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   1.1.19מתאריך  1.19ישיבת מועצה מן המניין פרוטוקול 

  התקיימה באולם חרמוןישיבת המועצה 

  
  משתתפים:

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

  מר גבריאל רזינשוילי, סגן ראש העיר
  גב' פלורי שרלינג, חברת מועצה

  אביטן, חברת מועצהגב' סיוון כהן 
  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  מר עוזי שמילה, חבר מועצה

  מר אלכס ספוז'ניקוב, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

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

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה 
  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה
  

   חסרים:
  מר טל צחי, חבר מועצה

  
  על סדר היום:  

עבור אחזקה ₪,  140,000לעיריית ערד, תרומה ע"ס  עדכון ראש העיר על תרומת קרן יד טייטלבוים .1
 .24.2.18שוטפת במרכז רפואי "שאלר", מצ"ב פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך 

    

. מצ"ב 450,000$עדכון ראש העיר על תרומת קק"ל ארה"ב עבור שיפוץ הקונסבטוריון, תרומה ע"ס  .2
 .26.12.18פרוטוקול ועדת תרומות מתאריך 
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  19:05ישיבה מועד תחילת ה

    :היום סדר על

  

 אחזקה עבור, ₪ 140,000 ס"ע תרומה, ערד לעיריית טייטלבוים יד קרן תרומת על העיר ראש עדכון  .1
  .24.2.18 מתאריך תרומות ועדת פרוטוקול ב"מצ", שאלר" רפואי במרכז שוטפת

התרומה גויסה לצורך השלמת חלק העירייה בהפעלת המוקד : מ"מ וסגן ראש העירייה -דודי אוחנונה
יציאה למכרז הפעלה וכך משרד הבריאות יעביר את מלוא התקציב לשנים אלו.  2018 – 2017לשנים 

 600 -יוגדל מכרז ההפעלה לכ 2019באישור משרד הבריאות. החל משנת  אצנממכרז ה, 2019בתחילת 
, אז גם יתוגברו מועדי הפעלת חדר המיון לכל צד: עירייה, משרד הבריאות וקופות החולים אלש"ח

ובשעת הפער  , יש גם דרישה להפעלה בשעות אחר הצהריםהקדמי ויכוסו שעות "מתות" במרכז החדש
גם סכום זה משרד הבריאות מאשר לעירייה  נו מאמינים שיינתן מענה מלא.אנח .)7 -6של הבוקר (בין 

מלש"ח לטובת  1בפגישה עם משרד הבריאות נסגר נושא  אני יכול גם לדווח לכם כי לגייס מתורמים,
, אנו מקווים שלאחר מועד זה יבחר זוכה וניתן תתקיים ועדת מכרזים 8.1.19חדר דיאליזה. בתאריך 

 6ע שיהיה זוכה נתחיל לסיים את שיפוץ המכון. הזוכה במכרז מתחייב שתוך ברג יהיה להתקדם.
         חודשים תסתיים העבודה וחדר הדיאליזה יעבוד.

 ב"מצ. 450,000$ ס"ע תרומה, הקונסבטוריון שיפוץ עבור ב"ארה ל"קק תרומת על העיר ראש עדכון  .2
  .26.12.18 מתאריך תרומות ועדת פרוטוקול

קיימת חשיבות לתורמים ולתרומות, פרט לפארק יהושפט בו נותנת :  חמו, ראש העירייהעו"ד ניסן בן 
מבנה שיפוץ עוד פרויקט של בלהקמת הפארק אנחנו רואים התקדמות דולר ליון וחצי יקק"ל ארה"ב כמ

מרכז המצוינות למוסיקה שלנו שבמשך למלש"ח לתכנון וביצוע  2.7ציבור שמעמיד אותנו על סה"כ 
אטרקציה להמון תלמידים ועם השנים הוא קצת איבד מגדולתו במראה החיצוני שלו. מדובר  שנים היה

במבנה ציבור בלב שכונה שחשוב שיעודכן. השיפוץ יוצא לדרך, בקרוב נצא למכרז ביצוע ונוכל להנות 
  ממרכז מצוינות למוסיקה עדכני, אנחנו רואים צמיחה בכמות התלמידים שאין ספק שישפר את המצב.

  רוב יצא מכרז ביצוע.בק

  ארה"ב. JNF -המגיעים מ דולר 450 -מ השיפוץ מורכבתקציב 
התקציב כבר התקבל והשאר אמור להגיע בחודש הקרוב, אלף דולר של הסוכנות היהודית שחלק מ 86

שאנחנו משתתפים בקול קורא של נגב גליל, במידה והקול קורא לא  אלש"ח 700קיימת תוספת של 
  מלש"ח. 2.7הכנו בקשה למפעל הפיס. סך כל תקציב השיפוץ  ,יאושר

     

  

  הישיבה ננעלה !

  

                             
  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

  ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 

  


