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

לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה שלא מן המ יין מתאריך 28.12.21
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

משתתפים:
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז' יקוב ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלי ג ,מש ה לראש העירייה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיא ה גיטיס ,חברת מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
וכחים:
גרי עמל ,מ כ"ל העירייה
רי ה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
ימית לוי ,סג ית גזברית העירייה ומ הלת מח' ה ה"ח
עדרו:
מר אוריאל אלחיא י ,חבר מועצה
מר גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם אר רייך ,חבר מועצה

על סדר היום:
.1

אשרור המועצה להחלטתה מישיבת מועצה מתאריך  14לי ואר  ) 2020פרוטוקול מליאה מן המ יין
 1.20מתאריך  ,( 14/01/2020בדבר הארכת תוקף גביית היטל השמירה עפ"י חוק העזר העירו י "
חוק עזר לערד ) שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ( ,בתשע"ט –  " 2018כולל את גובה ההיטל
הש תי המאושר בתוספת ) סעיף  ( 3היטל שמירה וכפי שזה ישת ה מעט לעת .גובה ההיטל כון
למועד החלטה זו הוא  2.177לכל מ"ר ב וי בב יין .מצ"ב מכתב ראש העיר לשרת הפ ים הכולל
הסבר לסיבת הארכת תוקף הגבייה וכן מהלך תיקוף ועדכון גובה ההיטל כפי שזה יידרש לעדכון
בהמשך .הרשות מבקשת את הארכת התוקף למשך ש תיים וספות מהמועד האחרון שאושר
לגבייה )  31לדצמבר  ( 2021במכתב משרד הפ ים מתאריך  17ליו י  ) 2020מצ"ב ( ועד לתאריך 31
לדצמבר . 2023
טיוטת מכתב ראש העירייה לשרת הפ ים " בקשה לאישור המשך גביית "היטל שמירה" מתוקף
חוק העזר לערד מצ"ב.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשררת את הארכת תוקף גביית "היטל שמירה" עפ"י חוק העזר
העירו י "חוק עזר לערד ) שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי( ,התשע"ט –  " 2018כולל את גובה
ההיטל הש תי לפי התוספת ) סעיף  ( 3היטל שמירה שבו ,כפי שזה יעודכן ויאושר ע"י משרד הפ ים
מעת לעת .במועד אישור זה ,גובה ההיטל המאושר עומד על סכום של  ₪ 2.177למ"ר ב וי בב יין
וכפי שזה מ וסח במכתב ראש העיר לשרת הפ ים הכולל הסבר מ ומק לבקשת הרשות והצעדים
ש עשו בעת הזאת לתיקוף גובה סכום ההיטל .הרשות מבקשת את הארכת תוקף הגבייה למשך
1

לשכת ראש העיר

.2

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

ש תיים וספות מהמועד האחרון שאושר לגבייה )  31לדצמבר  ( 2021באישור משרד הפ ים
מתאריך  17ליו י  ) 2020מצ"ב ( ועד לתאריך  31לדצמבר . 2023
אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  11.21מתאריך  .30.11.21שלח זה מכבר.
ומצורפים טפסי הבקשה להקצאת קרקע  /מב ה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  11.21מתאריך .30.11.21

.3

אישור המועצה לחוק עזר לערד שווקים התשפ"ב ,שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר שווקים
 אישור גזברית העירייה – חתום
 חוות דעת מקצועית ב ושא אגרת שווקים של רו"ח אופיר בוכ יק

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד שווקים התשפ"ב.
.4

אישור המועצה לחוק עזר לערד מודעות ושלטים )תיקון( התשפ"ב  , 2021שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר מודעות ושלטים
 אישור גזברית העירייה – חתום
 חוות דעת מקצועית ב ושא אגרת שילוט מטעם רו"ח אופיר בוכ יק ושות'

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק העזר לערד מודעות ושלטים )תיקון( התשפ"ב .2021

.5

אישור המועצה לחוק עזר לערד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי )תיקון( ,התשפ"ב,2022 -
שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
 אישור גזברית העירייה – חתום
 המלצה לאישור תחשיב אגרת שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי מטעם חברת ג'יגה כלכלה
ו יהול בע"מ
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
)תיקון( ,התשפ"ב2022 -

.6

אישור המועצה לחוק עזר לערד העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב  ,2022שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים )ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב .2022
 אישור גזברית העירייה – חתום
 המלצה לאישור תחשיב העמדת רכב וח ייתו מטעם רו"ח אופיר בוכ יק ושות'.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב .2022

.7

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  10מתאריך  ,8.12.21למעט סעיפים  ,12 ,11שלח
זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  10למעט סעיפים .12 ,11
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בכוו ת העירייה לבצע שיפוץ בגן כל ית בעלות  ₪ 412,671במימון מפעל הפיס להבטחת קיום
התחייבות העירייה ,מתבקש אישור המועצה להתחייבות הרשות לרשום משכון בסכום המע ק
בספרי רשם המשכו ות לתקופה של  5ש ים לטובת מפעל הפיס.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את התחייבות הרשות לרשום משכון בסכום המע ק 412,671
 ₪לטובת שיפוץ גן כל ית ,בספרי רשם המשכו ות ,לתקופה של  5ש ים לטובת מפעל הפיס.
 .9אישור המועצה למורשי חתימה במרכז פסגה ב וסח ה דרש ע"י חברת "שלי ,יופיי פי סים",
שסולקת תשלומים המתקבלים באמצעות מערכת תיק תק )המערכת מקושרת למערך השתלמות
במרכזי פסגה(.
אייל יעקב קידר ת.ז 024270035
רי ת מלכה לוי ת.ז 040125593
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מורשי החתימה במרכז פסגה ב וסח ה דרש ע"י חברת
"שלי ,יופיי פי סים" ,שסולקת תשלומים המתקבלים באמצעות מערכת תיק תק )המערכת
מקושרת למערך השתלמות במרכזי פסגה(.
אייל יעקב קידר ת.ז 024270035
רי ת מלכה לוי ת.ז 040125593
 .10אישור המועצה לפרוטוקול ועדת השלושה – הוועדה למתן פטור להתקשרויות ב ושא הצטרפות
למכרז משותף לרכבי ליסי ג לעיריית ערד )מתאריך  ,(19.12.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת השלושה מתאריך  19.12.21ב ושא
הצטרפות למכרז משותף לרכבי ליסי ג לעיריית ערד.
 .11אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מספר  12/2021מתאריך  ,12.12.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת הקצאות מספר  12/2021מתאריך
.12.12.21
 .12אישור המועצה למי ויו של מר עמוס רדליך ת.ז  54487145לחבר ועדת ערר לע יי י אר ו ה מצ"ב
טופס הבקשה ,קורות החיים וחוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מי ויו של מר עמוס רדליך ת.ז  54487145לחבר ועדת
ערר לע יי י אר ו ה.
 .13אישור המועצה למי ויו של מר אהרון ד ציגר ת.ז  055491914לחבר ועדת ערר לע יי י אר ו ה מצ"ב
טופס הבקשה ,קורות החיים וחוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מי ויו של מר אהרון ד ציגר ת.ז  055491914לחבר ועדת
ערר לע יי י אר ו ה.
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מועד תחילת הישיבה 19:02
על סדר היום:
.1

אשרור המועצה להחלטתה מישיבת מועצה מתאריך  14לי ואר  ) 2020פרוטוקול מליאה מן המ יין 1.20
מתאריך  ,( 14/01/2020בדבר הארכת תוקף גביית היטל השמירה עפ"י חוק העזר העירו י " חוק עזר לערד
) שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ( ,התשע"ט –  " 2018כולל את גובה ההיטל הש תי המאושר בתוספת
) סעיף  ( 3היטל שמירה וכפי שזה ישת ה מעט לעת .גובה ההיטל כון למועד החלטה זו הוא  2.177לכל מ"ר
ב וי בב יין .מצ"ב מכתב ראש העיר לשרת הפ ים הכולל הסבר לסיבת הארכת תוקף הגבייה וכן מהלך
תיקוף ועדכון גובה ההיטל כפי שזה יידרש לעדכון בהמשך .הרשות מבקשת את הארכת התוקף למשך
ש תיים וספות מהמועד האחרון שאושר לגבייה )  31לדצמבר  ( 2021במכתב משרד הפ ים מתאריך 17
ליו י  ) 2020מצ"ב ( ועד לתאריך  31לדצמבר . 2023
טיוטת מכתב ראש העירייה לשרת הפ ים " בקשה לאישור המשך גביית "היטל שמירה" מתוקף חוק העזר
לערד מצ"ב.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :יש ל ו מספר תו ים על הפעילות של הש ה האחרו ה חשוב שגם
התושבים וגם המועצה תראה את פירות העשייה של פעילות השיטור העירו י בה התחל ו לפ י ש תיים ,עלו
הרבה שאלות למה א ח ו צריכים לעסוק בזה? האם זו אחריות העירייה לעסוק בזה?
א י חושב שהמצב בגזרה הדרומית בש תיים האחרו ות לא הותירה בכלל ספק האם דרש שירות זה או
לא ,א ח ו ראה גם את התוצאות במצגת קצרה .מעבר לכך גם ממשלת ישראל בישיבתה מלפ י שבוע עברה
מהארכת הוראת שעה לחקיקה ראשית של חוקי אגרת השמירה .הממשלה החליטה חד משמעית
שהרשויות צריכות לעסוק בזה זו כבר לא הוראת שעה אלא קיבל מש ה תוקף חוקי .כבר לא שאלת השאלה
אם צריך לגבות או לא  .יתרה מכך את החישובים א ח ו עושים מעת לעת וכפי שאמר ו ברגע שיתיישר
התקציב שהוא משק סגור  ,ככל ש ידרש ו וכל וריד את התעריף בהתאם  ,כפי שתראו בהמשך הישיבה.
א י רוצה להציג את פעילות היחידה במצגת.
מר גרי עמל ,מ כ"ל העירייה :יחידת השיטור הוקמה בחודש אוגוסט מאז התחילה היחידה לעבוד ביחד
עם המשטרה ,עבר ו ליחידה אחת ,המשכ ו לטפל ב ושא המצלמות ,רכש ו רחפן ומאמצע הש ה א ח ו
עובדים כיחידה אחודה המשטרתית והפקחית מאמצע הש ה מדובר בכוח ממשי עירו י ורק לידיעה ביום
חמישי בשבוע שעבר יחידת השיטור תפסה פורץ בתוך ס יף הדואר ,זו רק דוגמא .בסופו של יום המצלמות
והרחפן הם כוח הג ה וסף.
הצגת מצגת פעילות השיטור העירו י.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :תודה רבה גרי ,את העבודה המאומצת הזאת מוביל מ כ"ל העירייה יחד
עם קב"ט העירייה ,אגף ביטחון ובטיחות ליאור הירש ביחד עם משטרת ערד ובשיתוף עם מפקד תח ת
משטרת ערד ס "צ ערן כהן .היעדים לש ת  2022הם להמשיך ולשמר את המצב ה וכחי ולהוריד עוד ועוד
את אחוזי הפשיעה ,אין ספק של וכחות הזו יש תוצאות.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :א ח ו מצאים עכשיו בסוף דצמבר והתוקף עד  31.12.21עד שהמכתב יגיע
לשרת הפ ים ועד שיאושר יקח זמן.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :ב 15 -לי ואר  ,2022אמורה להתבצע הגבייה הראשו ה ,עד אז תאושר
הגבייה בממשלה .זהו צעד פרוצדוראלי ,עם קבלת המכתב בלשכת השרה הוא יאושר מידית ,כל הרשויות
האחרות מצאות באותו מצב ,היה אישור עקרו י של הממשלה.

ערכה הצבעה:
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בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס

גד

מ עים

ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה  :מועצת העיר מאשררת את הארכת תוקף גביית "היטל שמירה" עפ"י חוק העזר
העירו י "חוק עזר לערד ) שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי( ,התשע"ט – " 2018
כולל את גובה ההיטל הש תי לפי התוספת ) סעיף  ( 3היטל שמירה שבו ,כפי שזה
יעודכן ויאושר ע"י משרד הפ ים מעת לעת .במועד אישור זה ,גובה ההיטל המאושר
עומד על סכום של  ₪ 2.177למ"ר ב וי בב יין וכפי שזה מ וסח במכתב ראש העיר לשרת
הפ ים הכולל הסבר מ ומק לבקשת הרשות והצעדים ש עשו בעת הזאת לתיקוף גובה
סכום ההיטל .הרשות מבקשת את הארכת תוקף הגבייה למשך ש תיים וספות מהמועד
האחרון שאושר לגבייה )  31לדצמבר  ( 2021באישור משרד הפ ים מתאריך  17ליו י
 ) 2020מצ"ב ( ועד לתאריך  31לדצמבר .2023
.2

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  11.21מתאריך  .30.11.21מצורפים טפסי הבקשה
להקצאת קרקע  /מב ה.
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  11.21מתאריך .30.11.21
.3

אישור המועצה לחוק עזר לערד שווקים התשפ"ב ,שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר שווקים
 אישור גזברית העירייה – חתום
 חוות דעת מקצועית ב ושא אגרת שווקים של רו"ח אופיר בוכ יק
ערכה הצבעה:
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בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד שווקים התשפ"ב.
.4

אישור המועצה לחוק עזר לערד מודעות ושלטים )תיקון( התשפ"ב  , 2021שלח זה מכבר:
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
 חוק העזר מודעות ושלטים
 אישור גזברית העירייה – חתום
 חוות דעת מקצועית ב ושא אגרת שילוט מטעם רו"ח אופיר בוכ יק ושות'.

מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :כתוב בחוק העזר קיים סעיף כי הוועדה המקצועית תהיה מורכבת מ 3 -חברים
ומפורטים  4חברים  :מ כ"ל העירייה ,ציג ציבור  ,יועץ משפטי וגזברית העירייה.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :לא אמור להיות ציג ציבור.
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר :זה לא בחר ציבור מדובר במ כ"ל העירייה או בחר ציבור  ,אין טעות
לראש העיר יש סמכות מי ישב בוועדה ,זו וועדה מקצועית ולכן ישב שם מ כ"ל העירייה.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :שלחו רק סעיפי תיקון לחוק העזר ,האם חוק העזר גם עודכן
עו"ד חיים שימן  ,היועץ המשפטי :את החוק עצמו עדכ ו בש ת  2010אם א י זוכר כון ,כעת שלחו רק
העדכו ים.
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק העזר לערד מודעות ושלטים )תיקון( התשפ"ב .2021
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.5





אישור המועצה לחוק עזר לערד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי )תיקון( ,התשפ"ב ,2022 -שלח זה
מכבר:
אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים ) ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
חוק העזר שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
אישור גזברית העירייה – חתום
המלצה לאישור תחשיב אגרת שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי מטעם חברת ג'יגה כלכלה ו יהול בע"מ.

מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר :התחשיב מעודכן לפי הביצוע המחיר יורד ל ₪ 1.82 -למטר עם אישור
החוק החדש התחשיב יתוקן מ –  2.17יעודכן ל ₪ 1.82 -למטר.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :התחשיב מראה על ירידה  ,הסכומים יעודכ ו לאחר אישור משרד הפ ים.
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס

גד
ברוך שלסר
יצחק וייס

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
)תיקון( ,התשפ"ב2022 -
.6





אישור המועצה לחוק עזר לערד העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב  ,2022שלח זה מכבר:
אישור היועץ המשפטי למשרד הפ ים )ייחתם רק לאחר אישור המליאה(.
חוק העזר העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב .2022
אישור גזברית העירייה – חתום
המלצה לאישור תחשיב העמדת רכב וח ייתו מטעם רו"ח אופיר בוכ יק ושות'.

מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :הערה לחוק עזר זה ,יכול להיות שזה התפספס פה .החל מהשעה השלישית גם
תושבי העיר יצטרכו לשלם בסימון כחול לבן ,יתכן וזה דבר טוב ועדיין יש תושבים שגרים סביב המרכז המסחרי,
מתחת לבית שלהם קיים סימון כחול – לבן.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :מדובר על ח יות ספציפיות של המרכז המסחרי.
מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :קיימת בעיה עם עובדים שמח ים את רכבם מוקדם מאוד בבוקר
את רכבם במרכז ויוצאים לעבודתם עד הערב ולכן במקומות הח יה במרכז יהיה סימון יש ח יות שיחוייבו
מהשעה השלישית ויש שלא יחוייבו.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י מדבר על ח יות מסומ ות בכחול לבן ש מצאות בסמוך לב יי י המגורים במרכז
העיר .
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :ח יית טוקיו ,ח יית הדואר ,ח יית אורון  ,ח יית ב ק פועלים ,יחויבו אחרי 3
שעות מאחר שאף אחד לא גר שם.
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עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :בחוק העזר לא מופיע מיקום ספציפי לחיוב אחרי  3שעות  ,זו קודה שצריך
להתייחס אליה .החוק הוא אחיד לכלל הח יות.
רי ה יוסף גזברית העירייה :א י מציעה להסיר את זה מסדר היום עד לבדיקה מאחר ש כון לרגע זה סימון כחול
לבן הוא אחיד בחיוב.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה  :א ח ו סיר את הסעיף מסדר היום ו דייק את חוק העזר .המטרה היא לאפשר
זרימת ח יות בח יות המרכז המסחרי.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י לא מת גד לחוק העזר הזה ,רצוי רק לחדד את הע יין.

החלטה :חוק עזר לערד העמדת רכב וח ייתו ,התשפ"ב  ,2022יורד מסדר היום.
.7

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  10מתאריך  ,8.12.21למעט סעיפים .12 ,11
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  10למעט סעיפים .12 ,11
.8

בכוו ת העירייה לבצע שיפוץ בגן כל ית בעלות  ₪ 412,671במימון מפעל הפיס להבטחת קיום התחייבות
העירייה ,מתבקש אישור המועצה להתחייבות הרשות לרשום משכון בסכום המע ק בספרי רשם המשכו ות
לתקופה של  5ש ים לטובת מפעל הפיס.
ערכה הצבעה:
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בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את התחייבות הרשות לרשום משכון בסכום המע ק 412,671
 ₪לטובת שיפוץ גן כל ית ,בספרי רשם המשכו ות ,לתקופה של  5ש ים לטובת מפעל
הפיס.
.9

אישור המועצה למורשי חתימה במרכז פסגה ב וסח ה דרש ע"י חברת "שלי ,יופיי פי סים" ,שסולקת
תשלומים המתקבלים באמצעות מערכת תיק תק )המערכת מקושרת למערך השתלמות במרכזי פסגה(.
אייל יעקב קידר ת.ז 024270035
רי ת מלכה לוי ת.ז 040125593
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מורשי החתימה במרכז פסגה ב וסח ה דרש ע"י חברת
"שלי ,יופיי פי סים" ,שסולקת תשלומים המתקבלים באמצעות מערכת תיק תק
)המערכת מקושרת למערך השתלמות במרכזי פסגה(.
אייל יעקב קידר ת.ז 024270035
רי ת מלכה לוי ת.ז 040125593
 .10אישור המועצה לפרוטוקול ועדת השלושה – הוועדה למתן פטור להתקשרויות ב ושא הצטרפות למכרז
משותף לרכבי ליסי ג לעיריית ערד )מתאריך  ,(19.12.21מצ"ב הפרוטוקול.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :אם אפשר בשתי מילים להסביר במה מדובר?
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מר גרי עמל  ,מ כ"ל העירייה  :הרשות משתמשת ברכבי ליסי ג על בסיס מכרז של המשכ"ל ,יש ן מספר
רשויות שיוצאות למכרז עצמאי ,א ח ו יכולים להצטרף לרשויות כאלה ביציאה למכרז בה חה ש צליח להוזיל
עלויות מול חברות הליסי ג.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א ח ו רוצים להצטרף למכרז משותף שלהערכת ו יוזיל את העלויות.
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת השלושה מתאריך  19.12.21ב ושא
הצטרפות למכרז משותף לרכבי ליסי ג לעיריית ערד.
 .11אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מספר  12/2021מתאריך .12.12.21
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת הקצאות מספר  12/2021מתאריך
.12.12.21
 .12אישור המועצה למי ויו של מר עמוס רדליך ת.ז  54487145לחבר ועדת ערר לע יי י אר ו ה מצ"ב טופס
הבקשה ,קורות החיים וחוות דעת היועץ המשפטי.
ערכה הצבעה:
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בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
ברוך שלסר
יצחק וייס

גד

מ עים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מי ויו של מר עמוס רדליך ת.ז  54487145לחבר ועדת ערר
לע יי י אר ו ה.
 .13אישור המועצה למי ויו של מר אהרון ד ציגר ת.ז  055491914לחבר ועדת ערר לע יי י אר ו ה מצ"ב טופס
הבקשה ,קורות החיים וחוות דעת היועץ המשפטי.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :א י רוצה להתייחס לשאלו ים שמילא המועמד ,האם לאדם שמעו יין לקחת חלק
כחבר וועדה ויש גדו כתב אישום יכול לכהן כחבר בוועדת ערר האם זה לא יגוד ע יי ים? הוא אמור לשבת
בוועדת ערר
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :אין סעיף כזה בחוק
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :אתה תובע אותו בעבירת ב יה ובוועדה הוא יעשה הכל כדי למצוא חן בע ייך כדי
שלא תפעל גדו
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :ממתי כתב האישום ,איפה כתוב שעומד כ גדו כתב אישום.
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה :בסעיף השאלון בו שאל אם יש גדו כתב אישום ציין המועמד יש.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :חיים האם יש מ יעה?
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :מדובר על ועדת ערר לע יי י אר ו ה ולא ועדת ערר לע יי י תכ ון וב יה על
פ יו א י לא מכיר תיק שכזה ,יש טעם לפגם ,לא מוכר לי הליך כ גד המועמד הזה ,כשבדקתי את השאלון בדקתי
את ה ושא  ,לדעתי הוא טעה ,בכל מקרה מדובר על עבירת ב יה .בכל מקרה הוא מועמד חלופי.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י יכול לעדכן בי תיים שהיום ביקר בעיר יו"ר קק"ל אברהם דובדב י .קק"ל
לקחה החלטה אסטרטגית שהם חוזרים ללחם והחמאה שלהם :מים ,אדמה ועצים .ש י פרויקטים גדולים שהם
יובילו בערד הם שיקום פארק ערד  -חורשת רן בשמה המקורי ,להזכירכם אישר ו במועצה הסכם שת"פ בין
קק"ל לעיריית ערד ,רשות יקוז והרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית .קק"ל מוכ ה להיכ ס בהשקעה מאוד
גדולה לשיקום הפארק במתק ים ,תחזוקה ועבודה שותפת ואחת מההחלטות העקרו יות שיצאו היום היא
שותפות בפרויקט אקולוגי שא ח ו מובילים ,פרויקט אלף העצים ,פרויקט ייעור עירו י .אחת ההחלטות
שהתקבלו במסגרת משבר האקלים הוא הוספת  1,000עצים בוגרים ברחבי העיר וקק"ל תירתם לשיתוף פעולה
זה של ייעור משמעותי והצללה טבעית משמעותית .באחת מישיבות המועצה הקודמות דיבר ו על כך ש בחר ו
להיות בעשירון העליון של הערים הירוקות ,המשמעות היא שא ח ו בין  20הרשויות המקיימות ת אי עיר ירוקה
בכמות השטחים הפתוחים ביחס לב י האדם ,במרחבי הליכה ,הצללה טבעית .משיך במגמה בעזרת פרויקטים
עם קק"ל ,הייתה בסה"כ פגישה טובה על אף שהם הת ערו מפרויקטים גדולים אחרים שהועלו בעבר אבל הם
התכ סו לפרויקטים ההיסטוריים שלהם .טיעת העצים תתפרס לאורך חמש הש ים הקרובות ,ב והל המקובל
של ארגזי עצים הצומח לתוך מקומו הטבעי ,קרן קיימת לישראל מחויבת לשמור שמיטה ולכן כל האירוע ועד
לשיפור חזות העיר תוך איזון בין הצרכים של כולם.
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טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

מאחר שהמערכת לא עולה ידחה הדיון במי ויו של ה "ל למליאה הבאה וירד מסדר יומה של המועצה ה וכחית.

החלטה :דיון במי ויו של מר אהרון ד ציגר ת.ז  055491914לחבר ועדת ערר לע יי י אר ו ה,
יידחה לישיבת המועצה הבאה ,הסעיף יורד מסדר היום של ישיבת המועצה ה וכחית .

הישיבה עלה !

____________________

גרי עמל
מ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________

עו"ד יסן בן חמו
ראש העירייה
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