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לשכת ראש העיר

פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין  5.19מתאריך 14.5.19
ישיבת המועצה התקיימה באולם חרמון
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 ,חברת מועצה
גב' סיוון כהן אביטן ,חברת מועצה
מר טל צחי ,חבר מועצה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל ,מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן ,יועמ"ש
רינה יוסף ,גזברית העירייה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
יהושע אשכנזי ,דובר העירייה
חסרים:
ד"ר דיאנה גיטיס ,חברת מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
על סדר היום:
 .1שאילתה של חבר המועצה מר יצחק וייס ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,בנושא המסלול
המוטורי ,מצ"ב השאילתה ותגובת ראש העירייה.
 .2שאילתה של חבר המועצה מר ברוך שלסר ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,בנושא דוח מבקר
העירייה לשנת  ,2018מצ"ב השאילתה ותגובת ראש העירייה.
 .3דיון מועצת העיר בהצעה לסדר של חבר המועצה מר ברוך שלסר בעניין קביעת שעה לישיבות ועדות
העירייה .מצ"ב ההצעה לסדר.
 .4אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  4מיום  ,28.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  4מיום .28.4.19
 .5דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  ,2018מצ"ב דוח הממונה על פניות הציבור לשנת .2018
 .6אישור המועצה למינויה של חברת המועצה הגב' פלורי שטרלינג כמשנה לראש העירייה .המינוי הינו
בתואר בלבד ואינו מקנה שכר ,סמכויות ,תנאים או שירותים נלווים כלשהם.
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הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של חברת המועצה הגב' פלורי שטרלינג כמשנה לראש
העירייה .המינוי הינו בתואר בלבד ואינו מקנה שכר ,סמכויות ,תנאים או שירותים נלווים כלשהם.
 .7אישור המועצה להגדלת גרעון החכ"ל בגין הפסדים הנובעים מסבסוד מחירי הקאנטרי בשנת  2018בסך
של  445אלש"ח.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת גרעון החכ"ל בגין הפסדים הנובעים מסבסוד מחירי
הקאנטרי בשנת  2018בסך של  445אלש"ח.
 .8אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים מס'  2019 – 1מיום  ,7.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים מס'  2019 – 1מיום
.7.4.19
 .9אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  2019 – 1מיום  ,7.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  2019 – 1מיום
.7.4.19
 .10אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1.2019מיום  ,7.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1.2019מיום .7.4.19
 .11אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מתאריך  ,2.5.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מתאריך .2.5.19
 .12אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  ,5.5.19מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך .5.5.19
 .13בהתאם לבקשתו של חבר המועצה מר ברוך שלסר יוחלף מינויו מיו"ר ועדת ביקורת לחבר וועדת
ביקורת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של חבר המועצה מר ברוך שלסר כחבר בוועדת ביקורת
מטעם סיעת ח"י.
 .14אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת תכנון וליווי כיתות לימוד עבור סדנת ספרות ואיפור ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש
לא תביא תועלת.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת תכנון וליווי כיתות לימוד עבור סדנת ספרות ואיפור ,וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
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לשכת ראש העיר
מועד תחילת הישיבה 19:00
דבר ראש העירייה – עו"ד ניסן בן חמו
.1

אגרת היטל שמירה
אני חייב להתייחס לעניין שרץ לאחרונה ברשתות החברתיות ובכלל בשיח הציבורי ,העניין מחייב
התייחסות ואני חושב שהסברנו את הרציונל העומד מאחורי ההחלטה להכניס את מערך השיטור
העירוני לפחות בכמה וכמה מליאות ,בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בפניות תושבים אשר
הלינו על ירידה בתחושת הביטחון בעיר .אנחנו רואים את כמות התלונות במשטרה ואת כמות
התלונות במוקד העירוני ,השיח שעולה ברשת החברתית זהו שיח שמדבר גם על הטרדות ,ישנה
עלייה במספר עבירות הרכוש ולכן מענה לסוגיות אלו התבקש .העיר ערד מבחינת מיקומה הגיאוגרפי
שוכנת על קו התפר בחלק הדרומי של יהודה ושומרון ,ללא מחסום ועם מעבר פרוץ לחלוטין .על מנת
להמחיש את המצב אדגיש שמדובר בצירים פתוחים .עד לפני כשנה משטרת ישראל ויחידות
המתנדבים של יחידת הג'יפים נתנו את המענה לסוגיות ההתפרצויות המגיעות מאזור זה .לטעמי
ביטחון העיר לא אמור להיות מופקד בידיים של מתנדבים שעושים עבודה מדהימה ,עדיין תושבי
העיר צריכים מענה שהוא קבוע .נתון נוסף שאולי לא ידוע לרובכם הוא תופעת הוונדליזם ברחבי
העיר .על מנת לסבר את אוזניכם אציין שהנזק שנגרם כתוצאה מוונדליזם בשנת  2018חוצה את רף
המיליון שקל ,מדובר בסכום כסף לא מבוטל שיוצא מהכיס שלנו ,מתשלומי הארנונה של כל תושב,
אין לנו כסף מיותר.
נאלצנו לתקן הצללות שנחתכו בסכין ,לתקן מתקנים שהשחיתו ,דשא סינטטי שגנבו ,צביעת כתובות
גרפיטי במקומות בעלי עניין ברחבי העיר .אנחנו עדים לנזק הזה בין אם זה נעשה על ידי גורמים
עבריינים או בין אם נעשה על ידי אנשים משועממים .אין ספק שהנוכחות וההרתעה יש לה חלק
חשוב בכל נושא הביטחון ,השאלה היא לא אם אותם אנשים יתפסו  -אלא מה ימנעו ,ברגע שקיימת
נוכחות בשטח אנחנו יודעים שזה ימנע וונדליזם ,מעבר לכך אנחנו מסתכלים על התהליך שעברנו,
חשוב לי להדגיש חוק העזר העירוני אושר בקדנציה קודמת ,אנחנו לא הפעלנו אותו עד שלא קיבלנו
את כל האישורים הנדרשים ממשרד לביטחון פנים וממשרד הפנים ,עשינו עבודת נמלים עם תכנית
מאוד ברורה ומפורטת עם עלויות הקמה ,המפרטת כמה פקחים וכמה שוטרים יהיו ורק עכשיו
בקדנציה הזאת אחרי הבחירות ואחרי שגם הציבור ידע מה עומד לבחירה ,מימשנו אותה .אין כאן
כל הפתעה כפי שמנסים להציג ,מדובר בעבודה מושקעת שנמשכה כשנתיים ,עדכנתי במליאה הזאת
לפחות  3-4פעמים על הרעיון שעומד מאחורי הקמת מערך השיטור העירוני .אם נסתכל מסביב נראה
שאנחנו לא חריגים ,ישנן למעלה מ 70-רשויות שמפעילות את השיטור העירוני במתכונת זהה של
גביית אגרת שמירה ,ביניהן יקירתנו דימונה בה חוק העזר העירוני מופעל החל משנת  2009ובחוכמה
רבה .אנחנו משלמים על רפואה פרטית כסף נוסף וגם כשאנחנו משלמים על לימודים זה כסף ,אמנם
המדינה צריכה לתת פתרון ,אבל כל עוד אין מענה לכך אנחנו נדרשים כנבחרי ציבור ובטח כמי שאמון
על ביטחון הציבורי והסדר הציבורי  -לתת מענה לעניין הזה .לגבי הטענה שעולה לעניין מסמכים
שמתייחסים לחוזר מנכ"ל  -לא טורחים לקרוא אותם עד הסוף והטענות שהאגרה היא פי  ,7פי , 8
אומר שהגבייה מתבצעת בהתאם לחוק ,קיים תעריף בסיס שבו מחויבת כל רשות על פי החתך
הסוציואקונומי שלה ,והיא רשאית להוסיף סכום מסוים ,אנחנו היינו רשאים להוסיף עד  30אגורות,
בפועל הוספנו  25אגורות ,הגבייה הולכת נטו לטובת השיטור העירוני .אם נבין בנקודה מסוימת
שאנחנו נישאר עם יתרה ,נקטין את עלות האגרה .אין לנו שום כוונה לגבות כסף מעבר ,לא ניתן
להשתמש בכסף הזה לשום דבר אחר ,זה כסף שמיועד רק למטרה זו ,ככל שנצטרך לעשות התאמות
ותיקון חוק העזר לגבי גובה האגרה אנחנו נעשה גם את זה במידת הצורך.
בשורה תחתונה כבר עכשיו הגיעו לתחנה שמונה שוטרים "כחולים" נוספים שהמשרד לביטחון פנים
מממן כחלק מההסכם ,תוספת כוח אדירה למשטרה הכחולה .מעבר לכך ,המוקד העירוני יעבוד
 24/7וייתן מענה לקריאות יותר מאשר  12השעות שהמוקד עבד עד עכשיו ,תתאפשר תוספת פקחים,
שתי ניידות בבוקר ,שתי ניידות בערב ,שיסתובבו ויבצעו סיורים רכובים ורגליים ,המענה יהיה סביב
השעון .נכון שהגביה התחילה עכשיו ואף אחד לא רוצה לשלם יותר ,אבל בסופו של יום אנו כמנהיגי
ציבור מסתכלים על עלות התועלת ,על מה שאנחנו נדרשים לספק ,אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות,
כך גם חשבתי בקדנציה קודמת וגם בקדנציה הנוכחית – מועצת העיר נתנה את תמיכתה לכך .חשוב
שהציבור ידע שאנו פועלים בהתאם לחוק.
ואם כבר נושא הארנונה ,אני רק אציין שאנחנו נמצאים בשליש התחתון מבחינת גובה הארנונה
בארץ ,הארנונה מחולקת ל 30-קבוצות אנחנו בקבוצה ה 21-שזה השליש התחתון בארנונה למגורים,
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בארנונה למסחר ובארנונה לתעשייה אנחנו מהנמוכים בארץ ,הדברים האלה מתאזנים בסופו של
דבר.
מנכ"ל העירייה מוביל את פרויקט השיטור העירוני ,בימים אלה סיימנו סבב ראשון של גיוס פקחים,
האנשים נמצאים כבר בשטח.
.2

סבב לחימה בדרום
אנחנו אחרי סבב לחימה בדרום .חשבנו שאנחנו מחוץ לטווח האזעקות חשוב להגיד  -טווח האזעקות
ולא טווח הטילים .בסבב האחרון הופעלה אזעקה אחת "צבע אדום" בעיר ,אני חושב שבסופו של
יום זה היה תרגול טוב גם לעיר ,בעקבות האזעקה תחקרנו את פעילות בתי הספר ,מעבר לתרגיל,
היה זה תרגול בזמן אמת .בחנו את כל המערכות .מערכות האזעקה עבדו כמו שצריך גם בבתי הספר.
עמדה בפנינו ההחלטה האם לפתוח הלימודים כסדרם ופה צריך להבין ,זו החלטה כבדת משקל,
אנחנו כפופים להנחיות פיקוד העורף ,מעבר לכך ,מכיוון שלנו ,לשמחתי הרבה ,אין שגרת חירום
שאנחנו רגילים אליה ,ביום שנחליט לבטל את סדר היום בבתי הספר זה אומר שהילדים יימצאו
ברחובות ולא במקומות מוגנים באמת ,בשיקול הזה האם להמשיך בסדר היום ולפתוח את בתי
הספר אחרי יום האזעקה ,חשוב להבין שהמקום הבטוח והמוגן ביותר עבור ילדנו הוא בית ספר.
חשוב להדגיש ולציין שמבחינת הערכות אנחנו ערוכים ומוכנים.

 – 19:10חברי המועצה מר אברהם ארנרייך ומר משה קווס נכנסו לאולם המליאה.
.3

מקלטים המשותפים
חשוב מאוד לבדוק היענות של כל התושבים בעניין פתיחת המקלטים לטובת דיירי הבניין בשעת
חירום ,חייבת להיות אחריות על המקלט המשותף כי בהגדרת מצב מיוחד בעורף העירייה רשאית
לפרוץ מקלט ולקחת את התוכן שלו החוצה ,לא הגענו למצב מיוחד בעורף כי הוגדרנו כשגרה אבל
אם היה לנו דיווח על מקלט חסום  -בסמכות העירייה לפרוץ ולהוציא את הציוד החוצה ,לכן חשוב
שתמיד יהיה שיתוף פעולה בנושא.

.4

אירוח משלחות אירוויזיון
נבחרנו לארח  3משלחות מ 8-מדינות שונות באטרקציות שונות באזור ובעיר :ים המלח כפר
הנוקדים ,הסיור מלווה בעיתונאים .זוהי הזדמנות לחשיפה חיובית לעיר המובלת ביוזמתה של אנה
סנדלר מנהלת מחלקת תיירות.

.5

פיתוח עירוני – בימים אלה אנו משלימים את התקנת תאורת הלד ,המוחלפת כעת בשכונת שקד,
רותם וחצבים .גופי התאורה מורכבים על עמודי חשמל וכשעובדים על עמודי חשמל זו אופרציה
אחרת אשר כרוכה בעבודה מול חברת חשמל בהורדת המתח ,בכך נשלים את כל החלפת התאורה
בעיר.

.6

חידוש גני משחקים – אנו ממשיכים בחידוש גני המשחקים באותה אסטרטגיה של חידוש השטחים
הציבוריים לטובת הציבור.

.7

פרס חינוך ארצי  -טקס מצטיינים מחוזי – השבוע נסענו אורנה אלישע -מנהלת מחלקת החינוך
ואנוכי לקבל בשם העיר את פרס החינוך המחוזי ,היה צריך לשמוע את עובדי משרד החינוך ואת
מנהל המחוז ,איך הם מדברים בשבחה של ערד .זו הייתה הוכחה ניצחת לכך שבאמת הוועדה היא
סוברנית להחליט מה שהיא רוצה .אנחנו היינו האחרונים בסבב וההחלטה הייתה חד משמעית
שאנחנו זכאים לפרס .במחוז מעריכים את העבודה של כל הצוותים החינוכיים של הרשות בהובלתה
של אורנה אלישע מנהלת מחלקת החינוך ואין ספק שאנחנו רואים את התוצאות.

.1

סדר היום:
שאילתה של חבר המועצה מר יצחק וייס ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,בנושא המסלול
המוטורי ,מצ"ב השאילתה ותגובת ראש העירייה.
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עו"ד ניסן בן חמו ראש העירייה :חבר המועצה מר יצחק וייס אמנם נעדר מהישיבה ובכל זאת
אבקש להבהיר כי הבקשה הייתה בגדר גילוי מסמכים .השאילתה אמורה להיות מופנית בצורה
אחרת מאחר ויש כאן דרישה למסמכים הפניה אמורה להיות בהתאם לסעיף המתאים לכך בפקודת
העיריות.
.2

שאילתה של חבר המועצה מר ברוך שלסר ,בהתאם לסעיף  36לפקודת העיריות ,בנושא דוח מבקר
העירייה לשנת  ,2018מצ"ב השאילתה ותגובת ראש העירייה.
עו"ד ניסן בן חמו ראש העירייה :דו"ח מבקר העירייה הופץ לחברי וועדת ביקורת מאחר שברוך
שלסר ביקש לצאת מתפקידו כיו"ר הוועדה לא נשלח אליו דוח מבקר העירייה לשנת  – 2018עד
שימונה יו"ר אחר מטעם סיעת ח"י .מדובר בטעות והדוח ישלח אלייך.
התקיים דיון בסיכומו הוחלט להסיר את השאילתה מסדר היום והתקבלה הודעתו של חבר
המועצה מר ברוך שלסר על פיה ימשיך לכהן כיו"ר הוועדה .הוחלט כי מועד הישיבה הקרובה
שתואמה ידחה מכיוון שחבר המועצה שלסר לא יוכל להשתתף בה.

.3

דיון מועצת העיר בהצעה לסדר של חבר המועצה מר ברוך שלסר בעניין קביעת שעה לישיבות ועדות
העירייה .מצ"ב ההצעה לסדר.
עו"ד ניסן בן חמו -ראש העירייה :חיים יתייחס בהמשך לנושא .את סדרי הוועדה ושעות הכינוס
קובעת כל וועדה בעצמה הדבר היחיד שקבוע בחוק זה ישיבות המועצה .המועצה מאשרת את מועד
ישיבותיה .ככל שוועדה מסוימת רוצה להתכנס כי כל חבריה יכולים להתכנס בשעה מסוימת
תתכנס הוועדה בשעה זו .לא נוכל להחליט פה באיזה שעה יתכנסו כל הוועדות בסוף מתכנסים
בשעות שרוב חברי הוועדה יכולים להתכנס.
התקיים דיון בסיכומו הובהר עניין חשיבות לנוכחות עובדי עירייה בוועדות ,בפרט בוועדת מכרזים,
מקובל ומוסכם להתחשב בחברי המועצה ולתאם בשעות אחה"צ המוקדמות.
בהמשך לכך הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.

.4

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  4מיום  ,28.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
דודי אוחנונה – מ"מ וסגן ראש העיר – בסעיף  5אישרנו פתיחת תב"ר  1374הלוואה בסך 6,000,000
 – ₪לטובת החלפת גגות והתקנת פאנלים סולאריים( .חלק מהבנקים נתנו הצעה גם
ל 3-מלש"ח ול 6-מלש"ח.
ההצעות ל 3 -מלש"ח הן:
בנק "דקסיה"  -פריים  0.27אחוז
בנק "לאומי"  -פריים –  0.25אחוז
בנק "פועלים" – פריים –  0.21אחוז
ההצעות ל 6 -מלש"ח:
בנק "דקסיה" – פריים –  0.27אחוז ו ₪ 1000 -עמלת עריכת מסמכים.
בנק "לאומי" פריים –  0.25אחוז ו ₪ 2000 -עריכת מסמכים.
לכן אנחנו מאשרים את ההצעה של בנק דקסיה שהיא הזולה מבין השתיים.
התקיימה הצבעה נפרדת על סעיף  5מתוך פרוטוקול ועדת כספים:
אישור המועצה ללקיחת הלוואה מבנק דקסיה בסך של  6מלש"ח לטובת החלפת גגות במבני חכ"ל
והקמה של פאנלים סולאריים .תקופת ההלוואה  15שנה בתנאים של פריים מינוס  0.27אחוז
כנגד משכון הכנסות העירייה.
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נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת לקיחת הלוואה מבנק דקסיה בסך של  6מלש"ח
לטובת החלפת גגות במבנה חכ"ל והקמה של פאנלים סולאריים .תקופת ההלוואה
 15שנה בתנאים של פריים מינוס  0.27אחוז וכנגד משכון הכנסות העירייה.
דודי אוחנונה – מ"מ וסגן ראש העיר  -בסעיף  14בפרוטוקול ועדת כספים ,יש טעות סופר כתוב
סה"כ התקציב  ₪ 3,854,560בסה"כ התקציב אחרי החלטה הינו.₪ 4,854,560 :
נערכה הצבעה לאישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  4מתאריך :28.4.19
נגד

בעד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך
•

חברי המועצה משה קווס ,ברוך שלסר ,ואברהם ארנרייך מאשרים את סעיפים 14 ,6 ,3 ,2
בפרוטוקול ועדת כספים .שאר הסעיפים נגד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקול המעודכן של ועדת כספים מספר 4
מיום ) 28.4.19למעט סעיף  ,5אשר נדון בנפרד( .
.5

דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  ,2018מצ"ב דוח הממונה על פניות הציבור לשנת
.2018
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :הפרוטוקול הוא לידיעה ולדיון ,אין הצבעה.
התקיים דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת .2018
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.6

אישור המועצה למינויה של חברת המועצה הגב' פלורי שטרלינג כמשנה לראש העירייה .המינוי
הינו בתואר בלבד ואינו מקנה שכר ,סמכויות ,תנאים או שירותים נלווים כלשהם.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :הסעיף מובא לאישור המועצה בעצה עם היועמ"ש לא מדובר
במינוי מתוקף סעיפים  14ו.15 -
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי :אין סמכויות ואין תנאים של סגן זהו תואר שניתן כבדרך אגב
כאות הערכה לפועלו של חבר מועצה ,זה נעשה גם ברשויות מקומיות אחרות .קיימת חוות דעת
של הלשכה המשפטית של משרד הפנים שמאשרת את המינוי וקובעת שאין מניעה לעשות את זה,
אומנם חוות הדעת קובעת שיש לעשות זאת במשורה כדי לא ליצור איזשהו בלבול אצל הציבור
שיש פה תואר שמקנה סמכויות ,זו הסיבה שבסדר היום מופיע סעיף בו מובהר שמדובר בתואר
ללא האצלת סמכויות וללא שכר כמובן ואין מניעה לאשר אותו .תואר משנה לראש העיר התחיל
אם אתם זוכרים בזמנו של שמעון פרס שקיבל תואר משנה לרוה"מ תואר שלא היה קיים בחוק
הכנסת .תואר זה אושר על ידי בג"צ משם גם הרשויות המקומיות לקחו ופיתחו את התואר .אין
תואר כזה בפקודת העיריות .יש חוות דעת של הלשכה המשפטית של משרד הפנים שמאשרת את
המינוי.
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :כפי שחיים ציין פלורי היא חברת מועצה ותיקה שבמיוחד מאז
שהיא יצאה לפנסיה היא נוכחת ותורמת רבות ,הייתה חברת מועצה בקדנציה ב ,98 -זו קדנציה
שלישית שהיא חברת מועצה ומעבר לכך היא יו"ר הקואליציה ,היא בהחלט ראויה לתואר זה
המובא לאישור המועצה.
נערכה הצבעה :
בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

נגד

נמנעים
משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך
גבריאל ריזינשוילי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויה של חברת המועצה הגב' פלורי שטרלינג
כמשנה לראש העירייה .המינוי הינו בתואר בלבד ואינו מקנה שכר ,סמכויות ,תנאים
או שירותים נלווים כלשהם.
.7

אישור המועצה להגדלת גרעון החכ"ל בגין הפסדים הנובעים מסבסוד מחירי הקאנטרי בשנת 2018
בסך של  445אלש"ח.
עו"ד ניסן בן חמו ראש העירייה :כפי שאתם יודעים החברה הכלכלית מפעילה את הקאנטרי עבור
העירייה .כשיש הפסדים ,אנחנו צריכים לספוג אותם.
נערכה הצבעה :
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בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
משה קווס

משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת גרעון החכ"ל בגין הפסדים הנובעים מסבסוד
מחירי הקאנטרי בשנת  2018בסך של  445אלש"ח.
.8

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים מס'  2019 – 1מיום  ,7.4.19מצ"ב
הפרוטוקול.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למאבק בנגע הסמים מס' – 1
 2019מיום .7.4.19
.9

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר  2019 – 1מיום  ,7.4.19מצ"ב הפרוטוקול.

נערכה הצבעה :
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בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה למיגור אלימות מספר 2019 – 1
מיום 7.4.19
.10

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1.2019מיום  ,7.4.19מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון מספר  1.2019מיום .7.4.19
.11

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מתאריך  ,2.5.19מצ"ב הפרוטוקול.

עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העירייה :חשוב לציין שוב המועצה באחת מישיבותיה הראשונות קיבלה החלטה שלא
לציין ברחובות העיר שמות נופלים ,הנצחת אישים ,מנהיגים – החלטה זו נשמרה באדיקות כ 50 -שנה .שמות
השכונות נגזרים מן החי ,הצומח ,הדומם או מהתנ"ך ,זה סוג של ייחודיות של עיר ואני לא רואה סיבה לשנות
החלטה זו ,ברגע שמתחילים להנציח זה לא נגמר .עמוס עוז ז"ל הוא סופר יקר ,חתן פרס ישראל סופר מוערך
לכל הדעות אשר חי בערד במשך כ 30 -שנה ,את מרבית ספריו כתב פה ,בחלקם אפילו ציין את הסביבה המיוחדת
שבה הוא חי – ערד .אחת מהבקשות שהועלו לאחרונה נגעה בהנצחת שמו של עמוס עוז ז"ל בעיר .ועדת השמות
העירונית אישרה את הבקשה לציון שמו בספרייה העירונית ,ובנוסף גם ברחוב שבו התגורר ,הנצחה כפי שמקובל
בערים אחרות יוצב שלט שבו מציין שהתגורר בבית זה.
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דורון אורגיל ,חבר מועצה :בהזדמנות זו אני רוצה לציין את הליכות ג'יין שיוצאות בשישי הקרוב מפתח ביתו
של עמוס עוז ז"ל בשעה  ,17:00זו מסורת שמתקיימת בארגון ה"קשת" הליכה שמספרת את הסיפור של העיר
בכל פעם באתרים אחרים וזה מעניין.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מתאריך .2.5.19
.12

אישור המועצה לפרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך  ,5.5.19מצ"ב הפרוטוקול.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה
משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מתאריך 5.5.19
.13

הסעיף יורד מסדר יום המועצה.

.14

אישור המועצה בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  ,1987לביצוע התקשרות
ללא מכרז לטובת תכנון וליווי כיתות לימוד עבור סדנת ספרות ואיפור ,וזאת מאחר ועריכת מכרז חדש
לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה :
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בעד

נגד

ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכס ספוז'ניקוב
גבריאל ריזינשוילי
פלורי שטרלינג
סיוון כהן אביטן
טל צחי
דורון אורגיל
עוזי שמילה

משה קווס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

נמנעים

החלטה :מועצת העיר מאשרת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח ,1987
ביצוע התקשרת ללא מכרז לטובת תכנון וליווי כיתות לימוד עבור סדנת ספרות ואיפור ,וזאת מאחר
ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

הישיבה ננעלה!

גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה
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