
  
 

1 
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

      
  

  5.10.21מתאריך  9.21פרוטוקול מליאה מן המניין 
  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  

  משתתפים:
  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
  העיר מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש

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

  מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה 
  מר דודו שי, חבר מועצה

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

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  

  נוכחים:
  מנכ"ל העירייהגרי עמל, 

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

  
  נעדרו:

  גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
  

  
  על סדר היום:

  
שלסניף ערד בבנק פועלים  763-39543אישור המועצה לעדכון מורשי חתימה בחשבון מס'    .1

  .ביה"ס טללים  
  .314978602ת.ז  גב' אלטע ברכה קיין,  התפקיד מהשסיי גב' אילנה ריימונדבמקום   
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס   
   .314978602ת.ז  גב' אלטע ברכה קיין –ביה"ס מזכירת   

  
בבנק  763-39543: מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון מס' הצעת החלטה  
  .ביה"ס טלליםשל סניף ערד פועלים   
  .314978602ת.ז  גב' אלטע ברכה קיין,  התפקיד מהשסיי גב' אילנה ריימונדבמקום   
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס   
   .314978602ת.ז  גב' אלטע ברכה קיין – ביה"סמזכירת   

  
סניף בבנק פועלים  408174-763מס'  הוריםבחשבון אישור המועצה לעדכון מורשי חתימה    .2

  ערד של ביה"ס טללים.  
  .314978602במקום גב' אילנה ריימונד שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז   
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –זאב אלבו  מר –מנהל ביה"ס   
  . 314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  –מזכירת ביה"ס   
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
    

  
  
  

  הוריםבחשבון : מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה הצעת החלטה  
  בבנק פועלים סניף ערד של ביה"ס טללים.763-408174מס'   
  .314978602שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  במקום גב' אילנה ריימונד  
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס   
  . 314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  –מזכירת ביה"ס   

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.7.6.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך    .3

  
  .7.6.21מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך : הצעת החלטה  

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.14.7.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך    .4

  
  .  14.7.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך הצעת החלטה  

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.18.8.21מתאריך  1.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר    .5

  
  .18.8.21מתאריך  1.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר הצעת החלטה           

  
, מצ"ב 18.8.21מתאריך  1.21אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למיגור אלימות מספר    .6

 הפרוטוקול.  
  

   1.21למיגור אלימות מספר : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה הצעת החלטה           
  .18.8.21   מתאריך    

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.19.8.21מתאריך  4/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'    .7

  
  מתאריך  4/2021מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  : מועצת העיר הצעת החלטה           
    19.8.21.  

  
(קבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד  3/2021בארנונה אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הנחות    .8

 מתנדב), מצ"ב הפרוטוקול.  
  

(קבלת פטור  3/2021בארנונה מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות  הצעת החלטה:  
  .מארנונה לנכסי מוסד מתנדב)  

  
 , לידיעה. מצ"ב הפרוטוקול.3/2021פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה    .9

 
עבור עמותת ניצ"ן (אגודה לקידום ילדים  19498לחוזה הקצאה מספר אישור המועצה     . 10

 .ההקצאה וחוות דעת היועץ המשפטיובוגרים), מצ"ב חוזה   
  

עבור עמותת ניצ"ן (אגודה  19498: מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאה מספר הצעת החלטה           
  קידום ילדים ובוגרים).ל     

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.15.8.21מתאריך  9/2021הקצאות מספר אישור המועצה לפרוטוקול ועדת    . 11
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

מתאריך  9/2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר הצעת החלטה  
  15.8.21.  

  
  
  

  19:05מועד תחילת הישיבה : 
  

  ום הדיון על הנושאים שעל סדר היוםחבר המועצה מר משה קווס מבקש את זכות הדיבור בסי
  

פתיחת ישיבת המועצה מן המניין , מאחר שיש קהל באולם אני מבקש להקפיד עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
על מסיכות ולוודא שאין הפרעה לדיון. אנחנו בתקופת אחרי החגים, אחרי שישיבת מועצה לא התכנסה במשך 

  חודש שלם כל ספטמבר שהיה חודש צפוף בחגי תשרי.
   

 :המשילות בנגבמצב 
חריג  אירועלנו זה קרה לפני שנה ב. אצלהם בדלת הגדולות מתעוררות רק אחרי שזה נוקשהרשויות הרב לצערי 

של  מנחת ידם סובלים אר שבעב ,מיתר ,עומר ,הנגב המרכזיאזור  מאז ,בפורץ לרכב למוות אריה שיף שירהעם 
, יחד עם השר הבדואיותהרשויות מישיבה בבאר שבע עם כל ראשי הרשויות כולל  חזרתי היוםפשיעה. ארגוני ה

 הזנחה של שנים והיוםב שמקורהבעיה  קיימת ,מאיר כהן שבעצם אחראי גם על הסדרת ההתיישבות הבדואית
 רת האכיפההגבבלפעול בכמה דרכים.  תצטרך זה מתפוצץ לנו בפנים ונוקש כבר בדלתות של כולם ולכן המדינה

  OECD-טרת ישראל על פי התקינה של המשל .כמו שאתם מבינים לא יכול להיות שוטר בכל פינת רחוב -
הפערים בין  השני זהמישור ה .שוטרים כדי למלא את כל המשימות 000,30 התקינה האירופאית, חסרים

שוב יהודי יודעים שהוא יהודי. כשנכנסים ליישוב בדואי יודעים שהוא ישוב בדואי וכשנכנסים לי - הישובים
גם בשכונות לפשיעה.  יםמוביל והזנחהעוני  אבל בסופו של דברצב המחנו יכולים לעצום עיניים ולהגיד שזה אנ

מחולל גם חוסר השכלה  .פשיעה שיש עוני ומצוקה ישהערים היהודיות זאת המשוואה. איפה המצוקה של 
  .בעיהבלטיפול  תכנית ארוכת טווח קיים צורך מיידי בבניית ,פשיעה
 בגבעהארעי  מבנהתושב שבנה לשאנחנו רוצים להגיע למצב . לא פחות גרועהמצב המוסדר ו ים המוכריםבישוב
עסקים כרגיל לנהל אפשר  .יהיה לו בית ספרש ,היה לו תשתית ראויהשת ,קבעישוב האינטרס לעבור לגור ביהיה 

. פתרוןלהערכתי זה לא ייתן אך  ,משטרה ולנסות לפעול בצורה שכזוואת ה כהשב"ולהביא את הצבא ואת 
ימונה הערים ד שבמשול, יש פה משבר זהותחינוך. ובבתשתיות  פתרון שיטתי של השקעהצריך להיות  הפתרון

 ?מי אני של זהותה הם לא ייעלמו לשום מקום ואם שם מתחיל משבר ,חיים רבע מיליון בדואיםערד ובאר שבע 
הזו  האוכלוסייה .אז אנחנו בבעיה ,?או אני ישראלי ?י כי שם מתייחסים אליי יותר טובאאולי אני בכלל פלסטינ

רגיעה בערד יש  בשנה האחרונההנורמטיבית.  השמאפיל על כל האוכלוסיי קטןיש שם אחוז  ברובה נורמטיבית,
 ,בלילה ניידות 4יש  בשונה משנים קודמות היום ,של השיטור העירוני ומשטרת ערדהמשותפת העבודה  בזכות

. יםרכבלועדיין לצערי יש פריצות ברחבי העיר  24/7 שפועלות ריסה של מצלמותמשנים קודמות. יש לנו פ 4פי 
אני מקווה  אלימות בערד נמוכות מאוד יחסית לישובים הסובבים אותנו כמו באר שבע ועומר.העבירות 

ארוכת טווח לשיפור איכות החיים של  תכנית יבנהתו את האכיפה תרגבתקצה משאבים ראויים להשהממשלה 
   אלה שחיים בעוני.

  
  :רה ארגון רשותי –תכנית המראה 

שמרכז את מחלקות חדש קלטנו מנהל אגף שפע  ,ממבנה מחלקתי למבנה אגפיפועלים למעבר אנחנו בימים אלה 
הגינון אחזקה ותברואה. שלושת מנהלי המחלקות האלו מדווחים למנהל אגף חדש בשם נאור בוקני אשר התחיל 

לייצר סינרגיה של המחלקות התפעוליות במקום שכל מנהל מחלקה יעבוד המטרה היא  ,1.10.21 -את עבודתו ב
. במסגרת ארגוניהתהליך ב ת על שיפורמדבר המראה. תכנית הים יותר נכוןהמבנה האגפי הוא ניצול משאב ,לבד

  רד הפנים שמלווים אותנו.העירייה יחד עם יועץ ארגוני ומש יושבים כל מנהליהתהליך 
היו מדווחים למנכ"ל העירייה, תתארו לעצמכם שמנכ"ל העירייה צריך מחלקות בעירייה מנהלי  26עד היום 

אגפים כאשר מנהלי  9-ירדנו לכעת  ?יוכל להניע תהליכיםלשבת לפחות חצי שעה עם כל מנהל מחלקה, מתי 
המחלקות מדווחים למנהלי האגפים ומנהלי האגפים למנכ"ל. ברגע שנסיים את התהליך נציג את כולו למליאה, 

  ככל שיהיו שאלות אנחנו נשמח לענות עליהן. 
  

  :2022לשנת תקציב העירייה 
כל מנהלי  עם כל הצרכים בימים אלה מרוכזים 2022לשנת של הרשות החל לעבוד על התקציב הצוות הכלכלי 

גיוס הכרוכות ביוצגו תוספות השכר במסגרתו  בחודש דצמברהמועצה . התקציב יובא לאישור המחלקות
  . הארגונית ויוצגו גם כל המשמעויות הכלכליות של ההתייעלותהמנהלים הנוספים 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 
  
  
  
  

  סדר היום:
  
   בבנק פועלים סניף ערד של 763-39543חתימה בחשבון מס'  אישור המועצה לעדכון מורשי  .1

  ביה"ס טללים.  
  .314978602במקום גב' אילנה ריימונד שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז   
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס   
  . 314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  –מזכירת ביה"ס   

  
  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  

  החלטה: 
בבנק פועלים סניף  763-39543מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון מס' 

  ערד של ביה"ס טללים.
  .314978602במקום גב' אילנה ריימונד שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז 

  מורשי החתימה בחשבון הם:
  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס 

  .314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  – מזכירת ביה"ס
  
סניף ערד של   בבנק פועלים  763-408174אישור המועצה לעדכון מורשי חתימה בחשבון הורים מס'   .2

  ביה"ס טללים.  
  .314978602במקום גב' אילנה ריימונד שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז   
  מורשי החתימה בחשבון הם:   
  024544710ת.ז  –ר זאב אלבו מ –מנהל ביה"ס   
  . 314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  –מזכירת ביה"ס   

  
  נערכה הצבעה: 
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  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  

  החלטה:            
בבנק  763-408174 מס' מועצת העיר מאשרת את עדכון מורשי החתימה בחשבון הורים 

  פועלים סניף ערד של ביה"ס טללים.
  .314978602במקום גב' אילנה ריימונד שסיימה תפקידה , גב' אלטע ברכה קיין ת.ז 

  מורשי החתימה בחשבון הם:
  024544710ת.ז  –זאב אלבו  מר –מנהל ביה"ס 

  .314978602גב' אלטע ברכה קיין ת.ז  –מזכירת ביה"ס 
  
  , מצ"ב הפרוטוקול.7.6.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך   .3
  
  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  
  

  .7.6.21החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 
  
  , מצ"ב הפרוטוקול.14.7.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך   .4
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9951601-08טל.   
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  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  

  .14.7.21החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 
  

בישיבה שלא מן המניין. הדוח כבר  19.10.21דוח המבקר יגיע לדיון בתאריך : חמו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן 
  נשלח ואני מזכיר לכולם שהוא חסוי עד לדיון במועצה. לאחר דיון במועצה הוא יהיה ציבורי ומפורסם לציבור. 

  
  הפרוטוקול., מצ"ב 18.8.21מתאריך  1.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר   .5

  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  
  

  .18.8.21מתאריך  1.21ביטחון מספר החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת 
  
  , מצ"ב הפרוטוקול.18.8.21מתאריך  1.21אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למיגור אלימות מספר   .6
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  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  
  

 מתאריך 1.21חלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר ה
18.8.21.  

  
  , מצ"ב הפרוטוקול.19.8.21מתאריך  4/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'   .7
  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
    יצחק וייס        חמו בן ניסן  
  משה קווס        אוחנונה דודי  

      אברהם ארנרייך      אלכסי ספוז'ניקוב
  ברוך שלסר        אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  משה אדרי  

  
  

  .19.8.21מתאריך  4/2021החלטה: מועצת העיר  מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 
  
(קבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב),  3/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הנחות בארנונה   .8

  מצ"ב הפרוטוקול.  
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  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
    יצחק וייס              חמו בן ניסן  
  משה קווס              אוחנונה דודי  

      אברהם ארנרייך            אלכסי ספוז'ניקוב
  ברוך שלסר              אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  משה אדרי  

  
אני רואה שהוגש באיחור קצת אבל בכל זאת מדובר בעמותה שמפעילה מועדונית  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

  לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
  

  קראת עד הסוף. זה לא הוגש באיחור, הוא לא הגיש את המאזן. לא  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  

  אז אפשר לבקש שישלים. :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  

  הוא לא השלים.  ביקשנו פעמיים. :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  

  אני רואה שכן יש כאן מאזן. :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  

זה לא המאזן שנדרש. הוא התבקש והוא לא המציא את המאזן הנדרש.  :העירמ וסגן ראש "מר דודי אוחנונה, מ
  רצינו לתת הזדמנות אבל אם הוא לא מכבד את הבקשות של הוועדה אז זו ההחלטה. 

  
  

(קבלת פטור  3/2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה 
  מארנונה לנכסי מוסד מתנדב).

  
   , לידיעה. מצ"ב הפרוטוקול.3/2021הנחות בארנונה  פרוטוקול ועדת  .9

  
אך , אמרת שממתינים להחלטת בית משפט בוועדה היו עוד נושאים שנדונו מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה:

  הנושאים לא מופיעים בפרוטוקול.הנושאים
  
  

 הפרוטוקול מתמללים את הדיון, וועדות הנחות לא פרוטוקול ב :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
הפרטים חסויים בפרוטוקול מפורסמת החלטה בלבד, אסור לנו מאחר ש .ות שהתקבלורק את ההחלט משקף

  ההחלטות נכתבו כמאושר או לא מאושר.לכתוב פרטים אחרים מהדיון. 
  

כמה מקרים  של: אפילו את הנושא שהועלה לא ציינת, בוועדה עלה נושא מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
, בית משפט ויש לכך הוכחה  שכרגע נדונים בבית משפט. קיימת הוכחה שאדם הוציא כספים וקיבל החזר

את זה בפרוטוקול. בעקבות זאת הגישו בקשה חוזרת  החליט שהחזר הוצאה לא נחשב כהכנסה, ראוי שתכתוב
  לוועדה ודנו בזה בוועדה, היה צריך לכתוב בפרוטוקול שהנושא עלה ושהעירייה ממתינה לפסיקת בית משפט.

  
  צריך לחכות לפסיקה של בית משפט: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  
 הוצאותעל פיה לא יחושבו החזרי בבית משפט הייתה הצהרה לפרוטוקול  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  כהכנסה.
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קיבלנו החלטה של ההצהרה של העירייה היא לא נחשבת כל עוד לא  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  . בית משפט

  
בית משפט הציע שהדבר לא יחשב כל החזר שיש מצידו הוכחה של הוצאה  :מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  ציג אותו בבית משפט. ואנו נאנו מכירים בו כהכנסה, 
  

מאחר שאין עדיין החלטה של בית משפט אז זה לא יקרה. כשיהיה  מ וסגן ראש העיר:"מר דודי אוחנונה, מ
  פסק דין יהיה החלטה ואנחנו נתייחס להחלטת בית המשפט. 

  
שאומרת יקה של בית משפט תהיה פסהוועדה היא וועדה מקצועית, ככל ש :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  רטרואקטיבי.  להשיב כספים הם יושבו 
  

נשים יקבלו את הכספים בדיעבד. אם בית המשפט יפסוק אחרת הא :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
זו ההחלטה שהתקבלה בוועדה ברב קולות. הפרוטוקול לא אמור לייצג את דיון הוועדה אלא את החלטותיה 

  בהתאם לחוק. 
  

  לוועדה לבחינה חוזרת .חוזרת להנחה המבקשת הגישה בקשה  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  

התקבלה או האם אדם כל מדיניות הוועדה לכתוב החלטה לגבי  :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  נדחה.

  
  הוועדה הזו לא נדרשה לאישור שלך, היא רק לידיעה.  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:"עו
  

  סעיפים. 4יינת את ההחלטה של אותם לא צ ברוך שלסר, חבר מועצה: מר
  

  לא נרשמו.  ,לא דחינו, סעיפים שלא התקבלה עליהם החלטה :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  

רייה מחשיבה הוצאות או לא היה ויכוח האם העי ,בבית משפט הינו בדיון :מר ברוך שלסר, חבר מועצה
השופט שאל האם ניתן להחזיר אותו . כהכנסה העירייה טען שהעירייה לא מחשיבה הוצאות. עו"ד מחשיבה

  והעו"ד ענה שכן. מדובר בהצהרה ולא פסק דין.  לפרוטוקול
  

  : באחד מדיוני בית משפט טענה השופטת שיש לכתוב פרוטוקולים לפי ההגינות.מר משה קווס, חבר מועצה
  

פרוטוקול הוועדה אינו עולה להצבעה, הוא הופץ לידיעה בלבד ועל כן אנו  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
  מתקדמים לסדר היום. 

  
עבור עמותת ניצ"ן (אגודה לקידום ילדים ובוגרים),  19498אישור המועצה לחוזה הקצאה מספר    .10

  מצ"ב חוזה ההקצאה וחוות דעת היועץ המשפטי.  
  

  נערכה הצבעה: 
  נמנעים      נגד          בעד  
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  
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עבור עמותת ניצ"ן (אגודה  19498החלטה: מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאה מספר 
  לקידום ילדים ובוגרים).

  
 , מצ"ב הפרוטוקול.15.8.21מתאריך  9/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  . 11

  
  זה רק חצי מהשטח נכון?  – 13צבר , 6לגבי סעיף  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  כן :ל העירייה"גרי עמל, מנכ

  
על האפשרות להכניס או לא להכניס מכונת  חהוויכו, בעניין 2ולגבי סעיף  מר ברוך שלסר, חבר מועצה:

  כביסה. מיותר דיון בנושא. הדיון הוא על נושא החשמל והבטיחות. 
  

  הינו על בעיות חשמל שבנס אף אדם לא נפגע. חהוויכו :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  

תנגד מדובר בוועדה מקצועית, אין לך שום סמכות לה :מ וסגן ראש העיר"מר דודי אוחנונה, מ
  להחלטותיה. אתה יכול להצביע בעד או נגד. אם היה מדובר בעמותה רלוונטית זה לא היה מעניין אותך. 

  
להזכירך בישיבה הקודמת הייתה עמותה חילונית שאני הערתי לגביה  :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  בחוזה שלה וזה רק עזר להם. 
  

  נערכה הצבעה: 

  נמנעים      נגד          בעד  
    
            חמו בן ניסן  
  אוחנונה דודי  

            אלכסי ספוז'ניקוב
  אורגיל דורון  

  עוזי שמילה
  אוריאל אלחיאני

  שי דודו  
  ברוך שלסר  
  יצחק וייס  
  משה קווס  
  אברהם ארנרייך  
  משה אדרי  

  
חברי סיעת ח"י (חבר המועצה מר ברוך שלסר, חבר המועצה מר יצחק וייס, חבר המועצה מר משה    *

 9/2021ועדת הקצאות מספר וחבר המועצה מר אברהם ארנרייך מאשרים את פרוטוקול  קווס  
  ) בפרוטוקול 2למעט סעיף , (15.8.21מתאריך   

  

  .15.8.21מתאריך  9/2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 
  

מר משה זכות הדיבור מועברת לחבר המועצה לפני שאני נועל את הישיבה,  :ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  .קווס

  

אני כחבר מועצת העיר ובשם רבים מתושבי ערד, מביע את מחאתנו נגד קיום מיזם  מר משה קווס, חבר מועצה:
  שנוי במחלוקת, לא הובא אפילו לדיון במועצת העיר.הלא תקין שנושא זה , הצילום הפרובוקטיבי בערד

  ם שונים ודתות שונות, אשר משתדל לחיות בסובלנות ומתוך כבוד הדדי. בערד חי ציבור מגוון ממגזרי
אני מקיימים בעיר את פסטיבל ערד, מרוץ אופניים והופעות שונות לצד חגיגות שמחת תורה, תהלוכת ל"ג בעומר 
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  עצם קיום הצילום ההמוני, מהווה חציית קו אדום, שטומן בחובו מיתוג העיר כסדום ועמורה.'. וכו
סר עובר לדור הצעיר, האם כדי לקדם או להתקדם מותר להשתמש חלילה בעירום, האם זו דרכה איזה מ
ורוב מנהלי בתי הספר בעיר בדעה זו. כל בר דעת מבין שזה מעשה קיצוני  זהו פשיטת רגל! של ערד? חינוכית

י נשיהם, בנותיהם ביותר ופרובוקטיבי, ואני סמוך ובטוח שאף אחד מהיושבים כאן אינו משתתף בפועל ובוודא
  ובני משפחתם. 

עצוב מאוד שזו הדרך שבחרתם למתג את העיר. האם נעשתה בדיקה מקצועית וזו האופציה האחרונה נשארה? 
עד כדי כך מצב העיר כה נואש? חשוב להדגיש שרוב תושבי העיר דתיים, כחילוניים מביעים הסתייגות   האם

 מקיום הצילום בשטח העיר ערד. אני קורא לך לכבד את תושבי העיר, את הדור הצעיר ואת הערכים
  אני שב ודורש קיום דיון במועצת העיר בנושא.  וניברסליים ולחזור בך.הא

בכל מקרה אבל לפחות כך נוכל לדון על כך ולהביע  יש לך רובמליאה. כזה חשוב צריך להגיע לאני חושב שדבר 
אני  .יש כאן חברי מועצה שדיברו איתם והם נגד ובגלל שהם בקואליציה הם מפחדים להגיד לך את זה דעה. 

 ,ריך לשמור עליות ים המלח שציש לנו א .הם נגד המיזם הזה אומרים. אומר את מה שרוב תושבי העיר בפועל
  דיון בנושא. איזשהודורש הידרדרנו? אני כולנו רוצים לשמור עליו אבל לאן 

שנוכחים כאן  . יש לצייןפה בחוץ 'העם החברגם דיברתי  .אני אגיב בקצרה :עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
עם כל מי שרוצה וה לקבוע פגישה עם המכובדים פ . אני אתחיל ואומר שניתןזה עוד אורחים בדיוק בשביל

שמח שזה קורה. זכותו של כל אדם למחות על כל דבר שפוגע בו או  ואנימחאה היא מחאה לגיטימית הבנושא. 
  מאוד את המחאה שלך.  מעריךאני אחר ובכל דבר 

 המיזם הזה. הייתה האפשרות לדבר על זה. לא כל דבר עולהלפני חודשיים עדכנתי בישיבת המועצה על קיום 
אני פרסמתי את האירוע בדף , יש נושאים שעולים להצבעה ויש שלא. חשוב ככל שיהיהבמליאה. להצבעה 

 זהו מיזם. המקומי בעיתוןגם פרסמנו את זה והדבר היחיד שלא ניתן לומר זה שאין שקיפות. הפייסבוק שלי 
  . אמנות זה בעיני המתבונן.רב משקיע בו כסףוהוא ישראל מדינת של משרד התיירות של 

  .אירוע שמחת תורהר מילים לגבי פר נוסף, אני רוצה לומר מסדב
את האירוע ועל  החרימוובתי הכנסת  ילוני הגיע והשתתףקהל החהאירוע שכל שהייתה. מדובר ב ההחרמה

ת שרחמנא ליצלן אישה דתייה מנגנת בכינור יאמורה להגיע חבורת קלייזמרים של תרבות תורנהייתה מה? 
זה חושך על  .ה, שעיריית ערד נאלצה להתקשר לאותה אישה להגיד לה אל תבואישכל חטאה היא שהיא איש

  פני תהום. 

  אתה רוצה שאבוא לאירוע? תכבד אותי :מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  הישיבה ננעלה !

  

____________________      _______________________  

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

  
  
  
  


