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9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

          
  27.8.19 מתאריך המניין מן שלא העיר מועצת מליאת פרוטוקול

  חרמון באולם התקיימה המועצה ישיבת

  
  :משתתפים

  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו
  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
   העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב

  מועצה חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חבר, שמילה עוזי מר
  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר

  
  :נעדרים

  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב
  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד

  משה אדרי, חבר מועצה  מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר

  
  :נוכחים

  העירייה ל"מנכ, עמל גרי
  ש"יועמ, שימן חיים ד"עו

  העירייה גזברית, יוסף רינה
  

  :היום סדר על
  

 נשלח זה מכבר., 6.8.19מתאריך  7אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מס'  .1
  

  . 6.8.19מתאריך   7: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס' הצעת החלטה
  

ממשרדי ממשלה ₪  500,000הקמת מבנה המרכז לגיל הרך, והקצבת סך  – 1297דיון בהגדלת תב"ר  .2
 לטובת הצטיידות (נשלח זה מכבר) .

  מצב התב"ר:
  )7אושרה בוועדת כספים מס' ₪  1,293,000תקציב בסך (לא כולל תוספת ₪  2,500,000סה"כ תקציב 

  --סה"כ הכנסות: 
  ₪  1,236,246סה"כ הוצאות: 

  מצ"ב מסמך.

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.8.7.19מתאריך  2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מס'  .3

  

  .8.7.19מתאריך  2מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מס'  הצעת החלטה:
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, לביצוע התקשרות 1987(ח) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 22בהתאם לתקנה  , ועצהאישור המ .4
 , וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.לטובת שיפוץ מקלט ביה"ס טלליםללא מכרז 

  

, 1987(ח) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח 22: מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה הצעת החלטה
, וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש לא שיפוץ מקלט ביה"ס טלליםת ללא מכרז לטובת וביצוע התקשרל

  .תביא תועלת
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.22.7.19מתאריך  2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת צעירים ונוער מס'  .5

  .22.7.19מתאריך  2: מועצת העיר משארת את פרוטוקול ועדת צעירים ונוער מספר הצעת החלטה

  

דה עם תורמים העיר לנסיעת ראש העיר לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות עבו תאישור מועצ .6
 .פוטנציאליים בארה"ב

  
  ימים כולל יציאה וחזרה. 13סה"כ 

  
  4275$     עלות טיסות

  969$     עלות בתי מלון 
  149$   עלות שכירות רכב

  39$    ביטוח נסיעות
  1014$    עלות אשל

  
בודה לחו"ל לצורך גיוס תרומות ופגישות ענסיעת ראש העיר את : מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה

  . "בעם תורמים פוטנציאליים בארה
  

  .וחזרה יציאה כולל ימים 13 כ"סה
  

  4275$     טיסות עלות
  969$      מלון בתי עלות
  149$   רכב שכירות עלות

  39$    נסיעות ביטוח

  ליום). 78$( 1014$    אשל עלות

  

 , לידיעה. מצ"ב הפרוטוקול.  14.8.19פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך  .7

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.19.6.19אישור המועצה לפרוטוקול וועדת ספורט מתאריך  .8

  
  . 19.6.19: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת ספורט מתאריך הצעת החלטה
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  19:04מועד פתיחת הישיבה 
  

  .מכבר זה נשלח, 6.8.19 מתאריך 7' מס כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

אמרנו  כיחשוב לציין בפרוטוקול ועדת כספים  8בנוגע לסעיף : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  שנקבל הצעות מהבנקים, ההצעות הגיעו והונחו על שולחן המועצה.

  
. תנאי ההלוואה ידונו במליאה: בוועדת הכספים שהתקיימה, עדכנו כי רינה יוסף, גזברית העירייה

בנק  התקבלו. ההצעות שריכוז קיבלנו הצעות ממספר בנקים. בטבלה שלפניכם ניתן לראות את 
. הריבית פרייםבמסלול להלוואה  מוניציפאל ( דקסיה לשעבר) ובנק פועלים  נתנו את אותם תנאים

אנו  .עריכת מסמכיםעמלת על  100%הפועלים (המקומי) נתן הנחה של בנק . 0.27%היא פריים מינוס 
   ממליצים לקחת את ההלוואה מבנק פועלים.

  
  :הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  

חברי סיעת ח"י (משה קווס, ברוך שלסר ואברהם ארנרייך) מתנגדים לסעיפי פרוטוקול ועדת  •
 .5, למעט סעיף  6.8.19מתאריך  7ספר כספים מ

  
    .הוא תב"ר כללי המדבר על הנגשה לכלל בתי הספר 5סעיף רינה יוסף, גזברית העירייה:  

  
 הקצנו מהקרן תלמידים , 5 -מדובר בהנגשת כיתות לדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: 

  לטובת ההנגשה.₪  30,000לעבודות פיתוח 
  

  .6.8.19 מתאריך  7' מס כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  

  בפרוטוקול ותנאי ההלוואה.  8אישור סעיף נערכה הצבעה ל
  

  :הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי
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 שיפוץ לטובת ח"מלש 1 של בסך הלוואה ולקיחת 1384' מס ר"תב פתיחת מאשרת החלטה: המליאה
  העירייה הכנסות ומישכון שנה 15 -ל אחוז 0.27 מינוס פריים של בתנאים הפועלים מבנק חינוך מוסדות

  
 ממשלה רדיממש ₪ 500,000 סך והקצבת, הרך לגיל המרכז מבנה הקמת – 1297 ר"תב בהגדלת דיון  .2

  ) .מכבר זה נשלח( הצטיידות לטובת
  :ר"התב מצב
  )7' מס כספים בוועדת אושרה ₪ 1,293,000 בסך תקציב תוספת כולל לא( ₪ 2,500,000 תקציב כ"סה
  --: הכנסות כ"סה
   ₪ 1,236,246: הוצאות כ"סה

  
  :הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  
 סך תוהקצב, הרך לגיל המרכז מבנה הקמת – 1297 ר"תב החלטה: מועצת העיר מאשרת הגדלת

   .הצטיידות לטובת ממשלה ממשרדי ₪ 500,000
  

  .8.7.19 מתאריך 2' מס חינוך ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .3
  

  :הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  
  .8.7.19 מתאריך 2' מס חינוך ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  

 התקשרות לביצוע, 1987 ח"התשמ) מכרזים( העיריות לתקנות) ח(22 לתקנה בהתאם,  המועצה אישור .4
  .תועלת תביא לא חדש מכרז ועריכת מאחר וזאת, טללים ס"ביה מקלט שיפוץ לטובת מכרז ללא

  
  

  :הצבעה נערכה
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  נמנעים      נגד          בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  משה קווס
  ברוך שלסר  

  אברהם ארנרייך
  

, 1987 ח"התשמ) מכרזים( העיריות לתקנות) ח(22 לתקנה בהתאם מאשרת העיר מועצת: החלטה
 לא חדש מכרז ועריכת מאחר וזאת, טללים ס"ביה מקלט שיפוץ לטובת מכרז ללא התקשרות לביצוע

  .תועלת תביא
  

  .22.7.19 מתאריך 2' מס ונוער צעירים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .5
  

  :הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  
  

  .22.7.19 מתאריך 2 מספר ונוער צעירים ועדת פרוטוקול את משארת העיר מועצת: החלטה
  
 תורמים עם עבודה ופגישות תרומות גיוס לצורך ל"לחו העיר ראש לנסיעת העיר מועצת אישור  .6

  .ב"בארה פוטנציאליים
  

  .וחזרה יציאה כולל ימים 13 כ"סה
  

  4275$     טיסות עלות
  969$      מלון בתי עלות
  149$   רכב שכירות עלות

  39$    נסיעות ביטוח
  1014$    אשל עלות

  
 550$תוספת של  4825$אני רוצה לעדכן את עלות הטיסות  : דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

שהיא תוספת טיסה פנימית בתוך ארה"ב בגלל פגישה שנכנסה עם תורם נוסף במסגרת אותה נסיעה 
  כל שינוי. ואותם התאריכים של הנסיעה, שאר העלויות ללא

  
  : אתה נוסע לבד? זה כולל את עלות הנסיעה של כל הנוסעים?משה קווס, חבר מועצה

  יש עובדי רשות נוספים שנוסעים?
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הילה צחי מצטרפת לנסיעה במסגרת תפקידה כרכזת גיוס  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:
  משאבים.

  
לנו מי הסוכן כי עלות האש"ל ליום היא : זה כולל כמו שרשמת אש"ל, תגיד משה קווס, חבר מועצה

יום  13 -דבר הזוי זה זול מידי, מה אתה אוכל סנדביץ. גם עלות הרכב מגוחכת מה עלות רכב ל
  ? 149$ -מסתכמת ב

  
: ההוצאות במסגרת המותר, אם צרכתי מעבר למותר החיוב יחול עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  מוד אלינו לאורך כל ימי הנסיעה.לגבי הרכב הוא לא צעלי באופן אישי. 
  

יש הוצאות שלא חלות על העירייה? יש תורם שמשתתף בהוצאות הנסיעה  משה קווס, חבר מועצה:
  או הביקור, מלונות? אין לך אף מימון מגוף אחר?

  
  .: אסור לי לצאת על חשבון אף אחד אחרעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  
: עלויות בתי מלון ואש"ל מחושבות בהתאם לתקשיר, בבתי המלון דודי אוחנונה, מ"מ וראש העירייה

  אנחנו רחוקים מסכום המותר (הסכומים שמוצגים נמוכים מהעלויות המותרות).
  

טיסות פנים, בתוצאה הסופית העיר קיבלה  8יום עם  12 -: מדובר בעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  ים.פרויקטים מתורממלש"ח לטובת  30סדר גודל של 

  
  :הצבעה נערכה 

  
  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  ארנרייך אברהם      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  
 עם עבודה ופגישות תרומות גיוס לצורך ל"לחו העיר ראש נסיעת את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  . ב"בארה פוטנציאליים תורמים
  .וחזרה יציאה כולל ימים 13 כ"הס
  4825$     טיסות עלות 

  969$      מלון בתי עלות
           149$      רכב שכירות עלות                                       

        39$                נסיעות ביטוח                
  ).ליום 78$( 1014$    אשל עלות          

  
  

  . לידיעה, 14.8.19 מתאריך תרומות ועדת פרוטוקול  .7
  

  .19.6.19 מתאריך ספורט וועדת לפרוטוקול המועצה אישור .8
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  :הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  משה קווס
  ברוך שלסר  

  אברהם ארנרייך
  
  

  .19.6.19 מתאריך ספורט וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  

  
  
  

  !ננעלה הישיבה
  
  
  
  
  
  
  
  

      ______________________      _______________________  
  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 

 העירייה ראש                המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ


