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 .1אישור פרוטוקולי ממליאה מס'  ,39ושתי מליאות שלא מ המניי מיו .27.12.07
החלטה מס' :6235/2008
מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד את פרוטוקולי #ממליאה מס' ,39ושתי מליאות
שלא מ המניי מיו. 27.12.07 #
החלטה
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספי מס'  1לשנת . 2008
החלטה מס' :6236/2008
מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד את פרוטוקול ועדת כספי #מס' .1
 .3שונות
ראש העיר ,גדעו ברלב נת סקירה על הנושאי הבאי:
•
•

סיכו על ביקור ממלכתי בערד של הנשיא ב 04.03.08בתארי)  11.02.08מגיעי העוזרי
לערד.
התקדמות תכנו כביש   31נמצא בתהליכי תכנו ,והשלמת כיכר הכניסה לעיר הנמצא
בתכנו ,מנכ"ל מע"צ יגיע לערד . 20.02.08
ויקי ברנגל ,מהנדסת העיר  נתנה סקירה על התקדמות התהלי) של תכנו כביש . 31
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פרויקט מיז"  באמצע פברואר יוצא קול קורא למיז ,חממה טכנולוגית שלב ב' יוצאי
במשות ,ע חברת הא של מגבות ערד  ,סט ,ורטהיימר נת הסכמתו להיות יו"ר.
הקמת פארק תעשייתי בערד – חברת הפארקי התעשייתיי של סט ,ורטהיימר בדקה
היתרונות ויש הסכמה עקרונית מצד סט ,ומנהל חברת הפארקי .
מרכז תחבורה עירוני – סוכ ממשרד התחבורה על סכו של כ 4.5מליו  .נדרשת השתתפות
של  15%מצד העירייה ,אנו במו"מ על  , 10%נמצא בשלב מתקד.
רובע האומני – נמצא בהתארגנות לקראת עבודה ,קיי חוזה ותקציב  ,יתחילו בחודש
פברואר.
היכל הספורט – מסמכי מפעל הפיס נחתמו ,בפברואר מר 0נכנס הקבל לעבודה ,הק ,כללי
 16.5מליו  .שלב ראשו  13.5מליו ..
דירקטוריו חכ"ל – יתכנס ב. 05.02.08
ביתי ספר ע זיקה מדעית – קר רש"י באמצעות תור  1.5מליו  .לבית ספר אבישור ,
לאחרונה קבלנו הודעה לתרומה נוספת לבית ספר ע זיקה תיקשורתית ,בית ספר חלמיש.
פריסת מחנות צה"ל בנגב – התקיימה פגישה ע האלו ,ד הראל סג הרמטכ"ל  .החודש יגיע
ראש מנהלת הפרויקט פיני ליברמ .מעבר לפגישות אי כרגע התקדמות .
ערד עיר הזמר העברי – מתקיימי מגעי ע השרה רוחמה אברה ,משרד הנגב והגליל,
ואחרי .הכוונה שבכל חודש יהיה אירוע בנושא זמר עברי בערד ,בנוס ,לאירוע השנתי,
במתכונת המוסיקה הקלסית בכפר בלו.
מינוי דירקטורי מ הציבור לחכ"ל.
בהתא לתקנו המומל 0של משרד הפני :
 – 1/3חברי מועצת העיר – אריה קליינמ ,יצחק שלו ,וגדעו ברלב.
 – 1/3עובדי בכירי בעירייה – מנכ"ל ,גזבר ,מהנדסת.
 – 1/3דירקטורי ציבוריי – נחמיה ב פורת – מנכ"ל מלו לוט י המלח
חיי עומר – תעשיי .
דירקטור נוס ,יאויש בהמש).
אישור של העובדי הבכירי והדירקטורי הציבוריי יהיה בוועדה בהתא לתקנו של
משרד הפני.
מינוי חברי ועדת מילגות – לישיבת המליאה הבאה.
נקבע שכל חברי המועצה יהיו חברי בוועדה בחינה .
פגישות המליאה – כל יו ד' השלישי של כל חודש ,בכפו ,לשינויי שיהיו על דעת חברי
המועצה.

שונות
התקיי דיווח ודיו בנושאי הבאי:
• חברי המליאה ללא ראש העיר ושה חברי ועדת הביקורת יפגשו ע הצוות שהכי תגובות
לדו"ח הביקורת של שנת .2006
• הוגשה תוכנית ביקורת לשנת  2008של מבקר הפני ,חברי ועדת הביקורת רשאי להוסי3 ,
נושאי .כל הנושאי ראויי וחשובי ,אול רצוי להתמקד במספר נושאי עיקריי )ראש
העיר הוציא מכתב בנדו( .
• תב"ר לפיתוח עירוני – יש תב"ר של  1,941מליו  .מיועד לרכישות ולנושאי מיוחדי ולא
לשוט. ,
• מסתיימת בסו ,פברואר  2008ההתקשרות ע היוע 0המשפטי יובל שטנדל.
• עו"ד חיי שימ ,שהוא ב ערד ,נבחר על ידי ועדת בחינה לתפקיד יוע 0המשפטי לעירייה.
• תוכנית אסטרטגית לעיר כולל נושא התדמית .יער) דיו באחת הישיבות הקרובות.
גדעו בר לב
ראש העיר הממונה

