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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המ יין מספר  11.21מתאריך 7.12.21
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 עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיא ה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה
וכחים:
גרי עמל ,מ כ"ל העירייה
רי ה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
עדרו:
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר אוריאל אלחיא י ,חבר מועצה
מר אברהם אר רייך ,חבר מועצה
על סדר היום:
.1

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך  ,18.11.21שלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך .18.11.21

.2

שאילתה של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,ב ושא
השתלמויות חברי מועצה ו/או סג ים ,מצ"ב השאילתה ותגובת מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי
אוח ו ה.

.3

שאילתה של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,ב ושא גלאי
עשן עבור יצולי שואה וקשישים מעוטי יכולת ,מצ"ב השאילתה ותגובת מ"מ וסגן ראש העירייה מר
דודי אוח ו ה.

.4

הצעה לסדר של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ב ושא הליכי גביית תשלומי אר ו ה ,מצ"ב ההצעה
לסדר.
הצעת החלטה:
עיריית ערד תבצע שליחת הודעת תזכורת לטלפון של החייבים והחייבות ,לאלו שאכן מעודכ ים
.1
במערכות ,לע יין ביצוע תשלום שובר האר ו ה
ו/או
1
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עיריית ערד תבצע שליחת שובר תשלום וסף )תזכורת( כפי ש הוג בארגו ים כגון חברת החשמל,
ספקי גז ,כביש  6ועוד -הכל טרם ביצוע שליחת התראות ו קיטת הליכים משפטיים.

הצעה לסדר של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ב ושא הקצאת משאבים והתק ת
סככה )צילייה( מחוץ למתחם תח ת האוטובוס העירו ית לטובת חיילי צה"ל.
הצעת החלטה:
עיריית ערד תפעל באופן מיידי להקצאת משאבים לטובת התק ת סככה )צילייה( מחוץ למתחם
.1
תח ת האוטובוס העירו ית ולא יאוחר מסוף הש ה הקל דרית ה וכחית.
במידת הצורך ,וככל שיידרש ,עיריית ערד תפעל בהקדם לקבלת אישור מטעם בעליה של
.2
התח ה המרכזית – לצורך התק ת הסככה )הצילייה( לטובת חיילי צה"ל.
עיריית ערד תדאג לביצוע התק ת סככה )צילייה( מחוץ למתחם תח ת האוטובוס העירו ית,
.3
בין אם באמצעות מחלקות העירייה ובין אם ע"י גורם ביצוע חיצו י – והכל ע"ח העירייה.

.6

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת קליטה ועלייה מספר  3.21מתאריך  ,2.11.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה ועלייה 3.21מספר מתאריך .2.11.21

.7

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מספר  5/2021מתאריך  ,7.11.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  5/2021מתאריך .7.11.21

.8

פרוטוקול ועדת ה חות היטל שמירה מיום  ,07/11/21לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.

.9

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת בריאות מספר  1/21מתאריך  ,28.11.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת בריאות  1/21מתאריך .28.11.21

.10

אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למאבק ב גע הסמים מספר  1/21מתאריך  ,10.11.21מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה למאבק ב גע הסמים  1/21מתאריך .10.11.21

.11

אישור המועצה לעבודה וספת ,בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות ] וסח חדש[ עבור ושא תעודת זהות
מספר  ,200981009מצ"ב טופס הבקשה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת עבודה וספת בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות ] וסח חדש[ עבור
ושא תעודת זהות מספר .200981009

.12

פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  , 10.11.21לידיעה .מצ"ב הפרוטוקול.

.13

אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה ,לתכ ון וביצוע מערכות מיזוג אויר במת "ס ערד )מכרז (17/2021
ללא מכרז ,זאת בהתאם לתק ה ) 22ח( לתק ות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח  1987ומאחר וב סיבות הע יין
ערכית מכרז וסף לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות בחוזה ,לתכ ון וביצוע מערכות מיזוג אויר במת "ס
ערד )מכרז  ( 17-2021ללא מכרז ,זאת בהתאם לתק ה ) 22ח( לתק ות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח 1987
ומאחר וב סיבות הע יין ערכית מכרז וסף לא תביא תועלת.
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מועד תחילת הישיבה19:03 :
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה  :פתיחת הישיבה עם מספר עדכו ים:
ישיבות תקציב – א ח ו בעיצומן של ישיבות תקציב  ,בישורת האחרו ה ,החודש ביא את הצעת התקציב לאישור
המליאה ,אחרי אישור ועדת הכספים שתתקיים מחר ,אחרי עבודת עומק של הצוות הכלכלי ,פרט כמו בכל ש ה
בישיבה ארוכה על מה יהיו יעדי התקציב ,מה המגמות ,הבשורות ,בשורה התחתו ה א ח ו ממשיכים עם תקציב
יציב עם גידול של  5%בתקציב השוטף ,בתקציבי הפרויקטים א ח ו רואים בתקציב הבלתי רגיל גם גידול שבא
לידי ביטוי בעבודות תשתית שא ח ו מבצעים ברחבי העיר ,על הכל יבוא פירוט בישיבת התקציב ,שם תוכלו
לשאול את כל השאלות.
ממשלה חדשה – מבחי ה עירו ית מבלי להיכ ס לפוליטיקה ברמה הארצית ,א ח ו מקבלים ריכוז מאמץ לעיר
שמתבטא בביקורי שרים שמגיעים לעיר וגם בעבודת המטה שמתבצעת ,המטרה היא כמובן לתרגם את זה לכסף
משמעותי וא י מקווה ש היה א שי בשורות בתקופה הקרובה ,עשית עבודת מטה מול משרדי הממשלה באופן
חוצה מפלגות  ,ככל ש תקרב ו גיע דאג להציג את הממצאים בפ י חברי המליאה.
משמעות הפוקוס על ערד מתבטא למשל במיקוד שמשרד התיירות מבצע ,החל ממימון הגעת הצלם הבי לאומי
ספ סר טו יק להחלטה שכריס פרום אלוף "טור דה פרא ס" ,ביקר פה ,עשה את שביל האופ יים של ו ביחד עם
קבוצת רוכבים והעלה פרסום לאתר שלו שם יש לו עשרות אלפי עוקבים מכל העולם ,בסוף זו האמירה" הייתי
בערד ,הגעתי לערד" ,כמו גם ביקור המועמדות הסופיות של תחרות מיס יו יברס בסוף השבוע בערד כחלק
מהאתרים שמשרד התיירות קבע שעליהן להגיע אליהם ,זהו הפוקוס שא ח ו רוצים ,שיתבטא בעתיד גם
בהשקעות וספות.
מפגש ראשי רשויות ה גב עם שרי הממשלה  -השבוע התקיים מפגש עם רוה"מ ,שרת הפ ים ,שר המשפטים,
השר לביטחון פ ים ושר הרווחה בבאר שבע עם ראשי הרשויות ו ציגים וספים כחלק מפריסת העבודה של
הממשלה ה וכחית וכחלק מכוו ת התמודדותה עם מה שא ח ו חווים בדרום ,אצל ו יחסית שקט עכשיו אבל זה
כמו מים ,לוחצים במקום אחד והמים יוצאים במקום אחר ,א ח ו דורשים פתרון כולל שיבוא לידי ביטוי בש י
צירים ,בטווח הקצר יש להבין שא ח ו מצאים במערכה וכמו שמדי ת ישראל יודעת ל הל מערכה צבאית מול
עזה כשצריך ,לרכז כוחות חיילים וט קים באותה מידה הציפייה היא שמדי ת ישראל תדע לרכז כוחות למערכה
פלילית .ואם יודעים לרכז  4,000שוטרים בהר הבית כשרוצים ,אז ידעו לרכז פה  4,000שוטרים כדי לאפשר
ביטחון ולתת את תחושת הביטחון .ברור שאין פתרו ות קסם אבל זה בטווח הקצר .בטווח הארוך צריך לראות
לאן ה גב הולך מבחי ת האוכלוסייה ואיך א ח ו מסדירים את האירוע שקורה פה ,אין ספק שעו י ו בערות הם
מחוללי פשיעה ,צריך להבין ש 52% -מהאוכלוסייה הבדואית היא מתחת לגיל  18אז במקום שהילד ילך ללמוד
באו יברסיטה בחברון או ירדן ויחזור מוסט לטרור או לפשע ,יש לוודא שיקבל כאזרח חי וך מקומי ,יש לוודא
שבטווח הארוך תתבצע ה השקעות שימ עו את הפשיעה הזו 10% ,של פורעים משליכים על אוכלוסייה שלמה
באירוע הזה .רוה"מ דיבר על השקעה של כמיליארד וחצי  ₪תוספת לטובת משטרת ישראל בתקציב ה וכחי
לתק ים וספים ,לציוד וסף ,לחיזוק מפלג הפשיעה הכלכלית ,בסוף כשפוגעים בארגו ים האלה בכיס ,מפרקים
אותם וצריך להשקיע בזה את המשאבים המתאימים.

על סדר היום:
.1

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך .18.11.21
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ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
*

גד

מ עים
גבריאל ריזי שוילי

חברי סיעת ח"י ) חבר המועצה מר משה קווס ,חבר המועצה מר יצחק וייס ,וחבר המועצה מר ברוך שלסר בעד
למעט סעיפים  12,13,14,15בפרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך .(18.11.21

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  9מתאריך .18.11.21
.2

שאילתה של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,ב ושא
השתלמויות חברי מועצה ו/או סג ים ,מצ"ב השאילתה ותגובת מ"מ וסגן ראש העירייה מר דודי
אוח ו ה.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה  :מקריא את השאילתה ב ושא השתלמויות חברי מועצה ו/או
סג ים.
" בהתאם לתוספת הש ייה שבפקודת העיריות מוגשת בזאת שאילתה לקראת ישיבת המועצה מן
המ יין הקרובה ביותר ,כדלקמן:
רקע:
בסדר יום ישיבת מועצת עיר מן המ יין  ,10.21יום ג'  ,02.11.2021עלה להצבעה סעיף  ,5שבו
.1
רשם כדלקמן" :הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את השתתפותו של חבר המועצה מר
דורון אורגיל בכ ס בריאות מטעם אשכול גב מזרחי בשיתוף או יברסיטת בן גוריון ...ע"ח
הרשות וזאת מתוקף תפקידו כיו"ר הועדה לקידום הבריאות ברשות – הכשרה החיו ית
למילוי תפקידו ובהסתמך על הוראות חוזר מ כ"ל ."4/2017
סעיף  8.3רבתי לחוזר מ כ"ל  ,4/2017קובע כדלקמן" :מועצת הרשות המקומית רשאית לאשר
.2
מימון של השתלמות מקצועית ,באופן מלא או חלקי ,לחבר מועצה המכהן באחת מהוועדות
ברשות המקומית ,במטרה לסייע לו ברכישת הידע המקצועי הדרוש לביצוע תפקידו"...
ביום  ,29.08.2019עת שהח"מ כיהן בתפקיד סגן ראש העירייה ,מחזיק תיק הספורט ויו"ר
.3
ועדת ספורט )להלן" :התפקידים"( ,שלחה אליך בקשת לאישור השתלמות סג י
ראשי ערים מטעם מרכז השלטון המקומי )להלן" :הבקשה"( אשר התקיימה בין התאריכים
 ,01-04.12.2019ובבסיסה הק יית כלים לביצוע התפקיד בהצלחה ,כלים וידע מקצועי
במסגרת פעילות הועדות העירו יות .קרי ,ידע מקצועי דרש.
מבירור ש ערך דאז עם היועץ המשפטי של עיריית ערד ,לח"מ ודע כי אכן יש ה האפשרות
.4
לאשר השתתפות בהשתלמות ,מתוקף התפקידים ובהתאם לאותו חוזר מ כ"ל .04/2017
תוכן הבקשה הסתמך על סעיפי חוזר המ כ"ל ה זכר בסעיף  2לעיל ועל העובדה כי
.5
ההשתלמות תסייע ברכישת ידע מקצועי וכלים הדרושים לביצוע התפקיד בהצלחה.
משיחה ש ערכה עמך ב ושא ,הבהרת באופן חד משמעי כי היות והח"מ אי ו מכהן בתפקיד
.6
סגן ראש רשות בשכר )אלא בהת דבות( ,על אף כהו תו כיו"ר ועדה עירו ית וחבר בוועדות
וספות ,אי ו זכאי להשתתף בהשתלמות המדוברת היות על כספי ציבור  -הבקשה דחתה.
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ומעולה לא עלתה לסדר היום .יוער ,כי הח"מ הסתמך על ה אמר עצם היותו חבר קואליציה
ולא ביצע בדיקת עובדות בזמן אמת.
לא למותר לציין כי ,בש ת  ,2020עת הח"מ לא כיהן עוד בתפקיד סגן ,שלח אחד מסג יך,
יו"ר ועדה ,לאותה השתלמות בדיוק מטעם מרכז השלטון המקומי.
סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסג יו וכהו תם( ,תשל"ה – ,1975
קובע כי ראש רשות רשאי ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש רשות
וכי מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר.
סעיף  3.6.1.4לחוזר מ כ"ל  ,4/2017קובע כי על האצלת סמכות להיות בעלת משמעות
ממשית ,הכוללת הן סמכויות פורמאליות והן היקף פעילות ממשי ולא האצלה תיאורטית או
ייצוגית בלבד )ראה בג"ץ  5774/11זאב סילס ' עיריית חיפה(.
מן הכלל אל הפרט ,עצם החברות בוועדה עירו ית ,במיוחד כאשר חבר המועצה ו/או הסגן
הי ו יו"ר ועדה – מוק ית הזכות להשתלמות בהתאם להוראות חוזר מ כ"ל  4/2017ובכפוף
לקבלת אישור מועצת העיר.
בהתאם לאמור ,ברצו י לשאול:

.1
.2
.3
.4
.5

האם השתתפותו של חבר המועצה מר .דורון אורגיל בכ ס בריאות אכן דרשת לצורך מילוי
תפקידו?
האם השתתפותו של סג ך בהשתלמות מטעם מרכז השלטון המקומי בש ת  2020אכן
דרשה לצורך מילוי תפקידו?
האם לדעתך השתתפותו של הח"מ בהשתלמות בש ת  2019לא דרשה לצורך מילוי תפקידו
בהצלחה?
האם בדיעבד הח"מ אכן ההי זכאי בש ת  2019להשתתף בהשתלמות מטעם מרכז השלטון
המקומי?
האם פעלת ו/או הי ך פועל באופן מכוון להכשיל את הח"מ בביצוע תפקידו הן
בתקופת כהו תו כסגן ראש העיר והן בתקופת כהו תו כחבר מועצה מן המ יין מתוקף היותו
בחר ציבור אשר בחר כדין ע"י תושבי ערד?

דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :מקריא מע ה לשאילתה:
 .1כן.
 .2כן.
 .3לא.
 .4לא.
 .5לא.
.3

שאילתה של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,ב ושא גלאי
עשן עבור יצולי שואה וקשישים מעוטי יכולת ,מצ"ב השאילתה ותגובת מ"מ וסגן ראש העירייה מר
דודי אוח ו ה.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :מקריא את תוכן השאילתה
" בהתאם לתוספת הש ייה שבפקודת העיריות מוגשת בזאת שאילתה לקראת ישיבת המועצה מן
המ יין הקרובה ביותר וכדלקמן:
רקע:
 .1בחודש  5.2021הוגשה ע"י הח"מ הצעה לסדר בע יין רכישת גלאי עשן עבור יצולי שואה וקשישים
מעוטי יכולת .
 .2ההצעה כללה בין היתר:
א .קביעת קריטריו ים ברורים לע יין זכאות התק ת גלאי העשן בבתי המגורים של יצולי השואה
ואוכלוסיית הקשישים מעוטי היכולת.
ב .פרסום מידע לע יין הזכאות בשפות עברית ,רוסית וא גלית ובשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה
ומחלקת העלייה והקליטה – שלהן בסיס מידע קיים אודות מרבית מאוכלוסיית היעד.
ג .רכישת גלאי עשן עבור אוכלוסיית היעד ה זכרת בהצעה וזאת עד לסוף ש ת .2021
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 .3לא למותר לציין כי ההצעה לסדר דחתה ע"י חברי הקואליציה במליאת מועצת העיר.
 .4על כן ובהתאם לאמור לעיל ,מוגשת שאילתה זו.
בהתאם לאמור ,ברצו י לשאול:
.1
.2
.3

האם בוצעו אילו הן פעולות ב ושא האמור לאחר הגשת ההצעה לסדר בחודש  ?5/2021במידה
וכן ,מה הן אותן פעולות עפ"י ובהתאם לסעיפי ההצעה?
במידה ובוצעו אילו הן פעולות ,מהו סטאטוס הביצוע החל מחודש  5.2021ואילך )מספרית(?
מהם הסכומים )בשקלים( שהושקעו בפעולות ובהתאם להצעה כאמור החל מחודש 5.2021
ואילך?

דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :מקריא את התשובות לשאילתה ש שלחו
.1
.2
.3
.4
.5

הפעולות מול כיבוי אש החלו בחודש מרץ  2021ולא לאחר ההצעה לסדר במאי .2021
כתבו קריטריו ים לזכאים להתק ת גלאים.
אותרו  65בתים של קשישים שזקוקים להתק ה של גלאים ,הכתובות הועברו לכיבוי אש כולל
הגלאים והם בתהליך התק ה .עד היום הותק ו כ 55 -גלאים ,היתר בתהליכי תיאום.
סה"כ עלות הרכישה של  100גלאים  ,₪ 6,084רכשו לפ י האיתור  65וכמות וספת לאיתורים
וספים.
בשלב זה המחלקה פועלת לאיתור כתובות וספות להתק ה.

ואוסיף על ה אמר בכתוב :יש חברי מועצה שמעלים פרסומים בפייסבוק ,אם אתה גבריאל טוען
שאתה יזמת את הפרויקט ,אתה טועה .הגלאים רכשו הרבה לפ י שכתבת את הפוסט.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :יישר כח שזה עשה.
.4

הצעה לסדר של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ב ושא הליכי גביית תשלומי אר ו ה ,מצ"ב
ההצעה לסדר.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :מקריא את ההצעה לסדר ב ושא הליכי גביית תשלומי אר ו ה.
רי ה יוסף ,גזברית העירייה :א י אתייחס להצעה לסדר ,הרשות לא שולחת מיד מכתב עורך דין ולא
מפעילה מיד אכיפה התהליך הוא כדלקמן:
ברגע ש וצר חוב ,שלחת הודעת  SMSלכל הא שים החייבים שפרטיהם מעודכ ים אצל ו ,מי שלא
מעודכן לא יכול להתעדכן באמצעות הודעת  .SMSלאחר מכן שלח מכתב מהעירייה לבעל החוב ורק
לאחר מכן יוצא מכתב עורך דין אך התיק עדיין לא מועבר לתביעה ,אם אין התייחסות לכל הסעיפים
ה "ל ,התיק רק אז מועבר לתביעה אצל עו"ד שמומחה ומטפל בזה .א ח ו פועלים כך שלא יפול על
התושבים דבר החוב כרעם ביום בהיר .א ו וקטים בצעדים למעלה מה דרש על פי חוק ,המידע שהצגת
לא לגמרי מדויק.
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :מבלי לפגוע כמובן ,לע יין הפרוצדורה המשפטית ,א י מודע אליה
ברור שמכתב התראה אי ו פתיחת תיק הוצאה לפועל אבל האדם מן הישוב לא בהכרח מודע לע יין הזה,
לע יין ה SMS -זה לא כון ,א י יכול להסכים חלקית שאלו שפרטיהם אי ם מעודכ ים לא יוכלו לקבל
הודעות .קיימים א שים שמספרם מעודכן במערכת אך אי ם יכולים לקבל הודעות  SMSולכן האופציה
הזו אי ה גורפת ,משלוח  2מכתבים גם אי ו מדויק כי הצעה זו באה לאחר שמיעה על מקרים חוזרים
ו ש ים בע יין הזה מא שים שו ים ,אם אכן המכתבים שלחים זה לא באופן קבוע.
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רי ה יוסף ,גזברית העירייה :לכן חשוב לעדכן פרטי התקשרות במחלקת הגבייה  .לע יין משלוח
המכתבים תצטרך להוכיח את טע תך מאחר שא ח ו מבחי ת ו יכולים להוכיח משלוח מכתבים ,אבקש
שתעביר ל ו את פרטי הא שים שטוע ים שלא קיבלו מכתבים והגיעו אלייך והלי ו .היוצא מן הכלל אי ו
מעיד על הכלל.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :האם ש י המכתבים הראשו ים ש שלחים  ,שלחים מטעם העירייה?
רי ה יוסף ,גזברית העירייה :כן
גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה :עם כל הכבוד ,א י לא יכול להיות הממו ה לע יי י אר ו ה ולהעביר
אלייך  20או  15מקרים בכל פעם שזה קורה ,א י לא לוקח על עצמי אחריות כזו ,א י רק מעדכן שזו
הבעיה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :גזברית העירייה ת ה לך את ההליך כפי שהוא מבוצע בעיריית ערד,
זה ה והל ,ה והל מתקיים.
ערכה הצבעה:
בעד
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

החלטה :מועצת העיר תמשיך לפעול בהליכי גביית תשלומי האר ו ה ,כפי שהיא פועלת
כיום.
.5

הצעה לסדר של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ב ושא הקצאת משאבים והתק ת
סככה )צילייה( מחוץ למתחם תח ת האוטובוס העירו ית לטובת חיילי צה"ל.
הצעת החלטה:
עיריית ערד תפעל באופן מיידי להקצאת משאבים לטובת התק ת סככה )צילייה( מחוץ
.1
למתחם תח ת האוטובוס העירו ית ולא יאוחר מסוף הש ה הקל דרית ה וכחית.
במידת הצורך ,וככל שיידרש ,עיריית ערד תפעל בהקדם לקבלת אישור מטעם בעליה של
.2
התח ה המרכזית – לצורך התק ת הסככה )הצילייה( לטובת חיילי צה"ל.
עיריית ערד תדאג לביצוע התק ת סככה )צילייה( מחוץ למתחם תח ת האוטובוס העירו ית,
.3
בין אם באמצעות מחלקות העירייה ובין אם ע"י גורם ביצוע חיצו י – והכל ע"ח העירייה.

ערכה הצבעה:
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בעד
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :לרשות אין אפשרות להתקין סככה שכזו מחוץ למתחם התח ה העירו ית.
היו ל ו שיחות בעבר עם מפקד בא"ח חל  ,בהתחלה חיילי היחידה ישבו והמתי ו בק יון שהוא מקום מקורה
לימים גשומים או חמים  ,אך הצבא הת גד לכך ,הוצעה אלטר טיבה אחרת ל קודת המת ה לאיסוף החיילים
בפי ת הה צחה לזכרה של שרון טובול ז"ל שם הוצעה על ידי ו אפשרות להקמת סככה וספת אך גם זה לא היה
מקובל על הצבא .בתח ה המרכזית אין אפשרויות ב יית סככה בשטח ציבורי ,החיילים יכולים לבחור להיכ ס
לתח ה המרכזית ולהתגו ן מפ י גשמים אך הם בוחרים לשבת בחוץ על הרצפה .בעבר הוקצו משאבים והיה רצון
לב ות מקום חלופי להמת ת החיילים ,אך הצבא החליט שהחיילים ימתי ו במתחם התח ה המרכזית.

החלטה :ההצעה לסדר של חבר המועצה מר גבריאל ריזי שוילי ב ושא הקצאת משאבים
והתק ת סככה )צילייה( מחוץ למתחם תח ת האוטובוס העירו ית לטובת חיילי צה"ל לא
אושרה על ידי רב חברי המועצה.
.6

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת קליטה ועלייה מספר  3.21מתאריך .2.11.21
ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי
גבריאל ריזי שוילי

גד

מ עים

משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה ועלייה  3.21מספר מתאריך
.2.11.21
 .7אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מספר  5/2021מתאריך .7.11.21
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ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי

גד
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

מ עים
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות  5/2021מתאריך .7.11.21
.7

פרוטוקול ועדת ה חות היטל שמירה מיום  ,07/11/21לידיעה!
ברוך שלסר ,חבר מועצה :זו הפעם הראשו ה שיש פרוטוקול  ,מה השת ה? ,ידוע שמי שמקבל
ה חה באר ו ה ,מקבל ה חה על היטלי השמירה.
רי ה יוסף ,גזברית העירייה :מיסד ו את הוועדה שתיקבע את המ ג ון למתן ה חה על היטלי שמירה.
החוק קובע שמי שמקבל ה חה באר ו ה  ,יקבל ה חה על היטלי השמירה.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :בהתאם לחוק העזר אמורה לקום ועדה שתאשר את הה חות
בהיטלי השמירה.
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :קיום הוועדה דרש בהתאם לחוק והיתה על כך הערה מוועדת
ביקורת.

.8

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת בריאות מספר  1/21מתאריך .28.11.21
ערכה הצבעה:
בעד

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת בריאות  1/21מתאריך .28.11.21
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.9

אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למאבק ב גע הסמים מספר  1/21מתאריך 10.11.21
ערכה הצבעה:
בעד

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה למאבק ב גע הסמים  1/21מתאריך
.10.11.21
 .10אישור המועצה לעבודה וספת ,בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות ] וסח חדש[ עבור ושא תעודת זהות
מספר .200981009
ערכה הצבעה:
בעד

גד

מ עים

יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת עבודה וספת בהתאם לסעיף  179לפקודת העיריות
] וסח חדש[ עבור ושא תעודת זהות מספר .200981009
.12

פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  , 10.11.21לידיעה.

.13

אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה ,לתכ ון וביצוע מערכות מיזוג אויר במת "ס ערד )מכרז
 (17/2021ללא מכרז ,זאת בהתאם לתק ה ) 22ח( לתק ות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח  1987ומאחר
וב סיבות הע יין ערכית מכרז וסף לא תביא תועלת.
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לשכת ראש העיר

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

מ עים

גד

משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
גבריאל ריזי שוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות בחוזה ,לתכ ון וביצוע מערכות מיזוג אויר
במת "ס ערד )מכרז  ( 17-2021ללא מכרז ,זאת בהתאם לתק ה ) 22ח( לתק ות העיריות
)מכרזים( ,התשמ"ח  1987ומאחר וב סיבות הע יין ערכית מכרז וסף לא תביא תועלת.

הישיבה עלה !

____________________

גרי עמל
מ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________

עו"ד יסן בן חמו
ראש העירייה
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