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  19.5.20מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  

  ברחבת העירייההתקיימה 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
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מועצהמר משה קווס, חבר 
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  מר אברהם ארנרייך, 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:
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  

  :על סדר היום
  

לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש], ולבקשת ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו  46לסעיף בהתאם  .1
המצ"ב, המועצה מתבקשת לקיים דיון חוזר בהצעה לסדר היום שנדחתה  במליאה טלפונית מתאריך 

פרוטוקול נשלח , 17.3.20 מתאריך 2 מספר כספים תוועד לפרוטוקול המועצה ועניינה אישור  - 29.3.20
  זה מכבר.

  
  .17.3.20 מתאריך 2 מספר כספים וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  

 , פרוטוקול נשלח זה מכבר.2.4.2020מתאריך  3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .2
  

  .2.4.20מתאריך  3: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר הצעת החלטה
  

לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש], ולבקשת ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו  46בהתאם לסעיף  .3
המצ"ב, המועצה מתבקשת לקיים דיון חוזר בהצעה לסדר היום שנדחתה במליאה טלפונית מתאריך 

 לתקופה ח"אלש 3,620 של בסך הכלכלית החברה עם הלוואה המועצה להסכם ועניינה אישור – 29.3.20
 תמשכן ל"החכ .1.1.21 פירעון תחילת. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים 180( שנה 15 של
 לטובת ר"תב לפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה מתן .המלווה לטובת 19 פלדה הנכס את

 הסכם. ב"מצ .ההלוואה
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לעמוד במכסה שמסתיימת, ככל בכדי  31/05/2020גגות החכ"ל חייבים להיות גמורים עד : דברי הסבר
 קילו על כל גג והמחיר שנקבל מחח"י ירד. 200שהמכסה תסתיים לא יהיה ניתן להתקין 

  
  
  

 ח"אלש 3,620 של בסך הכלכלית החברה עם : מועצת העיר מאשרת את הסכם ההלוואההצעת החלטה
 ל"החכ .1.1.21 פירעון תחילת. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים 180( שנה 15 של לתקופה
 ר"תב ולפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה מתן .המלווה לטובת 19 פלדה הנכס את תמשכן
  .ההלוואה לטובת

 

לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש], ולבקשת ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו,  46בהתאם לסעיף  .4
 29.3.20המועצה מתבקשת לקיים דיון חוזר בהצעה לסדר היום שנדחתה במליאה טלפונית מתאריך 

ועניינה אישור המועצה לעדכון תאריך מגבלת הגבייה להטלת ההיטל בחוקי העזר שיפורטו להלן 
  חוק העזר נשלח זה מכבר.. 01/01/2022המצ"ב, וזאת עד ל ו

  .2015חוק עזר לערד (סלילת רחובות) התשע"ה 
  .2015חוק עזר לערד (תיעול) התשע"ה 

  .2015חוק עזר לערד (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה 
  

על ידי  2015חוקי עזר סלילת כבישים ומדרכות, תיעול ושטחים פתוחים אושרו בשנת : דברי הסבר
 משרד הפנים ופורסמו ברשומות (מצ"ב).

  
 2019(חוק עזר שטחים פתוחים) או החל מינואר  2018כוללים מגבלת גביה. החל מינואר הנ"ל החוקים 

ישור של המליאה ושל אעזר טעונה הפי חוק עדכון תאריך מגבלת הגבייה על  .חוק עזר סלילה ותיעול)(–
  שר הפנים או מי מטעמו.

  
עד  דרש לאשר את הטלת ההיטל במליאהנ –מר את אופציית הגבייה המופיעה בחוקי העזר על מנת לש

  ., כאשר במועד זה תידרש המועצה לאישור נוסף01/01/2022
  

: מועצת העיר מאשרת את עדכון תאריך מגבלת הגבייה להטלת ההיטל בחוקי העזר הצעת החלטה
 . 01/01/2022שיפורטו להלן, וזאת עד ל 

  .2015רד (סלילת רחובות) התשע"ה חוק עזר לע
  .2015חוק עזר לערד (תיעול) התשע"ה 

  .2015חוק עזר לערד (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה 
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.3.3.2020מתאריך  2/2020אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מספר  .5
  

  . 3.3.2020מתאריך  2/2020: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת הקצאות מספר הצעת החלטה
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.25.3.20מתאריך  3/20אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מס'  .6
  

  .25.3.20מתאריך  3/20: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת הקצאות מס'  הצעת החלטה
  

 .11.5.2020מתאריך  4/2020ועדת הקצאות מס'  אישור המועצה לפרוטוקול .7
  

  .11.5.2020מתאריך  4/2020:  מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס' הצעת החלטה
  

  .2020 תמיכות – 2.4.20 מתאריך 3/2020' מס  תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .8
  

  .2.4.20 מתאריך 3/2020' מס תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

 

  .654264 – דמוקרטי קדם ספר בית בחשבון חתימה מורשי לשינוי המועצה אישור .9
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 מורשות ולפיכך, 031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :הן החתימה

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

  
  .654264 – דמוקרטי קדם ספר בית בחשבון חתימה מורשי : מועצת העיר מאשרת שינויהצעת החלטה

 מורשות ולפיכך, 031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :הן החתימה

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

  

  .662356 –בבית הספר הדמוקרטי  הורים בחשבון החתימה מורשי לשינוי העיר מועצת אישור .10
 מורשות ולפיכך, 031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום

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

  031481633 ז.ת – איפרגן הילה' גב – ס"ביה מזכירת
  

 – הורים בבית הספר הדמוקרטי  בחשבון החתימה מורשי מועצת העיר מאשרת שינויהצעת החלטה: 
662356.  
 מורשות ולפיכך,  031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום

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

  031481633 ז.ת – איפרגן הילה' גב – ס"ביה מזכירת
  

 , מצ"ב דוח הממונה.2019דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  .11

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.21.4.20אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  .12
  

 .21.4.20: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך הצעת החלטה
   

 , לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.25.3.20מתאריך  2/2020פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה  .13

 

  העירוני בתאגיד כדירקטור, האופוזיציה נציג, משה קווס מר המועצה חבר של למינויו המועצה אישור .14
  .מ"בע לערד הכלכלית החברה -
  

 כדירקטור משה קווס מר, המועצה חבר של מינויו את מאשר העיר מועצת מליאת :החלטה הצעת
  מ"בע לערד הכלכלית החברה - העירוני בתאגיד
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  19:09מועד תחילת הישיבה 
  
  
  

  סקירה ועדכון – עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

חולים פעילים וחמישה מבודדי בית.  5כרגע קיימים בערד  – בערד קורונהעדכון בנושא ה
מוסדות החינוך  ,חולים בסה"כ. אנחנו לקראת חזרה לשגרה 19בסיכום הכולל היו בערד 

ו' חזרו לפעילות מלאה וכן תלמידי התיכון בכיתות ז', י',  –הממלכתיים היסודיים,  כיתות א' 
מוסדות החינוך נערכו לקליטת הילדים והלימודים מתקיימים בהתאם להנחיות  י"א, י"ב.

  משרד הבריאות.
זו הזדמנות להודות לדודי אוחנונה מ"מ וסגן ראש העיר ולגרי עמל מנכ"ל העירייה, שהחליפו 

ו"ל ולאחר מכן תקופת הבידוד ודאגו לניהול העיר טיסה לחשבועות עקב ה 6 -אותי במשך כ
בתקופת משבר הקורונה, כל זאת מתקשר להתנהלות הכלכלית העירונית היעילה בחמש השנים 
האחרונות בזכותה עיריית ערד עומדת על הרגליים על אף המשבר ואפילו הצליחה להירתם 

  נו קורסים במשבר שכזה.לרכישת חבילות מזון לנזקקים. ללא איתנות כלכלית היי
     

בעקבות החלטת הממשלה, עיריית ערד תעניק הנחה ברמה שנתית  -תמיכת העירייה בעסקים
. סכום 2020לשנת , שהוגדרו בתקנות השנתית לעסקיםמחיוב הארנונה  25%בשיעור של 

 עיריית ערד העניקה פטורההנחה יהיה שווה ערך לחיוב של שלושה חודשים והנחה זו תינתן  
לעסקים מארנונה. יישום הפטור החל מחודש מאי עד יולי. במהלך ימי הבידוד הדגשנו את 

  החשיבות של הרכש המקומי לעידוד פעילות העסקים.
  

משבר הקורונה הדגיש עד כמה חשוב השימוש בטכנולוגיה ללמידה. השנה  – למידה מרחוק
נרתמו מחלקות האחרון  בשבועהחלטנו לאגם משאבים רבים על מנת לגשר על הפערים,  

מהמחשבים  חלק העירשפחות מלאישיים  מחשבים 90 -כהחינוך והרווחה למשימת חלוקת 
וחלקם במסגרת מחשבים)  50( חלקם ע"י הרשות  מחשבים),  14(  נתרמו ע"י מפעל אלביט

      מחשבים). 27לכל ילד (פרויקט מחשב 
  

לקו אלפי שבועות חו 8 -במהלך הימים מאז תחילת מגפת הקורונה ובמשך כ – חלוקת מזון
מנות מזון בעיר. על משימת החלוקה פיקד מנהל יחידת המתנדבים חננאל מגד בשיתוף עם סגן 

  ראש העיר אלכסי ספוז'ניקוב  אליהם נרתמו תושבי העיר.
  י ספוז'ניקוב.ולאלכסימגד אני רוצה להודות לחננאל 

  
בתנאים כמעט בלתי אפשריים של התפרצות מחלת   - ת הנסיעה לגיוס תרומותדיווח אודו

הקורונה עם תחילת נסיעתנו לארה"ב , צלחנו לגייס ולחזור עם למעלה ממיליון דולר משתי 
 –בניית המפעל המוגן פרויקט לוקרנות  אשר תרמו לתמיכה בפרויקט ההייטק (ק"קלטק) 

נסיים את פרויקט  2021שנת  מהלךפרויקט שהתעכב בגלל מחסור בתקציבים. אני מקווה שב
  בניית המפעל המוגן. 

  
שיפוץ נו עומדים לקראת סיום בניית מרכז הגיל הרך, א -  עדכון בהתקדמות פרויקטים

. עם שיקום גינות הבטון בשכונה  שפפ"ים ממשיךהפיילוט ואבישור, וביה"ס בטוריון רקונסה
מדובר בשיפור מבני ציבור עירוניים משמעותיים הכלולים בתכנית ההתחדשות העירונית 
והתאפשרו הודות לכספים שהגיעו מקק"ל, המשרד להגנת הסביבה וכספים מקומיים שהרשות 

  השקיעה.
  

 .חבר המועצה מ אברהם ארנרייך הגיע והצטרף לדיוני מועצת העיר 19:18 •
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שאדאג להציגו  שיפוץ אולם אורוןיימים שני פרויקטים חדשים באופק : ק - פרויקטים חדשים 
 פיתוח טיילת – ופרויקט טיילת סף המדברבמליאת מועצת העיר לאחר השלמת ההדמיות 

   .נופית לאורך רצועת בתי המלון
  

  סדר היום: 
    

 ניסן ד"עו העיר ראש ולבקשת], חדש נוסח[ העיריות לפקודת השניה לתוספת 46 לסעיף בהתאם .1
 במליאה  שנדחתה היום לסדר בהצעה חוזר דיון לקיים מתבקשת המועצה, ב"המצ חמו בן

 מתאריך 2 מספר ספיםכ וועדת לפרוטוקול המועצה אישור ועניינה  - 29.3.20 מתאריך טלפונית
  .מכבר זה נשלח פרוטוקול, 17.3.20

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
        משה קווס        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכסי
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  

  

 מתאריך 2 מספר כספים וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
17.3.20.  

  

  .מכבר זה נשלח פרוטוקול, 2.4.2020 מתאריך 3 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .2
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
        משה קווס        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכסי
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  

  

 מתאריך 3 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
2.4.20.  

  
 ניסן ד"עו העיר ראש ולבקשת], חדש נוסח[ העיריות לפקודת השניה לתוספת 46 לסעיף בהתאם  .3

 במליאה שנדחתה היום לסדר בהצעה חוזר דיון לקיים מתבקשת המועצה, ב"המצ חמו בן
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 בסך הכלכלית החברה עם הלוואה להסכם המועצה אישור ועניינה – 29.3.20 מתאריך טלפונית
. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים 180( שנה 15 של לתקופה ח"אלש 3,620 של

 כפוף ההלוואה מתן. המלווה לטובת 19 פלדה הנכס את תמשכן ל"החכ. 1.1.21 פירעון תחילת
  .הסכם ב"מצ. ההלוואה לטובת ר"תב לפתיחת הפנים משרד לאישור

  
 לעמוד בכדי 31/05/2020 עד גמורים להיות חייבים ל"החכ גגותהסדרות חשמל ל: הסבר דברי

 והמחיר גג כל על קילו 200 להתקין ניתן יהיה לא תסתיים שהמכסה ככל, שמסתיימת במכסה
  .ירד י"מחח שנקבל

  
ת פרויקט החלפת גגות ומבצעוהעירייה : החברה הכלכלית מ"מ וסגן רה"ע, דודי אוחנונה

לוואה לצורך הפרויקט. ההחלטה כבר נלקחה ה ₪,מיליון  6 -ולאריים בעלות של כסבגגות 
לבצע את הפרויקט באמצעות החברה הכלכלית התקבלה במטרה לחסוך את המע"מ. ייצור 

מעלויות החשמל של העירייה. מאחר שמדובר בפרויקט  החשמל מהגגות הסולאריים יקוזז
  כלכלי, החברה הכלכלית מקדמת אותו.

  
  : מה הצפי לחיסכון בשנה?משה קווס, חבר מועצה

  
תרון כפול שנים אך הי 8-9: הפרויקט יחזיר את ההשקעה בתום מ"מ וסגן רה"עדודי אוחנונה, 

לים סולאריים וחיסכון כספי פאנגגות תקינים והתקנת מצד אחד החלפת גגות מאסבסט ל
  לעירייה בעלויות חשמל מאידך.

   
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווסמשה   
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  

 של בסך הכלכלית החברה עם ההלוואה הסכם את מאשרת העיר מועצת: החלטה
 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים 180( שנה 15 של לתקופה ח"אלש 3,620

 מתן. המלווה לטובת 19 פלדה הנכס את תמשכן ל"החכ. 1.1.21 פירעון תחילת. אחוז
  .ההלוואה לטובת ר"תב ולפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה

  
 ניסן ד"עו העיר ראש ולבקשת], חדש נוסח[ העיריות לפקודת השניה לתוספת 46 לסעיף בהתאם  .4

 טלפונית במליאה שנדחתה היום לסדר בהצעה חוזר דיון לקיים מתבקשת המועצה, חמו בן
 בחוקי ההיטל להטלת הגבייה מגבלת תאריך לעדכון המועצה אישור ועניינה 29.3.20 מתאריך

  . מכבר זה נשלח העזר חוק. 01/01/2022 ל עד וזאת, ב"והמצ להלן שיפורטו העזר
  .2015 ה"התשע) רחובות סלילת( לערד עזר חוק
  .2015 ה"התשע) תיעול( לערד עזר חוק
  .2015 ה"התשע) פתוחים ציבוריים שטחים( לערד עזר חוק
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 על 2015 בשנת אושרו פתוחים ושטחים תיעול, ומדרכות כבישים סלילת עזר חוקי: הסבר דברי
  ).ב"מצ( ברשומות ופורסמו הפנים משרד ידי

  
 החל או) פתוחים שטחים עזר חוק( 2018 מינואר החל. גביה מגבלת כוללים ל"הנ החוקים
 טעונה עזרה חוק פי על הגבייה מגבלת תאריך עדכון). ותיעול סלילה עזר חוק(– 2019 מינואר
  .מטעמו מי או הפנים שר ושל המליאה של אישור

  
 ההיטל הטלת את לאשר נדרש – העזר בחוקי המופיעה הגבייה אופציית את לשמר מנת על

  .נוסף לאישור המועצה תידרש זה במועד כאשר, 01/01/2022 עד במליאה
  

תוקף החוק : קיימים מספר חוקי עזר שכוללים מגבלת גבייה, רינה יוסף, גזברית העירייה
. לאחר אישור מועצת גבייהה תם תוקףהמאפשר לגבות היטלים מוגבל, מדובר בחוקי עזר ש

העיר יועבר החוק לאישור משרד הפנים כמתבקש. אישור החוק מתחדש בכל חמש שנים, 
  המליאה מתבקשת לאשר הארכה למגבלת הגבייה.

  
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  

 בחוקי ההיטל להטלת הגבייה מגבלת תאריך עדכון את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .01/01/2022 ל עד וזאת, להלן שיפורטו העזר

  .2015 ה"התשע) רחובות סלילת( לערד עזר חוק
  .2015 ה"התשע) תיעול( לערד עזר חוק

  .2015 ה"התשע) פתוחים ציבוריים שטחים( לערד עזר חוק
  
  
  
  
  .הפרוטוקול ב"מצ, 3.3.2020 מתאריך 2/2020 מספר הקצאות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור. 5
  
  
  

  : הצבעה נערכה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  

 2/2020 מספר הקצאות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .3.3.2020 מתאריך

  
  
  
  
  .הפרוטוקול ב"מצ, 25.3.20 מתאריך 3/20' מס הקצאות וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .6
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          שטרלינגפלורי 

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  
  
  

 מתאריך 3/20' מס הקצאות וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
25.3.20.  

  
  .11.5.2020 מתאריך 4/2020' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .7
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  
  
  

 מתאריך 4/2020' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
11.5.2020.  

  
  .2020 תתמיכו – 2.4.20 מתאריך 3/2020' מס  תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .8
  

  החילוץ?: מדוע נדרש לזמן לשימוע את איחוד והצלה ואת יחידת ברוך שלסר, חבר מועצה  
  

: קיבלנו דיווח של איחוד והצלה על פיו הם השקיעו בערד דודי אוחנונה, מ"מ וסגן רה"ע
 19אלש"ח ויחידת החילוץ טוענת שעשתה את כל הפעילות בהיקף של  900 2019במהלך שנת 

  אלש"ח ולכן זומנו איחוד והצלה על מנת להסביר איפה הושקעו הכספים.
  

קיימת בעיה נוספת בכמות המתנדבים. מספר המתנדבים בין : עו"ד חיים שימן, יועמ"ש
העמותות הוא כזה שנדרשות הבהרות מהם. עם קבלת הסבר מהם בשימוע נוכל לאמוד את 

  הסכומים לחלוקת התמיכות.
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
        משה קווס        חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכסי
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 מתאריך 3/2020' מס תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
2.4.20.  

  
  .654264 – דמוקרטי קדם ספר בית בחשבון חתימה מורשי לשינוי המועצה אישור  .9

 ולפיכך, 031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :הן החתימה מורשות
   022917611 ז.ת – איילת שרגאי קלכמן' הגב – ס"ביה מנהלת

  031481633 ז.ת – איפרגן הילה' גב – ס"ביה מזכירת
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  

 קדם ספר בית בחשבון חתימה מורשי שינוי מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .654264 – דמוקרטי

 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :הן החתימה מורשות ולפיכך, 031481633

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

  
  .662356 – הדמוקרטי הספר בבית הורים בחשבון החתימה מורשי לשינוי העיר מועצת אישור  .10

 ימורש ולפיכך, 031481633 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :םה החתימה

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

  נציג/ת ועד הורים (שמם יועבר לאישור המליאה הבאה)   
  

 בבית הורים בחשבון החתימה מורשי שינוי מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .662356 –  הדמוקרטי הספר

 ז.ת איפרגן הילה' גב תמונה 056749567 ז.ת יפרח אילנה' גב במקום
  :םה החתימה ימורש ולפיכך,  031481633

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

  נציג/ת ועד הורים (שמם יועבר לאישור המליאה הבאה).
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  .הממונה דוח ב"מצ, 2019 לשנת הציבור תלונות על הממונה בדוח דיון  .11
    

הממונה על תלונות הציבור לשנת : בהסתכלות על סיכום דוח עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
נראה כי בגדול הציבור מרוצה. היחס בין תלונות מוצדקות ללא מוצדקות מראה שהארגון  2019

  פועל בהתאם לנהלים וכי הרבה פעמים תושב לא מבין את חובת הפעולה של הרשות.
   

  .הפרוטוקול ב"מצ, 21.4.20 מתאריך הסביבה לאיכות הוועדה לפרוטוקול המועצה אישור  .12
    

. משרדG-5 -: חשוב לי להבהיר לכם את הסערה סביב נושא העו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
התקשורת טרם אישר פריסת אנטנות , אין זוכים במכרז ובטח שאין כל פריסה. בימים אלה   

מתקיים קמפיין ארצי נגד הטכנולוגיה הזו אך מכאן ועד למצב בו נפרסות אנטנות בשטח 

 יהיה זה רק לאחר דיון   G-5המרחק הוא עצום. והיה ותתבקש פריסת אנטנות בטכנולוגיית 
  ובנייה בראשותה אני עומד. לתכנוןהמקומית בוועדה 

  
    

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  

 מתאריך הסביבה לאיכות הוועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
21.4.20.  

   
  .הפרוטוקול ב"מצ! לידיעה, 25.3.20 מתאריך 2/2020 בארנונה הנחות ועדת פרוטוקול  .13

  

 בתאגיד כדירקטור, האופוזיציה נציג, קווס משה מר המועצה חבר של למינויו המועצה אישור .14
  .מ"בע לערד הכלכלית החברה -  העירוני

  
חלקנו את נציגות : במליאה החגיגית הראשונה לקדנציה זו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן רה"ע

הדירקטוריון בהתאם למפתח סיעתי ורק לאחר מכן הועבר ע"י סיעת ח"י שמו של משה קווס 
שמו של משה קווס כדין כנציג הסיעה בדירקטוריון. משרד הפנים פנה אלינו בבקשה לאשר את 

  בהצבעה במליאה
  

  : הצבעה נערכה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          סיוון כהן אביטן
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס  
  ברוך שלסר  

  יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  
  

 קווס משה מר, המועצה חבר של מינויו את מאשר העיר מועצת מליאת: החלטה
  מ"בע לערד הכלכלית החברה - העירוני בתאגיד כדירקטור

  
  
  

אני מבקש להודות לסגן ראש העירייה גבריאל ריזינשוילי על פרויקט  – עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  פרויקט שהוביל במהלך תקופת הקורונה. –חלוקת המסכות לקשישים בעיר 

תודה נוספת מועברת למרינה גלייזר ולעובדי העירייה שהיו שותפים להכנת וארגון מליאת המועצה 
    היום בהתאם לנהלים שהוכתבו לנו בשל הקורונה בתנאי מזג אויר קיצוניים.  

                
  
  
  

  הישיבה ננעלה!
  
  

          
____________________      _______________________  

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

              
  

  
                


