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  לשכת ראש העיר
  
  

  06הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר 
  08.7.020שהתקיימה בתארי� 

  
  ראש העיר והממונה הוועדה ר "יו , לב�ר גדעו� ברמ    :משתתפי�

  חבר הוועדה הממונה , מר אס" לוי    
  חבר הוועדה הממונה, מר איל� עמר 
  חבר הוועדה הממונה, מ�נאריה קליימר      

  חבר הוועדה הממונה, איציק שלו$מר                            
                  

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

  גזבר העירייהמ "מ, דורית חורב ' גב
  היוע' המשפטי , חיי$ שימ�ד "עו     
  עוזר ראש העיר, ר� צדיקריומר      
  ירייהדוברת הע, אורטל לוי' גב     

  מבקר העירייה ,  שמעו� באריח "רו 
  

      
  מנהלת לשכת ראש העיר, אורית עמר: רשמה פרוטוקול

      
  :על סדר היו$

 .איוש ועדת חינו� תיקו�, 01/06/08 מיו� 05' אישור פרוטוקול ממליאה מס .1
 . לכינוס אסיפה שלא מ� המניי� 2008 ביוני 16הצעות הנכללות בפניית חברי המועצה מיו�  .2
  וח ראש העיר דיו .3
 שונות .       4

  הדיו� סדר 

1.  �בהתא� לחוק הוצג מכתב של מבקר העירייה לפי . בסעי& ועדת חינו�אישור הפרוטוקול ע� תיקו
  .מ "יכול להיות רק ראש העיר או מר ועדת חינו� "יו

  .יצאו להתייעצות , חברי המליאה מתנגדי�
  החלטה

  01/06/08מיו�  05' אישור פרוטוקול ממליאה מס .1
  20085562/' החלטה מס

  ,01.06.08מיו$ , 05'פרוטוקול ממליאה מסאת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  .לב�גדעו� בר, ר הועדה ראש העיר "יו, ע$ תיקו� באיוש ועדת חינו�

  
  ראש העיר , ישיבה שלא מ� המניי� לדחיית ה2008 ביוני 30מיו� בהתא� למכתב חברי הועדה   . 2

  .מוריד את הסעי& מסדר היו� 
  .מתנגדי�  להורדת הסעי& מסדר היו� הועדה הממונה  חברי          
  .מביא מכתבי� בנושא ומבקש את חוות דעתו של היוע( המשפטי, יצחק שלו�, הועדה חבר           

יה         ומחווה דעתו כי הדחי, בנושאהתכתבות היי� שימ� מסביר את תהלי� חד "עו, היוע( המשפטי
  .בהתא� לנוהל 

אות� ביקשו להעלות לישיבת מבקש לרשו� לפרוטוקול את הנושאי� , יצחק שלו� , הועדה חבר 
�  .המועצה שלא מ� המניי

  .ל העירייה שלא על פי חוק" בחירת מנכ*          
  .ל"כל נושא החכ *          
  .ס" נושא המתנ*          
  .יר שלא לצור� וללא אישור המליאה מינוי עוזר ראש הע*          
  . מינוי מנהלת כח אד� ללא אישור המליאה*          
  . פרסו� מכרז לבחירת גזבר*          
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  דיווח ראש העיר  

  
ל הסוכנות היהודית על מאמ( להמש� פעילות במקו� ובנוס& "מכתב ממנכ –מרכז קליטה יפית  .1

  .שבוע הקרובבל הסוכנות "מנכמתקיימת פגישה בנושא ע� 

השקעה של הגבור י תמיכה בהקמת בית ספר לתעשייה ות–ת בערד "ל משרד התמ"ביקורו של מנכ .2
  .ח"מלש 1.5 ס� של , מעבר לתקציבי� שתוקצבו בשעתו,כבישי אזור תעשייה

 .ח" מלש4 *בס� של כסעי� ימרכז ה סיכו� על – ל משרד התחבורה"מנכספגישה אצל  .3
העברת חוות הדעת למשרד איכות הסביבה וסקר  ונמצא בשלב ,בתיכנו� התקדמות – 31כביש  .4

 . יו�  60*כסביבתי תו� 
 . תביעת כספי חל& היטל השבחה –מנהל מקרקעי ישראל  .5
 . נתקבל אישור סופי.להשלמת שיפו( מרכז מסחרי  $ 300,000על ס� ' מקר� מיראזה תרומ .6
 ושיתו& ע� המכללה מלונאות מגמה של לימודי , יטה  במסגרת מרכז קל–בית ספר למלונאות בעיר  .7

 .ת"בתי המלו� בי� המלח ומשרדי התיירות והתמ,  שבע –בבאר הטכנולוגית 
 . סט& ורטהיימר בשיתו& ע�  –בית ספר לתעשייה  .8
  
 

  נות וש .9
לאחר פגישה , מועד העובדי�הועדה הממונה יה לחברי י פנמכתבמדווח על  –יצחק שלו� , ועדה החבר 
  .תב  יצחק שלו� הקריא המכ–� עמ

  . א� וכאשר יגיע אלי אגיב.המכתב לא הועבר לתגובתי, ראש העיר 
  . מבקש יותר שיתו& פעולה ע� חברי המליאה *איל� עמר , הועדה חבר 
  . מבקש הסבר בנושא הלוגו–אס& לוי  , הועדה חבר 
רוצה לציי� שפנו אליו ,  שלו�יצחקועדה  בהמש� למכתב שקרא חבר ה*אריה קליינמ�   , הועדה חבר  

 �  .מהסתדרות העובדי� בנושא ובקשו את התערבותו בעניי
 לא קיבל חומר ,איל� עמרר ועדת הכספי� " ויוועדהמבקש לדעת למה חבר ה–יצחק שלו� , הועדה חבר 

  .  ועדת הכספי� מ הגזבר לצור� "מאת משביקש 
  :באי�  מבקש דיווח על הנושאי� ה– אריה קליינמ� ועדה הרחב
 .שדה בריר   *
 . הא� יש התקדמות בנושא –אזור התעשייה   *
 .רשימה של מבני� לא מאוכלסי� באזור התעשייה  *
 .חרד לנושא בטחו� ,  רוצה לתרו� –פסטיבל ערד   *
 . התקדמות –ל לדרו� "מעבר בסיסי צה  *
  

  :מתייחס לנושאי� שהועלו , ראש העיר
   28.07.08* בפני הועדה המחוזית לתיכנו� ובניי� וידו� ש� ב הנושא נמצא–      שדה בריר *       
  .תוכנית בניה להשכרה קיימי� דיוני� ומגעי� בנושא לקד� –ל לדרו� "מעבר בסיסי צה  *
 . הועבר דווח וג� תוכנית הפסטיבל –פסטיבל ערד   *
  .לועדות מוצג במהל� הישיבות איל� עמר חומר , לגבי בקשת חבר המועצה   *
  . מדובר בסיסמא שתופיע ליד הלוגו הקיי� – ובי הלוג     לג*
  

  .שנה קודמת  מבקש לתקצב את עמותת הכדורגל בערד כמו תקציב אס& לוי, ועדה חבר ה
 0 50,000 *שוט& ו 0 350,000 * ב באישור המועצה תוקצבה העמותה2008ראש העיר  עדכ� שבתקציב 

 �  .מועברי� בהתא� ח והסכומי� " אלש400כ "מס הכנסה סהכיסוי גרעו
  

 שיתו& פעולה ע� כל הגורמי� לקדמה תו� לערד הגיע  –אריה קליינמ�  מבקש להצהיר  , הועדה חבר 
  .לטובת העיר 

מסכי� ע� דבריו של אריה קליינמ� בנושא ערד ומבקש לדבר על נושא אחוז , איל� עמר , ועדה חבר ה
  .יפויות ולתת יותר דגש על החינו� בערד זכאי הבגרות בערד שה� נמוכי� ומבקש לשנות את סדר העד

  
  . את ישיבת מועצה העיר נועל  ,ראש העיר, גדעו� בר לב

  
  

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

      וראש העיר                            
             


