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  23.6.20מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  

  אולם נט גב בחברה הכלכליתהתקיימה ישיבת המועצה 

  
  משתתפים:

  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 

  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 
  משנה לראש העירייהרלינג, טגב' פלורי ש

  זינשוילי, סגן ראש העירימר גבריאל ר
  מר טל צחי, חבר מועצה

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

  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  רינה יוסף, גזברית העירייה

  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

  
   חסרים:

  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  

  :היום סדר על
  
  .הפרוטוקול מצב, 31.5.20 מתאריך 5/2020' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .1
  

  .31.5.20 מתאריך 5/2020' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  
 בנספח המצורפת הטבלה לפי 19-23 לשנים הפיס מפעל של חומש תקציבי להקדמת המועצה אישור  .2

  .₪ 18,818 של בסך 24.5.2020 מיום
  .מסמך ב"מצ

  
 ההטבל לפי 19-23 לשנים הפיס מפעל של חומש תקציבי הקדמת מאשרת העיר מועצת :החלטה הצעת

  .₪ 18,818 של בסך 24.5.2020 מיום בנספח המצורפת
  
 לקראת הועברו חומרים( 25.3.20 מתאריך 2/2020  בארנונה הנחות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .3

 פטור למתן ליםוכל תנאים - 5/2019 הכלל המנהל חוזר ב"מצ). 19.5.20 מיום המניין מן שלא מליאה
  .הציבור לשירות מתנדב למוסד מארנונה

  
 מתאריך 2/2020 מספר בארנונה הנחות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

25.3.2020.  
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 לקראת הועברו חומרים( 26.5.2020 מתאריך 3/2020 בארנונה הנחות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .4
 מארנונה פטור מתןל וכללים תנאים - 5/2019 הכלל המנהל חוזר ב"מצ). 2.6.20 מיום המניין מן מליאה
  .הציבור לשירות מתנדב למוסד

  
  .26.5.20 מתאריך 3/2020 בארנונה הנחות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  
  .הפרוטוקול ב"מצ, 10.6.20 מתאריך 1' מס חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .5
  

  .10.6.20 מתאריך 1' מס חינוך ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  
  

   19:01 מועד פתיחת הישיבה :
  

  
  : עדכונים בדג שעל נושא הקורונה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

הראשונית על מנת לנתח  קורונהלגבי ההתנהלות בתקופת ההרשות המקומית ביצעה תחקיר  - קורונה

גיע עלינו ללמוד שישני הגל הבמטרה להפיק לקחים לקראת  את המשימות והאתגרים שניצבו בפנינו

אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים בראשון . עם הקורונה שלא תעזוב אותנו כל כך מהרולחיות 

הבריאותית קורונה הלא פחות כואבת מהיא כלכלית הקורונה בספטמבר עם הקורונה, ידוע לכולנו שה

נצטרך אבטלה ואנו דמי באוגוסט השכירים מפסיקים לקבל . והיא הופכת להיות המשבר העיקרי

בסוף עסקים יצטרכו  להיפתח ולהתנהל וגם הלימודים בתחילת  ,עם המשבר הכלכלי שלפנינולהתמודד 

אמנם יש עליה בכמות החולים הארצית, . בהתאם לנהלים, על מנת למזער נזקים טמבר יחזרו לשגרהספ

 .100% -חולים אחד/ת לא מאומתים ב 6-7בערד עלינו ממצב של חולה אחד פעיל לבין 

  

  חבר המועצה מר ברוך שלסר נכנס לאולם המליאה. 19:03

ר על הנהלים. בישיבת ביטחון פנימית אחד המשימה שלנו היא לדאוג לאלו שנמצאים בבידוד ולשמו

מקבלת החלטות על סמך נתונים ולא על סמך פייסבוק המקומית הנושאים שעלו הוא אכיפה. הרשות 

לגבי סגירה או פתיחה  של משרד החינוךוברור או תושבים. בבית ספר חלמיש פעלנו בהתאם לנוהל סדור 

ד החינוכי, כל הורה סוברני להחליט אם הוא שולח . בשלב זה אין הנחייה לסגור את המוסשל בית ספר

רופא מבית חולים או לא את ילדיו ללימודים. גם הלימודים כרגע הם בגדר בחירה. בחלמיש נמצא אב 

על הגבול. במידה חיובית שני ילדים בריאים וילדה אחת נמצאת כרגע  סורוקה שאובחן כחולה עם

שיך לפעול באחריות, החלטיות ונחרצות, אחרי שישקלו כל ויתגלה שאינה חיובית, יפתח ביה"ס. אנו נמ

על סמך מידע מהימן החלטות  תהמקבלהוא הרשות המקומית המהימן המידע השיקולים מקור 

       ממשרדי הממשלה.

  

  חבר המועצה מר יצחק וייס נכנס לאולם המליאה. 19:04

   

הסיפור של הכרייה תושבים על העיריית ערד הגישה עתירה לבג"ץ יחד עם  – ברירבנושא בג"צ דיון 

כרייה לא מזיקה חלה על המדינה ולא שה נטל ההוכחהבשדה בריר העירייה עומדת מאחורי הבג"ץ הזה 

על תושבי ערד. התקבלו החלטות שלא התקיימו על ידי ממשלת ישראל במסגרתן היו אמורים שרי 
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תסקיר לקדם שר הבריאות דאז והשר אבי גבאי , השר להגנת הסביבה דאז  הרב יעקב ליצמןהממשלה 

גבאי לקחו אחריות. על המדינה ח"כ לשעבר אבי ליצמן ולא ח"כ . לדאבוננו לא בינמישרדי בריאותי

לבצע את הבדיקות הנדרשות על מנת להוכיח שכרייה לא מסכנת אותנו. תעשיית הכימיקלים היא 

כרגע קיים צו האוסר להתקדם בתקופה כל כך רגישה מריח לא טוב. טורים תעשיה חשובה אך איום הפי

  עם תכניות התכנון.

ערכת מ -אנחנו בעיצומה של הטמעת מערכת ליבה חדשה  – חדשה בעירייהליבה הטמעת מערכת  . 1
 ניהול מתקדמת. הטמעת המערכת תעסיק מאוד בשבועות הקרובים את צוותי הגבייה והגזברות.

 רישוםאשר תאפשר בקלות  דיגיטלית עירייהמ נה יוכלו התושבים להנותלאחר החלפת התוכ
  .בגבייה וזכאות תשלומים, חנייה אישור, תושב יאישורקבלת , ליין באון חינוך למוסדות

שלושה סרטונים אנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין תיירותי, שחררנו לאוויר  – קמפיין תיירות . 2

המראים איך ניתן גם בתקופת הקורונה להגיע ולהנות ממטעמי העיר, מאפשרויות  לרשתות החברתיות

 .על מנת לעודד הגעה לעיר אירוח עיתונאי תיירות וחשיפה טלוויזיוניתואנו מעודדים , הלינה המגוונות

 מדרחובהקונסבטוריון, פרויקטים בעבודה : סיום שיפוץ ביה"ס אבישור,  - בתחום התשתיות . 3
אולם אורון איתו נצא לדרך בתחילת בשנה , מדבר סף טיילת, אבישור, ילדים גני חצרות, ס"המתנ

יכולת ההשקעה של הרשות בפרויקטים לא אולם ספורט חדש כל זאת על אף הקורונה הנוכחית,  
מדהימה כל פינה בעיר. קיימת קורלציה ל ולהגיע  . אני מקווה שנמשיך לגייס כספים כדי לגעתנפגעה

יכולות כך שיש סוג של הבעת אמון ב – "התלונות"הדברים שאנחנו מגיעים אליהם למספר בין כמות 
א זה לא שאלה של אם אל בית ספר ולכל גןשכונה,   נוכל להגיע לכל , בתוך סדר העדיפויות הזהביצוע

  .של מתי

  
  סדר היום: 

  
 ועדכון פרוטוקול 4מתוך וועדת כספים מספר  6יש לנו תיקון בסעיף דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: 

הקמת מבני חינוך בבינוי  – 1243הגדלת תב"ר " בסעיףבסכומים שהוצגו, מדובר בטעות  2.6.20מתאריך 
, להלן הסכומים "ממפעל הפיס לטובת רכישת ציוד וריהוט₪  98,037עצמי ת"ת גור והקצבת סך של 

  המתוקנים.
  

  :בש"ח מצב התב"ר העדכוןלפני 
    11,986786   סה"כ תקציב 

    9,089,807     הכנסות
   9,349,527     הוצאות

  
  לאחר העדכון מצ"ב התב"ר:

  12,084,823  סה"כ תקציב 
  9,089,807    הכנסות
   9,349,527    הוצאות

  
  נערכה הצבעה לאישור העלאת עדכון סעיף לאישור חוזר של המועצה: 
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  נמנעים      נגד          בעד

  
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  

 4בפרוטוקול ועדת כספים מספר  6החלטה: מועצת העיר מאשרת העלאת עדכון סעיף 
  בהתאם לאמור להלן: 2.6.20המליאה מתאריך ועדכון פרוטוקול 

  
הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור  – - 1243התקיימה הצבעה לאישור הגדלת תב"ר מספר 

  ממפעל הפיס לטובת רכישת ציוד וריהוט", כדלקמן:₪  98,037והקצבת סך של 
  

  לפני העדכון מצב התב"ר לאחר החלטה היה כדלקמן:
    11,986786   סה"כ תקציב 

    9,089,807     הכנסות
   9,349,527     הוצאות

  
  לאחר העדכון מצ"ב התב"ר:

  12,084,823  סה"כ תקציב 
  9,089,807    הכנסות
   9,349,527    הוצאות

  
הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת  – - 1243החלטה : מועצת העיר מאשרת את הגדלת תב"ר מספר 

  פיס לטובת רכישת ציוד וריהוט", כדלקמן:ממפעל ה₪  98,037גור והקצבת סך של 
  :₪ , מצ"ב התב"ר

  12,084,823  סה"כ תקציב 
  9,089,807    הכנסות
  9,349,527    הוצאות

  
  

  

  .31.5.20 מתאריך 5/2020' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  
  

  : הצבעה נערכה
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  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  

  

 מתאריך 5/2020' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
31.5.20.  

  
  
 בנספח המצורפת הטבלה לפי 19-23 לשנים הפיס מפעל של חומש תקציבי להקדמת המועצה אישור  .2

  .אלש"ח 18,818 של בסך 24.5.2020 מיום
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  
  

 מפעל ותכנית חומש במימון  חומש תקציבי הקדמת מאשרת העיר מועצת: החלטה
 18,818 של בסך 24.5.2020 מיום בנספח המצורפת הטבלה לפי 19-23 לשנים הפיס

  .אלש"ח
  
 לקראת הועברו חומרים( 25.3.20 מתאריך 2/2020  בארנונה הנחות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .3

 פטור למתן ליםוכל תנאים - 5/2019 הכלל המנהל חוזר ב"מצ). 19.5.20 מיום המניין מן שלא מליאה
  .הציבור לשירות מתנדב למוסד מארנונה

  
  : הצבעה נערכה
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  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  

 2/2020 מספר בארנונה הנחות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .25.3.2020 מתאריך

  
 לקראת הועברו חומרים( 26.5.2020 מתאריך 3/2020 בארנונה הנחות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .4

 מארנונה פטור מתןל וכללים תנאים - 5/2019 הכלל המנהל חוזר ב"מצ). 2.6.20 מיום המניין מן מליאה
  .הציבור לשירות מתנדב למוסד

  
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  
  

  
 מתאריך 3/2020 בארנונה הנחות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

26.5.20.  
  
  .10.6.20 מתאריך 1' מס חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .5
  

: נפלה טעות ברשימת משתתפי הוועדה מבקש שתבדקו את רשימת גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר
  הנוכחים בוועדה.   
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  .0.6.201 מתאריך 1 מס חינוך ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת :החלטה
                  

  
  
  
  

  !ננעלה הישיבה
  
  
  
  

          
____________________      _______________________  

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

              
  


