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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  9.19מתאריך 5.11.19
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
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
נעדרים:
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה למינויה של הגברת עפרה חן כדירקטורית מטעם הציבור בחברה הכלכלית לערד
בע"מ.
מצ"ב טפסי המועמדת וחוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של הגברת עפרה חן כדירקטורית מטעם הציבור
בחברה הכלכלית לערד בע"מ.
 .2אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע
התקשרות ללא מכרז לטובת שיפוץ מערכת מוזיקלית במזרקה בכיכר העיר ערד ,וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח
 ,1987ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת שיפוץ מערכת מוזיקלית במזרקה בכיכר העיר ערד ,וזאת
מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
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 .3אישור המעצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  ) 3.11.19אישור תבחינים לשנת  ,(2020מצ"ב
הפרוטוקול ,וחוות דעת היועץ המשפטי.
הצעת החלטה :מעצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך ) 3.11.19תבחינים
לתמיכות לשנת .(2020
 .4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  07/2019מתאריך  ,30.10.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  7/2019מתאריך .30.10.19

מועד תחילת הישיבה 19:02
על סדר היום:
 .1אישור המועצה למינויה של הגברת עפרה חן כדירקטורית מטעם הציבור בחברה הכלכלית לערד בע"מ.
מצ"ב טפסי המועמדת וחוות דעת היועץ המשפטי.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של הגברת עפרה חן כדירקטורית
מטעם הציבור בחברה הכלכלית לערד בע"מ.
 .2אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת שיפוץ מערכת מוזיקלית במזרקה בכיכר העיר ערד ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש
לא תביא תועלת.
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים(
התשמ"ח  ,1987ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת שיפוץ מערכת מוזיקלית
במזרקה בכיכר העיר ערד ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .3אישור המעצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  ) 3.11.19אישור תבחינים לשנת  ,(2020מצ"ב
הפרוטוקול ,וחוות דעת היועץ המשפטי.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות ובו המלצת הוועדה
למליאת העירייה לאשר תמיכה לעמותות הפועלות בעיר ערד.
הוועדה המליצה על אופן החלוקה הבא:
עד  50%מתקציב התמיכות יועד לתחום תנועות הנוער
עד  15%מתקציב התמיכות לתחום ארגונים ללקויי למידה
עד  20%מתקציב התמיכות לתחום חילוץ והצלה
עד  15%מתקציב התמיכות לתחום טיפול והצלה של בע"ח
בשנה שעברה נכלל סעיף נוסף אספקת שירותים רפואיים )השאלת ציוד רפואי( ואף אחד לא ניגש
ולכן השנה ירד סעיף זה מהתמיכות.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נמנעים

החלטה :מעצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 3.11.19
)תבחינים לתמיכות לשנת .(2020
 .4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  07/2019מתאריך  ,30.10.19מצ"ב הפרוטוקול.
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ברוך שלסר ,חבר מועצה :אני מבקש להתייחס לסעיף  1בפרוטוקול .אם אני מבין נכון עדיין מתקיים שם
גן שניתן בהקצאה.
יצחק וייס ,חבר מועצה :לפי הרישומים שלכם אין שם גן.
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה :הוחלט להתחיל את תהליך ההתנגדויות עוד קודם ,התהליך הוא ארוך.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :לסעיף  3בפרוטוקול לא צורף חומר ההקצאה.
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :כרגע זה רק יציאה לפרסום ראשוני.
עו"ד חיים שימן ,יועמ"ש :חומר צריך להישלח פעם אחת.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :המבנה נבנה לקהילה האתיופית ,העירייה נדרשה לנהל את המקום ,נדרש
היה להסדיר עמותה וכעת בשלה השעה.
דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :בשלב זה לא היה כל חומר לצרף.
עו"ד חיים שימן ,יועמ"ש :צריך היה לצרף את הבקשה להקצאה .ברגע שגוף מגיש בקשה להקצאה והיא
מגיעה לשולחן המועצה ,כשהבקשה תידון בשנית לא יהיה צורך לצרף את הבקשה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :זכותך לומר שאתה מסרב לדון בסעיף זה.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אנו מסכימים לדון בסעיף על אף שלא נשלחו מסמכי הבקשה.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  7/2019מתאריך
.30.10.19
הישיבה ננעלה!

______________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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