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לשכת ראש העירייה
פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה מספר  07לשנת 2009
שהתקיימה בתארי 16.9.2009
משתתפי:

מר גדעו בר לב ,יו"ר הוועדה הממונה וראש העירייה
גב' עטרה מרכוס ,חברת הוועדה הממונה
מר אריה קליינמ ,חבר הוועדה הממונה

נעדר:

מר איל עמר ,חבר הוועדה הממונה
מר ניר שמואלי ,חבר הוועדה הממונה

נוכחי:

גב' רינה יוס ,$גזברית העירייה
עו"ד חיי& שימ ,היוע' המשפטי
רו"ח שמעו בארי ,מבקר העירייה

רשמה פרוטוקול :שוש דואק ,מנהלת לשכת ראש העירייה
על סדר היו&:
 .1דיווח ראש העיר
 .2הצגת דו"ח רבעו שני לשנת  2009ליו  30.6.09שנדו בוועדת כספי מס'  7מיו ) 16.9.09מצ"ב(
 .3אישור תב"רי שנדונו בוועדת כספי מס'  7מיו 16.9.09
 .4אישור לפתיחת חשבו בבנק דקסיה ,לצור) הפקדות היטל בצורת עבור המדינה
 .5הצגת דו"ח כספי ליו  31בדצמבר  2008של החברה הכלכלית לערד בע"מ )מצ"ב(
 .6אישור הסמכת ראש העירייה לייצג את העירייה באסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה הכלכלית
לערד בע"מ לצור) אישור הדו"ח הכספי ליו  31בדצמבר 2008
 .7אישור הנחות מארנונה למפעלי תעשייה חדשי
 .8דו"ח ביקורת מפורט לשנת  – 2007תיקו ליקויי
 .9הצגת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2007
 .10עדכו חוקי עזר בנדו רעש ומכירת אלכוהול
 .11אישור ש כיכר הבני
ראש העירייה פותח את הישיבה.
 .1דיווח ראש העירייה
 1.1פסטיבל ווליו ערד – הפסטיבל יתקיי ב 7 – 5אוקטובר  .2009המימו ,בהתא להודעת חברת
סלקו ,יהיה בסדר גודל של  14מליו  ,.בא מסלקו שמבצעי את הכל.
מצפי ומייחלי שיגיעו המוני בית ישראל.
 1.2בחירת מנהל לתיכו – שנת הלימודי נפתחה ללא כל תקלה .נבחר מנהל חדש לתיכו ע"י וועדת איתור
בהשתתפותנו.
 1.3מינוי עוזרת לראש העירייה –מונתה גב' שני דוייב שתחלי /את מר ר צדיקריו .אמורה להתחיל
בתפקידה מיד אחרי ראש השנה .תנאי העסקתה כמו של קודמה בתפקיד.
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 1.4הסכמות בחסות בימ"ש ע עמותת הספורט – מאחר ועדיי אי הסכ פשרה וג לא הסכמה לפשרה
ידווח על הסטטוס בישיבת המועצה הבאה.
 1.5קיצו 1במענק האיזו לשנת   2009הקיצו 1עומד על ס) של  3.4מלש"ח .ס) כל הגזירות  4.6מלש"ח.
מאחר והקיצו 1נלקח בחשבו – על השנה נתגבר א כי בקושי .עלות הגזירות הצפויה לשנה הבאה
היא  7.0מלש"ח.
אנו מכיני עדכו תקציב שיובא לדיו במועצה הבאה.
 .2דו"ח רבעו שני לשנת  2009ליו&  30.6.09שנדו בוועדת כספי& מס' 7מיו& 16.9.09
ראש העיר הציג את הדו"ח לרבעו השני ,כפי שהוצג ונדו בוועדת הכספי.
החלטה מס' 6330/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את דו"ח הרבעו השני לשנת  2009ליו& .30.6.2009
 .3אישור תב"רי& שנדונו בועדת כספי& מס'  7ב16.9.09
החלטה מס' 6331/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התב"רי& שנדונו והומלצו בוועדת כספי&
ב 16.9.09כמפורט להל:
 3.1תב"ר  – 464הקצבת סכו& של  - 14,000מקר לעבודות פיתוח )היטלי ביוב( לטובת עבודות ביוב
במעגל תנועה יהודה חברו בהתא& לכתב כמויות.
 3.2תב"ר  – 117הקמת אול& התעמלות בבית ספר לבנות אלפנה בני עקיבא ,הגדלת תקציב ע"ס
 - 29,337לצור סיו& עבודה ,בהתא& להכנסה בפועל ממפעל הפיס ,אשר מעביר התמיכה
ישירות לקבל.
 3.3תב"ר – 501הגדלת התב"ר בסכו& של  - 12,069מהחברה הלאומית לדרכי& בישראל עבור פיתוח
סביבתי של כיכר הכניסה לעיר ערד כביש  .31התב"ר יעמוד בסה"כ על  - 387,069שה&
 + - 332,248מע"מ.
 3.4תב"ר  – 425הגדלת התב"ר לטובת משלמי& – פעילות בחינו בשנת הלימודי& תשס"ט בס - 7,155
בהתא& להקצבה ממשרד החינו למטרת מניעת נשירה עכשיו .שינוי ש& התב"ר ל "פעילות בחינו –
לטובת משלמי&".
 3.5תב"ר  – 397הגדלת התב"ר לשיפו' מרכז מסחרי בערד ,תרומה של קר מיראז' ישראל בס $ 300,000
עד הסכו&   - 1,140,000בהתא& לשינוי שער .($1=- 3.8) $
 3.6תב"ר  – 324הקצבת סכו& נוס $בס  - 397,835ממשרד החינו לטובת תכנית רווחה חינוכית.
 3.7תב"ר  – 300הגדלת התב"ר – שיפוצי קי' – עד הסכו& של  ,- 473,706בהתא& להכנסת בפועל
ממשרד החינו והעברה מקר לעבודות פיתוח ע"ס .- 45,000
 3.8תב"ר  – 503הקצבת סכו& של  - 66,079ממינהל מקרקעי ישראל והשתתפות של החברה הכלכלית
בס  66,079לטובת תכנו מתח& נופש ופנאי בערד.
 .4אישור לפתיחת חשבו בבנק דקסיה ,לצור הפקדות היטל בצורת עבור המדינה
החלטה מס' 6332/09
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את המלצת ועדת הכספי& מיו&  16.9.09לפתיחת
חשבו בבנק דקסיה ,לצור הפקדת כספי היטל בצורת עבור המדינה.
 .5הצגת דו"ח כספי ליו&  31בדצמבר  2008של החברה הכלכלית לערד בע"מ
הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לערד בע"מ הוצג והובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
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 . 6אישור הסמכת ראש העירייה לייצג את העירייה באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה
הכלכלית לערד בע"מ לצור אישור הדו"ח הכספי ליו&  31בדצמבר 2008
החלטה מס' 6333/2009
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 ליו&  31בדצמבר .2008
 .7אישור הנחות מארנונה למפעלי תעשייה חדשי&
החלטה מס' 6334/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את המלצת וועדת הכספי& מיו&  16.9.09למת
הנחה למחזיק בבניי המשמש לתעשייה חדשה ,בהתא& לתקנה  14לתקנות ההסדרי& במשק
)הנחות מארנונה(.
 .8דו"ח ביקורת מפורט לשנת  – 2007תיקו ליקויי&
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה דו"ח צוות תיקו ליקויי& המתייחס לליקויי& שהועלו
ע"י מבקר משרד הפני& לשנת  .2007הדו"ח הועבר למשרד הפני&.
 .9הצגת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2007
הדו"ח הועבר לחברי מועצת העיר לעיונ& .הוחלט כי א& יראו שיש נושאי& שעליה& יש לדו ,
הנושאי& יובאו לדיו בישיבה הבאה.
 .10עדכו חוק עזר לערד )מניעת רעש( התשס"ט  2009
היוע 1המשפטי הציג את חוק העזר המוצע .כרגע אי בערד חוק למניעת רעש .החוק מבוסס על חוק למניעת
מפגעי וכולל התייחסות לפסטיבל ערד.
החלטה מס' 6335/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את חוק עזר לערד )מניעת רעש( התשס"ט – .2009
 .11עדכו חוק עזר ללערד )פתיחת בתי עסק וסגירת&( ,התשס"ט  2009
היוע 1המשפטי הציג את חוק העזר הכולל איסור מכירת אלכוהול לצריכה מחו 1לתחו בתי אוכל ,פאבי
וכו' משעה  21:00עד  06:00בבוקר.
החלטה מס' 6336/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את חוק עזר לערד )פתיחת בתי עסק וסגירת&(,
התשס"ט – .2009
 .12אישור ש& "כיכר הבני&"
ראש העיר העביר את בקשת המשפחות השכולות המבקשות להנציח את בני ערד בקריאת כיכר על שמ.
חושב שההצעה ראויה ומציע לקבלה ולקרוא לכיכר בסמו) למלו ענבר "כיכר הבני".
החלטה מס' 6337/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד לקרוא לכיכר שבסמו למלו ענבר "כיכר הבני&".
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 .13אישור תנאי העסקתה של עוזרת ראש העיר ,גב' שני דוייב
החלטה מס' 6338/2009
חברי מליאת מועצת העיר אישרו תנאי העסקתה של עוזרת ראש העיר ,גב' שני דוייב ,שיהיו תואמי&
לאלו של העוזר הקוד&.
הישיבה ננעלה.

גדעו ברלב
יו"ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העירייה

