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   11.1.22מתאריך  1.22מן המניין פרוטוקול מליאה 
  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

  
  משתתפים:

  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר

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

  מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה 
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
  

  נוכחים:
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  יוסף, גזברית העירייהרינה 
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי 

  
  נעדרו:

  מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
  מר דודו שי, חבר מועצה

  מר משה אדרי, חבר מועצה 
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  

  על סדר היום:
  

 .12.12.21מתאריך  12/2021אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מספר  .1
  

  .12.12.21מתאריך  12/2021מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת הקצאות הצעת החלטה: 
  

 .26.12.21מתאריך  4/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מספר  .2
  

  .26.12.21מתאריך  4/2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מספר הצעת החלטה
  

 .27.12.21מתאריך  4/2021המועצה לפרוטוקול ועדת עלייה וקליטה אישור  .3
  

  .27.12.21מתאריך  4/2021: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת עלייה וקליטה הצעת החלטה
  

 , המעודכן:2022התשפ"ב  לחוק עזר לערד העמדת רכב וחנייתו,אישור המועצה  .4
 אישור היועץ המשפטי למשרד הפנים (נשלח זה מכבר.( 
  נשלח זה מכבר.2022חוק העזר העמדת רכב וחנייתו, התשפ"ב  , 
  חתום, נשלח זה מכבר. –אישור גזברית העירייה 
 .המלצה לאישור תחשיב העמדת רכב וחנייתו מטעם רו"ח אופיר בוכניק ושות', נשלח זה מכבר 

  
   .2022 , התשפ"בחוק עזר לערד העמדת רכב וחנייתו: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה  
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  19:01מועד תחילת הישיבה: 

  
  

  * חבר המועצה מר ברוך שלסר מבקש את זכות הדיבור בסיום הישיבה
  

  אני פותח את ישיבת המועצה בכמה עדכוניםעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
  

שבועות שלושה , בניגוד לכל המהלכים במדינת ישראל למשך האחרון : הצלחנו לעכב את הגלמצב התחלואה
מאומתים, זהו וירוס מדבק חולים   280 בעיר אבל בסופו של דבר הגל הרביעי הגיע אלינו, נכון להיום קיימים

מאוד, כל מי שבא במגע עם חולה קיימת סבירות גבוהה שיידבק. נכון שהחיסונים גורמים לכך שהמחלה תיראה 
לטות אך היישום בשטח פחות מוצלח, מאוד עקבית בהחכמו שפעת קלה אך המחלה מתפשטת. מדינת ישראל 

התושבים מתנפצים בסוף על הרשות המקומית. המדינה החליטה על הפסקת בדיקות האנטיגן ובדיקות 
מחר יועבר מתחם בדיקות הקורונה של מד"א למתחם חדש  קורונה עברו למד"א, רק שכחו להכשיר צוותים.ה

 דגימות. אני מקווה שזה יקל על מועדי ההמתנהבמבואה באולם אורון שם ישבו שלושה בודקים, שייקחו 
  .הארוכים שהיו עד היום

  
  חבר המועצה מר עוזי שמילה נכנס לאולם המליאה 19:03

  
 sevenפתאל למלון רשת אני חושב שכולם ראו את הפרסום של : פרסום באמצעי התקשורת של רשת פתאל 

minds, ארך כחצי שנה, כדי שלא יקרה מצב שמישהו שהליך . מדובר בתזוהי הבעת אמון מדהימה בעיר עצמה
מלון בסדר  .צוותי התכנון של היזמים נמצאים בשלב הוצאת ההיתרים . בימים אלהרכש ולא בנה בסופו של דבר

. טיילת סף בסדר גודל כזה שישליך גם על יזמים אחרים ,הזה הוא בבחינת אירוע מכונן לעיר מיקוםגודל כזה ב
צוותי האדריכלים של המלון ישבו עם אדריכלי  .שקה למלוןתשולב בהכשנתיים  הוצגה בפניכם לפנישמדבר 

יזמות פרטית מצד בטיילת סף מדבר והעירייה על מנת לתכנן תחבורתית את הגישה למלון, מצד אחד מדובר 
נת מבחי הזהמות תיירותיות שלנו. אני מקווה שבעוד שנתיים נוכל לחנוך את האירוע זוישני יש לכך השפעה על 

 אנשים עובדים 400 -חדרים וכ 100 -הכולל כפרמיום סופר ר על מלון ובמד לתושבי העיר. מקומות תעסוקה
  . מקצועיים שיועסקו בו

  
יש לי שאלה, יצאת בפרסום  .הפרויקט מבורך, הרבה שנים המלון היה תקוע: , חבר מועצה גבריאל ריזינשוילי

  על פיו היה משא ומתן, מה בעצם אתה נתת כדי שהפרויקט הזה יקרה.
  

שאלה מצוינת, הבאנו את משרד התיירות לשולחן, לשמחתי הרבה יואל :  בן חמו, ראש העירייה ניסןעו"ד 
ת למלונות במקומות רזבוזוב הוא שר מ"יש עתיד" , זהו בעצם המשא מתן, יש מענקים שמשרד התיירות יכול לת

לא לכל יזם ולא לכל בקשה  20%. -מסוימים, במקום עם עדיפות לאומית אתה יכול להגיע למימון של כ
  שולחן.ל מסביבמתייחסים, היכולת לחבר את שר התיירות ליזם ולהביא אותו לפה ולשבת כולם ביחד 

  ט שלו, על זה ניתן לקיים משא ומתן.דרישות של היזם היו השקעות של העירייה בסביבה הציבורית של הפרויק
  

  ?האם העירייה התחייבה למשהו העירייה בעצם תשקיע כספים מצידה?: , חבר מועצהגבריאל ריזינשוילי
  

עיריית ערד לא מעורבת בבניית המלון אבל בהחלט תנהל משא ומתן על : , ראש העירייהניסן בן חמועו"ד 
ללילה לא יהיו חדרים ₪  3000 -הדעת שבמלון שמשלמים בו כ הרי לא יעלה על, מתווה החניה בסמוך למלון

שפונים לחניית אוטובוסים, יש לתת את הדעת להשקה של טיילת סף מדבר למבנה המלון, אתה מנהל משא 
   .ומתן לא רק על כסף, משא ומתן יכול להתנהל גם על נראות

  
  .השאלההעירייה למה התחייבה? זו : , חבר מועצהגבריאל ריזינשוילי

  
השקעות בטיילת הסובבת ללמשרד התיירות ו חיבוראנחנו כרשות דאגנו ל: , ראש העירייהניסן בן חמועו"ד 

עשינו תיאום אדריכלי לדוגמא הסובה לרכבים לא תהיה על הכניסה למלון  למלון ולכל מתחם התיירות באזור.
  פניה לרחוב קדם.ל תעבור בסמוךאלא 
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האחד שיפוץ אולם הקולנוע "אורון"   2022פרויקטים גדולים מאוד המתוכננים לשנת מדובר בשני   –כיכר העיר 
  .והשני "סלון עירוני במרכז המסחרי"

   
 שיפוץ אולם קולנוע אורון, גייסנו את כל המשאבים שרצינו בנתחיל  2022בשנת  - אולם אורון

 4 -כבעלות של  2004 -ל ביהתחבדומה לפרויקט המתנ"ס שכניסה לפרויקט מנע ממצב ילה כדי
 כי כשפרויקט מתחיל ללא כל המשאבים ,ובשיטת הסלמי לא מצליחים לגמור אותו  מלש"ח 

מלש"ח  20 -כהמשאבים בסדר גודל של  כל גויסוהפעם  הוא אינו נגמר. ,הכספיים למימונו
נד קפה תיאטרון, שיפוץ פנימי ועדכון סאוטובת הסדרה גדולה ללטובת שיפוץ האולם הכולל 

  .בהשקעה מאוד  גדולה ,טכנולוגיה והיכולת להקרין סרטיםו
  

 "יצירה   -"העירה"ובילה ביחד עם קבוצת מפרויקט שני שפלורי  - "סלון עירוני במרכז המסחרי
של סלון עירוני בתוך המרכז המסחרי עם מכלול פינות ישיבה ועוד אלמנטים שימשכו אנשים 

פלורי  -משנה לראש העירייה הישיבה עם הסוחרים בה לקחו חלק  תקיימהלמרכז. אתמול ה
חברה כלכלית והסוחרים, קיימת שעת רצון של הסוחרים להגיע להסדרה נציגי השטרלינג, 

רותים הציבוריים שיהפכו להיות שירותים ישיפוץ הששיפוץ המרכז המסחרי יכלול את מולם, 
עוד מכלול פינות ישיבה שיתווספו למרכז, בתשלום, על הבמה הקיימת יבנו אלמנטים שיצרו 

גדר חציצה להוצאת הסחורות בצורה יותר מוסדרת לשלוחה הצפונית של המרכז המסחרי, כך 
לא נצטרך לריב עם הסוחרים, הגדר תהיה עם לוגו של עיריית ערד ותסדיר מעבר ברור להולכי 

נק הפועלים לקניון, חלק קירוי של המעבר מביותקן ריצוף והיוחלף  2022במהלך שנת  הרגל.
שנדבר עליו חוק העזר לרכב וחנייתו  ההסדרה של סביבת המרכז המסחרי תהיה באמצעותמ

  תרום לתחלופת כלי רכב בחניות המרכזיות של המרכז המסחרי.ישבהמשך הישיבה 
  

יצרתי שיתוף  2019בשנת אני אגלה לכם סוד, הנושא שהובילה פלורי מבורך, גבריאל ריזינשוילי חבר מועצה: 
פעולה עם משרד מסוים שתכנן הדמיה של המרכז המסחרי ולא הגשתי את זה אלייך ניסן, באותו זמן בחברה 
הכלכלית התקיימו ישיבות עם הסוחרים לגבי רעיונות למרכז המסחרי, אז אני לא אנקוב בשמו של הסוחר, 

בתכנון המקורי  .ודחו אותו על הסף שלחתי את ההדמיה ביחד עם סוחר מסוים מהמרכז המסחרי שיציג את זה
  דחו את ההדמיה שאני העברתי. 2019 -זה יפה שזה יוצא לפועל עכשיו אבל ב .היו עוד פינות דשא

  ציה.יכשהתוכנית עלתה לי למחשבה עדיין כיהנתי בפקיד סגן ראש עיר וטרם הייתי באופוז
  

בשיתוף עמותות שנותנות כסף, לא הכל הפרויקט הזה הוא פרויקט פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה: 
  .השקיעה בפרויקט "העירה"יוצא מעיריית ערד, מדובר בכסף שחברת 

  
  .: יש כאן תכנון מפורט, אנחנו שמחים ששיתפת את הסודעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  
יותר ולהוסיף עוד אם אפשר להוסיף בתכנון, אני חושב שאפשר לפתח את זה גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה: 

  קצת דשא
  

 800 -יר, אנחנו אחרי שיווק של למעלה מופרסום הועלה לאושכונת נופים: עו"ד ניסן בן חמו , ראש העירייה: 
יחידות עלו  200עוד , 12רובע ה של יהמנה השניויר, ויחידות דיור בא 600עוד עם יחידות דיור חדשות בעיר ו

  שכונת ראשונים באוויר.וגם שיווק , בשכונת יהושפט לשיווק
  

, מועד בשכונת ראשונים בינתיים בבדיקה משבוע שעבר, עדיין אף אחד לא ניגש למכרזמשה קווס, חבר מועצה: 
  ההגשה עד סוף חודש פברואר.

  
לא ניתן היה לצאת לשיווק כשיש עדיין  עם הרשות,המכרז הוארך בתיאום עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 

שעוד לא סיימו לפנות את הצריף בשכונת הראשונים, כל עוד יש בקרקע פרסי בית הכנסת הנוכחות בשטח של 
  בית הכנסת חותך שני מגרשים. לשיווק. ,על פי כללי רמ"י ,מישהו לא ניתן לצאת

  
  .: אף אחד מהקבלנים לא ניגש למכרזמשה קווס, חבר מועצה

  
קומות בשני  8-9: השאלה כמה הקבלן מסתכן, כשמדובר על רבי קומות של עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  יחידות דיור. 200 – 150 -מגדלים כ
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, להבדיל, מגדירה 35בשכונת נופים מדובר על מוצר ייחודי שאין כמותו בארץ בישובים העירוניים, היום תמ"א 
לם, מדינת ישראל החליטה שזה בזבוז חצי דונם הולך להיעית קרקע על שטח של , המוצר של בניצפיפות חדשה
אופציה לבנייה קיימת אך  ,פיתוח לא זולותהתיכנס לתוקף בחודש הבא. במגרשי נופים עלויות  35קרקע. תמ"א 

הושקע המון כסף בשיווק ובמיתוג השכונה החדשה, חלק מכספי השיווק הפעם מגיעים  2015 שנתתיירותית. ב
בסופו של יום יש ללוות את האנשים המתעניינים  .חוזר למתענייניםממשרד השיכון שהעמיד מוקד טלפוני ש

 -מ"ר ל 700בין  שגודלם נעמגרשים  240 מדובר עלאני מאמין במוצר הזה יש התעניינות מאוד גדולה  שכונה.ב
יחידות שאינן ב בכלל, מדוברמוצר שלא קיים היום  –דונם עם אופציה ליחידות אירוח נפרדות מהבית  2.7

, המכרז היה מסורבל, היה צריך להגיע פיזית למשרדי רמ"י 2016שיווק ראשון היה בתחילת  לבית. צמודות
להגיש את המכרז, היה צורך בעו"ד החל מרגע ההתעניינות, כעת מוגשת הצעה על מרכיב הקרקע, עלויות 

וא על מחיר ע"מ להבטיח השתתפותך בהגרלה. המכרז ה₪  6,900עלות מינימאלית להצעה  הפיתוח קבועות.
   .יחידות לדונם 4בניה של אפשרות הקרקע, מדובר על 

  
  

  סדר היום:
  

 .12.12.21מתאריך  12/2021אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מספר  .1
    
 .: הפרוטוקול עלה לדיון במליאה הקודמת ולכן יורד מסדר היוםעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  

  

, יורד מסדר 12.12.21מתאריך  12/2021פרוטוקול וועדת הקצאות  אישורהחלטה: 
  היום, מאחר שאושר בישיבת המועצה הקודמת.

  
 .26.12.21מתאריך  4/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מספר  .2

    
  נערכה הצבעה:   

  
  נמנעים        נגד            בעד  
    
  ניסן בן חמו  
  אלכס ספוז'ניקוב  
  טרלינגפלורי ש  
  דורון אורגיל  
  עוזי שמילה  
  אוריאל אלחייאני  
  דיאנה גיטיס  
  משה קווס  
  ברוך שלסר  
 גבריאל ריזינשוילי  

  

מתאריך  4/2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מספר 
26.12.21.  

  
 .27.12.21מתאריך  4/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת עלייה וקליטה  .3

  
  נערכה הצבעה:   
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  נמנעים        נגד            בעד  
  ניסן בן חמו  
  אלכס ספוז'ניקוב  
  פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  עוזי שמילה  
  אוריאל אלחייאני  
  דיאנה גיטיס  
  משה קווס  
  ברוך שלסר  
 גבריאל ריזינשוילי  

 
  

מתאריך  4/2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת עלייה וקליטה 
27.12.21.  

  
 , המעודכן:2022התשפ"ב  לחוק עזר לערד העמדת רכב וחנייתו,אישור המועצה  .4

 .(נשלח זה מכבר) אישור היועץ המשפטי למשרד הפנים 
  נשלח זה מכבר.2022חוק העזר העמדת רכב וחנייתו, התשפ"ב  , 
  חתום, נשלח זה מכבר. –אישור גזברית העירייה 
  רו"ח אופיר בוכניק ושות', נשלח זה מכבר.המלצה לאישור תחשיב העמדת רכב וחנייתו מטעם 

  
: חבר המועצה ברוך שלסר נגע בנקודות חשובות בחוק העזר הקודם שהועלה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

לדיון המועצה, חוק העזר לא שיקף נכונה את כוונתנו, כפי שרצינו. אני אפרט כעת את תיקון החוק שהועבר 
חניות  4ת הנושא עליו דיברנו במליאה הקודמת כשהשינוי המרכזי מדבר על לידיעתכם. אני מזכיר לכולם א

מרכזיות במרכז המסחרי: דואר, טוקיו, בנק פועלים, אורון קטן, סביב ארבע חניות אלה אנחנו נדרשים לייצר 
חינם בשעה השלישית גם תושב תנועה, המשמעות היא שתושב ערד יוכל לחנות שעתיים ראשונות באופן חופשי 

ערד בחניות אלה ספציפיות בלבד ללא קשר לכחול לבן אחר בעיר, יחויב על הפנגו שלו, מי שמחנה בחניות אלה 
יחויב להפעיל פנגו החל מרגע החניה הראשון שלו, ניתן להפעיל את הפנגו טלפונית לבעלי טלפון כשר, מתקשרים 

  לזכור להפסיק את החניה. לפנגו ומפעיל טלפונית חניה. החיוב יתחיל שעתיים אחרי שחנית, יש
בחודש הראשון תהיינה התראות בלבד , לאחר מכן יחולקו קנסות. גם הסוחרים שאלו מה יעשו והופנו לחנות 
בגן הצב, לאורך רחוב יהודה או בחניה של קופ"ח כללית, עצם חניית הסוחרים בחניות הסובבות במרכז תופסים 

  את אפשרות החניה למבקרי המרכז.
  

 30רכבים יחנו בחניה של  7: אם כל העובדים שלי יחנו בחניה הצמודה למספרה אז , חבר מועצהעוזי שמילה
  חניות בסופו של יום אם יחנו מסביב , יאפשרו למי שמגיע לקבל שרות לחנות באופן חופשי.

  
אם סוחרי המרכז המסחרי יחנו מסביב בחניות הבתים הם יתפסו מקומות חניה של  ברוך שלסר, חבר מועצה:

  דיירי הבניינים , זה עדיין מקשה על התושבים.
  

מטר ע"מ לקבל  100: גם כשאני מגיע לב"ש אני מוצא את עצמי הולך לא פעם עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  אחה"צ לאחר מכן הכל פתוח. 17:00 -בבוקר ל 8:00שעות שרות. השעות הקריטיות של המרכז המסחרי הן בין ה

  
שאלה אותו סוחר שמגיע לעבודה והוא בעל עסק במרכז המסחרי, הוא מחנה : גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  את רכבו ליד מקום עבודתו, מה אומרים הסוחרים על זה?
  

הזה, כדי לאפשר ללקוחות לחנות ולהנות  הסוחרים ביקשו שנפעיל את הנוהל: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  החניה בסמוך לעסקים.משרותי 

  
לצורך העניין יש לי תו חניה עירוני, הגעתי ושכחתי להפעיל אני כתושב ערד : גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  פנגו, האם אקבל דו"ח? והאם אוכל לבטל אותו?
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  לא! עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:

  
  : האם זה לא בעייתי?ריזינשוילי, חבר מועצהגבריאל 

  
החלפתי רכב מטעם הבנק ושכחתי לעדכן את תו החניה  ,גם אני תושבת העיר פלורי שטרלינג, חברת מועצה:

  לרכב החדש וחטפתי דוח חניה, אף אחד לא ויתר לי כשקיבלתי דו"ח.
  

תוקפו במשך שבועיים וקיבלתי דו"ח חניה : גם אני שכחתי לחדש תו חניה שפג עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  ושילמתי אותו, זה הזכיר לי לחדש את תו החניה.

  
  

: הגיעה אליי תושבת ששילמה קנס ויש לה קבלה, ארעה תקלה במחשבי העירייה והיא משה קווס, חבר מועצה
למה את הדוח קיבלה דוח, לא רצו לבטל לה את הדוח, היא נכנסה לחזן כדי להראות לו את התאריך שהיא שי

לפני המועד ובזמן שהיתה אצל חזן היא חטפה דוח נוסף ואז היא באה אליו עוד פעם, חזן אמר אין בעיה אני 
  שולח ליועץ המשפטי והוא שלח. חזן קיבל תשובה שהדוח לא יבוטל, מה עושים?

  
לך שמגיעות עשרות : יכול להיות שזה מוצדק או לא כראש הרשות אני אומר עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

פניות יש בן אדם אחד בעיריית ערד שקוראים לו התובע העירוני והוא היחיד שמוסמך לבטל דוחות, אני לא יכול 
להתערב בעבודתו. בסופו של דבר אני מזכיר לכולם יש גם את הזכות להישפט, זה במקרה שאתה חושב שהחלטת 

  התובע אינה מוצדקת, תוכל לבחור להישפט.
  

הבעיה שאמרו לתושבת שהנושא בטיפול לאורך זמן ומועד ההשגה עבר. חזן מנסה  ס, חבר מועצה:משה קוו
  לטפל בעניין אך אם זה לא יוסדר נעבור לברירת המשפט.

  
לתושב רגיל ₪  30ו' מדובר על סכום אגרת החניה  8: בתוספת הרביעית סעיף גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  ₪ ? 200המונית הוא גם תושב, למה הוא משלם  למונית, עכשיו נהג₪  200 -ו
  

  : מדובר בעסק  וברכב ציבורי, זה היה גם בחוק הקודם.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
ב' בחוק העזר סכומי האגרות בסעיף קטן א' יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה 12הייתה טעות סופר בסעיף 

אג' יעוגל כלפי מעלה ( ולא כלפי מטה), כך חוק העיגול, ומערכת מטרופולינט שלנו עובדת  5אג' וסכום של  10של 
  כך ולכן מתבקש לתקן את הטעות.

  
ני מסכים עם הרציונל של החוק, אך האם זה נכון מבחינת הזמן להחיל את : אגבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

  החוק הזה עכשיו, במיוחד בגלל התקופה. השאלה אם בחנו את כל החלופות האפשריות.
  

: היה צריך לעשות את זה לפני שנתיים, אתה רוצה לעודד את המסחר עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
ולסוחר זה ייתן פדיון יומי. גם הסוחרים טוענים שניתן היום להגיע ₪  1.20בות והעסקים, לתושב זה יעלה בסבי

  למרכז רק רגלית. בשעות הערב לא תהיה בעיית חניה שכזו.
  

: עכשיו דיירי הבניינים מסביב למרכז יאלצו לחלוק את חניות הבניין עם אחרים ותהיה ברוך שלסר, חבר מועצה
  מצוקת חניה לדיירי הבניין.

  
: בשעות אחה"צ כשתושבים חוזרים מיום העבודה החניות בבניינים הסמוכים ניסן בן חמו, ראש העירייהעו"ד 

  למרכז כבר תהיינה פנויות.
  
  

  נערכה הצבעה:   
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  נמנעים        נגד            בעד  
    
  משה קווס                  ניסן בן חמו  
  ברוך שלסר                אלכס ספוז'ניקוב  
  גבריאל ריזינשוילי                  פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  עוזי שמילה  
  אוריאל אלחייאני  
  דיאנה גיטיס  

  
  

  .2022החלטה: מועצת העיר מאשרת את חוק עזר לערד העמדת רכב וחנייתו, התשפ"ב 
  

אני לא אאריך בדבריי, אני רק רוצה לדבר על נושא הכלבים וחיות הבר המשוטטות,  ברוך שלסר, חבר מועצה:
יש אנשים שרואים תנים בתוך הרחובות, התקשרה אליי אישה לפני שבועיים לדווח מעבר לרעשים שהם עושים 

  שבפתח הבניין שלה עומד תן, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים אם בכלל עם בעיית החיות המשוטטות.

, אנשים זורקים מזון ולכן : חיות הבר מגיעות לשטח העיר לחפש מזוןפלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
  בהרבה מקומות, האנשים זורקים ברחוב שאריות מזון. חיות הבר נכנסות לשכונות.

רשות הטבע : אנחנו מכירים את האירוע, אנחנו בישיבות לצערי חודשיות עם עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
באמת חשש לכלבת או מחלה  והווטרינריה המחוזית, מצד אחד התנים הם חיה מוגנת ועד שאין והגנים

יוצא צו וטרינרי המעיד על שמתפרצת הם לא יוצאים לדילול, הם לא יורים בהם ולא הורגים אותם בשטח עד ש
תנים משוטטים, המדבר הוא בית הגידול שלהם ויש קושי.  300 -סכנה לציבור. בפארק הירקון ספרו למעלה מ

ה אחת שהמטיילים לא נמצאים בשמורות ולא גורמים להם בתקופת הקורונה היה ריבוי משמעותי, מספיקה שנ
להתרחק מה שמביא להתרבות אקספוננציאלית , פעולות המנע שעשינו גם בשיטור העירוני וגם לווטרינרית 
העירונית יש פיינטבול , כשיש ריכוזים גדולים מרחיקים אותם באמצעי על הרג, חידדנו את ההנחיות של מאכילי 

אנחנו עיר שאוהבת בעלי חיים, יש לנו כמות גדולה של מטפלים בבעלי חיים שהלוואי על  החתולים. מצד אחד
כל עיר, מצד שני יש לזה מחיר מאחר שגם האוכל היבש שנשאר, התן בא לאכול את זה. רשות הטבע והגנים 

כנסים מנסה לפזר פיתיונות כדי להרחיק אותם מהשטח כדי שהאוכל יהיה זמין רחוק מהעיר, הסיבה שהם נ
לעיר זה רק האוכל, שהפריטים מתרבים ברמה כזו שאין מספיק אוכל בשטח שלהם, הם מגיעים למקום בו 

  האוכל זמין וקל.

הבת שלי חזרה בלילה משרות לאומי, כלב גדול משוטט שיש לו בעלים שוטט ללא  משה קווס, חבר מועצה:
גליים, הגיע שיטור עירוני ביום חמישי בלילה , הבת שלי ברחה ממנו ונפלה נפצעה בפנים , בידיים ובררצועה

וקבלנו מענה שהווטרינרית לא עובדת ביום חמישי בלילה כדי ללכוד את הכלב, ביקשתי מביתי שתתקשר למוקד 
העירוני ולבקש שישלחו פקח לטפל בכלב, השיטור צילם את הכלב, במקביל התקשרתי לתחנת המשטרה, הגיע 

   הוא לא עם בשר, לקח לפקח הרבה זמן להגיע₪  750אותו, הקנס בסך שוטר שאיתר את בעל הכלב וקנס 

קנס בגובה כזה מרתיע, תאמין לי שקיבלתי דוח כזה וזה כואב. לוכד אין לי  :עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
בלילה, אני לא אקפיץ וטרינרית מדימונה שתבוא לפה לחפש כלב, האפקטיביות היא ביחידת  12:00בשעה 

  .24/7העירונית , היא אינה מוסמכת ללכוד כלב, אני לא אחזיק לוכד  האכיפה
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: לפחות שיקנסו בעלים של כלב משוטט, ראוי שיגדילו את גובה הקנס כדי להרתיע. יש משה קווס, חבר מועצה
  ואף אחד לא עושה כלום. תלונות על בעל הכלב הזה 4כבר 

  

  

  

  

  הישיבה ננעלה !

  

  

____________________      _______________________  

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

  
  


