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  ייהלשכת ראש העיר
  
  
  2009 לשנת 50הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר 

   20096.81. י�שהתקיימה בתאר
  

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

   הוועדה הממונהחבר, מ�נאריה קלייר מ                            
  חבר הוועדה הממונה,                             מר ניר שמואלי

        
  חבר הוועדה הממונה,  איל�  עמרמר      :נעדר

                              
  לית העירייה"מנכ, ליל� מורג�' בג               :נוכחי�

   הגזברית העיריי, רינה יוס%'  גב                    
  יוע) המשפטי ה,  חיי' שימ�ד"עו              

  מבקר העירייה,  בארי  שמעו�ח "רו     
  מהנדסת העירייה , ויקי ברנגל' גב     
       

  ייהמנהלת לשכת ראש העיר,  שוש דואק: רשמה פרוטוקול
      

  :על סדר היו'
  

 ייהדיווח ראש העיר .1
   �29.3.09  מיו3' רי� שנדונו בוועדת כספי� מס"אישור סגירת תב  .2
 29.3.09 מיו� 3' י שנדו" בוועדת כספי� מסר שנת"אישור תב.   3
  18.6.09 �  ב5' רי� שנדונו בוועדת הכספי� מס"אישור תב  .4
  18.6.09 � ב5'  שנדו" בוועדת כספי� מס31.12.07ח כספי מבוקר ליו� "הצגת דו  .5
   במקו� מר ראוב" דדושמינוי מר אוריאל שמואלי כנציג ערד באיגוד ערי� לכבאות.    6
  2008 –ח "תשס)  סמכויות פקחי�–אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות    .7
  בחוק ) ב(11בהתא� לסעי- , מ להחלת חוקי העזר של העירייה"הצעת ראש העיר בהסכמת היוע   
  2009 � ט "התשס) שרותי שמירה ואבטחה(חוק עזר לערד .   8
   11.5.09 מיו� 4/2009ות במיסי� לידיעה פרוטוקול וועדת הנח.   9

   11.5.09לידיעה פרוטוקול וועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיו�   .10
   25.5.09 מיו� 11/09' אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מס.  11
  2005�2006ח מבקר העירייה לשני� "דיו" מיוחד בדו . 12
  
  

           . פותח את הישיבהייהראש העיר
            

  
  ייהדיווח ראש העיר. 1

  .להביע תנחומי� בש� חברי המועצהמבקש .  נפטרה,לית"המנכ, ליל/ מורג"'  גבאמה של  1.1    
             

  ז שוקלי�  מתכונת הצלחת ימי הספרות של עמוס עולאור . 2009  יקויי� בשלהי אוגוסט �פסטיבל קי0   1.2    
  .יובא בבוא העת לאישור המועצה". ימי ספרות וזמר בערד"  של שילוב של 2010           לפסטיבל בשנת 

   
  מקווה .   באיזו"2009 והרבעו" הראשו" 2008 סיימנו את �  2009 ורבעו" ראשו" 2008  תוצאות כספיות 1.3    

  .מצפי� לראות מה יקרה ע� אישור תקציב המדינה.             שלא יהיו גזירות שיפגעו בנו
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  .מקווי� לאייש התפקיד במהל/ החודש. עוזר ראש העיר ר" צדיקריו פרש מתפקידו  1.4
   

   עומד לצאת.וסט- וורטהיימראורט  הנושא מתקד� יפה בשיתו- רשת –בית ספר לתעשייה ומלונאות    1.5      
  . מכרז למנהל בית הספר             

  
  .יצא ספרו" שיופ0 לחברי המועצה להנאת�.  של ילדי� כותבי� בספרייהתמול התקיי� טקס יפה    א1.6      
  

  .ר עמותת לשובע" יוד גל עד חריש" עוב באמצעות" מארה ביקר תור�–  מועדו" נוער במבנה אלו"  1.7      
  . 80,000$כ תהיה תרומה שנתית של "ואח $ 100,00יש כבר תרומה של .        הפרוייקט מתקד�  

  
  .ע"לאחר אישור ולנת, �29.6.09 לקראת דיו" בהפקדה בוועדה המחוזית ב – 31  התקדמות כביש 1.8      
  

  .העבודה תתחיל בתחילת יולי.  נחת� הסכ� ע� הקבל" לשיפו0 המרכז–  יציאה לעבודות בכיכר העיר 1.9      
  

  .בכיכר זו שהיא הפרובלמטית בערד2  מליו" 3שקעו יו.  העבודות אמורות להתחיל בהקד�–  כיכר ענבר 1.10      
  

  . כנראה כבר בשנת הלימודי� הבאה,  התיכו" נעמי מיצד מבקשת לצאת לפנסיה מוקדמתת מנהל1.11      
  

  צוות.  ל"נחה  חשד לעוד- תחלואה ממארת בחיילי חטיבתר בנושא"ח סופי של הוועדה לקרפ" קיבלנו דו1.12      
  .ל והמשפחות"יחד ע� נציגי צה בלתי תלויי� ומומחי� הורכב מפרופסורי� יקה               הבד
   עדות לעוד- בסיכו" היחסי לתחלואה בסרט"  בקרב חיילי� אצוות הבדיקה לא מצ"כי ח קובע "              הדו

  ל זמ" קצר"י הנחהופעת סרט" בקרב חייל"מו כ" כ .”ל באזור ערד"ח הנח"              ששרתו יותר מיו� אחד בבא
  בבסיס אלא קשורה לחשיפה לגורמי סיכו" עוד  אינה קשורה לשהות� ,  כל כ/ לאחר הגעת� לבסיס             
  צוות הבדיקה אינו מזהה חשיפה לגורמי סיכו" סביבתיי� שיכולי�: "לסיכו�  ".ל"טר� גיוס� לצה              
   ".ל"ח הנח"ור בא להוות מקור לתחלואה עודפת באז             
   בסרט" בעירתחלואהתוספת אי" "  כימשרד הבריאותה חד משמעית של בנוס- לקביעח זה הינו "דו              
  ." ערד             

  
  עובדי�העברת מימו" ת ל"בסיוע משרד התמ,  מוטורולה בשלבי� של העברת חלק ממרכז הפיתוח לערד1.13      

  . לפריפריהגבוהה ברמה              
  

  מטרת. )התארי/ לא סופי (30.6.09 �כ סילב" שלו� אמור לבקר בערד ב"ח,  השר לפיתוח הנגב והגליל1.14      
  .ות מה משרדו יכול לעשות עבור ערד              הביקור היא לרא

  
  פנינו. ושא הארנונהיש מסע גדול נגד העירייה בנ.  וה" לקראת סיו� העבודות מתקדמות– רובע האמני� 1.15      

  כרגע אי" פטור בחוק לגלריות . עדיי" אי" תשובה. ארנונה מופחתת אישור ללקבלת  למשרד הפני�             
  .שליש אפילו א� מקבלות פטורבשיעור משלמות ארנונה  מותותעג� . וסדנאות אמ"              
                

  
  עבודה נוספת סופיה שקלרניק. 2    
   
  אמיט דר/ מכו" סח במחלקת החינו/ "מנהלת השפ של וספתנאישור לעבודה מובא לאישור המועצה         

  משאבי אנוש ממליצי� והיוע0 . בילד פרובלמטי וזה בתחו� התמחותה לטיפול) השירות למשפחות אומנה        (
  .המשפטי  אישר        

  
  20096313/' החלטה מס        
  , עובדת של העירייה היאא'ב.  יועבר לאישור'  א' כ�. יא עובדת של משרד החינו�ייבדק א' העובדת ה 

  .סופיה שקלרניק' מאשרי' עבודה נוספת לגבהממונה  חברי מועצת העיר  אזי
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  29.3.09 מיו' 3' רי' שנדונו בוועדת כספי' מס"אישור סגירת תב. 3   
  

 א/ עקב תקלה טכנית לא הובא 29.3.09 ביו� 3 '" בוועדת הכספי� מסנדוהגזברית הסבירה שהנושא        
  . ומובא כעת לאישורלאישור המליאה

  
  20096314/' החלטה מס        

  3' רי' שנדונו  בוועדת הכספי' מס" אישרו פה אחד את סגירת התב הממונה        חברי מליאת מועצת העיר
  .29.3.09 מיו'        

          
  29.3.09 מיו' 3' ר שנתי שנדו� בוועדת כספי' מס"אישור תב .4   

 ומובא נדו" בוועדת הכספי� א/ עקב תקלה טכנית לא הובא לאישור המליאה הגזברית הסבירה שהנושא       
  .כעת לאישור

  
  20095631/' החלטה מס       

 מיו' 3' דו� בוועדת כספי' מס שנר השנתי" אישרו פה אחת את התב המממונה       חברי מליאת מועצת העיר
29.3.09.  

                                                 
     

  096.81. ב  5'  מסרי' שנדונו בועדת כספי'"אישור תב. 5

  9/2006316' החלטה מס   
 ועדת כספי'  בו ב והומלצורי' שנדונו"תבה  אתאישרו פה אחדממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  :מפורט להל�כ 18.6.09
  מקר�  .30,000סכו' של הקצבת    אכיפת כללי בטיחות בבניה –לטובת משלמי'   465 ר"פתיחת תב  5.1
  .לעבודות פיתוח        
  קר�  מ.  200,000  סכו' של קצבת ה   עבודות ביוב במעגל תנועה יהודה חברו� – 464ר "תבפתיחת    5.2

  . ביוביהיטל        
  . .400,000ס " ע  2009 פסטיבל ערד  – 466 ר"תבפתיחת    5.3

  :         מזה
  הקצבה ממפעל הפיס . 100,000         
  . פיתוח העיר– 375ר "העברה מתב . 300,000         

  תוחזר, 2009 ממשרד התרבות והספורט לטובת פסטיבל ערד . 200,000ס "         ע' קבלת התחייבות ע
  . פיתוח העיר– 375ר "לתב, 2009 פסטיבל ערד – 466ר "מתב.  200,000של   הקצבה        

  
  31.12.07ח כספי מבוקר ליו' "דו. 6
  

   לפיוח שהוצג בזמנו בפני המועצה" זהות לדו2007 ח המבוקר לשנת" הדוראש העיר הבהיר כי תוצאות     
  ח רק באוקטובר"שמינה רובמשרד הפני� עיכוב עקב הוא הסיבה לאיחור בהגשה  . באיזו"2007סיימנו את      
     2008.  
  
  20093176/' החלטה מס    

   שנדו� 31.12.2007ח הכספי המבוקר ליו' "אישרו פה אחד את הדוממונה המליאת מועצת העיר  חברי 
  .18.6.09  והומל) בוועדת הכספי' ב 
  

  
   שמינוי מר אוריאל שמואלי כנציג ערד באיגוד ערי' לכבאות במקו' מר ראוב� דדו. 7
  

  , מינוי מר אוריאל שמואלי כנציג ערד באיגוד ערי� לכבאות במקו� מר ראוב" דדושמובא לאישור המועצה
  .מר שמואלי הוא ממונה הבטיחות ומתאי� לשמש כנציג ערד באיגוד. הבטחו" שעסוק מאד' מנהל מח

  
  20098631/' החלטה מס

   שמואלי כנציג ערד באיגוד ערי' לכבאותמינוי מר אוריאלאת פה אחד חברי מועצת העיר הממונה אישרו 
  .במקו' מר ראוב� דדוש
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  2008 –ח "תשס)  סמכויות פקחי'–אכיפה סביבתית (חוק הרשויות המקומיות . 8
  
סעי- (בהתא� להוראות החוק שבנדו" . 11.6.09 �היוע0 המשפטי הסביר את מהות החוק שנכנס לתוק- ב   

  .בנדו" תחולת חוקי העזר העירוניי� במקומו של החוק להרשות להחליט עיכולה , )ב(11
 מביא לאישור המליאה את החלת חוקי העזר של העירייה בהתא� ,בהסכמת היוע0 המשפטי, ראש העיר   

  .לחוק) ב(11לסעי- 
  
  20096319/' החלטה מס   

י� להפעיל את חוקי העזר  אישרו פה אחד כי עיריית ערד תמש הממונה   חברי מליאת מועצת העיר
  .במקו' הפעלתו של החוק שבנדו� העירוניי'

    
  
  2009 –ט "התשס) שרותי שמירה ואבטחה(חוק עזר לערד . 9
  

  .הועברה לעיונ� החוק ש טיוטת     נמסר לחברי המליאה חוק מעודכ" במקו�
  ה כל האינפורמציהנמסר.     בישיבה קודמת חברי המליאה ביקשו הסברי� ותחשיבי� נוספי� על החוק

   ראש העיר הבהיר כי במצב הנוכחי המשטרה איננה מסוגלת לתת יותר ולכ" א� רוצי� .    הרלבנטית
  ).נמוכות מאד(בטחו" לתושבי� יש תוספת עלויות להעניק יותר     
  
  20096320/' החלטה מס    
  )י שמירה ואבטחהשרות( אישרו פה אחד את חוק עזר לערד הממונה חברי מליאת מועצת העיר   

  .2009 –ט "התשס    
  
  
  25.5.09 מיו' 0911/' פרוטוקול וועדת הקצאות מס. 10
        
  20096321/' החלטה מס      

  .25.5.09 מיו' 11/09'       חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול וועדת ההקצאות מס
      
  
     0911.5.מיו' 2009/4במיסי' רוטוקול ועדת הנחות פ. 11

  .הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה      
  
  
  11.5.09' ה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיופטור מארנונפרוטוקול ועדת  .21

  .הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה      
  
  
  2005 2006ח מבקר העירייה לשני' "דיו� מיוחד בדו. 13
  

   .�30.12.08ח נדו" כבר בוועדת ביקורת ואושר ב"דוראש העיר הבהיר כי ה      
  .       מציע לאשר הפרוטוקול

  
  20096322/' החלטה מס      
  ח " בנדו� דו פה אחד את פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורתו אישר הממונה    חברי מליאת מועצת העיר  

  .30.12.08מיו'  2/2008' ישיבה מסב  שנדו� 2006 2005      מבקר העירייה לשני' 
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  נציג בעמותת הספורט. 14
  

   עד המינוילא יואר/  א�  וכדי שלא תיווצר בעייה2009 ליולי 17מאחר המינוי של מר ניר שמואלי הוא עד       
  מציע למנות כנציגה שישיתראש העיר , בעתירה המינהלית של עמותת הספורטהשופט  פסיקת      
  . במקומו של מר ניר שמואלי,רינה יוס-' גב, ל העירייה בעמותה את הגזברית ש     
  

  20096323/' החלטה מס      
  , רינה יוס%' גב, אישרו פה אחד את מינויה של גזברית העירייההממונה       חברי מליאת מועצת העיר 

  .כנציגה השישית של העירייה בעמותת הספורט במקו' מר ניר שמואלי      
  
  
  
  . הישיבה ננעלה 
  
  
  
  
  לב    גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
    וראש העירייה                              


