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  לשכת ראש העיר
  
  

  05הממונה מספר פרוטוקול מליאת מועצת העיר תיקו� ל
  08.01.06שהתקיימה בתארי� 

  
  הממונהר המועצה "ויוראש העיר ,  לב�מר גדעו� בר    :משתתפי�

  חבר הוועדה הממונה, איציק שלו!מר      
  חבר הוועדה הממונה, אריה קליימ�מר                 

  הוועדה הממונהחבר ,   מר איל� עמר
   חבר הוועדה הממונה,   מר אס# לוי

  
  גזבר העירייהמ "מ, דורית חורב '              גב :נוכחי�
  היוע& המשפטי , חיי! שימ�ד "עו    
  עוזר ראש העיר, ר� צדיקריו    
  דוברת העירייה, אורטל לוי' גב    

  
  ל העירייה"מנכ, מר אריאל הירט    :נעדר

  רייה מבקר העי, מר שמעו� בארי    
  

  מנהלת לשכת ראש העיר, אורית עמר: רשמה פרוטוקול
      

  :על סדר היו!
 14/05/08 מיו� 04' אישור פרוטוקול ממליאה מס .1
   .2008 לשנת 05' אישור פרוטוקול ועדת כספי� מס .2

 .איגוד ערי� לכבאותאס% לוי כנציג העיר במינוי  .3
 איוש ועדות  .4
 .שונות  .5

  
  

  החלטה

 14/05/08 מיו� 04' אישור פרוטוקול ממליאה מס .1
  20085062/' החלטה מס

  
  .14/05/08מיו! , 04'הפרוטוקול ממליאה מסממונה אישרה את המליאת מועצת העיר חברי 
  נמנע  נגד    בעד
  

  )14/05/08לא נכח בישיבת מועצת העיר בתארי� (אס# לוי    �  לב�גדעו� בר
  איל� עמר 

  יצחק שלו! 
  אריה קליינמ� 

  
  החלטה

 01/06/08 מיו� 05' � מסספית כאישור פרוטוקול ועד .2
  20086251/' החלטה מס

   .01/06/08 מיו! 05' חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את פרוטוקול ועדת כספי! מס
    
  החלטה

 .אס% לוי כנציג העיר באיגוד ערי� לכבאותמינוי  .3
  20086252/' החלטה מס

  .אס# לוי כנציג העיר באיגוד ערי! לכבאות ינוי את מחברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד 
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  .איוש וועדות  .4
מרגלית ' מר אבי הלר והגב, שינוי הרכבי ועדות לאחר החלפת� של חברי מועצת העיר הממונה

  .אשכנזי  ע� מר איל' עמר ומר אס% לוי
  
  עדת בניי� ערי! וו

  .יכהנו  מר איל' עמר ומר אס% לוי , גלית אשכנזי מר' במקו� מר אבי הלר וגב
  
  עדת כספי! וו

  .אס% לוי ומר  איל' עמר  מר יכהנו , מרגלית אשכנזי' ר וגבבמקו� מר אבי הל
  .ר הועדה "מר איל' עמר יהיה יו

  
  עדת בטחו� וו

  .ר איל' עמרומ מר אס% לוי  נו יכה, מרגלית אשכנזי' במקו� מר אבי הלר וגב
  .ר הועדה" יהיה יומר אס% לוי

  
  עדת מכרזי!וו

  .ר הוועדה "מר אריה קליימ' יכה' כיו. במקו� מר אבי הלר יכה' מר אס% לוי 
  
  עדת ביקורת וו

  .ר הוועדה"במקו� מר אבי הלר יכה' מר איל' עמר כיו
  
  עדת הנחות וו

  .ר הוועדה"במקו� מר אבי הלר יכה' מר אס% לוי ומר יצחק שלו� יכה' כיו
  
  ו! מעמד הילד עדה לקידוו

  .יכהנו  מר איל' עמר ומר אס% לוי , מרגלית אשכנזי ' במקו� מר אבי הלר וגב
  
  עדה לקליטה ועליה וו

  .יכהנו  מר איל' עמר ומר אס% לוי , מרגלית אשכנזי ' במקו� מר אבי הלר וגב
  

  וועדת חינו� 
   . יכהנו  מר איל' עמר ומר אס% לוי, מרגלית אשכנזי' במקו� מר אבי הלר וגב

  .ר הועדה " יהיה יולב �גדעו' ברמר 
  

   לבחירת עובדי! בכירי! וועדת מכרזי! 
  .יכהנו  מר איל' עמר ומר אס% לוי , מרגלית אשכנזי ' במקו� מר אבי הלר וגב

  
  ועדה לאיכות הסביבה 
  .ר איל' עמרממר אס% לוי  ויכהנו , מרגלית אשכנזי' במקו� מר אבי הלר וגב

  .ר הועדה "מר אס% לוי יהיה יו
 

  וועדה למאבק בנגע הסמי!
  .מר יצחק שלו�מר אריה קליינמ' ו, מר איל' עמר, מר אס% לוייהיו חברי הועדה 

  .ר הועדה "מר אס% לוי יכה' כיו
  

  20086253/' החלטה מס
  . איוש הועדות חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את 
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  שונות  .5
  
 .לידיעההובא   –  14.05.08ועדת הנחות מיו�  פרוטוקול .   א
  .לידיעההובא   – 14.05.08  פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור מיו� ועדת פרוטוקול .    ב

  דורית ' את הגב למנות ציעמ, של העירייה היוע+ המשפטי , ד חיי� שימ'"עו  .ג
 .לכניסתו של גזבר לתפקידד ארנונה עת מנהלחורב ל

  20086254/' החלטה מס
  ,  למנהלת הארנונהחורבדורית '  מנויה של גבחברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את 

  .עד כניסתו של גזבר לתפקיד
  
   

  דיווח ראש העיר 

ליסה א' עדה המחוזית אצל מתכננת הועדה הגבוו ישיבה בה היית25.05.08  בתארי, �  31כביש  .1
 .צ החדשה"מעוי המתכנני�  "הוצג תסריט ע, סיבר

ובהתא� לכ, יערכו החומר הועבר למשרד איכות הסביבה להמלצות והמחוז אישרה מתכננת 
  .סקרי�

  .המטרה לסיי� עד סו% חודש אוגוסט כדי שיכנס לוועדה המחוזית בחודש ספטמבר השנה
משרד התחבורה על ל "וממנכבאוצר  שכרגע יש הבטחות מהממונה על התקציב ,ראש העיר עדכ'

   .2009/10תקציב ביצוע הכביש לשני� 

 ראש העיר עדכ' שנמצא בשלבי תכנו' ובתאו� ע� משרד – הכיכר ליד מלו' ענבר –פרויקט נוס%  .2
  .התחבורה 

לזכרה ש  מוקד12/06/08�14/06/08 הראשו' יחל בתאריכי� . יוצאי� לדר,, סופי שבוע מוזיקאלי� .3
 ל נעמי שמר "ינה זשל הזמרת והמלח

 .ממשיכי� במתכונת מצומצמת.  �17/07/08  15/07/08מיני פסטיבל ערד בתאריכי�  .4
  בפרויקט זה מעורבי� :ל בנגב"במסגרת העברת יחידות צה, פרויקט תוכנית בניית מגורי� להשכרה .5

מצא כרגע .  משרד הבינוי והשיכו' ומשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד האוצר, משרד הבטחו'
  .בדיוני� 

  

מציע לשלוח ברכה בעיתונות לסופר עמוס עוז על קבלת , חבר המועצה הממונה, מר אריה קליינמ' �
  .לש� כבוד מאוניברסיטת ב' גוריו'ר "תואר ד

 בנושא שדה בריר בכנסת �03.06.08ה' מבקש לישיבה ביו� ג,  חבר המועצה הממונה, מר  אס% לוי �
 .תהיה נוכחות שלנו ש�  ראש העיר מסר ש.עירייהמהלשלוח נציג 

  .ע לזמ' את אנשי נבטי� לחגיגות הזמר בערדציה, חבר המועצה הממונה, מר איל' עמר �
  
  
  
  

  לב�גדעו' בר                           
  

  ראש העיר                       
  ה הממונהצר המוע"ויו              

  
  
  
  

                 


