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דיווח ראש העיר
אישור תב"רי שנדונו בוועדת הכספי מס'  4ב11.5.09
אישור הסכ עיבוי מתח "יעלי"
לידיעה פרוטוקול וועדת הנחות במיסי  3/2009מיו 29.3.09
לידיעה פרוטוקול וועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיו 2.3.09

ראש העיר פותח את הישיבה.
 .1דיווח ראש העיר
 1.1מאבק בגזירות התקציביות – מרכז השלטו( המקומי החליט לצאת למאבק בגזירות ההתקציביות
הצפויות .שיא המאבק יהיה ב .13.5.09מדובר על השבתה כללית של הרשויות בי( .08:0010:00
כמו כ( ראשי השלטו( המקומי יעלו לירושלי .זו רק התראה ראשונה ואנו נערכי לנושא.
מעבר לקיצוצי בחינו* ,על ערד נופלת גזירה נוספת במענק האיזו( .בתקציב השנה זה נלקח בחשבו(
ונעשה המהל* של הוצאות מותנות בהכנסות .הקיצו +הוא כ  3מליו(  .,סכו זה שמנו כהוצאה
מותנית בהכנסה.
מר איל( עמר ביקש לקיי דיו( בקיצוצי התקציב .ראש העיר הבהיר כי מאחר ובתקציב  2009נערכנו
לקיצו ,+אי( מקו לקיי בשלב זה דיו( נוס.-
 1.2התקיימו דיוני ע חברת מוטורולה שהחליטה להעביר חלק ממרכז הפיתוח שלה בתלאביב לערד
וחלק לגליל ,לאזור טבריה/צמח.
מדובר באנשי ברמה גבוהה ,אנשי מו"פ ,כאשר בשלב ראשו( יעברו  15כשהמטרה להגיע ל  .60נפגשנו
ע האנשי המיועדי וה מקווי שלקראת תחילת יולי יתחילו במעבר דה פקטו.
יש תקציב מהמדינה לעידוד העברת תעשיות לפריפריה.
 1.3עבודות חיפוי באול אורו( – נית( צו התחלת עבודה שתתחיל השבוע.
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 1.4היכל הספורט – העבודות מתקדמות יפה .מקווי שבסו -יוני נוכל לקיי את טורניר הכדוריד
לזכר יובל ויינשטיי( ז"ל באול .הפתיחה החגיגית תיער* אחרי שיסתיימו עבודות הפיתוח.
 1.5רובע האמני – בשלבי מתקדמי מאד של סיו העבודות .מתוכנ( שיסתיימו לקראת סו -מאי.
חסרי  500אלש"ח לתוספות והשלמות .יש בשבוע הבא ביקור של מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות
ומקווי שנקבל התקציב להשלמה .טקס חנוכת הרובע מתוכנ( ליוני.
 1.6אירועי ימי ספרות בערד לכבוד עמוס עוז – כל הנוכחי היללו את האירועי .טקס הפתיחה היה במעמד
נשיא המדינה ,שגרירי ונספחי תרבות מארצות שונות .מקווה שיתקיימו עוד אירועי מסוג זה.
 .2אישור תב"רי& שנדונו בועדת כספי& מס'  4ב11.5.09
החלטה מס' 6311/2009
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד התב"רי& שנדונו והומלצו בוועדת כספי& ב11.5.09
כמפורט להל:
 2.1תב"ר מס' – 463הקצבת סכו& של  - 33,000ממשרד התחבורה והעברה של  - 8,250מקר לעבודות
פיתוח למטרת פעולות לבטיחות בדרכי& – .2009
 2.2העברת סכו& של  - 67,000מתב"ר  – 086מפעל מי& וביוב לטובת משלמי& – לקר היטל ביוב.
 2.3העברה בס - 350,000מקר היטל ביוב לתב"ר מס'  – 167שיפור ופיתוח מערכת ביוב וניקוז עירונית.
 .3אישור הסכ& עיבוי מתח& "יעלי&"
מובא לאישור המועצה הארכת הסכ ע משרד הבינוי והשיכו( לניהול הפרויקט ע"י גדיש.
גב' ויקי ברנגל ,מהנדסת העירייה ,הבהירה כי מדובר בתכנית עיבוי שבאה לשנות את תכנית פינויבינוי,
להרחיב יחידות דיור ,הוספת יחידות ושדרוג .התהלי* נמש* כ  5שני .מאחר ולא עמדנו בזמ( שהוקצב ע"י
המדינה ומאחר ואנו בסו -התהלי* ורוב הכס -כבר הושקע ועל מנת לסיי התכנית ,מבקשי להארי* את
תקופת ההסכ .משרד הבינוי והשיכו( הארי* לנו לפני משורת הדי( את החוזה.
החלטה מס' 6312/2009
חברי מועצת העיר הממונה אישרו את הארכת הסכ& עיבוי מתח& "יעלי&"
הצביעו בעד :מר גדעו בר לב ,גב' עטרה מרכוס ומר אריה קליינמ.
הצביע נגד :מר איל עמר.
 .4פרוטוקול ועדת הנחות במיסי&  3/2009מיו& 29.3.09
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
 .5פרוטוקול ועדת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיו& 2.3.09
הובא לידיעת מליאת מועצת העיר הממונה.
הישיבה ננעלה.
גדעו ברלב
יו"ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העירייה

