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  29.3.20 החלטות שלא בישיבת מועצה מתאריך 

  
לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש], ומאחר וראש העירייה ראה צורך דחוף לקבלת  47בהתאם לסעיף 

חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה לפיה בנסיבות החלטת מועצה הקשורה בנושאים שלהלן, ולאחר שניתנה 
שלעיל  47העניין וצווי החירום שהוצאו, אין אפשרות מעשית לכנס את המועצה, וכי יש לפעול בהתאם לסעיף 

  בכתב, נשלחו לחברי המועצה נוסחי ההצעות ודברי הסבר שלהלן לאישור חברי המועצה, באישור טלפוני.
  

  :ההצעות נוסחי
  

  .25.3.20פרוטוקול נשלח בתאריך , 17.3.20 מתאריך 2 מספר כספים וועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  .17.3.20 מתאריך 2 מספר כספים וועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  

 תאריך עד שמירה היטל וחשבון אפריל-מרץ חודשי דו חשבון ארנונה תשלום המועצה לדחיית אישור .2
1.5.20   .  

  
 נכון במשק הכלכלי המצב לאור הקטנים העסקים בעלי על להקל החליטה ערד עיריית: דברי הסבר

-ל עד משולמים להיות אמורים שהיו, ושמירה שילוט ואגרות ארנונה תשלומי לשלם ניתן. אלה לימים
  . פיגורים ריבית ישא לא התשלום. 01.05.20 -ה לתאריך עד, 31.03.20

 לא מטה הרשומים מהאמצעים באחד הגבייה מחלקת את כך על לעדכן יש - בדחייה המעוניין עסק בעל
  . 10.04.20 - מה יאוחר

  
-מרץ חודשי דו לבעלי העסקים הקטנים חשבון ארנונה תשלום דחיית מועצת העיר מאשרת: החלטה

  .   1.5.20 תאריך עד שמירה היטל וחשבון אפריל
  

  .בארנונה להנחה בקשות הגשת מועד המועצה להארכת אישור .3
  

 אמורות שהיו בקשות: בארנונה להנחה בקשות הגשת מועד את להאריך החליטה העירייה: דברי הסבר
  . 31.05.2020 - ה לתאריך עד להגישן ניתן, 31.03.2020-ה לתאריך עד מוגשות להיות

  
 :תבכתוב על מנת לאפשר ביצוע פעולות מהבית (ניתן להוריד טפסים של מחלקת הגבייה באתר העירייה

www.arad.muni.il (.  
  

 08-9951666 בטלפון יינתן הטלפוני מענה: הבאים לשירות הציבור גם באמצעים זמינה הגבייה מחלקת
 ·16:00 ועד 08:30 השעות בין -ה-א בימים:  2 שלוחה

  

    gviya@arad.muni.il  דוא"ל:
  .08-9951741   פקס':

  .054-5353285 וואטסאפ:
 מחוץ ותשיר תיבת· 1800-200-811: בטלפון, ביממה שעות 24 אשראי בכרטיס תשלומים ביצוע

  גביה. למחלקת
  

  .31.5.20 לתאריך עד בארנונה להנחה בקשות להגשת המועד של הארכה מועצת העיר מאשרת :החלטה
  

 180( שנה 15 של לתקופה ח"אלש 3,620 של בסך הכלכלית החברה עם הלוואה המועצה להסכם אישור .4
 פלדה הנכס את תמשכן ל"החכ .1.1.21 פירעון תחילת. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים

 ב"מצ .ההלוואה לטובת ר"תב לפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה מתן .המלווה לטובת 19
 הסכם.
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בכדי לעמוד במכסה שמסתיימת, ככל  31/05/2020גגות החכ"ל חייבים להיות גמורים עד : דברי הסבר
 קילו על כל גג והמחיר שנקבל מחח"י ירד. 200תסתיים לא יהיה ניתן להתקין שהמכסה 

   
 ח"אלש 3,620 של בסך הכלכלית החברה עם : מועצת העיר מאשרת את הסכם ההלוואההחלטה
 ל"החכ .1.1.21 פירעון תחילת. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים 180( שנה 15 של לתקופה
 ר"תב ולפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה מתן .המלווה לטובת 19 פלדה הנכס את תמשכן
  .ההלוואה לטובת

 

אישור המועצה לעדכון תאריך מגבלת הגבייה להטלת ההיטל בחוקי העזר שיפורטו להלן והמצ"ב, וזאת  .5
 . 01/01/2022עד ל 

  .2015חוק עזר לערד (סלילת רחובות) התשע"ה 
  .2015 חוק עזר לערד (תיעול) התשע"ה

  .2015חוק עזר לערד (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה 
  

על ידי  2015חוקי עזר סלילת כבישים ומדרכות, תיעול ושטחים פתוחים אושרו בשנת : דברי הסבר
 משרד הפנים ופורסמו ברשומות (מצ"ב).

  
 2019מינואר (חוק עזר שטחים פתוחים) או החל  2018כוללים מגבלת גביה. החל מינואר הנ"ל החוקים 

ישור של המליאה ושל אעזר טעונה הפי חוק עדכון תאריך מגבלת הגבייה על  .חוק עזר סלילה ותיעול)(–
  שר הפנים או מי מטעמו.

  
עד  דרש לאשר את הטלת ההיטל במליאהנ –על מנת לשמר את אופציית הגבייה המופיעה בחוקי העזר 

  .נוסף , כאשר במועד זה תידרש המועצה לאישור01/01/2022
  

: מועצת העיר מאשרת את עדכון תאריך מגבלת הגבייה להטלת ההיטל בחוקי העזר שיפורטו החלטה .6
 . 01/01/2022להלן, וזאת עד ל 

  .2015חוק עזר לערד (סלילת רחובות) התשע"ה 
  .2015חוק עזר לערד (תיעול) התשע"ה 

  .2015חוק עזר לערד (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה 
  

  
נעשתה פנייה לחברי המועצה על מנת לקבל עמדתם להצעות  16:00בשעה  29/03/2020בתאריך 
  שלעיל.

  

 בתאריך נשלח פרוטוקול, 17.3.20 מתאריך 2 מספר כספים וועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
25.8.20.  

  
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  וייס יצחק      אוחנונה דודי

  ברוך שלסר      ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  אדרי משה



  
 

3  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  

  לאור התנגדות חלק מחברי המועצה הסעיף לא מאושר.: החלטה
  
  
 תאריך עד שמירה היטל וחשבון אפריל-מרץ חודשי דו חשבון ארנונה תשלום לדחיית המועצה אישור  .2

1.5.20   .  
  

 נכון במשק הכלכלי המצב לאור הקטנים העסקים בעלי על להקל החליטה ערד עיריית: הסבר דברי
-ל עד משולמים להיות אמורים שהיו, ושמירה שילוט ואגרות ארנונה תשלומי לשלם ניתן. אלה לימים

  . פיגורים ריבית ישא לא התשלום. 01.05.20 -ה לתאריך עד, 31.03.20
 לא מטה הרשומים מהאמצעים באחד הגבייה מחלקת את כך על לעדכן יש - בדחייה המעוניין עסק בעל

  . 10.04.20 - מה יאוחר
  

  : הצבעה נערכה
  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון

  שמילה עוזי
  גיטיס דיאנה

  קווס משה
  וייס יצחק

  ברוך שלסר
  אדרי משה

  
  

 חשבון הקטנים העסקים לבעלי ארנונה תשלום דחיית מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .1.5.20 תאריך עד שמירה היטל וחשבון אפריל-מרץ חודשי דו

  
  .בארנונה להנחה בקשות הגשת מועד להארכת המועצה אישור  .3
  

 אמורות שהיו בקשות: בארנונה להנחה בקשות הגשת מועד את להאריך החליטה העירייה: הסבר דברי
  . 31.05.2020 - ה לתאריך עד להגישן ניתן, 31.03.2020-ה לתאריך עד מוגשות להיות

  
: בכתובת העירייה באתר הגבייה מחלקת של טפסים להוריד ניתן( מהבית פעולות ביצוע לאפשר מנת על

www.arad.muni.il  
  

  בטלפון יינתן הטלפוני מענה: הבאים באמצעים גם הציבור לשירות זמינה הגבייה מחלקת
  ·16:00 ועד 08:30 השעות בין -ה-א בימים:  2 שלוחה 08-9951666 

    gviya@arad.muni.il  :ל"דוא
  .08-9951741   ':פקס

  .054-5353285: וואטסאפ
 מחוץ ותשיר תיבת· 1800-200-811: בטלפון, ביממה שעות 24 אשראי בכרטיס תשלומים ביצוע

  .גביה למחלקת
  

  : הצבעה נערכה
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  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון

  שמילה עוזי
  גיטיס דיאנה

  קווס משה
  וייס יצחק

  ברוך שלסר
  אדרי משה

  

 עד בארנונה להנחה בקשות להגשת המועד של הארכה מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .31.5.20לתאריך 

  
 180( שנה 15 של לתקופה ח"אלש 3,620 של בסך הכלכלית החברה עם הלוואה להסכם המועצה אישור  .4

 פלדה הנכס את תמשכן ל"החכ. 1.1.21 פירעון תחילת. אחוז 0.27 מינוס פריים של בריבית) תשלומים
 ב"מצ. ההלוואה לטובת ר"תב לפתיחת הפנים משרד לאישור כפוף ההלוואה מתן. המלווה לטובת 19

  .הסכם
  

 ככל, שמסתיימת במכסה לעמוד בכדי 31/05/2020 עד גמורים להיות חייבים ל"החכ גגות: הסבר דברי
  .ירד י"מחח שנקבל והמחיר גג כל על קילו 200 להתקין ניתן יהיה לא תסתיים שהמכסה

   
  : הצבעה נערכה

  
  נמנעים      נגד          בעד
        קווס משה        חמו בן ניסן
  וייס יצחק        אוחנונה דודי

  ברוך שלסר      ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון

  שמילה עוזי
  גיטיס דיאנה

  אדרי משה
  

  לאור התנגדות חלק מחברי המועצה הסעיף לא מאושר.: החלטה
  
, ב"והמצ להלן שיפורטו העזר בחוקי ההיטל להטלת הגבייה מגבלת תאריך לעדכון המועצה אישור  .5

  . 01/01/2022 ל עד וזאת
  .2015 ה"התשע) רחובות סלילת( לערד עזר חוק
  .2015 ה"התשע) תיעול( לערד עזר חוק
  .2015 ה"התשע) פתוחים ציבוריים שטחים( לערד עזר חוק
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 ידי על 2015 בשנת אושרו פתוחים ושטחים תיעול, ומדרכות כבישים סלילת עזר חוקי: הסבר דברי
  ).ב"מצ( ברשומות ופורסמו הפנים משרד

  
 2019 מינואר החל או) פתוחים שטחים עזר חוק( 2018 מינואר החל. גביה מגבלת כוללים ל"הנ החוקים

 ושל המליאה של אישור טעונה העזר חוק פי על הגבייה מגבלת תאריך עדכון). ותיעול סלילה עזר חוק(–
  .מטעמו מי או הפנים שר

  
 עד במליאה ההיטל הטלת את לאשר נדרש – העזר בחוקי המופיעה הגבייה אופציית את לשמר מנת על

  .נוסף לאישור המועצה תידרש זה במועד כאשר, 01/01/2022
  

  : הצבעה נערכה
  נמנעים      נגד          בעד
        קווס משה        חמו בן ניסן
    אוחנונה דודי

  ניקוב'ספוז אלכסי
  פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

          אביטן כהן סיוון
  אורגיל דורון
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  וייס יצחק

  ברוך שלסר
  אדרי משה

  
  לאור התנגדות חלק מחברי המועצה הסעיף לא מאושר.: החלטה

  
  
  

דין ההחלטות שהתקבלו פה אחד לעיל, דינן כדין החלטות שהתקבלו בישיבת מועצה, ואלה יכללו בפרוטוקול 
  ישיבת המועצה הבאה.

  
  
  
  
  
  
  
  

____________________      _______________________  
  דודי אוחנונה              עמל גרי     

  העירייה מ"מ וסגן ראש             המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
                

  
  

  
  
  

                


