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  5.3.19מתאריך  3.19פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין 

  
  התקיימה באולם חרמוןישיבת המועצה 

  
  משתתפים:

  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 

  זינשוילי, סגן ראש העירימר גבריאל ר
  רלינג, חברת מועצהטגב' פלורי ש

  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
  מר טל צחי, חבר מועצה

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  
  

  נוכחים:
  גרי עמל, מנכ"ל העירייה 

  ימית לוי, מ"מ וסגנית גזברית העירייה
  

   חסרים:
  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

  
  

  על סדר היום:  

  

  .נשלח זה מכבר 17.2.19מיום  2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
 

  .17.2.19מיום  2מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר : הצעת החלטה

 , מצ"ב הפרוטוקול.19.2.19מתאריך  1אישור המועצה לפרוטוקול וועדת ספורט מספר  .2

  
  .19.2.19מתאריך  1: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת ספורט מספר הצעת החלטה

  

 , מצ"ב הפרוטוקול.5.2.19מתאריך  2/2019המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות אישור  .3

  
  .5.2.19מתאריך  2/2019: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות הצעת החלטה

 

 , מצ"ב הפרוטוקול.19.2.19מתאריך  3/2019אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  .4

  
  .19.2.19מתאריך . 3/2019קול ועדת הקצאות : מועצת העיר מאשרת את פרוטוהצעת החלטה
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 , מצ"ב הפרוטוקול.25.2.19מתאריך  4/2019אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  .5

  
  .25.2.19מתאריך  4/219מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות  הצעת החלטה:

  

 תאגיד בדירקטוריון, ערד עיריית מטעם, חיצונית כדירקטורית 025500034 ז.ת אשד ענבל הגב׳ מינוי .6
  מצ"ב קורות חיים. .הדרום מעיינות המים

  
 מטעם, חיצונית כדירקטורית 025500034 אשד  ענבל הגב׳מועצת העיר מאשרת את מינויה של  :החלטה
  .הדרום מעיינות בדירקטוריון,  ערד עיריית

    
  

 המועצה אישור, סמלית בתמורה או תמורה ללא ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל 8 לסעיף בהתאם .7
 ב"מצ. , ערד16יאשיהו  ברחוב בנכס מכון למחקרים מתקדמים,  3367/17 שמספרו ההקצאה לחוזה

  .החוזה ב"מצ .לעירייה המשפטי היועץ דעת חוות

  
, סמלית בתמורה או תמורה ללא ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל 8 לסעיף בהתאם: הצעת החלטה

 ברחוב בנכס מכון למחקרים מתקדמים,  3367/17 שמספרו ההקצאה חוזהמועצת העיר מאשרת את 
   , ערד16יאשיהו 

  
 מספר ז.ת נושא עבור) חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור .8

  . הבקשה טופס ב"מצ, 023971849
  

)  חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת
  .023971849 מספר ז.ת נושא עבור

  

 מספר ז.ת נושא עבור) חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור .9
  . הבקשה טופס ב"מצ, 058432261

  
)  חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת
  .058432261 מספר ז.ת נושא עבור

  

ממשרד ₪  2,148,734חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור, והקצבת סך  1224דיון בהגדלת תב"ר  .10
 החינוך.

  מצ"ב: מסמך
  מצ"ב התב"ר לפני החלטה: 

  4,357,541סה"כ תקציב: 
  928,348סה"כ הכנסות: 
  1,062,397סה"כ הוצאות: 

  
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור,  1224: מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר החלטההצעת 

  ממשרד החינוך.₪  2,148,734והקצבת סך 
  מצ"ב: מסמך

  מצ"ב התב"ר לפני החלטה: 
  4,357,541סה"כ תקציב: 

  928,348סה"כ הכנסות: 
  1,062,397סה"כ הוצאות: 
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אישור מליאת המועצה להוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצורך חניה בהתאם לתצ"א המצורפת  .11
 .1987 –לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז  5וזאת בהתאם לסעיף 

  מצ"ב נוסח הצו.
הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצורך חניה בהתאם לתצ"א : מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה

לחוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז  5המצורפת וזאת בהתאם לסעיף 
– 1987  
  

  

  

  19:04 מועד תחילת הישיבה

  

  :היום סדר על   

  :ראש העירייה עדכונים –עו"ד ניסן בן חמו 

על הקמת המכרה ייצגו אותנו בדיון  "צכפי שאתם זוכרים עתרנו לבג – 27.2.19הדיון בבג"צ בתאריך  .1
ן היועץ מועו"ד חיים שי תל אביב תיטסרעו"ד אפי מיכאל, עו"ד ערן צין מהקליניקה המשפטית של אוניב

בין המשתתפים היו גם חברי  .חברי מועצהותושבים  50-המשפטי של העירייה, עלו לדיון למעלה מ
 .ניקוב ואני כמובן'ד"ר דיאנה גיטיס, סיון כהן אביטן והסגנים דודי אוחנונה, אלכסיי ספוז מועצה

הגענו עם ציפיות יחסית נמוכות כי בדיון הראשון למעשה נאמר לנו  ,מבחינת העיר זאת הצלחה כבירה
הנוכחי  שהעתירה היא עתירה מוקדמת ושלחו אותנו הביתה עם יכולת לשמור על הטיעונים שלנו, ובדיון

פטים אמירות חשובות לנו להמשך ודיון מהותי על הסוגיות, שנאמרו גם על ידי הש ,התפתח דיון עומק
 הדרך:

והיא חשובה וצריך לדון בה עוד בתהליך המקדמי של התכנון  על כול שיקול בריאות הציבור גוברת  .א
גם אם אתה חושב שאתה מתכוון לעשות תסקירי בריאות בסוף התהליך ראוי ורצוי שהם יתקיימו 

 בתחילת התהליך.

תי בחלופות הקיימות בשטח, ברלוונטיות יזה הנושא של דיון בחלופות עצמן, צריך להתבצע דיון אמ  .ב
להיות מאוד שהפתרון בקונסטלציה מסוימת זה כרייה בחלק הכי מרוחק  , יכולןובתמהיל שלה

זו לא חלופת ה"אין או יש" ולכן  בעבר. משהו שלא היה בכלל כאפשרות ,והשלמה ממקומות אחרים
השופטים שלטו בחומר וקראו את ש חשוב לציין .ת לכל השאלות ששאלנוואנחנו ממתינים לתשוב

הכי פשוט להגיד "המדינה תמיד  .שהיא החלטה אמיצהכל החומר המשפטי וקיבלו החלטה 
צודקת" אבל במקרה הזה גם בהתנגשות בין משרד הבריאות למשרד להגנת הסביבה בית המשפט 
אומר "כשיש כזה דבר צריך לשבת ולגבש את ההחלטות ולהגיע להחלטה מושכלת לא כשאחד 

 המשרדים מתנגד, עוד בשלבים המוקדמים"

תגובת המדינה לדיון ובעצם אז תתקבל החלטה מה עושים, האם חוזרים לשולחן אנחנו ממתינים כעת ל
השרטוטים לבדיקת החלופות ודיון מעמיק בכל חלופה, מה המשמעות שלה? מה המשמעות הכלכלית שלה, מה 

בהצלחה כבירה בעצירת ל מבחינת העירייה, מדובר וסך הכבש אני חושב .הבריאותיתוהמשמעות הסביבתית 
  . התכנון למכרההתקדמות 

  

כל מהלך הדיון התייחסו לכך שזו עמדת המשרד והעומד בראשה, זה היה בסיס  :, חבר מועצהברוך שלסר
  .ההחלטה של השופטים
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משקל להחלטת  נהנת ונוכחותוסגן שר הבריאות יעקב ליצמן נכח בדיון : עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
אחר לא הגיע, על אף חילוקי הדעות בתפיסת העולם השונה במקומות אף נציג משרד בזמן שהוא הגיע  .השופטים

אחרים בנקודה הזאת הוא ראוי לציון ולשבח כמי שעומד בפרץ ולא שינה את דעתו בשתי קדנציות שונות במשרד 
  לקבל החלטה אחרת. זה בהחלט ראוי לציון.  והבריאות, על אף לחצים מאוד גדולים שהופעלו עלי

  אני מברך על המקום שהגענו אליו עם הדבר הזה, רק להגיד כל הכבוד. :עצה, חבר מומשה אדרי
אני שומע אותך ושואל, האם הם יביאו חלופה עם כל הבדיקות שאתה מצפה שיתנו, ואכן שומרת על בריאות 

  ? שאנחנו מתנגדים וזה יהיה בשטח השיפוט של ערד, האמירה תמשיך להיות ברורה הציבור
  

: אנחנו לא מתנגדים כדי להתנגד, אנחנו מתנגדים על בסיס נתונים והחלטות של ראש העירעו"ד ניסן בן חמו, 
 10%-ק"מ מערד ב 5כרייה במרחק של ב לתמוךמהחלופות יחליט  ת, אם משרד הבריאות באחמומחי בריאות

מכל הפוליגון העצום הזה והחלטת משרד הבריאות תהיה "שזה לא פוגע בבריאות התושבים ואין צורך לפנות 
  תושבים בדואים", אז זה יהיה דיון אחר. 

  והנושא התדמיתי של העיר?  משה אדרי, חבר מועצה:

, אני אומר המדרג פה הוא ונצטרך להתמודד עם הסוגיה דה: זה לא עניין שזז הציעו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר
  גע בתדמית העיר?פ -שנה 40בריאות הציבור. מעבר לזה פועלת פה מחצבת חול בעיר 

  אתה מנסה להשוות? משה אדרי, חבר מועצה:

שיו יום שאנחנו צריכים לחכות עכ 90הדיון הזה הוא ממש היפותטי ובאוויר יש  סיון כהן אביטן, חברת מועצה:
התגובה שלה נהיה יותר חכמים, הדבר הזה ככל הנראה  עביר אתשנקבל את התגובה של המדינה, כשהמדינה ת

יחזור לדיון במועצה הארצית, יכול להיות שלאור ההתנגדות הנחרצת של משרד הבריאות ואנחנו מקווים שזה 
חלופות שקיימות במישור רותם מה שיקרה, החלופה של בריר בכלל תרד מהשולחן ויסתכלו בצורה ברורה על ה

ויבחנו את החלופות שנמצאות שם, זה מה שאני מאמינה שיקרה ולשם אנחנו חותרים, הדיון הזה כרגע בנקודת 
  הזמן הזו לטעמי הוא מוקדם מידיי.

אני רציתי לדעת, לשמוע ואני אומר שאני מברך וכל הכבוד. לנקודה שהגעת אני לרגע  משה אדרי, חבר מועצה:
בנעורים  ב אחרת, קח את זה בחשבון. כשיש סופות חול אתה לא יודע אם זה מהמכרה או מהאתר בניהלא חוש

   פה. ש פריצה בתרכובות ברום אנחנו לא מריחים את זה, אנחנו מריחים את זהאו ברננים. כשי

תך לוקח , תביע סולידריות ואשמח לראות או: מציע שלהבא תופיע בדיוניםעו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
 בואשיבוא ויהיה נוכח במקומות שצריך, כולם מוזמנים ללכל מי שנמצא פה בחדר  קוראחלק במאבק, אני 

  ולקחת חלק פעיל במאבק.

גילה נגר סמכ"לית משרד החינוך ויו"ר גב' סיימה פה ביקור מאוד מוצלח בעיר,  –וועדת פרס חינוך  .2
בתקופת כהונתה במשרד לראות פה מערכת שהיא לא הכירה שזכתה  הבסיכום דבריציינה וועדת הפרס 

נות החינוכית לי/ בלתי פורמלי, תכניות המצוישיתופי הפעולה פורמהיא הוקירה את  החינוך במחוז,
 .חיבור למקוםובדרך שמדבר ומשתף את כל בתי הספר בעשייה החדשני ופורץ החינוכי המודל ה אתו

גם אני בתור אחד שמכיר לפנים ולאחור  ,אנחנו כבר זכינו אופן . מבחינתי בכלתוצאותלאנחנו ממתינים 
 .מכמות שיתופי הפעולהוהופתעתי מכמות הדברים שקיימת במערכת הזאת  ,את המערכת החינוכית

ההובלה של  עלשנים האחרונות ו 5-לאורנה אלישע מנהלת מח' החינוך על ההובלה ב ותדהואני רוצה ל
אני מעדכן אתכם  ימים ולילות. ושקדו ושים הצוותים פה עבדחוד 3במשך  ,חינוךהתהליך פרס 

אנחנו  ,שנות עשייה חמש בהזדמנות זו שאורנה אלישע מסיימת את תפקידה בהחלטה שלה כמובן, אחרי
מודים לה באמת על עשייה חינוכית מדהימה ורואים שהתוצאות מדברות בעד עצמן, אני מקווה מאוד 

נותר  ,יהיה קשה למצוא מחליף/מחליפהשהיא משאירה לנו ולעיר, שהפרס יהיה סוג של מתנת פרידה 
   לנו לומר תודה.
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כנס לתכנית יערד נבחרה מתוך המון רשויות לה – משרד הפנים של ייחודי עיר בהמראה פרויקט .3
 , אשרמלש"ח לפרויקטים כלכליים 16, מדובר בסכום של המראה, התכנית נותנת לנו כלים כלכליים

יכולת כלכלית מוכחת  הרשות להציגחייבת כנס לתכנית יכדי לה .לעצמאות כלכלית יאפשרו לנו להגיע
  .ברשות הפיננסי והפעילות הכלכלית עצמה היא פעילות משמעותית התחוםכל תקציבי כש גרעוןללא 

גזברית  ,ראש העיר דודי אוחנונהוסגן מ"מ  ו שללומר תודה לצוות הכלכלי בראשותזו הזדמנות עבורי 
האג'נדה הכלכלית  הובלת , עלכאןת העירייה ימית לוי שנמצאת אתנו רינה יוסף, סגנית גזבריהעירייה 

מעיר שנדרשה בשלוש וחצי השנים האחרונות הפכנו  .לתוצאות שהן לא פחות ממדהימות אשר הביאה
אנחנו מניבים ממנה שלהשקעה ו הלוואות לפיתוח תלקח 2015לעיר שהחל משנת לקחת הלוואות לאיזון 

דבר שהוא  –הכנסות נוספות, הרשות יציבה כלכלית אנחנו מסיימים עם יתרות תקציביות את השנה 
 5 -עמד על כבפרויקטים היקף ההשקעה  2014. בשנת שקעותמדהים ומאפשר לנו להמשיך את הה

 שמתבטאיםמלש"ח בשנה,  140כמעט  תקציב פרויקטים של וכיום אנחנו עומדים עלמלש"ח 
 ,מיזמיםוההצגנו לצוות משרד הפנים את התכניות שלנו,  .פזורים ברחבי העירהחדשים הרויקטים פב

המטרה היא להגיע כשחלק מהחזון העירוני   , אשר מהוויםשרבים מהם מיזמי האנרגיה שדיברנו עליהם
לעצמאות כלכלית ולהיות עיר עצמאית, עיר איתנה שלא נדרשת לתמיכת המדינה במענקים, אלא 

   .ראית לגורלהאח
  

הגיעו לכאן בימים אלה הם  ,בישראלנמצא ל ארה"ב "צוות המשימה של קק   - JNF USAביקור  .4
 , מדובר בצוות המשימהכל הפרויקטים הקיימים בעירבין עבר הצוות ישארו פה במשך שבוע ימים, יו

יהושפט, השיפוץ פארק מחצית הסכום ל לפרויקטים כמומלש"ח  10גייס לעיר בשנתיים האחרונות ש
תואר הצגנו פרויקטים נוספים,  . במסגרת ביקורםשל הקונסרבטוריון, אולם אורון ועוד פרויקטים

סטודנטים התחילו את התואר שלהם במימון מלא של התכנית,  40, "קמטק"ראשון מדעי המחשב 
הישג  בשלב המכינה עם התחייבות להעסקה בערד בסוף התואר שמבחינתנו זההם נמצאים עכשיו 

 הם רואים פה את ההישגים ושמחים לסייע. מרשים.

  

דע בעיר אני מקווה שמזג איהשנה תהיה עדלאנחנו קשובים לתושבים ו – ואירועי פורים –עדלאידע  .5
שאר הפעילות מפורסמת לתושבים  , זה חלק מהפעילות לפורים.האירועהאוויר לא ימנע מאתנו את 

  המודעות. באתר העירייה, בעיתון הצבי ועל לוחות

  

אנחנו ממשיכים באסטרטגיה של שיקום המרחבים  –שיפוצים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך  .6
 עבודה. הגני השעשועים על פי תכנית הציבוריים והתמקדות ב

 

סגן  יאירחנו השבוע משלחת סינית שהייתה בקשר עם גבריאל ריזינשויל -בעיר  םאירוח משלחת סיני .7
אירחנו אותם בלשכת ראש העיר, קיבלו , לבצע השקעות בעולם ובכלל, הסינים צמאים ראש העיר

  קיבלו צרכים, אני מקווה מאוד שהביקורים האלה יניבו לנו בהמשך פירות.ומידע 

את ערד לעולם הגדול,  ףהמטרות שהסכמנו עליהם זה באמת לחשו חתא :, סגן ראש העירגבריאל ריזינשוילי
בנימה זו אני רוצה להודות לראש העיר עו"ד ניסן בן חמו על הצגת  .ים ביחד ובשותפותצאנחנו עושים מאמ

המידע ברמה הגבוה, אני מקווה שזו לא תהיה המשלחת האחרונה, אנחנו נפעל להביא עוד משלחות רק 
  ח. יבסוף נצליסיונות, וד ניעו, נעשה השתדלות על כל מה שניתן לעשות כדי לקדם עוד ועשישק
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

  

  סדר היום:

  .17.2.19 מיום 2 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד            בעד
  יצחק וייס          חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה אדרי 

  

  .17.2.19 מיום 2 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .19.2.19 מתאריך 1 מספר ספורט וועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .2

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 

  

  .19.2.19 מתאריך 1 מספר ספורט וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  

  .5.2.19 מתאריך 2/2019 הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .2
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
: אני רוצה להתייחס לפרוטוקול, עברתי על החומר וראיתי שהאישורים  ברוך שלסר, חבר מועצה

.צריך לשים לב 2019שור פנקסי החשבונות וניכוי מס תוקפו עד סוף מרץ וגם אי 2018 -תקפים ל
  שהם מגישים אישורים כדין. 

  
 : כל הדברים מעודכנים אצלנו. כרגע הוגשו האישוריםמ"מ וסגן ראש העירייה –דודי אוחנונה 

  .רק לשם פרסום 2018לשנת 
  

: זה יחזור לוועדת הקצאות לאישור ההקצאה ואז הפרוטוקול עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  יגיע לכאן בכל מקרה, אישור ההקצאה מותנה בהגשת כל המסמכים כרגע מדובר בפרסום בלבד.

  
  :  הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד            בעד
  יצחק וייס          חמו בן ניסן
  ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה אדרי 

  

  

  .5.2.19 מתאריך 2/2019 הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  

  .19.2.19 מתאריך 3/2019 הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .4

    

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  משה אדרי 
  

 3.19את פרוטוקול ועדת ההקצאות חברי המועצה יצחק וייס וברוך שלסר מאשרים בהצבעתם  •
  )2(למעט סעיף  19.2.19מתאריך 

  .19.2.19. מתאריך 3/2019 הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  

  .25.2.19 מתאריך 4/2019' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .5

משך ה, בשמחזיקה בנכסיםמדובר בעמותה בפרוטוקול  2בסעיף ברוך שלסר, חבר מועצה: 
  כמה נכסים מדובר?ב ,נדרש פינויה במספר נכסים בעיר להליכי בית משפט

  
  2מ"מ וסגן ראש העיר, דודי אוחנונה: 

  
ישנה החלטת מועצה בנושא ולפיה לא יתנו לעמותה זו הקצאות : ברוך שלסר, חבר מועצה

  .נוספות
  

לך שנת שקיבלה ועדת הקצאות, במה ה הראשונהזו ההחלט: עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
2015.  

  
  .לפרוטוקול הישיבה אני מבקש שיצרפו את החלטת המועצהברוך שלסר, חבר מועצה: 

  
  אנחנו נמציא את ההחלטה עבורכם. :עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  מעלים את הסעיף להצבעה:
  

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד        בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 

 4.19חברי המועצה יצחק וייס וברוך שלסר מאשרים בהצבעתם את פרוטוקול ועדת ההקצאות  •
 .)2(למעט סעיף  25.2.19מתאריך 

  

  .25.2.19 מתאריך 4/219 הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה



  
 

9  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   
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 תאגיד בדירקטוריון, ערד עיריית מטעם, חיצונית כדירקטורית 025500034 ז.ת אשד ענבל הגב׳ מינוי  .6
  .חיים קורות ב"מצ. הדרום מעיינות המים

של נשים בתאגידים ממשלתיים ישנה דרישה לייצוג הולם  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר:  
רות חייה צורפו לחומר שהופץ עם סדר היום קו . ענבל היא נציגת הנשים מטעם הרשות, בדירקטוריון

  .של הישיבה

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 

 כדירקטורית 025500034 ת.ז אשד  ענבל הגב׳ של מינויה את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .הדרום מעיינות בדירקטוריון,  ערד עיריית מטעם, חיצונית

 המועצה אישור, סמלית בתמורה או תמורה ללא ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל 8 לסעיף בהתאם  . 7
 ב"מצ. ערד, 16 יאשיהו ברחוב בנכס מתקדמים למחקרים מכון, 3367/17 שמספרו ההקצאה לחוזה

  .החוזה ב"מצ. לעירייה המשפטי היועץ דעת חוות

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
  יצחק וייס            חמו בן ניסן
  ברוך שלסר          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה אדרי 

  

, סמלית בתמורה או תמורה ללא ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל 8 לסעיף בהתאם: החלטה
 בנכס מתקדמים למחקרים מכון,  3367/17 שמספרו ההקצאה חוזה את מאשרת העיר מועצת

  ערד, 16 יאשיהו ברחוב
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9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

 ז.ת נושא עבור) חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור  .8
  . הבקשה טופס ב"מצ, 023971849 מספר

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 

  

 נושא עבור)  חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת:  החלטה
  .023971849 מספר ז.ת

  

 ז.ת נושא עבור) חדש נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת לעבודה המועצה אישור  .9
  . הבקשה טופס ב"מצ, 058432261 מספר

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 

 נוסח( העיריות לפקודת, 179 לסעיף בהתאם, נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת:  החלטה
  .058432261 מספר ז.ת נושא עבור)  חדש
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 ממשרד ₪ 2,148,734 סך והקצבת, אבישור אדמה רעידות מפני מבנים חיזוק 1224 ר"תב בהגדלת דיון  .10
  .החינוך

  מסמך: ב"מצ

  : החלטה לפני ר"התב ב"מצ

  4,357,541: תקציב כ"סה

  928,348: הכנסות כ"סה

  1,062,397: הוצאות כ"סה

החומר המצורף לסעיף, הוא חומר כספי שאמור היה להישלח לחברי : ברוך שלסר, חבר מועצה
  ימים לפני מועד הישיבה. מאחר שהחומר נשלח רק ביום ראשון לא נוכל לדון בסעיף.   10המועצה 

  הסעיף יורד מסדר יום המועצה.: החלטה
  

 המצורפת א"לתצ בהתאם חניה לצורך ריק במגרש ארעי לשימוש צו להוצאת המועצה מליאת אישור  .11
 ארעי שימוש( המקומיות הרשויות לחוק 5 לסעיף בהתאם וזאתא)  /49/100/02/10(תכנית מס' 

  .1987 – ז"התשמ), ריקים במגרשים

  .הצו נוסח ב"מצ

 עולה הסעיףהסיבה ש .הנוקדיםשטחים שנמצאים ליד כפר ב : מדוברעו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר
עבר הנוקדים כפר  . להסדיר את עניין החניות באירועים סביב כפר הנוקדים נועד לדיון המועצה

רישוי סוגיות הקשורות בשנים, אנחנו נמצאים בהסדרה מתמדת של  3לאחריות עיריית ערד לפני 
נתקלים בבעיית הסדרת  בנושאים נוספים. בכל פעם שיש צפי לאירוע רב משתתפים אנווהעסקים 

חניות בשטח  1500 -האישורים עבור החניה במקום. באירוע רב משתתפים קיים צורך בהסדרת כ
ולכן תמיד נתקלנו מול הגורמים המאשרים בבעיה באישורי אישור מוסדר אין לדאבוני  –הקיים 

להסדיר את  ונייניםמעאנחנו ומנהל מקרקעי ישראל היה נותן לנו אישור זמני לשימוש בשטח האירוע, 
לשימוש ארעי באמצעות אישור המועצה  המגרש הריק /השטח תהפקע סוגיית החניות באמצעות

  להוצאת צו לשימוש ארעי במגרש ריק לצורך חניה. 

  :  הצבעה נערכה
  

  נמנעים      נגד              בעד
            חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

  ריזינשוילי גבריאל
  שטרלינג פלורי
  אביטן כהן סיוון

  צחי טל
  אורגיל דורון
   שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  יצחק וייס

  ברוך שלסר
  משה אדרי 
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 המצורפת א"לתצ בהתאם חניה לצורך ריק במגרש ארעי לשימוש צו הוצאת מאשרת העיר מועצת: החלטה
 במגרשים ארעי שימוש( המקומיות הרשויות לחוק 5 לסעיף בהתאם וזאתא)  /49/100/02/10(תכנית מס' 

  1987 – ז"התשמ), ריקים

  

  

 נספחים לפרוטוקול ישיבת המועצה •

 החלטת בית משפט, בהתאם לבקשתו של חבר המועצה יצחק וייס. 39265-09-15עת"מ  .1

 מפת חניות כפר הנוקדים מעודכנת .2

, לבקשת ראש העירייה (החלטה בנוגע לעמותת 11.8.15מתאריך  3.15פרוטוקול מליאה מן המניין  .3
 מאור הדרום).

  .   5וברחוב הצבי  10בנושא פינוי המבנה בחרוב  19.7.15חוות דעת היועמ"ש מתאריך  .4

  

  

  הישיבה ננעלה !

  

  

                             
  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

 ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה
 


