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פרוטוקול מליאה מן המניין  7.20מתאריך 1.9.20
המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוחנונה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
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 ברוך שלסר ,חבר מועצה
נוכחים:
רינה יוסף ,גזברית העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס'  6מתאריך  ,11.8.20מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס'  6מתאריך .11.8.20
מועד פתיחת הישיבה19:04 :
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה:
פתיחת שנת לימודים תשפ"א -היום נפתחה שנת הלימודים כסדרה במוסדות החינוך בעיר גני הילדים,
בתי הספר היסודיים והתיכון .חשוב לי להדגיש אחד הדברים החשובים לנו הייתה לייצר שגרה חינוכית,
כל הכאוס שהקורונה יצרה עם עודפי המתווים לאף אחד לא ברור מה קורה ועל זה נוסיף את המשבר
הכלכלי ,אנשים נכנסו לסחרור .העירייה הצליחה לייצר מתווה חזרה ללימודים ברור .אנחנו מדברים
על גני ילדים שלומדים  6ימים בשבוע ,כיתות א' – ז' 5 :ימים בשבוע ,כיתות ח' – י"ב 3 :ימים בשבוע
במודל הקפסולות ולמידה מרחוק .המסר הוא ברור ,יש שגרה חינוכית אשר תסייע להורים לצאת
לעבוד .הורה צריך לדעת שילדו נמצא במסגרת .אנחנו בין הרשויות היחידות שהצליחו אף לפתוח
צהרונים ,כרגע בלי התחייבות הממשלה .חלק מהוודאות היא פתיחת צהרונים ,מסגרת שתעבוד עד
 12:30לא תסייע לאף הורה ,הורים צריכים לדעת שלילדיהם יש מסגרת עם ארוחת צהרים חמה ,כדי
שיוכלו לצאת רגועים לעבודתם ולחזור לשגרה.
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היום סיירתי במוסדות החינוך ואפשר להגיד שסיימנו במהלך הקיץ השקעות מאוד גדולות ,ביה"ס
אבישור נחנך היום מחדש בהשקעה של כ 10 -מיליון  ,₪זה הסטנדרט שאנחנו רוצים לעבוד בו ,סיימנו
השנה גם את ביה"ס בנים גור ,למעט מעט עבודות פיתוח אבל שנה"ל בא' אלול נפתחה במבנה יפה
ומושקע .במהלך חופשת הקיץ סיימנו שיפוץ של שבעה גני ילדים ,בסבב השיפוץ האחרון הגענו כבר ל-
 21גני ילדים  ,נשארו לנו מעט גני ילדים לשיפוץ .גם שיפוץ ביה"ס יעלים עופרים הסתיים סה"כ לאט
לאט ובנחישות אנחנו מצליחים ליישר קו במוסדות החינוך ולייצר סטנדרט פדגוגי וסטנדרט בתשתית,
בתי ספר היסודיים שלנו מתוקשבים באופן מלא דבר התומך גם בלמידה מרחוק .הקורונה זירזה
תהליכים דיגיטליים ,צריך את יכולת הלמידה מרחוק ואת המחשב לכל ילד שגם זה נכנס .השנה בסיוע
תורמים וגופים נוספים הגענו לסדר גודל לחלוקה של כ 160 -מחשבים לבתים ,קיים עוד סכום כסף
שהמדינה משקיעה בצמצום הפערים בתקשוב שגם אתו נגיע לעוד משפחות כך שכל משפחה ,ככל
שתרצה ,תוכל לאפשר לילדיה למידה מרחוק ואם נארוז את זה לאמירה של שר התקשורת שביקר פה
בערד על פיה מהפכת הסיבים האופטימיים תתחיל דווקא מהאזורים המרוחקים כי אי אפשר לחלק
את אביזרי המחשוב ללא תשתית ורשת .חשוב להבהיר שמיפוי הזכאות המחשבים מתחילה במערכת
החינוך והרווחה .החלוקה האחרונה של המחשבים התקיימה הודות לתרומות מקרן נס ,שותפות 2000
ביחד עם מטרווסט שתרמו לתשע נערות בכיתות ז' – י"ב מחשבים ,היו לנו גם תרומות של מחשבים
מ"אלביט"" ,פרויקט מחשב לכל ילד" וכספים ממפעל הפיס שהוקצו לטובת רכישת מחשבים,
כשהמטרה היא לדאוג לכל ילד למחשב ככל שרק ניתן.
עדכון לגבי נושא הקורונה בערד – אנחנו עיר ירוקה .אני סומך על מערכת החינוך שלנו תדע לשמור על
הכללים .מודל הרמזור אומר בפשטות שהאחריות עוברת לרשויות ,צבעי מודל הרמזור מראים על
הפעילות המותרת במרחב הפרטי והציבורי .היום ערד מוגדרת עיר ירוקה ועלינו לשמור על כך ,אנחנו
עומדים כיום על  20חולים ,ב 26 -חולים כבר נהיה על גבול הצהוב ,המנעד הוא מאוד קטן בין הצבעים.
הקפידו בבקשה על הכללים ,עכשיו זה באמת תלוי רק בנו ,אם נגיע לצבעים כהים יותר נהיה בבעיה
ויהיה עלינו לצמצם פעילות ולא לאפשר אותה .יש להעביר לתושבים מכלל המגזרים והקהילות להישמר
כי זה בידנו .יש לוודא משמעת עצמית ולא לחכות לשוטרים שירדפו ויאכפו.
היערכות לחגים – אנחנו לקראת חגי תשרי ,זה אומר שעדיין יש לתת דגש גם על התפילות ואני מבין
את המצוקה של כלל המגזרים ,אלו תקופות שבהם אנשים צורכים את שרותי בתי הכנסת גם לציבור
שאינו דתי .העירייה תנסה לייצר את הפתרונות על מנת לאפשר את התפילה לכל מי שרוצה ,זו המשימה
שלנו לפחות בראש השנה ,יום כיפור ,אנו ננסה לייצר מציאות שבה ניתן יהיה להתפלל לכל מי שרוצה
מבלי לסכן את עצמו .אני חוזר ואומר אל תיקחו סיכונים מיותרים .הדבקה אחת היא כמו אש בשדה
קוצים .כל כיתה במוסדות החינוך יכולה להכיל עשרה אנשים ,יש את ביה"ס חב"ד בנים ,ביה"ס
"שובו" ,אנחנו נבדוק חלופות נוספות.
פינוי אשפה – אנחנו נערכים לחגים מבחינת פינוי אשפה וגזם -אנחנו מודעים לכמות האשפה בחגים
שימו לב לימי הפינוי של כל שכונה.
עדכון תוכנה חדש באוויר – תכנת הליבה של הגבייה והתקציב ,תהליך שהובילה אותו גזברית העירייה
בשיתוף עם המנמ"ר  ,היה מדובר בתהליך מורכב ,קשה לעבור מערכת אחרי שנים ארוכות ,יש עדיין
חבלי לידה אבל אנחנו יכולים להגיד שקפצנו מדרגה בתחום זה ובסוף זהו פועל יוצא שישפיע מידית על
איכות השרות לתושב.
סדר היום:
.1
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
פלורי שטרלינג
דודו שי
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס'  6מתאריך .11.8.20
הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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