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  לשכת ראש העיר
  
  

  2008לשנת  40מספר מליאת מועצת העיר הממונה פרוטוקול 
 14.05.08התקיימה בתארי� ש

  
  ראש העיר הממונה,  לב�מר גדעו� בר    :משתתפי�

  חבר הוועדה הממונה, מר אבי הלר    
  חבר הוועדה הממונה,  שלו"יצחקמר     
  החבר הוועדה הממונ, מ�ניאריה קלימר                

  חבר הוועדה  הממונה , מר איל� עמר 
  

  ל העירייה"מנכ, מר אריאל הירט               :נוכחי�
  מ גזבר העירייה"מ, דורית חורב' גב    
  מבקר העירייה, מר שמעו� בארי    
  דוברת העירייה, אורטל לוי' גב    
  היוע& המשפטי של העירייה , חיי" שימ�ד "עו    
    
  שכת ראש העירל, אורית עמר: פרוטוקולהרשמה 

        
  :על סדר היו"

  .01.04.08מיו�  שלא מ� המניי� ומליאה,  03' מס ממליאה  י�  פרוטוקולאישור .1
  .2008 לשנת 4' ישור פרוטוקול ועדת כספי� מסא .2
 .דיווח ראש העיר .3
 .מר איל� עמר כחבר ועדת המכרזי�מינוי  .4
 )ב מסמ'"רצ(עוזר ראש העיר , אישור חוזה העסקה של ר� צדיקריו .5
 )ב מסמ'"רצ(מנהלת משאבי אנוש , אישור חוזה העסקה של אורנה ב� יהודה .6
 .שונות .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  ההחלט
 . 01.04.08 מיו� שלא מ� המניי� הומליא,  03' מס ממליאה  י� אישור פרוטוקול .1

  :20084862/' החלטה מס
 שלא מ� מליאהו, 03'מליאה מסמ י"פרוטוקולהממונה אישרה את המליאת מועצת העיר חברי 

  .01.04.08המניי� מיו" 
  נמנע  נגד     בעד

  
  )01.04.08ועצת העיר בתארי� לא נכח בישיבת מ(  איל� עמר  �   לב�גדעו� בר
  אבי הלר

  יצחק שלו" 
 �  אריה קליינמ

  
  2008 לשנת 4'  אישור פרוטוקול ועדת כספי� מס   .2      

  .             נדחה מאחר ולא התקיימה הועדה 
  

  ראש העיר הוריד מסדר היו� את סעי+ הדיווח  .3
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 . מינוי מר איל� עמר כחבר ועדת המכרזי� .4
  :20086249/' החלטה מס

  .מינוי מר איל� עמר כחבר ועדת המכרזי"את פה אחד ממונה אישרה המליאת מועצת העיר 
  
  

  .לב�גדעו� בר, י ראש העיר" הורדו מסדר היו� ע6 �  ו5סעיפי� 
  
  

 שונות  .7
  

 .לידיעההובא   –  30.01.08ועדת הנחות מיו�  פרוטוקול 

 .לידיעההובא   – 03.04.08 מיו� ועדת הנחות פרוטוקול 

  
  

  :דיו� בנושא 
  כסי+ באזור צומת תל ערד בש� חדש חרדי  ישוב החלטת ממשלה להקי�

  
 ממשרד ורכלית סופיה אלדי לאדרבכתת המ טיוטאת לב העלה הנושא לדיו� �גדעו� בר, ראש העיר

�ר "טיי� לנושא בעירייה ובנוס+ חוות דעת של דהמכתב יופ. לכל הגורמי� הרלוונ ,הבינוי והשיכו
 תכנוני� �והיבטיהמצור+ למכתב המעלה נקודות מקצועיות , לתכנו� ערי�ת מומחי, בתיה רודד

  .ונימוקי� מדוע יש להתנגד להקמת היישוב כסי+ באזור תל ערד
  

  .התייחס להשפעות של האוכלוסיות הצפויות על האזור , חבר הועדה הממונה –אבי הלר 
מבקש שלא לעשות קישור בי� הישוב החרדי לבדואי בכלל ,  חבר הועדה הממונה–איל� עמר 
  .במכתב 

 �מבקש להוסי+ מכותבי� נוספי� כמו משרד התיירות ,  חבר הועדה הממונה–אריה קליינמ
  .מ "והאוצר ומשרד רוה

  
  

+ באזור צומת כסי התנגדות להקמת הישוב –ראש העיר מעלה את הנושא להצבעה ,  לב�גדעו� בר
  .ערד� תל

  :20086250/' החלטה מס
ישוב כסי. באזור ההחלטה להתנגד להקמת האת פה אחד ממונה אישרה המליאת מועצת העיר 

  . ערד�צומת תל
  
  
  
  
  
  

          גדעו� בר לב              
  ראש העיר הממונה                                                             
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