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  9.5.17מתאריך  5.17רוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין פ

  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 עופר ארצי, 

  עצהגב' פלורי שטרלינג, חברת מו
  קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצהמר 

  גב' ריקה צמח, חברת מועצה
  סגן ראש העירמר מתי רוז, 

  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר מנו ביטמן, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  גב' רינה יוסף, גזברית העירייה 
  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה מר
  

   חסרים:
  מר חיים מזרחי, חבר מועצה

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

  
  על סדר היום:       

, צביעת מדרכות צמודות לפחים מוטמנים 36שאילתה של חבר המועצה מר ברוך שלסר, בהתאם לסעיף  . 1
 באדום לבן. 

  נגב מזרחי. לאשכולאיגוד ערים מסוג אשכול שה על ידי הרשות להקמת הגשת בקאישור מועצת העיר ל . 2

דימונה, מצפה רמון, ירוחם, יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: : מועצת העיר מאשרת  הצעת החלטה

שגב שלום, לפנות בבקשה  ערבה תיכונה, רמת נגב, תמר, כסייפה, חורה, ערערה, אל קאסום, נווה מדבר,

סדרת והקמת אשכול הנגב המזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף למשרד הפנים לא

   ) לחוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות).1(1ד17

 והצגת סקר טבע עירוני. 29.3.17אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  . 3

  .29.3.17איכות הסביבה מתאריך : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה ל צעת החלטהה 

 , מצ"ב הדו"ח. 2016דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  . 4
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אישור מועצה העיר לנסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה עם תורמים  . 5
  ימים כולל יציאה וחזרה. 14סה"כ  .גרמניהפוטנציאליים בארה"ב ו

  2400$      עלות טיסות
    4017$      מלון עלות בתי 

     805$  והעברות עלות שכירות רכב
  1050$       עלות אשל

  8272$        סה"כ 
  
: מועצת העיר מאשרת נסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה עם  צעת החלטהה

  , בהתאם לפירוט שלהלן:גרמניהתורמים פוטנציאליים בארה"ב ו
  

  ימים כולל יציאה וחזרה. 14סה"כ 
  2400$      ת טיסותעלו

    4017$      עלות בתי מלון 
     805$  והעברות עלות שכירות רכב

  1050$       עלות אשל
   8272$        סה"כ 

  

, אישור המועצה לביצוע התקשרות ללא 1987(ח) לתקנות העיריות מכרזים התשמ"ח  22בהתאם לתקנה  . 6
 ת.מכרז לניהול תחנת ההיסעים, וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועל

: מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות ללא מכרז לניהול תחנת ההיסעים, וזאת מאחר  הצעת החלטה
 ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

.  לאמור בסעיף יתווסף כי: עצמאים יוכלו להגיש 2017א  בצו הנחות שנת  21אישור המליאה לעדכון סעיף  . 7
בקשה לאחר מועד זה, תינתן ההנחה מיום הגשת עצמאי שיגיש לחודש אוקטובר.  31בקשה עד למועד 

  .הבקשה

לאמור בסעיף יתווסף כי:   2017א בצו הנחות שנת  21מועצת העיר מאשרת עדכון סעיף צעת החלטה : ה
לחודש אוקטובר. עצמאי שיגיש בקשה לאחר מועד זה, תינתן  31עצמאים יוכלו להגיש בקשה עד למועד 

  .ההנחה מיום הגשת הבקשה

 , לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.9.4.17ועדת תרומות מתאריך  פרוטוקול . 8

 , מצ"ב הפרוטוקול.30.4.17מתאריך  6/2017אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  . 9

  .30.4.17מתאריך  6/2017: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  הצעת החלטה
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  19:16מועד תחילת הישיבה 

  

  מבקש את רשות הדיבור בתום דיון המליאה.  חבר המועצה מר מנו ביטמן •

  ל סדר היום:ע 

 תתקיים היום עודניצחון, ון והרזיכטקס באנדרטת הב היום השתתפנו :ציתאיום הניצחון על גרמניה הנ
שבמידה  משמעותי זהו יום כל הימים החשובים שלנו בשנהבתוך  ".מחוברים"גם בפרויקט הנצחה פעילות 

וי החשוב שלו אבל בסוף לכולנו ברור שבלי הניצחון של בעלות הברית וגם לא מקבל את הביטמסוימת 
 .חיילים וחצי למעלה ממיליון -הכוח היהודי שהיה שותף בצבאות, גם בצבא האדום וגם בצבאות הברית 

הרבה מהם נפצעו, חשוב שכולם יזכרו גם שבלי הניצחון הזה כנראה שגם ומהם נהרגו בקרבות  180,000
  .48יתה מתקשה לקום לאחר מכן בשנת הי שראלימדינת 

במות  3-משנים קודמות. היובקונספט קצת שונה תוכננו חגיגות יום העצמאות השנה : העצמאותיום 
שבעצם שתי הבמות הגדולות כ ,במה תורנית בכיכר העיר ובמת נוער במתנ"ס ,מרכזיות, הבמה באצטדיון

לעבות, ללמוד  ,צריך לחזקשאני חושב  .וך הלילהמסיבת נוער אל ת נפתחה 23:00בשעה  .במקבילפעלו 
מבחינתו זה היה קונספט די מוצלח מהשינוי של האצטדיון המנדטורי  בסך הכלאך להפיק את הלקחים, ו

  .ומוצלח אני חושב שהשינוי הזה היה מבורךשכולם נשארים שם מפתיחת חגיגות העצמאות ועד הסיום. 

הם תושבי לראיונות המועמדים שהגיעו מ 90  -י להיווכח שמאוד שמחת לאלביט:עובדים למפעל גיוס 
אם למישהו היה ספק למי מיועדים מקומות העבודה האלה אז בסך הכל ראינו ביום הגיוסים . העיר

היו תושבי ערד, ואנחנו של המרואיינים רובם ככולם   - צוות משאבי אנוש של חב' אלביט המרוכז שקיים
עובדים  200-ל 100-מ שהמפעל הזה ימשיך לגדולהשיח הוא ודה בעיר. ולשווק מקומות עבנמשיך לחזק 

קראת סגירת חוזים כדי נציגי אלביט עומדים ל .שזה כבר מפעל משמעותי מבוסס גם המקום והמתקן גדל
מ', אני חושב שזו בשורה מאוד  1000דר גודל של יה בסיגדול ומרווח יותר באזור התעשלקחת את מקום 

  ית.משמעות

צפויות לקבלת מענקים  דימונהוערד, ירוחם, הערים  –נגב המזרחי משרד הכלכלה לאזורי תעשיה במענקי 
חלק מהדברים שתמיד טענו  .מענקים לתעשייה, משהו שלא היה לפני כןכמלש"ח שנועדו  75בשווי של 

ות טבהקיימות שאנו מתחברים עם "יד ורגל קשורה" מאחורי הגב כי בקריית גת וקריית מלאכי וב"ש 
היחסי יותר גדול, ואלה מענקים שנועדו למפעלים חדשים קושי למצוא את היתרון זהות לשלנו אז ה

שבוע בבהחלטת ממשלה  העבר ההצעהומפעלים שיעתיקו את עצמם לאזור, זה נותן לנו כלים מהותיים. 
למרות  שעבר, ועכשיו אנחנו עובדים סביב השעון, חוזרים לכל אותם מפעלים שהצלחנו להגיע אליהם

אני מקווה שלפחות אחד  משמעותיותהטבות כשיש לנו  כשיוע בואו לפה לשולחן הדיוניםהחיסרון כדי שי
מהם יחליטו כן להגיע וזה יחזק עוד יותר את התעשייה המקומית, את היצע העבודה המקומית  חלקאו 

בשיתוף פעולה הדוק עם  אנחנו עובדיםכלכלי של העיר. ום פה למינוף כללי שזה אחד מהטריגרישברור לנו 
תעשיין הם ידאגו למסלול ירוק שכשנביא במסגרתה הובטח לנו שר הכלכלה, הייתי אצלו בפגישה אישית 

  . ערדכדי לאפשר את ההגעה שלו ל

מגרש ספורט בביה"ס אורט, צור וחב"ד השלמנו, אנחנו על עבודות את ה השקעה בתשתיות בחינוך:
אמור ומגרשים רב תכליתיים  עבודה על עוד שניבלבאות ויעלים,  עבודות בביה"סעיצומן של נמצאים ב

אנחנו לקראת השקעה חסרת תקדים במבני החינוך בקיץ הזה,  .לקום מגרש נוסף בביה"ס אבישור

זה הכיוון יש פה עבודה של   - שנים 40-ו 30במספרים שלא נראו הרבה מאוד זמן, במבנים שלא נגעו בהם 

קט בממדים שהעיר הזו לא ידעה, אנחנו ממש את הפרויקט הזה, זהו פרוי לתכלל צוות מקצועי שאמור
  , לקראת הקיץ הקרוב.לאישור לשולחן המועצהי האריזה שלו, אנחנו נביא אותו כמובן בבשל
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חבר יקר  –עם חגי רזניק פגישה מ לפני מספר שעותחזרנו  עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: פגישה
משרד השיכון הוא שחקן מרכזי בעיר  .היו המון נושאים סדר יומהשעל ן, ומנכ"ל משרד הבינוי והשיכו

השר גלנט היה פה בסיור ומבין את החשיבות, ומנכ"ל כמו חגי שהוא חבר  מהתומכים הגדולים שלנו.ואחר 
 נושאיםה .למשימה מיםונרת ניםכיר את הצורך האסטרטגי בערד חזקה, מוכהמאישי וגם איש נגב, 

על   -חודשייםכדיווחנו לפני עליו להשלים לעיר, שיקום שכונות  שאנו צריכיםכנית מתאר : תשהועלו לדיון
מעבר לזה יש עוד כספים של שיקום ח מלש" 6בסך של כסף ראשוני שניתן לנו לשיקום שכונת הפטיו 

עלה הנושא של , וזה אחד מהדברים שהונחו על השולחן, מעבר לזה הםלהגיע אלישכונות שאנחנו צריכים 
מגרשים שאמורים  120ו רוצים להיכנס לסבסוד עומק בשכונת רננים יש לנו נאנח .סבסוד עלויות קרקע

לצאת לשיווק והמטרה שלנו היא לאפשר לזוגות צעירים לקנות מגרש במחיר שפוי בעיר, כשאנחנו מדברים 
חיר מאוד אלש"ח זה מ 200-  180י רהמקואנו מגיעים כמעט למחיר המגרש על סדר גודל של הסבסוד 

תכנית ייחודית  -אנחנו מקדמים את תכנית מחיר למשתכן  בד בבד, .אטרקטיבי לחצי דונם בשכונת רננים
 דירות גן 3 -ל  לציהצבפרדונם שיחולק   . מדובר עלמשרד השיכון וכבר עברה את הוולתנ"ענציגי ל שהוצגה

שיבנו במחירים קבלנים  כל למשוךיופרויקט שכן ב מאמין שמדובראני . דירות גג במחיר אטרקטיבי 3 -ו
נאמר על עם קבלנים גדולים שהתקיימה ביחד גלנט שבאחת הפגישות עם השר אני חייב להגיד  .משתכןל

כל במה: "מחיר למשתכן בדרום זה לא הפתרון" עובדה שהקבלנים מדירים למעל ובצורה הכי ברורה  ידם
הבעיה היא שהקבלנים לא מוכנים  בזכאות,עיה ב אין - זכאיםאת רגליהם ממחיר למשתכן, אין ספק שיש 

  ת את הסיכון בדרום! חלק

, צביעת מדרכות צמודות לפחים מוטמנים 36שאילתה של חבר המועצה מר ברוך שלסר, בהתאם לסעיף  . 1
 באדום לבן.

  במענה לפנייתך הריני להשיב כדלקמן: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
  

  אישור מועצה.שלא עה ובטיחות בדרכים וכמובן וועדת תנו תהצבת תמרור לא מחייב  .א

 אדום לבן מסביב לפחים המוטמנים בכדי שלא תוכננו מבעוד מועד סימונימתבקש ל בהתאם  .ב
 ה.יווצר הפרעה למשאיות פינוי אשפת

העיריה, ראש העיר, קצין משטרה ובאישור משרד מהנדסת  על ידיתכניות חתומות  קיימות  .ג
 התחבורה. 

  

למשרד הפנים יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: הגשת בקשה על ידי הרשות ל אישור מועצת העיר . 2
 קאסום, נווה מדבר,-ב, תמר, כסייפה, חורה, ערערה, אלדימונה, מצפה רמון, ירוחם, ערבה תיכונה, רמת נג

שגב שלום, לאסדרת והקמת אשכול הנגב המזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 
  חוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות).) ל1(1ד17

את הקמת מועצת העיר שנים אישרה  3לפני  ,קצת הסבר על הנושא עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
במדינת במבנה השלטוני הקיים  .אשכול הנגב המזרחי, המטרה הייתה לייצר יתרון לגודל ברמת הרשויות

 באשכול שלנו .אין מחוז בעל יכולת ברמת השלטוןוטון המרכזי להשהמקומי ואת יש את השלטון  - ישראל
קבלנים אל מול שלטון  להמטרה הייתה לייצר יתרון לגודל אל מו ומועצות אזוריות. ערים 13חברות 
זורי" יש קשב יותר גדול למדינה בהיבטים האלה במתן אני רוצה פתרון א"שבא אזור שאומר כמרכזי, 
 -  ח לפרויקטים של איכות הסביבהמלש" 50בין הראשונים לקבל היה זרחי מ יה אשכול נגבאלר ,כספים

רשויות הבדואיות אין האחד מהפרויקטים שנכנסנו אליהם כרשויות, היה פינוי אשפה אזורי, במרבית מ
המטרה היא  .אשפה מלאבעיריית ערד פתרון  בחלק מהרשויות יש פתרון אשפה חלקי, פתרון אשפה,בכלל 

עד  שהתאגדאשכול  ,מכנה משותף רחב ביותר. לפני כחודש אושר חוק האשכולות בעלי לייצר פרויקטים
והוכנס סעיף של  מכוח חוק מדינהסטטוטורי  יכול כעת לקבל סטאטוסכחברה בע"מ  אישור החוק

בקבלת לדוגמא יתרונות מסוימים  וישאיגוד ערים להתאגדות שנקראת, "איגוד ערים מסוג אשכול". 
אשכול נגב מזרחי רוצה לעבור לאיגוד ערים מסוג אשכול ונדרשת הסכמה  .יםבמכרז כספים, יתרונות
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בעצם מי שמוביל את האשכול מתוך  ,ערד היא חלק מרכזי באשכול החברות באשכול.כמובן של הרשויות 
 את הטוןלנוכחותנו כעיר הנותנת  שיש משמעותאני חושב  .הן דימונה וערדומועצות אזוריות רשויות  13

אשכול לא ניתן כקולות קוראים מסוימים שעל אפשרות להתמודד כאיגוד ערים תהיה לנו  כול.באש
על מנת לאפשר לשאר הרשויות ליהנות מהעניין  ,, גם להקל בפרוצדורה בנושא מכרזיםעליהם להתמודד

  הזה. 
כמעט "ח הנתח של ערד בפרויקטים סביבתיים הוא מלש 50-הטבה ממש משמעותית מתוך הזכינו בכרגע 

בראייה שלי איפה שאנחנו יכולים להיות וליהנות אנחנו כי אנחנו מרכיב דומיננטי באשכול.  מלש"ח וזה 5.2
האיגוד הוא וולונטרי/ ביום שאנחנו עיריית ערד תחליט לצאת אנחנו יכולים לצאת בכל נהיה שם ונוביל. 

  רגע. 

  נערכה הצבעה : 

  נמנעים      נגד        בעד
  

  יצחק וייס            ניסן בן חמו
  ברוך שלסר            דודי אוחנונה

  אברהם ארנרייך            אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  מנו ביטמן
  

דימונה, מצפה רמון, יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: : מועצת העיר מאשרת החלטה
שגב  , ערערה, אל קאסום, נווה מדבר,ירוחם, ערבה תיכונה, רמת נגב, תמר, כסייפה, חורה

שלום, לפנות בבקשה למשרד הפנים לאסדרת והקמת אשכול הנגב המזרחי כאיגוד ערים 
) לחוק איגוד ערים (פרק אשכול רשויות 1(1ד17מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 

 מקומיות).

  

 קר טבע עירוני.והצגת ס 29.3.17אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  . 3

  

 

  נערכה הצבעה : 
  

  נמנעים      נגד        בעד
              ניסן בן חמו

              דודי אוחנונה
              אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  מנו ביטמן
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  אברהם ארנרייך
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 .29.3.17ות הסביבה מתאריך החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכ

  הצגת סקר טבע עירוני על ידי דנה רודד. 

  .2016דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  . 4

ים סטטיסטים סה"כ התלונות שנמצאו של הדוח מדבר על נתונ 9דף : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
   31: הוגשוש סה"כ התלונות 22סה"כ התלונות שנמצאו לא מוצדקות  9מוצדקות 

  שי, איפה זה ממקם אותנו ביחד לרשויות אחרות? 
  

  אין סטטיסטיקה אבל זה במגמת ירידה לאורך השנים.  נוף, מבקר העירייה:ורשי אה

 לא עלה אפרילהפרוטוקול של חודש  ראיתי שעדיין לא טופל. 7,8למשל סעיף ברוך שלסר, חבר מועצה: 
  .עדיין לאתר העירייה

פרוטוקול של חודש מרץ עלה לאתר, פרוטוקול של חודש אפריל עולה  ראש העירייה:עו"ד ניסן בן חמו, 
   מחר לאתר, גם ההקלטה עולה במקביל לפרוטוקול.

מועצה לנסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבודה עם תורמים פוטנציאליים האישור  . 5
   ימים כולל יציאה וחזרה. 14סה"כ  .גרמניהבארה"ב ו

  2400$      ת טיסותעלו
    4017$      עלות בתי מלון 

     805$  והעברות עלות שכירות רכב
  1050$       עלות אשל

  8272$        סה"כ 
  

מלש"ח, סכום שלא היה לפני כן  12חודשים האחרונים גייסנו  4-בשנה ו עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
ספק שככל שנעמיק את הקשרים עם  המצב הנוכחי לא מאפשר לנסוע יותר אבל אין לי. בקופת העירייה

התורמים ויש פה תורמים שהדירו את רגליהם שנים ארוכות מערד, אם זה קק"ל אנגליה, קק"ל ארה"ב 
נוכל להגדיל את עוגת התקציבים לטובת  ועוד הרבה תורמים שלצערנו הפוקוס העירוני היה במקום אחר,

נייצר לעצמנו לא יהיה, בלי קשר לממשלה מה שלא  מקורות חיצוניים,אנו נשענים על  פרויקטים עירוניים.
מלש"ח פרויקטים, זה לא נולד  100יעד של כמעט  2017חשוב לעיר ולא בכדי הצגנו בשנת  "חמצן"זה ערוץ 

כספים גיוס  :עיקר הפרויקטים שכרגע עומדים על הפרק .של תרומות אינטנסיביזה הגיע מגיוס  ,כךסתם 
הולכים להשלמה של מהביקור האחרון של קק"ל אנגליה בעיר לש"ח מ 2 אולם אורוןשיפוץ להשלמת 

מלש"ח שרובו תרומות,  14אורון, מגרשי ספורט שאנחנו עושים, פרויקט רעים שהוא גיוס עצום, מבנה של 
הפרויקטים הבאים שאנחנו הולכים  לא כסף עירוני. הכסף הוא נטו של תרומות.וגם אין שום כסף אחר, 

 החלק - מלש"ח 14  -כסך כל הפרויקט  ,להשליםעלינו ש החלק התיירותי - טיילת מואבלהציג, 
אנחנו מדברים על החלק  .2017והביצוע ייצא ברבעון האחרון של שנת  מלש"ח 6עמוד על רתי יוהתחב

אנחנו מבינים שאין לנו  - פארק יהושפט .ומרחוב צור למלונותשמתחיל בתיכון אורט עד לפניה ברחוב צור 
-סקייט"מרכזי מושקע, יש לנו את גן הרפתקאות שכולם מכירים את המצב שלו, יש את ה בעצם פארק

משתרע על שטח היש את הפארק הצפוני אבל אין לנו פארק מרכזי שהוא גם במרכז העיר ונגיש, , "ארקפ
מצפה נחל חסד, את כל זה הפארק בסיום  "גן החבלים"  -כרגע קיים תחילתו של הפארק .מספיק גדול

לאופנים, מתקנים לילדים, פארק כלבים, צריך לגייס לזה כסף  דוגמת טרקלמלא בתוכן ואטרקציה  צריך
כז המצוינות למוסיקה ומרכז שאנחנו רוצים לחזק, מר מרכזי המצוינותוהוא מגויס בחלקו, יש לנו את 

יחודיות שזה ו רוצים להוסיף עוד מרכז למצוינות, יש לנו עוד בתי ספר עם יננות לטכנולוגיה, אהמצוי
  אלה. יםאיחוד הסביבתי אמנותי, תקשורת אנחנו רוצים להקים מרכזי מצוינות סביב נושיה
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  מתי מתוכננת הנסיעה הזו? ברוך שלסר, חבר מועצה:

מתחילים  -14.6-בסוף החודש, עד ה 30.5-החל ממתוכננת הנסיעה  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
מסע הקודם הבכל מקום שירצו לדבר איתי אני אגיע לשם.  )סינסנטי -טוטורנ - יורק-ניו(ארה"ב  –בגרמניה 

תוצאות  תהיינהתוצאות כמו שהיה ברור לי ש ינההיתזה מסע, בסוף אני יודע ש - היה צפוף ועמוס מאוד
  מהנסיעה הקודמת, כך גם בנסיעה זו.

  נערכה הצבעה : 

  נמנעים      נגד        בעד
  

  יצחק וייס      ניסן בן חמו
  ברוך שלסר      ונהדודי אוחנ

  אברהם ארנרייך      אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  מנו ביטמן
  

החלטה : מועצת העיר מאשרת נסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות 
 ימים כולל יציאה וחזרה, 14. סה"כ גרמניהעבודה עם תורמים פוטנציאליים בארה"ב ו

  בהתאם לפירוט שלהלן:

  2400$      עלות טיסות
     4017$    עלות בתי מלון 

  805$  והעברות עלות שכירות רכב
  1050$       עלות אשל

  8272$        סה"כ 
 

, אישור המועצה לביצוע התקשרות ללא 1987(ח) לתקנות העיריות מכרזים התשמ"ח  22בהתאם לתקנה  . 6
 מכרז חדש לא תביא תועלת. מכרז לניהול תחנת ההיסעים, וזאת מאחר ועריכת

יצאנו  ,הסתיים אנצב"החוזה של היסעים המרכזית שלנו, התחנת  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
ד, המכרז פולין ואגאנחנו מקבלים כסף של שכירות ממטרו .לא היו ראליותשהצעות הגיעו  ,למכרז הפעלה

   הוא על ההפעלה של התחנה.

, הצעד הבא יהיה כעת לאחר שביטלנו את המכרז בוועדת מכרזים  עיר:דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש ה
עם מציעים  יבצעו התמחרותאשר  )משפטי, הגזברית ומנכ"ל העירייההיועץ ה( הפקידות הבכירההתכנסות 

 . הפעלת מרכז ההיסעיםצורך ל באופן משמעותי להוזלת העלויות

  ליאהחבר המועצה מר אברהם ארנרייך יוצא מאולם המ – 20:45 •
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  נערכה הצבעה : 
  

  נמנעים      נגד        בעד
  

              ניסן בן חמו
              דודי אוחנונה

              אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  מנו ביטמן
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  

ת החלטה : מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות ללא מכרז לניהול תחנת ההיסעים, וזא
 מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

.  לאמור בסעיף יתווסף כי: עצמאים יוכלו להגיש 2017א  בצו הנחות שנת  21אישור המליאה לעדכון סעיף  . 7
עצמאי שיגיש בקשה לאחר מועד זה, תינתן ההנחה מיום הגשת לחודש אוקטובר.  31בקשה עד למועד 

 .הבקשה

  נערכה הצבעה : 
  

  עיםנמנ      נגד        בעד
  

              ניסן בן חמו
              דודי אוחנונה

              אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  מנו ביטמן
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  

לאמור בסעיף   2017א בצו הנחות שנת  21החלטה : מועצת העיר מאשרת עדכון סעיף 
לחודש אוקטובר. עצמאי שיגיש  31למועד  יתווסף כי: עצמאים יוכלו להגיש בקשה עד

  בקשה לאחר מועד זה, תינתן ההנחה מיום הגשת הבקשה.
  

 , לידיעה!9.4.17פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  . 8
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 .30.4.17מתאריך  6/2017אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  . 9

  נערכה הצבעה : 
  

  נמנעים      נגד        בעד
  

  יצחק וייס            ניסן בן חמו
  ברוך שלסר            אוחנונה דודי

              אלי מצליח
  עופר ארצי

    פלורי שטרלינג
  ריקה צמח

  מתי רוז
  מנו ביטמן

  
  

  לא משתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים.  קוסטיה קוצ'נובחבר המועצה 

 

  .30.4.17מתאריך  6/2017החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות 

  .וייס יוצא מאולם המליאה חבר המועצה מר יצחק  - 20:27 •
  

 3לפני  ,חוק עזר עירוני בנושא של אגרת שמירה חודשים בערך העברנו 4לפני  מן, חבר מועצה:ביטמנו 
בהתאם יה הבקשה לדיון חוזר, היועמ"ש אמר שזה לא  ישוהגואני ביניהם חברי מועצה  6חודשים בערך 

לדיון חוזר באותה החלטה, לא עוד פעם בקשה י הגשת 28.3-בשאלתי אותו מה לתקן? הוא לא ענה. , לנוהל
  ה האם מתקדם?אם אפשר לדעת לגבי נושא הדיאליז נוסףדבר  קיבלתי תשובה.

 

 םספציפייהוא קבע תנאים מאוד  את החוקים, המחוקק כשהוא קבע גם עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
בחר עכשיו החלטה כזו או יחבר מועצה  לדיון חוזר, אחרת דיוני המועצה היו נערכים עד אין סוף כי כל

לדיון נוסף, לעירייה יש יועץ משפטי שהוא לא רק שלי כראש העיר הוא יועץ משפטי  הה להביארציאחרת ו
היה תקין, בפעם השנייה הוא טען שלא של כולכם, הוא אמור לתת חוות דעת, בפעם הראשונה הנושא לא 

  . שוב להביא את זה לדיוןניתן 
  

אני יכול לפנות ליועץ המשפטי ולהגיד שאתה מאשר? בהתחלה פניתי אליו  חבר מועצה: מנו ביטמן,
  .בנושאים אחרים 

  
  קודם כל את חוות הדעת הוא נותן למועצה, לא למנו ביטמן.  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:

 לטההחם הא .והמועצה רוצה להביא אותה לדיון נוסףהתקבלה, חלטה ששים לב זה דיון חוזר בה
 – יש לכם את הכלים וזכותכם להשתמש בהם ובסוף מה שצריך לעשות ייעשה, התקבלה, אין מה לדון בה

  אני אומר המטרה בסוף היא מה שנקרא סופיות הדיון.
  

שהבנייה החלה העניין הוא , ככל שניתן אנחנו מנסים לסייע לעמותהה הוא אינטרס עירוני! מכון הדיאליז
, אי המועצה לא יכולה לתת כסף ."קרן לב ערד" שהיה עםיש לנו קושי כמו  על ידי עמותה פרטית ולכן

היה כסף ממשרד הבריאות שהגיע  במקרה של עמותת שאלר. לעמותה פרטית ישירבאופן אפשר לתת כסף 
צה ואף אחד לא רוהגענו למסקנה שבמשך חצי שנה ישבו כל המוחות הטובים  ,לעיריית ערד עבור המכון

אני כראש עיר לא כסף ציבורי, ב מדוברלעמותה פרטית, מעיריית ערד עובר הכסף ש לחתום על המסמך
במיליון  שעיריית ערד תבצע את העבודותהפתרון שמצאנו הוא  .מוכן להעביר כסף ציבורי לעמותה פרטית

 ומעלית, אגיד המיםביוב מול תהנושאים שהעירייה יכולה להניע הם נושא ה ,בנייהשניתנו עבור ההשקלים 
  את העבודות להמשך ביצוע של העמותה.סיים את המיליון שקלים האלה ונחזיר ננקודתית, עבודה נבצע 
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מעבר את הבניה מלש"ח כדי להשלים  2לעמותה חסר משהו כמו עוד : דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר

  הבריאות.  בצעים לפי בקשה של משרדיש לנו הליכים שאנחנו מ .בעבודה תשקיעשהעירייה  למיליון
  

כמו שהעירייה הצליחה בנסיעה הקודמת שלך להביא כספים לצורך העניין  מנו ביטמן, חבר מועצה:
  לפרויקט רעים, אי אפשר להביא תרומות גם לפרויקט הזה?

  
  חד משמעית. ,אפשר עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:

  
שהיום יש  יםם שנתנו, אנחנו יודעאנחנו לא יודעים מי התורמידודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר: 

  . לא מתקדמות בעיות מול התורמים, כיוון שהעבודותלעמותה 
  

 2017נובמבר  , בחודשלנושא הזה "יןדד לי"אני רוצה להגיד לכם יש : דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העיר
ה  העירייבר לאחר נובמ דיאליזה,המכון בעצם  יו נשעןלעמיון קדמי שחדר פעלת מסתיים המכרז של ה

ה מחויבות היתחדש המכרז עד נובמבר, בככל שהם לא יסיימו את המבנה  חדש, הפעלה תצא למכרז
ויפעיל  תנאים אלו, מישהו אחר יזכהמולאו הם לא יבמידה ו עמיד ערבויות לסיום המבנה ולהפעלתו,לה

  , זה לא משהו שיימשך שנים. "דד ליין"מבחינתנו קיים  ין. וישלים את הבני
  
י ואנחנו מנסים לסייע ככל אינטרס עירונהוא  הנושא של מכון הדיאליזה ו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:ע

ראש העיר  -, עיריית ערד מקום אחדו משתדלים מאוד שמאמצי הגיוס יהיו מרוכזים בנשניתן, לכן א
  זה מה שנותן את הביטחון ואנחנו נמצא גם לזה את הפתרון. והגורמים התומכים 

 

 

  בה ננעלה!הישי
  

                      
  עו"ד ניסן בן חמו               גרי עמל                      

  ראש העירייה            מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה


