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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  6.20מתאריך 4.8.20
המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
מר טלי צחי
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה מר דודו שי )מצורף מכתב ההתפטרות של חבר המועצה טל צחי
ממועצת העיר(.
 .2החלטת מליאה לאשר הגשת תכנית מס' " 610-0780262ערד – מרכז העיר" ,בשמה של הרשות
המקומית.
הסבר :הרשות המקומית חותמת על תכנית זו )התחדשות עירונית במרכז המסחרי של ערד( כ"מגישת
התכנית".
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגשת תכנית מס' " 610-0780262ערד – מרכז העיר" ,בשמה.
הסבר :הרשות המקומית חותמת על תכנית זו )התחדשות עירונית במרכז המסחרי של ערד(
 .3אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מס' 2
מתאריך .22.6.20
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 .4אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למיגור אלימות מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה למיגור אלימות מס'  2מתאריך .22.6.20
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מס'  2מתאריך .22.6.20
 .6אישור המועצה לפרוטוקול וועדת קליטה מספר  1מתאריך  ,6.7.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת קליטה מספר  1מתאריך .6.7.20
 .7אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  6.20מתאריך  ,13.7.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  6.20מתאריך .13.7.20
 .8אישור המועצה לפרוטוקול ועדת צעירים ונוער מס'  1מתאריך  ,15.7.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת צעירים ונוער מס'  1מתאריך .15.7.20
 .9אישור המועצה לעבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש( עבור נושא ת.ז מספר
 ,034544184מצ"ב טופס הבקשה.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש(
עבור נושא ת.ז מספר .034544184
 .10אישור המועצה לעבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש( עבור נושא ת.ז מספר
 ,310552484מצ"ב טופס הבקשה.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש(
עבור נושא ת.ז מספר ז .310552484
 .11אישור המועצה לחוזה הקצאה  3656/19עבור איחוד הצלה בישראל ,מצ"ב חוזה ההקצאה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה ההקצאה  3656/19עבור איחוד והצלה בישראל.
 .12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  ,30.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך .30.6.20
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לשכת ראש העיר

מועד תחילת הישיבה 19:01
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה:
.1

תנחומים למשפחת ספוז'ניקוב – בפתח הדברים ולפני פתיחת ישיבת המועצה ,חברי המועצה ,הנהלת העיר ואנוכי
משתתפים בצער משפחת ספוז'ניקוב במות האם שהיתה בת  80במותה לאחר תקופה ארוכה שחלתה ,המשפחה
יושבת שבעה בערד ברחוב יהודה  .79/27ביום ראשון בבוקר המשפחה קמה מהשבעה.

.2

סיום כהונתו של טל צחי כחבר מועצה – טל צחי מסיים תפקידו כחבר מועצה לאחר שנתיים ,זו בחירה של טל
לפרוש מהמועצה .טל כיהן במשך שבע שנים כיו"ר ועד הורים עירוני שתמיד היה מעורב ,לאחר מכן הצטרף
למועצה ובמסגרת כהונתו כחבר מועצה היה אחראי בשנתיים האחרונות על תיק נוער וצעירים .טל צחי בחר
להתפטר מתפקידו ,על מנת לאפשר לבת זוגו לחיים לגשת למכרז לניהול החברה הכלכלית .אני מאחל לטל הצלחה
בהמשך דרכו ומעניק לו בשמי ובשם חברי המועצה הוקרה על התנדבותו ,עשייתו ופועלו למען העיר ,כחבר מועצה,
אני בטוח שתמשיך להיות פעיל בעיר ומי יודע אולי בהמשך נחזור לשבת סביב אותו שולחן .באותה נשימה בסדר
היום נשביע את חבר המועצה הנכנס דודו שי שיחליף את טל צחי ,דודו שי שחוזר לכהן בפעם השלישית כחבר
מועצה יצהיר היום אמונים למועצה ,אני מאחל לדודו שי הצלחה בשליחותו הציבורית.
טל צחי – אני מאחל בהצלחה לכולם ,כיף לעבוד למען העיר ואני בטוח שאמשיך לפעול למען העיר גם בעתיד.
•

.3

טל צחי יוצא מאולם המליאה.

עדכון מצב הקורונה בערד  -היה ונשאר על השולחן וילווה אותנו לאורך כל השנה הבאה ,אנחנו נערכים לקראת
פתיחת שנת הלימודים ב 1 -בספטמבר ,קיים מתווה מוכן לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים מתוך הבנה שזה
כאן כדי להישאר ואנחנו נצטרך לחיות במקביל למחלה הזאת .בגל השני הצלחנו לעצור את התפשטות הקורונה,
אני מזכיר לכולם שבשיא ההתפרצות הגענו ל 102 -חולים ונכון להיום ירדנו מתחת לרף  40חולים ,מה שאומר
שיש משמעת ושהצעדים שנקטנו בהם בשבועות האחרונים בעצירת קבלת קהל ,צמצום התקהלויות במקומות
כמו השוק העירוני ,הייתה להם משמעות מכרעת שהורידה אותנו מתחת לרף ה ,40 -חזרנו להיות עיר ירוקה כפי
שהיינו בהתחלה ,אבל חשוב להמשיך ולשמור .עיקר ההדבקה היא בתא המשפחתי .נכון להיום :עובדי המתנ"ס
בבידוד ,במעון ויצ"ו נשלחו הביתה צוות המטפלות ואיתן כל ילדי המעון לבידוד ,הצלחנו לארגן שמרבית הילדים
וההורים יבדקו כדי לעצור את גל ההדבקה .השוק העירוני חזר לפעול ,המסחר מתקיים כסדרו ופרט לאירועי
הפרת סדר בדואר עליהם השתלטה המשטרה והפיקוח העירוני ,שלאורם ניתנה הנחייה למנהלת הדואר לסגור
דלתות מיד כשהמכסה האפשרית מבחינת התו הסגול מתמלאת .ככל שנקפיד ,נשמע להוראות מצבנו יהיה תקין.
אין לנו חולים במצב קשה ,רב החולים נמצאים בבית.
משה קווס ,חבר מועצה :אנחנו בפתח תקופת החגים ,יש לתת את הדעת למקומות תפילה עבור המתפללים ,מזג
האוויר עומד להשתנות ויהיה קשה לאפשר תפילה בשטח פתוח.

.4

מינוי מנהל חדש לצור אורט – ברכות למינויו של ברוך אביבי המנהל הנבחר לביה"ס צור אורט ערד – מועמד
ראוי שניהל בעבר את ביה"ס טללים במשך  7שנים .תודה למנהלת צור אורט היוצאת שנענתה לשליחות – גברת
אילנה מונק שחוזרת ללמד בתיכון אורט .צור אורט הוא בליבנו ,חשוב לנו ,יחס אישי ועוטף .אני מזכיר לכם
שההרשמה בעיצומה לשנה"ל הבאה .אנחנו מאחלים לברוך המון הצלחה.

.5

מכון הדיאליזה – פרויקט שנמשך למעלה משבע שנים ,בשבועות האחרונים נחתם הסכם ההפעלה למכון
הדיאליזה ,החלה קליטת מטופלים ,רישום ,הסדרת הפניות מבתי החולים ובעוד ימים אחדים יזכה החולה
הראשון לטיפול מציל חיים כאן בעיר ,ללא צורך בנסיעות דו שבועיות מתישות לב"ש .טקס פתיחה לא יתקיים
בקרוב בשל מגבלות הקורונה ,מדובר בתרומה משמעותית לאזורנו שתאפשר לחולים לשהות במלונות או חדרים/
צימרים בעיר במסגרת הטיפול .אני רוצה לנצל את הבמה על מנת להודות לתורמים הרבים שתרמו וסייעו
בכ 15 -מיליון  ₪ולעמותת שאלר שסייעה בהקמה .זהו שרות נוסף הנכלל במענים הרפואיים שהעיר נותנת.
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.6

שדה תעופה בין לאומי חלופי בנבטים – בשבוע שעבר השתתפתי בדיון בכנסת של הוועדה לביקורת המדינה כיו"ר
מועצת הנגב וכאחד ממובילי המאבק .שדה תעופה חלופי יכול לתרום לערד בתחומי עניין מהותיים בתחום
הרפואה ,תעסוקה ותשתיות .מועצת הנגב מנסה לקדם בית חולים נוסף ,תשתיות ושדה תעופה חלופי בדרום אלה
שלוש הנושאים המהותיים שמועצת הנגב מבקשת לקדם מול הממשלה.
בהנחת אבן הפינה בליקית שר הביטחון בני גנץ נתן אמירה שלא נאמרה בעבר על ידי אף שר ביטחון לפניו על פיה
יקדם את מעבר שדה התעופה החלופי לנבטים.

.7

ביקור שר התקשורת בערד – ח"כ יועז הנדל ביקר במהלך השבוע שעבר בלשכתי והתחייב לטפל בבעיית התשתית
התקשורתית ,באמצעות פריסת סיבים אופטיים מהצפון ועד לדרום .עידן הקורונה יצר צורך עמוק לשימוש בכלי
התקשורתי ,אנשים מבינים שהם יכולים לעבוד מהבית ויכולים לקיים דיוני זום שלמים תוך שימוש במערך
התקשורת .במצב הנתון היום יושבים קווי תקשורת של בזק ,אורנג' והוט על תשתית אחת כך שבמקרה של תקלה
כל רשת התקשורת קורסת מבלי שיש גיבוי של סיב משלים שיכולה לגרום להחשכת תקשורת .התשתית הקיימת
היום המגיעה לבתים יושבת על כ 15 -מגה .השר הבטיח כי בשנה הנוכחית יקדמו מכרזים לפריסת תשתיות ,הליך
הפריסה ימשך מספר שנים ,זכיה במכרז תחייב את החברה הזוכה בפריסה .למען הסדר הטוב אבהיר כי סיב
אופטי קווי לא שייך לטכנולוגיית .G-5

.8

פרויקטים עירוניים – אנחנו ממשיכים עם הפרויקטים העירוניים ,במסגרת שיקום שכונת אבישור סיימנו את
שיפוץ הקונסרבטוריון ביחד עם שיפוץ ביה"ס אבישור נוצר שם סטריפ של מבנים מחודשים יחד עם מחלקת הגינון
שהשקיעה רבות בגינות הציבוריות לאורך הרחוב ,בפרויקט השפפ"ים  ,בכל הנוגע לשיקום גינות הבטון בקומות
העמודים  ,אנחנו נמצאים במו"מ עם התושבים יש חילוקי דעות אך אם משויים בין מה שהיה למה קיים עכשיו,
יש הבדל משמעותי.
סדר היום:
.1

הצהרת אמונים של חבר המועצה מר דודו שי )מצורף מכתב ההתפטרות של חבר המועצה טל צחי
ממועצת העיר(.
דודו שי ,חבר מועצה  :הצהרת אמונים " -אני מחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה".

.2

החלטת מליאה לאשר הגשת תכנית מס' " 610-0780262ערד – מרכז העיר" ,בשמה של הרשות
המקומית.
הסבר :הרשות המקומית חותמת על תכנית זו )התחדשות עירונית במרכז המסחרי של ערד( כ"מגישת
התכנית".
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :אני אסביר ומרים תציג את התכנית .התחלנו בתהליך של תכנון
התחדשות עירונית  -חידוש מרכזי העניין העירוניים שיש לתכנן את התחדשותם ,בארבע רבעי העיר
הראשונים ,יעלים ,לבאות ,מרכז העיר ,אבישור וטללים .משמעות הדבר בדיקות כלכליות של איך
מתחדשים איזה עיבוי שכונה עושים ,איזה בינוי רוצים ואיך מחדשים את האזור הזה ,הפתרון אינו
"פתרון פלסטר" דוגמת שיקום שכונות בו ניתן כסף לכיסוי האזורים בעלי הנראות הגבוהה .התכנון
המפורט יאפשר לנו לעבות את השכונות ולאפשר כדאיות כלכלית לחידוש השכונה עצמה  -השטחים
הציבוריים ,זהו אספקט אחד ,מרים תציג חלק אחד מ 4 -הרבעים של מרכז העיר ,התכנית מחולקת
למספר תב"עות ,התב"ע הראשונה שמגיעה לפה היא התב"ע של מרכז העיר ,בשלב הזה המועצה
מאשרת לעירייה לחתום על התכנית ,התכנית הזאת מפה מגיעה לדיון בוועדה המקומית להמלצה
להפקדה לוועדה המחוזית ,זו תכנית שמאושרת ברמת וועדה מחוזית ,קרי מי שפה חבר בניין עיר ,יראה
את התכנית המפורטת ויאשר להפקדה בוועדה המחוזית ,כרגע המועצה מאשרת את החתימה של
מורשי החתימה על התכנית .כדי שלא תאשרו משהו מבלי שהבנתם על מה מדובר.
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מרים אלחדד ,מהנדסת העיר :בכל תכנית יש יזם והוא מגיש התכנית .במקרה זה הרשות תבצע תכנון
עצמי .קיבלנו באמצעות משרד השיכון תקציב על מנת להוביל תכנית להתחדשות עירונית במרכז העיר.
מאחר ואנחנו מנהלים את התכנית ויצאנו למכרז בעצמנו כרשות עירונית ובחרנו את המתכננים וכל
היועצים שנדרשים כדי להוביל תכנית זאת עלינו לנהל ולהגיש אותה ,זו דרך המלך .משרד השיכון תקצב
את התכנית ולכן הפרוצדורה וההנחיות של מנהל התכנון שבמקרה כמו שתיארתי עכשיו בו מדובר
בתכנון עצמי באמצעות הרשות ,מגיש התכנית תהיה רשות מקומית .מליאת העיר מתבקשת לאשר זאת
וזו מטרת הדיון .התוכנית תובא לדיון במסגרת וועדת משנה לתכנון ובניה של הוועדה המקומית ותוצג
כמה פעמים שיידרש .לכל היועצים והמתכננים יש מצגת ארוכה מוסברת ומנומקת .מטרת הדיון היום
בהמלצה ובאישור של המליאה לאשר את המהלך שהרשות תהיה מגישת התכנית .התכנית תוצג באופן
הרבה יותר רחב ולעומק בוועדת משנה לתכנון ובניה .ליאורה סטולר נבחרה לנהל את התכנית
המפורטת .חברת המועצה סיוון כהן שאלה אותי לגבי רובע  ,12ברובע  12מדובר בתכנית מאושרת
והפיתוח הוא ברמת ביצוע ולא תכנון מפורט סטטוטורי ,כאן אנחנו במדרג אחר.
ללא מינוי המועצה לא נוכל להגיש את התכנית במערכת המבא"ת ,לא נוכל להתקדם איתה בהליכים
הסטטוטוריים הרגילים .במסגרת הסקירה אציג מה הביא אותנו להוביל את התכנית הזו.
 oהצגת התכנית ע"י מהנדסת העיר הגברת מרים אלחדד.
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נמנעים

נגד
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת הגשת תכנית מס' " 610-0780262ערד – מרכז העיר",
בשמה.
.3

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב
הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים
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החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
מס'  2מתאריך .22.6.20
.4

אישור המועצה לפרוטוקול הועדה למיגור אלימות מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה למיגור אלימות מס'  2מתאריך
.22.6.20
.5

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מס'  2מתאריך  ,22.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נגד
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מס'  2מתאריך .22.6.20
.6

אישור המועצה לפרוטוקול וועדת קליטה מספר  1מתאריך  ,6.7.20מצ"ב הפרוטוקול.
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נמנעים
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

נגד

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת קליטה מספר  1מתאריך .6.7.20
.7

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  6.20מתאריך  ,13.7.20מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  6.20מתאריך
.13.7.20
.8

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת צעירים ונוער מס'  1מתאריך  ,15.7.20מצ"ב הפרוטוקול.

נערכה הצבעה:
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בעד

נמנעים

נגד

אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת צעירים ונוער מס'  1מתאריך
.15.7.20
.9

אישור המועצה לעבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש( עבור נושא ת.ז
מספר  ,034544184מצ"ב טופס הבקשה.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה  :מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות
)נוסח חדש( עבור נושא ת.ז מספר .034544184
.10

אישור המועצה לעבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות )נוסח חדש( עבור נושא ת.ז
מספר  ,310552484מצ"ב טופס הבקשה.
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נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה  :מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת ,בהתאם לסעיף  ,179לפקודת העיריות
)נוסח חדש( עבור נושא ת.ז מספר ז .310552484
.11

אישור המועצה לחוזה הקצאה  3656/19עבור איחוד הצלה בישראל ,מצ"ב חוזה ההקצאה.
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
אברהם ארנרייך
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה ההקצאה  3656/19עבור איחוד והצלה
בישראל.
.12

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  ,30.6.20מצ"ב הפרוטוקול.
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עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :פרוטוקול ועדת ביקורת יאושר במסגרת דיון המליאה בדוח מבקר
העירייה לשנת  2019וזאת לאור העובדה שעד לקיום דיון בדוח מבקר העירייה לא ניתן לחשוף מידע
מהדוח ,לכן דיונים בפרוטוקולים של וועדת ביקורת המתייחסים לסעיפי דוח מבקר העירייה ידונו
במסגרת המליאה בה ידון דוח המבקר.

החלטה :אישור הפרוטוקול של ועדת ביקורת מתאריך  30.6.20נדחה למליאת מועצת
העיר שלא מן המניין שתדון בדוח מבקר העירייה.
הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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