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 העירלשכת ראש 

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  26.11.19פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 

  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 חברת, אביטן כהן סיוון' גב

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

  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר

  
  

  :נעדרים
  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר
  משה אדרי, חבר מועצה  מר

  
  

  :נוכחים
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  העירייה גזברית, יוסף רינה
  עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
  יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
  
  

  על סדר היום: 
  

), מצ"ב 22 -ו 1(למעט סעיפים  12.11.19מתאריך  8אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
 הפרוטוקול. 

  
(למעט  12.11.19מתאריך  8פרוטוקול ועדת כספים מספר : מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה

  ).22 -ו 1סעיפים 
  

 .הפועלים בבנק) סרוןממ( ושקים מזומנים להפקדת ותיק מחשב מערכת להסדראישור המועצה  .2
  

) ממסרון( ושקים מזומנים להפקדת ותיק מחשב מערכת הסדר: מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה
  .הפועלים בבנק

  

, מצ"ב הפרוטוקול. (חומר סרוק 15.1.19מתאריך  1/2019אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .3
 ).7.3.17מתאריך  3.17המניין  ונדון במליאה מן 11.1.17הועבר לידיעת חברי המועצה בתאריך 

  
  .15.1.19מתאריך  1/2019: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות הצעת החלטה
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 העירלשכת ראש 

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  19:03מועד תחילת הישיבה 
  
  

  סקירת ראש העיר:
  

  יום המאבק באלימות נגד נשים 
  הערב תתקיים הצגה בספריה בנושא אלימות נגד נשים.

מטפלות נושא האלימות חוצה גבולות ומגזרים, אירועים כאלה יכולים להתרחש בכל מקום. קיימות מסגרות  
, נציגי 9951664בנושא האלימות במשפחה ועו"ס רכזת בעירייה סינדי דוידסון שמספר הטלפון במשרדה  

  הרשות יטפלו בכל פניה בחיסיון מלא.
  

  סיום סבב הלחימה בדרום   
כלל טילים לכיוון הערים אשקלון, אשדוד וישובי עוטף עזה, הוכרז מצב ימה נוסף בעורף שהסתיים סבב לח

ה ואנוכי אחראים על קב"ט העיריי -. אל"מ במיל' גרי עמל מנכ"ל העירייה, ליאור הירש שעות 48 -חרום ל
 92.5ן כולל הובלת וריכוז נושא החרום העירוני. היום הסתיימה בעיריית ערד ביקורת מקיפה וקיבלנו ציו

. מנהלי המכלולים ערוכים עם תיקים מסודרים לחירום ובקיאים בנדרש לשעת חירום. האיום 95כשהיעד היה 
האמיתי שלנו הוא רעידת אדמה ולא תרחיש טילים. ערד מוגדרת כישוב קולט לגזרה הצפונית והדרומית, אנו 

רכים גם בתחום זה.  אני רוצה בהזדמנות ערוכים עם מקומות קליטה ולינה (אולמות הספורט שלנו) ואנו נע
  זאת להודות לכל מנהלי המכלולים שהביאו אותנו לתוצאות גבוהות.

  
  עדכון לגבי פרויקטים של בינוי בעיר

 98יתה שכונת רננים שהוקמה בשנת יהושלם תכנון שכונה חדשה בעיר . השכונה האחרונה שהוקמה בעיר ה  
מציעים.  186מגרשים ברננים והגישו עד עכשיו  28ורק עכשיו משלימים בשכונה את הפיתוח. יצאנו לשיווק 

 25% -ווקים ימשיכו גם שם, השכונה מחולקת לישוכנת על הדופן המערבית של שכונת גבים, ש 12שכונה 
ניהול הפרויקט ע"י הרשות בהובלת מ"מ הפיתוח העצמי קרי  נכנסנו לעולםצמודי קרקע.  75%בנייה רוויה, 

ל מעידה על יכולת ויציבות לניהו בפיתוח עצמי וסגן ראש העיר דודי אוחנונה וצוות החכ"ל. הובלת הפרויקט
  פרויקט בסדר גודל שכזה.

  
   השלמת בינוי פארק יהושפט 

ווה הבעת אמון בעיר. מבוא הרדוף בין יחידות דיור ששווקו מסביב לפארק. הבנייה באזור מה 300השלמת 
  אחווה להרדוף נמכרה במלואה טיילת שקד אף היא בבנייה. האסטרטגיה היא לשמור על שפיות.

  
  שדה תעופה נבטים

בשלוש השנים האחרונות אני מאוד מעורב בתהליך ובוועדות בהן מתקבלות ההחלטות בשיתוף פעולה עם 
. הונחו שתי אלטרנטיבות יחידות לשדה תעופה משלים ומהצפון ראשי רשויות ומועצות אזוריות מהסביבה

האחת ברמת דוד שבצפון והשנייה בנבטים. בצפון מתנגדים נחרצות להקמת שדה תעופה ברמת דוד ואילו 
ואנחנו פועלים נמרצות על מנת להביא להחלטה  בדרום יודעים ששדה תעופה מהווה פרויקט מחולל שינוי

  .המיוחלת.
      
  

  : היום סדר על
  

 ב"צמ), 22 -ו 1 סעיפים למעט( 12.11.19 מתאריך 8 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  . הפרוטוקול

  
  
  

  :הצבעה נערכה
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 העירלשכת ראש 

9951601-08טל.   
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  נמנעים      נגד          בעד
  

          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

  שטרלינג פלורי
          סיוון אביטן כהן

  צחי טל
  אורגיל דורון

  שמילה  עוזי
  גיטיס דיאנה

  יצחק וייס
  ברוך שלסר 

  

  .12 -ו 2חברי סיעת ח"י ברוך שלסר ויצחק וייס מאשרים את הפרוטוקול למעט סעיפים  •
  

 12.11.19 מתאריך 8 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ).22 -ו 1 סעיפים למעט(

  

  .הפועלים בבנק) ממסרון( ושקים מזומנים להפקדת ותיק מחשב מערכת להסדר המועצה אישור .2
  

  :הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

  שטרלינג פלורי
          סיוון אביטן כהן

  צחי טל
  אורגיל דורון

  שמילה  עוזי
  גיטיס דיאנה

  יצחק וייס
  ברוך שלסר 

  
  

 ושקים מזומנים להפקדת ותיק מחשב מערכת הסדר מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .הפועלים בבנק) ממסרון(

  
 סרוק חומר. (הפרוטוקול ב"מצ, 15.1.19 מתאריך 1/2019 הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .3

  ).7.3.17 מתאריך 3.17 המניין מן במליאה ונדון 11.1.17 בתאריך המועצה חברי לידיעת הועבר
  

  
  :הצבעה נערכה
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  נמנעים      נגד          בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

  שטרלינג פלורי
          סיוון אביטן כהן

  צחי טל
  אורגיל דורון

  שמילה  עוזי
  גיטיס דיאנה

  יצחק וייס
  ברוך שלסר 

  
  
  

  .15.1.19 מתאריך 1/2019 הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  

  !ננעלה הישיבה

  
  
  
  
  
  

      
      ______________________      _______________________ 

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

 


