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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
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 3.8.21מתאריך  8.21פרוטוקול מליאה מן המניין 

 ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

 
 משתתפים:

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

 שטרלינג, משנה לראש העירייה גב' פלורי
 מר דורון אורגיל, חבר מועצה

 יוצאת גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
 נכנסמר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה 

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

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

 מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
 

 נוכחים:
 גרי עמל, מנכ"ל העירייה

 עו"ד חיים שימן , היועץ המשפטי
 רינה יוסף, גזברית העירייה

 
 נעדרו:

 מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
 מר משה אדרי, חבר מועצה 
 מר משה קווס, חבר מועצה

 מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
 

 
 :היום סדר על

 
 כנס עידוד עלייהלחו"ל לצורך אלכסי ספוז'ניקוב ראש העיר סגן אישור מועצת העיר לנסיעת  .1

 .וקראינהמא
 

 ימים כולל יציאה וחזרה. 7סה"כ 
 

 ₪   2100 -כ  כרטיסי טיסה כולל מזוודה נוספת             
 ₪     350 -כ  תשלום עבור מזוודה נוספת בטיסות פנים 

 ₪      700-כ                                 לינה                    
 ₪      100-כ  ביטוח                                                  
 ₪      650-כ  העברות                                               

 X7[1260]ליום ₪     180-כ  אשל                                                 
 ₪      4960  סה"כ:                                                 

 
: מועצת העיר מאשרת את נסיעת סגן ראש העיר אלכסי ספוז'ניקוב לחו"ל לצורך כנס הצעת החלטה

 עידוד עלייה באוקראינה.

 ימים כולל יציאה וחזרה. 7סה"כ 
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 ₪   2100 -כ  כרטיסי טיסה כולל מזוודה נוספת             
 ₪     350 -כ  תשלום עבור מזוודה נוספת בטיסות פנים 

 ₪      700-כ  לינה                                                   
 ₪      100-כ  ביטוח                                                  

 ₪      650-כ                                              העברות   
 X7[1260]ליום ₪     180-כ  אשל                                                 

 ₪     4960   סה"כ:                                           
 

 שונות  .1
 
ארנרייך בנושא  התנהלות השיטור של חבר המועצה מר אברהם   36שאילתה על פי סעיף   .2

 העירוני, מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.
 
של חבר המועצה מר אברהם ארנרייך בנושא אזרחים ותיקים, מצ"ב  36שאילתה על פי סעיף  .3

 השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.
   

חבר המועצה מר ברוך שלסר בנושא שימוש בשיטור העירוני בניגוד של  – 36שאילתה על פי סעיף  .4
 לחוק, מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.

 

של חבר המועצה מר יצחק מאיר וייס בנושא אירועי תרבות, מצ"ב  – 36שאילתה על פי סעיף  .5
 השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.

 

של חבר המועצה מר יצחק מאיר וייס בנושא הנחה בארנונה, מצ"ב  – 36שאילתה על פי סעיף  .6
 השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה. 

 

של חבר המועצה מר ברוך שלסר בנושא העדפת עסקים מערד במכרזי  – 36שאילתה על פי סעיף  .7
 עירייה מר דודי אוחנונה.העירייה, מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש ה

 

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ על הפסקת כהונה של חברת המועצה  124הודעה בהתאם לסעיף  .8
 הגברת סיוון כהן אביטן, מצ"ב מכתב הפסקת כהונה.

 

מר אוריאל הצהרת אמונים של לפקודת העיריות ]נוסח חדש[  125 -א ו24בהתאם לסעיפים  .9
 .201483047אלחייאני ת.ז 

 

 , פרוטוקול נשלח זה מכבר.7.7.21מתאריך  6ר המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר אישו .10
 

 .7.7.21מתאריך  6מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס'  הצעת החלטה:
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.11.2.21אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  .11
 

 .11.2.21את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  : מועצת העיר מאשרתהצעת החלטה
 

 , מצ"ב הפרוטוקול.29.6.21אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  .12
 

.  29.6.21מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  הצעת החלטה:
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.27.6.21מתאריך  3/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מספר  .13
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מתאריך  3/2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מספר הצעת החלטה
27.6.21  .  

   
של הרשות כמגישת  "שכונת יהושפט" בשמה 610-0893396הגשת תכנית מס' אישור המליאה ל .14

 .התכנית
 .יהושפט( כ"מגישת התכנית"הסבר: הרשות המקומית חותמת על תכנית זו )שכונת 

 תכנית שכונת יהושפט. ותסריטמצורפת מצגת 
 

"שכונת יהושפט" בשמה  610-0893396הגשת תכנית מס' מועצת העיר מאשרת  הצעת החלטה:
 של הרשות כמגישת התכנית.

 
 בהתאם לפירוט שלהלן:  2021אישור המועצה להרכב המועצה הדתית לשנת  .15

 מקומיתנציג הרבנות ה –חיים ברוז'ק 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –דניאל טייב 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –יניב ליליאב 

 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת חי –משה רייכמן 
 נציגת השר לשירותי דת –הדס דלטרופ 

 נציגת השר לשירותי דת –אפרת אלון 
 נציג השר לשירותי דת –אליהו ברדוגו 

 
, בהתאם לפירוט 2021: מועצת העיר מאשרת את הרכב המועצה הדתית לשנת הצעת החלטה

 שלהלן: 
 

 נציג הרבנות המקומית –חיים ברוז'ק 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –דניאל טייב 

 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –אב יניב לילי
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת חי –משה רייכמן 
 נציגת השר לשירותי דת –הדס דלטרופ 

 נציגת השר לשירותי דת –אפרת אלון 
 נציג השר לשירותי דת –אליהו ברדוגו 

 
נוסח חדש[ מחליטה המועצה שלא לקיים יה לפקודת העיריות ]ילתוספת השנ 5בהתאם לסעיף  .16

 .09/2021ישיבת מועצה מן המניין בחודש 
 

 .9/2021: מועצת העיר מחליטה שלא לקיים ישיבת מועצה מן המניין בחודש הצעת החלטה

 
 19:03 מועד תחילת הישיבה :

 
עלייה כנס עידוד לחו"ל לצורך אלכסי ספוז'ניקוב ראש העיר סגן אישור מועצת העיר לנסיעת  .1

 .באוקראינה
 

 ימים כולל יציאה וחזרה. 7סה"כ 
 

 ₪   2100 -כ  כרטיסי טיסה כולל מזוודה נוספת             
 ₪     350 -כ  תשלום עבור מזוודה נוספת בטיסות פנים 

 ₪      700-כ  לינה                                                   
 ₪      100-כ  ביטוח                                                  
 ₪      650-כ  העברות                                               

 X7[1260]ליום ₪     180-כ  אשל                                                 
 ₪      4960                 סה"כ:                                  
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מועצת , 8.7.21בהתאם לאישור טלפוני של כל חברי מועצת העיר מתאריך החלטה: 
העיר מאשרת את נסיעת סגן ראש העיר אלכסי ספוז'ניקוב לחו"ל לצורך כנס עידוד 

 עלייה באוקראינה.

 ימים כולל יציאה וחזרה. 7סה"כ 
 
 

 ₪   2100 -כ  כרטיסי טיסה כולל מזוודה נוספת             
 ₪     350 -כ  תשלום עבור מזוודה נוספת בטיסות פנים 

 ₪      700-כ  לינה                                                   
 ₪      100-כ  ביטוח                                                  

 ₪      650-כ                                              העברות   
 X7[1260]ליום ₪     180-כ  אשל                                                 

 ₪     4960   סה"כ:                                           
 
 שונות .2

 
לשמור על הנוהל של הקורונה אז מי שלא מדבר מסיכות על  : אני מבקשעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

 הפנים בבקשה. אנחנו נתחיל במספר עדכונים. 
 

 חבר המועצה יצחק וייס נכנס לאולם המליאה 19:07
 

הרשומים על  תושבי פזורהחולים  15מתוכם  ,חולים מאומתים 38קיימים בעיר : נכון להיום עדכון קורונה
חולים, שזה  20-22זה אומר שבכל מקרה אנחנו עומדים על סדר גודל של  לכן משויכים לערדוהאזור 

 3500-מדובר בכ אתם רואים מה קורה בשאר המדינה ,עלייה ואי אפשר להתעלם ממנהב , מדוברמשמעותי
בהתאם  ,החולים במצב קשה בהתאם לכמותהממשלה הנוכחית קבעה לעצמה את המדד . מאומתים ביום

אירועים. בבעיקר  ,מקומות סגוריםבהתו הירוק  כבר עכשיו מיישמים את כללילזה מקבלים החלטות. 
הרשומות מעדכן את מבצע את התהליכים מול פיקוד העורף ו ,ממונה הקורונה העירוני הירשליאור 

עם קבלת  .מסיכותהמשמעות הישירה לעלייה בתחלואה מתבטאת בהקפדה על עטיית  במשרד הבריאות.
 החלטת הממשלה בעיקר על המסכות. ל בהתאם ,פה עירוניתתתחיל גם אכיהנחייה 

 
 עדכון בג"ץ בנוגע לשדה בריר:

 בנוגע לשדה בריר.התקיים דיון בג"ץ ע השבו
כרגע ההצלחה היא  ,יחד עם כל תומכי המאבקב הליעתירה שעיריית ערד הובבהגענו לנקודת ההכרעה 

בית המשפט החליט שהוא מחזיר חלק מהמתווה אל המועצה הארצית וזה אומר שזה  .הצלחה חלקית
מה יהיו הבדיקות הבריאותיות  נוכחי יקבעהמתווה הבמסגרת מחזיר את המדינה אחורה במובן הזה. 

זה עוד  ,חלק מהתסקיר הסביבתי יהיה תסקיר בריאותי מקיף .שיידרשו להתבצע במסגרת התכנון המפורט
עדיין ממשיכה בתכנון המפורט. אנחנו ממשיכים במאמצים  , התכניתהתוכנית לגמרילא עוצר את 

טענה קיימת זה עבר מהמישור המשפטי למישור הפוליטי.   הכנסת ושרי הממשלה,מול חברי  הפוליטיים
בית המשפט סירב לקחת את   ,החלופה נקבעה מראש מבלי באמת לבדוק את הבדיקות המעמיקותעל פיה 

 המדינה לאחור. ההישג הוא חלקי אבל אנחנו עדיין ממשיכים עם כל המאמצים.
 

 רשות מצטיינת:
חלק סוגיית עידוד עלייה היא  .מעודדת קליטה ועלייהרשות על היותנו תעודת הצטיינות  נוהשבוע קיבל

 ,מעבר לתושבי העיר ,הרלוונטיותקהילות ל פניהב המתבטאתהעירוני של צמיחה דמוגרפית מהחזון 
עם זוכים בפרס בה אנחנו שנייה ברציפות השנה זו העולים החדשים. אני שמח שלאת ערד כיעד  יםחפשהמ

ת בעיר מבחינתנו ועם ילד שניים ומשתלב מדובר במשפחות שמגיעותעולים שמגיעים לעיר.  250-למעלה מ
צוות  , אנחנו משקיעים בזה לא מעטוצמיחה דמוגרפית טהורה ל קליטה שכזאת היא בבחינת תרומה

בגלל  זוםעבד באמצעות מפגשי זה לצערי השנה  על מנת לגייס עולים, לסמינרים בחו"ל סעקליטה ועלייה נו
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אנחנו נמשיך להשקיע . בין הרשויות הבודדות שקיבלו את הפרס הזה העיר ערד היא. התפשטות הקורונה
 . יע בצמיחה רואה תוצאותמתוך אמונה שמי שמשק

נבחרה בין לתכנון ובנייה גם הוועדה המקומית  לתעודת ההצטיינות של רשות מעודדת קליטה ועלייהמעבר 
זה המקום להגיד , שנמצאו תקיניםהתהליכים  בהן נבדקוהוועדות ש 95 מצטיינות, מביןהוועדות העשר 

מהנדסת העירייה, אני גאה על שהרשות זוכה להוקרה תודה לדייגו מ"מ מנהל הוועדה והפיקוח וגם למרים 
 .והערכה בזכות עובדי המחלקות בקליטה ועלייה ובהנדסה

 
 השיטור העירוני:

, אני לא יודע למי יצא רכבים 4העירוני התחיל לעבוד במתכונת מלאה זה אומר שוטר/פקח על  השיטור
נוכחות  הראו ,בשטח בשילוב שוטר פקחניידות שהיו  4אבל  האחרון ף השבועלהסתובב פה בלילות בסו

תיחשפו  חון במסגרתהוועדת ביט בחודש הקרוב צפויה להתכנס. וחתרו למגעמקסימלית אקטיבית 
שהשיטור  היאהמטרה בעיר. פשיעה הנתוני , ובסקירה על איכות חייםהפוגעות בעבירות בתחום לנתונים 

ל העירייה "שות מנכארב העיר. השיטור פועלבשמירה על בטחון תושבי יכפיל כח למשטרת ישראל וייתן 
 .24/7שנותן מענה  106מוקד  באמצעות ,בהגדרת יעדים התחנהמפקד ביחד עם 

 
 פגישה עם שר החוץ יאיר לפיד:

 שכמובן לא צריך להסתיר את ההשתייכות יאיר לפיד ברצף פגישות עם שר החוץ וראש הממשלה החליפי
את מה שלא נוכל לקדם ביחד ש , התרשמתיהב ומכיר את ערדאושמחתי להתרשם מאיש ששלי למפלגתו, 

ערד הצעת החלטת ממשלה ל , מספיק שנצליח להעבירממשלה הקודמתעם ה לכן הצלחנו לקדם קודם
בהזדמנות שלנו לשנה הקרובה.  מהמשימותזה חלק  .ממוקדת כמו שהיו ללא מעט ערים בעבר ואנחנו שם

 המוביל גליל עודד פוררהנגב והפיתוח לשר הפגישה גם עם שר החקלאות ו תקיימההזו אעדכן שהשבוע 
של קושי  עושה רושם שאחרי שש שנים .שלנו לקואליציה ישראל ביתנו השותפיםשם  ,משרד חשוב לנו

שרת והממשלה. שר הרווחה  משרדי מול עכשיו הקשב הוא אחרש , קיימת תחושההכוכבים מסתדרים
 שר השיכון. , בהמשך נעמוד בקשר עםגיע לפהצפויים לה הכלכלה

 
 עדכון אירועי יולי אוגוסט:

למי שהגיע ונהנה. עכשיו חזרתי  יםמאוד מוצלח ושהישל חודש יולי אנחנו אחרי אירועי חמישי ברובע 
אנחנו לקראת אירועי  .הגיעו לאירועשאיש  700-למעלה מבו לקחו חלק מאירוע משפחות בחורשת רן 

 ולם מוזמנים להגיע לאירועים האלה. כ והופעות מגוונות, עם פסטיבל ערד אוגוסט
 

  : סדר היום
 
 של חבר המועצה מר אברהם ארנרייך בנושא  התנהלות השיטור העירוני, מצ"ב  36שאילתה על פי סעיף   .3

 השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.
 

לא נמצא אבל אנחנו ארנרייך אמנם אברהם  חבר המועצה מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ
 נענה על השאילתה. 

 התשובה היא מנהל מחלקת ביטחון. – 1סעיף 
 השיטור מופעל בין היתר על יד המוקד העירוני. – 2סעיף 
 התשובה היא כן. – 3סעיף 
 מנהל מחלקת ביטחון. – 4סעיף 

 
מצד אחד אתה  או שאי אפשר? אפשר להשתמש בפקחים לצרכים אחרים מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

 אתה אומר שמנהל הביטחון מפקח שלא משתמשים.  4אומר כן שמשתמשים אבל בסעיף 
       

זה מי מפקח על כך שלא נעשה שימוש בפקחים  4שאלה  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
השיטור  שמפקח על מיאבל  ,במטרות נוספותמר ארנרייך למטרות נוספות. אני לא יודע מה התכוון  
 ביטחון. מחלקת הל נמ העירוני הוא 

 
  מי מגדיר לשיטור העירוני את תפקידו? :מר ברוך שלסר, חבר מועצה 

 
 ,חבר המועצה ששאל, הוא לא נמצא פהל מתאפשרתשאלת המשך  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 
 . , נעבור לשאילתה הבאהשאל הוא לאולשאול שאלה ספציפית היה ל ופה זה נעצר הוא יכ 
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 של חבר המועצה מר אברהם ארנרייך בנושא אזרחים ותיקים, מצ"ב  36שאילתה על פי סעיף  .4

 שאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.ה
 
 

  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
רותים חברתיים והאחראית על נושא אזרחים ימנהלת המחלקה לש גברת עליזה בראון  – 1שאלה  
 ,יום  שקשורים אליהההיא כמובן מגיעה רק כשיש נושאים בסדר ותיקים מוזמנת לישיבות המועצה,  
 היא לא אמורה להגיע לכל ישיבה. 
כל הפעולות מדווחות  ,באתר העירייה יש פירוט של כל השירותים הניתנים לאזרחים ותיקים – 2שאלה  
  .במסגרת חודש אירועים לאזרחים הוותיקיםפעם בשנה  
 כן, באמצעות מנהלת המחלקה לשירותים החברתיים.  – 3שאלה  

 
חוק, לשל חבר המועצה מר ברוך שלסר בנושא שימוש בשיטור העירוני בניגוד  – 36שאילתה על פי סעיף  . 5

 מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה. 
 

  :ייהמ וסגן ראש העיר"אוחנונה, מ מר דודי 
 פקחי השיטור העירוני הינם עובדי העירייה. – 1שאלה  
 מנהל מחלקת ביטחון. – 2שאלה  
 עובדי השיטור ממלאים את תפקידם בהתאם לצורך  – 3שאלה  
ולכן הרשות מממנת בסופו של יום את  הרשותקופת השיטור העירוני הינה באחריות  – 4שאלה  
 ההפרשים בין הגבייה בפועל לבין ההוצאות בפועל.כל  

 
שזה אמור להיות סוג דיברנו על כך שהוקם השיטור כבעבר  מר ברוך שלסר, חבר מועצה: 
 עלחשבון בנק ייעודי שמשמש רק לצורכי השיטור העירוני. אני מדבר פה עם של משק סגור  
דברים שאמורים לשמש את צרכי השיטור העירוני. וגם מה שאתה כותב שהרשות מממנת   
שיש עודף בקופה  ,יצא הפוך –את כל ההפרשים לפי שאילתות שהגשנו בעבר  
י שיגמרו את כל התוכנית אז יוחזר כסף. פה אתה אומר יואמרת  אז שככל שיישאר אחר 
 דבר חדש.  

 
בגלל שהתחלנו לבצע את  זה נכון לרגע ,אתה מתבלבל :ייהאש העירמ וסגן ר"מר דודי אוחנונה, מ 
נוצרו עודפים. העודפים הועברו  ,מלא של כל העובדים איושהפעולות באמצע שנה ולא היה  
יש את כל הכסף שנשאר עודף  זהר ה"ר ובתב"לתב 2020וגם בשנת  2019במלואם גם בשנת  
הסכום  100%את כל משרד הפנים לא מאשר לנו  ,רק לטובת הנושא הזה בווהעירייה תשתמש  
נכנסת  יחידת השיטור העירוני נוכחיתשנה הב .חרי שהתוכנית תופעל שנתייםמיידית אלא רק א 
העירייה מממנת אז ההוצאות יהיו יותר מההכנסות ואז  ,הוסמכו כבר פקחיםכל ה ,לתפעול מלא 
מת משכורת למישהו או לא מוציאה רשים. העירייה לא יכולה להגיד שהיא לא משלאת כל ההפ 
 רכב כי אין דלק כי נגמר הכסף שנגבה מהתושבים.  

 
 אתה מתכוון למשהו עתידי בעצם. :ברוך שלסר, חבר מועצה מר 

 
העירייה תממן את , עתידי. אמרתי בסופו של יום :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
 צרו בהמשך.ווייההפרשים ש 
  
 צרו, אנחנו מקווים שזה יהיה משק סגור.ווייאנחנו מקווים שלא  :יוסף, גזברית העירייהגב' רינה  

 
כל ההכנסות  ,משק סגור קייםכן אבל כרגע  :ייההעירמ וסגן ראש "מר דודי אוחנונה, מ 
 סעיף ייעודיבלבד בהתאם ללטובת השיטור העירוני  ות הוצאותר יוצא"ר ומהתב"הועברו לתב 
 .שנקבע 
  
 הפקחים עצמם לא אמורים לשרת רק את הנושא שיטור? :ברוך שלסר, חבר מועצהמר  
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הפקחים אני מזכיר לך הם עובדי העירייה. עובדי  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
 עירייה.להעירייה עושים גם דברים שהם קשורים  

 
 

 

של חבר המועצה מר יצחק מאיר וייס בנושא אירועי תרבות, מצ"ב  – 36שאילתה על פי סעיף  .6
 השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.

 
 : ייהמר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר 
 .העירייה נותנת רק תמיכה לוגיסטית לאירועים – 1סעיף  
 לאור התשובה לעיל לא ניתן לכנות. – 2סעיף  
 אירועים כאלה. האירועים פתוחים לכלל הציבור. 6היו  –אירועים במימון משרד הקליטה  – 3סעיף  
 אנחנו עושים אותו. ילא משנה מאיזה מקור תקציב ,כל אירועי העירייהכולם פתוחים לכולם.   - 4סעיף  

 
 תקציב העירייה לא מכסה שום דבר?  ?רק תמיכה לוגיסטית :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
גיסטיים, דברים לוכשמדובר באמרתי שהעירייה עוזרת רק  :ייהמ וסגן ראש העיר"דודי אוחנונה, ממר  
הכל אנחנו  ציוד. ,מחסומיםהצבת  לטובת נושאים לוגיסטיים כגון קמועסשכח אדם בעירייה  קיים 
בת להגיד לך את המשרדים שנותנים לנו כספים לטו . אני יכול ממשלה, מפעל הפיסמקבלים ממשרדי  
 אירועים. 

 
 כסף? הלא מוציא העירייה :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
 לא מוציאה כספים. העירייה :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 

 
 מה זה הסעיף תרבות בתקציב? מר ברוך שלסר, חבר מועצה: 

 
יום העצמאות, יום מדובר באירועי שבוע הלאום:  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
ממשרדי תקציבים אנחנו מקבלים  ,אירועי קיץלטובת  .זה לא אירועים של קיץ ,הזיכרון, טקסים 
 , מפעל הפיס.והגליל רשות לפיתוח הנגבהממשלה, משרד התרבות, משרד נגב גליל,  

 
לא,  לא שאלתי אם זה פתוח או ,זה אירועים שפתוחים לכלל הציבור מר יצחק וייס, חבר מועצה: 
 לציבור אחר.אירועים שאלתי לגבי אירועים לדוברי רוסית ויש  

 
 6  -ב סך הכל, מדובר במשרד הקליטה נותן תקציב :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
אירועים שבוצעו. אני מזכיר לך ב מדובר ,זה מה שמשרד הקליטה נתן₪  30,000 בסך שלאירועים  
שמשרד הקליטה לא מונע כניסה כל מי שרוצה לבוא לאירוע בא. אף גוף לא נותן לנו כסף לאירועים  
כן ייעדו כספים לציבור במשך שנתיים אני חושב הובילו חרדים משרד נגב גליל כשאת  בעברסגורים.  
 זה בלבד. 

 
 .שר שאריה דרעי היהכ ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו 

 
, ועכשיו זה לא קיים יותר. ולכן כל עוד אין תקציב כזה :ייהמ וסגן ראש העיר"אוחנונה, ממר דודי  
 .מתקיימים אירועים כאלה לא 

 
 ?כל האירועים הם ממשרד הקליטה :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
אירועים  6ספציפית האירועים שעליהם דיברת שעליהם שאלת הם  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 
שממומנים על יד משרד הקליטה לעידוד אמנים עולים. דרך אגב אני הייתי באירועים האלה וראיתי  
 שם ישראלים ילידי ערד, דוברי רוסית, דוברי אנגלית. ראיתי את כולם. זה פתוח לכולם. 

 
 האמנים שם לא ניגנו ושרו ברוסית? :מר ברוך שלסר, חבר מועצה 
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שירה, כולם יכולים מופע , היה הייתה הופעה של הפילהרמונית ,לא :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 
ואני אומר שוב, גם לאירוע בחורשת רן אין שום סיבה שלא תגיעו. ככל שאתה בוחר  ,להגיע. דרך אגב 
בשמחת תורה  עכשיו,  שאלה רצינית אני רוצה לשאול אותךלא להגיע זה לא עניין של העירייה.  
וציונית  יםלמה חב"ד בא . למה אתה לא בא?כליזמריםאירוע דתי לחלוטין עם  העירייה מקיימת 
 ואתה לא בא? יםדתית בא 

 
 אני עושה בבית כנסת אצלי. מר ברוך שלסר, חבר מועצה: 

 
 למה אתה לא בא? ,דגלים ,שמחה ילדים ,אה אבל זה אירוע פתוח :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 

 
 אנחנו גם עושים. מועצה:מר יצחק וייס, חבר  

 
 ,דרך אגב ,אותיאפילו כי אתה בוחר לעשות לבד ואתה לא מזמין  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו 
אתה לא פותח  ,אני פותח את האירועים שלי שאתה תוכל לבוא  ,אם כבר מדברים על הדרה ואפרופ 
 את האירועים שלך שאני אוכל לבוא.  

 
 אנחנו עושים הכל בהפרדה.  :המר יצחק וייס, חבר מועצ 

 
כל אחד בוחר לעצמו את מידת השמירה. אני חושב שאם חב"ד  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 
כדי שזה יתאים אתה בוחר במודע לא לבוא  על הכלליםמגיעים לאירוע כזה ואנחנו משתדלים לשמור  
 זה לא הבעיה של העירייה.  ,ואני אומר ככל שאתם בוחרים במודע לא לבוא 

 
 : אגב גם אתה אף פעם לא הזמנת אותי לאירועים האלה.שלסר, חבר מועצה ברוךמר  

 
המועצה הדתית  ,כל בתי הכנסתמפורסמים בכל האירועים האלה  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 
 .שותפה 

 
 אני אף פעם לא קיבלתי הזמנה כזו. מר ברוך שלסר, חבר מועצה: 

 
 אתה כחבר מועצה מקבל הזמנה לכל האירועים האלה.  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו 

 
 לאירוע הזה אני אף פעם לא קיבלתי  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה 

 
 נמשיך. טוב בואו  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 

 
 

של חבר המועצה מר יצחק מאיר וייס בנושא הנחה בארנונה, מצ"ב השאילתה  – 36שאילתה על פי סעיף  .7
 ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה. 

 
אני עניתי לך על שלוש השאלות הראשונות שביקשת  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
זה מכיוון שבקשות שלא  בקשות להנחה. אי אפשר לנתח אתהניתוח של נתונים שמתייחסים לכל  
 לא נרשמות אצלנו. נרשם רק מי שקיבל הנחה.   ,שלא אושרו ,זכאיות 

 
 יש לו חבר בוועדה.אבל : פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה 
  
 לא כל הבקשות מגיעות לשם.  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה 

 
שלוש הסעיפים הראשונים לא ניתן לעשות לפי את  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
 לאחוזים. חלוקה 

 
 לא היא אומרת שיש חבר בוועדה זה לא רלוונטי.  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה 
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שלושת הסעיפים הראשונים לא ניתן לקבל את מה שאתה ב מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ 
 ושנה ואתה רואה כמה בקשות בכל סעיף וכמה כסף.צירפתי לך טבלאות של כל שנה  4מבקש, בסעיף  

 
רציתי רק להעיר, ראש העיר תמיד טוען שהבעיה שלנו שבאים לפה,  מר יצחק וייס, חבר מועצה: 
 2015יש להם הנחות בארנונה. פה אני מסתכל על  ,שההנחות בארנונה גדלות מאוד בגלל הציבור החרדי 
אז  2015פי מבחן הכנסה, במבחן הכנסה בין אם לקחתי בל ות, עכשיו רוב ההנחות ניתנ 2020ועל  
 ההנחות במבחן הכנסה לא רק עלו אלא ירדו.  2020-. כמעט מיליון וחצי. וב1,436,000ההנחות היו  

 
 וחצי מיליון במבחן הכנסה.  2לא ירדו, אתה מדבר על  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו 

 
 ככה כתוב פה.  ,לא :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
 קח את הטבלה.  מר ברוך שלסר, חבר מועצה: 

 
 זה מיליון וחצי פחות. 2020-זה הנתונים שהבאת לי. מבחן הכנסה ב :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
ניתנו הנחות על  2015בשנת  ,שאלת שאלה תן לי לענות לך :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
הנחה היחיד, יש גם הנחות של ה. אני גם מזכיר לך וייס שזה לא סוג 1,365,159פי מבחן הכנסה של  
 קשישים. 

 
 שנים האחרונות. 5-זה מה שאני אומר ההנחות במבחן הכנסה לא גודל ב :מר יצחק וייס, חבר מועצה 

 
רדית מקבלת רק לפי הח יהאתה מנסה להגיד שהאוכלוסי :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
 מבחן הכנסה וזה לא נכון. יש גם הנחות אחרות. 

 
משפחות אבל המבחן הכנסה  700-אני רואה בארנונה סך הכל גדלנו ב ,רובם מר יצחק וייס, חבר מועצה:

 ולא מבקשים הנחה במבחן הכנסה.  הלא גדל אז זה נראה שרוב המשפחות כן משלמים ארנונה מלא
 

התקופה  2020בבקשה. בשנת  2020-בואו נעבור ל :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
ועד הסוף שנה יש מבחן הכנסה בכמה מקומות  8.10-ובתקופה שמה 1,128,000יש  7.10-שמתייחסת עד ל

 שהוא מסתכם בכמעט רבע מיליון שקל וזה אומר שההכנסות לא השתנו ההנחות לא השתנו.
 

משפחות  700שאנחנו מתבטא בזה  2020-ל 2015בין השוני  ,ה שאמרתיזה מ מר יצחק וייס, חבר מועצה:
רק באזרחים וותיקים עולים שזה קטן הוא ל ודיג, ההכנסה לא שינה את ההנחות בארנונההיותר מבחן 

 זה מה שרציתי להוכיח.  ,מיליון אז רוב ההנחות בארנונה הם לא בציבור החרדי 7וחצי לכמעט  5-מ
 

אני רק אענה לך בשביל לסגור את הסיפור,  אני לא יודע  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  .שייכות למגזר החרדי מאיפה אתה מביא שראש העיר אומר שרוב ההנחות

 
 הוא בעצמו אמר כמה פעמים פה בישיבת המועצה.  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

 
אופן באני לא חושב שהוא אמר את זה. אנחנו אומרים ש :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

כללי ההנחות גדלות, יש אישורים של משרד הפנים שניתנים ולכן ההנחות גדלות. כל שנה אנחנו רואים 
 . הההנחות גדלאלא שכמות ושבים מבחינתנו כולם ת ,בתקציב העירייה שההנחות גדלות

 
של חבר המועצה מר ברוך שלסר בנושא העדפת עסקים מערד במכרזי העירייה,  – 36שאילתה על פי סעיף  .8

 מצ"ב השאילתה ומענה מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה.
 

 :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ 
 כן.  – 1שאלה 
 כן. – 2שאלה
 . 28.11.16בוועדת המכרזים בתאריך  – 3שאלה 
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העדכון נמסר למועצת העיר לאחר החלטת וועדת המכרזים, אני חיפשתי ולא מצאתי באיזה  – 4שאלה 
ישיבה זה קרה אבל עבר הרבה זמן. בכל מקרה צירפתי את המסמך עוד פעם עם כל החומרים שכולם 

 יכולים לראות.
 

 זה שזה לא דווח כנראה אומר שזה לא דווח בזמנו.  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:
 אתה יכול להגיד, אני חושב שזה כן דווח.   :ייהמ וסגן ראש העיר"אוחנונה, ממר דודי 

 
ה. וועדת מכרזים אני יאם הייתי זוכר, אתה יודע שאני מתמיד פה וזה לא ה :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

זוכר שזה היה ולא אישרתי וועדת מכרזים כי זה לא מגיע למועצה אבל במועצה זה לא היה. והנה אתה 
 רואה אתה גם לא מוצא את זה. 

 
מועצה האנחנו מסרנו עדכון. אני יכול להגיד לך שחבר  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

הוא לחץ על זה ולכן גם הגיע עדכון למועצה. ון במועצת העיר. שיזם את זה, רצה מאוד שיהיה עדכ
 לו להראות שהוא יזם.היה חשוב 

 
אני מזכיר לכם זה היה סגן ראש העיר, עופר ארצי שהיה כאן סגן  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

 בתואר. 
 

הוא יזם את זה והוא גם רצה שיהיה עדכון במועצה ולכן היה  מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ
 עדכון במועצה. לא מצאתי אז צירפתי עוד הפעם. 

 
של עסקים מקומיים  נחנו מעדכנים את המועצה שיש העדפהא ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

שמותר במסגרת  בהחלטת וועדת המכרזים בגיבוי של היועץ המשפטי, כמובן על פי הכללים הנהוגים מה
 החוק וזה קורה.

 

לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ על הפסקת כהונה של חברת מועצה גברת  124הודעה בהתאם לסעיף  .9
 סיוון כהן אביטן, מצ"ב מכתב הפסקת כהונה.

 
 סיוון, תרצי להגיד כמה דברים? ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו
 

אני רוצה להגיד תודה על כל העשייה ציבורית שלכם, שלנו  :סיוון כהן אביטן, חברת מועצה 'גב
 שתמשיכו להוביל את העיר קדימה ולמעלה. אני משוכנעת שתצליחו לממש את הפוטנציאל.

 
 מי יעשה עכשיו את וועדת איכות הסביבה אני רוצה לדעת. :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

 בור.אני אעשה אותך חברה בוועדה בתור נציגת צי
 
 סבבה קניתי.  סיוון כהן אביטן, חברת מועצה: 'גב
 
 , היה ליאז אני רוצה לומר פה באמת תודה לסיוון על שנתיים וחצי :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

אני חושב שייצוג  ,אני פונה כאן לכל סיעות הבית לכל מי שרץו חשוב לקדם את הייצוג הנשי במועצה
אני רוצה להגיד לך סיוון תודה על העשייה גם כיו"ר וועדת הסביבה וגם  נשי חשוב בעשייה שלנו.

 ה. באמת תודה רבה אני מאחל המון המון הצלחה!סיעכחברה בוועדת המכרזים וגם כחברה ב
 

שנה שאני במועצה, אף פעם לא הייתה לנו חברת מועצה  23 :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 יא גם הביאה תינוק לישיבות המועצה.בהריון, ושהיא גם ילדה ושה
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תודה גם על העשייה בתחום התיירות שמאוד עזרת לקדם ואני מאוד  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
 מקווה באופן אישי לראות אותך בסבב הבא. 

 
 . סיעהוה ה: המחמאות הם מכל חברי הקואליצישטרלינג, משנה לראש העירייה פלוריגב' 

 
 ממש תודה.  :אביטן, חברת מועצהסיוון כהן  'גב
 
 

 מונים של מר אוריאל אלחייאני. לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הצהרת א 125 -א ו24בהתאם לסעיפים  .10
 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא : אני אוריאל ישראל אלחייאני אלחיאני אוריאלמר 
אז תודה קודם כל לסיוון על  ,בקצרהרציתי להוסיף כמה דברים  באמונה את שליחותי במועצה.

אחרי לא מעט שנים של  ,ההזדמנות הזו ותודה לכולם, לתושבים, למשפחה ולחברים שדחפו אותי לזה
היו לי שאיפות גדולות לקדם  ,עשייה בעיר בתור תושב צעיר, בן העיר, שאכפת לו מאוד מהעיר הזאת

את זה. אני רוצה להודות אישית  כון לעשותדברים. אני שמח שניתנת לי האפשרות מבפנים מהמקום הנ
לראש העיר, ניסן בן חמו על האפשרות להיות חלק מהרשימה הנפלאה הזו. אני פה בשביל לשרת את העיר 

 שלי.
 

 .בישיבה הבאה נעשה חילופי וועדות מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ
 

 , פרוטוקול נשלח זה מכבר.7.7.21מתאריך  6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .11
 

 ?מעיינות הדרום? היא מוזמנתנציגת תאגיד המים מה עם  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 

טלפונית. אם למישהו יש שאלות, נשאל אותם הזמנו אותם  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 טלפונית.

 
 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד 
  
      חמו בן ניסן 
      אוחנונה דודי 
     שטרלינג פלורי 
 שי דודו 
 אורגיל דורון 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 ברוך שלסר 
 יצחק וייס 
 גבריאל ריזינשוילי 
 
 

מתאריך  6בעד סעיפי פרוטוקול ועדת כספים מספר חברי המועצה מר יצחק וייס ומר ברוך שלסר  •
 2 ,1למעט סעיפים  7.7.21

 
 .7.7.21מתאריך  6החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס' 
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 , מצ"ב הפרוטוקול.11.2.21אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  .12
 

 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד 
  
      חמו בן ניסן 
      אוחנונה דודי 
     שטרלינג פלורי 
 שי דודו 
 אורגיל דורון 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 ברוך שלסר 
 יצחק וייס 
 גבריאל ריזינשוילי 

 
 
 

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך 
11.2.21. 

 
 , מצ"ב הפרוטוקול.29.6.21אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  .13
 
 

על  םבסעיף האחרון של הפרוטוקול עניין הפאנלים הסולאריי :שלסר, חבר מועצהמר ברוך 
 בצע באמת?הולכת לגגות בתים זה דבר שהעירייה 

 
והפורום  מה שנקרא עמותת השמשיש את יש ערים שבעצם  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

 ייצור האנרגיות.שבסוף המטרה היא להניע תושבים להשתתף במעמד של כ לאנרגיה סולארית,
 

הבתים  הרבה עשו את זה.  ,אלה שיש להם בתים פרטיים :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 המשותפים זה יותר בעיה. 

 
 יש עוד הרבה שאולי לא יודעים ,נכון הרבה אבל לא כולם :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

 איך לעשות. 
 

 משותפים.הפה ראיתי שיש התייחסות לבתים  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 
לבתים המשותפים יכול להיות שנצליח, אם אני מצליח  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

לחבר אותו למישהו שיודע להסביר לו איך הוא עושה את זה ונהנה מזה, אז  ,להביא לתושב
 נהדר.

 
יש אפשרות להשכיר את הגג יש גם כמה מסלולים.  סיוון כהן אביטן, חברת מועצה: 'גב

 לחברה שתעשה את זה. ואז בעצם משלמים שכר דירה. 
 

אני מכיר את המסלולים. זה דבר ברכה כי אני רוצה לעשות את  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 זה בבניין 

 דיירים. 15אני צריך שיתוף פעולה של  –משותף 
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בדו במקומות אחרים, מבחינתי ככל הם מביאים מודלים שע :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
 שאני יכול להביא מודל לתושב שהוא יבחר, בסוף לעירייה אין חוץ מהחיבור שום עניין.

 
זה דבר מבורך סך הכל. כמו שכתוב פה זה יכול לפתור הרבה  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

 בעיות בוועד בית.
מספיק שיש שזה קצת תיאורטי,  אנחנו יודעיםהלוואי,  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

 אחד או שניים שמתנגדים.
 

 מהדיירים. 66%כתוב שמספיק שיהיה  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 
 בסדר ועדיין. :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
 

 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד 
  
      חמו בן ניסן 
      אוחנונה דודי 
     שטרלינג פלורי 
 שי דודו 
 אורגיל דורון 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 יצחק וייס 
 ברוך שלסר 
 גבריאל ריזינשוילי 

 
החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך 

29.6.21. 
 , מצ"ב הפרוטוקול.27.6.21מתאריך  3/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מספר  .14
 

 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד 
  
  יצחק וייס    חמו בן ניסן 
 ברוך שלסר    אוחנונה דודי 
     שטרלינג פלורי 
 שי דודו 
 אורגיל דורון 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 גבריאל ריזינשוילי 

 
 

 
מתאריך  3/2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מספר 

27.6.21. 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

של הרשות כמגישת  "שכונת יהושפט" בשמה 610-0893396הגשת תכנית מס' אישור המליאה ל .15
 .התכנית

 .הסבר: הרשות המקומית חותמת על תכנית זו )שכונת יהושפט( כ"מגישת התכנית"
 תכנית שכונת יהושפט. ותסריטמצורפת מצגת 

 
 אגב התוכנית שהוצגה אז במליאה שהייתה בחברה הכלכלית?  וז מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

 
 הצגנו מספר תכניות. ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו
 

 ה הצגה של שכונת יהושפט.יתיהפעמים. ה תהציגו את זה באח מר ברוך שלסר, חבר מועצה:
 
 כן.   ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

 
 

 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד 
  
  יצחק וייס    חמו בן ניסן 
 ברוך שלסר    אוחנונה דודי 
     שטרלינג פלורי 
 שי דודו 
 אורגיל דורון 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 גבריאל ריזינשוילי 

 
 

"שכונת יהושפט"  610-0893396הגשת תכנית מס' החלטה: מועצת העיר מאשרת 
 התכנית.בשמה של הרשות כמגישת 

 
 בהתאם לפירוט שלהלן:  2021שור המועצה להרכב המועצה הדתית לשנת אי .16

 נציג הרבנות המקומית –חיים ברוז'ק 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –דניאל טייב 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –יניב ליליאב 

 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת חי –משה רייכמן 
 נציגת השר לשירותי דת –הדס דלטרופ 

 נציגת השר לשירותי דת –אפרת אלון 
 נציג השר לשירותי דת –אליהו ברדוגו 

 
לאחר שקיבלנו את השמות ואת  ,אני אתן עדכון :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

לא יכול   ,ציג של הרב אלבונק שהוא ה'חיים ברוזמשפטית עולה שובדקנו  ,המכתבים מכל הסיעות
לכן אנחנו נצביע ללא אישור נציג ויש פה חוות דעת של היועץ המשפטי  ,במועצה הדתיתלהיות חבר 

כרגע אנחנו לא מאשרים את ש , מה שאומראחר בהמשך של מועמד הרב. הרב יצטרך להמציא שם
 חיים ברוז'ק.

 
 נשים, למה העירייה לא שמה?  שתיהשר שם  מועצה:מר יצחק וייס, חבר 

 
נשים.  תהיינה שתימכתב שקיבלנו מהשר הוא ביקש שב :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 נתנו לו את הכבוד. 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

הוא  ,לא צריך לבקש זה החוק ,נשים שתיבמועצה על פי חוק צריך  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 ביקש שהוא ימנה את הנשים, השר?

 כן  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 
נשים ככתוב בחוק. כשהוא ממנה  תהיינה שתיהוא עמד על כך ש :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

 כשאני ממנה, זה המועצה.  ,הם בוודאות בפנים
 
 דקתי את זה גם בצורה עקיפהטית, ביש מכתב של היועצת המשפ :ד חיים שימן, היועץ המשפטי"עו

יש  ,2008 עודכן בשנתהוא מ ,הסעיף הוא מאוד פשוט .ענייני דת שמדברת ברוח הדבריםלמשרד ה עם
אבל  ,ממונה יתמודד פה בבחירותר וועדה "שלערד יש חלק בסעיף הזה שלא רצו שיוחלק שאומרים 

החוק לשירותי מל כך הן בנושא פקודת העיריות וההיקש ש בסופו של דבר החקיקה היא מאוד ברורה
 המועמדות.אין מנוס פה מלפסול את  .את הנושא לפקודת העיריות כפיףדת שמ

 
אני חושב שבכל זאת הביאו פה  ,אני רק רוצה כמה מילים בנושא הזה מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

 תשל החוק שירותי הד 4ושב שסעיף אני לא מכיר את הנציגים האלה אני ח ,שמות של נציגי השר
ביע על לא יכול לחוות דעת וודאי לא להצ אני ,קובע ששלוש הרשויות צריכות לחוות את דעתם

 1700-קהילה הגדולה פה בעיר המונה כבפרט שאני חושב שאנחנו כ ,נציגים שאני לא מכיר מי הם
ובכל זאת לא התייעצו אתנו לא  ,הצורכת הכי גדולה של שירותי הדת פה בעיר זה אנחנו ,משפחות

ת אנחנו . ההרכב של השר אמור גם כן לשקף את כלל האוכלוסייה של העיר ובכל זאברו אתנודי
גם לא קיבלתי פרטים של מועמדים  ,ינת השרין פה שום ייצוג לקהילה שלנו מבחא ,כשליש של העיר

אני חושב שהיה מן המקום  לכן ,עה, איך החלוקה התבצמה החלוקה ,איפה הם גרים ,מי הם ,איפה
אולי אפילו לדחות את ההצבעה לישיבה אחרת בנוסף לאור חוות דעתו של היועץ  ,לתת את הפירוט

לא למדתי את זה עוד אבל צריך לתת  ,נות לרבנות לתקןדמני חושב שצריך גם לתת הזהמשפטי א
 לרבנות לתקן את טעות לשיטתו. אולי גם שיטתי אני לא יודע. 

 
אתה מיומן  .אתה טועה. המועצה הדתית צריכה לתת שירותי דת בן חמו, ראש העירייה: ד ניסן"עו

אתה חי ונושם  ,הכי פחות לך כי כשאתה קם בבוקר אתה יודעהמועצה הדתית צריך לתת שירות  ,בזה
לי נישואים ומי שרוצה לאנשים ולציבור הכללי שאין להם מושג מה זה כללי טהרה ומה זה כל .את זה
קים למועצה לא אתה כאדם אחוז האחרים הם אלא זקו 80-הטעות שלך. הזו  ,מקום לזהזה הללמוד 

 מיומן ואדם חרדי.
 

 זה לא טעות שלי. אתה צודק שאולי בטכני הם צריכים יותר מר ברוך שלסר, חבר מועצה:
 
 אתה לא זקוק לשירותי דת. ,זה שירותי דתלשם זה נועד.  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
 

אתה צודק. שהם יותר צריכים אולי ללמוד צריך יותר להדריך אותם  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
אבל בסופו של יום בצריכה של שירותי דת אני הצרכן הכי גדול כאן בעיר. בוא למקוואות ותסתכל 

 כשרות מי מקפיד יותר על כשרות.  גיע וכמה מציבור אחר מגיע. מבחינתכמה מהציבור שלנו מ
 

 לא טובה בעיניך. אתה לא משתמש בשירותים. : הכשרות של הרבנותמר דורון אורגיל, חבר מועצה
 

סוגי כשרויות ברבנות. יש כשרות רגילה שאותה אני  2תלוי איזה.  יש  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 לא צורך ויש כשרות מהודרת שאני כן צורך. אתה אומר שאני לא צריך, וודאי שאני צריך.

 
 את הכשרות המהודרת נותנת הרבנות פה? :ד חיים שימן, היועץ המשפטי"עו
 

 כן.  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:
 

 א רוצה. ימכתיבה מה שהכשאתה שולט ברבנות הרבנות  מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ
 

ני כשא .גי כשרויותוס 2יש  ,יר בארץעתלך לירושלים בחיפה בכל  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 בחיים שלי בהרבה ערים יש כשרות רגילה ויש מהודרת.מסתובב בכל מקום ומקום והייתי 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 
, בערד אתה מחייב את כל תושבי תודרמי שרוצה מה :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

 הזה מירושלים אז הוא לא יכול.  בוא לא מביא את הרערד ואם ה
 ות רבנות ויש כשרות מהודרת.יש כשרגם בירושלים  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

 
מה שמבקש השר שכל מועמד שיוצג על יד הרשימות  :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ

השר  .לשרו אחרי שאנחנו מאשרים שולחים אנחנ .כיםמלמעט המועמדים שלו יביא את כל המס
אנחנו נקבל החומר כל   את שהוא בודקואחרי  .טיהוא יחל –מאשר את השמות שלנו או לא מאשר 

נציג את זה למועצה  ,ם כל החומרים של כל הנציגים כולל של כולםעמאושר בחזרה את כל החומר 
ועל פי דרישות היועץ  אוהמועצה תוכל להתרשם מהכישורים של כל אחד לפי המסמכים שהוא מיל

ק כשהייתה 'ספס כי חיים ברוזאני חושב שאתה קצת מפהמשפטי של השר לשירותי דת. ודבר שני, 
ר המועצה הדתית והוא ממונה רק "שנה כיו 17הן כבר יכ ,כך ספרה אותנו ממשלה אחרת שלא כל

בגלל שמישהו מנע בחירות בערד ומנע לבחור מועצה דתית בערד על ידי המועצה ולכן זה נגמר כמו 
ונבחרי הציבור של העיר  העירחדשים ועכשיו מועצת  לזמניםמגיעים לתקופה חדשה  ,כל דבר טוב

 יבחרו את המועצה הדתית וזה מה שיש דמוקרטיה.
 

הרבנים  ,בגירעון שנה 16לפני המצב בואו לא נשכח איך היה נראה פה  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:
 ישבו במרכז המסחרי והפגינו. הדברים השתנו ועכשיו יש מועצה דתית מתפקדת בלי גירעון. 

 
שהיה פה ראש עיר ממונה אבל אחרי אני מזכיר לך גם  :ייהוסגן ראש העיר מ"מר דודי אוחנונה, מ

 שנתיים וחצי הכל הסתדר והכל חזר להיות נבחרי ציבור. 
 

 ה זה פג תוקף?שניגמר הת? ש2021מה זה אומר לשנת  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 

 ופה שהשר יקבע.לא, אנחנו עכשיו ממנים אותם לתק :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 
 שנים.  5-הוא יכול להגיד לחצי שנה והוא יכול להגיד ל :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
 

 פג תוקפם.  1.1.22-. ב2021אז זה לא נכון להגיד לשנת  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 

לכמה זמן. המינוי אמור  פג תוקפם כאשר השר יגיד לנו  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 להיות עד הבחירות הבאות. 

 
 

 נערכה הצבעה: 

 נמנעים   נגד     בעד
  
  יצחק וייס    חמו בן ניסן
 ברוך שלסר    אוחנונה דודי

     שטרלינג פלורי
 שי דודו

 אורגיל דורון
 עוזי שמילה

 אוריאל אלחיאני
 דיאנה גיטיס

 גבריאל ריזינשוילי
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 
 
 

, בהתאם 2021העיר מאשרת את הרכב המועצה הדתית לשנת החלטה: מועצת 
 לפירוט שלהלן:

 ישלח שם אחר –נציג הרב 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –דניאל טייב 
 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת עתיד חדש לערד וסיעת ערד ביתנו –יניב ליליאב 

 נציג הרשות המקומית מטעם סיעת חי –משה רייכמן 
 נציגת השר לשירותי דת –הדס דלטרופ 
 נציגת השר לשירותי דת –אפרת אלון 

 נציג השר לשירותי דת –אליהו ברדוגו 
 

אני וסיעת חי מצביעים בעד המועמדים של הרשות המקומית וגם  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
נציגי השר אנחנו לא משתתפים החוות דעת. לגבי ך שזה לא נשלח בזמן כ הרבנות המקומית לאור

 מהטעמים שאמרתי קודם.
 

שכרגע מי שכותב את  ,אני יכול רק להגיד לך שהרבנות :ייהמ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
לא היה מוכן למסור את המכתב לפני יום  ,המכתבים בשם הרב שהוא חולה בבית זה חיים ברוז'ק 

כמו שאתה יודע זה היום שזה נשלח לחברי המועצה. אז לכן חוות הדעת שביום ראשון כ ,ראשון
התבקשה רק לאחר שקיבלנו את השמות. אם הוא היה שולח כמו שביקשתי ביום רביעי או חמישי 

 יכול להיות שהרב היה מקבל מכתב תשובה ולמנות מישהו אחר.
 

 . מיום ראשון עד היום גם עברו יומיים :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
 

 אני מזכיר לך שהיועץ המשפטי לא עומד דום ומחכה לרב.  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
 
 שעות, היא ניתנה בזמן וזה הכל.  24חוות דעת ניתנה לאחר  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו

 
 

 יה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ מחליטה המועצה שלא לקייםילתוספת השנ 5בהתאם לסעיף  .17
 .09/2021מועצה מן המניין בחודש  ישיבת

 נערכה הצבעה: 
  

 נמנעים   נגד     בעד
  
      ניסן בן חמו 
      דודי אוחנונה 
     פלורי שטרלינג 
 דודו שי 
 דורון אורגיל 

 עוזי שמילה
 אוריאל אלחיאני

 דיאנה גיטיס 
 יצחק וייס 
 ברוך שלסר 
 גבריאל ריזינשוילי 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   
 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 .9/2021מחליטה שלא לקיים ישיבת מועצה מן המניין בחודש החלטה: מועצת העיר 
 

 
 הישיבה ננעלה !

 

____________________   _______________________ 

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