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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  2.6.20מתאריך  20204.פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין 
  

  נט גב בחברה הכלכליתהתקיימה באולם 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

  מר טל צחי, חבר מועצה
  מר דורון אורגיל, חבר מועצה

  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
  מר משה קווס, חבר מועצה

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

  
  

  נוכחים:
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
  גב' נטלי זילחה, מנהל מחלקת גבייה

  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  

   חסרים:
  זינשוילי, סגן ראש העירימר גבריאל ר

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

  
  

  :היוםעל סדר   
  

מתאריך ) 2021ו ארנונה לשנת צ - 3(למעט דיון בסעיף  4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
 .פרוטוקול נשלח זה מכבר, 14.5.20

  
צו  - 3(למעט דיון בסעיף  4מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר הצעת החלטה: 

  .14.5.20מתאריך  ) 2021ארנונה לשנת 
  

  .662356 –בבית הספר הדמוקרטי  הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .2
  058026113מר אלון סגל ת.ז   –נציג הורים  :מורשה החתימה ולפיכך

  
  .662356 – הורים בבית הספר הדמוקרטי  מועצת העיר מאשרת עדכון נציגהצעת החלטה: 

  הם:  מורשי החתימה ולפיכך
   022917611ת.ז  –הגב' איילת קלכמן שרגאי איילת  –מנהלת ביה"ס 

  031481633הגב' הילה איפרגן ת.ז  –מזכירת ביה"ס 
  .058026113נציג ההורים מר אלון סגל ת.ז 

  

  763-408174 טללים הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשהוספת ל העיר מועצת אישור .3
  .039282678ת.ז  –גב' הדסה דלטרוף   – הוריםה תנציג
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9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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   טללים הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשאת  מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 763-408174

   024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס 
  056013550ת.ז  –גב' אילנה ריימונד  –מזכירת ביה"ס 

  . 039282678 ז.ת – דלטרוף הדסה' גב  – הוריםה נציגת
  

   408956 חלמיש הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .4
  .037194966 ז.ת – מר אלי סרקוסטי  – הורים נציגולפיכך 

  
 408956 חלמיש הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורש את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  ולפיכך מורשי החתימה הם:  –
   023752439ת.ז  –גב' אילנה רוז  –מנהלת ביה"ס 

  056749567ת.ז  –גב' אילנה יפרח  –מנהלנית 
  .037194966 ז.ת – סרקוסטי אלי מר  – הוריםה נציג

  

   580597לבאות  הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .5
  .025415134 ז.ת – חגי חורב מר  – הוריםה נציגולפיכך 

  
 לבאות הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת  את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  ולפיכך מורשי החתימה הם: 580597
   028107662גב' סימה ברון ת.ז  –מנהלת ביה"ס 

   046222758גב' דפנה סרקוסטי ת.ז  –מנהלנית 
  .025415134 ז.ת – חורב חגי מר  – הוריםה נציג

  

  79413אבישור  הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .6
  .025217258 ז.ת – ארז מויאל מר  – הוריםה נציגולפיכך 

  
 79413 אבישור הספר בבית הורים בחשבון החתימה ימורש את מאשרת העיר מועצת :החלטה הצעת

  ולפיכך מורשי החתימה הם:  –
   024547457ת.ז  –גב' מירי קידר  –מנהלת ביה"ס 

  039049671ת.ז  –גב' מירית אלדי  –מנהלנית 
  .025217258 ז.ת – מויאל ארז מר  – הוריםה נציג

  

  54576/88אור מנחם בנים  הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשהוספת ל העיר מועצת אישור .7
  .304894983 ז.ת – גב' אסתר צייטלין  – הוריםה תנציגולפיכך 

  
 בנים מנחם אור הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורש את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 54576/88
   031716079מר יניב לאיליאב ת.ז  –מנהל ביה"ס 

  025333329מר דוד טירנואר ת.ז  –סגן מנהל בית הספר 
  .304894983 ז.ת – צייטלין אסתר' גב  – הוריםה נציגת

  

   409928עופרים  –יעלים  הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשיהוספת ל העיר מועצת אישור .8
  .040463317 ז.ת – אורית פריינטה ' גב  – הוריםה נציגתולפיכך 

  
 – יעלים הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשי את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  ולפיכך מורשי החתימה הם: 409928 עופרים
   027734391גב' סיגלית שריקי ת.ז  –מנהלת ביה"ס 

   058343757גב' ניצה שאבי ת.ז  –מנהלנית 
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  .040463317 ז.ת –  פריינטה אורית' גב  – הוריםה ציגתנ
  
  

 .בחשבון פעילות אי עקב ,שבע באר סניף מרכנתיל בבנק 221015 מס חשבון סגירתהמועצה ל אישור .9

  
 עקב ,שבע באר סניף מרכנתיל בבנק 221015 מס חשבון סגירת: מועצת העיר מאשרת  החלטההצעת 

  .בחשבון פעילות אי
  
  

 , לידיעה ! מצ"ב הפרוטוקול.26.5.20מתאריך  3/2020פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  .10
   

  
  19:03מועד תחילת הישיבה  

  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
          

שנים נכנסתי לראשונה לתפקיד ראש העיר, אפשר להגיד  5שנים לתפקיד בדיוק היום לפני  5היום אני חוגג 
ה אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לצוות שמלווה אותי לאורך הדרך לדודי אוחנונה שהיום סגרתי קדנציה שלמ

ן כסגן רה"ע המ"מ וסגן ראש העירייה לאלי מצליח שהיה סגן רה"ע בקדנציה הקודמת לאלכסי ספוז'ניקוב שמכ
וגם לחדשים. בסה"כ כשאני מסתכל  בקדנציה הקודמתבקדנציה הנוכחית, לגבריאל שלא נמצא, לחברי המועצה 

, על חמש השנים האחרונות, מה היתה נקודת היציאה לדרך ואיפה שאנחנו היום מבחינה כלכלית, דמוגרפית
יקושים גבוהים בשנה ויש  20 -מעלה מתנופת הבניה בשנים האחרונות אחרי שהייתה תקופת בצורת בבניה ל

חוסן , אנחנו יכולים הפיתוח ומההיצע, אנחנו רואים גם מה קורה מבחינת מחירי הדיור, היה שיפור בתחום ה
  להיות גאים על מה שעשינו עד עכשיו ויש עוד הרבה מה לעשות. 

יחידות דיור חדשות  300ל משפחות אנשי הקבע שהגיעו לפה וכבר חתמו על חוזים, ע 70אנחנו מסתכלים על 
שאנחנו בונים בשכונת יהושפט, בסה"כ יש לנו עוד מה לעשות בהמשך הדרך, אבל אנחנו בכיוון הנכון. תודה 

  לכולם על העשייה ולמועצת העיר על אישוריה לקידום העיר.  
  

  עדכון מצב  – קורונה
מקרים של חולי קורונה  19בערד סה"כ אותרו . שנמצאים בבידוד אנחנו עומדים על שני חולים פעילים

חזרה  החינוך מערכת מאובחנים, קיימים עדכוני נוכחות (היכן הסתובבו), עדיין לא ידוע בוודאות היכן נדבקו.
על כללי התו  קפדהכולה לשגרה גם גני הילדים וגם בתי הספר של הממלכתי ובמוסדות חינוך אלה קיימת ה

ידוע שמערכת החינוך של המוכר שאינו רשמי  .עובדתית הנגיף יישאר פה, הקורונה לא תעלם, שניתן ככלהסגול 
טרם חזרו לשגרת עבודה מלאה. מטרתנו לייצר שגרה ולחזור לפעילות מלאה ולקבל החלטה איך לייצר שגרה 

  החדשה.במציאות במהלך שנת הלימודים הנוכחית ועל איך מקיימים שגרה בשנת הלימודים  ולחזור לפעילות
   

  רואה  מוקד+  אבטחה התקנת מצלמותפרויקט 
  מצלמות שיפרסו ברחבי 200 -מעלה מאנו בעיצומו של פרויקט להתקנת מצלמות  ברחבי העיר במסגרתו יותקנו ל

. זו הזדמנות להתייחס התחלנו בכיכר הפסטיבל וכיכר הטרמינל כחלק מחיזוק מערך השיטור העירוני העיר

, שידור  G5כל קשר לא במישרין ולא בעקיפין לטכנולוגייתשאין יש ולהדג לנושא שהוצף בתקשורת בימים אלה 

אין כל שאבקש להבהיר  ,G5. ואם כבר עסקנו בטכנולוגיית WI- FI טכנולוגייתהמצלמות למוקד הרואה יהיה ב
 ,, אמנם קיימים מכרזים באוויר שהמדינה הוציאה, הפרויקט עדיין לא יצא לדרךפריסה של הטכנולוגיה בישראל

כל בקשה להתקנה תעבור כשזה יהיה רלוונטי עבור ערד משרד התקשורת, מנכ"ל אך בהתאם לסיכום עם 
ושם כל אחד יוכל להביע ועדה ציבורית פתוחה, יש מקום להתנגדויות  –לאישור ועדת התכנון והבניה המקומית 

  זו  בשורה התחתונה אין שום קשר בין מה שנפרס בעיר לטכנולוגיה את הסתייגויותיו.
  

    תיירות
עלינו לגבש אסטרטגיית יציאה אנחנו מנסים לחזור לשגרה ו. במהלך חג השבועות הצימרים היו מלאים

  בהתאם להנחיות. מהמשבר, עלינו לסייע לתיירנים לעמוד על הרגליים
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   התייעלות אנרגטית
היכל הפיס וגג אורט המצטרפים גג על אנחנו ממשיכים בפרויקט התייעלות אנרגטית עם עוד שני גגות סולאריים 

לשישה גגות קיימים שבסופו של דבר החזון של עצמאות אנרגטית לאפס את חשבון החשמל של עיריית ערד כל 
   חסכונית. זה מתחבר לחזון ההתייעלות בצריכת החשמל, החלפת תאורת הרחובות בתאורת לד

  
  משפטיים נושאים עדכון

הערעור של הוועדה המקומית למחוזי על התקנת  ,העירייה מגיע לו שאפואני רוצה לפרגן ליועץ המשפטי של 
בלוני הגז התקבל וקבע שהחלטת השלום על ביטול כתבי האישום כנגד תושבי העיר שגוי, הוחלט להחזיר את 
הנושאים לדיון חוזר. הסכנה לציבור היא נר לרגלינו לכל אחד יש את הזכות לבחור אם הוא מחובר לגז טבעי, 

ר או בלון ולקבל היתר התקנה/ היתר בניה דרך הוועדה המקומית וכך תתבצע ההתקנה במקומות המותרים. צוב
הגז הטבעי. אנחנו שוקדים על מחירי ויתן הוזיל משמעותית את ימחיר הגז הטבעי אחרי החיבור למאגר ל

ק כפי על פי התכנון ובכל שכונה חדשה שתיבנה בעיר תונח תשתית גז טבעי בדיותשתית קיימת לכל שכונה, 
  המקורי כאשר הוקמה העיר.

  
המצב המשפטי כרגע הוא שמדינת ישראל באמצעות : ברירנושא בשבוע הבא אמור להתקיים דיון בג"צ ב

פרקליטות המדינה לא ענתה לבג"ץ שהגישה העירייה מזה כשנה. הבג"ץ הוגש כנגד מוסדות התכנון, משרד 
עניין. מדובר בעתירה בה נאמרה אמירה חשובה "בריאות הציבור היא הבריאות  שמייצגים את מדינת ישראל ב

שיקול חשוב בפרויקטים ממשלתיים ובתשתיות ציבוריות" ביהמ"ש דרש מהמדינה שאלה פשוטה ולא נענה, 
ביהמ"ש קצה נפשו והחליט לקיים דיון ללא תגובת המדינה, עלינו לקבל תשובות ממדינת ישראל איך הליך 

הדברים לא ברורים. אנחנו דורשים שקיפות, וודאות ושהדיונים יתקיימו בהליכים הנכונים, התכנון מתקדם כש
יש החלטת שרים שלא קוימה של שר הבריאות ושר להג"ס ליצמן ואבי גבאי, אשר הסכימו על קיום תסקיר 

הליך אז איך  ותמקוימהחלטות שהממשלה קיבלה לא אם בריאותי ובחינת חלופות, מה שלא קוים. שאלנו 
יצא מכרז למתכננים כשלכאורה לא היו אמורים  . לכן נגיע לדיון ונראה איך מתקדמים.?התכנון יכול להמשיך

  לקדם את זה בכלל, הרבה שאלות מעט מאוד תשובות. 
  
  

  :סדר היום
  

מתאריך ) 2021ו ארנונה לשנת צ - 3(למעט דיון בסעיף  4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
14.5.20. 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  
  

(למעט דיון בסעיף  4החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 
  .14.5.20)  מתאריך 2021ו ארנונה לשנת צ - 3
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 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  .662356 –בבית הספר הדמוקרטי  הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .2
  058026113מר אלון סגל ת.ז   –נציג הורים  :מורשה החתימה ולפיכך

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

  .662356 – הורים בבית הספר הדמוקרטי  החלטה: מועצת העיר מאשרת עדכון נציג
  הם: מורשי החתימה ולפיכך

  022917611ת.ז  –הגב' איילת קלכמן שרגאי איילת  –מנהלת ביה"ס 
  031481633הגב' הילה איפרגן ת.ז  –מזכירת ביה"ס 

  .058026113נציג ההורים מר אלון סגל ת.ז 
  

  763-408174 טללים הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשהוספת ל העיר מועצת אישור .3
  .039282678ת.ז  –גב' הדסה דלטרוף   – הוריםה תנציג

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  
  
  
  

 הספר בבית הורים בחשבון החתימה את מורשת מאשרת העיר מועצת: החלטה
  טללים

  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 763-408174
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  024544710ת.ז  –מר זאב אלבו  –מנהל ביה"ס 
  056013550ת.ז  –גב' אילנה ריימונד  –מזכירת ביה"ס 

  .039282678 ז.ת – דלטרוף הדסה' גב  – ההורים נציגת
  

   408956 חלמיש הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .4
  .037194966 ז.ת – מר אלי סרקוסטי  – הורים נציגולפיכך 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

 הספר בבית הורים בחשבון החתימה מורשה את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 408956 חלמיש

  023752439ת.ז  –גב' אילנה רוז  –מנהלת ביה"ס 
  056749567ת.ז  –גב' אילנה יפרח  –מנהלנית 

  .037194966 ז.ת – סרקוסטי אלי מר  – ההורים נציג
  

   580597לבאות  הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .5
  .025415134 ז.ת – חגי חורב מר  – הוריםה נציגולפיכך 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

 בבית הורים בחשבון החתימה הוספת מורשה את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ולפיכך מורשי החתימה הם: 580597 לבאות הספר

  028107662גב' סימה ברון ת.ז  –מנהלת ביה"ס 
  046222758גב' דפנה סרקוסטי ת.ז  –מנהלנית 

  .025415134 ז.ת – חורב חגי מר  – ההורים נציג
  

  79413אבישור  הספר בבית הורים בחשבון החתימה המורשהוספת ל העיר מועצת אישור .6
  .025217258 ז.ת – ארז מויאל מר  – הוריםה נציגולפיכך 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

 הספר בבית הורים בחשבון החתימה מורשי את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 79413 אבישור

  024547457ת.ז  –גב' מירי קידר  –מנהלת ביה"ס 
  039049671ת.ז  –גב' מירית אלדי  –מנהלנית 

  .025217258 ז.ת – מויאל ארז מר  – ההורים נציג
  

  54576/88אור מנחם בנים  הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשהוספת ל העיר מועצת אישור .7
  .304894983 ז.ת – גב' אסתר צייטלין  – הוריםה תנציגולפיכך 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

 אור הספר בבית הורים בחשבון החתימה מורשת את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ולפיכך מורשי החתימה הם: – 54576/88 בנים מנחם

  031716079מר יניב לאיליאב ת.ז  –מנהל ביה"ס 
  025333329מר דוד טירנואר ת.ז  –סגן מנהל בית הספר 

  .304894983 ז.ת – צייטלין אסתר' גב  – ההורים נציגת
 

   409928עופרים  –יעלים  הספר בבית הורים בחשבון החתימה תמורשיהוספת ל העיר מועצת אישור .8
  .040463317 ז.ת – אורית פריינטה ' גב  – הוריםה נציגתולפיכך 

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

 הספר בבית הורים בחשבון החתימה מורשית את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ולפיכך מורשי החתימה הם: 409928 עופרים – יעלים

  027734391גב' סיגלית שריקי ת.ז  –מנהלת ביה"ס 
  058343757גב' ניצה שאבי ת.ז  –מנהלנית 

  .040463317 ז.ת –  פריינטה אורית' גב  – ההורים נציגת
  

 .בחשבון פעילות אי עקב ,שבע באר סניף מרכנתיל בבנק 221015 מס חשבון סגירתהמועצה ל אישור .9

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  שטרלינג פלורי

    צחי טל
          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון

  שמילה עוזי
  גיטיס דיאנה

  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק



  
 

9  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

 באר סניף מרכנתיל בבנק 221015 מס חשבון החלטה : מועצת העיר מאשרת סגירת
  בחשבון. פעילות אי עקב שבע,

  
  

 , לידיעה ! מצ"ב הפרוטוקול.26.5.20מתאריך  3/2020פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  .10

   
  
  
  

  
  

  הישיבה ננעלה!
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
____________________      _______________________  

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

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                


