
  
  
  
  
  
  
  

� 1 �  
  

  לשכת ראש העיר
  
  
  2009 לשנת 30הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר 

   03.200929. י�שהתקיימה בתאר
  

  ראש העיר והממונה הוועדהר "יו , לב�ר גדעו� ברמ     :משתתפי�
  חברת הוועדה הממונה, עטרה מרכוס' גב     

  ועדה הממונהחבר הו, מ�נאריה קליי                            מר 
  חבר הוועדה הממונה,     מר ניר שמואלי  

  
  חבר הוועדה הממונה, מר איל� עמר      :נעדר

                              
  לית העירייה"מנכ, ליל� מורג�' ב ג              :נוכחי�

   גזברית העירייה, רינה יוס"'  גב                    
  יוע% המשפטי ה , חיי$ שימ�ד"עו              

  מבקר העירייה,  שמעו� באריח "רו     
  עוזר ראש העיר ודובר העירייה, מר ר� צדיקריו     
       

  מנהלת לשכת ראש העיר,  שוש דואק: רשמה פרוטוקול
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           .ראש העיר פותח את הישיבה
            

  
  דיווח ראש העיר. 1

   הגענו לסיכו� ע� סט� וורטהיימר שיזרי� את הכס� וע� אורט –ס לתעשייה בערד "  הסכ� הקמת בי1.1   
  .בית הספר יופעל כבר בשנת הלימודי� הקרובה במתכונת מצומצמת.     לניהול בית הספר       

  
רי� עומדת על " לתבמסגרת התקציב השנתית. ח" מלש4.3ממשרד הפני� בס/  התקבל –  תקציב פיתוח 1.2   

  .ח" מלש32 ס/ של 
  
  כרגע. דת התכנית בשני שלבי� החליטה על הפקהוועדה המחוזית דרו� לתכנו& ובנייה  – 31 כביש   1.3   

  .דשיי�ומופקדת להתנגדויות למש/ ח אמורה להיות           התכנית
             
  כפו�,  ונחת� הסכ� עקרונותהושגה הסכמה. יה ע� אגד שטענו על חזקהיתה בע הי –  מסו� התחבורה 1.4

  להחזיר השטחוכל  תלפיו אגד תפעיל את המתח� בשנתיי� הראשונות ולאחר מכ&, לאישור המינהל
  .לא נעצרובשטח העבודות ההתדיינויות למרות . לעיריית ערד
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  מתלונני� שלא הודענו לה� על.  יש עיכובי�  בתחילת העבודה עקב טרוניות של אלקו –ש "מט   1.5    

   ריות ודורשי� שיפוי מלא  ומסירי� מעצמ� כל אחל" בגי& החשדות לסרט& במחנה הנחהסכנות            
   מאחר והחוזה נחת� טרו� השמועות על .רוצי� לחכות עד שתסתיי� עבודת המומחי�. מהעירייה            

  .ל העירייה טוענת שיש לכבד החוזה כלשונו"           הבעיות בנח
                                            

  עדות המועצהעטרה מרכוס כחברה בוו' צירו" גב. 2
  
  .עטרה מרכוס ממשרד הפני� כחברת המועצה' את גב, 2009מתחילת מרס , משרד הפני� מינה    

  .עטרה מרכוס לוועדות המועצה'     ראש העיר מציע לצר� את גב
  
  20096298/' החלטה מס    

  עטרה מרכוס'  את גב פה אחדחברי מליאת מועצת העיר אישרו    
  .מועצה    כחברה בכל וועדות ה

     
3.09.92�ב  3'  מסרי$ שנדונו בועדת כספי$"אישור תב. 3  

  9/2009962' החלטה מס   
�ועדת כספי$  בו ב והומלצורי$ שנדונו"תבהאישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי  29.3.09 

  :מפורט להל�כ
  . .135,000 עד סכו$ של – תברואה– 245' ר מס"הגדלת תב 3.1
  ח" ש670,000 פעילות קליטה עד סכו$ – 142' ר מס" הגדלת תב3.2
   .1,070,000 עבודות גינו� עד סכו$ – 941' ר מס"גדלת תב ה3.3
   .100,000 מפעל מי$ וביוב עד סכו$ – 86' ר מס" הגדלת תב3.4
   .105,000אחזקה עד סכו$ '  מח– 228' ר מס" הגדלת תב3.5
   .90,000ד סכו$  ע– ספריה עירונית – 146' ר מס" הגדלת תב3.6
   .1,050,000 גני ילדי$ עד סכו$ – 238' ר מס" הגדלת תב3.7

  
  ר כגרעו� סופי"תב. 4
  

  20096300/' החלטה מס    
   שהסתיי$    ח" אלש665ס " ע125' ר מס"    חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד העברת תב

�בוועדת הכספי$ בל% כפי שנדו� והומ  לגרעו� מצטבר2005    בגרעו� בשנת  29.3.09.  
  

�  ב3' אישור תנאי הלוואות שנדונו בוועדת כספי$ מס. 5 29.3.09  
         
   9/2003016' החלטה מס    
   את תנאי ההלוואות הבאות שנדונו והומלצו בוועדת חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד    

  : כמפורט להל�29.3.09 �    הכספי$ ב
  . 2009" לשנת ח שאושרה במסגרת התקציב השוט" מלש4ס " הלוואה ע4.1    
  ח למטרת שיפו% אול$ מופעי$ קולנוע אורו� שאושרה בוועדת כספי$" אלש500ס  " הלוואה ע4.2    
  .26.1.09מיו$     

  .    תנאי ההלוואות לפי המפורט בהמלצות ועדת הכספי$
  
  ר כיתות חכמות"תב. 6
  

  2009/2630' החלטה מס    
   כיתות חכמות שנדו� והומל%– 462' ר מס"נה אישרו פה אחד פתיחת תב    חברי מליאת מועצת העיר הממו

  . .848,400בס� של , 29.3.09 � בוועדת הכספי$ ב   
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  31.12.08 ליו$ 2008ת נח רבעו� רביעי לש"הצגת דו. 7
  
  20093036/' החלטה מס    
  .31.12.08 ליו$ 2008ח רבעו� רביעי לשנת " דוקיבלו את הצגתליאת מועצת העיר הממונה חברי מ    
  
  
� ט"התשס) העמדת רכב וחנייתו(אישור חוק עזר לערד . 8 2008  
  

   העירייה מתכוונת לסמ& את החניה במרכז ,�י חנייה במש/ כל היו"    לאור הצור/ במניעת חסימת המרכז ע
  .שלו�    בכחול לב& לחנייה בת

  . מכונית�חלו& מדבקה על ויהיו זכאי� ל    תושבי העיר יחנו ללא תשלו�
  
  20093046/' החלטה מס   

  ט"התשס) העמדת רכב וחנייתו(את חוק העזר לערד    חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד 
   2008.  
  
  
  2008 –ט "התשס) שירותי שמירה ואבטחה(אישור חוק עזר לערד . 9
  
  .לית הסבירה שהעירייה מרעננת את כל חוקי העזר ורוצי� לאמ0 חוק זה מחדש"המנכ    

  ר "עבור כל מ 1 0.1 �ר ראשוני� ו" מ100עבור  1 13.50לחודש למשפחה ולעסקי�  1 13.50    ההיטל יהיה 
�  .שבי�הכס� ישמש לשרותי שמירה חיצוניי� שיפטרלו בעיר ויגבירו את תחושת הבטחו& של התו.     נוס

  .    לאחר דיו& ראש העיר הציע שייבדקו כל ההיבטי� והנושא יועלה בישיבה הבאה
     
  20093056/' החלטה מס    
   לישיבת המליאה2008ט "התשס)  שירותי שמירה ואבטחה(הוחלט להעביר את אישור חוק העזר לערד     

  .    הבאה
  
  

  12.3.09 מיו$ 0910/'  מסועדת הקצאותופרוטוקול  .10
  

  עד סו� אפריל תפורס� מודעה לציבור להגיש בקשות. לית הבהירה שכל הפרוטוקול ד& בקרקעות"     המנכ
  .2009�2010 �     ל

  
  9/2003066' החלטה מס     
   מיו10/09$'  מסועדת ההקצאותוחברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול      
     12.3.09   
  
  

     092.3. מיו$ 20092/במיסי$ ועדת הנחות פרוטוקול  .11
  .הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה      
  

  וועדות רכש בעירייה. 12
  

  מבקש לאשר .  וועדות רכש בעיריות חייבות להיות מורכבות מאנשי מקצועהיוע0 המשפטי הציג ש      
  . הרכש כחברי וועדת הרכש בעירייהגזברית או נציגתה ומנהלת,       מינוי היוע0 המשפטי או נציגו

  
  9/2007306' החלטה מס     
  הגזברית או,  מינוי היוע% המשפטי או נציגוחברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את     

  .     נציגתה ומנהלת הרכש כחברי וועדת הרכש בעירייה
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   א" כאישור נציג ציבור בוועדות בחינות. 13
  

  שיר ' גב. א"בוועדות בחינות כ, אפרת שיר' גב,  היוע0 המשפטי ביקש לאשר נציגת ציבור נוספת        
  .בעלת מעורבות חברתית וזמינה להשתתפות בישיבות ,פנסיונרית         

  
  9/2008306' החלטה מס       
  אפרת שיר כנציגת ציבור בוועדות' גב מינויה של חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את       
  .א" בחינות כ      
  
  

   פקחי$ מוסמכי$ לאכיפת חוקי העזר של העירייה. 14
  
  : היוע0 המשפטי ביקש אישור המליאה לרענו& רשימת הפקחי� המוסמכי�  כלהל&     
  27416270  ז"רחל פאר ת      
  2567726  ז " יריב מלכה ת     
  68257740  ז"שמוליק אור& ת      
  3752072 ז "מירי פחימה ת      
      
  9/2009306' החלטה מס     

  מ כפקחי$ מוסמכי$ לאכיפת חוקי העזר"     חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את הר
  :     של העירייה
  27416270ז  "      רחל פאר ת

  2567726ז   "      יריב מלכה ת
  68257740ז  "      שמוליק אור� ת
  3752072ז  "      מירי פחימה ת

  
  
  
  )ישיבה בדלתיי$ סגורות (2005�2006ח מבקר העירייה לשני$ "דו
  

  הובא לאישור המליאה סעי�. 30.12.08 � שנערכה ב2/2008 ישיבה –הופ0 פרוטוקול ועדת לענייני ביקורת 
   .4' ב

  ר הוועדה מתו/ "שבע ובה ייבחר יו�בבארהתקיי� דיו&  בו סוכ� כי תקויי� ישיבת וועדת ביקורת בהקד� 
  .החברי�

  
  20091063/' החלטה מס

  .ח מוחזר לוועדת הביקורת ויובא לאישור במליאה הבאה"הדו
  
  
  

  . הישיבה ננעלה
  
  
  

  לב�   גדעו� בר                                   
  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            

   וראש העיר                                 


