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אישור פרוטוקול ועדת כספי מס'  03לשנת . 2008
מינוי יו"ר וממלא מקו לועדת הנחות.
.3
מינוי חברי לועדת בחינה למינוי גזבר .
.4
דיו" בנושא שדה בריר.
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החלטה
.1
אישור פרוטוקול ממליאה מס'  02מיו 04/03/08
החלטה מס' 6243/2008
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מס'  02מיו" . 04/03/08
החלטה
אישור פרוטוקול ועדת כפסי מס'  03מיו 01/04/08
.2
החלטה מס' 6244/2008
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול ועדת כספי" מס'  03מיו"
. 01/04/08
החלטה
מינוי יו"ר וממלא מקו לועדת הנחות.
.3
החלטה מס' 6245/2008
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את מינוי יו"ר וממלא מקו" לועדת הנחות
מר יצחק שלו" יהיה יו"ר הועדה ומר אריה קליינמ יהיה ממלא מקו" יו"ר הועדה .

החלטה
מינוי חברי לועדת בחינה למינוי גזבר.
.4
החלטה מס' 6246/2008
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את מינוי חברי" לועדת בחינה למינוי גזבר ,
חברי הועדה מר אבי הלר ומר אריה קליינמ .
 .5דיו בנושא שדה בריר

א .התייחסות דברי ראש העיר בדיו" במועצה בנדו" שדה בריר לטענה "מדוע פותחי את
הדיו"" –
לאור מש' הזמ" הרב שחל& מאז הדיו" הקוד –  3שני – חובתנו לבחו" הא חלו
שינויי בנתוני או ישנ נתוני נוספי .כמו ג לצור' הצגת הנושא בועדה המחוזית
יש לגבש דעה בלתי תלויה ,ריצינת ומעמיקה.
ב .התייחסות לטענה "שחברי מועצה שאינ מתגוררי בעיר ,או מתגוררי לתקופה
קצובה ,אינ יכולי להכריע בשאלות לגבי עתיד העיר" –
ההשוואה היא לחברי ועדה לתיכנו" מחוזית או מועצה ארצית וכ" לבתי משפט הנדרשי
להכרעות בנושאי דומי למרות שאינ מתגוררי בישוב נשוא ההחלטה.
ג .תיאור התהלי' )
החלטת ועדה מקומית לתיכנו" ומועצת העיר אינ" רלוונטיות כיו ,מאחר והדיו" הוא
בפני הועדה המחוזית ולא נית" לעצור אותו.
הרלוונטיות היא רק בעצ הצגת העמדה בפני חברי הועדה המחוזית .המש' התהלי' –
א יוחלט על הפקדה )דהיינו אישור( ,יש  60יו להתנגדויות אחרי כ" פתוחה הדר'
לערער לפני המועצה הארצית לתיכנו" ובנייה )כמו בית משפט עליו"(.
-

הנתוני שנסקרו ע"י חברי המועצה
תסקיר ההשפעה על הסביבה
עמדת התושבי במשאל
החלטת הועדה המקומית לתיכנו"  +המועצה מתחילת 2005

-

הלי' שבוצע בחודשי האחרוני
דיו" ע המתנגדי ,כולל סיור בשטח
דיו" ע המפעלי ,כולל סיור בשטח
הוצגה עמדת מוטורולה דרו ,ע"י המנכ"ל
הוזמ" סקר תיירות ע"י העירייה
הוזמ" ע"י העירייה סקר בריאות יחד ע משרד הבריאות

שלבי הדיו" וההחלטה
האינטרס שלי כראש העיר ושל המועצה ,היא טובת העיר ותושביה במיכלול הרחב ,הלוקח
בחשבו" את מצב העיר מהבחינות הכלכליות ואת ההשפעה על התושבי מכל ההיבטי,
הכלכליי ,אורבניי ובריאותיי ,כולל חזו" העיר – ערד עיר ע אוויר ואווירה –
WELLBEING
לאחר ששוקלי" את כל הגורמי" אי לי ספק כי הכ +נוטה לכיוו של אי תמיכה בתוכנית
הכרייה ,ובהתא" הנני מציע לועדה המקומית לתיכנו ולמועצת העיר להביע התנגדות
לתוכנית ולהציג עמדה זו בפני הועדה המחוזית לתיכנו ובניה בישיבתה ב .14.04.08
מר יצחק שלו"  ,חבר מועצת העיר
החלטתי נובעת היו ממספר שיקולי עיקריי:

אחת ,בסיור ע קבוצת המתנגדי נציגת משרד הבריאות הגברת אופרי צופנת דיברה על
התנגדות המשרד לכרייה בשדה בריר תו' שהיא מציינת את הסיבות.
השיקול השני נובע מסקר המומחי ברשות ד"ר מיכה בר חנא שהגישו דוח לעיריית ערד ומסקנות
חד משמעית ,לכ" כל עוד אי" חוות דעת אחרת הסוטרת את הנאמר לעיל ועד כמה שאני מבי" נכו"
להיו אי" כזאת .
החלטתי להתנגד להפעלת המכרה בשדה בריר ולאשרר את החלטת מועצת העיר הקודמת.
קראתי היו בדרכי לערד שמגיע הרקולס ראשו" מבח"א  27מלוד לשדה החדש נבטי ושבקרוב
יגיעו  1000משפחות כולל אנשי קבע לנבטי ,נצבט ליבי היה לקרוא שה ילכו לגור בעומר מיתר
ולהבי ,שהעיר ערד לא מוזכרת בכלל ,ואינה על המפה .
אני מקווה שהחלטתי זו תהיה מפנה לטובה ונחשול להגעת משפחות אנשי קבע ג לערד וביחד
יגרו לפיתוחה ושיגשוגה .
מר אבי הלר  ,חבר מועצה העיר
אני מצטר& למעשה לדברי שראש העיר ציי" אות .אני חושב שהשילוב צרי' להיות בי"
תושבי ,תעשיה ,כלכלה תעסוקה .א אפשר לחבר את כול יחד זה שילוב נכו" טוב ומוצלח
בתנאי שכול הדברי האלו מאפשרי לתושבי להתקיי להתפתח ולקיי אורח חיי של
בצורה נאותה וג בריאה .לכ" אני יכול לומר רק שבקיצור נמר 0אני מצטר& להצעת ההחלטה
שהוצגה כא" שבשלב זה מתנגד לפיתוח המכרה בשדה בריר שהנושא שיוצג בעמדת המועצה
בוועדה המחוזית לתכנו" ולבניי" בישיבתה של הועדה המחוזית ב)  14לחודש.
מר אריה קליינמ ,חבר מועצת העיר
מחמ את הלב לראות שהתושבי כא" מעורבי .היו סיורי ע המפעלי והיו סיורי ע
התושבי .
רוצה להגיד שלושה דברי ,היכרתי את ערד הרבה שני ובעבר שהיינו רוצי להעביר
השתלמויות היינו באי לבתי המלו" ומשרייני מראש שיהיה לעובדי שלנו איפה לגור  ,אנחנו
ג טיפלנו הרבה בילדי שגרי בערד דאגנו להשכלה כמעט על חשבו" החברות וג להשכלה
בלימודי האוניברסיטה ,היה מצב שלקראת פסטיבל ערד החברי שמשרתי איתי במילואי היו
פוני שולשה עד ארבע חודשי לפני שנשיג לה כרטיסי וחדרי והייתה מלחמה על כל חדר
וכרטיסי .עברו מספר שני והגיענו לכא" ולדאבוננו הרב מה שאנו רואי ומה ששומעי בחו0
כמו מלו" מפואר שהיינו מגיעי אילו ותראו מה קורה איתו .ערד הייתה פנינת הנגב ואחת
הפנינות של מדינת ישראל .
אבל מה שאנחנו שומעי בחו 0מכל האנשי שרכשו כרטיסי וחברי מהפסטיבל שומעי
שלושה דברי על מלחמת העול שהיתה פה בי" הנבחרי בעירייה ומה שקורה ע השכני שלנו
מסביב ומשתלטי על כל חלקה פנויה ושומעי שכל משרוצה לגור בערד מסכ" את הבריאות שלו
החיי שלו והילדי שלו ,שבעבר תמיד אמרו בערד האוויר הכי טוב האוויר הכי נקי איכות
החיי בערד הכי טובה בערד האנשי הכי טובי.
את הדברי האלה חייבי לקחת בחשבו" ,בגלל שחלק מהתדמית בערד יוצא מכל מה שמדברי
ג פה הש של ערד שהיה פנינה ,מטרתנו להחזיר זאת ביחד ע כול זאת הפנינה של מדינת
ישראל.
א נמשי' להגיד בכל מקו שאזור התעשיה לא נראה טוב א אנחנו נמשי' להגיד שהשכני
שלנו מהסביבה משתלטי על כל חלקה טובה ,אז תביאו לי ב" אד אחד בר דעת שאהב את
העיר שירצה לעבור לגור בעיר הזאת ,לכ" אחד מהדברי שאנחנו צריכי לעשות זה הסברה.
לאחר הדברי האלו עמדתי היא נמנע .א הייתי יודע שהקול שלי היה הקובע הייתי מצטר&
להחלטה להתנגד.

החלטה
 .5דיו בנושא שדה בריר .
החלטה מס' 6247/2008
מועצת העיר מחליטה להתנגד לתוכנית הכרייה של הפוספטי" בשדה בריר.
בעד
גדעו ברלב
אבי הלר
יצחק שלו"

נגד


נמנע
אריה קליינמ

ראש העיר הקריא לפרוטוקול
"אילו ניסיתי לקרא או להקשיב
לכל ההתקפות עלי וא& להשיב עליה",
לא הייתי מספיק לעסוק בשו דבר אחר.
אני פועל לפי מיטב שיקולי ובדעתי
להמשי' בכ' עד לאחרית.
א יוכח בסופו של דבר כי צדקתי
הרי כל שנאמר נגדי יהיה שווה כקליפת השו,
א' א יסתבר שטעיתי ג עשרה מלאכי אשר
ישבעו כי הצדק היה איתי לא יהיה בכוח לשנות דבר"
א .לינקול"
ראש העיר גינה את ההשמצות שהגיעו אליו בנושא שדה בריר והוסי& ,שנעשית עשייה לרווחת
התושבי לכוו" מפנה טוב יותר ובעזרת הנהלת עובדי העירייה ותושבי העיר ביחד נגרו למפנה
גדול בעיר.

גדעו" בר)לב
ראש העיר
ויו"ר המועצה הממונה

