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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין  3.2020מתאריך 3.3.20
ישיבת המועצה התקיימה באולם נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
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
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה למינויו של מר גרי עמל לתפקיד מ"מ לראש הרשות  -עו"ד ניסן בן חמו במליאת רשות
ניקוז וכמ"מ ליו"ר ועדת מכרזים של רשות ניקוז.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר גרי עמל לתפקיד מ"מ לראש הרשות  -עו"ד ניסן
בן חמו במליאת רשות ניקוז וכמ"מ ליו"ר ועדת מכרזים של רשות ניקוז.
 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  1/20מתאריך  ,10.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  1/20מתאריך .10.2.20
 .3עיריית ערד מעוניינת להאציל לאשכול נגב מזרחי את כל הסמכויות הנתונות לה מכוח סעיף 7ג 6לחוק
רישוי עסקים ,תשכ"ח –  1968להקמת מרכז שירות משותף .אצילת הסמכויות לא תשחרר את הרשות
המקומית מחובותיה וזכויותיה בעניין האמור.
לשם כך נדרש אישור המועצה להאצלת סמכויות הרשות במתכונת שפורטה לעיל לאשכול ,לשם ביצוע
תפקידיו בתחום הקמת מרכז שרות משותף.
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הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות הרשות לאשכול נגב מזרחי מכוח סעיף 7ג6
"מרכז שרות משותף" )תיקון מס'  (34תשע"ח  2018 -לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968לשם ביצוע
תפקידיו בתחום הקמת מרכז שרות משותף.
 .4אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה עם תורמים
פוטנציאליים בארה"ב.
מועד יציאה  ,4.3.20מועד חזרה 25.3.20
22
ימי שהייה:
 3,100דולר
עלות טיסה :
 1,940דולר
עלות מלונות :
 390דולר
עלות רכב שכור:
 137דולר
עלות ביטוח:
 1,782דולר
עלות אשל:
)תעריף קצובה שהייה ליום .($81
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את נסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה
עם תורמים פוטנציאליים בארה"ב .
מועד יציאה  ,4.3.20מועד חזרה 25.3.20
22
ימי שהייה:
 3,100דולר
עלות טיסה :
 1,940דולר
עלות מלונות :
 390דולר
עלות רכב שכור:
 137דולר
עלות ביטוח:
 1,782דולר
עלות אשל:
)תעריף קצובה שהייה ליום .($81
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך  ,16.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מתאריך .16.2.20
 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמרור מספר  1/2020מיום  ,25.2.2020מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמרור מספר  1/2020מיום .25.2.2020
 .7אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  1מתאריך  .18.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  1מתאריך .18.2.20
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 .8אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מספר  1מתאריך  ,18.2.20מצ"ב
הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מספר 1
מתאריך .18.2.20
 .9אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך  ,18.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך .18.2.20

מועד תחילת הישיבה 19:02
עו"ד ניסן בן חמו -ראש העירייה – סקירה ועדכון.
 .1בחירות ארציות :אתמול התקיימה מערכת הבחירות השלישית ,אני כולי תקווה שהפעם תקום
ממשלה .ראשי הרשויות נפגשו עם יו"ר השלטון המקומי  -חיים ביבס וההחלטה שהתקבלה בישיבה
זו הייתה שאם יהיה ניסיון להביא את המדינה לבחירות רביעיות תהיה השבתה כללית של כלל
הרשויות המקומיות .ממשלת מעבר היא קטסטרופה לרשויות ,אנחנו כשלטון מקומי צריכים לדחוף
לכך שתקום ממשלה שיאושר תקציב ,אסור לשכוח אנחנו לקראת סיום הרבעון הראשון לשנת 2020
בלי תקציב ומתנהלים באחד חלקי שתיים עשרה תקציב לחודש .הפגיעה כבר מחלחלת ברווחה,
במרכז צעירים ,בחינוך ,קייטנות ועוד .אנחנו סופגים את התלונות מצד התושבים ומבחינתנו זו
אחריות שלנו לזעוק כלפי מעלה "מספיק ,אנחנו פה בשטח צריכים לתת את השירות" וזה מה
שהתושבים מצפים מאתנו ,למרבית הרשויות הנזק מצטבר והקריאה היא לכולם ,להמשיך ולנסות
לייצר ממשלה שתאשר תקציב.
אני גאה בתושבים ,אני חושב שהיה יום בחירות שהתנהל בצורה טובה ,היה צריך לראות את הפעילים
מכל המפלגות ,מדברים כאילו כולם מפלגה אחת גדולה ואני חושב שלעיר שלנו זו תעודת כבוד ,ראיתי
גם מה קרה במקומות אחרים ,זה שהתושבים שלנו יודעים לקחת את הדברים בפרופורציה מבלי
לשכוח שביום למחרת צריך להמשיך ולעבוד ביחד.
 .2פרויקט מעבר צה"ל – ההרשמה נסגרה עם  65משפחות שנרשמו לפרויקט שכלל שיווק של 70
יחידות .יש היענות מכובדת ,מדובר בנרשמים מתוך הצבא ,מחציתם תושבי ערד שזכאים והיתר
משפחות זכאים ממקומות אחרים ,יתרת המגרשים ישווקו לשירות הביטחון הכללי של משרד
הביטחון.
 .3תכנית מתאר כוללנית – אנחנו בעיצומה של התכנית אחרי שיתוף הציבור הראשון אליו הגיעו נציגים
מכל הקהילות .התהליך ייקבע את העתיד התכנוני של העיר לשנים הבאות ,מה שיפה לראות זה את
תכניות המתאר שנכתבו בשנות ה 60-ואיך הן באות לידיי ביטוי היום .בשנות ה 60-המאוחרות ידעו
איפה תהיה שכונת יהושפט .אנחנו שמרנו בתכנון על כל קווי התכנון ההיסטוריים .בעבודה על תכנית
המתאר לוקחים חלק מתכנני המחוז ,מתכננים ,אדריכלים ,נציגים ממשרד השיכון אשר מדברים על
התכנון ההיסטורי והעתידי של העיר ,בסך הכל היה מפגש מרשים וגם הפידבק שקיבלנו מאותם
הנציגים היה טוב.
 .4אירועים קהילתיים:
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צעדת מצדה – בסוף השבוע האחרון התקיימה צעדת מצדה לזכרו של רס"ן יובל ויינשטיין ז"ל
בהשתתפות כל בתי הספר בעיר ,מדובר בלמעלה מ 300,1-צועדים .הצעדה אורגנה על ידי המתנ"ס.
ביובליץ – לקראת סוף חודש מרץ יתקיים אירוע הביובליץ במסגרתו תתקיים "עצרת האקלים"
היחידה בדרום ,מדובר בפעילות סביבתית חשובה שמתקיימת כבר שנה שלישית ברצף .זה בדיוק
הערך המוסף שאנחנו מדברים עליו  -ערך מוסף קהילתי המיועד לאנשים שמתחברים לזה המגיעים
לגור בעיר ורוצים לחיות בסביבה אשר מתחשבת בסביבה .עקרונות התכנון עליהם מושתתת תכנית
המתאר מתחשבת ומתכתבת עם העקרונות הסביבתיים.
פרויקטים בשלבי סיום בעיר:
 הקונסרבטוריון –בשלבי סיום אחרונים המרכז לגיל הרך – בשלבי פיתוח אחרונים.כל אלה אמורים להיחנך ,לקראת סוף חודש יוני.
-

מרכז הדיאליזה נמצא בשלבי סיום אחרונים ,עם המכונות שכבר שם ,אנו מאוד רוצים להקל על
התושבים שנוסעים  3-4פעמים בשבוע ,לטיפול ארוך ולתת להם את השירות כאן בערד.

על סדר היום:
.1

אישור המועצה למינויו של מר גרי עמל לתפקיד מ"מ לראש הרשות  -עו"ד ניסן בן חמו במליאת
רשות ניקוז וכמ"מ ליו"ר ועדת מכרזים של רשות ניקוז.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
משה אדרי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר גרי עמל לתפקיד מ"מ לראש הרשות
 -עו"ד ניסן בן חמו במליאת רשות ניקוז וכמ"מ ליו"ר ועדת מכרזים של רשות ניקוז.
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.2

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  1/20מתאריך  ,10.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
משה אדרי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  1/20מתאריך .10.2.20
.3

עיריית ערד מעוניינת להאציל לאשכול נגב מזרחי את כל הסמכויות הנתונות לה מכוח סעיף 7ג 6לחוק
רישוי עסקים ,תשכ"ח –  1968להקמת מרכז שירות משותף .אצילת הסמכויות לא תשחרר את הרשות
המקומית מחובותיה וזכויותיה בעניין האמור.
לשם כך נדרש אישור המועצה להאצלת סמכויות הרשות במתכונת שפורטה לעיל לאשכול ,לשם ביצוע
תפקידיו בתחום הקמת מרכז שרות משותף.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
משה אדרי

נגד

נמנעים

5

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

החלטה :מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות הרשות לאשכול נגב מזרחי מכוח
סעיף 7ג" 6מרכז שרות משותף" )תיקון מס'  (34תשע"ח  2018 -לחוק רישוי עסקים,
תשכ"ח –  ,1968לשם ביצוע תפקידיו בתחום הקמת מרכז שרות משותף.
.4

אישור מועצת העיר לנסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה עם תורמים
פוטנציאליים בארה"ב.
מועד יציאה  ,4.3.20מועד חזרה 25.3.20
22
ימי שהייה:
 3,100דולר
עלות טיסה :
 1,940דולר
עלות מלונות :
 390דולר
עלות רכב שכור:
 137דולר
עלות ביטוח:
 1,782דולר
עלות אשל:
)תעריף קצובה שהייה ליום .($81
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד
משה קווס
אברהם ארנרייך
יצחק וייס
ברוך שלסר
משה אדרי

נמנעים

משה אדרי  ,חבר מועצה :אני בעד נסיעות לחו"ל לגיוס תרומות ,אבל מבקש שקיפות בכל הקשור
לדיווח על הישגי הנסיעות.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :דיווח יועבר לאחר חזרתי מחו"ל לחברי המועצה בדיוק כפי שדווח
בנסיעתי האחרונה .דודי אוחנונה ימלא את מקומי בהיעדרי ואני סמוך ובטוח שידע לנהל את הדברים
גם בהיעדרי כמו שצריך.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את נסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות
ופגישות עבודה עם תורמים פוטנציאליים בארה"ב .
מועד יציאה  ,4.3.20מועד חזרה 25.3.20
22
ימי שהייה:
 3,100דולר
עלות טיסה :
 1,940דולר
עלות מלונות :
 390דולר
עלות רכב שכור:
 137דולר
עלות ביטוח:
 1,782דולר
עלות אשל:
)תעריף קצובה שהייה ליום .($81
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 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך  ,16.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
משה אדרי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מתאריך .16.2.20
.6

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמרור מספר  1/2020מיום  ,25.2.2020מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
משה אדרי

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמרור מספר  1/2020מיום
.25.2.2020
 .6אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  1מתאריך  .18.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
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טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
משה אדרי

נגד

נמנעים
אברהם ארנרייך
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  1מתאריך
.18.2.20
.8

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מספר  1מתאריך  ,18.2.20מצ"ב
הפרוטוקול.

ברוך שלסר ,חבר מועצה :לדעתי אין מספיק פירוט למעט הנושאים שעל סדר היום ומשתתפי הדיון
על דיוני הוועדה ,לא צורפו מצגות או חומרים שהוצגו בפני חברי הוועדה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :מאחר שמדובר בשלוש וועדות שנושאי הדיון שעלו לדיון במסגרתן הוצגו ע"י
המשטרה ,לא ניתן היה להוציא את מצגת המשטרה ,מדובר בנתונים שהחיסיון מחויב בהם ,.אני מקבל את
הערתכם ולהבא נקפיד לפרט יותר את הלך הדיון בוועדה ,התייחסותך מתקבלת.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
משה אדרי

נגד

נמנעים
אברהם ארנרייך
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול
מספר  1מתאריך .18.2.20
.9

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך  ,18.2.20מצ"ב הפרוטוקול.
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טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
סיוון כהן אביטן
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
משה אדרי

נגד

נמנעים
אברהם ארנרייך
יצחק וייס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1מתאריך .18.2.20
משה קווס ,חבר מועצה :אני מבקש שדבריי ירשמו בפרוטוקול " :דיברת בתחילת הישיבה על מפגש
שיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר לערד ואני מבקש לומר שלי ולמשתתפים נוספים בישיבה הייתה
הרגשה שהנתונים שהוצגו שם לא כל כך מדויקים כמו למשל הצגת נתוני הסקר שהוצגו -על סמך מי
שענה לסקר ,התכנית ממומנת מכספי משרדים ממשלתיים .אני מציע לבנות תכנית מתאר שתכלול גם
את צרכי הציבור הדתי בעיר יש בעיר תושבים מגור מהציונות הדתית שגם לצרכיהם צריך לתת את
הדעת ,לדעתי יש לתת את הדעת לשיתופם בתכנית שתקבע את גורל העיר לשנים הבאות.
אני רוצה בהזדמנות זאת לברך גם את חברי לסיעת גימל – הסיעה הגדולה ביותר בעיר של
האוכלוסייה החרדית.

הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העירייה
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