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  לשכת ראש העיר
  
  
  2009 לשנת 20הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר 

  02.03.2009 י�בתארשהתקיימה 
  

  ראש העיר והממונה הוועדהר "יו , לב�ר גדעו� ברמ     :משתתפי�
  חבר הוועדה הממונה, מר איל� עמר     

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

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

   גזברית העירייה, רינה יוס#'  גב                    
  יוע% המשפטי ,  דנה כ%ד"עו              

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

  מנהלת לשכת ראש העיר,  שוש דואק: רשמה פרוטוקול
      

  :על סדר היו&
  
 .ווח ראש העיריד .1

2.3.09� כספי� בהנו בועדת ורי� שנד"אישור תב .2   

 מינוי נציגי העירייה לעמותת הספורט ואישרור הפיכתה לעמותה עירונית בהתא� למכתב .3
 2009 בפברואר 12ל משרד הפני� מיו� "    מנכ         

 מינוי נציגי העירייה באיגוד ערי� לכבאות  .4
 מרגלית אשכנזי ומר ניר שמואלי כחברי� בוועדות המועצה' צירו$ גב  . 5
  

           .ראש העיר פותח את הישיבה
  
  צירו# חברי& לוועדות המועצה. 1

  
מרגלית אשכנזי  ממשרד ' בג שמואלי ממשרד  החינו' ואת מר ניר, מאמצע פברואר, משרד הפני� מינה

,  אשכנזי הינה חברת וועדת הגבולות ועל מנת למנוע ניגוד אינטרסי�' מאחר וגב. הפני� כחברי המועצה
  .עטרה מרכוס ממשרד הפני�' תחלי$ אותה גבבוטל מינויה ו

  .ראש העיר מציע לצר$ את מר ניר שמואלי לוועדות המועצה
  

  20092936/' החלטה מס
  .ת העיר הממונה אישרו פה אחד את מר ניר שמואלי כחבר בכל וועדות המועצהצחברי מליאת מוע

            
  דיווח ראש העיר. 2

  זהו. י הוועדה המחוזית דרו� לתכנו( ובנייה" ע  לפני מספר ימי� התכנית אושרה להפקדה– 31  כביש  2.1    
   תכנו( ע� השלמת.  לביצוע הכביש קיי�תקציבשהבטיח שה שרד האוצרשוחח ע� מ. צעד גדול קדימה           

   .תינת( הרשאה תקציבית, ויציאה למכרזפרטני            
  

*  מליו( 4.8 �מגיעי� ל. נוספי� ממשרד התחבורה להשלמת המסו$*  קיבלנו מליו( –   מסו$ התחבורה 2.2    

  . Matching   10%  יש .העבודות בעיצומ(. שכוללי� תכנו( מפורט  
  

  אי( לנו. להשלמה של היכל הספורט*  מליו( 1.5ביר ע מפעל הפיס הסכי� לה–    היכל הספורט 2.3    
  כל התקציב מגיע ממשרד הבינוי והשיכו( וממפעל הפיס ומכוסה בהרשאות.    שו� השתתפות

  .             תקציביות מתאימות
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   טענות לכאורה על זיהומי� ע�ל"ואז עלה נושא הנח ש" התקלאלקוצו התחלת עבודה הוצא  �ש "מט   2.4    
  .              סביבתיי�

  ר והמשרד לאיכות הסביבה"הקרפ למרות שהודענו לה� ש.             לאור הפרסומי� אלקו ביקשו הבהרות
  .התחילו בעבודהטר� ) צ" לבגת�וכ' ג� דיווחו בתגוב ( שמוכיחות שאי( זיהומי�בדיקות עשו             

  לית והיוע0 המשפטי לבדוק את החוזה ולראות א� יש צור' לנקוט פעולה"            ראש העיר מנחה את המנכ 
  .ש" התק             נגד אלקו

  כי הוכח הודיעה במכתב מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות תמי שוחט ' פרופ  
                                                .ערדעיר שאי( תוספת תחלואה בסרט( ב             בוודאות 

  
   לפני כשבוע התקבל מכתב–" דרומית לגדרה וצפונית לחדרה"מאבק ציבורי בנושא הפליטי�     2.5  

  שלה ובו נדרש ראש רשות  מהמשנה ליוע0 המשפטי לממשלה שמודיע שהתקיי� דיו( אצל ראש הממ        
  .אוכלוסי( להוציא נוהל לגבי פיזור הפליטי� והוא יושב על המדוכה בנושאה         
      

  
  �2.3.09רי& שנדונו בועדת כספי& ב"אישור תב. 3

  9/2009462' החלטה מס
 2.3.09 � בועדת כספי&  ב והומלצורי& שנדונו"תבהאישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 

  :מפורט להל�כ
  מקר� לעבודות פיתוח + 111,111ממשרד התחבורה והעברה בס�  + 1,000,000 הקצבת סכו& של 3.1

  .צ כולל מבנה"      למטרת השלמת הקמת מסו# תח
  ).היכל הספורט (ממפעל הפיס למטרת מרכז פיס קהילתי + 1,540,000 הקצבת סכו& של 3.2
  .ינו� למטרת נוער במרכז הענייני&ממשרד הח + 37,500 הקצבת סכו& של 3.3
  
  

  מינוי נציגי העירייה לעמותת הספורט ואישרור הפיכתה לעמותה עירונית. 4
  

   יש לפעול להפיכת העמותה 2009 פברואר 12ל משרד הפני� מיו� " בהתא� למכתב מנכ–     ראש העיר 
  .ה עירונית חדשה או להקי� עמות     לקידו� הספורט בערד לעמותה עירונית בהתא� לנהלי�

  . נציגי העירייה בעמותה6מציע לאשרר את הפיכת העמותה לעמותה עירונית ולמנות      
  .תוק� עמותה עירונית חדשה למטרת ניהול הספורט בערד,      בא� חברי העמותה לא יסכימו

  
   9/2009562' החלטה מס    
  עמותה לקידו& הספורט כעמותה עירוניתאת קבלת החברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד     

  : בעמותת הספורט העירייה ששת נציגיאת     או אלטרנטיבית הקמת עמותת ספורט חדשה ו
  ראש העיר,     מר גדעו� בר לב

�  חבר המועצה,     מר אריה קליינמ
  חבר המועצה,     מר ניר שמואלי

  לית העירייה "מנכ, ליל� מורג�'     גב
  החינו�' מנהלת מח, רמזו�רחלי אב'     גב
  לאיכות הסביבה' מנהלת היח, איילה גובר אברהמי'     גב

  
  
  מינוי נציגי העירייה באיגוד ערי& לכבאות. 5
  

   כנציגי� באיגוד,ט העירייה"קב,  ואת מר ראוב( דדוש,חבר המועצה,     ראש העיר מציע את מר איל( עמר
  .לכבאות הערי�    
  
  

  09/206296' החלטה מס    
  חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את מר איל� עמר ומר ראוב� דדוש כנציגי עיריית ערד    

  .    באיגוד ערי& לכבאות
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  מינוי חברי& בוועדת הנחות. 6
  
  .ראש העיר הציע את מר אריה קליינמ( ומר ניר שמואלי כחברי� בוועדת ההנחות    
  
  20096297/' מסהחלטה    

   ניר שמואלי כחברי& בוועדת   חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את מר אריה קליינמ� ומר
  .   ההנחות

  
      
  

  . הישיבה ננעלה
  
  
  לב�   גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
   וראש העיר                                 


