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  10.4.18מתאריך  4.18פרוטוקול מליאה מן המניין 

  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.

  משתתפים:
  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  ראש העירסגן מר אלי מצליח, 

  גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה
  חבר מועצה, ארצי עופר מר

  מר קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
  מר חיים מזרחי, חבר מועצה

  מר מתי רוז, חבר מועצה
  מר מנו ביטמן, חבר מועצה

  מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה
  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  חבר מועצה מר אברהם ארנרייך,
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  

  נוכחים:
  מר גרי עמל, 

  גב' רינה יוסף, גזברית העירייה 
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  מר יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
   חסרים:

  גב' ריקה צמח, חברת מועצה
  

  היום:על סדר            

  .פרוטוקול נשלח זה מכבר, 7.3.18 מתאריך 2.18 כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  .7.3.18 מתאריך 2.18 כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.6.3.18מתאריך  3/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .2
  

  .6.3.18מתאריך  3/2018: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות הצעת החלטה
  

, מצ"ב הפרוטוקול ודיסק סרוק עם 20.3.18מתאריך  4/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .3
 הבקשות של רשת גני חב"ד

  
  .20.3.18מתאריך  4/2018:  מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות הצעת החלטה

  

, מצ"ב 21.3.18 מתאריך 1.18אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה, תמרור ובטיחות בדרכים  .4
 הפרוטוקול.
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 1.18מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה, תמרור ובטיחות בדרכים  הצעת החלטה:
  .21.3.18מתאריך 

 

אישור המועצה להארכת תוקף השכירות במבני החכ"ל , 6/2002בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .5
 ה  ברב חבריה ובאישור שר הפנים.שנים. האישור מותנה בהחלטת המועצ 5העולה על לתקופה 

  
 .6/2002מצ"ב חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  
, 6/2002בהתאם לסעיף ח' לתקנון החברה הכלכלית לערד, וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  הצעת החלטה:

שנים. האישור מותנה  5העולה על הארכת תוקף השכירות במבני החכ"ל לתקופה מאשרת  מועצת העיר
 באישור שר הפנים.

  
 בחברה הכלכלית לערד:טוריון קאישור המועצה למינוי חברי דיר .6

  

 כנציגה מקרב עובדי העירייה.מרים אלחדד מהנדסת העיר, הגברת   .א

 , כנציג מקרב ציבור.מיכה שרביטמר   .ב

 מצ"ב טפסי המועמדות וחוות דעת היועץ המשפטי.

כנציגה ים אלחדד הגברת מרמהנדסת העיר,  מינויים של : מועצת העיר מאשרת את  הצעת החלטה
לתפקיד חברי דירקטוריון החברה כנציג מקרב הציבור ומר מיכה שרביט מקרב עובדי העירייה, 

 .לערד הכלכלית

  

משכר  90%שכר בכירים לשכר של  85%משכר של  מבקר העירייהו של אישור המועצה להעלאת שכר .7
וי שכרם של בעלי תפקידים בדבר שינ 24/09/2017בכירים, וזאת בהתאם לחוזר משרד האוצר מתאריך 

  .ברשויות מקומיות קטנות
  

 . 24/09/2017מצ"ב חוזר משרד האוצר מתאריך 

  
שכר  90%לשכר של  85%מ מבקר העירייהשל  ו: מועצת העיר מאשרת העלאת שכרהצעת החלטה

בדבר שינוי שכרם של בעלי תפקידים  24/09/2017בכירים וזאת בהתאם לחוזר משרד האוצר מתאריך 
  ברשויות מקומיות קטנות.

  

שכר  90%שכרם של גזברית העירייה והיועץ המשפטי לעירייה משכר של אישור המועצה להעלאת  .8
 .4/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים משכר בכירים, וזאת בהתאם ל 95%בכירים לשכר של 

  
שכרם של גזברית העירייה והיועץ המשפטי לעירייה, : מועצת העיר מאשרת להעלאת הצעת החלטה

משכר בכירים, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  95%שכר בכירים לשכר של  90%משכר של 
4/2011.  
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   19:04מועד תחילת הישיבה 

             

  היום:על סדר 

  .חבר המועצה מר מנו ביטמן מבקש את רשות הדיבור בסוף הישיבה •
  
  

  עדכוני ראש העיר
  

אירוע הספורט המוטורי הכי גדול במדינת ישראל התרחש בחג השני  - אירוע פתיחת הפארק המוטורי
. במקביל ספורטאים, הייתה חגיגה אמיתית 500צופים,  2,000 -עם למעלה מ פסח של חול המועד

זו הייתה הצלחה  במקומות הלינה בעיר, מחלקת תיירות הייתה תפוסה מלאה –בהתאם לנתוני החכ"ל 
כבירה מלווה בחשיפה תקשורתית אדירה. אם היינו צריכים לרכוש את החשיפה הזו זה היה עולה לנו 

י צה"ל, רשת ב' גל, 10ערוץ , 2, ערוץ 5מאות אלפי שקלים. סקרו את אירועי הספורט המוטורי ערוץ 
גלגל"צ, עיתונות כתובה ואינטרנטית דיברו על ערד, אני לא חושב שקיים מישהו במדינה שלא יודע 

אני רוצה להודות  .איפה ערד נמצאת ומה קורה בה. המסלול הוא נכס עירוני, מותג הממתג את העיר
סטיקה מטורפת סביב היתה לוגי ,לכל האנשים שעבדו מאוד קשה בחברה הכלכלית, בעירייה, במתנ"ס

לעצמנו עם  נוהרמת האירוע ובפועל להגיע למצב בו המסלול מאושר. הצלחנו לעמוד בתאריך שהצב
המון הקרבה של אנשים, תודה גדולה לכל מי שטרם לאירוע הזה. היה מדהים לראות את שיתופי 

מיבואני הרכב  הפעולה בין כל הגורמים לצוות העבודה, כבר בסופ"ש הקרוב יתקיים אירוע של אחד
. מבחינתנו אנחנו באור ירוק להמשיך ולמלא את החדשים של החברה הרכביםאחד המגיע לחשוף את 

  .במסלול המרוצים שלנוכל לוח השנה באירועים 
  

הערים הירוקות במדינת ישראל בתחרות קלינטק. זה  10 -ערד זכתה להיות אחת מ - קלינטק פרס
קטים של התייעלות אנרגטית, טיפול בפסולת,  סקר טבע אומר שהעיר עצמה מקדמת עשרות פרוי

עירוני, פסטיבל הביובליץ שהיה לנו פה בעקבות סקר הטבע העירוני, התחדשות עירונית וסביבתית. 
הגיעו לכאן נציגים שופטים שהגיעו לראות את הפעילות שנעשית פה כשלוש שנים ופה אני רוצה להודות 

רויקטים בשיתוף עם מחלקות העירייה, זה כבוד גדול שעיר כמו ליחידה הסביבתית שמובילה המון פ
ערד מבין כל הרשויות במדינה נמצאת בין עשר הרשויות שמקבלות את הפרס, אשר יוענק במהלך חודש 

  גאווה עירונית. –שאנחנו מקדמים  זהו חלק מהחזון העירונייוני בגני התערוכה, 
  

במהלך חג הפסח היינו בין הרשויות שהפעילו את קייטנות החג, לצערי הרב משרד  – קייטנות החופש
רצה להיטיב עם ההורים אך לא הבין שאם לא המשרד  .החינוך יורה ואחר כך רץ לבדוק מה התוצאה

ינתנו לרשויות תקציבים, יהיה קשה מאוד להתמודד, בתל אביב לדוגמה לא היו קייטנות חופש בפסח 
ח אדם כלומר משרד וכ סיכולת לגיי. המשמעות הייתה נטו של א יכלה לעמוד בדרישותכי העירייה ל

החינוך היה מוכן לממן אך רק שכח דבר פשוט שאם אין לי גננת מוסמכת אין לי גן ואם אין לי סייעות 
 חשוב לזכוראז אין לי גן ואם אין מורים או מישהו שמוכן להיכנס לביה"ס אז לא תהיה גם שם קייטנה. 

במאמץ עליון ובהירתמות שהגננות והסייעות לא חייבות לעבוד בחופשה נקודה, זה החופש שלהן אבל 
של מחלקת החינוך וכל הגורמים והעובדים הן הסכימו להגיע ולהירתם והצלחנו להפעיל במתכונת 

וצא כמעט מלאה גם את גני הילדים וגם את ביה"ס כשראינו לנגד עינינו את ההורים העובדים. מי שי
לעבודה שיהיה לו את היכולת להשאיר את הילד במהלך חמישה ימים באחת המסגרות ועמדנו בזה 

  בהצלחה ואני מאוד גאה שאנחנו בין הערים שכן הצליחו להפעיל את זה.
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מרוץ אופניים גראנד  :רעו מספר אירועים בעירימאז ישיבת המליאה האחרונה א - עירוניים אירועים
והפנינג הפארק  "פריסקול"עליו דיווחנו בשבוע שעבר, סוף שבוע  "ביובליץ"פונדו הבינלאומי, סוף שבוע 

יחד מהאירועים ונהנו מחוץ לעיר  שהגיעו אליהן גםהמוטורי, זה היה חודש עמוס באירועים ופעילויות 
פרט לאירוע המוטורי בו היה יום מיוחד ב המקומות הכניסה היתה בחינם, וברר שכאתושבי העיר עם 

לא באירוע המוטורי . שמחתי לראות לתושבי ערד בו ניתנה אפשרות לרכוש כרטיסים במחיר מיוחד
  מעט תושבי ערד ללא קשר ליום המיוחד הזה בפארק המוטורי.

  
 קמפבל איתןלקראת יום העצמאות חשוב להזכיר את יקירי העיר, נבחרו ארבעה אנשים:  -יקירי העיר 

שנים  10היה יו"ר המתנ"ס  ,מאז הוא פעיל בתחום המוסיקה )68בשנת (לערד  12מבני ערד, הגיע בגיל 
אני חושב שאין מישהו שלא מכיר את איתן ובהתנדבות, היום הוא יו"ר שותפות ביחד, גם בהתנדבות 

 ,בתחום הרווחהפעילה חברתית שנים רבות תושבת ותיקה בעיר,   פאר אסתרהאיש וההר (מצדה). 
הפעילה בית תמחוי במשך תקופה ארוכה והיא פעילה כמעט בכל מוסד התנדבותי  ,פועלת למען נזקקים

ועד לאותה משפחה שזקוקה לבגד או כל  שיש לנו פה בעיר, היא שם מהפרט הכי קטן של ניחום אבלים
פעיל במועדוני  – פרץ יוסי. , היא לא מפספסת אפילו משפחה אחת וזה מדהים לראות.דבר אחר

קשישים ביחד עם דודו שי, האיש והאקורדיון שמגיעים לכל מועדון קשישים אפשרי כדי להנעים את 
 שר הביטחון, ליברמן אביגדור כ"חומעבר לזה מתנדב ביד שרה ובארגונים אחרים.  של הקשישים זמנם

, מפעל בטחוני רלעינבחר להיות יקיר העיר בזכות התרומה האדירה שלו להגעה של מפעל אלביט 
, כמובן שגם העירייה וגם חברת אלביט שותפים קורהמשרד הביטחון זה לא היה הסיוע של שכמובן בלי 

להצלחה הזאת אבל הוא היה אחד השושבינים. מפעל אלביט היה הסנונית הראשונה, הוא פתח את 
אמירה שחברה כמו אלביט מאמינה בערד,  זו היתה - הדרך להגעתם של תשעה מפעלים שהגיעו אחריו

, רק עכשיו חנכנו את האגף החדש –עובדים, תעסוקה איכותית  200מגיעה לפה כדי להקים מפעל של 
. במידה וחברי המועצה ירצו לקיים סיור במפעלים שהוקמו בעיר אשמח לכל דבר זהו מפעל הייטק

בשנתיים האחרונות,  המהפכה שקרתהואת  ויהשינ לקיים סיור כזה ולו כדי להיווכח ולהבין את גודל
אין טוב ממראה עיניים. ח"כ ליברמן הוא דוגמא לאדם שאינו תושב העיר אך תרם תרומה משמעותית 

אנגליה שבתקופתו ערד זכתה לתרומה לטובת המיון  JNFיו"ר לעיר, רק לפני שנתיים נבחר שמואל חייק 
ורון ועוד תרומות כאלה ואחרות. הכוונה לתת מקום הקדמי, שיפוץ מועדון הנוער המרפסת, קולנוע א

  של כבוד לכל גורם חיצוני שתורם ומקדם את העיר. 
  

אני רוצה לציין את החשיבות, יש טקס רשמי של העיר בקולנוע  אנחנו לפני יום השואה הנמצא בפתח
לטקס אורון ואני חושב שמן הראוי שחברי המועצה יגיעו, יש לזה משמעות גדולה שחברי מועצה מגיעים 

  אני מצפה לראות אתכם גם בטקסי יום הזיכרון ויום העצמאות.  עירוני, התושבים רואים את זה.

  

 .7.3.18 מתאריך 2.18 כספים עדתו לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  על איזה מעבר חציה מדובר? 5: סעיף ברוך שלסר, חבר מועצה
  

  חברון. –: זוהי השלמה לצד השני של הקניון מעבר שמעון עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  

: מצרים את הכביש ומסמנים מעבר חציה לצד השני של הכביש  דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
  בדומה לרחוב ירושלים חברון.

  
  מה זה הכחול לבן? 11סעיף : ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  : חידוש סימוני כחול לבן ברחבי העיר.דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  
  .17, 16: מהם שני הסעיפים האחרונים ברוך שלסר, חבר מועצה
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לטובת תב"רים  2017: זה ההעברות של יתרות מתקציב דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
 200זה  17פרויקטים עירוניים, סעיף  1038תב"ר  16זה בסעיף  300שיכולים לשמש אותנו לפעילות: 

  ., תב"ר תכנון 486אלף לתב"ר 
  

  בעצם. 500האם זה עודף של : , חבר מועצהברוך שלסר
  

  התקציב מאוזן אחרי שהעברנו את הכספים האלה. : אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייהדודי 

  נערכה הצבעה:
  

  נמנעים:      נגד:        בעד:  
  מנו ביטמן             ניסן בן חמו

     דודי אוחנונה
  אלי מצליח 

  פלורי שטרלינג 
  קוסטיה קוצ'נוב 

  יים מזרחיח
  מתי רוז 

  עופר ארצי
  משה קווס
  יצחק וייס

  ארנרייךאברהם 
  ברוך שלסר 

  ולאד סנדלרסקי  
  
  

  .7.3.18 מתאריך 2.18 כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

 

 .6.3.18מתאריך  3/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .2
  

  נערכה הצבעה:
  

  נמנעים:      נגד:          בעד:  
  מנו ביטמן               ניסן בן חמו

   דודי אוחנונה
  אלי מצליח 

  פלורי שטרלינג 
  קוסטיה קוצ'נוב 

  יים מזרחיח
  מתי רוז 

  עופר ארצי
  משה קווס
  יצחק וייס

  אברהם ארנרייך
  ברוך שלסר 

  ולאד סנדלרסקי  
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  .6.3.18מתאריך  3/2018החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 
  

הפרוטוקול ודיסק סרוק עם , מצ"ב 20.3.18מתאריך  4/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .3
 .הבקשות של רשת גני חב"ד

  
  :הצבעה נערכה

  
  :נמנעים      :נגד          :בעד

  
             חמו בן ניסן
   אוחנונה דודי
   מצליח אלי

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

  מזרחי חיים
   רוז מתי
  ארצי עופר
  קווס משה
  וייס יצחק

  ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך
  סנדלרסקי ולאד

  ביטמן מנו
  

  .20.3.18מתאריך  4/2018החלטה:  מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 
  

 .21.3.18מתאריך  1.18אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה, תמרור ובטיחות בדרכים  .4
  

  .ד: מה זה תכנית רלב"ברוך שלסר, חבר מועצה
  

  של הרשות לבטיחות בדרכים.: אלו ראשי תיבות של תכנית עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
    

: מוקי ממונה התחבורה בעירייה ונציג בטיחות בדרכים הוא דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
יושב ביחד עם הארגונים על תכנית טיפול בנושא בטיחות בדרכים בעיר וביחד הם הגישו והציגו את 

  ב'. –ת א' התכנית בפני הוועדה. התכנית כוללת הכשרות לבתי ספר לכיתו
  

: אני מזכיר לכם את התכנית שרצה בשיתוף עם הרשות לבטיחות עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  בדרכים לנהיגה נכונה של קלנועיות.

  
  : יש תזכורת בפרוטוקול למכשירי מהירות האם מדובר בלייזר וזהו.משה קווס, חבר מועצה

  
מצוין שמשטרת ערד קיבלה מכשיר מדידה והיא  : בפרוטוקולדודי אוחנונה, מ"מ וסגן  ראש העירייה

  מבצעת מדידות בצירים הראשיים בן יאיר וקנאים.   
  

בציר מואב וציר בן יאיר ישנם רכבים שמגיעים למהירות מופרזת : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  קמ"ש בתוך העיר, אין סיכוי בעולם שיצליח לבלום בזמן אם משהו ירד לו לכביש. 100של 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

: אני יכול להגיד לכם שבמשך תקופה מאוד ארוכה מגיעות דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
, גם הרשות לבטיחות בדרכים וגם משטרת ישראל מתושבים אלינו הרבה בקשות להתקנת במפרים

הם טוענים שזה רק גורם לתאונות דרכים ולא בהכרח מאט את המהירות  מתנגדים נחרצות לבמפרים
שאם לא  לכן הוחלטולכן אנחנו בעצם לא מאשרים הרשות והמשטרה מתנגדים מקצועית לבמפרים, 

תמרורים ואף  ציבעושים במפרים יש להציב תמרורים מגבילי מהירות אותם יש לאכוף, מאחר שאם נ
מכשיר למדידת מהירות  הופעל לחץ על המשטרה להקצותור כלום. אחד לא יאכוף אותם זה לא יעז

  הלחץ עזר. .באמצעותו ניתן לאכוף נהיגה במהירות מופרזת
  

  :הצבעה נערכה
  :נמנעים      :נגד          :בעד
             חמו בן ניסן
   אוחנונה דודי
   מצליח אלי

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

  מזרחי חיים
   רוז מתי
  ארצי עופר
  קווס משה
  וייס יצחק

  ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך
  סנדלרסקי ולאד

  ביטמן מנו
  

החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה, תמרור ובטיחות בדרכים 
  .21.3.18מתאריך  1.18

 

, אישור המועצה להארכת תוקף השכירות במבני החכ"ל 6/2002בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .5
 שנים. האישור מותנה בהחלטת המועצה  ברב חבריה ובאישור שר הפנים. 5לתקופה העולה על 

  6/2012צורף חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
  

אחד מהם הושכר כבר, יש לנו מבנים של החברה הכלכלית ש: דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
להשקיע הרבה אחד אחר נמצא בתהליך מדובר במבנים המיועדים למפעלים. המפעלים האלה אמורים 

החוק אומר שמקסימום התקופה  ,אותם מהמצב הקיים שלהם. נכון להיום תאיםמאוד כסף בשביל לה
שנים יוציאו את  5שנים. מבחינת המפעלים אם עליהם להשקיע כסף במבנה ואחרי  5לשכירות היא 

כתוב  יםמנכ"ל משרד הפנ המקום למכרז ומישהו אחר יזכה במבנה, אין טעם להשקיע במבנה. בחוזר
משרד הפנים. יש לנו שני מבנים כרגע מועצת העיר ושור שנה בכפוף לא 20 -עדכי ניתן להאריך שכירות 

הושכר ואחד שהיזם לא מוכן לחתום על החוזה עד שלא ידע שקיימת אפשרות להאריך, במידה שאחד 
מבנים ברחוב , מדובר על שלושה ונחליט להאריך את התקופה יתכן וגם השוכר השלישי יחתום הסכם

  .23, 21, 19 הפלדה
  
  

  :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

  מזרחי חיים
   רוז מתי
  ארצי עופר
  קווס משה
  וייס יצחק

  ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך
  סנדלרסקי ולאד

  ביטמן מנו

  
תקנון החברה וסעיף ח'  6/2002חוזר מנכ"ל משרד הפנים בהתאם להחלטה: 

הכלכלית לערד, מועצת העיר מאשרת הארכת תוקף השכירות במבני החכ"ל לתקופה 
  שנים.  5העולה על 

  האישור מותנה באישור שר הפנים.
 

 בחברה הכלכלית לערד:טוריון קאישור המועצה למינוי חברי דיר . 6

  

 כנציגה מקרב עובדי העירייה.אלחדד מרים מהנדסת העיר, הגברת   .א

 , כנציג מקרב ציבור.מיכה שרביטמר   .ב

  
נבחרי ציבור על  3 -: הרכב דירקטוריון חכ"ל אמור להיות מורכב מעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

נציגים מקרב  3 -עובדי עירייה ו 3פי החלוקה הסיעתית שאחד מהם חייב להיות נציג האופוזיציה, 
לא הצלחנו להשלים את הרכב הדירקטוריון ובעצם השניים האלה סוגרים  היום לצערנוהציבור. עד 

  חברי דירקטוריון, כך גם נשלים את סעיף ייצוג הולם של נשים בדירקטוריון. 9לנו את הפאנל של 
   
  :הצבעה ערכהנ

  :נמנעים      :נגד          :בעד
  ביטמן מנו              חמו בן ניסן
   אוחנונה דודי
   מצליח אלי

   שטרלינג פלורי
   נוב'קוצ קוסטיה

  מזרחי חיים
   רוז מתי
  ארצי עופר
  קווס משה
  וייס יצחק

  ארנרייך אברהם
   שלסר ברוך
  סנדלרסקי ולאד
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

החלטה : מועצת העיר מאשרת את מינויים של  מהנדסת העיר, הגברת מרים אלחדד 
חברי  כנציגה מקרב עובדי העירייה, ומר מיכה שרביט כנציג מקרב הציבור לתפקיד

 דירקטוריון החברה הכלכלית לערד.

  

משכר  90%שכר בכירים לשכר של  85%אישור המועצה להעלאת שכרו של מבקר העירייה משכר של  .7
בדבר שינוי שכרם של בעלי תפקידים  24/09/2017בכירים, וזאת בהתאם לחוזר משרד האוצר מתאריך 

 ברשויות מקומיות קטנות. 
  .24/09/2017 מתאריך האוצר משרד חוזר ב"מצ

  
שנים  5: שכרו של מבקר העירייה לא עודכן מכניסתו לתפקיד לפני עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  למרות שבהתאם לחוזר מנכ"ל היה אמור להתעדכן לאחר שנתיים.

  
  נערכה הצבעה:

  
  נמנעים:        נגד:        בעד:  

  ולאד סנדלרסקי      מנו ביטמן       ניסן בן חמו
  עופר ארצי       דודי אוחנונה

  אלי מצליח 
  פלורי שטרלינג 

  קוסטיה קוצ'נוב 
  יים מזרחיח

  מתי רוז 
  משה קווס
  יצחק וייס

  אברהם ארנרייך
  ברוך שלסר 

  
  

לשכר של  85%החלטה: מועצת העיר מאשרת העלאת שכרו של מבקר העירייה מ
בדבר שינוי  24/09/2017שכר בכירים וזאת בהתאם לחוזר משרד האוצר מתאריך  90%

  שכרם של בעלי תפקידים ברשויות מקומיות קטנות.
  

שכר  90%שכרם של גזברית העירייה והיועץ המשפטי לעירייה משכר של אישור המועצה להעלאת  .8
 .4/2011משכר בכירים, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  95%בכירים לשכר של 

  נערכה הצבעה:
  

  נמנעים:        נגד:        בעד:  
  ולאד סנדלרסקי      מנו ביטמן       ניסן בן חמו

  עופר ארצי       דודי אוחנונה
  משה קווס      אלי מצליח 

  אברהם ארנרייך      פלורי שטרלינג
  ברוך שלסר       קוסטיה קוצ'נוב

  יצחק וייס      חיים מזרחי
  מתי רוז
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

החלטה: מועצת העיר מאשרת להעלאת שכרם של גזברית העירייה והיועץ המשפטי 
משכר בכירים, וזאת בהתאם  95%שכר בכירים לשכר של  90%לעירייה, משכר של 

  .4/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  

: שני דברים ברשותך אני יודע שמקובל להעביר את השאלות בשאילתא אבל ארצה מנו ביטמן, חבר מועצה
  לקבל דיווח על ההוצאות וההכנסות של אותם ארבעה ימים בפארק המוטורי.

: ענית בגוף השאלה, אין לי את הנתונים בשלוף אנחנו עדיין מחשבים, אני עירייהעו"ד ניסן בן חמו, ראש ה
  מציע שתגיש באמת שאילתה ונביא את זה למועצה.

  : יש מצב שגם הפסדנו, נכון?מנו ביטמן, חבר מועצה

: חד משמעית יש מצב אבל אמרתי עוד בתחילת הדברים. אם נכמת את עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
ה, התקשורת והמיתוג, אם הייתי צריך לקנות את זה בכסף כנראה שזה היה עולה לי מאות אלפי החשיפ

ואני חושב שבזה   שקלים וחלק מהרעיון של האירוע היה מקסימום חשיפה והבאת מקסימום כלי תקשורת
  הצלחנו בגדול ובמחיר סביר. 

לא גבינו כסף על שימוש במסלול.  הפעם בארבע ימי התחרות: דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה 
  הכל תלוי בכמות האירועים. ,המסלול הזה אמור בסופו של יום להרוויח

: אותו דבר ניתן להגיד על פסטיבל שהוא פסטיבל חינמי, תיאורטית האירוע עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  מפסיד, השאלה מה אתה רוצה להשיג ומה המטרות שלך

  בסופו של איזה יום שנה חצי שנה חודשיים, מה ? :משה קווס, חבר מועצה

שאר מלש"ח שהיא בעיקרון ההשקעה של העירייה,  2.5יש הלוואה של  :עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  .שנים 3תוך ההשקעה היא של משרד התרבות והספורט שאותה לא צריך להחזיר, ההנחה היא החזר השקעה 

  דוק אם אפשר להביא את מסלול באר שבע לכאן?: לא ניסית לבמשה קווס, חבר מועצה

בן אדם מדהים רק שקשה היזם הוא : לשמחתכם הוא לא פתוח בסופי שבוע, עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מסלול מהיר, באר שבע הוא להפעיל מסלול מרוצים שאינו פעיל בסופי שבוע. יש מספיק מקום לכולם במהות, 

  .מסלול טכני המסלול שלנו הוא

  : רק שלא יהיה כמו הבריכה שכל שנה אנחנו צריכים לשים כסף.משה קווס, חבר מועצה

תושבי ערד ואני הוא שירות מסובסד עבור הקאנטרי, בהחלטת המועצה,  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
רד עיריית ע!! אגיד לך שאני מוחה בתוקף שכל הזמן מחברים את הפסדי הקאנטרי לביצועי החברה הכלכלית

מאלצת את החברה הכלכלית להפעיל עבורה נכס מפסיד מתוך ראיה שאנחנו מסבסדים את השרות למען 
  התושבים ולכן זה לא דומה בכלל.

ימים בקשה להשכרה,  100 -נכון להיום יש לנו יותר מלגבי המסלול, : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
חנו מאוזנים, הכל תלוי בתאריכים שלא מתנגשים. יש בארץ אירועים אנ 110 -לפי חישובים עסקיים שלנו ב

אחד מהם קשור למסלול בפצאל אז הוא כנראה לא יעשה פה  ,שלושה יזמים גדולים שמפעילים ספורט מוטורי
  .  בודקים את האפשרויות במסלול שלנוהאחרים אבל השניים אירועים 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   

9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

  הישיבה ננעלה! 

  

          

    

  

                             

  עו"ד ניסן בן חמו            גרי עמל                    

 ראש העירייה                     מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 


