא וויתרו ולאחר פעילות מאומצת יחד עם חברת חורש פתרונות אקולוגיים הצליחו לסלק 
ש העירייה פרדס חנה. לאור האמור לעיל, ובכדי למנוע את הסבל הרב של את המושבה. מצורף מכתב של רא

השכנים ותושבי השכונה, ועל מנת לסלק את המפגע התברואתי, אציע לחברי המועצה להחליט על כך שעל 
העירייה לפעול למען סילוק המפגע, ולהחליט על הוצאת קול קורא מיוחד לחברות המתמחות בנושא שיציעו 

מודדות עם הבעיה, והצעות מחיר, בכדי שנוכל לפעול למען סילוק המפגע. מאוד כדי זה כבר עכשיו פתרונות להת
  כדי שעד שמגיע תקופת הקינון נוכל להיות אחרי כל הסיפור הזה.

  
 )א(א 140גם בסעיף  36: טוב הנושא הזה נשאל גם בשאילתה לפי סעיף אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

 5ישיבת מועצה שביקשה לכנס האופוזיציה עם  וגם במסגרת ת מועצה בתור הצעה לסדרגם עלה בישיב –
ולכן אנחנו לפניה התברואה שנתן תשובה , ישיבה במסגרתה הוזמן מנהל מחלקת חתימות של חברי מועצה

  הצעה לסדר. בואו נצביע.את העלות המתנגדים ל
  

  צעה?מי בעד להעלות את הה :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  

  :נערכה הצבעה
  
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ניסן בן חמו      גבריאל ריזינשוילי
  דודי אוחנונה        משה קווס

  אלכס ספוז'ניקוב        ברוך שלסר
  פלורי שטרלינג        יצחק וייס

  דורון אורגיל        אברהם ארנרייך
  סיוון כהן          
  דודו שי          
  דיאנה גיטיס          

  משה אדרי
  
  
  

אתם תגיעו  , אני רק אומר לכם שככל שתמשיכו לטחון את אותם הצעות סדר: מו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן ח
לים את המערכת זו תהיה התגובה אני אומר ללאותה תוצאה. כשהדיון ענייני הדיון ענייני. ברגע שאתם מטר

מבחינתי זה לכם. אנחנו מעריכים באמת את המשחק הדמוקרטי אבל ברגע  שמתחילים לנצל את זה לרעה שם 
  מסתיים.

  
: שיטתך זה לנצל לרעה. נושאים שמעלים כחברי האופוזיציה, זכותנו להעלות את אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  הנושא של חברת חורש עדיין לא עלה על השולחן פה. לזה לא קיבלנו תשובה. זה.
  

.  זה אפשריים ו מספר פתרונות: בסדר. אני חושב שכן קיבלתם תשובה. ניסינייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  .נחמד שאיזה ראש עיר כותב איזה המלצה על הדרך
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החלטה: הצעתו של חבר המועצה אברהם ארנרייך בנושא טיפול במפגע האנפות 
  בגינת אבישור יורדת מסדר היום

  
 

הצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס בנושא היערכות לשנת הלימודים תשפ"ב, מצורפת ההצעה  .8
 .לסדר

  
  חבר המועצה ברוך שלסר, מקריא את ההצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס

כידוע בעוד חודשיים בתחילת חודש ספטמבר אנחנו נעמוד בפני בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב הבאה עלינו 
אנחנו כחברי מועצה אני בטוח שכולם היו מאוד מעוניינים לוודא שהיערכות לפתיחת שנת הלימודים , לטובה

עשית כמו שצריך כך שלכלל ילדי העיר יהיו גנים וכיתות לימוד תקינות ומתאימות. אנחנו ביקשנו פה שראוי נ
להביא את מנהלי מחלקת חינוך כדי שיתנו לנו סקירה קצת על היערכות  –ם ילהזמין את הגורמים הרלוונטי

הטבעי לפי הנתונים שלנו צריכים לפתיחת השנה תקנים לכלל הילדים. אני רק אציין שרק לאחרונה בשל הגידול 
כיתות בשנת  5כיתות שמשרד החינוך שלח שכרגע הוא מבטל לעמותה המפעילה  5ועוד  ותכיתות גן חדש 6עוד 

  כל מיני ליקויים כאלו ואחרים המפורטים במכתב.  לבשהבאה לימודים ה
  

  עמותה? ו: איזעו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  

  ר הדרום. מאו :שלסר, חבר מועצה ברוך
  

  מחזיקים נכס בהקצאה?הם : ועו"ד חיים שימן היועץ המשפטי
  

  : חלק במאור הדרום וחלק בית יעקב. יצחק וייס, חבר מועצה
  

  הנכס.חזיר את ההקצאה של רישיון צריך לההכיתות ואין  ואם בוטל :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  

  בלו הקצאה להפעלת גן.מן הסתם כי הם קי עו"ד חיים שימן היועץ המשפטי:
  

  : אתה יודע להגיד איזה נכסים אלה? עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

  : הוא אומר בית יעקב ומאור הדרום. עכשיו חידשנו הקצאות לבית יעקב.עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  

  אני לא יודע מה הפרטים של הנכסים.  :שלסר, חבר מועצה ברוך
  

  צריך להגיד לאחראית נכסים. אני יודע.  :ץ המשפטיעו"ד חיים שימן, היוע
  

  חבל שאתה כבר הופך את זה לדיון פוליטי. אין בעיה, זכותך זה בסדר  :שלסר, חבר מועצה ברוך
  

  .ים: אם ביטלו לך את הרישיון אתה צריך להחזיר את הנכסייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  

  ם לקרוא את השאילתה בבקשה.: תסייאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  

הצעה לסדר. לכן מה שאנחנו רוצים זה להגיע לשנת הלימודים ממשיך בהקראת ה:  שלסר, חבר מועצה ברוך
הבאה ערוכים ומוכנים שכלל הילדים יקבלו את הכיתות גן תקניים וראויים ומכאן הגיע ההצעות החלטה. האם 

  י ונשמע פה שהדברים מסודרים. לקרוא אותם עכשיו? אתה רוצה לדבר קודם? הלווא
  

: אני אענה לך. הרי אתה מתייחס לחסידות ולכיתות של החסידות ולגנים אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
כל ילדי העיר זה זכותך להתייחס לחסידות. אז תתייחס לחסידות  -של החסידות. זה שאתה קורא לזה בשם יפה 

  כי כל השאר לא מעניין אותך. 
  

  : מעניין אותי דווקאך שלסר, חבר מועצהברו
  

  : אני חושב שלאדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה



  
 

12 
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  : אם לא היה מעניין אותי לא הייתי מגיע לוועדת חינוך שבוע שעבר. שלסר, חבר מועצה ברוך

  
אריך? מרץ אתה שומע את הת 2020ישיבה כבר בחודש מרץ ל התכנסנו: אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

יחד עם גנדי שהחליף את  ויינרייך מנדי, נציג העיר ערד ליצמןהשר דאז ועם העוזר של  וך אידלמןעם חנ – 20
החלטות לגבי מה עושים ואיך מתקדמים. כמובן שאחרי שההחלטות התקבלו משרד  תקבלותמיר בן משה וה

חנו לא מדברים אתכם אנחנו מדברים התקבלה תשובה ממנדי שאומר אנ באותה עת ן.החינוך התחיל לקדם אות
  רק דרך השר ליצמן. 

  
  : למי הוא נתן את התשובה?שלסר, חבר מועצה ברוך

  
: לי ולגנדי משרד החינוך. אנחנו חיכינו לא קרה כלום עד דצמבר אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

לא קרה שוב ושוב וש. הנושא עלה ובדצמבר אני העליתי את זה עוד הפעם לפני גדי מרק שהחליף את גנדי שפר
שנת הלימודים ליצמן הגיע לשר החינוך לגלנט  הכלום ובסוף כמו שאתם אוהבים תמיד דקה לפני שמתחיל

והתחיל לשיר את כל השירים הרגילים שמקפחים אותנו ועושים לנו ולוקחים ואז אמרתי שלא לוקחים לכם 
גור יחד עם כל משרד החינוך ועברנו את כל המוסדות.  פה ישיבה, עשינו סיור בכל מוסדות תקיימהכלום. ה

את כל הבקשות אלו העלו במסגרתה ישיבות בערד. ישיבה ראשונה עם כל המפקחים  ו שתיובסוף הסיור הזה הי
 רכויה אחרי שעינבדקו כל המספרים כולל כל הגני ילדים כל הכיתות בית ספר. בישיבה השנ ,ואת כל הדרישות

נוך מה שחסידות גור צריכה לשנה הבאה יכאן ישיבה נוספת ולפי החלטה של משרד הח בדיקה מקיפה הייתה
זה כל השינוי. לא יודע על מה אתה מדבר  ,כיתות 5  -מסתכם ב –כולל כל הגידולים כאלה ולא כאלה ואחרים 

ימוש שזה לא ראויות לש ןשה 5-כיתות מתוך ה 3כיתות כולל החלפות כולל הכל. יש  5שביטלו רישיונות. יש 
ילדים שלא יכולים לשבת שאנחנו מעבירים אותם למקום אחר. אנחנו בתוך תהליך עם משרד החינוך על בניית 

אנחנו מחכים וקיבל מאתנו את התוכניות  ,. משרד החינוך התחייב לפני חודש וחצי שהוא מקדםיביליםמבנים  5
אולי זה היה בנוי היום. אבל  20פעולה במרץ  לתקצוב. ברגע שיהיה תקצוב נתחיל לבנות . אם מישהו היה משתף

  הוא היה גיבור גדול אז הוא לא שיתף פעולה. 20במרץ 
  

: חבל שלא מעדכנים אתכם בתור חברי מועצה מה קורה. זה בעיה. אין לכם עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  כבר לא שר בנושא הזה. אתם לא יודעים מה קורה בשטח, אולי ראוי שתפנה לחבר הכנסת שלכם שהואמושג. 

  
  : אנחנו מתנגדים להעלות לסדר. אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  
  מבנים שאתה מדבר עליהם הבעיה היא רק בתקציב ? 5-: רק משפט אחד כדי להבין השלסר, חבר מועצה ברוך

  
  רים. אמורים להיות בנויים בראשון לספטמבר. אמו אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: דודי

  
  : איפה הם תקועים?  שלסר, חבר מועצה ברוך

  
  : הם תקועים במשרד החינוך בתקצוב . אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  
  : תגיד לשר ליצמן שישחרר את הפקק. ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 

  
ה אתה מתכנן לבנות ? איפוהתקציב ההתחייבויות לא אושר : התקציב הוא לא אתכם.שלסר, חבר מועצה ברוך

  אותם?
  

  בבית ספר בנות.  1-בשובו ו 4: אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  

בל שלא מעדכנים אתכם את מה שעושים ח : אני מוריד את ההצעה מסדר היום?ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  מאחורי הקלעים.

 
  אני מוריד את ההצעה מסדר היום. יצחק וייס, חבר מועצה:
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בנושא היערכות לשנת הלימודים חלטה: ההצעה לסדר של חבר המועצה יצחק וייס ה
  יורדת מסדר היום תשפ"ב,

  
 הצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר בנושא צירוף דברי הסבר להצעות ההחלטה, מצורפת ההצעה לסדר. .9
  

ה בפקס. דרך אגב ברוך זה התוספת להזמנה לסדר היום בשל תקל 9סעיף : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
לשלוח בקשות והצעות לסדר דרך המיילים ופחות דרך הפקס, לפחות היית מאשר עם הלשכה שהפקס  ממליץ

  .אכן הגיע. מדובר במכשיר פקס אחד שנותן שירות למספר מחלקות
  

שים לא : אנחנו גם נביא את זה לאישור מועצה פעם הבאה. אנחנו מבקאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  לשלוח בפקס יותר. 

  
  : זה היה איזשהו תקלה שהיה אצלי במייל ולכן שלחתי בפקס. שלסר, חבר מועצה ברוך

  
: הייתה תקלה בעירייה במיילים אלי בשלושה ימים אחרונים. גם מהנדסה וגם מפה לא משה קווס, חבר מועצה

  ה והיום קיבלתי. קיבלתי כלום. פעם ראשונה אמנם אבל התקשרתי לענת לא יודע מה עשת
  

: חברים יש מספיק אמצעים. תשלחו אתם יודעים לתקשר במיילים. פקס זה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מגיע לפקס מרכזי. כן מוצאים לא מוצאים. לא מגיע למייל הפקסים. זה פקס מרכזי שממנו מנותב, כל אחד 

  מושך את הפקסים שלו. אף אחד כמעט לא משתמש בפקסים. 
חנו מעלים את הסעיף לסדר היום בבקשה. ברוך. צירוף דברי הסבר להצעת החלטה בבקשה תסביר בדיוק אנ

  מה אתה רוצה. 
  

ה לפקודת העיריות, ששמה נכתב שלהזמנה יצורפו י: אני בעצם מתמקד בתוספת השנישלסר, חבר מועצה ברוך
בודת השירות של המועצה שעסקו ככל האפשר נוסח הצהרות החלטה ודברי הסבר. המלצת וועדות החובה, ע

בנושא סדר היום לכן כל חוות דעת שגורם מקצועי שהייתה דרושה על פי דין. אני אתקרב בעיקר להתחלה של 
הנוסח הצהרת החלטות ודברי הסבר. ממה שאני עוקב בתקופה האחרונה אפשר לראות את זה בכל סדרי היום 

. מסתבר שזה היה כוונות המחוקק אבל אני לא יכול להגיד שבדרך כלל לא מצורפים דברי הסבר להצעות החלטה
בשמו. לדעתי זה נושא מאוד חשוב כי לא פעם ולא פעמיים אנחנו מקבלים כל מיני הרצאות. אני רק אקח כדוגמא 

לפקודת העיריות שאני קורא את זה ואפילו לא יודע במה  188את ההצעה שנדבר על זה עוד מעט. אתן לסעיף 
ו מוסיפים עוד כמה מילים, קצת דברי הסבר אז זה היה הרבה יותר קל והרבה יותר מובן. נכון מדובר. אם הי

  שזה לא חובה בכל סעיף שעולה לסדר היום.
  

  : אם זה לא חובה.ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  

  : אתה אפילו מדגיש "ככל האפשר"אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  

אני אסביר, אני אגמור לדבר ותענה לי. באמת נכון שזה לא חובה וככל האפשר יש  :שלסר, חבר מועצה ברוך
לסרב לדברי ההסבר. אז אם ברוב ההצעות היה דברי הסבר, ופה ושם ללא דברי הסבר ניחא אני מקבל את זה 

ה נוגד אבל במציאות כשאנחנו עוברים על זה, רוב הסעיפים הם ללא דברי הסבר וזה כבר הייתי אומר שאפילו ז
  .את החוק. כי נכון ככל האפשר

  
  : אתה מקבל את כל החומר בסדר היום וזה כולל. ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 

  
  : כל הסדר יום הזה יש סעיף אחד שאתה אומר שאתה לא מבין אותו. אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  
  : אבל זה היום.שלסר, חבר מועצה ברוך

  
  אני יעבור איתך על אחרים ואנחנו נראה שגם שם .  :"מ וסגן ראש העירייהאוחנונה, מ דודי

  
: אגב אפילו הייתי אומר לך שאני מבין  אבל אפילו הסעיף האחרון של החלפת שלסר, חבר מועצה ברוך

מורשה חתימה. מה הסיבה שמחליפים מורשה חתימה? אני מבין ? אני מבין שמישהו עזב. אבל גם כן אין דברי 
  . הסבר
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  : וגם אז אתה יודע לשאול שאלה ולקבל תשובה. ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 

  
  : למה שלא יגיע מראש משה קווס, חבר מועצה

  
: אם מגיע מראש אני יודע להכין את עצמי. שאני מקבל תשובה אני לא יודע לבדוק שלסר, חבר מועצה ברוך

גיע מראש אני יודע במה מדובר אני מגיע מוכן לישיבת את עצמי אם התשובה תואמת ונכונה או לא. כשאני מ
  מועצה.

  
מכיוון שאין מדובר בחובה לסדרי היום כל החומרים פרט לסעיפים קטנים : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

כאלה ואחרים אין שום בעיה שאתם תשאלו ולכן אין שום סיבה להצעת החלטה הזאת ואני מתנגד להעלות 
  ההצעה לסדר להצבעה?עלות את אותה. מי בעד לה

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע        נגד          בעד

  
  ניסן בן חמו      גבריאל ריזינשוילי

  דודי אוחנונה        משה קווס
  אלכס ספוז'ניקוב        ברוך שלסר
  פלורי שטרלינג        יצחק וייס

  דורון אורגיל        אברהם ארנרייך
  סיוון כהן            
  דודו שי            
  דיאנה גיטיס            

  שה אדרימ  
  

ההצעה לסדר של חבר המועצה ברוך שלסר על פיה יצורפו החל מישיבת החלטה: 
  המועצה הבאה דברי הסבר לכל הצעות ההחלטה, יורדת מסר היום

  
משכר  95%שכר בכירים לשכר של  90%אישור המועצה להעלאת שכרה של  מהנדסת העירייה משכר של  . 10

, והמלצת ראש העירייה. 1/2011רד הפנים מיוחד בכירים, וזאת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל מש
 אישור השכר מותנה באישור משרד הפנים.

  
  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
            אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  סיוון כהן אביטן  
  דיאנה גיטיס  
  משה אדרי  
 משה קווס        
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  
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 90%מהנדסת העירייה משכר של החלטה: מועצת העיר מאשרת העלאת שכרה של 
משכר בכירים, וזאת בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  95%שכר בכירים לשכר של 

השכר מותנה באישור  , והמלצת ראש העירייה. אישור1/2011משרד הפנים מיוחד 
  משרד הפנים.

  
לפקודת העיריות [נוסח חדש], אישור המועצה לביצוע התקשרות ארוכת טווח  188בהתאם לסעיף  . 11

אמצעות מכרז, העולה על חמש שנים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות (בהתאם לפירוט 
 ירה וכן אישור משרד הפנים.מטה) להלן "המנחת", ההשכרה כאמור טעונה אישור רמ"י להארכת החכ

  
  14חלקה  100264גוש 
   37חלקה  100264גוש 
   39חלקה  100264גוש 
   43חלקה  100264גוש 
   44חלקה  100264גוש 
  46חלקה  100264גוש 
   48חלקה  100264גוש 
   1חלקה  264003גוש 
  1חלקה  400328גוש 
  5חלקה  400328גוש 
  7חלקה  400328גוש 
   1חלקה  400333גוש 

  
ה עומדת יר: אנחנו בעצם חוכרים את המנחת מרמ"י והחכאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  להסתיים בעוד שנתיים.
  

  עכשיו?: מה יש שם משה קווס, חבר מועצה
  

דונם  300: אמור להיות שם מנחת עם מפעל מטוסים. יש שם אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  רד הכלכלה. שזכה בהם במכרז של מש ויזם

  
  : מה זה מפעל? האנגר לתיקונים. גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  
גם לטיפולים. אמור  טוסיםהאנגר גם לתיקונים וגם להרכבת מ :אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

דונם שם שיהיו לטובת מטוסים. נכון לכרגע הכל תקוע בגלל שחיל האוויר לא מאשר שעות  300לעשות 
ונחיתה למסלול שלנו. אבל היזם מסתכל קדימה והוא מנסה לעבוד מול משרד הביטחון ובשביל  המראה

הוא צריך  ,לתקן את האספלטוצריך שמירה וגדר היזם אנחנו אומרים לצאת למכרז חדש.  לקבל אישור
שנים על פי החוק מותר לנו לצאת למכרז  5 - לעשות השקעות גדולות מאוד. הוא מצפה לקבל יותר מ

  שנה באישור משרד הפנים.  15ם אפשרות להאריך אותו עד עשנים  5כל 
  

  גניבות? שם שנים לזה שיש  5: מה הקשר בין זה שמעל ברוך שלסר, חבר מועצה
  

  ,יש לו חוזה התקשרות עם תעשייה אוויריתעל הנאמר,  : אני רק אוסיףעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  ביד. טווח יודעת שיש לה חוזה ארוך היא ע בהקמה מבלי שתעשייה אווירית לא מוכנים להשקי

  
  : בוא נשים דברים על השולחן, לא בטוח שהוא יזכה. יוצאים במכרז. עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  
  : לעירייה זה עולה כסף החכירה הזאת? משה קווס, חבר מועצה

  
  ירות: החכירה כן, אבל הוא משלם שכעו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  
  הוא משלם כל חודש גם עכשיו למרות שהוא לא משתמש.: אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  : עכשיו לא כי אין לו.  ס, חבר מועצהמשה קוו

  
: הוא יביא חברת שמירה ויהיה לו חברת שמירה זה חלק אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  מהעלויות שלו. 
   

  צא לעוד מכרז .נעוד שנתיים הוא מסתיים ו :העירייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש 
  

 5לתקופה של אנחנו רוצים לפרסם אותו את המכרז הבא :  אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
 ,שנה באישור משרד הפנים. על מנת שנוכל לבקש ממשרד הפנים 15שנים עם אפשרות להארכה של עד 

מה שאתם רואים פה זה כל החלקות וכל הגושים שהמנחת  המועצה צריכה לאשר, לכן זה מגיע לדיון.
דונם מורכב מכמה גושים וחלקות אז אתם רואים כאן את  180דונם או  170כולל. זה שטח של כמעט 

  זה חכור על ידי העירייה. שטח כרגע  ,כל הגושים והחלקות
בתנאי ה וכמובן ירהחכ נוסף בכלל יציאה למכרז וזכייה שלו זה כשרמ"י יסכימו להאריך לנו את תנאי

  שהוא יזכה במכרז שיהיה.
  

  דונם? 170- מה זה ה: אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  
  

דונם הנוספים הם עבור  300 -דונם, זה המנחת ה 170 זה כבר שלו :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
  . זה כבר בהקצאה של משרד הכלכלה. תעשייה

  
להגיד לא רוצה? או שמישהו אחר או שאף אחד לא ייגש  : יש אפשרות בסוףמשה קווס, חבר מועצה

  ואז אנחנו נשארים תקועים עם זה? למכרז?
  

  יכול להיות.: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

ור את זה .אנחנו לא נשלם את זה, זה לא כ: לא אנחנו לא נחאוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי
  . טןכסף ק

  
דונם לתעשייה  300: אחד היתרונות של היזם הזה שלמעשה יש לו ייהרראש העיעו"ד ניסן בן חמו, 

  צמודת מסלול. זה יתרון אדיר שאנשים אחרים באים להתמודד שם הם אומרים רגע מה נעשה.
  הוא לא יכול לעשות חכירה ישירה מול רמ"י?ברוך שלסר, חבר מועצה: 

  
  העירייה. : במנחת לא. רק דרך אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה דודי

  
  : בפועל היום יושב שם. ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  מי שרוצה להשתמש במסלול מבקש אישור מהיזם. :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 

  
  : מה שאנחנו מבקשים זה לא עניין של הארכת חוזה.   ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  כרז הבא. אנחנו מדברים על המ ,: לא, מ"מ וסגן ראש העירייהאוחנונה דודי

  
או לא.  כירהחכדי שעוד שנתיים נוכל לצאת למכרז ונדע אם לבצע  :עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  המכרז יהיה כפוף לזה שאנחנו נקבל את האישורים ואם לא יהיה אישורים אז לא נצא למכרז הזה. 
  

ולא זכה במכרז אז סתם שאלה לצורך העניין. נניח שאף אחד אחד לא ניגש  :ברוך שלסר, חבר מועצה
  . מה קורה עם השטח?החכירהאתה בעצם לא ממשיך את 

  
  חוזר לרמ"י.: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
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הוא יכול לבצע במנחת עד ההקמה עצמה הוא כל שימוש? שהשימוש : גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
  כי הוא פרטי נכון?

  
רב בגלל החוסר יציבות השלטונית לצערנו הרב כמו כרגע לצערנו ה :ייהראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 

שקורה במשרד הבטחון ברוב הפעמים, הוא אסר את השימוש במנחת לתעופה. השאלה למה? ככה. כי 
  אין שר שיעצור אותו ואין רמטכ"ל שיעצור אותו. ולא נוח להם עם בסיס תעופה נבטים. 

  
  עופה הוא רשאי. כל שימוש אחר חוץ מת גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה:

  
: כן. צילמו שם קליפים, תצוגות רכבים. כרגע הוא המחזיק בפועל עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  ממנו צריך לבקש את האישור .
  

  : המסלול נשאר קיים?משה קווס, חבר מועצה
  

  : כן.ייהש העירעו"ד ניסן בן חמו, רא
  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד        בעד  
            מוח בן ניסן    
            אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  סיוון כהן אביטן  
  דיאנה גיטיס  
  משה אדרי  
 משה קווס        
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

  

רז, העולה על חמש התקשרות ארוכת טווח באמצעות מכהחלטה: מועצת העיר מאשרת 
שנים להשכרת המקרקעין הידועים כגושים וחלקות (בהתאם לפירוט מטה) להלן 
"המנחת", ההשכרה כאמור טעונה אישור רמ"י להארכת החכירה וכן אישור משרד 

  הפנים.
  14חלקה  100264גוש 
   37חלקה  100264גוש 
   39חלקה  100264גוש 
   43חלקה  100264גוש 
   44חלקה  100264גוש 
  46חלקה  100264גוש 
   48חלקה  100264גוש 
   1חלקה  264003גוש 
  1חלקה  400328גוש 
  5חלקה  400328גוש 
  7חלקה  400328גוש 
   1חלקה  400333גוש 
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 , מצ"ב הפרוטוקול.23.6.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  . 12
  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד        בעד  
    
            חמו בן ניסן  
            אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  סיוון כהן אביטן  
  דיאנה גיטיס  
  משה אדרי  
 משה קווס        
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

  

  .23.6.21החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 
  

, מצ"ב 28.6.21מתאריך  2.2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מס'  . 13
 הפרוטוקול.

  
  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד        בעד  
    
            חמו בן ניסן  
            אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  סיוון כהן אביטן  
  גיטיסדיאנה   
  משה אדרי  
 משה קווס        
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

 
  

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ובטיחות בדרכים מס' 
  .28.6.21מתאריך  2.2021
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 אישור המועצה להחלפת מורשי חתימה בבית ספר טללים . 14

   56013550ת ביה"ס נושאת ת.ז מס' במקום אילנה ריימונד מזכיר
  .28034361תחתום מ"מ לימור יוסף נושאת ת.ז מס' 

   024544710חותם שני מנהל ביה"ס זאב אלבו נושא ת.ז 
  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד        בעד  
    
            חמו בן ניסן  
            אוחנונה דודי  
        אלכס ספוז'ניקוב  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
  אורגיל דורון  
  סיוון כהן אביטן  
  דיאנה גיטיס  
  משה אדרי  
 משה קווס        
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

  
  

  החלטה: מועצת העיר מאשרת מורשי חתימה בבית ספר טללים
  56013550במקום אילנה ריימונד מזכירת ביה"ס נושאת ת.ז מס' 

  .28034361ת.ז מס' תחתום מ"מ לימור יוסף נושאת 
  024544710חותם שני מנהל ביה"ס זאב אלבו נושא ת.ז 

  
  

אני אוותר על מה שרציתי להגיד אני רק אעיר על דבר אחד. על מה שהתנהל  קווס, חבר מועצה: משה
פה היום בתשובה לגבי תמונה במכרזים, ככה אנחנו רוצים. אבל מעניין שיום אחרי שליחת הבקשה 

   .מאתר העירייה אז תבדקו את מה שאתם עוניםהדרישה הזו ירדה 
  

  

  

  הישיבה ננעלה !

  

____________________      _______________________  

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

  


