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רשמה פרוטוקול :גב' שוש דואק ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היום:
 .1דיווח ראש העירייה
 .2אישור תב"רים שנדונו בוועדת כספים מס'  03מיום 7.4.10
 .3אישור משיכה בחזרה של הבקשה לחיוב ארנונה של מתקני חשמל סולאריים על גגות מבנים
מהבקשה לאישורים חריגים בצו ארנונה  , 2010כפי שנדונו בוועדת כספים מס'  03ביום 7.4.10
 .4הצגת דו"ח כספי ליום .31בדצמבר  2009של החברה הכלכלית לערד בע"מ
 .5אישור הסמכת ראש העירייה לייצג את העירייה באסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה
הכלכלית לערד בע"מ לצורך אישור הדו"ח הכספי ליום  31בדצמבר 2009
 .6לידיעה פרוטוקול וועדת הנחות במיסים  1/2010מיום 3.3.10
 .7לידיעה  2פרוטוקולים וועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיום 3.3.10
)עמינדב אגודה תורנית להתנדבות ומוסדות התורה והחינוך גור ערד(
 .8שונות
ראש העירייה פותח את הישיבה.
 .1אישור תב"רים שנדונו בועדת כספים מס'  03ב7.4.10 -
החלטה מס' 6362/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התב"רים שנדונו והומלצו בוועדת כספים
מס'  03ב 7.4.10 -כמפורט להלן:
 1.1תב"ר  -324הגדלה בסך של  - ₪ 253,162תכנית רווחה חינוכית – בהתאם להתחייבות של משרד
החינוך.
 1.2תב"ר  – 442הקצבת סכום של  ₪ 35,000ממשרד החינוך והעברה בסך  ₪ 23,333מקרן לעבודות
פיתוח למטרת רכישה והקמת מתקני בטחון ובטיחות במוסדות החינוך.
 1.3סגירת תב"רים )עפ"י רשימה מצ"ב(.
2/.

-2-

 .2אישור משיכה בחזרה של הבקשה לחיוב ארנונה של מתקני חשמל סולאריים על גגות מבנים מהבקש
לאישורים חריגים בצו ארנונה 2010
החלטה 6363/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד משיכת חיוב ארנונה של מתקני חשמל סולריים על
גגות מבנים מהבקשה לאישורים חריגים בצו הארנונה  ,2010כפי שנדון והומלץ בוועדת כספים מס'
 03ב.7.4.10 -
 .3הצגת דו"ח כספי ליום  31בדצמבר  2009של החברה הכלכלית לערד בע"מ ואישור הסמכת ראש
העירייה לייצג את העירייה באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברההכלכלית לערד בע"מ
לצורך אישור הדו"ח הכספי ליום  31בדצמבר 2009
הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לערד בע"מ הוצג והובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
החלטה מס' 6364/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הסמכת ראש העירייה לייצג את העירייה באסיפה
הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה הכלכלית לערד בע"מ כולל אישור הדו"ח הכספי ליום
 31בדצמבר .2009
 . 4פרוטוקול וועדת הנחות במיסים  1/2010מיום 3.3.10
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
 .5פרוטוקולים ועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיום ) 3.3.10עמינדב אגודה תורנית
להתנדבות ומוסדות התורה והחינוך גור ערד(
הובאו לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
 .6פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 28.3.10
החלטה מס' 6365/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול וועדת ההקצאות מיום .28.3.10
 .7הסכם עם אורט לתפעול בית הספר למקצועות התעשייה
החלטה מס' 6366/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את ההסכם עם רשת אורט לתפעול ביה"ס למקצועות
התעשייה ,בהתאם להמלצת וועדת הכספים מס'  3מיום 7.4.10
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 .8אישרור מינוי גב' לילי שפי כנציגה בדירקטוריון תאגיד המים והביוב
החלטה מס' 6366/2010
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הפרוטוקול הטלפוני מיום  15.3.20הממנה את
גב' לילי שפי כדירקטורית בתאגיד המים והביוב ,בנוסף לשני הדירקטורים שמונו עד כה.
 .9דיווח ראש העירייה
 9.1ביה"ס התעשייתי נחנך לפני כשבועיים בהשתתפותו של התורם מר סטף וורטהיימר .הותקנו מכונות
מתקדמות לעיבוד שבבי .נעשו השקעות גדולות במבנה ובציוד ומקווה שבית הספר יפרח.
 .10דברי סיכום
ראש העירייה ,מר גדעון ברלב:
זו הישיבה החגיגית האחרונה של מועצת העיר הממונה וברצוני לסכם במספר מילים תקופה של שנתיים
וחצי בה תפקדה המועצה בראשותי.
מסתיימת תקופה לא פשוטה ,אך באופן סובייקטיבי אני יכול לומר ,כי הצלחנו לנהל בצורה ראוייה את
העירייה ,כאשר המטרה היא שהעירייה תיתן שירות טוב וראוי לעיר ותושביה .העירייה היא האמצעי
והמטרה הם התושבים.
עמדנו במשימה .העירייה מתפקדת היטב .פרוייקטים מספר בוצעו וחלק נמצאים בתהליך.
כל הפרוייקטים נסתיימו ללא גרעון ולפרוייקטים בתהליך יש תיקצוב הולם.
סיימנו  3שנים  2007-2009באיזון תקציבי.
חלק מהפרוייקטים נמשכו מעבר למתוכנן מסיבות שונות :כביש  .31בוועדת ההתנגדויות האחרונה הסתמן
שהכביש יאושר .יש עדיין מכשול אחד – הכניסה לכסייפה .אם הבעייה תיפתר בישיבת ההתנגדויות
הקרובה ,הכביש יאושר כמכלול .אם לא – יאושר ללא קטע זה ובכל מקרה העבודה עליו תתחיל.
התקציב לכביש קיים באגף התקציבים.
קורא לוועדת ההתנגדויות לאשר סטטוטורית את הכביש כדי שהאוצר יוכל להוציא את ההרשאות תקציביות,
בכדי למנוע עיכוב נוסף.
אם אכן זה יקרה ,בישיבת וועדת ההתנגדויות שתתקיים באפריל ,אוכל להגיד כי השגתי את המטרה הראשית
שהצבתי לעצמי – שידרוג קטע הכביש מצומת שוקת לערד.
בדברי פרידתי מתושבי העיר אמרתי ש"זכות גדולה נפלה בחלקי להגיע להתגורר בערד ולפעול לטובת אנשי
העיר .נושאים רבים קודמו בתקופה זו .חלקם הושלמו וחלקם בהתהוות .הנני תקווה כי הבאים במקומי
ישכילו לקדם ולהשלים את כל הנמצא בשלבי ביצוע וכן ינצלו את המשאבים שגייסתי לטובת העיר".
בסיום דברי אני כותב "היו גם נושאים אותם ניסיתי לקדם ללא הצלחה ,כולל בין השאר השכונה הצה"לית,
הקמת מרכז מגורים לחיילי צה"ל במרכז הקליטה "יפית" וחלוקת הכנסות מישור רותם".
"אני נפרד מכם מצד אחד בשמחה ,כי עלה בידי לקדם נושאים רבים עבור העיר ותושביה ,ובצער על כך שלא
התאפשר לי לשהות עוד במחיצתכם ,לסיים תוכניות שונות ולהמשיך להצעיד את העיר בכיוון חדש ומשופר.
זכות גדולה נפלה בחלקי ואזכור לטובה ובגעגועים את התקופה בה כיהנתי כראש עיריית ערד".
אני מבקש להודות לכל מי שסייע בידי בתקופת כהונתי ,בעיקר לעובדי העירייה ,החכ"ל והמתנ"ס ,חברי הוועדה
הממונה וחברי בהנהלת העירייה.
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מר אריה קליינמן :בתפקידי הקודמים בכי"ל אני זוכר את ערד כסמל וכפנינת הנגב .היינו מביאים את אורחינו
מחו"ל להתפאר בה .כשהגענו לערד כוועדה הממונה היינו בהלם .תדמית העיר היתה בתחתית .המצב בנושאי
תעסוקה ,גינון ,פליטים ,הפזורה הבדואית ,פסטיבל ערד שהפסיק להתקיים היה גרוע.
הרבה שבחים לגדעון בר לב שיחד עם חילוקי הדיעות בינינו בנושאים מסויימים ,שם לעצמו מטרות ויעדים
ו"נכנס עם הראש בקיר" כדי להזיז פרוייקטים ולקדם את ערד.
גדעון בר לב קבע סטנדרטים גבוהים בהתנהלות שלטונית וסדרי עבודה שיכולים להוות שעור למופת להרבה
גופים.
רוצה בהזדמנות זו להודות לכל צוות העובדים בעירייה על הניהול ,הטיפול הענייני ,האיכפתיות וסדרי השלטון.
כל הכבוד.
מר ניר שמואלי :נפלה בחלקי הזכות להיות חלק מהמועצה .תקופה נפלאה גם לתרום וגם "להיתרם" .היה
תענוג לעבוד עם גדעון בר לב והוא האיש שערד היתה זקוקה לו.
היתה לי הנאה גדולה לעבוד עם כל חברי הוועדה האחרים.
גב' עטרה מרכוס :אני שנה בתפקיד כחברת הוועדה .נהניתי לעבוד בצד השני של המתרס ,בצד של העירייה,
כאשר בד"כ עובדת מול הרשויות.
גדעון בר לב השכיל לבנות צוות טוב וליצור בסיס ומקווה שבהמשך נראה את פירות הצוות הזה.
"עשית עבודה נפלאה".
הישיבה ננעלה.

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

