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  החלטה

  02/07/08מיו�  06' אישור פרוטוקול ממליאה מס .1
  20085662/' החלטה מס

  .02/07/08מיו" , 06'פרוטוקול מליאה מסאת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
 
  דיווח ראש העיר . 2
  

 לתיכו& ולחטיבת ח" מלש1.1 בתקציב הקרוב תינת& תוספת של :תגבור החינו' בעירלהקצבות מיוחדות   .א
כדי להגביר להעמיק , יקטי� מיוחדי� התקציב מיועד להקטנת מספר התלמידי� בכיתות ולפרו.הביניי�

הנושא הועלה בועדת הכספי� האחרונה ואושרה תוספת הסכו�  .ולחזק הלימוד מעבר ללימוד הפורמלי
  .לתקציב השנה הבאה
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מגעי� מתקדמי� ע� גורמי� ממשלתיי� וע� מתקיימי� –ל "בעני& שכונת מגורי� להשכרה לאנשי צה  .ב

משרד השיכו& ,מקד� את הפרויקט בתמיכת משרדי הביטחו&אשר , ל לנגב "בר צהראש המנהלת למע
  .עדיי& יש צור' באישור של משרד האוצר .משרד לפיתוח הנגב והגליל וה והבינוי

משרד הבריאות בקש להשהות ההחלטה לפני כשבועיי� דיו& בוועדה המחוזית ב –נושא שדה בריר ב  .ג
 . בנושא הבריאותי לשנה עד להשגת חוות דעת בלתי תלויה

  .כל התקדמות תדווח, אבי ישראלי' ל משרד הבריאות פרופ"ראש העיר הוסי, שהוא עומד בקשר ע� מנכ

הסכימו  דימונה וירוח� .הנושא בבחינה א' אנו מחויבי� להצטר, לתאגיד לפי חוק–תאגיד מי� וביוב   .ד
הנושא .  בדיוני� מול מנהל המי� במשרד הפני� ראש העיר העלה הסתייגויות .ש"להצטר, לתאגיד ב

  .לאחר שיבחנו כל ההיבטי� יועלה לדיו& במועצה 

 .ת וממר סט, ורטהיימר"יש הסכמה ומימו& ממשרד התמ.  נמצא בתהלי' הקמה –בית ספר לתעשייה   .ה
המתחילה ת הלימודי� הבאה  הפרויקט מיועד להתחיל בשנ.ית הספר אלו& בית הספר יהיה במבנה ב

  . 2009בספטמבר 

 ,ת" משרדי התיירות ומשרד התמע� הנושא מקוד� ".יפית"במרכז קליטה ימוק�  –בית ספר למלונאות   .ו
יישאר בניהולה שמרכז הקליטה  , בעלי המבנה, היהודית ע� הסוכנותמתקדמי� מגעי� מתקיימי� 

  . למלונאותממגמת טבחותוישוכנו בו פרויקטי� שוני� וכ& יורחב 
  .ועוזר ראש העיר) בהתנדבות(ל מלו& לוט "מובילי� את הפרויקט מנכ

 
  החלטה

  לית"אישור חוזה מנכ.      3
  20085762/' החלטה מס

  .לית "חוזה המנכאת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  
  

  החלטה

  בהמש' לדיו& ועדת הכספי�י� "תבראישור   .4
  20086258/' החלטה מס

  �17/08/08מהועדת הכספי" שנידונו ברי" "אישרו פה אחד את התבממונה המליאת מועצת העיר י חבר
  

  החלטה

  ., טלתקציב השו*  מיליו& 4אישור הלוואה על ס'  .5
  0082/6259' החלטה מס

  . טלתקציב השו-  מליו� 4אישרו פה אחד את הלוואה על ס� ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  

  החלטה

  .ועדת מכרזי� לגזבר � לנציגייאישור  .6
  0082/6260' החלטה מס

מינויי" של אס  לוי ויצחק שלו" לחברי ועדת את אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  .רזי" לגזבר מכ
  
  

  החלטה

  .אישור אנשי ועדת מכרזי� לוטרינר .7
  0082/6261' החלטה מס

 של אס  לוי ויצחק שלו" לחברי ועדת אישרו פה אחד את מינויי"ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  .מכרזי" לוטרינר
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  החלטה
  אישור פרוטוקולי� ועדת הקצאות  .8

  20086263/' החלטה מס
 �ומ 13/07/08 �מות עדת הקצאשל פרוטוקולי" והאישרו פה אחד את ממונה המליאת מועצת העיר חברי 

29/07/08.   
  

  החלטה

  ארנונה בנושא הנחות לנכי�אישור תיקו& צו .9
  20086264/' החלטה מס

  .אישרו פה אחד את תיקו� צו ארנונה בנושא הנחות לנכי" ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  
  
  

  השלמות בדווח ראש העיר
  

על ,שעסקו בנושאי התקציבי� המיוחדי� ,העירייה עובדי  ראש העיר ביקש להודות לכל / י� "התברבנושא 
ראוי לציי& כי מדובר בסכומי� . שפורטו בתחילת הישיבה בות להשגת הכספי� לפרויקטי� תרומת� במעור

  . אשר יגרמו לשינוי ותנופה בעיר ,של מיליוני� רבי� 
  
  
  
  
  
  
  לב�   גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
      וראש העיר                            

 


