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   27.6.17מן המניין  מתאריך שלא פרוטוקול מליאת מועצת העיר 

  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.

  משתתפים:
  עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה 

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  סגן ראש העירמר אלי מצליח, 
  סגן ראש העירמר עופר ארצי, 

  מועצהגב' פלורי שטרלינג, חברת 
  קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצהמר 

  גב' ריקה צמח, חברת מועצה
  סגן ראש העירמר מתי רוז, 

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר מנו ביטמן, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  ף, גזברית העירייה גב' רינה יוס

  עו"ד חיים שימן , היועץ המשפטי
  מר יהושע אשכנזי, דובר העירייה

  
   חסרים:

  מר חיים מזרחי, חבר מועצה
  מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה

  
  
  

  על סדר היום:

. פרוטוקול  5, למעט סעיף 22.5.17מתאריך  5אישור מועצת העיר לפרוטוקול ועדת כספים מספר  . 1
 נשלח זה מכבר.

  
מתאריך  5, למעט סעיף 5: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  הצעת החלטה

22.5.17.  
  

, מצ"ב הפרוטוקול. (מסמכי התמיכות 15.6.17אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  . 2
 הועברו זה מכבר).

 

  .15.6.17: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  הצעת החלטה
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.11.12.16אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  . 3
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  .11.12.16: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  הצעת החלטה

, מצ"ב הפרוטוקול ודיסקים  14.5.17מתאריך  7/2017אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  . 4
 של הבקשות הסרוקות.

 

  . 14.5.17מתאריך  7/2017מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול  ועדת הקצאות  :הצעת החלטה
  

לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש] מחליטה המועצה כי  5בהתאם להוראות סעיף  . 5
  לא יתקיימו. 2017ישיבות המועצה מן המניין לחודשים יולי ואוגוסט 

  
ה לפקודת העיריות יתוספת השניל 5מועצת העיר מאשרת כי בהתאם לסעיף :  הצעת החלטה

  [נוסח חדש] ישיבות המועצה מן המניין בחודשים יולי ואוגוסט לא יתקיימו.
  
  
  

  19:48מועד תחילת הישיבה 
  
  

 . 5, למעט סעיף 22.5.17מתאריך  5אישור מועצת העיר לפרוטוקול ועדת כספים מספר  . 1

  
  נערכה הצבעה:

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
  קווסמשה         ניסן בן חמו

  יצחק וייס      דודי אוחנונה
  ברוך שלסר        אלי מצליח
  אברהם ארנרייך        עופר ארצי

        פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  

  חבר המועצה מר מנו ביטמן נוכח באולם המליאה אך לא משתתף בהצבעה. •

 

  

, למעט 5החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 
  .22.5.17מתאריך  5עיף ס

  

. (מסמכי התמיכות הועברו זה 15.6.17אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  . 2
 מכבר).

  
 הבקשה של בני עקיבא, לא נשלח בזמן כן נשלח בזמן מה בעצם היה? חבר מועצה ברוך שלסר:
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ו למפקחת, בני עקיבא פנלאחר שלא אישרנו את הבקשה,  היועץ המשפטי, עו"ד חיים שימן:
, לאחר בדיקה חוזרת נמצא כי בקשהאת ה מסוימת העבירו בתאריך ובשעהוביקשו להגיד כי 

זמנים שהציבו הדברים שהם כן עמדו בות , משמעבתאריך ובשעה שהקציבו להם המייל כן נמצא
גם לגבי יתר הבקשות שלא אושרו ולאחר שנמצא כי לא הוגשו נעשתה בדיקה בעקבות כך להם, 

  אושרה רק הבקשה של בני עקיבא.המבוקשים ביתר הבקשות, המסמכים 
ישנה עובדת אחת שבודקת השנה מספר הבקשות שהגישו היה המספר הגבוה ביותר מזה שנים, 

  כל החומר. את 
  

  אבל אחרי התאריך. ,הצופים הגישו את הבקשה שלהם תקינה חבר המועצה, מנו ביטמן:
  

הגישו לפני, במועד שזה הוגש לא הייתה סיבה  בני עקיבא)( הם היועץ המשפטי, עו"ד חיים שימן:
  לדחות להם.

  
  הצופים איחרו וכשהגישו הם הגישו טפסים תקנים. חבר המועצה, מנו ביטמן:

  
אתם צריכים להגיש את כל לקבל תמיכה אם רוצים  היועץ המשפטי, עו"ד חיים שימן:

  באורכות על גבי אורכות.ם חודשי 5-, לא ייתכן שבקשה מתעכבת יותר מבמועד המסמכים
  
  

 עמותת החתולים הצליחה להביא את כל המסמכיםנציגת אם  ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו:
שלא ניתן לעמוד והצופים לא יכולים להגיד  אאז בוודאי שארגונים כמו בני עקיב המלאים ובזמן

הבאה איך צריך . אני מקווה שכולם יידעו לשנה בזמנים ולהשלים את כל המסמכים המתבקשים
  במלואה. לתמיכה בקשה להגיש 

  
  הצבעה: נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
          ניסן בן חמו

        דודי אוחנונה
          אלי מצליח
          עופר ארצי

        פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  משה קווס
  יצחק וייס         
 ברוך שלסר         

  אברהם ארנרייך       
  ביטמן מנו

 

  .15.6.17החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 
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 .11.12.16אישור המועצה לפרוטוקול ועדת חינוך מתאריך  . 3

  
עוד בפעם הקודמת שעלה הפרוטוקול לאישור המועצה ביקשתי ברוך שלסר, חבר מועצה: 

  פרוטוקול הוועדה.לציין שנכחתי בוועדה אך שמי לא נרשם, מבקש לתקן ולעדכן את 

 

 : הפרוטוקול יעודכן ויועלה לאתר העירייה.עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
          ניסן בן חמו

        דודי אוחנונה
          אלי מצליח
          עופר ארצי

        פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  משה קווס
  יצחק וייס         
 וך שלסרבר         

  אברהם ארנרייך       
 מנו ביטמן

 

  .11.12.16החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 
  

, מצ"ב הפרוטוקול  14.5.17מתאריך  7/2017אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות  . 4
 ודיסקים של הבקשות הסרוקות.

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
          ניסן בן חמו
        נהדודי אוחנו
          אלי מצליח
          עופר ארצי

        פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  משה קווס
  יצחק וייס         
 ברוך שלסר         

  אברהם ארנרייך       
  מנו ביטמן

 



דע    ר ע ת  י י ר                 י
  

  08-9951601טל:      
  9951685-08פקס:      

  

  

5 

 

מתאריך  7/2017החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול  ועדת הקצאות 
14.5.17.  

  

ה לפקודת העיריות [נוסח חדש] מחליטה המועצה כי יוספת השנילת 5בהתאם להוראות סעיף  . 5
 לא יתקיימו. 2017ישיבות המועצה מן המניין לחודשים יולי ואוגוסט 

  
 נערכה הצבעה :

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
  מנו ביטמן        ניסן בן חמו

        דודי אוחנונה
          אלי מצליח
          עופר ארצי

        פלורי שטרלינג
  קוסטיה קוצ'נוב

  ריקה צמח
  מתי רוז

  משה קווס
  יצחק וייס         
 ברוך שלסר         

  אברהם ארנרייך       
  

ה לפקודת ילתוספת השני 5מועצת העיר מאשרת כי בהתאם לסעיף החלטה : 
העיריות [נוסח חדש] ישיבות המועצה מן המניין בחודשים יולי ואוגוסט לא 

  יתקיימו.
   

  

      הישיבה ננעלה !

      

  

                           

  עו"ד ניסן בן חמו                גרי עמל                    
  ראש העירייה             מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 

  
































