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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאה מן המניין  8.20מתאריך 13.10.20
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 דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,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
חסרים:
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  7מתאריך  ,17.9.20פרוטוקול נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  7מתאריך .17.9.20
 .2פרוטוקול ועדת תרומות מיום  ,2.8.20לידיעה! נשלח זה מכבר.
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מספר  2מתאריך  ,14.9.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מספר  2מתאריך .14.9.20
 .4אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  3מתאריך  .13.9.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  3מתאריך .13.9.20
 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  3מתאריך  ,13.9.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך .13.9.20
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 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מספר  3/2020מתאריך  ,13.9.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מספר  3/2020מיום .13.9.2020
 .7לאור לוח הזמנים הקצר שניתן לצורך מימוש הוצאות לתוכנית תקשוב לאומית שנת תשפ"א בבתי
הספר ,התב"רים מובאים ישירות לאישור המליאה:
•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1429בית ספר קדם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך 120,000
 ₪ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1430בית ספר אור מנחם חב"ד בנות  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א
והקצבת סך  ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1431בית ספר ת"ת אור מנחם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1424שדרוג ציוד לבית ספר חלמיש תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1425שדרוג ציוד לבית ספר לבאות תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1426שדרוג ציוד לבית ספר אבישור תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1427שדרוג ציוד לבית ספר טללים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 60,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1428שדרוג ציוד לבית ספר יעלים עופרים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת
סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת פתיחת התב"רים:

•

פתיחת תב"ר מספר  1429בית ספר קדם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך ₪ 120,000
ממשרד החינוך.

•

פתיחת תב"ר מספר  1430בית ספר אור מנחם חב"ד בנות  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

פתיחת תב"ר מספר  1431בית ספר ת"ת אור מנחם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1424שדרוג ציוד לבית ספר חלמיש תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.
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•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1425שדרוג ציוד לבית ספר לבאות תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1426שדרוג ציוד לבית ספר אבישור תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1427שדרוג ציוד לבית ספר טללים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 60,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1428שדרוג ציוד לבית ספר יעלים עופרים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת
סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.

מועד פתיחת הישיבה 19:00
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
עדכון בנושא הקורונה אנחנו עומדים על  137חולים מאומתים ירידה דרמתית להזכירכם ב 2.10.20 -עמדנו על
 402חולים שזה היה השיא ,נקטנו במספר מהלכים חלק מהם היה הקמת ישיבת הקורונה בלב שמחה בשיתוף
עם קהילת גור ,פיקוד העורף ומשטרת סייעו בשיתוף עם ממונה הקורונה העירוני – ליאור הירש וזאת בניסיון
לבודד עד כמה שניתן חולים ,אנחנו זוכרים את אירועי ראש השנה .כפי ששיבחתי את קהילת גור בחצי השנה
האחרונה ,אך באירוע חד פעמי בירושלים ,אירעה הדבקה רחבה מאוד שלנו היה ברור שאם חולים אלה יגיעו
למשפחות אנחנו נהיה במצב לא טוב ובהחלטה עירונית שבעצם שמה את בריאות הציבור מעל הכל הוחלט על
הקמת הישיבה בלבודד מקסימום אנשים בתוך הישיבה לשמחתי הרבה בהנחיות נוספות ברורות לתפילות ראש
השנה  ,יום כיפור ,סוכות ברור לכולם שמדובר בחגים חשובים לכל מי שגר במדינת ישראל ועדיין על מנת לשמור
על רמת תחלואה נמוכה ,יצאו הנחיות וב 10 -ימים הצלחנו לצמצם דרמתית את כמות החולים ל 137 -חולים ,
הצלחנו להגיע לצבע הצהוב כשהיעד שהצבנו לעצמנו בסוף הסגר היה לצאת עיר ירוקה וזה אפשרי באמצעות
משמעת אזרחית שקיימת והייתה קיימת חוץ מנפילות מסוימות שאירעו בתקופת החגים .רק אתמול הייתה
עליה דרמתית של  21חולים וזאת אחרי שיומיים לא נספרו חולים נוספים כלל .המחלה לא מבחינה בין כזה
לאחר ,לא ממושמעים נדבקים ואסור לנו להיות במצב הזה כי אחרי הסגר אנחנו רוצים לפתוח את מערכות
החינוך זה נטל על ההורים הילדים בבית ,בעלי העסקים זועקים ,אם נהיה עיר אדומה לא יהיה לנו שיקול דעת.
חלק מהמהלך הוא העברת הסמכויות לרשויות המקומיות שאינן אדומות ,כשיוצאים מהסגר יש שתי אפשרויות
או שאתה אדום או שאתה ירוק ואנחנו רוצים להיות באפשרות הירוקה כדי שנוכל לקבל את הסמכות להחליט
על גורלנו  ,נוכל לפתוח את העסקים ,נחזיר את פעילות הכושר ,נחזיר את הלימודים ,נחזיר את בתי הכנסת
כמובן עם המגבלות ,אבל זה צריך להיות בידיים שלנו ,אם לא נהיה אחראיים יחליטו בשבילנו שהכל סגור.
הממשלה אחרי הפארסה של הגל השני  ,לא תתעסק עם גל שני ,לא יהיו חוכמות של קבוצות לחץ כאלה ואחרות,
יהיה סגור נקודה !
זה בידיים שלנו ,המגמה היא בירידה דרמתית ,אנחנו נגיע ליעד הזה בעוד כשבוע וכשנהיה ירוקים נוכל להתקדם
לעצמאות .זו אחריות שלנו ושל כל הקהילות בעיר .המאפיין העיקרי בעיר הוא הדבקה בתוך המשפחה.
אירוע השריפה בערב חג שני של סוכות  -מדובר אירוע חמור ומצער .בתום חקירת המשטרה נעצר נער בן 17
שאחראי להצתה של מרכזון חלמיש .היום ביקרתי במקום הנזק הוא מטורף ,מדובר בנזק עצום ומבחינתי מדובר
במעשה חמור ולא מקובל ,אין מקום בעיר שלנו למצב שבו מישהו מחליט לפגוע ברכוש של אחר על אחת כמה
וכמה בגוף של אחר ,מבחינתי שימצו את הדין עם הנער .יש אנשים שרוצים לקחת את זה להתנגשות הקהילתית,
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אני ישבתי עם מפקד התחנה ,מסתבר שמדובר בילד מוכר ,לצערי הרב מדובר בילד מאותגר ,לא הייתה לו סיבה
טובה למעשה ,שעמום ,סתם הוא אפילו לא אמר שרצה להתנקם ,פשוט סתם ככה .מבחינתנו אין מקום לזה,
הנער פגע בפרנסה של משפחות ,בנס אין נפגעים בנפש .במצלמות האבטחה ניתן לראות את מנהל קופת חולים
מכבי יוצא כשהבניין אפוף להבות ,הוא אפילו לא ידע שהבניין נשרף .הייתי במקום והנחיתי את עובדי העירייה
לתת את מקסימום הסיוע בפינוי המקום והאשפה שהצטברה .ביקשתי לקבל את רשימת השמות של העובדים
שהיום בעצם אין להם עבודה ואם צריך לסייע להם ,בכל סיוע שניתן .אנחנו נסייע וכמובן נתחשב במיסוי
הנכסים .ברגע שהנכס לא ראוי לשימוש ,יש להגיש בקשה מתאימה ומבחינתנו נפעל לסייע כמה שאפשר.
האמירה החד משמעית היא לא בעירנו ,לא בבית ספרנו ובטח לא בקהילה שלנו ולא משנה כמה עמוקים יהיו
חילוקי הדעות בין אדם זה לאחר ,זו לא הדרך.
משה קווס ,חבר מועצה :שמעתי שביקרת במקום ואני חושב שהביקור נעשה קצת מאוחר מידי ,אמנם מוטב
מאוחר מאף פעם לא אבל לבוא לאחר חמישה ימים מאז המקרה ,אני חושב שזו טעות .מה שראית היום זה כבר
אחרי ניקיון של  90%מהפסולת שפונתה ואם נער עשה את המעשה משעמום למה לא בחר להדליק את הקניון
משעמום או בניין אחר משעמום? זו תוצאה ,אי אפשר להתחמק מהסתה שמבוצעת במשך תקופה די ארוכה ,גם
בעיר ,על אף שהייתה היחלשות וגם ברמה הארצית .נכון שמדובר בנער שביצע את המעשה אבל הוא התוצאה,
הוא לא הסימפטום.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :זכותך לומר את דעתך ,אני מקבל אותה אני רק מזכיר לך ששישי – שבת היה
חג ובטח אין סיבה לבוא במהלך החג .הגענו מפקד התחנה ,מנכ"ל העירייה ,מפקד מחלקת תברואה ואנוכי ביום
שלישי אחרי שלי היה חשוב להגיע ולשמוע את ממצאי החקירה ,מה קרה שם בדיוק .כשהגעתי למקום אורגנה
מקהלה של מוחים מציבור קהילת גור ,יכולתי להסתובב להגיד תודה רבה וללכת אבל קיבלתי את זה ,הבנתי
את הכעס ונשארתי שם .אני מבין את המצב ,מותר לכעוס.
משה קווס ,חבר מועצה :הציבור מבין שאם זה קורה בקהילה לא חרדית ראש העיר לא היה מגיע אחרי חמישה
ימים אלה היה מגיע מיד .אני מסכים אתך שבשבת לא מגיעים ,אבל היה מוצאי שבת ,הייתה ציפייה שתרים
טלפון ותתעניין ,מילה מראש העיר של כולם שטיפה תנחם .הציבור רואה שראש העיר מגיע רק אחרי שהעניין
צף בתקשורת וקיבל טלפון מעיתונאים ,ככה זה נראה .הם אומנם מכבדים את הגעתך ,אבל הגעת באיחור רב.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :אני לא עושה דברים כדי לסמן וי ,אם לא הייתי רוצה לבוא לא הייתי בא,
מנכ"ל העירייה ביקר במקום ביום ראשון בבוקר ובדק אפשרויות לסיוע .יכולתי גם לקחת את אירוע ישיבת "לב
שמחה" ולהפוך אותו ל"עליהום" והייתי נבחר לעוד  30שנה אבל זו לא הדרך להתמודד עם משברים.
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  7מתאריך .17.9.20
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס

נגד

נמנעים
משה קווס
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
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החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  7מתאריך .17.9.20
 .2פרוטוקול ועדת תרומות מיום  ,2.8.20לידיעה! נשלח זה מכבר.
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מספר  2מתאריך .14.9.20
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
יצחק וייס
אברהם ארנרייך

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מספר  2מתאריך .14.9.20
 .4אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  3מתאריך .13.9.20
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

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

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר 3
מתאריך .13.9.20
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 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  3מתאריך .13.9.20
נערכה הצבעה:
נגד

בעד

נמנעים

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

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מתאריך .13.9.20
 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מספר  3/2020מתאריך .13.9.20
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
יצחק וייס
אברהם ארנרייך

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מספר  3/2020מיום
.13.9.2020
 .7לאור לוח הזמנים הקצר שניתן לצורך מימוש הוצאות לתוכנית תקשוב לאומית שנת תשפ"א בבתי
הספר ,התב"רים מובאים ישירות לאישור המליאה:
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•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1429בית ספר קדם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך 120,000
 ₪ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1430בית ספר אור מנחם חב"ד בנות  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א
והקצבת סך  ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1431בית ספר ת"ת אור מנחם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 120,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1424שדרוג ציוד לבית ספר חלמיש תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1425שדרוג ציוד לבית ספר לבאות תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1426שדרוג ציוד לבית ספר אבישור תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 80,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1427שדרוג ציוד לבית ספר טללים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת סך
 ₪ 60,000ממשרד החינוך.

•

דיון בפתיחת תב"ר מספר  1428שדרוג ציוד לבית ספר יעלים עופרים תכנית תקשוב תשפ"א והקצבת
סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.
נערכה הצבעה:
בעד

נגד

נמנעים

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

7

טל08-9951601 .
פקס08-9951685 .
דוא"לanat_a@arad.muni.il :

לשכת ראש העיר

החלטה :מועצת העיר מאשרת פתיחת התב"רים:
* פתיחת תב"ר מספר  1429בית ספר קדם  -תכנית תקשוב לאומית תשפ"א והקצבת
סך  ₪ 120,000ממשרד החינוך.
* פתיחת תב"ר מספר  1430בית ספר אור מנחם חב"ד בנות  -תכנית תקשוב לאומית
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 120,000ממשרד החינוך.
* פתיחת תב"ר מספר  1431בית ספר ת"ת אור מנחם  -תכנית תקשוב לאומית
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 120,000ממשרד החינוך.
* דיון בפתיחת תב"ר מספר  1424שדרוג ציוד לבית ספר חלמיש תכנית תקשוב
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.
* דיון בפתיחת תב"ר מספר  1425שדרוג ציוד לבית ספר לבאות תכנית תקשוב תשפ"א
והקצבת סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.
* דיון בפתיחת תב"ר מספר  1426שדרוג ציוד לבית ספר אבישור תכנית תקשוב
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.
* דיון בפתיחת תב"ר מספר  1427שדרוג ציוד לבית ספר טללים תכנית תקשוב
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 60,000ממשרד החינוך.
* דיון בפתיחת תב"ר מספר  1428שדרוג ציוד לבית ספר יעלים עופרים תכנית תקשוב
תשפ"א והקצבת סך  ₪ 80,000ממשרד החינוך.
גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר :אני רוצה להתייחס ליום ראשון האחרון .בשעה  18:30התקיימה
הפגנת תמיכה בספורט העירוני ,זו הפגנה שהתקיימה בעצם בכל המדינה .כמחזיק תיק הספורט מטרת
ההתכנסות הייתה לשם תמיכה בספורט ,רק הבהרה בנקודה השנייה התקיימה התכנסות שככל הנראה
ולכאורה הייתה בעלת אופי פוליטי שאני ברמה האישית כמחזיק תיק הספורט מגנה אותה ,אין מקום
להפגנה פוליטית בנושא ספורט ,אנחנו תומכים בספורט ,רוצים שהספורט יחזור לשגרה ,רוצים לחזק
את המתאמנים והמאמנים ואת המדריכים ולכן ההתכנסות השנייה עם כל השלטים הפוליטיים אני
מגנה אותה ברמה האישית .אנחנו דורשים מממשלת ישראל להחזיר את הספורט לתפקוד מלא ,יש את
התנאים ,משרד התרבות והספורט יכול בתנאים המתאימים ואנחנו מצפים מהם לעשות כך ,זה בנושא
הזה ,תודה רבה.
הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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