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פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 28.8.18
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח ,סגן ראש העיר
מר מתי רוז ,סגן ראש העיר
מר קוסטיה קוצ'נוב ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
מר ולאד סנדלרסקי ,חבר מועצה
מר חיים מזרחי ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
גב' ריקה צמח ,חברת מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  5מתאריך  ,13.8.18פרוטוקול נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מתאריך .13.8.18
 .2בהתאם לסעיף  8לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ,אישור המועצה
לחוזה ההקצאה שמספרו  ,3487/18צוות ארגון גמלאי צה"ל .מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה.
מצ"ב החוזה.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה
סמלית ,אישור המועצה לחוזה ההקצאה שמספרו  ,3487/18צוות ארגון גמלאי צה"ל.
 .3בכוונת העירייה לבצע שיפוץ בבית ספר צימנטבאום )אורט( בעלות של כ 0.9 -מלש"ח ,מזה כ 0.5-מלש"ח
במימון מפעל הפיס .להבטחת קיום התחייבות העירייה ומאחר והנכס לא חכור ע"י הרשות ,הרשות
מתחייבת לרשום משכון בסכום המענק בספרי רשם המשכונות לתקופה של  5שנים לטובת מפעל הפיס.

הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את התחייבות העירייה לרישום משכון על הכנסות העירייה עד
לגובה המענק שניתן לטובת שיפוץ בבית ספר צימנטבאום לתקופה של  5שנים לטובת מפעל הפיס.
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מצ"ב מסמך.

 .4אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מתאריך  ,30.7.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך .30.7.18
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  8/2018מתאריך  ,20.8.18מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  8/2018מתאריך .20.8.18

מועד תחילת הישיבה 19:03
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  5מתאריך  ,13.8.18פרוטוקול נשלח זה מכבר.
ברוך שלסר ,חבר מועצה :בסעיף  20בפרוטוקול ועדת כספים נעשה תרגיל לאחר שפעמיים הסעיף
הועלה .מבקש לציין שמדובר בכספים שנלקחו מגור.
נערכה הצבעה:
בעד:

נגד:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי

ברוך שלסר
יצחק וייס

נמנעים:

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מתאריך .13.8.18
 .2בהתאם לסעיף  8לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ,אישור המועצה
לחוזה ההקצאה שמספרו  ,3487/18צוות ארגון גמלאי צה"ל .מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה.
מצ"ב החוזה.

נערכה הצבעה:
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בעד:

נגד:

נמנעים:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את חוזה הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או
בתמורה סמלית ,אישור המועצה לחוזה ההקצאה שמספרו  ,3487/18צוות ארגון
גמלאי צה"ל.
 .3בכוונת העירייה לבצע שיפוץ בבית ספר צימנטבאום )אורט( בעלות של כ 0.9 -מלש"ח ,מזה כ 0.5-מלש"ח
במימון מפעל הפיס .להבטחת קיום התחייבות העירייה ומאחר והנכס לא חכור ע"י הרשות ,הרשות
מתחייבת לרשום משכון בסכום המענק בספרי רשם המשכונות לתקופה של  5שנים לטובת מפעל הפיס.
•  19:05ולד סנדלרסקי ,חבר המועצה נכנס לאולם המליאה
נערכה הצבעה:
בעד:
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ולד סנדלרסקי

נגד:

נמנעים:
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את התחייבות העירייה לרישום משכון על הכנסות
העירייה עד לגובה המענק שניתן לטובת שיפוץ בבית ספר צימנטבאום לתקופה של 5
שנים לטובת מפעל הפיס.
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 .4אישור המועצה לפרוטוקול וועדת הקצאות מתאריך .30.7.18
נערכה הצבעה:
בעד:

נמנעים:

נגד:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ולד סנדלרסקי
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך .30.7.18
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  8/2018מתאריך  ,20.8.18מצ"ב הפרוטוקול.
•  19:08חבר המועצה ולד סנדלרסקי יוצא מאולם המליאה.
נערכה הצבעה:
בעד:

נמנעים:

נגד:

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
מתי רוז
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'נוב
חיים מזרחי
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  8/2018מתאריך .20.8.18
הישיבה ננעלה !

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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