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פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין  2.2020מתאריך 4.2.20
ישיבת המועצה התקיימה באולם 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
מר גבריאל ריזינשוילי ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג ,משנה לראש העירייה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
ימית לוי ,מ"מ וסגנית גזברית העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה

 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס  1מיום  ,21.1.2020נשלח זה מכבר.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס  1מיום .21.1.2020
 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת קליטה מספר  3מתאריך  ,22.12.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה מספר  3מתאריך .22.12.19
 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מס'  4מתאריך  ,31.12.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4מתאריך .31.12.19
 .4פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  1/2020מתאריך  ,13.1.20לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.

1

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

לשכת ראש העיר

מועד תחילת הישיבה 19:03

עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  2.2020במספר עדכונים:
כנס מעבר צה"ל דרומה  :הכנס התקיים בסוף השבוע שעבר בשיתוף עם מנהלת המגורים במסגרתו
שווקו שטחים בשכונת רננים המיועדים לאנשי קבע .הכנס נחל הצלחה גדולה ,הגיעו למעלה מ100 -
איש ונרשמו כ 100 -משפחות מתעניינות .הוצעה להם הצעה אטרקטיבית גם מבחינה כלכלית מדובר
על מגוון של ארבע אפשרויות דיור אפשריים מחד קומתי לדו קומתי שהמחירים נעים בין אזור ה950 -
אלש"ח  1.25מיליון ש"ח .איכות החינוך בעיר ,מגוון החינוך ,בילוי בשעות הפנאי כל זה יוצר חבילה
אטרקטיבית ביותר ואנחנו מקווים שהפרויקט יקרום עור וגידים.
ההרשמה מסתיימת בחודש מרץ והצפי לסיום הבינוי הוא כשנתיים.
עליית ערך הנדל"ן בעיר הוא תוצאה של עבודה במספר מישורים :בביקושים ,בהשקעות ,בתשתיות,
בתקציבים ולראיה בסוף אנחנו עדים לתכנית עיבוי עירונית שמתממשת בתקופה האחרונה .ניתן לראות
את השכונה החדשה הנבנית עכשיו בין חצבים להרדוף ,לאורך טיילת מואב ,יהושפט ,ארזי הנגב בכניסה
לעיר ,רננים ובשטחים נוספים שבקנה מה שאומר שאנחנו בכיוון הנכון.
לפני ארבע שנים לקחנו החלטות אסטרטגיות ,בתקופה שאף אחד לא הבין למה אנחנו מתנגדים להסכמי
הגג ולמחיר למשתכן ,היום אנחנו רואים שהתכניות האלה גרמו יותר נזק מתועלת ,לא ניתן לקדם
תכניות אלה מבלי לקדם תשתיות ,תעסוקה ,תחבורה וחינוך .במקום תכניות הממשלה לדיור פיתחנו
את תכנית האינפילים לעיבוי בינוי עירוני שהיום אפילו משרד השיכון אימץ כתוכנית דגל בערים
אחרות.
פרסום חיובי לערד באמצעות האפליקציה  – BOOKING.COMדירוג התיירים באתר בוקינג קבע
כי ערד דורגה במקום השני אחרי עכו כעיר המזמינה ביותר בישראל .אנו זוכים לחשיפה חיובית גם
באמצעות אפליקציית בוקינג להזמנת חדרי אירוח.
תכנית מתאר כוללנית לקראת הליך שיתוף ציבור  -התחלנו את העבודה על תכנית מתאר כוללנית
אנחנו עובדים על הליך של שיתוף ציבור אליו יוזמנו גם תושבים וגם חברי המועצה על מנת להגיע
ולהביע את דעתם על איך הם רואים את העיר ,יתרונות ,חסרונות אשר ישמשו יסוד למערך התכנון
שלנו.
עבודות שיפוץ בביה"ס טללים ובגני הילדים – עבודות השיפוץ ממשיכות ,נכנסנו לעבודה בביה"ס
טללים ובגני הילדים אומנם בעיכוב אך מדובר על עבודה בהקיף של כמיליון וחצי  ₪לשיפוץ אולם
הספורט ,חצר ביה"ס ובהנגשה ,אם השיח הוא על "מתי" ולא על "אם" ,אנחנו במצב טוב כי כשמדברים
על אם זה יקרה זה פחות טוב מאשר מתי זה יקרה .לוחות הזמנים מורכבים ,העירייה עוסקת בעבודות
ובהיקף שלא התעסקו איתם בעבר ,יש סביב העבודות המון אלמנטים של גיוס כספים ,יציאה למשרדי
ממשלה ,איגום משאבים ,מכרז ,וביצוע ,על הנייר זה נשמע קל אך אנחנו תלויים בגורמים שונים .אני
מקווה שבחודשים הקרובים נסיים את העבודות האלה.
יום המחנך – השבוע אנחנו חוגגים את יום המחנך בעיר .הייתה לי הזדמנות לסייר בין בתי הספר בעיר
ולהוקיר תודה לצוות החינוכי זו הזדמנות להודות לוועד ההורים העירוני ולוועדי ההורים המוסדיים
בכל מוסד ולהוקיר על שיתוף הפעולה עם הנהלת העיר זה לא ברור מאליו שהמטרה המשותפת נראית
עין בעין ,זה לא אומר שאין ויכוחים או אי הסכמות אך בגדול העבודה נעשית בשיתוף לרווחת ילדי
העיר.
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סדר היום:
.1

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס  1מיום  ,21.1.2020נשלח זה מכבר.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס  1מיום
.21.1.2020
.2

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת קליטה מספר  3מתאריך  ,22.12.19מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת קליטה מספר  3מתאריך
.22.12.19
.3

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מס'  4מתאריך  ,31.12.19מצ"ב הפרוטוקול.
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נערכה הצבעה:
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
משה קווס
ברוך שלסר
יצחק וייס

נגד

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  4מתאריך
.31.12.19
.4

פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה  1/2020מתאריך  ,13.1.20לידיעה! מצ"ב הפרוטוקול.

הישיבה ננעלה!

____________________
גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________
עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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