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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  9.20מתאריך 3.11.20
המליאה התקיימה ברחבת העירייה
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
רינה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועמ"ש הרשות
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
על סדר היום:
.1

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך  20.10.20פרוטוקול נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך .20.10.20

 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  9מתאריך  ,13.10.20הפרוטוקול נשלח זה
מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  9מתאריך .13.10.20
.3

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  10מתאריך  28.10.2020ותבחינים להקצאת
קרקעות ומבנים ,רצ"ב.
הצעת החלטה :מועצה העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  10מתאריך
 28.10.2020ותבחינים להקצאת קרקעות ומבנים.
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.4

דיון בהגדלת תב"ר  – 486עבודות תכנון והקצבת סך של  ₪ 300,000מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב התב"ר לפני החלטה:
2,004,694
סה"כ תקציב
2,004,694
סה"כ הכנסות
1,481,822
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות כולל שריונים 1,993,243
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר  – 486עבודות תכנון והקצבת סך של
 ₪ 300,000מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב התב"ר לפני החלטה:
2,004,694
סה"כ תקציב
2,004,694
סה"כ הכנסות
1,481,822
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות כולל שריונים 1,993,243

.5

פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  4/2020מתאריך  - 22.10.2020לידיעה ,מצ"ב הפרוטוקול.

.6

אישור המועצה להעלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו ,משכר של  30%שכר בכירים לשכר של 35%
משכר בכירים ,וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין
העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון מקומי מדצמבר .2018
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת העלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו ,משכר של  30%שכר
בכירים לשכר של  35%משכר בכירים ,וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר
במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון מקומי מדצמבר .2018

מועד תחילת הישיבה 19:05
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :עדכוני אירועים שאירעו השבוע
קורונה – אנחנו נכנסים לשבוע שבו אנחנו ממוצבים כעיר ירוקה ,עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו אומנם באיחור
של חמישה ימים אבל הגענו ליעד .כדי להבין את המספרים שלושה שבועות אחורה עמדנו על  402חולים זה
המספר ,עיר בורדו זועק מדד רמזור  10מתוך  10וזאת אחרי חצי שנה שהיינו ירוקים .פה צריך להחמיא לממונה
הקורונה העירוני ליאור הירש שבעבודה עם כל הקהילות ועם כל הגופים :פיקוד העורף ,משטרת ישראל ,עיריית
ערד על כל המרכיבים ועקב בצד אגודל הגענו לעיר ירוקה ,מדד רמזור  2כשהתחום הירוק הוא עד  4.5במשוקלל
עמדנו ביעד ולאט לאט אנו מתחילים לשחרר בהתאם להתוויית ממשלת ישראל .כיתות א' – ד' חזרו ללימודים
ואני מקווה שנוכל להחזיר את כולם חזרה עם שמירה על הנהלים ושמירה על מדד תחלואה נמוך.
פגישה עם שר האוצר ח"כ ישראל כץ  -בשבוע שעבר הייתה פגישה עם שר האוצר ישראל כץ לי ולמ"מ דודי
אוחנונה ,יחד עם ח"כ דוד ביטן ,הצגנו תכניות כלכליות חשובות לעיר ,הצגנו חסמים ואחד הדברים שאמרו לנו
הוא שזה מוזר שלא באנו לבקש כסף ,באנו לבקש לפתוח חסמים לתכניות הכלכליות שלנו שאנחנו מדברים
עליהן כבר הרבה זמן גם בתחום האנרגיה המתחדשת וגם בתחום הנכסים העירוניים .אני מזכיר לכולם שאנחנו
בתוך תכנית המראה של משרד הפנים ,מדובר בתכנית אקסקלוסיבית המיועדת לרשויות המתנהלות כספית
נכון ומקבלות משאבים לפרויקטים כלכליים כדי למנף את עצמן .יש לנו שם לא מעט כסף לנצל ובתכניות שלנו
יש לא מעט חסמים בירוקרטיים ואנחנו צריכים את הסיוע לפתוח אותם .אני חייב לציין את שר האוצר לטובה
על האוזן הקשבת הוא הביא את כל גורמי המקצוע מרשות מקרקעי ישראל ,פקידי האוצר ונציגי אגף
התקציבים ,כדי לשמוע איך מתירים את החסמים האלה  ,זה מה שמאפיין אותנו אנחנו מגיעים עם תכניות ולא
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עם כף יד "תנו לנו" יש עבודה מקצועית אסטרטגית כלכלית רק מתבקש הסיוע בפתיחת חסמים ואני שמח על
כך.
ביקור נציגי הנהלת מכוני "שוורץ רייסמן" בערד  -נשיא מכון ויצמן לשעבר ביקר אתמול הוא גם יו"ר ועד
המנהל של מכוני שוורץ רייסמן אחד הדברים שאנחנו מן הסתם דוגלים בו ואתם מכירים את זה  ,זה בהשקעות
בתחום החינוך ואחד הפרויקטים המדהימים על הנייר הוא להקים פה מרכז מצוינות מדעי בחסות מכון ויצמן,
יש שני מרכזים כאלה שפועלים בארץ ,שעלות ההקמה שלו היא סדר גודל של  50מלש"ח שרובו מממומן ע"י
מכון ויצמן וגם עיריית ערד תצטרך להכניס את היד לכיס אך בעצם כל תלמידי י' – יב' של הנגב המזרחי ילמדו
במרכז הזה בתחום הפורמאלי ,זה לא בלתי פורמאלי ,אלא מכון שבעצם בו אנחנו מתגברים את י' – יב',
התוצאות ותעודות הבגרות והכל נכנס לשכלול הציונים של כל ביה"ס ששלח את התלמידים ,בעצם אנחנו
מקימים פה מרכז אזורי למדעים בחסות מכון ויצמן ואני חושב שזו אמירה משמעותית.
חשוב לציין שהמכון מכוון לשרת את כל הקהילות האוכלוסייה הבדואית ,אוכלוסיית ערד על קהילותיה
ומגווניה וכל גוף או עיר שישלחו לכאן את תלמידיה ,ואת כל מי שמעוניין לבוא וללמוד מדעים מדויקים ברמה
הכי גבוהה שיש,
הרשויות השונות ישלמו עבור התלמידים אך הניהול והמרכז יהיו כאן ,מדובר בפרויקט ארוך טווח ,זה לא יקרה
מחר ,מדברים על שלביות ,בשלב הראשון התחלה במבנה קיים ולאחר מכן בנייה שתוך שלוש שנים תושלם
למבנה של קמפוס ענק הכולל מעבדות חדשניות כמו שמכון ויצמן יודע להציב ,מכון וייצמן הוא אחד מעשרת
מכוני המחקר הכי נחשבים בעולם ,אנחנו שמחים על הבחירה על האמון ועל מה שאנחנו יודעים להציע כי
כשישבנו והצגנו את תוצאות הבגרות בתחום המדעים של אורט ערד ,הם היו בהלם ,הם לא האמינו שאלה
המספרים מבחינת האחוזים המגיעים לחמש יחידות מתמטיקה ,פיזיקה ,ביולוגיה וכימיה – מספרים פנטסטיים
ביחס לעיר עצמה ולערים הדומות  ,נתונים שלא מביישים את מרכז הארץ עם כל הכספים וההשקעות
שמשקיעים בהם.
פגישה עם שר הביטחון בני גנץ – השבוע התקיימה פגישה עם שר הביטחון ,כמו שאתם יודעים גם מתוקף
תפקידי כיו"ר מועצת הנגב ,אנחנו מובילים את הקמפיין לבניית נמל התעופה המשלים לנתב"ג בנבטים ,זהו
קמפיין שמתנהל בשני ערוצים מרכזיים אחד בערוץ הפוליטי בו כל סיעות הבית שותפות  :ליכוד ,כחול לבן ,יש
עתיד ,אין סיעה שאין לנו תמיכה ממנה .בנוסף עם אמירות חשובות של שרת התחבורה מירי רגב המצדדת שנמל
תעופה משלים צריך לקום בנגב .כרגע ההתנגדות העיקרית היא של משרד הביטחון כשהטענה העיקרית שלנו
היא שאין וטו כלומר בסוף משרד הביטחון צריך לבוא ולהגיד זה תג המחיר ,העלות של שדה תעופה משלים
בנבטים היא  Xמיליארד ,תנו לי את הכסף ואני אסתדר ,זה לא יכול להיות אמירה של "אין" וכאן האמירה של
שר הביטחון בני גנץ הייתה חשובה כשאמר שכשהוא שוקל את השיקולים זה  70%שיקולים אזרחיים 30% ,
ביטחוניים וכך זה יהיה ואנחנו מקווים באמת שבסוף נצליח לייצר את ההפתעה .כרגע מדינת ישראל בשל אי
יכולתה להחליט מתכננת שני שדות תעופה אחד ברמת דוד בצפון והשני בנבטים בדרום ,היא משקיעה מיליונים
של שקלים בתכנונים האלה ובסוף צריך להכריע איפה זה יהיה.
הרשויות שמות כסף על הקמפיין הזה עם יח"צ ,אנשי מקצוע ,אנשי חיל אויר לשעבר שגויסו לטובת המאבק
הזה ויכולים לסייע בידינו .מבחינתנו זה חייב לקרות ,זו הזדמנות חד פעמית ,מדובר במשאב של תשתית לאומית
שלא תהיה כמותה ואם נביא אותה לנגב ,זה ישנה סדרי עולם בכל הרמות ,זה כרוך בעבודה לא פשוטה מול
משרד הביטחון שאותו צריך לשכנע בצורה כלשהי כיכל ראשי הרשויות במרכז הארץ ,צפון ודרום משוכנעים,
קיים קונצנזוס בקרב הרשויות המקומיות ,גם שר האוצר ,שהיה בעבר שר התחבורה רצה את נבטים גם שרת
התחבורה הנוכחית רוצה את נבטים ולכן יש מקום לאופטימיות.
סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך .20.10.20
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נגד

נמנעים
משה קווס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  8מתאריך
.20.10.20
.2

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  9מתאריך .13.10.20
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי

נגד

נמנעים
משה קווס
ברוך שלסר

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  9מתאריך
.13.10.20
.3

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר  10מתאריך  28.10.2020ותבחינים
להקצאת קרקעות ומבנים.

נערכה הצבעה:
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נגד

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

נמנעים

החלטה :מועצה העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מספר  10מתאריך
 28.10.2020ותבחינים להקצאת קרקעות ומבנים.
.4

דיון בהגדלת תב"ר  – 486עבודות תכנון והקצבת סך של  ₪ 300,000מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב התב"ר לפני החלטה:
2,004,694
סה"כ תקציב
2,004,694
סה"כ הכנסות
1,481,822
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות כולל שריונים 1,993,243
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה אדרי
משה קווס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים
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החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר  – 486עבודות תכנון והקצבת סך
של  ₪ 300,000מקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב התב"ר לפני החלטה:
2,004,694
סה"כ תקציב
2,004,694
סה"כ הכנסות
1,481,822
סה"כ הוצאות
סה"כ הוצאות כולל שריונים 1,993,243
.5

פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  4/2020מתאריך  - 22.10.2020לידיעה.

.6

אישור המועצה להעלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו ,משכר של  30%שכר בכירים לשכר של 35%
משכר בכירים ,וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין
העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון מקומי מדצמבר .2018

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

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת העלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו ,משכר של
 30%שכר בכירים לשכר של  35%משכר בכירים ,וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף
למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון
בשלטון מקומי מדצמבר .2018
הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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