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פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין  4.19מתאריך 2.4.19
ישיבת המועצה התקיימה באולם חרמון
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
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
חסרים:
מר משה קווס ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  3מיום  ,19.3.19נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  3מיום .19.3.19
 .2אישור המועצה להוספת חבר בוועדת ביקורת – חבר המועצה דורון אורגיל.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את הוספת חבר בוועדת ביקורת  -חבר המועצה דורון אורגיל
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך  ,3.3.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מתאריך .3.3.19
 .4אישור המועצה לפרוטוקול וועדת קליטה ועליה מס'  1מתאריך  ,14.3.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת עליה וקליטה מס'  1מתאריך .14.3.19
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ותמרור מס'  1/2019מיום  ,11.03.19מצ"ב הפרוטוקול.
 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך  1/19מתאריך  ,26.3.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך  1/19מתאריך .26.3.19
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 .7אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת מתן שרותי תכנון וניהול תכנון להכנת תכנית מפורטת לאתר אשפה זהר ,וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת מתן שרותי תכנון וניהול תכנון להכנת תכנית מפורטת לאתר אשפה
זהר ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .8אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת רכישת מוצרי מדף ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987מועצת העיר מאשרת
ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת רכישת מוצר מדף ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .9אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא
תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת ,בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח
 ,1987ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות ,וזאת מאחר ועריכת
מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .10פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה  1/2019מתאריך  ,5.3.19לידיעה .מצ"ב הפרוטוקול.
 .11פרוטוקול וועדת הנחת בארנונה  2/2019מתאריך  ,25.3.19לידיעה .מצ"ב הפרוטוקול.
 .12אישור המועצה למינויו של חבר המועצה מר דורון אורגיל כנציג הרשות בוועדת ביקורת של רשות ניקוז
ים המלח.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של חבר המועצה מר דורון אורגיל כנציג הרשות בוועדת
ביקורת של רשות ניקוז ים המלח.
 .13אישור המועצה לתקנון החברה הכלכלית .מצ"ב התקנון,
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את תקנון החברה הכלכלית.
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מועד תחילת הישיבה 19:00
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :ערב טוב לכולם ,ישיבת המועצה מן המניין  ,4.2019כהרגלנו בקודש נתחיל
עם מספר עדכונים:
פרס חינוך יישובי לשנת תשע"ח :כידוע לכם זכינו בפרס חינוך ארצי .ממש בתחילת החודש קיבלתי שיחת
טלפון מהשר נפתלי בנט זה קרה בדיוק כשיצאנו מטקס הצטיינות אחר בירושלים בהר הרצל על עיר מצטיינת
בקליטת עלייה .תוך כדי נסיעה מתקשר השר ומבשר לנו שזכינו בפרס החינוך היישובי ,חלק מנימוקי הפרס היו
על המגוון החינוכי ,על היכולות על ההישגים ועל הפעילות הפורמאלית והבלתי פורמאלית וכמות הפרויקטים
שאנחנו מפעילים בבתי הספר והמרחבים השיתופיים ,זה בהחלט הישג אדיר לעיר שלנו .זו הפעם הראשונה שאנו
זוכים בפרס החינוך הארצי ,זכינו ביחד עם חמש רשויות נוספות כאשר לכל מחוז יש רשות מצטיינת .זו הזדמנות
להגיד תודה לכל צוותי החינוך ,למנהלים ולכל השותפים שלנו ,מבחינתנו זהו הישג מדהים .כשמדברים למה
דווקא ערד ,אנחנו מדברים על החינוך שזו אחת מספינות הדגל שלנו ,עכשיו יש גם את הגושפנקא הרשמית
לאיכות החינוך ,בנקודת הזמן הזו נותר להמשיך ולפתח ולהתפתח ולהגיע גבוה יותר גם במדדים של הישגים
וזכאות לבגרות ,אנחנו מדברים היום על  85%שזה נתון מאוד גבוה ,כמות הזכאים ל 5-יחידות אנגלית  5יחידות
מתמטיקה  5יחידות כימיה יציבה ,מדובר ביציבות המעידה על חוסן המערכת .שוב תודה רבה זה כבוד גדול
לעיר ,מדובר בכלי ומנוף להביא לפה עוד ועוד משפחות.
מערך השיטור העירוני :יוצא לדרך אני חושב שכבר נחשפתם לקמפיין שנמצא באוויר .אנחנו עדים לירידה
בתחושת הביטחון של התושבים הנובעת מעבירות רכוש ועוד אירועים שהתרחשו בעיר וגרמו לאובדן תחושת
הביטחון .אחד המהלכים שעוד התחלנו בו בקדנציה הקודמת זה אישור חוק העזר שיטור עירוני ,התחלנו כבר
בגיוס של הפקחים ,המכרז הזה נמצא באוויר .מדובר בתהליך אשר יתחיל בחודש הקרוב בפעילות הדרגתית,
ככל שנתקדם בהליך הגיוס ,נגיע למערך שלם .מערך השיטור כולל שתי יחידות מקבילות הכוללות  8שוטרים
שאליהם מצטרפים  8פקחים מסייעים שזה יחידה אחת ויחידה נוספת של שיטור אכיפה עירונית שלנו שתכלול
עוד סדר גודל של שמונה שוטרים ,מוקד רואה  ,24/7שיפור התשתיות ,פריסת מצלמות ,כשהמטרה היא
להתעסק בעיקר בעבירות הפוגעות באיכות החיים כמו הקמת רעש או טיפול באנשים משוטטים או מטרידים
או מציקים ,תגבור במרכזי הפעילות כגון פארקים ,מרכז מסחרי וכדומה ,כשהמטרה היא להגביר את תחושת
הביטחון לתושבים ,להקטין את מספר הנפגעים וכמובן כפועל יוצא  -הרתעה לכל מי שחושב לנסות לעשות משהו
בעיר שלנו .אגרת השמירה תחול על תושבי העיר החל מיום  - 1.5.19אישרנו את המודל בקדנציה הקודמת.
החיוב תלוי בגודל הבית ,זה יוצא פחות או יותר בין  12ל  18שקלים לבית אב ,תלוי בגודל הבית ,כמובן שמסכום
זה ישנן המחות לזכאים על פי הקריטריונים .אנחנו יוצאים לדרך מדובר באבן דרך חשובה מבחינת השירות
העירוני שאנחנו ניתן לתושבים.
שיפוץ הקונסרבטוריון  :מי שיצא לו לעבור במקום נוכח שהמקום מפורק לגמרי .אנחנו מצפים שלקראת סוף
הקיץ נסיים את השיפוץ .השיפוץ התאפשר הודות לשילוב של קרנות ותורמים שעוזרים לנו לשפץ ולחדש מבני
ציבור שלא נגעו בהם עשרות שנים וזה חלק ממודל גיוס הכספים – ישנם פרויקטים שהמדינה לא מקצה להם
משאבים ואנחנו נדרשים לגייס כספים מבחוץ ולשמחתי הרבה אנחנו מצליחים.
שיקום שכונת אבישור :למי שלא ראה זה קורה ,מדובר בעבודה קהילתית מאוד מאוד עמוקה עם עובדת
סוציאלית שמגיעה לבתים  -עבודה מורכבת כי צריך לאגד את הבתים קודם כל בוועדי בתים .מדובר בבתים של
אוכלוסייה קצת יותר חלשה או מבוגרת מאוד ,לכל זה מצטרפת העובדה שמדובר בשכונה מעורבת רב קהילתית
שדורשת חיבורים על מנת להגיע להסכמה לגבי מה יהיה במרחב הציבורי .השיקום כולל את צביעת קומות
העמודים  ,צביעת כניסות הבתים תיקון המדרכות והריצוף ששקעו .חשוב להדגיש שהריצוף נשאר אותו ריצוף,
למרות שאנשים חשבו שהכל יתחלף באקרשטיין .אני רק מזכיר לכם שכל השטחים האלה הם שטחים פרטיים,
העירייה בעצם מתערבת בתוך הבתים הפרטיים על מנת לשפר את איכות החיים ,כדי שחלילה לא תהינה מרצפות
שבורות ,עקומות או שבורות .בשטח הפרטי הפתוח יטופל הגינון .כרגע אנחנו עובדים על שלושה מתחמים
ובהמשך יתווספו עוד שבעה – סה"כ  10מתחמים .שכונת אבישור מבחינתנו היא השכונה הראשונה שנכנסת
ומקבלת סוג של "מתיחת פנים" ומיד נשאלת השאלה מה קורה עם שכונת יעלים ושכונת טללים ושכונת לבאות
אז נכון גם לשם אנחנו נגיע ,כל שכונה דורשת טיפול אחר.
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כספי שיפור פני השכונות הוותיקות מתקבל בהתאם לקריטריונים ,אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים,
במקרה זה יעלים לא התאימה לפרויקט שכן שכונת יעלים דורשת שיפוץ הרבה יותר עמוק עם משאבים הרבה
יותר גדולים וזה יצטרך לבוא ממשרד השיכון בפרויקט שיקום ספציפי למקום הזה .זה יקרה בסוף ,אנחנו
נצטרך להעביר את הנושא הזה בהחלטת ממשלה ספציפית כי אני מזכיר פה למועצה שבחוק שיקום שכונות
המקורי ערד לא מופיעה בכלל ,ולכן כשהוא חודש הייתה כוונה לתת כסף לערד אבל כיוון שהחוק לא כלל את
ערד לא היה ניתן להעביר את הכסף ונדרש תיקון החוק ,שזה אומר בעצם החלטת ממשלה לעניין הזה .עם כינון
הממשלה החדשה יש לנו את התוכניות אנחנו מקווים שנוכל להתחיל לעבוד.
 19:09חבר המועצה מר אברהם ארנרייך יצא מאולם המליאה.
יום המעשים הטובים :חלקכם נפגשתם בחלק מהמקומות בחגיגה עירונית בה לקחו חלק המון תושבים שנרתמו
לעבודות ניקיון בדירות ,סיוע לקשישים ,צביעת בתים ,ועד לתרומה לרגל חג הפסח למשפחות נזקקות .לחגיגה
העירונית התנדבותית סייעו ארגונים ,מפעלים ,עסקים ,תלמידים ,עובדי עירייה ,מתנדבים ועוד שותפים
לעשייה .לשמחתי בערד קיימת פעילות התנדבותית במהלך כל השנה מעבר למה שמתקיים ביום המעשים
הטובים ,מי שהוביל את היום החשוב הזה זו המחלקה לשירותים חברתיים בראשותה של הגברת עליזה בר און
ויחידת המתנדבים בראשותו של חננאל מגד .זה המקום להגיד תודה רבה על הובלה של יום מאוד אינטנסיבי,
ללא קשר חשוב שתדעו שבמשך השנה יחידת המתנדבים מבצעת את אותה פעילות במחסן הבגדים ומחסן
הרהיטים ,בליווי קשישים ,חלוקת מזון עם "יד לערד" מדובר בארגונים האלה פעילים כל השנה ,אני שמח מאוד
שיש פה ערבות הדדית של הקהילה לטובת הכלל.
רצח החייל רון קוקיא הי"ד ז"ל :אתמול ניתן גזר הדין לשני הרוצחים של החייל רון קוקיא ז"ל ,שניהם בני
הפזורה תושבי ישראל ,לרוצח ניתן מאסר עולם  20 +שנה נוספות ,האח שסייע בפעולה עדיין לא נגזר דינו ,אני
לא נכנס לדיון אם העונש משקף או לא ,זה לא הדיון אבל בהחלט זאת אמירה ברורה כלפי השכנים שלנו ,כאב
לנו שמדובר במשפחה שכנה ,זה בלתי נתפס ולא מתקבל על הדעת בשום מובן ,קיים צורך בשמירת המרקם
העדין הזה של השכנות שקיימת ,לא ניתן להכליל את כל הפזורה .בשבוע בו ארע הרצח כונסה כל המנהיגות
הבדואית אליי למשרד במטרה להוציא אמירה ברורה מצד אחד גינוי ללא תנאי לאותם עשבים שוטים שצריך
לעקור אותם מהיסוד וכמובן הקריאה של חברים לבדק בית ,כדי לוודא שלא מגיעים צומחים עוד קיצוניים
כאלה ומצד שני "לא לשפוך את כל המים עם התינוק" .במציאות הקיימת ,במשולש גבולות דימונה באר שבע
חיים כ  200,000 -בדואים זאת עובדה ,מדובר ביחסי שכנות ושיתופי פעולה .מאוד שמח להגיד שגם כשכל
המדינה בערה בערד היה שקט והסיבה היא שאנשים מבינים שיש פה הרבה מה להפסיד לשני הצדדים זה מרכז
מסחרי כלכלי ללא מעט אנשים גם יהודים וגם בדואים  -כולם יכולים להפסיד .אירוע הרצח נצרב בתודעה.
אומן המתכת איציק גמליאל נרתם לבניית חנוכייה מדהימה ובעצם העירייה מסייעת בהקמת אתר הנצחה
במקום בו ארע הרצח ,אנחנו נדאג להדליק את נרות החנוכה מידי שנה בחנוכייה יפיפייה שאיציק ייצר .ומפה
צריך לשלוח לו תודה רבה על התרומה וחיבוק גדול למשפחת קוקיא.
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על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  3מיום .19.3.19
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

ברוך שלסר
יצחק וייס

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  3מיום .19.3.19
)למעט סעיף .(10
 .2אישור המועצה להוספת חבר בוועדת ביקורת – חבר המועצה דורון אורגיל.
נערכה הצבעה :
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הוספת חבר בוועדת ביקורת  -חבר המועצה דורון אורגיל
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך .3.3.19
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נערכה הצבעה :
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מתאריך .3.3.19
 .4אישור המועצה לפרוטוקול וועדת קליטה ועליה מס'  1מתאריך  ,14.3.19מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה :
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת עליה וקליטה מס'  1מתאריך .14.3.19
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה ותמרור מס'  1/2019מיום  ,11.03.19מצ"ב הפרוטוקול.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :היה קוורום בישיבה? לדעתי לא היה היו רק שני חברים בוועדה
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :בוועדה הזו לא רק חברי מועצה הם חברים
יש פה כמה סעיפים של חניית נכים לא מצוינת כתובת ,שם  ,מקום ,השם פחת מעניין הכתובת היא
מהותית – לא ברור אם מאושר או לא מאושר ,דיברנו על זה בעבר.
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דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העירייה – קיים כיום חוק חדש המגדיר בדיוק מי מהנכים זכאי ומי
לא זכאי ,אנחנו מביאים לוועדה את כל מי שמבקש ומי שלא עומד בקריטריונים של משרד התחבורה
לחניה לנכים לא יכול לקבל ,לכן אני לא רואה שום סיבה להעלות פה שמות של אנשים המבקשים
דברים שאינם עומדים בקריטריונים.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :במקום שמות תכתוב כתובות.
דודי אוחנונה ,מ"מ ראש העירייה :אם לנכה מגיעה חניה על פי חוק לא משנה איפה הוא גר
ברוך שלסר ,חבר מועצה :אם כך מדוע בקשות לחניות נכים אמורות להגיע לדיון הוועדה?
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :רשות התמרור נתונה בידי ראש העיר לכאורה אני יכול להחליט
בלי הוועדה ,נעשה פה הליך עם כל הגורמים המקצועיים על מנת לקבל החלטה מקצועית ולא
שרירותית.
במידה והפרוטוקול לא משקף את התנהלות הוועדה ובתנאי שיבת בה ,אתה כחבר מועצה רשאי
להתנגד לאישור הפרוטוקול.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :ועדת תנועה להבדיל מוועדת בטיחות בדרכים היא ועדת רשות
וועדת רשות מבחינת קוורום זה חבר מועצה  +נבחרי ציבור .שם המבקש לא צריך להופיע בפרוטוקול,
אולם כתובת ומספר תעודת זהות כן.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :ועדת תנועה איננה כמו הוועדה לבטיחות בדרכים?
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :לא ,ועדת בטיחות בדרכים היא ועדת חובה ,ועדת תמרור היא
נגזרת של ועדת תנועה היא ועדת רשות המורכבת משני חברי מועצה לפחות ,נבחרי ציבור ומשטרה.
ועדת בטיחות בדרכים היא משהו אחר.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה ותמרור מס'  1/2019מיום .11.3.2019
 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך  1/19מתאריך  ,26.3.19מצ"ב הפרוטוקול.
7

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

לשכת ראש העיר

נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

ברוך שלסר
יצחק וייס

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך  1/19מתאריך .26.3.19
 .7אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת מתן שרותי תכנון וניהול תכנון להכנת תכנית מפורטת לאתר אשפה זהר ,וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה :
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נגד

נמנעים
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת מתן שרותי תכנון וניהול תכנון להכנת תכנית מפורטת לאתר
אשפה זהר ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 .8אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת רכישת מוצרי מדף ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה :
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בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נמנעים
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987מועצת העיר מאשרת
ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת רכישת מוצר מדף ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא
תועלת.
 .9אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא
תועלת.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נמנעים
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת ,בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרות ללא מכרז לטובת השכרת שטחים לאנטנות סלולאריות ,וזאת מאחר ועריכת מכרז
חדש לא תביא תועלת.
 .10פרוטוקול וועדת הנחות מארנונה  1/2019מתאריך  ,5.3.19לידיעה.
 .11אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הנחת בארנונה  2/2019מתאריך .25.3.19
נערכה הצבעה :
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בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

משה אדרי

ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  2/2019מתאריך .25.3.19

 .12אישור המועצה למינויו של חבר המועצה מר דורון אורגיל כנציג הרשות בוועדת ביקורת של רשות ניקוז
ים המלח.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
ברוך שלסר
יצחק וייס
החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של חבר המועצה מר דורון אורגיל כנציג הרשות בוועדת
ביקורת של רשות ניקוז ים המלח.
 .13אישור המועצה לתקנון החברה הכלכלית .מצ"ב התקנון.
נערכה הצבעה :
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בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נגד

נמנעים
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את תקנון החברה הכלכלית.
משה אדרי ,חבר מועצה :פספסתי את הסעיף הקודם שמדבר על וועדות הנחות בנושא מחיקת חובות ,רציתי
לדעת מה התהליך של קבלת החלטה כזו ומה האפשרות לחבר מועצה לראות את השמות ומי ניגש.
רינה יוסף ,גזברית העירייה :מחיקת חובות מוסדרת בפקודת העיריות בשני סעיפים יש סעיף  338לפקודת
העיריות ,וסעיף  339לפקודת העיריות ,סעיף  338מתייחס לחובות שלא ניתן לגבות אותם ולחייב אין נכס והחוב
שלו מעל ל 3-שנים ובוצע הליך של אכיפה .סעיף  339מתייחס לחובות שאינם אבודים ונמחקים מטעמים אחרים.
על פי סעיף  339יש שני מסלולים :מסלול של חייב שהגיעה לו הנחה והוא לא יכול לממש אותה מכל מיני סיבות
ואנחנו מאשרים מחיקה בשיעור ההנחה שהגיעה לו במועד צבירת החוב או שאנחנו עושים את זה רטרו,
ומאשרים הנחה שמגיעה היום על אף שלא הגיעה במועד צבירת החוב .יש לנו ועדה של הסכמי פשרה ששותפים
בה מנהלת מחלקת גבייה היועץ המשפטי ואני – לוועדה מוגשות בקשות למחיקה .אנחנו דנים בכל בקשה לגופה,
מוודאים שבוצע הליך אכיפה כמו שצריך ,מוודאים שיש את כל ההסברים והאסמכתאות אם זה במסלול של
"מבקש נזקק" שזה מסלול אחר לגמרי אז שיש המלצות של מחלקת רווחה מוודאים שכל התהליכים בוצעו
כנדרש .אם הבקשה מאושרת ,זה עובר לוועדת הנחות  -ועדת הנחות דנה בבקשות ,במידה והוועדה מאשרת זה
עולה לידיעת המליאה .המועצה לא צריכה לאשר את זה אלא לידיעה בלבד .לאחר מכן הבקשה מועברת לאישור
משרד הפנים .אחרי שמשרד הפנים מאשר זה הגושפנקא הסופית לכך שניתן למחוק את החוב ואז אנחנו מוחקים
את זה בספרים.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :יש פסק דין של בית משפט עליון בעניין מחיקת חובות ממנו ניתןו להקיש כי
ברגע שהרשות פנתה למשרד הפנים לצורך העניין ,וביקשה למחוק היא גילתה את דעתה לגבי המחיקה לעניין
החוב למעשה החוב נמחל ,אי אפשר לחזור אחורה.
לגבי השאלה הנוספת שלך לגבי זכות העיון של חבר מועצה ,זו מוגדרת בפקודה בסעיף .140א ושם אתה יכול
לפנות לראש העירייה ולבקש לעיין במסמכי העירייה ,בנוגע לאותה זכות שקיימת יש גם הגבלה במידה והבקשה
שלך לא סותרת חוק אחר לצורך העניין חוק הגנת הפרטיות ,על מנת לעיין בבקשות להנחה של אנשים מסוימים
כדי לדעת מה שמו של החייב א .תצטרך לנמק את הבקשה מה הסיבה לדעת את שמו של החייב ,סביר להניח
שהבקשה לא תאושר כי הפגיעה בפרטיות עולה על הזכות של חבר המועצה לדעת את הפרטים ,אבל אם יש
משהו שאתה אומר תאוריה "אני יודע שחייב מסוים אמור לקבל הנחה אבל אני יודע גם שהוא מסתיר נכסים
ויש לי מידע אודותיו" אז תפנה עם אותו שם של אותו חייב ותעשה בדיקה.
אבל לקבל באופן גורף את שמות האנשים שהגישו בקשה להנחה או את המסמכים האישיים שלהם ,זו תהיה
צריכה להיות בקשה מאוד מנומקת.
משה אדרי ,חבר מעצה :אני לא מדבר על אנשים פרטיים ,אני מדבר על תאגידים וארגונים.
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עו"ד חיים שימן ,יועץ המשפטי :השאלה אם אנחנו מדברים פה על חוק הגנת הפרטיות שיהיה שמעמדו גבוה
עדיין ,אתה מבקש לקבל מידע אודות תאגיד על קשריו העסקיים עם הרשות ,זה משהו אחד ,אם אתה מבקש
מידע אודות ההנחה שהוא קיבל זה משהו אחר .בכל מקרה בקשה כזו תיעשה בהתאם לזכות העיון של חבר
מועצה במסמכים.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העיר :חשוב לציין יש פה גורמים מקצועיים שמעיינים מצד הגזברות זו הגזברית ומצד
שני זה הצד המשפטי  -היועץ המשפטי ,גם אחרי האישור שלהם משרד הפנים לא חייב לאשר כלומר זה תהליך
שמסתיים כאשר משרד הפנים מחליט ,משרד הפנים רואה בקשה שהיא לא רלוונטית הוא לא יאשר אותה.
עו"ד חיים שימן ,יועץ המשפטי :במיוחד בגופים עסקיים במיוחד ברשויות לא מאשרים מחיקות.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העיר :אם משרד הפנים חושב לרגע שתוכל לגבות את החוב בנקודה מסוימת אין אישור
למחיקה ולרוב גם מחיקות מגיעות ל 20 -שנה אחורה ,מחיקות משנים עברו.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :בישיבת מועצה קודמת היה סעיף של פרוטוקול ועדת הקצאות ,היה כתוב שם שהייתה
החלטת מועצה על פיה לא יתנו לעמותה שמחזיקה בנכסים שלא כדין ,הקצאות נוספות ,ביקשתי שיצרפו את
החלטת המועצה לפרוטוקול ,צורף פרוטוקול ,חיפשתי את ההחלטה הזו ולא מצאתי אותה.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :הפרוטוקול עלה לאתר העירייה .קיים דף נילווה החלטה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :זהו דף נילווה לוועדת ההקצאות .המועצה אישרה בישיבתה את פרוטוקול
ועדת הקצאות במסגרתו דנה הוועדה בנושא הקצאות מבנים לעמותות המחזיקות בנכסים שלא כדין.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :המועצה אישרה את הפרוטוקול של ועדת הקצאות ,צורף מסמך עם דברי
הסבר אשר צורף לסדר היום של המליאה.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה  :אתה גם קיבלת את דברי ההסבר.
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :אשלח לך לינק לאתר העירייה לפרוטוקול.
https://www.arad.muni.il/fileadmin/introduction/images/iriya/Protocols/Assembly/2015/proto
col_meliat_moeza_she_lo_min_haminyan_from_28.07.15.pdf
משה אדרי ,חבר מועצה :הסעיף שדיברתי עליו לגבי ההנחות ,אני מבקש להחליף את ההצבעה שלי להתנגדות.
נסיים בהרמת כוסית לחיים לחג הפסח ,שיהיה לכולם פסח כשר ושמח.
הישיבה ננעלה!

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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