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  2.2.21מתאריך  2.21ן המניין מפרוטוקול מליאת מועצת העיר 

  
  ברחבת העירייההתקיימה ישיבת המועצה 

  
  משתתפים:

  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 

  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 
  משנה לראש העירייהרלינג, טגב' פלורי ש

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  , חבר מועצהדודו שימר 

  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
  מר משה אדרי, חבר מועצה 
  מר משה קווס, חבר מועצה

  ברוך שלסר, חבר מועצהמר 
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  חבר מועצהזינשוילי, ימר גבריאל ר

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה
  

    
  :היום סדר על  

 משה קווס בנושא חניון העירייה.של חבר המועצה  36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .1
  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

 של חברה המועצה ברוך שלסר בנושא יועץ לאזרחים ותיקים.  36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .2
  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

שעלו תיקון ליקויים בנושא  אברהם ארנרייךשל חבר המועצה  36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .3
 בדו"ח מבקר העירייה.

  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

 פרסום חולים מאומתים. בנושא  ברוך שלסרשל חבר המועצה  36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .4
  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

 משה קווס בנושא של היטל שמירה.של חבר המועצה  36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .5

  .תגובת מ"מ וסגן ראש העירמצורפת     

 של חבר המועצה יצחק מאיר וייס בנושא של היטל שמירה. 36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .6

  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

 של חבר המועצה אברהם ארנרייך  בנושא של היטל שמירה. 36מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .7
  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  
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 של חבר המועצה יצחק מאיר וייס  בנושא מתנ"ס. 36שאילתה בהתאם לסעיף מצורפת  .8
  .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר  

, 36של חבר המועצה ברוך שלסר שביקש להעבירה לסעיף  38מצורפת שאילתה בהתאם לסעיף  .9
 בנושא ישיבת מועצה שלא מן המניין.

   .מצורפת תגובת מ"מ וסגן ראש העיר

 

 , פרוטוקול נשלח זה מכבר.12.1.21מתאריך  1לפרוטוקול ועדת כספים מספר אישור המועצה  .10

  
  .12.1.21מתאריך  1: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר הצעת החלטה

   

 משרד ידי על הפועלים בבנק ינוהל אשר ערד עיריית שם על נאמנות חשבון לפתיחת המליאה ישורא .11
 .משפטית לאכיפה במכרז שזכה דין עורכי

  
 בבנק ינוהל אשר ערד עיריית שם על נאמנות חשבון פתיחת: מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה

  .משפטית לאכיפה במכרז שזכה דין עורכי משרד ידי על הפועלים
  

, מצ"ב הפרוטוקול 24.12.20מתאריך  13/2020אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  .12
  ונספחיו.

  .24.12.20מתאריך  13/2020מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס' : הצעת החלטה  

 , מצ"ב הפרוטוקול.12.1.21מתאריך  1/2021אישור המועצה לפרוטוקול ועדת עלייה וקליטה  .13

  
  .12.1.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת עלייה וקליטה מתאריך הצעת החלטה

  

   , מצ"ב הפרוטוקול.8.12.20מות מתאריך אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ש .14

  
 .8.12.20: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מתאריך הצעת החלטה

  

 שאלון ב"מצ.  חן עפרה' הגב ל"בחכ הציבור מטעם דירקטוריון חברת למינוי המועצה אישור .15
  .הולם ייצוג בדבר המשפטי היועץ דעת וחוות המועמדת

  
 מטעם בדירקטוריון כחברה,  חן עופרה' הגב של מינויה את מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת

  . ל"בחכ הציבור
  

 – 2021בחינים לקבלת תמיכות לשנת ת - 27.1.21אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  .16
 מצ"ב הפרוטוקול והתבחינים. 

  
(תבחינים לקבלת  27.1.21: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך הצעת החלטה
  ). 2021תמיכות לשנת 

  

לבקשת שליש מחברי המועצה, דיון חוזר בהצעות לסדר שנדחו במליאת מועצת העיר מתאריך  .17
 לתוספת השנייה. 46, בהתאם לסעיף 5.1.21
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  19:04מועד תחילת הישיבה 

  

 ורוצה שנעבור לסעיפי סדר היום 2.21אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 
ואז המועצה  22.12.20אני אבקש ממנכ"ל העירייה להקריא את הבקשה לתיקון פרוטוקול מליאה מתאריך 

של העירייה, בקשתך לא  אנחנו רק נסביר שארעה תקלה בשרת תחליט אם לקבל את הבקשה לשינוי או לא.
תה זו עולה לסדר היום כסעיף ראשון כך זה אמור יתה מתקבלת הייהתקבלה בכלל עד שלא שאלת שוב, ככל שהי

  להיות, ומשלא התקבלה בזמן כדי להכניסה לסדר היום נעלה אותה לדיון כעת.

  ברוך שלסר. מקריא את הבקשה לתיקון פרוטוקול של חבר המועצה מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה: 

   : אני מתנגד למה שכתבת ומעלה להצבעה, מי בעד תיקון הפרוטוקול? עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
אמר היועץ המשפטי שזה עולה בהסכמה, כולם הסכימו להעלות את הפרוטוקול להצבעה. ברוך שלסר אתה 

  רוטוקול לדיון במליאה הנוכחית?קיבלת מייל מהיועץ המשפטי בו שאל אם תרצה להעלות את הסעיף לתיקון הפ
  אשאל אחרת מי בעד העלאת הבקשה לתיקון הפרוטוקול כסעיף ראשון לדיון בסדר היום:

  
  

  : הצבעה נערכה
  

  נמנעים        נגד          בעד  
    
          חמו בן ניסן  
          אוחנונה דודי  
        ניקוב'ספוז אלכסי  
          שטרלינג פלורי  
  שי דודו  
          אביטן כהן סיוון  
  אורגיל דורון  
  שמילה עוזי  
  גיטיס דיאנה  
  משה אדרי  
  משה קווס  
  יצחק וייס  
  ברוך שלסר   
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

כנושא ראשון את בקשתו של חבר המועצה מר  לדיוןהחלטה : מועצת העיר מאשרת להעלות 
  .22.12.20ברוך שלסר לתיקון פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 

: בקשתך לתיקון הפרוטוקול היא מאוד כללית, בבקשה לתיקון פרוטוקול יש עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
אמרת ומה ראש העיר אמר, זה כללי מידי. אם יש לציין בדיוק מה אתה מבקש שיהיה, ביקשת שייכתב מה 

  התנגדות לתיקון הפרוטוקול המבוקש, הדבר יוכרע בהצבעה.

: אני מתנגד לתיקון הפרוטוקול ולכן הוא יעלה עכשיו להצבעה מפני שלדעתי עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  בקשתך אינה משקפת את תוכן הדברים.
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  מתכחש לדיון הזה.: האם אתה ברוך שלסר, חבר מועצה

  : לדעתי בקשתך אינה משקפת את תוכן הדברים שנאמרו ולכן אני מתנגד.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  נערכה הצבעה לתיקון הפרוטוקול:

  
  נמנעים        נגד          בעד  
    
          חמו בן ניסן        משה קווס  
          אוחנונה דודי        יצחק וייס  
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר  
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך  
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי  
          אביטן כהן סיוון            
  אורגיל דורון            
  שמילה עוזי            
  גיטיס דיאנה            
  משה אדרי            

  החלטה: מועצת העיר אינה מאשרת את תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 

  22.12.20מתאריך 

  :היום סדר על

לכל שאילתה תוקרא התשובה שניתנה על ידי מי שנתן את התשובה ולאחר עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי: 
  .הקראתה ניתן לשאול עוד שאלה אחת קצרה

  .העירייה חניון בנושא קווס משה המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .1

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייהדודי   

: שאלתי מתי התקבלה ההחלטה לסגור את חניון העירייה במחסום ועדיין לא משה קווס, חבר מועצה  
  קיבלתי תשובה  

ששאלת גם אתה וגם חבר המועצה  (א)א140: עניתי בסעיף דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
ה התקבלה בהנהלה אין לי תאריך מתי התקבלה כי לא נרשם פרוטוקול לדברים ארנרייך, ההחלט  
  אלה, ברגע שהתקבלה ההחלטה תקצבנו את המחסום וקיבלנו תקציב ממשרד הפנים.  

: חברי מועצה שמגיעים במהלך היום לעירייה לצורך מילוי תפקידם עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי  
  היא תפתח עבורכם את השער., כהכחברי מועצה מתקשרים למנהלת הלש  

  חבר המועצה משה אדרי, עוזב את רחבת המליאה.  19:15*   

  . ותיקים לאזרחים יועץ בנושא שלסר ברוך המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .2

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  לשאילתה.: מקריא את תשובתו דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
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 2010 -: קודם כל אני מצדיע לעיריית ערד למרות שהחוק חוקק רק בברוך שלסר, חבר מועצה  
התשובה קצת מפליאה אותי כי יש יועצת לאזרחים הוותיקים.  2005 -העירייה הקדימה ומינתה כבר ב  
  אני לא יודע איך זה מסתדר.  ,עליזה בראון אז מינו את 2010לי פרוטוקול משנת   

בתקופתו של ראש  2005: את עליזה בראון מיניתי כבר בשנת י אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייהדוד  
עם יציאת  פלוסקוב.טלי היא מונתה שוב בקדנציה של ראשת העיר  2010 -העיר בריל, מאוחר יותר ב  
  .2010 -החוק עליזה מונתה שוב ב  

לשנה למה היא לא מוזמנת לישיבות : למה לא הוגשו דוחות למועצה אחת ברוך שלסר, חבר מועצה  
  המועצה כמו שהחוק קובע ?  

: זה לא היה בשאילתה אם אתה רוצה להעלות שאילתה דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
  .בכלים העומדים לרשותך כחבר מועצה נוספת אתה מוזמן להפנותה  

 שעלו ליקויים תיקון בנושא ארנרייך אברהם המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .3
  .העירייה מבקר ח"בדו  

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  

שאלתי אילו פעולות נקטה העירייה עד כה כדי לתקן את  2: בסעיף אברהם ארנרייך, חבר מועצה  
  לא מפורטות הפעולות שננקטוהליקויים שהצביע עליהם המבקר.   

: אנחנו מדברים על דוח עם מאות סעיפים, הוועדה מטפלת דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
בכל סעיף בנפרד בהתאם לנדרש לטפל. מנכ"ל העירייה מזמין את מנהל המחלקה הרלוונטית על מנת   
הצעה לפתרון בפני הוועדה לתיקון לחשוב על פיתרון ודרכי טיפול בליקוי, אח"כ מביא המנכ"ל את ה  
  ליקויים, לכל סעיף יש נושא ושאלות אחרות.  

: פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מגיע לוועדת ביקורת ואח"כ עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי  
למועצה, כל סעיף מקבל התייחסות בכתב והתייחסות זו מגיעה לידיעת כלל חברי המועצה לאחר   
  ת (תיקון ליקויים וביקורת)דיוני שתי הוועדו  

  . מאומתים חולים פרסום בנושא שלסר ברוך המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .4

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  

אתה טוען שהנתונים מגיעים ממשרד הפנים זאת אומרת  2: בסעיף ברוך שלסר, חבר מועצה  
אתה טוען שאין רשימה כזאת, אין תאום בין התשובות.  3שהמשרד העביר כאלה נתונים ובסעיף   
  למה משרד הפנים לא העביר את הנתונים. 7לעומת זאת בסעיף   

  כל השמות: משרד הפנים מעביר לנו את דודי אוחנונה, סגן ומ"מ ראש העירייה  

משרד הבריאות מפלח את הרשימות על לפי אוכלוסייה  ערבית,  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:  
  אוכלוסייה חרדית ואוכלוסייה חילונית, זה הניתוח שאני מקבל.  
  מי שאחראי על הפילוח זו ממשלת ישראל לא חשוב כרגע אם משרד הפנים או הבריאות.  

  
תה אומר חרדים יכול להיות שההתייחסות היא גם לקהילת חב"ד : אם אברוך שלסר, חבר מועצה  
  למה אתה אומר שמדובר בחסידות גור, יש עוד חרדים בעיר.  
    
: אחרי שהעלית את זה, שים לב בפרסומים הבאים, על מנת לא עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
  ה חרדית. ילפגוע רמה האישית, התחלנו לציין אוכלוסי  
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: אני מתקן את עצמי, הנתונים המתקבלים המתייחסים אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייהדודי   
  לקורונה, מתקבלים ממשרד הבריאות.   

  
  התקיים דיון סוער   

  
  .שמירה היטל של בנושא קווס משה המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .5

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.מ"מ וסגן ראש העירייהדודי אוחנונה,   

  : בבדיקה שערכתי המבנה לא רשום בטאבו עדיין.משה קווס, חבר מועצה  

: המבנה נמצא בתהליך העברה לעירייה, הקרקע בחכירה של דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
  העירייה  

  ש בקשה לגילוי מסמכים.: יש לזה מסמכים? נגימשה קווס, מ"מ וסגן ראש העירייה  

: אני חייבת לשאול שאלה, אתם באמת רוצים לבזבז את זמנם של סיוון כהן אביטן, חברת מועצה  
  אנשים שהעבודה שלהם היא לנהל את העיר הזאת במשחקים כאלה.  

: אני אענה לך תשובה, תשאלי את ראש העיר שלך מה הוא עשה כשהיה ברוך שלסר, חבר מועצה  
  ותשאלי את ראש העיר שלך איך היה חותם כשהוא היה באופוזיציה. באופוזיציה  

: הוא רוצה לשאול שאלה, זו זכותו כחבר מועצה לשאול כל דבר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה  
  ולבדוק.   

ר האופוזיציה ": כשאתה פונה גבריאל לציבור ומציג את עצמך כיודודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר  
  תה חלק מהסיעה של ח"י. זה תפקיד שלא קיים אבל אתה יו"ר.שאתגיד להם   

  .: תשאל את ראש העיר שלך איך חתם כשהיה באופוזיציהברוך שלסר, חבר מועצה  

ת אליי אני אענה ופנהחלטת ל: שמעתי אותך בסבלנות אבל אם כבר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה  
זה לא מונולוג מנהלים כאן דו שיח ואני רוצה להתייחס לדברייך. אני לא חלק מסיעת ח"י אני יו"ר   
   .ציבור בדיוק כמוךהלערד ואני מוניתי ע"י חברי האופוזיציה לתפקיד יו"ר והם נבחרי   קידמה   

שבחרו חברי המועצה : אני מבקש שירשם בפרוטוקול מיהם  דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
הם יצחק מאיר וייס, ברוך שלסר, משה קווס ואברהם ארנרייך, עכשיו  יציהזפובגבי להיות יו"ר האו  
  אתה יכול להמשיך לדבר.  

   : מי שבחר בך כיו"ר האופוזיציה הם הארבעה שיושבים לידך.פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה  

ראש העיר ידאג לי לשלט יו"ר האופוזיציה  אני מבקש שממלא מקום גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה:  
  אם הוא מתייחס אליי ככזה.  

העיריות קיים תפקיד כזה אדאג לך  דיני: כשתראה לי איפה בדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
  גם לשלט.  

יש עם כל הכבוד, אני לא רוצה להעלות פה עוד תפקיד שלא נמצא : גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה  
  .תן לי את הסעיף הזה ? בדיני העיריות סעיף בדיני העיריות למשנה לראש העיר  

   : תעביר שאילתה ותקבל תשובה.דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  

  .שמירה היטל של בנושא וייס מאיר יצחק המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .6

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  
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  : מקריא את תשובתו לשאילתה.אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייהדודי   

: זה נגד החוק. בחוק כתוב שיהיה חשבון בנפרד שינוהל לטובת השיטור העירוני, יצחק וייס, חבר מועצה  
כיום כל הכסף נכנס לחשבון הרגיל של העירייה וההוצאות יוצאות מהחשבון הרגיל ופעם בתקופה אתה   
מעביר כספים לחשבון השיטור העירוני. כספי השמירה אמרת בפעם הקודמת שאף אחד לא יכול לגעת   
בהם, בפועל הכסף נכנס לחשבון העירייה ומנוהל כמו כל הכספים האחרים ורק בסוף השנה מועברים   
  פרד.  כספים לחשבון השיטור העירוני. כתוב בפירוש שהעירייה תנהל את כספי אגרת השמירה בחשבון נ  

והיטל השמירה שובר תשלום ארנונה : אנחנו שולחים דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
  . מאוחדים לתושבי העירייה  

  .שמירה היטל של בנושא  ארנרייך אברהם המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .7

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.העירייה דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש  

בגילוי מסמכים שביקש משה קווס קיבלנו שהפקח הראשון שהוסמך : אברהם ארנרייך, חבר מועצה  
  , איך עבדו עוד אז אנשי השיטור?2019היה פה ביולי   

היו עובדי עירייה שקיבלו שעות נוספות, השיטור עבד בחלקיות : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
בשעות הלילה אלו פקחים שהיו בשיטור העירוני הקודם , היו שלושה פקחים כאלה שעבדו בשעות   
נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות שלהם. בעבר היו שלושה אנשים שהיו מוכשרים לעבודה והיו   
ם אחרים בעירייה, הם לא פוטרו. כשנפתח השיטור העירוני הם היו להם הסמכות, הם הועברו לתפקידי  
אלה שהחלו את עבודת השיטור העירוני, לאחר מכן משגויסו פקחים לטובת השיטור העירוני הם חזרו   
  לעבודתם בעירייה   

  .ס"מתנ בנושא  וייס מאיר יצחק המועצה חבר של 36 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .8

  .העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  

 בנושא, 36 לסעיף להעבירה שביקש שלסר ברוך המועצה חבר של 38 לסעיף בהתאם שאילתה מצורפת  .9
  .המניין מן שלא מועצה ישיבת  

  . העיר ראש וסגן מ"מ תגובת מצורפת  

  : מקריא את תשובתו לשאילתה.העירייהדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש   

  : מה היה בחגים?ברוך שלסר, חבר מועצה  

בסגר האחרון הגענו  380 -בחגים היה פחות, בשיא הגענו ל דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:  
  .500 -כמעט ל  

פשר : ואם זה כ"כ חשוב , אני מאוד מעריך את חשיבות העניין, האם אי אברוך שלסר, חבר מועצה  
לעשות את זה בנפרד, צריך לשם כך ישיבה נפרדת? בפרט כשהייתה הצעת החלטה ולא נערכה   
  הצבעה על הצעת ההחלטה?  

  : זו הייתה ההחלטה שלנו. דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  

  .12.1.21 מתאריך 1 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .10

מכיוון שהישיבה התקיימה בזום כנראה  28: רק לפני ההצבעה, בסעיף גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה  
שהיה קצר תקשורת בזום, אבקש לתקן את ההצבעה, אני נמנעתי ולא הצבעתי בעד, אבקש לתקן את   
  זה.  
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  נערכה הצבעה:  

    
  נמנעים        נגד          בעד  

  
  ניסן בן חמו  
  דודי אוחנונה  
  אלכס ספוז'ניקוב  
  פלורי שטרלינג  
  אורגילדורון   
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  
  משה קווס  
  יצחק וייס  
  ברוך שלסר  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  

  

  .28 -, ו13, 1בעד אישור הפרוטוקול למעט סעיפים סיעת ח"י  •

  .12.1.21 מתאריך 1 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

 משרד ידי על הפועלים בבנק ינוהל אשר ערד עיריית שם על נאמנות חשבון לפתיחת המליאה אישור  .11 
  .משפטית לאכיפה במכרז שזכה דין עורכי  

: קיים משרד עורכי דין שזכה במכרז לביצוע אכיפה משפטית בדומה רינה יוסף, גזברית העירייה  
אתו עבדנו עד היום, פותחים חשבון נאמנות מיוחד שהכספים הנגבים מהחייבים נכנסים   למשרד   
אליו. כל הכספים שנכנסים לחשבון זה מועברים לאחר מכן לחשבון העירייה, כל חשבון של העירייה   
אמור להיות מאושר במליאה ולכן סעיף זה מובא להצבעה היום. ברגע שיש זוכה חדש שיחתם אתו   
יופקדו הכספים שהוא גובה לחשבון הנאמנות החדש. עם תחילת העבודה אתו ייסגר חשבון   ההסכם   
  הנאמנות של משרד עורכי הדין אתו עבדנו בעבר.  

  נערכה הצבעה:  

  נמנעים        נגד          בעד  
  

  גבריאל ריזינשוילי      משה קווס        ניסן בן חמו  
  יצחק וייס        דודי אוחנונה  
  שלסרברוך       אלכס ספוז'ניקוב  
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  

 בבנק ינוהל אשר ערד עיריית שם על נאמנות חשבון פתיחת מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .משפטית לאכיפה במכרז שזכה דין עורכי משרד ידי על הפועלים  
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  .24.12.20 מתאריך 13/2020' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .12

  נערכה הצבעה:  

  נמנעים        בפרוטוקול) 1 (סעיף נגד          בעד  
  

        משה קווס         ניסן בן חמו  
  יצחק וייס        דודי אוחנונה  
  ברוך שלסר      אלכס ספוז'ניקוב  
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג  
  ריזינשויליגבריאל         דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  
  )2(סעיף  משה קווס  
  )2(סעיף  יצחק וייס  
  )2(סעיף  ברוך שלסר  
  )2(סעיף  אברהם ארנרייך  
  )2(סעיף  גבריאל ריזינשוילי  

  

 נגדחברי המועצה משה קווס, יצחק וייס, ברוך שלסר, אברהם ארנרייך וגבריאל ריזינשוילי הצביעו  •
 בפרוטוקול. 2סעיף  בעדבפרוטוקול ו 1סעיף 

  

  .24.12.20 מתאריך 13/2020' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .12.1.21 מתאריך 1/2021 וקליטה עלייה ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .13

חברים, שניים השתתפו, האם  הארבע -ן שלחברים בוועדה : בפרוטוקול מצויברוך שלסר, חבר מועצה  
  אלו שניים מתוך ארבעה . –זה נקרא קוורום, לא הופיעו דודו שי ויצחק וייס   

  בה, מה הבעיה?: מה הבעיה ממתינים רבע שעה. ומתחילים את הישיעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  

: אז ראוי שיציינו את זה בפרוטוקול. אני רוצה לשאול עוד שאלה, בעבר ברוך שלסר, חבר מועצה  
תרבות למגזר ייעודי ופה אני רואה שכתוב שתתקיים פעילות תרבות של תמיד הסברת שאין פעילויות   
וסיית דוברי הרוסית, מאוכלוסיית העיר הנמנית על אוכל 40%לעולים מחבר העולים המהווים וחברה   
  האם השתנה הנוהג ?  

(ה) העוסק בוועדת חובה שזו 149: רק לסבר את האוזן סעיף עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי  
מתושביה  10%הוועדה לקליטת העלייה, לא מדובר על מספר חברים, אלא כתוב שבעירייה בה לפחות   
ל , תבחר המועצה ועדה לקליטת עלייה שתטפל בכל עניין הנוגע לעניינם ש 1.1.90עלו לארץ לאחר יום   
  העולים.  

: הרכב הוועדה אושר במליאה, ההרכב כולל את מרינה כנציגת עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
  העירייה ועוד ארבעה חברי מועצה.  
גיע לאירוע עולים, כל תושב העיר יכול להגיע. ברוך שלסר לשאלתך, אף אחד לא מונע ממך מלה  
כשמגיע כסף ייעודי ממשרד הקליטה לאירוע עולים הפתוח לכולם אך יעודו לעולים כמו שמשרד נגב   
גליל נותן תקציב ספציפי לקהילה החרדית, כפי שנתנו לכם והסברנו שהאירוע אמור להיות פתוח   
  , לא רק קהילה.לכולם, אני מדבר על אירוע חומש שהדיר נשים  
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  : היו נשים באירוע. יש תמונות מהאירוע.ברוך שלסר, חבר מועצה  

  : גם אם לא היו נשים, לא הוצב כל שומר בפתח שימנע כניסתן.אברהם ארנרייך, חבר מועצה  

: אני מבקש בהזדמנות זאת להזכיר שעקב שינוי הרכב האופוזיציה, מתבקש משה קווס, חבר מועצה  
  שגבריאל ישובץ מחדש בוועדות המועצה.   

  נערכה הצבעה:  

  נמנעים        נגד          בעד  
  

  משה קווס                ניסן בן חמו  
    יצחק וייס                דודי אוחנונה  
  ברוך שלסר              אלכס ספוז'ניקוב  
  אברהם ארנרייך                פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  גיטיסדיאנה   
  דודו שי  
  גבריאל ריזינשוילי  

  .12.1.21 מתאריך וקליטה עלייה ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה    

    .8.12.20 מתאריך שמות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .14

: שאלה לפרוטוקול, כמו שאני מכיר מדובר בסמטה של צד אחד, איך הולך ברוך שלסר, חבר מועצה  
  הבניינים. אין שם בעצם שני צדדים.  מספור   

  . לא יהיו מספרים אי זוגיים. 8, 6, 4, 2: המספור יהיה זוגי גרי עמל, מנכ"ל העירייה  

  נערכה הצבעה:  

  נמנעים        נגד          בעד  
  

  ניסן בן חמו  
  דודי אוחנונה  
  אלכס ספוז'ניקוב  
  פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  
  משה קווס  
  יצחק וייס  
  ברוך שלסר  
  אברהם ארנרייך  
  גבריאל ריזינשוילי  
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  .8.12.20 מתאריך שמות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .  חן עפרה' הגב ל"בחכ הציבור מטעם דירקטוריון חברת למינוי המועצה אישור  .15

  .הולם ייצוג בדבר המשפטי היועץ דעת וחוות המועמדת שאלון ב"מצ  

  נערכה הצבעה:  

    
  נמנעים        נגד          בעד  

  
  ניסן בן חמו  
  דודי אוחנונה  
  אלכס ספוז'ניקוב  
  פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  
  משה קווס  
  יצחק וייס  
  ברוך שלסר  
  אברהם ארנרייך  
  ריזינשויליגבריאל   

 מטעם בדירקטוריון כחברה,  חן עופרה' הגב של מינויה את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
  . ל"בחכ הציבור  

 – 2021 לשנת מיכותת לקבלת תבחינים - 27.1.21 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .16
  . והתבחינים הפרוטוקול ב"מצ  

  נערכה הצבעה:  

  נמנעים        נגד          בעד  
  

  משה קווס        ניסן בן חמו  
  יצחק וייס        דודי אוחנונה  
  ברוך שלסר      אלכס ספוז'ניקוב  
  אברהם ארנרייך        פלורי שטרלינג  
  דורון אורגיל  
  סיוון כהן אביטן  
  עוזי שמילה  
  דיאנה גיטיס  
  דודו שי  
  גבריאל ריזינשוילי  

 תבחינים( 27.1.21 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ).2021 לשנת תמיכות לקבלת
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 מתאריך העיר מועצת במליאת שנדחו לסדר בהצעות חוזר דיון, המועצה מחברי שליש לבקשת .18
 .השנייה לתוספת 46 לסעיף בהתאם, 5.1.21

  
  ברוך שלסר, חבר מועצה: להקריא את הסעיפים?  

  
ביקשתם דיון, אין מה להקריא יש דיון נוסף, תשאל מה שאתה רוצה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: 

, הציג מצגתאת הכל החומרים הוצגו, לא הגעתם למליאה, מנכ"ל העירייה עבד קשה כדי להציג לשאול. 
  אותה בפרטי פרטים אם יש לכם שאלות או דברים שלא ברורים , בבקשה הבמה שלכם לדיון נוסף.

  
: הגשנו בקשה לדחות את המליאה, לא יכולנו להגיע כי היינו חולי קורונה, אברהם ארנרייך, חבר מועצה

, לדחות אני בכל אופן. אמנם מנכ"ל העירייה התאמץ והביא מצגת אבל ביקשנו במיוחד בצורה אנושית
  את הישיבה מאחר שגם אני וגם ברוך היינו חולי קורונה.

  
   תב בבקשתכם לדחייה.: זה לא מה שנכדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

  
: מאחר שלא יכולנו להיות במליאה אנחנו מבקשים דיון חוזר, מבקשים אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  את המצגת ורוצים לראות את כל מה שהיה במליאה.
  

: אתה יכול לצפות בהקרנת המליאה לפרטי פרטים. לא ציינת בבקשה עו"ד ניסן בן חמו, ראש  העירייה
  .אולי היינו מחליטים אחרת ברוך חולה, אם היית כותבלדחייה שאתה או 

  
שהם חולים, הם הגישו בקשה  לא צויין בבקשהבעיות  2: קיימות עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

של שליש מהחברים לדחות את המליאה, הבקשה הוגשה מס' ימים לפני המליאה כשהבקשה אמורה 
  היה אומר שהוא חולה, הייתה התייחסות אחרת.ימים לפני המליאה. לו מישהו  5הייתה להגיע 

  
  מאחר שלא קיבלת את הבקשה שלנו לדחייה אני רוצה דיון חוזר. אברהם ארנרייך, חבר מועצה:  
    
  : זה הדיון החוזר, תשאל שאלות ואני אענה.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  

  
  . 5.1.21ההצעה לסדר שנדונה במליאה מתאריך : מקריא את אברהם ארנרייך, חבר מועצה  
  אני מבקש להצביע על כל סעיף בנפרד.  
  להלן הסעיפים שבהצעת ההחלטה:  

הכספים    עודפי יתרת הקצאת באמצעות העיר תושבי לביטחון מיוחדת עדיפות תיתן העירייה   . 1
 ביטחון תושבי   למען מידית יוקצו אלו כספים", שמירה אגרת"מ העירייה בקופת שהצטברו  
  .ערד  

 מיוחדת וועדה העירייה תקים, העיר תושבי וביטחון סיוע במתן נכשלה העיר והנהלת מאחר  .2
 עם שוטף בקשר יעמדו אלו, העיר מתושבי ציבור נציגי וכן העירייה סיעות מכל חברים יהיו בה  
  .ערד תושבי ביטחון להגברת שוטף באופן יעקבו וכן בעיר הפשיעה למיגור ערד משטרת  

, בלילות וסיור שיטור ניידות הגברת וכן מכרזים להוצאת מיוחדים כספים תקצה הוועדה  .3
  .לעיר מחוץ המגיעה זרה תנועה אחרי ויעקבו שוטף באופן בעיר יפטרלו הניידות  

 למשמר מקביל גוף תהווה היחידה, העירייה של מלא במימון מתנדבים יפים'ג יחידת תוקם  .4
 של הדלק הוצאות ויקבלו ישראל ומשטרת העירייה חשבון על יוכשרו המתנדבים, האזרחי  
 בשעות בפטרולים ויסייעו ערד משטרת ידי על ורק אך ויוזעקו כפופים יהיו המתנדבים, רכבם  
  .הלילה  

 העוסקים לפקחים אלא, ליעדם מגיעים לא השמירה היטל של תקציבים בו מצב למנוע מנת על  .5
 השיטור שעובדי כך, העירייה לפקחי העירוני השיטור בין הפרדה תבוצע פיקוח במשימות  
 לטובת העירוני השיטור ברכבי שימוש יבוצע לא וכן, פיקוח בתפקידי גם לכהן יוכלו לא העירוני  
  .פיקוח משימות  
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 לגשת חוששים מהקבלנים וחלק ומאחר זוהר פסולת להטמנת אתר להרחבת והמכרז מאחר  .6
 על עמל גרי מר העירייה ל"מנכ באמצעות במשטרה תלונה להגיש העירייה מחליטה, למכרז  
 הצעות להגשת המועדים דחיית על ותודיע מחליטה העירייה. קבלנים סיור בעת שאירע המקרה  
 ללא למכרז לגשת ניתן וכי מפוקח המכרז כי המשטרה שתודיע לאחר עד יוקפא המכרז, למכרז  
  .חשש  

 ובפרט ערד סביבות בכל מקרקעות על חוקי בלתי השתלטות למניעת מיוחדים פקחים יוקצו  .7
  .התעשייה אזור בתחומי  

  
  העיר תושבי ביטחון בנושא הבאות ההצעות את מאשרת העיר מועצת :החלטה הצעת  

  

   הכספים עודפי יתרת הקצאת באמצעות העיר תושבי לביטחון מיוחדת עדיפות תיתן העירייה 18.1
   תושבי ביטחון   למען מידית יוקצו אלו כספים", שמירה אגרת"מ העירייה בקופת שהצטברו    
  .ערד    

      
  זה בדיוק מה שקורה היום. עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:    
          
  נערכה הצבעה:     
  
  נמנעים        נגד          בעד    
    
          חמו בן ניסן        משה קווס    
          אוחנונה דודי        יצחק וייס    
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר    
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך    
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי    
          אביטן כהן סיוון              
  אורגיל דורון              
  שמילה עוזי              
  גיטיס דיאנה              
                

 לביטחון מיוחדת עדיפות לא מאשרת את הצעת ההחלטה למתןהחלטה: מועצת העיר 
 העירייה בקופת שהצטברו הכספים עודפי יתרת הקצאת באמצעות העיר תושבי

, מכיוון שזה ערד תושבי ביטחון למען מידית יוקצו אלו כספים", שמירה אגרת"מ
  .מה שקורה בפועל היום

  

 מיוחדת וועדה העירייה תקים, העיר תושבי וביטחון סיוע במתן נכשלה העיר והנהלת מאחר 18.2
 עם שוטף בקשר יעמדו אלו, העיר מתושבי ציבור נציגי וכן העירייה סיעות מכל חברים יהיו בה  
  .ערד תושבי ביטחון להגברת שוטף באופן יעקבו וכן בעיר הפשיעה למיגור ערד משטרת  

  
  : המצלמות במרכז המסחרי תוקנו כבר?, הן פעילות?גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה    
  
  מצלמות ושתיהן פעילות.: קיימות שתי גרי עמל, מנכ"ל העירייה    
  
  האם נתפסו אלה שביצעו את שריפת עצי האשוח.גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה:     
  
הנושא נמצא בחקירת המשטרה, אנחנו לא מעורבים בהליכי עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:     

  החקירה.  
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: בשבוע שעבר ראינו מקרה ואנדליזם במצפור, מה העירייה גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה    
  עושה מטעמה חוץ ממשטרת ישראל? האם לא הגיע הזמן להתקין שם מצלמה? ומתי זה יקרה?  

  
: בסבב התקנת המצלמות הבא, יפרסו מצלמות בכל דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה    

  רחבי העיר  
  
: חוץ ממערך המצלמות קיים מערך השיטור העירוני שהגיוס עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה    

שלו הושלם עם שמונה פקחים מסייעים יחד עם שמונה שוטרים מהראשון לאפריל יסתובבו   
ניידות במקום אחת, שתיים של העירייה ושתיים של המשטרה, מעבר  ארבעברחבי העיר בלילה   
  לזה אמצעים טכנולוגיים.  

   
  : החיבור של העירייה והמשטרה כבר קיים? מועצה אברהם ארנרייך, חבר    
  
: יש וועדת אכיפה משותפת למנכ"ל העירייה ומנהל התחנה, עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה    

כרגע אנחנו נכנסים לשיפוץ מבנה השיטור העירוני, אז יעברו נציגי העירייה בשיטור ונציגי   
  עדה מתאמת בין המשטרה לעירייה. המשטרה בשיטור לעבוד בתיאום מוחלט. כרגע הוו  

  
  נערכה הצבעה:     
  
  נמנעים        נגד          בעד    
    

          חמו בן ניסן        משה קווס  
          אוחנונה דודי        יצחק וייס  
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר  
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך  
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי  
          אביטן כהן סיוון            
  אורגיל דורון            
  שמילה עוזי            
  גיטיס דיאנה            
      

מאחר שכבר קיימת וועדת אכיפה מועצת העיר לא מאשרת את ההצעה וזאת החלטה: 
ערד, נציגי העירייה, וגורמים  משטרת נציגי חברים בה מיוחדת עירונית היא הוועדה

וביטחון של הרשויות המקומיות מקצועיים כגון נציג משרד הבט"פ, נציג אגף חירום 
על סוגיות הנוגעות  שוטף באופן ודנים בעיר הפשיעה למיגור ונציגי ציבור שפועלים

  .העיר לתושבי תחושת הביטחון להגברת

 

, בלילות וסיור שיטור ניידות הגברת וכן מכרזים להוצאת מיוחדים כספים תקצה הוועדה 18.3
  .לעיר מחוץ המגיעה זרה תנועה אחרי ויעקבו שוטף באופן בעיר יפטרלו הניידות  

  
נדחה והסיבה לכך היא  2: סעיף זה נדחה מאחר שסעיף  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה    

  שהדברים כבר פועלים בעיר.  
  
: אני מעלה הצעת החלטה להצבעה, העירייה תקצה כספים אברהם ארנרייך, חבר מועצה    

שיטור לטובת סיור בלילות, הניידות יפטרלו בעיר מיוחדים להוצאת מכרזים וכן הגברת ניידות   
  באופן שוטף ויעקבו אחרי תנועה זרה המגיעה מחוץ לעיר.  

  
  נערכה הצבעה:     



  
 

15  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

      
  נמנעים        נגד          בעד    
          חמו בן ניסן        משה קווס    
          אוחנונה דודי        יצחק וייס    
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר    
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך    
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי    
          אביטן כהן סיוון              
  אורגיל דורון              
  שמילה עוזי              
  גיטיס דיאנה              
  
    
: כל מה שכתבת מבוצע ואתה מבקש להצביע על דברים שמבוצעים. עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  

  מדובר במהלך שכבר קיים.
    

   מיוחדים כספים מועצת העיר דוחה את הצעת ההחלטה להקצאתהחלטה: 
 כדי שהניידות, בלילות וסיור שיטור ניידות וכן הגברת מכרזים להוצאת  
 מחוץ המגיעה זרה תנועה אחרי ויעקבו שוטף באופן בעיר יפטרלו      

  .לעיר, וזאת לאור העובדה שהנושא כבר מטופל
  

 למשמר מקביל גוף תהווה היחידה, העירייה של מלא במימון מתנדבים יפים'ג יחידת תוקם   18.4
 של הדלק הוצאות ויקבלו ישראל ומשטרת העירייה חשבון על יוכשרו המתנדבים, האזרחי  
 בשעותסיורים ב ויסייעו ערד משטרת ידי על ורק אך ויוזעקו כפופים יהיו המתנדבים, רכבם  
  .הלילה  

    
  העירייה לא יכולה להחליט על ביצוע פעולות המשטרה.: עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי    
  
  : לפחות על שלנו, אתה רוצה שאתקן את הצעת ההחלטה?אברהם ארנרייך, חבר מועצה    
  הצעת החלטה מוצעת ע"י חבר המועצה אברהם ארנרייך :     
תוקם יחידת ג'יפים מתנדבים במימון מלא של העירייה, היחידה תביא גוף מקביל מהמשמר     

אזרחי, מתנדבים יוכשרו ע"ח העירייה ויקבלו החזר הוצאות דלק על רכבם, מתנדבים יהיו ה  
  כפופים ויוזעקו אך ורק ע"י המוקד.  

  
  : מי מבטח אותם?עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה    
  
  :  במימון מלא של העירייה. אברהם ארנרייך, חבר מועצה    
    
      
  נערכה הצבעה:     
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  נמנעים        נגד          בעד    
          חמו בן ניסן        משה קווס    
          אוחנונה דודי        יצחק וייס    
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר    
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך    
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי    
          אביטן כהן סיוון              
  אורגיל דורון              
  שמילה עוזי              
  גיטיס דיאנה              
  

 מלא במימון מתנדבים יפים'ג יחידת החלטה: מועצת העיר לא מאשרת הקמת    
כמו כן מועצת העיר לא , האזרחי למשמר מקביל גוף אשר תהווה, העירייה של  
 ויקבלו ישראל ומשטרת העירייה חשבון על יוכשרו מאשרת כי המתנדבים  
 ידי על ורק אך ויוזעקו כפופים יהיו המתנדבים רכבם וכי של הדלק הוצאות  
הלילה וזאת מאחר שיחידת הג'יפים  בשעות בפטרולים ויסייעו ערד משטרת  
  כבר קיימת ופועלת בשיתוף פעולה עם מערך מתנדבים ובתיאום עם המשטרה.  

    
כפי שכבר אמרתי, קיימת יחידת ג'יפים עובדת ואתה מוזמן  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:    

  להתנדב.  
    

 העוסקים לפקחים אלא, ליעדם מגיעים לא השמירה היטל של תקציבים בו מצב למנוע מנת על  18.5
 השיטור שעובדי כך, העירייה לפקחי העירוני השיטור בין הפרדה תבוצע ,פיקוח במשימות  
 לטובת העירוני השיטור ברכבי שימוש יבוצע לא וכן, פיקוח בתפקידי גם לכהן יוכלו לא העירוני  
  .פיקוח משימות  

  
  נערכה הצבעה:    
  
  נמנעים        נגד          בעד    
          חמו בן ניסן        משה קווס    
          אוחנונה דודי        יצחק וייס    
        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר    
          שטרלינג פלורי        אברהם ארנרייך    
  שי דודו      גבריאל ריזינשוילי    
          אביטן כהן סיוון              
  אורגיל דורון              
  שמילה עוזי              
  גיטיס דיאנה              
  
  

החלטה: מועצת העיר דוחה את ההצעה לבצע הפרדה בין פקחי השיטור העירוני 
 וכן, פיקוח בתפקידי גם לכהן יוכלו לא העירוני השיטור שעובדי לפקחי העירייה כך

  .פיקוח משימות לטובת העירוני השיטור ברכבי שימוש יבוצע לא
  

 לגשת חוששים מהקבלנים וחלק ומאחר זוהר פסולת להטמנת אתר להרחבת והמכרז מאחר  18.6
 על עמל גרי מר העירייה ל"מנכ באמצעות במשטרה תלונה להגיש העירייה מחליטה, למכרז  
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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 הצעות להגשת המועדים דחיית על ותודיע מחליטה העירייה. קבלנים סיור בעת שאירע המקרה  
 ללא למכרז לגשת ניתן וכי מפוקח המכרז כי המשטרה שתודיע לאחר עד יוקפא המכרז, למכרז  
  .חשש  

  
הסתיים  ליך הגשת ההצעות: הסעיף מתייתר מאחר שהעו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי    

  .המעטפות נפתחוו  
  
  : הסעיף יורד מסדר היום. אברהם ארנרייך, חבר מועצה    
    

 ובפרט ערד סביבות בכל קרקעות על חוקי בלתי השתלטות למניעת מיוחדים פקחים יוקצו  18.7
  .התעשייה אזור בתחומי  

  
: אתה מבין שזה לא בסמכות העירייה, לטובת העניין יש עו"ד חיים שימן , היועץ המשפטי    

. ערד היא בעלת פקחים מוסמכים מרמ"י. קרקעות מנוהלות ומפוקחות ע"י רמ"י בכל העיר  
שטח מוניציפאלי בין הגדולים במדינה, הקרקעות שייכות למדינה לרמ"י, גם האכיפה על בניה   
בלתי חוקית במגזר הבדואי מתבצעת ע"י יחידת האכיפה הארצית הכפופה למשרד הפנים, הם   
אלה שמבצעים את ההריסות. ככל ונדרש צו הריסה מכוח שטח השיפוט, אנחנו מסייעים בצו   
  צעים הריסה במגזר הבדואי.ההריסה אך לא מב  

אין לנו סמכות על קרקעות לא חכורות , אזור התעשייה ואזור התחמ"ש מפוקחים ע"י פקחים     
  של רמ"י, אם יש בתוך העיר בניה בלתי חוקית, היא מפוקחת ע"י פקחי העירייה.  

  שיטור עירוני לא אוכף אף הוא השתלטות בלתי חוקית על קרקעות.    
  
  .: אנחנו מבצעים אכיפה רק בקרקע מתוכננתמו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן ח    
  

 .הסעיף יורד מסדר היום בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי*     

  
: כשהדיון בסדר היום יסתיים אני מבקש לדבר על אירוע גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה    

שקרה היום במועצה, יש לי רק שאלה אחת. הייתה פה אמרה שהייתה ממש לא במקום בעת   
שהתנהל דיון ביני לבין מ"מ ראש העיר, חבר המועצה שמילה פנה אליי וקרא לי עבריין האם   
  אתה רוצה לנצל את הבמה ולהתנצל בפומבי על האמרה שאמרת?  

  
רק ה מן המניין, אתה יכול לדבר בסוף הישיבה : אנחנו בישיבעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה    

  על נושאים שנמצאים בסדר היום.  
  
  
  הישיבה ננעלה!    

  
  
  
  
  

____________________      _______________________  
  עו"ד ניסן בן חמו              עמל גרי     
      העירייה ראש                 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ      

    


