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 .2007ח הממונה על תלונות הציבור לשנת "דיו� בדו .4
 .אישור הסכמי שכר בכירי� .5
 .)גלעדבית (למע� הקשיש בערד  הח לעמות" אלש250ערבות בס'  .6
 .דיווח ראש העיר .7
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 החלטה
 . 30/01/08 מיו� 01' אישור פרוטוקול  ממליאה  מס .1

  :20087623/' החלטה מס
  .30/01/08מיו#  01' מסמליאה פרוטוקול ממונה אישרה פה אחד את המליאת מועצת העיר 

  
 

 החלטה
 04/03/08 מיו� 2008 לשנת 2' אישור פרוטוקול ועדת כספי� מס .2

  :2008/8623' סהחלטה מ
   .04/03/08 מיו# 2' ממונה אישרה פה אחד את פרוטוקול ועדת כספי# מסהמליאת מועצת העיר 

  

   2006 לשנת ח מפורט של מבקר משרד הפני�"דיו� בדו .3
 נת� שתי .נת� הסבר על עריכת הדוח והתייחס לתיקו� הליקויי�ר ועדת הביקורת "יו, אבי הלר

  .רי� "ב אחרי חופשות וטיפול בתבמעק, י הועדה"דוגמאות שנבדקו ע
  .יצא פרוטוקול מסכ� 
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 2007ונה על תלונות הציבור לשנת ח הממ"דיו� בדו.   4
מבקר העירייה והממונה על תלונות , שמעו� באריח "רו .הדוח  הועבר לחברי המליאה לעיו�

שנה שבה הייתה , במספר הפניות  הייתה ירידה 2007שנת ב .נת� סקירה קצרה בנושא, הציבור
  .החלפה של הנהלה 

ובעידוד לשיתו, פעולה כדי לקבל כמה  בתאו� ע� רוב המחלקות נעשית טיפול בפניות הדר' 
  .שיותר אינפורמציה מדויקת 

הנדסה ותברואה ובתקופת הקי- ג� , צוי� שעיקר תלונות התושבי� ה� למחלקות גביה
  .מחלקת הגינו�

  .ח שמעו� בארי  ודר' טיפולו ראויי� להערכה רבה"� שהדוח שהכי� רוראש העיר  בקש לציי
  
    החלטה
  אישור הסכמי שכר בכירי� .5

   :ענת רובינשטיי� הציגה את עקרי הדברי�
  שנבחרו דר' ועדות בחינה ומחויבי�  אישור משרד הפני� , שלושה חוזי� נגזרת בכירי�

                    , שנת עבודה ראשונה01/03/08 � משכר בכירי� מ35% –אורטל לוי , דוברת העירייה.  1
  .שנת ניסיו� 

 5%עדכו� של . �01/02/08 משכר בכירי� מ35% – -דנה כ, ד במחלקה המשפטית"עו .2
  . שני� 3במש' 

  לשנה 5%עדכו� של  .01/03/08 � משכר בכירי� מ60% –ד חיי� שימ� "עו, יוע- משפטי  .3
  .שנת ניסיו�     �  שנת עבודה ראשונה. שני� 5במש' 

  
  :20086239/' החלטה מס

  .בכירי#המליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד את הסכמי שכר 
  
  

  החלטה
 )בית גלעד(לעמותה למע� הקשיש בערד ח " אלש250ערבות בס'     . 6
  .לתת סקירה קצרה על פועלה של העמותהל "מהמנכקש יבראש העיר     

,             המזו� מגיע מספק חיצוני,העמותה מספקת ארוחות בוקר וצהריי� לקשישי�:ל "המנכ
לאחרונה נבנה מתרומות מטבח תעשייתי מלא שיוכל לתת מענה לארוחות הקשישי� ללא     

  .צור' בהתקשרות ע� קבל� והורדת עלויות משמעותית
  . בערבות העירייההעמותה להלוואהנכו� להיו� ישנו חוב גדול לספק ועל כ� בקשת 

 הוסי, שבקר במקו� והתרש� מאוד לטובה מהניקיו� והסדר במקו� ובנוס, עדכ�     ראש העיר 
  .בעמותה היא בגובה הערבות שה� מבקשי�השנתית שתמיכת העירייה 

  .לפיו נית� לתת הערבות , יש חוות דעת בנידו� של היוע- המשפטי  
  

  :20086240/' החלטה מס
ח להלוואה " אלש250הממונה אישרה פה אחד את  מת� ערבות בס� מליאת מועצת העיר 

  .שתיקח העמותה למע� הקשיש בערד 
  
  
  

  : דיווח ראש העיר ושונות 87+

 . ענת רובנשטיי� נתנה תקציר קצר בנושא– האמנה לזכויות הנשי� •
  .שש רשויות חתמו על האמנה אנחנו הרשות השביעית,  טק�יוזמה של נשות היי

  .לית משרד לפיתוח הנגב והגליל בערד"אורלי יחזקאל מנכ' גבסיכו� ביקור  •
אישור פורמלי לנושא , מיתוג העיר מחדש,  מענק לטובת פרויקט מרכז מסחרי –יישו� מהביקור 

  .ס"ס, פרויקטי� חברתיי� דר' המתנ� ובנו"מיז

  .03/04/08דחיית ביקור הנשיא לתארי'  •

בנושא אפשרות הקמת פארק תעשייתי  09/03/08בתארי' ביקור של מר סט, ורטהיימר בערד  •
 .בעיר
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לי משרד " הפגישה תהייה בסו, החודש ע� מנכ–י אנשי קבע בערד "פגישה בנושא אכלוס שכונה ע •
 .ל ומשרד הביטחו�"השיכו� והמשרד לפיתוח הנגב והגליל וע� דרגי� בכירי� בצה

תנועת  שלא יוכל לעמוד בעומס 31 התנגדות למחצבות נוספות בדרגות ג� בהקשר לכביש •
 .המשאיות

וביצוע  כיכר כניסה לעיר תכנו� פרטני :צ החדשה"ל מע"מנכ, ניצר'ויזסיכו� ביקורו של מר אלכס  •
 .31כביש תכנו� וקידו� מיידי 

 .ראש העיר הגיש השגות על ההמלצות. זיכוי מס בערדהקטנת  –ועדת סופר  •

 חברי המועצה בחנו את הנושא בשטח ע� .17/03/08 דיו� בוועדה המחוזית ב–שדה בריר  •
ובהמתנה לתגובת , בבחינהנמצא תזכיר משרד הבריאות בנושא , המפעלי� ונציגי המתנגדי�

 .המפעלי�
 . חבר המליאה אריה קליינמ�כלכלי בניהול  מתקיי� פורו� 26/03/08בתארי'  •

  .הט העיריי" קב, מינוי של ראוב� דדוש–נציג באיגוד ערי� לכיבוי אש  •

ישיבה שתתקיי� בשבוע הבא  הנושא ידו� ב.טחו� ושמירה בעירי בנושא חיזוק הב–היטל שמירה  •
יבדק הצור' לתק� .  כולל תחשיב והמלצות, בפני המליאהויובא , טחו� פני�יל משרד לב"ע� מנכ
 . חוק עזר

ועד  �30/04/08לאחר פרישתו של הגזבר ב, דורית חורב' גב, מת� זכות חתימה לסגנית הגזבר •
 .לבחירת גזבר במקומו 

 
 החלטה

 01/05/08 � סגנית גזבר העירייה מ, מת� זכות חתימה לדורית חורב •

  :20086241/' החלטה מס
סגנית גזבר , מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד את  מת� זכות החתימה לדורית חורב

�העירייה מ 01/05/08.  
 
  
  
  
  
  
  
  

          גדעו� בר לב              
  ראש העיר הממונה                                                             

  


