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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

 25.9.18פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 

  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.

  משתתפים:
  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  סגן ראש העירמר אלי מצליח, 

  מר קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
  גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  

   חסרים:
  מר מתי רוז, סגן ראש העיר

  חבר מועצה, ארצי עופר מר
  מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה

  מר חיים מזרחי, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  גב' ריקה צמח, חברת מועצה

  מר מנו ביטמן, חבר מועצה
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה   

   
  על סדר היום:

  

 , נשלח זה מכבר.19.8.18מספר מתאריך  6.18אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים  .1
 

 .19.8.18מתאריך  6.18: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים הצעת החלטה

 

 הלאומיות התשתיות משרד לטובת ₪ 7,610.40 ס"ע בנקאית ערבות תוקף להארכת המועצה אישור .2

 .31.3.20 – מעודכן ערבות תוקף. המקומיות ברשויות אנרגטית התייעלות – 43/14 פומבי מכרז עבור

 ).ב"מצ. (216-12-058' מס הסכם אורכת לאישור בהתאם

 

 משרד לטובת ₪ 7,610.40 ס"ע בנקאית ערבות תוקף : מועצת העיר מאשרת להארכתהצעת החלטה

 ערבות תוקף. המקומיות ברשויות אנרגטית התייעלות – 43/14 פומבי מכרז עבור הלאומיות התשתיות

 .31.3.20 – מעודכן

 .216-12-058' מס הסכם אורכת לאישור בהתאם

 

   סך והקצבת, רכש מחלקת– העירייה משרדי שיפוץ לטובת – 1352  מספר ר"תב בפתיחת דיון .3

 .הפנים ממשרד ₪ 166,000       

 מצ"ב: מסמך.     
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

– העירייה משרדי שיפוץ לטובת – 1352  מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 .הפנים ממשרד ₪ 166,000  סך והקצבת, רכש מחלקת

 

      סך והקצבת לבאות ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1353 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .4

 הפיס. ממפעל ₪ 49,680

 מצ"ב: מסמך.

 ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1353 מספר ר"תב יר מאשרת פתיחת: מועצת העהצעת החלטה

 הפיס. ממפעל ₪ 49,680סך  והקצבת לבאות

 

 סך והקצבת טללים ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1354 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .5

 הפיס. ממפעל ₪ 26,496

 מצ"ב: מסמך.     

 ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1354 מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 הפיס. ממפעל ₪ 26,496סך  והקצבת טללים

 86,112₪סך  והקצבת אבישור ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1355 מספר ר"תב בפתיחת דיון .6

 ממפעל הפיס.  

 מצ"ב: מסמך.

 ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1355 מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 הפיס. ממפעל 86,112₪סך  והקצבת אבישור

 ₪ 135,792סך  והקצבת חלמיש ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1356 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .7

 .הפיס ממפעל

 מצ"ב: מסמך.     

 ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1356 מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 .הפיס ממפעל ₪ 135,792 סך והקצבת חלמיש

  בנות ד"חב מנחם אור ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1357 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .8

 .הפיס ממפעל ₪ 46,368 סך והקצבת     

 מצ"ב: מסמך.  

 אור ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1357 מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 .הפיס ממפעל ₪ 46,368 סך והקצבת בנות ד"חב מנחם

(חב"ד בנים)  מנחם אור ת"ת ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1358 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .9

 .הפיס ממפעל 39,744₪ והקצבת סך

 מצ"ב: מסמך.

 

 ספר לבית מחשבים רכישת לטובת 1358 מספר ר"תב : מועצת העיר מאשרת פתיחת הצעת החלטה

 .הפיס ממפעל 39,744₪ (חב"ד בנים) והקצבת סך מנחם אור ת"ת
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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  הקצבת, 2018 בטיחות והתקני כבישים סימון לטובת 1359 מספר ר"תב בפתיחת דיון  .10

 .פיתוח לעבודות מקרן ₪ 11,993 סך והעברת, התחבורה ממשרד ₪ 107,937 סך

 .מסמך ב"מצ

 

 בטיחות והתקני כבישים סימון לטובת 1359 מספר ר"תב : המליאה מאשרת בפתיחת הצעת החלטה

 .פיתוח לעבודות מקרן ₪ 11,993 סך והעברת, התחבורה ממשרד ₪ 107,937 סך הקצבת, 2018

 

  ).ב"לא סקור, רצ. (30.6.18 ליום 2018 לשנת שני רבעון ח"דו הצגת .11

 (לא סקור).  30.6.18ליום  2018: מועצת העיר מאשרת דו"ח רבעון שני לשנת הצעת החלטה

 .החינוך ממשרד ₪ 30,000 סך והקצבת, ספר בבתי כיתות הנגשת- 1294 ר"תב תבהגדל דיון .12

 מצ"ב: מסמך.

 :ר (לפני החלטה)"התב מצב

 )5 כספים ועדת ח"אלש 90 בסך הגדלה - עודכן טרם(  ₪ 120,000:  תקציב כ"סה

  ₪ 30,000:  הכנסות כ"סה

  ₪ 62,303:  הוצאות כ"סה

 .מסמך ב"מצ

 

 30,000 סך והקצבת, ספר בבתי כיתות הנגשת- 1294 ר"תב : מועצת העיר מאשרת הגדלתהצעת החלטה

 .החינוך ממשרד ₪

 

 והקצבת, גור ת"ת עצמי בבינוי חינוך מבני הקמת - 1243 ר"תב בהגדלת דיון .13

 החינוך. ממשרד  ₪ 2,649,286 סך

 מצ"ב מסמכים.

 : ר"התב מצ"ב

 8,732,500: תקציב כ"סה

 -:הכנסות כ"סה

 19,413: הוצאות כ"סה

, גור ת"ת עצמי בבינוי חינוך מבני הקמת - 1243 ר"תב מועצת העיר מאשרת הגדלת : הצעת החלטה

 החינוך. ממשרד  ₪ 2,649,286 והקצבת סך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

4 

  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

  19:30מועד תחילת הישיבה 
  

, נדחה מועד תחילת דיון המליאה לשעה 19:00מאחר שלא היה קוורום לפתיחת הישיבה בשעה  •
19:30 .  

 

 .19.8.18מספר מתאריך  6.18ל ועדת כספים אישור המועצה לפרוטוקו .1
 

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס
 

 .19.8.18מתאריך  6.18החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים 

 

 חבר המועצה ברוך שלסר נכנס לאולם המליאה. 19:31 •

 

תשתיות הלאומיות לטובת משרד ה₪  7,610.40אישור המועצה להארכת תוקף ערבות בנקאית ע"ס  .2

 .31.3.20 –התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות. תוקף ערבות מעודכן  – 43/14עבור מכרז פומבי 

 . 216-12-058בהתאם לאישור אורכת הסכם מס' 

 

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :גדנ    :בעד

 

    משה קווס      חמו בן ניסן

 ברוך שלסר      אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 

לטובת ₪  7,610.40ת העיר מאשרת להארכת תוקף ערבות בנקאית ע"ס החלטה: מועצ

התייעלות אנרגטית ברשויות  – 43/14משרד התשתיות הלאומיות עבור מכרז פומבי 

-216בהתאם לאישור אורכת הסכם מס'  .31.3.20 –המקומיות. תוקף ערבות מעודכן 

12-058. 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

   מחלקת רכש, והקצבת סך–לטובת שיפוץ משרדי העירייה  – 1352דיון בפתיחת תב"ר מספר   .3

 ממשרד הפנים.₪  166,000       

 :הצבעה נערכה 

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
 

לטובת שיפוץ משרדי  – 1352עצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר  החלטה : מו

 ממשרד הפנים.₪  166,000מחלקת רכש, והקצבת סך  –העירייה 

 

      לטובת רכישת מחשבים לבית ספר לבאות והקצבת סך 1353דיון בפתיחת תב"ר מספר   .4

 ממפעל הפיס.₪  49,680

 

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
 

לטובת רכישת מחשבים  1353החלטה: מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 יס.ממפעל הפ₪  49,680לבית ספר לבאות והקצבת סך 

 

 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר טללים והקצבת סך 1354דיון בפתיחת תב"ר מספר   .5

 ממפעל הפיס.₪  26,496

 

 :הצבעה נערכה
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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

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר

לטובת רכישת מחשבים  1354רת פתיחת תב"ר מספר החלטה : מועצת העיר מאש

 ממפעל הפיס.₪  26,496לבית ספר טללים והקצבת סך 

 86,112₪לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אבישור והקצבת סך  1355דיון בפתיחת תב"ר מספר  .6

 ממפעל הפיס.  

 :הצבעה נערכה

 :נמנעים   :נגד    :בעד
 

       חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי
    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי
    נוב'קוצ קוסטיה

 קווס משה
 שלסר ברוך

 

לטובת רכישת מחשבים לבית ספר  1355החלטה : מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 ממפעל הפיס. 86,112₪שור והקצבת סך אבי

 

₪  135,792לטובת רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש והקצבת סך  1356דיון בפתיחת תב"ר מספר   .7

 ממפעל הפיס.

 

 :הצבעה נערכה
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 :נמנעים   :נגד    :בעד

       חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי
    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

 קווס משה
 שלסר ברוך

 

לטובת רכישת מחשבים  1356החלטה : מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 ממפעל הפיס.₪  135,792לבית ספר חלמיש והקצבת סך 

 

 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אור מנחם חב"ד בנות  1357דיון בפתיחת תב"ר מספר   .8

 ממפעל הפיס.₪  46,368והקצבת סך      

 :הצבעה נערכה 

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר

 

לטובת רכישת מחשבים  1357החלטה : מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 ממפעל הפיס.₪  46,368לבית ספר אור מנחם חב"ד בנות והקצבת סך 

 

לטובת רכישת מחשבים לבית ספר ת"ת אור מנחם (חב"ד בנים)  1358דיון בפתיחת תב"ר מספר   .9

 ממפעל הפיס. 39,744₪והקצבת סך 

 

 :הצבעה נערכה
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9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
 

לטובת רכישת מחשבים לבית ספר ת"ת  1358החלטה : מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 ממפעל הפיס. 39,744₪והקצבת סך  אור מנחם (חב"ד בנים)

 

 ,הקצבת  2018לטובת סימון כבישים והתקני בטיחות  1359דיון בפתיחת תב"ר מספר   .10
 מקרן לעבודות פיתוח.₪  11,993ממשרד התחבורה, והעברת סך ₪  107,937סך 

 מצ"ב מסמך.

 

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
 

לטובת סימון כבישים והתקני  1359החלטה : המליאה מאשרת בפתיחת תב"ר מספר 

מקרן ₪  11,993ממשרד התחבורה, והעברת סך ₪  107,937,הקצבת סך  2018בטיחות 

 לעבודות פיתוח.

 

 ).. (לא סקור30.6.18ליום  2018הצגת דו"ח רבעון שני לשנת  .11
 

 :הצבעה נערכה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

    משה קווס   חמו בן ניסן

 ברוך שלסר   אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 

 (לא סקור). 30.6.18ליום  2018החלטה: מועצת העיר מאשרת דו"ח רבעון שני לשנת 

 ממשרד החינוך.₪  30,000הנגשת כיתות בבתי ספר, והקצבת סך - 1294דיון בהגדלת תב"ר  .12

 מצ"ב: מסמך.

 מצב התב"ר (לפני החלטה):

 )5אלש"ח ועדת כספים  90הגדלה בסך  -(טרם עודכן ₪   120,000סה"כ תקציב : 

 ₪  30,000סה"כ הכנסות : 

 ₪  62,303סה"כ הוצאות : 

 

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
 

הנגשת כיתות בבתי ספר, והקצבת - 1294החלטה: מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר 

 ממשרד החינוך.₪  30,000סך 

 

 הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור, והקצבת - 1243דיון בהגדלת תב"ר  .13

 ממשרד החינוך.₪   2,649,286סך 

 מצ"ב מסמכים.

 מצ"ב התב"ר :

 8,732,500סה"כ תקציב: 

 -סה"כ הכנסות:
 19,413סה"כ הוצאות: 

 

 :הצבעה נערכה
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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

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר

הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי  - 1243החלטה : מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר 

 ממשרד החינוך.₪   2,649,286ת"ת גור, והקצבת סך 

  

  

  

  הישיבה ננעלה !

  

                    

                    

                             

  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

 ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה


