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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  5.6.18פרוטוקול מליאה 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, 

  סגן ראש העירמר מתי רוז, 
  מר קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
  גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה

  מר חיים מזרחי, חבר מועצה
  חבר מועצה, ארצי עופר מר

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  

  נוכחים:
  מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה

  אשכנזי, דובר העירייהמר יהושע 
  

   חסרים:
  גב' ריקה צמח, חברת מועצה

  מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר מנו ביטמן, חבר מועצה

  
  

  

  :היום סדר על
  

 חתימה כמורשת, ראשית חשבונות מנהלת, 055689566 ז.ת עזרא שרית' גבה הוספתאישור המועצה ל .1
 .₪ 10,000לסך של  עד 113500 חשבון 489 סניף 20 בנק מזרחי בבנקמטעם העירייה, 

 חשבונות מנהלת, 055689566 ז.ת עזרא שרית' גב: מועצת העיר מאשרת את הוספת הצעת החלטה
 לסך של  עד 113500 חשבון 489 סניף 20 בנק  מזרחי בבנקמטעם העירייה,  חתימה כמורשית, ראשית
10,000 ₪.  

 , מצ"ב הפרוטוקול.21.5.18מתאריך  6/2018ועדת הקצאות אישור המועצה לפרוטוקול  .2

  .21.5.18מתאריך  6/2018: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות הצעת החלטה

, מצ"ב 24.5.18מתאריך  2.18אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .3
 הפרוטוקול.

  
מתאריך  2.18: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים הצעת החלטה

24.5.18 .  
  
  
  
  



  
 

2 

  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש], אישור המועצה לאי קיומה של ישיבת  5בהתאם לסעיף  .4
 .2018מועצה בחודשים אוגוסט וספטמבר 

  
  .2018יבת מועצה בחודשים אוגוסט וספטמבר : מועצת העיר מאשרת אי קיומה של ישהצעת החלטה

  

  

  19:03מועד תחילת הישיבה 

  

  :היום סדר על
  
  

 חתימה כמורשת, ראשית חשבונות מנהלת, 055689566 ז.ת עזרא שרית' גבה הוספתאישור המועצה ל .1
 .₪ 10,000לסך של  עד 113500 חשבון 489 סניף 20 בנק מזרחי בבנקמטעם העירייה, 

  :הצבעה נערכה

  
  :נמנעים      :נגד        :בעד  

  
               חמו בן ניסן
     אוחנונה דודי
   מצליח אלי

  מתי רוז
   שטרלינג פלורי

   נוב'קוצ קוסטיה
  עופר ארצי
  משה קווס

  אברהם ארנרייך
   שלסר ברוך

   

, ראשית חשבונות מנהלת, 055689566 ז.ת עזרא שרית' החלטה: מועצת העיר מאשרת את הוספת גב
 10,000 עד לסך של  113500 חשבון 489 סניף 20 בנק  מזרחי העירייה, בבנקמטעם  חתימה כמורשית

.₪  

 .21.5.18מתאריך  6/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .2

  
  

  :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
  רוז מתי

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

  ארצי עופר
  קווס משה

  ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך

   

  .21.5.18מתאריך  6/2018החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 

, מצ"ב 24.5.18מתאריך  2.18אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .3
 הפרוטוקול.

  
: יש לי כמה תיקונים דבר ראשון כתוב בפרוטוקול משה ארנרייך בתוך אברהם ארנרייך , חבר מועצה

הדיון קודם כל כתוב פה שיו"ר ועדת רשות תמרור יכול להתקין תמרור למרות שהתקבלה החלטה 
  בוועדה ולא הייתה הצבעה

  
: לא הייתה הצבעה עברתי אחד אחד כל אחד אמר את דעתו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  שאלתי את איצ'ה , שאלתי את מוקי 
  

  : לא שאלת שום דבר ואף אחד, לא היה דיון בכלל.אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  

אלי שהיה  ,: שאלתי את איצ'ה ומוקי לדעתם, אמר את דעתודודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
ל רק להגיד את , הוא נציג ציבור שאינו מצביע, הוא יכואברהם עתך והיה פלגשם ואתה אמרת את ד

דעתו. אני לא חושב שמדובר בנושא בטיחותי זה קשור לתנועה ובסמכותי כיו"ר ועדה להחליט על 
שברור לי שטעית כ ,5.10תאריך ל –כתבת לי שעד  ,חברת ההסעותלבדוק מה שלחת לי בקשר לתמרור, 
  .בתאריך

  
, הבקשה 10.8מדובר בחודש אחר כך  התכוונתי לסוף החופש החרדי. :נרייך, חבר מועצהאברהם אר

שלי שלא יהיה תמרור בכלל, הוא רצה לבדוק את נושא האוטובוסים והמיניבוסים ואני אמרתי לו שעד 
לחודש שמיני זה לא רלוונטי לחלוטין לאחר כך נדע כמה זה רלוונטי, אם אתה שואל אותי מה אני  10

  ר. הוא כבר החליט את ההחלטה אבל זו הדעה שלי.אומ
  

אמרתי גם בוועדה ואמר לך גם עכשיו, בסופו של יום מי שנותן : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
כנס ילכם את השרות הזה זו חברת האוטובוסים, ברחוב הזה לא יכול אוטובוס להסתובב יכולים לה

  מיניבוסים טרנזיטים, אוטובוסים לא.
  

: ניסן, אתה רוצה שיגיע אוטובוס ויוריד ילדים בכניסה לרחוב ויצא מיניבוס משה קווס, חבר מועצה
  לאסוף אותם ולהכניסם לרחוב?

  



  
 

4 

  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

חוקי התנועה רק בתחנה מוסדרת, בצד  : הורדת ילדים תתבצע ע"פיעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
 -הנכון של הכביש, אני אומר לך משה כי אין תחנות ברחוב לאוטובוסים, אוטובוס שיכנס יקנס ב

אנחנו נלחמים בתופעה ובחלק מהשכונות יש כבר הסדרה, גם בשכונת שקד אוטובוס היה ₪.  10,000
  ירת תנועה חמורה.עוצר כל שלושה בתים, זה לא הגיוני, זה אסור, מדובר בעב

תושבי שכונת שקד עכשיו בצורה מאוד מסודרת מגיעים לתחנות ההסעה וזה עובד יופי, אף אחד לא 
מטר ומגיעים בצורה בטוחה. במצב הנתון ילדים ימתינו בתחנה ולא רצים  100מתלונן, הם צועדים 

ל להיות שנשים רצות , לא יכואחרי אוטובוסים, אני מבקש וזו גם אחריות שלכם כלפי הילדים האלה
  עם עגלות במרדף אחרי האוטובוס.

  
  מטר, עלות של מיניבוס היא פי שתיים. 100: זה לא רחוב של ברוך שלסר, חבר מועצה

  
₪  60,000: אתה מסתכל על מה שזה עולה לך ולא מסתכל על דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  נזק שנגרם לעירייה ברחוב שם, הבלאי הוא נורא.
  

בוב למטה הוא יורד עד י: אתה יודע איך האוטובוס עושה את הסעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
הטי ונוסע רוורס הלוך חזור כדי שיוכל להסתובב תוך שהוא מסכן הולכים ושבים. אוטובוס פרטי דינו 

  כאוטובוס ציבורי, חל עליהם אותו חוק, המקום לא נועד לאוטובוסים.
  

: לפי מה שאתה אומר לי אם תופס אותו שוטר ברחוב הזה הוא חוטף ר מועצהאברהם ארנרייך, חב
  קנס?

  
  : בוודאי. זה קרה לנו גם בשכונת שקד.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  
נהג שיעצור לכם  ,: נהג אוטובוס לא רואה מה קורה מאחורדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
חוב בעייתי שהאוטובוסים גורמים נזק ומסכנים אני לא רואה בתחנות מסכן את התושבים. מדובר בר

  סיבה להמשיך עם הסכנה הזו.
  

: למה אין אוטובוס לרובע האומנים? יש שם המון שטח, זה בגלל עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  שאין שם כיכר המאפשרת לאוטובוס להסתובב שם.

   
 12.8.18 -אני אתקן את ההוראה לשים את התמרור ב דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:

  .ולאחר שבת כבקשתך לאחר סיום שנה"ל במגזר החרדי
  

  : מה עם פינוי פחי אשפה באותו רחוב?ברוך שלסר, חבר מועצה
  

: פינוי אשפה מתקיים פעמיים בשבוע בלבד, אין לי אפשרות דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  פינוי אשפה, תינתן החרגה למשאית פינוי אשפה מאחר שזו משאית שרות.אחרת להכניס מיניבוס ל

  
  : רשות תימרור מחליטה על כל התמרורים?ברוך שלסר, חבר מועצה

  
מרכזיים הנמצאים  רחובותכל התמרורים למעט שלושה : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  .באחריות משרד התחבורה (קנאים, בן יאיר ויהודה)
  

סמיך ה עסמכות התמרור נתונה בידי ראש העיר או בידי מי שרה": ניסן בן חמו, ראש העירייהעו"ד 
  ?או השגות האם יש עוד תיקונים אותו לטפל בעניין מטעמו.

  הפרוטוקול יתוקן בהתאם לנושאים שהועלו.
  
  
  



  
 

5 
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9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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  :הצבעה נערכה
  

  :נמנעים      :נגד        :בעד
  

               חמו בן ניסן
     אוחנונה דודי
   מצליח אלי
  רוז מתי

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

  ארצי עופר
  קווס משה

  ארנרייך אברהם
 שלסר ברוך

  

מתאריך  2.18החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת תנועה ובטיחות בדרכים 
24.5.18.  

  

לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש], אישור המועצה לאי קיומה של ישיבת  5בהתאם לסעיף  .4
 .2018בחודשים אוגוסט וספטמבר  , זה לא היה כתוב, מן המנייןמועצה 

  
ואנחנו  אנחנו גם נכנסים לתקופת החגים: מדובר בחופשת הקיץ עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

בחירות בהן ישתתף נציג ועדת הנכנסים כבר לתוך מערכת הבחירות, אנחנו נתכנס ללא קשר לישיבות 
אם יהיו דברים  , על פי הפקודה אנו נדרשים לאישור המועצה לאי קיום הישיבות, וועדת הבחירות

  .קונקרטיים ורלוונטיים
  

  : מה הקשר לבחירות?אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  

: ישיבות המועצה הקרובות לבחירות לא צריכות להיות פלטפורמה ן בן חמו, ראש העירייהעו"ד ניס
נקבל לו"ז עוד להתגוששות, בסוף כולם יהיו עסוקים פה בלקדם את מסע הבחירות שלהם. אנחנו 

   .מפורט לישיבות עם יו"ר ועדת הבחירות והממונה מטעם המחוז על הבחירות בערד

  

  :הצבעה נערכה

  :נמנעים      :נגד        :בעד
  

  עופר ארצי      חמו בן ניסן
  משה קווס      דודי אוחנונה

  אברהם ארנרייך      אלי מצליח
   שלסר ברוך        מתי רוז

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  
  

בחודשים אוגוסט וספטמבר  מן המניין  החלטה: מועצת העיר מאשרת אי קיומה של ישיבת מועצה
2018 .  

  

: מבקש את זה לפרוטוקול, מבקש לברר נכון לרגע זה מה סטטוס מכון מועצהעופר ארצי , חבר 
  הדיאליזה, מתי יצא המכרז הפעלה למקום הזה?

יועץ חיצוני מכרז צריך ה פרסם את המכרז נגמר, על מנת ל : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
חיצוני הכין מכרז העביר אותו אלינו לתיקונים, ההתחייבות בשבוע המשפטי העץ ויבענייני רפואה, ה

  שעבר של היועץ החיצוני היתה שעד סוף השבוע הזה הוא יעביר את נוסח המכרז הסופי.

  : זאת אומרת שאוטוטו המכרז עומד להסתיים.עופר ארצי, חבר מועצה

נשאר עוד כסף להשלים וזה לא  בריאותשל משרד ה₪ : פרט למיליון עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
, היתר צריך , זה קיים בעצמה או ע"י הזוכה של משרד הבריאות העירייה תבצע₪ ליון יבשליטתנו, מ

  לגייס.
, חשב משרד הבריאות שעיריית ערד תבצע את העבודההתנאי לקבלת הכסף ממשרד הבריאות היה 

  . ביקש מכרז חדש כתנאי לקבלת הכסף
  

  : ומי ישלם על מה שעשו. יש חשבון, הקבלן המבצע צריך לקבל כסף.משה קווס, חבר מועצה

: הקבלן לכל אורך הדרך ידע מה קורה ונתן את הסכמתו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  לפרסום מכרז.

  יש הסכם לזה?  שלא יהיו פתאום תביעות בהפתעה.: , חבר מועצהעופר ארצי

הקבלן ידע על כוונתנו לצאת למכרז, הקבלן לא מתנגד ליציאה : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  למכרז.

  ₪ .ליון ימ 2מי שיזכה צריך להשקיע עוד ₪, ליון ימ 2: חסרים עוד עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

: כדאי מאוד שמי שאחראי על נושא הבניה פה יבדוק את המקום כי יש שם עופר ארצי, חבר מועצה
  מטר עומק, הכל פרוץ שם, כדאי שיסגרו את הפתחים. 2 -של כאיזשהו פיר בעומק 

: נושא וועדת הנחות בחינוך עדיין לא נגמר, מבקשים ממני כרגע להתחיל לכנס , חבר מועצהמשה קווס
וועדה לסוף החודש לשנה הבאה והוועדה של שנה שעברה, עדיין לא נגמרה, עד היום פניתי אלייך ניסן 

שב שזה זלזול בהורים של ילדים קטנים, זו לא דרך להתנהל בצורה כזאת, כבר פעמיים שלוש, אני חו
מגיע להם מה שמגיע להם, עד היום הבטיחו לנו בישיבה האחרונה שהיינו שתוך יומיים שלושה נקבל 

  .את הניירות

   החומרים הועברו לחיים :אלי מצליח, סגן ראש העירייה

הוא אמר אין לי זמן, אין לי זמן, כעת רוצים לכנס ועדה : אני פניתי אליו מזמן ומשה קווס, חבר מועצה
  חדשה. אתה לא מצפה שנכנס ועדה חדשה מבלי שסגרנו דברים של השנה הנוכחית.

: זה לא קשור בכלל, חוות דעת היועץ המשפטי תינתן, ברגע דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
ון, השנה כולם עומדים באותם קריטריונים. אני אדבר שיבלו את ההנחה בפרסום הראקשהאנשים לא 

  איתו ונשחרר חוות דעת
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

  

  :  ברב הוועדות לא נדרשת חוות דעת היועמ"ש.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  אבל אני מחכה כבר כמה חדשים, תבדקו. משה קווס, חבר מועצה:

לדים משנה שעברה ומהשנה הנוכחית, מי שזכאי י 3,000: בסופו של דבר יפגעו עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  יקבל גם אם בעוד כמה חודשים 

: במידה ולא תכנס את הוועדה בסמכותו של ראש העירייה לכנס אותה, דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  מקסימום לא תשתתף, אני אטפל בלי שום קשר בחוות הדעת שהיועמ"ש צריך לתת.

  פה ילדים שמורחים אותם כבר חמישה חודשים : ישמשה קווס, חבר מועצה

  ה.: הנושא יטופל אבל עדיין משה במידה ולא תתכנס הוועדה, אני אכנס אותעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

תעשה מה שאתה רוצה, מחובתי לעדכן אותך שהנושא לא מטופלים כבר חמישה : קווס, חבר מועצהמשה 
  חודשים.

  

  הישיבה ננעלה!

  

  

              

                             

  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

 ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 

  

  


