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ישיבת מועצה מן המניין מס'  5מיום ראשון .11.1.2009
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגנית ראש העירגב' מרינט וקנין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי זגורי בן יקר  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר צרוייה יחיאל
 חבר מועצהמר יוסי פרץ
 חבר מועצהמר אבנר מוסאי
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר חמו ניסים
 חבר מועצהמר אלי סגרון
 חבר מועצהמר עופר טלקר
מר באשטקאר אברהם  -חבר מועצה

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
 מבקר העירייהמר יוסי לוי
 מהנדס העירמר אבי היקלי

מר מאיר כהן :סקירה על היערכות ומוכנות העירייה בזמן חירום.
סדר היום
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פרטיכל ועדת כספים מס'  2מיום .6.1.2009
מר שמעון מזוז:מתייחס לדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת . 2007
ראשית הדו"ח אושר על ידי משרד הפנים ,הגרעון בשנה זו הסתכם
בכ 10 -מיליון  ₪המורכב מהפרשה של  6מיליון  ₪בגין תביעה
של "צברי אורלי" על אי טיהור המים לרמת טיהור על פי החוק
( )BOD 20/30בנוסף העירייה מסתמכת על הכנסה של
 3מיליון  ₪מהמועצה האזורית תמר שלא התקבל משום סירובה
של עיריית ערד להצטרף להסכם.
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מר מאיר כהן :יש הערות או הארות?
מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מס'  2מיום . 6.1.2009
בעד – פה אחד.
החלטה מס'  – 16מאשרים את פרטיכל ועדת כספים מס'  2מיום 6.1.2009
.2

הגדלת חוזה של הקבלן שם טוב אחזקות בע"מ "שיפוץ והרחבת אולם המתנ"ס
בדימונה".
מר מאיר כהן :במהלך העבודה בוצעו מספר עבודות נוספות ובלתי צפויות מראש
אשר גרמו לחריגה של כ –  55אלף  ₪כך שערך החוזה לאחר
אישור הגדלה זו יסתכם בסך של  ₪ 551,000,93כולל מ.ע.מ.
מר מאיר כהן :מי בעד הגדלת החוזה?
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 17

.3

מאשרים את הגדלת החוזה של הקבלן שם טוב אחזקות
בע"מ "שיפוץ והרחבת אולם המתנ"ס בדימונה" כך
שערך החוזה יסתכם בסך של  ₪ 551,000,93כולל
מ.ע.מ.

החלפת יו"ר ועדת הנחות – מר מוסאי אבנר יחליף את מר אלברט לוי בתפקיד
יו"ר ועדת הנחות ,ומר אלברט לוי ישמש כמ"מ יו"ר לאותה ועדה.
מר מאיר כהן :מי בעד.
בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 18
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מאשרים החלפת יו"ר בועדת הנחות – מר מוסאי אבנר
יחליף את מר אלברט לוי בתפקיד יו"ר ועדת הנחות
ומר אלברט לוי ישמש כמ"מ יו"ר לאותה ועדה.

גב' מרינט וקנין ומר יוסי פרץ מתווספים כחברים לועדת מכרזים.
מר מאיר כהן :מי בעד.
בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 19

גב' מרינט וקנין ומר יוסי פרץ מתווספים כחברים
לועדת מכרזים.
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בקשה להסכמת הרשות לויתור על שטח ציבורי פתוח.
עו"ד מנחם בן-טובים :היזם מבקש כי הרשות המקומית תוותר לטובתו על שצ"פ,
משום מה היזם לא הגיע על מנת להסביר את בקשתו ועל
מנת לשכנע כי הבקשה הינה לתועלת הציבור.
אם לאחר שהמועצה תשמע את היזם ותחליט שלא לדחות
את הבקשה היא יכולה לפעול באחת משתי הדרכים:
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א.

לבקש ממשרד הפנים "פרורולינג" ממשרד הפנים
חוו"ד חיובית לאשר.

ב.

לאשר וממילא ההחלטה כפופה לאישור שר הפנים
חשוב לציין כי צריכים להיות נימוקים משכנעים
על מנת לוותר של שטח ציבורי לטובת יזמות
פרטית  .עוד חשוב לציין כי גם אם שר הפנים
יאשר והמועצה תאשר הרי שהשטח אם ישונה
היעוד יחזור למנהל מקרקעין.

אישור תבר"ים
מר מאיר כהן :להלן רשימת תבר"ים:
תב"ר  – 128סקר נכסי מים וביוב

תב"ר  – 129תשתיות מחזור ותכנון כספי היטל
התמנה

 – 33,750פנים
 – 33,750קל"פ ביוב
------------67,500
– 273,214הגנת הסביבה
- 48,214קל"פ ביוב
-----------321,428

תב"ר  – 130כנס תקשורת

 – 140,000הרשות השניה

תב"ר  – 131כיתות חכמות

– 1,397,600מ.החינוך

"המועצה מאשרים פתיחת חשבונות בנק בדקסיה(ישראל) בע"מ לכל פרויקט
שימומן על ידי מפעל הפיס במענקים לשנים  2009ו. 2010 -
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בדקסיה ישראל"
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מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 20מאשרים רשימת תבר"ים ופתיחת חשבונות בנק בדקסיה
ישראל (מימון ציבורי) בע"מ לכל פרויקט שימומן על
ידי מפעל הפיס במענקים.

_______________
מאיר כהן
ראש העיר

_________________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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