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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  24.12.19מתאריך  10.19פרוטוקול מליאה מן המניין 
  

  נט גב בחברה הכלכלית באולם התקיימה המועצה ישיבת

  
  :משתתפים

  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו
  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
   העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב

  מועצה חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

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

  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר

  
  :נעדרים

  משה אדרי, חבר מועצה  מר
  

  :נוכחים
  העירייה גזברית, יוסף רינה

  ימית לוי, עוזרת גזברית העירייה
  עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  19:04מועד פתיחת הישיבה : 

   
  פתיחת הישיבה בהדלקת נרות חנוכה

  

  :על סדר היום  
  

 .5.12.19) מתאריך 15 -ו 8(למעט סעיפים  9אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
  

  : הצבעה נערכה
  

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

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכס
  אברהם ארנרייך      ריזינשוילי גבריאל

  פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  



  
 

2  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 8(למעט סעיפים  9החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת כספים מספר 
  .5.12.19) מתאריך 15 -ו

  

 .11.11.19מתאריך  2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת קליטה מס'  .2
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

 וייס יצחק
  אברהם ארנרייך

  

  .11.11.19מתאריך  2החלטה: מועצת העיר מאשרת את  פרוטוקול ועדת קליטה מס' 
  

  . לידיעה.20.11.19שהתקיימה בתאריך  5/2019פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  .3

 

  .2.12.19מתאריך  3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מספר  .4
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  .2.12.19מתאריך  3החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מספר 
  

    .כחבריתמנה אליהו גולדמן  ,עוזי מדר חבר הוועדהאישור המועצה לחילופי גברי בוועדת רווחה במקום  .5
  



  
 

3  
  

 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 אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

 

עוזי  חבר הוועדההחלטה: מועצת העיר מאשרת חילופי גברי בוועדת רווחה במקום 
  מדר יתמנה אליהו גולדמן כנציג ציבור בוועדה.

   

 ולא נכח בהצבעה. מנכ"ל העירייה מר גרי עמל יוצא מאולם המליאה 19:07 •

  

בדירקטוריון עובד עיריית ערד אישור המועצה להארכת מינויו מנכ"ל העירייה מר גרשון עמל כדירקטור  .6
  תאגיד המים     "מעיינות הדרום". מצ"ב טפסי המועמד.

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

 

החלטה: מועצת עיר מאשרת את הארכת מינויו של מנכ"ל העירייה מר גרשון עמל 
  בדירקטוריון תאגיד המים "מעיינות הדרום".עובד עיריית ערד כדירקטור 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 מנכ"ל העירייה מר גרי עמל חזר לאולם המליאה. 19:08  •

  

כדירקטורית חיצונית מטעם עיריית ערד אישור המועצה להארכת מינויה של הגברת דורית רז ווסיהון  .7
   בדירקטוריון תאגיד המים "מעיינות הדרום". מצ"ב שאלון המועמדת.

  
  : הצבעה נערכה

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

  יצחק וייס            ניקוב'ספוז אלכס
  אברהם ארנרייך            ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה

 

החלטה: מועצת העיר מאשרת את הארכת מינויה של הגברת דורית רז ווסיהון 
בדירקטוריון תאגיד המים "מעיינות כדירקטורית חיצונית מטעם עיריית ערד 

 הדרום". מצ"ב שאלון המועמדת.

  

בדירקטוריון  כדירקטורית חיצונית מטעם עיריית ערדאישור המועצה למינויה של הגברת לילך דמתי  .8
 תאגיד המים "מעיינות הדרום". מצ"ב שאלון המועמדת.

  
  : הצבעה נערכה

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

  וייס יצחק            ניקוב'ספוז אלכס
  ארנרייך אברהם            ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה

 

כדירקטורית החלטה: מועצת העיר מאשרת את מינויה של הגברת לילך דמתי 
הדרום". מצ"ב בדירקטוריון תאגיד המים "מעיינות חיצונית מטעם עיריית ערד 

  שאלון המועמדת.
  

  אישור המועצה למתן הרשאה לערוץ שירותי אינטרנט והרשאה לצפייה בחשבונות : .9
   12-763-039543 –חשבון ניהול עצמי 

   12-763-408174חשבון הורים 
   024544710עבור: זאב אלבו מנהל בית ספר טללים ת.ז 

   056013550ולאילנה ריימונד מזכירת בית ספר טללים ת"ז 
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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 אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

לערוץ שירותי אינטרנט והרשאה החלטה: מועצת העיר מאשרת למתן הרשאה 
  לצפייה בחשבונות:

  12-763-039543 –חשבון ניהול עצמי 
  12-763-408174שבון הורים ח

  024544710עבור: זאב אלבו מנהל בית ספר טללים ת.ז 
  .056013550ולאילנה ריימונד מזכירת בית ספר טללים ת"ז 

  

  .8.12.19מתאריך  4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמרור מספר  .10
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  

  .8.12.19מתאריך  4פרוטוקול ועדת תמרור מספר החלטה: מועצת העיר מאשרת את 
  

 .11.12.19מתאריך  3.19אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון  .11
  

  : הצבעה נערכה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  
  

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

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכס
  אברהם ארנרייך      ריזינשוילי גבריאל

  פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  

  .11.12.19מתאריך  3.19החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון 
  

 , מצ"ב הפרוטוקול. 10.12.19אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד והנער מתאריך  .12
  

  : הצבעה נערכה
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

 

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד ונער 
  .10.12.19מתאריך 

   

 . 17.12.19אישור המועצה לפרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך  .13
  

  : הצבעה נערכה
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  שלסר ברוך
  וייס יצחק

  ארנרייך אברהם
  

  .17.12.19החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 
  

   .11.12.19מתאריך  3אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מספר  .14
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  
 3החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מספר 

  .11.12.19מתאריך 
  

 . 11.12.19מתאריך  3אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  .15
  
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

 

מתאריך  3החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר 
11.12.19.  
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  
  
  

 .11.12.19מתאריך  8/2019אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  .16
  

  : הצבעה נערכה
  

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

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכס
  אברהם ארנרייך      ריזינשוילי גבריאל

  פלורי שטרלינג
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
   

  .11.12.19מתאריך  8/2019החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס' 
   

 ארז משה בוקאי, לידיעה.  מצורף מכתב התפטרות של יו"ר וועדת ערר עו"ד ורו"ח  .17
  

שהצטברו עררים : ארז כיהן תקופה של כשנתיים במהלכן סגר פער גדול של רינה יוסף, גזברית העירייה
  משנים קודמות בהם לא היה יו"ר לוועדה. ארז ביצע את עבודתו בצורה יסודית ואכפתית.

 
אנחנו מודים לארז על הדרך בה מילא תפקידו ותרם לשיפור השירות : חמו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן 

  ,שופט התמנות לתפקידל כשירה נדרש לתפקיד עו"ד ,יצאנו בפרסום לאיתור מועמד חדשלתושבים. 
  דיני עיריות וארנונה.הבקיא ב

  
בשם הסיעה שלנו אני רוצה להודות לארז שהיה אדם מקצועי ישיר שעושה  משה קווס, חבר מועצה:

  עבודתו ביעילות רבה.
 

  עבור פרויקט קק"לטק).  J.N.F(תרומת לידיעה , 15.12.19פרוטוקול וועדת תרומות מתאריך  .18

 

מקרן ₪  280,000לטובת שיפוץ ושיקום מקלט ברחוב אשד והעברת סך  1397דיון בפתיחת תב"ר מספר  .19
  עודפים.

  
הסעיף נשלח באיחור מאחר ומדובר בסעיף כספי מתבקש : העירייה דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש

לות את עימים לפני מועד ישיבת המועצה, במקום זאת הוחלט לה 10היה שנשלח את החומרים 
שעות לפני דיון המועצה. מדובר בסעיף חשוב  48 –הסעיף שנשלח לחברי המועצה ביחד עם סדר היום 

ה לסיוע למשפחות פרויקט רווח -עבור פרויקט נתיבים להורותמקלט נועד לשיפוץ  1397תב"ר  –
  במסוגלות הורית נמוכה.

  אם לא יאושר סעיף זה כעת במסגרת ישיבה זו יהיה עיכוב של לפחות חודש לביצוע עבודה זו.
  צבעה:נבקש לאשר העלאת הסעיף לה 

  
  
  

  נערכה הצבעה לאישור העלאת הסעיף להצבעה :
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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 אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  

 לטובת 1397 מספר ר"תב בפתיחת החלטה: מועצת העיר מאשרת העלאת סעיף דיון
  .עודפים להצבעה  מקרן ₪ 280,000 סך והעברת אשד ברחוב מקלט ושיקום שיפוץ

  
  נערכה הצבעה נוספת לאישור הסעיף:

  נמנעים      נגד          בעד
  

                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

 

לטובת שיפוץ ושיקום מקלט ברחוב אשד  1397החלטה: מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 
  מקרן עודפים.₪  280,000והעברת סך 

  

 בוועדת בניין ערים:אישור המועצה לממלאי מקום  .20
  מ"מ חבר המועצה ברוך שלסר –במקום חבר המועצה משה קווס 

  מ"מ חבר המועצה יצחק וייס. –במקום חבר המועצה אברהם ארנרייך 
  
  
  

  נערכה הצבעה: 
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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 אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  
  החלטה: מועצת העיר מאשרת ממלאי מקום בוועדת בניין ערים:

  מ"מ חבר המועצה ברוך שלסר –במקום חבר המועצה משה קווס 
  מ"מ חבר המועצה יצחק וייס. –במקום חבר המועצה אברהם ארנרייך 

  

 אישור המועצה לממלאי מקום בוועדת כספים:  .21
  מ"מ משה קווס. –במקום חבר המועצה יצחק וייס 

  מ"מ חבר המועצה אברהם ארנרייך. –במקום חבר המועצה ברוך שלסר 
    

  נערכה הצבעה: 
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  
  רת ממלאי מקום בוועדת כספים:שהחלטה: מועצת העיר מא

  מ"מ משה קווס. –במקום חבר המועצה יצחק וייס 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  מ"מ חבר המועצה אברהם ארנרייך. –במקום חבר המועצה ברוך שלסר 
  

  חברת המועצה סיוון כהן אביטן נכנסה לאולם המועצה.  – 19:24  •
  

   למועצת העיר.  עו"ד ניסן בן חמו  –ע"י ראש העיר הצגת תכנית המראה  .22
  
  
  

מינוי מ"מ  -: אני מבקש להעלות סעיף נוסף להצבעה שאינו נכלל בסדר היוםס, חבר מועצהמשה קוו
ומינוי מ"מ בוועדת הנחות  מקום משה קווס ימלא את מקומו אברהם ארנרייךבבוועדת מכרזים 

  .בארנונה במקום אברהם ארנרייך ימלא את מקומו משה קווס
  

  נערכה הצבעה לאישור העלאת הסעיף: 
  נמנעים      נגד          בעד

  
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  סיוון כהן אביטן
  גיטיס דיאנה

  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם

  

מינוי מ"מ  -החלטה: מועצת העיר מאשרת העלאת סעיף שאינו נכלל בסדר היום
ומינוי מ"מ  ארנרייךמקום משה קווס ימלא את מקומו אברהם בבוועדת מכרזים 

  בוועדת הנחות בארנונה במקום אברהם ארנרייך ימלא את מקומו משה קווס.
  

  :נערכה הצבעה נוספת לאישור הסעיף
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכס
  ריזינשוילי גבריאל

        שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  סיוון כהן אביטן
  גיטיס דיאנה

  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  ארנרייך אברהם
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

ימלא החלטה: מועצת העיר מאשרת מינוי מ"מ בוועדת מכרזים במקום משה קווס 
ומינוי מ"מ בוועדת הנחות בארנונה במקום אברהם  את מקומו אברהם ארנרייך

  .ארנרייך ימלא את מקומו משה קווס
  

  

  

  

  !ננעלה הישיבה  

  
      

      ______________________      _______________________ 
  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 

  העירייה ראש                     המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
          

  


