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על סדר היום:
 .1דיווח ראש העירייה
 .2אישור תב"רים שנדונו בוועדת כספים מס'  01מיום 24.1.10
 .3אישור הדו"ח הכספי לרבעון השלישי לשנת  2009ליום  30.9.09שנדון בוועדת הכספים מס'
 01ביום 24.1.10
 .4אישורי עבודה נוספת )שתי בקשות(
 .6לידיעה פרוטוקול וועדת הנחות במיסים  7/2009שהתקיימה בתאריך 30.12.09
ראש העירייה פותח את הישיבה.
 .1אישור תב"רים שנדונו בועדת כספים מס'  01ב24.1.10-
החלטה מס' 6353/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התב"רים שנדונו והומלצו בוועדת כספים
מס'  01ב 24.1.10-כמפורט להלן:
 1.1תב"ר  -388הקטנה עד סכום של  ₪ 365,000שיקום הכיכר המרכזית בהתאם להתחייבות משרד הפנים.
 1.2תב"ר  - 375הקצבת סכום של  ₪ 40,000ממפעל הפיס למטרת מימון חלקי של אירוע ימי ספרות.
 1.3תב"ר  - 306הקצבת סכום של  ₪ 593,155ממשרד הבינוי והשיכון למטרת תיקוני כרכובים והעמדת
התב"ר ע"ס .₪ 1,187,165
 1.4תב"ר  - 477הקצבת סכום של  ₪ 8,490ממשרד להגנת הסביבה והעברה בסך  ₪ 3,639מקרן לעבודות
פיתוח למטרת רכישת מכשור לביצוע מדידות רעש וקרינה.
 1.5תב"ר  -425הקטנת התב"ר לטובת משלמים פעילות בחינוך  -בסך  ₪ 41,404בהתאם לקבל כספים
בפועל ממשרד החינוך עבור רכישת ציוד בטחון והעברה בסך  ₪ 27,602לקרן לעבודות פיתוח וכן
הקצבת סכום של  ₪ 135,755ממשרד החינוך למטרת פרוייקטים חינוכיים.
 1.6תב"ר  - 437הקצבת סכום של  ₪ 150,000ממשרד התחבורה והעברה בסך  ₪ 16,667מקרן לעבודות
פיתוח למטרת הסדרי תנועה ביה"ס חלמיש.
 1.7תב"ר  – 343הקטנת תקציב בסך  ₪ 257,055בהתאם להכנסות בפועל מקרן היימן והעברת סך של
 ₪ 147,049לקרן לעבודות פיתוח.
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-2 1.8תב"ר  - 459הקצבת סכום של  ₪ 990,250ממשרד התחבורה והעברה בסך  ₪ 110,027מקרן לעבודות
פיתוח למטרת  2שבילי אופניים – חברון/תעשיה ,בן יאיר/מואב.
 1.9תב"ר  - 455הקצבת סכום של ₪ 270,000ממשרד התחבורה והעברה בסך  ₪ 30,000מקרן לעבודות
פיתוח למטרת הסדרת תנועה להורדת תלמידי בית ספר לבאות.
 1.10תב"ר  - 479הקצבת סכום של  ₪ 247,091מהמשרד להגנת הסביבה והעברה בסך  ₪ 27,455מתב"ר
 -405פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה ,למטרת קיום כוננויות ביחידות מרוחקות.
 1.11תב"ר  -480הקצבת סכום של  ₪ 250,000ממשרד הבינוי והשיכון למטרת שיקום שכונות חברתי.
 1.12תב"ר  - 484הקצבת  200אלש"ח מתב"ר  – 375פיתוח העיר ,לטובת מימון אירועים עירוניים.
 .2קבלת הלוואה ע"ס  1מלש"ח – הלוואת תחליף להכנסות ממישור רותם
ראש העירייה הסביר את מהות קבלת ההלואה שנדונה בוועדת הכספים הבוקר וציין שמועצת העיר רואה
בחומרה רבה את אי אישור חלוקת הכנסות מישור רותם מהמועצה האזורית תמר ע"י הנהלת משרד הפנים
שמונע מהעירייה קבלת תקציבים ומאלץ אותה לקחת הלוואות .לאור הערות מר אריה קליינמן ומר אילן
עמר ,תחודש הפנייה לשר הפנים והמנכ"ל לאישרור החלטות שרי האוצר והפנים הקודמים.
התקבלו  3הצעות:
בנק דקסיה – עד  15שנה ריבית פריים  0.15 +או צמודה בריבית עד  4.64%לשנה
בנק הפועלים – עד  15שנה ריבית פריים  0.5 +או צמודה בריבית עד  4.6%לשנה
בנק לאומי – עד  15שנה ריבית פריים  0.4 +או צמודה בריבית עד  4%לשנה
החלטה 6354/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד ,מאחר והתנאים של בנק דקסיה טובים מהתנאים
בשאר הבנקים ,לקיחת ההלוואה בסך  1מלש"ח מבנק דקסיה בתנאים:
עד  15שנה ריבית פריים  0.15 +או צמודה בריבית עד  4.64%לשנה.
תב"ר .483
 .3דו"ח רבעון שלישי לשנת  2009ליום 30.9.09
הדו"ח ,שהועבר במועד למשרד הפנים ,מובא לידיעה ולדיון בפני מליאת מועצת העיר הממונה.
 .4אישורי עבודה נוספת
המנכ"לית הציגה את  2הבקשות לעבודה נוספת .סייעות בגני ילדים מיל"ת .העבודה המבוקשת –
עבודה כגננות במסגרת יום לימודים ארוך )מטעם מיל"ת(.
החלטה 6355/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את שתי הבקשות לעבודה נוספת המצ"ב לפרוטוקול
זה.
 .5אישרור ערבות מינהל מקרקעי ישראל בסך  165אלש"ח להבטחת הסכם ההרשאה של מרכז ההיסעים
מבקר משרד הפנים ד"ר לחמני הבהיר שמועצת העיר היתה אמורה לאשר את הערבות שנמסרה למינהל
ועל כן הערבות מובאת לאישרור המועצה.
החלטה 6356/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הערבות למינהל מקרקעי ישראל בסך  165אלש"ח
להבטחת הסכם ההרשאה של מרכז ההיסעים.
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 .6הנחה מאגרת שילוט במרכז המסחרי בתקופת השיפוצים
המנכ"לית הסבירה שמאחר ואין ניראות של השלטים בגלל השיפוצים ,העירייה חשבה שמן הראוי
לאשר מתן הנחה של  50%עבור המחצית השניה של שנת  2009והמחצית הראשונה של שנת .2010
היועץ המשפטי ציין כי מכח חוק העזר ההנחה צריכה להיות מאושרת ע"י המועצה.
החלטה 6357/2010
חברי מליאת מועצת העיר אישרו פה אחד הנחה של  50%מאגרת השילוט למחצית השניה של שנת 2009
ולמחצית הראשונה של שנת  .2010וכן לכל תקופת השיפוצים.

 .8פרוטוקול וועדת הנחות במיסים  7/2009מיום 30.12.09
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
 .9דיווח ראש העירייה
 9.1מוטורולה – היו שמועות וידיעות בתקשורת על סגירת המפעל בערד .מעבר למשמעות לערד יש
לנושא משמעות לאומית .מתקיימים מגעים עם שר התמ"ת ועם המנכ"ל היוצא והמנכ"ל הנכנס
של מוטורולה ישראל שמעון דיק .היום מתקיימת איתו פגישה .יימסר דיווח בהמשך.
 9.2כסיף  -העיר החרדית במבואות ערד אושרה ע"י ולנת"ע ותובא לאישור המועצה הארצית והממשלה.
עיריית ערד התנגדה בהתאם להחלטה שנתקבלה בשנת  2008במועצת העיר.
 9.3מרכז קליטה יפית – הנושא של איכלוס צה"ל בבניין נתקע בין מינהלת מעבר צה"ל לנגב ולאכ"א.
הסוכנות עשתה הסכם והשכירה את המבנה לקבוצה שהגיעה מהמרכז .העירייה הוציאה להם הודעת
פינוי מאחר והבניין מיועד למרכז קליטה או לבי"ס למלונאות .מתקיים קשר עם שר הבטחון בנושא.
 9.4תקציב המועצה הדתית – חלקנו על ההיטל הנוסף שהוטל עלינו לשנת  2009בסך של  154אלש"ח.
ביקשנו דיון בוועדת השרים הכוללת את שר האוצר ,שר הפנים והשר לשירותי דת.
בשנת  2010הבעייה נפתרה בעקבות הקטנת השתתפותנו ל 50% -במקום .65%
 9.5הנחה/סיבסוד שכ"ל לגילאי  – 3למרות החלטת הממשלה על קביעת אזורי העדיפות הלאומית החדשה,
ערד שוב לא ברשימה בשנת תשע"א .פנינו בדרישה לשר החינוך להיכלל ברשימה כמו מועצות רחוקות
אחרות כגון נצרת עילית ,כרמיאל ,ישובים דרוזים וישובים בעוטף עזה.
 9.6זיכוי מס  - 13%בדצמבר התקיים דיון בבג"צ בנושא .היועץ המשפטי השלים הדיווח שבדיון המדינה
הודיעה שאין כל צפי ליצירת קריטריונים חדשים למתן זיכוי במס .לפני מספר ימים הודיעה המדינה
לבג"צ כי הקריטריונים החדשים הושלמו ויובאו לאישור הממשלה .לא ידועה המשמעות לערד.
 9.7ביקור שר הרווחה יצחק הרצוג – ביום חמישי האחרון התקיים ביקור של שר הרווחה בערד .מקווה
שתהיה תוצאה לביקור ויגיעו תקציבים נוספים ממשרד הרווחה.
 9.8חניכת ככר כביש  – 31הטקס יתקיים מחר בהשתתפות מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים אלכס ויז'ניצר.
בתאריך  8.2.10יתקיים דיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .מקווה שכל ההתנגדויות
ייפתרו או יידחו וניתן יהיה לצאת לתכנון מפורט ובהמשך לביצוע.
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 .9וועדת חינוך
מר אריה קליינמן ומר אילן עמר ביקשו כי תקויים ישיבת וועדת חינוך בהקדם ,שבה יידונו נושאים
חשובים לערד כמו תיכון אורט ,בגרויות ועוד .

הישיבה ננעלה.

גדעון בר-לב
יו"ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העירייה

