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  דיווח ראש העיר . 1
  

 אי! צור$ לאשר רק במידה וישנ� שינויי� בפרוטוקול יש להעביר . עדכו! בנושא אישור פרוטוקול מליאה  .א
 .מאושר אוטומטית . הרי הועדשוב לחב

ורי�  כרגע הממחלקת החינו$  ו,  יש צור$ לשבח את העוסקי� במלאכה –פתיחת שנת הלימודי�   .ב
 .הורי� ותלמידי� , מכיני� אמנה בנושא אלימות ומשמעת ע� מורי�

 כרגע עמותת הספורט .חסכוני ויעיל צפוי להיות  הניהול המשות( :ס"עמותת הספורט בשילוב המתנ  .ג
 .יכת העמותה לעירונית באישור משרד הפני� בתהלי$ הפ

 קבלנו את ברכתו של  הפרויקט נמצא בתאוצה–הקמת בית ספר למקצועות התעשייה והטכנולוגיה   .ד
של המיועד  שמו . נמצא בתאו� ע� סט( ורטהיימר ,אייל קיידר, כרגע יש לנו פרויקטור.ת"משרד התמ
 ."  צור ערד"בית הספר 

 . פועלי� לשדרוג המקו� כדי שיהיה פתוח לביקור תושבי העיר ובכלל–י המוזיאו! ההיסטורי העירונ  .ה
הקמת שני ,  אביתר חכמו!,המעבר לנגבמינהלת  פגישה ע� מנהל –ל "התקדמות בנושא מגורי צה  .ו

  .תאר וצוות שני בנושא תהליכי� חברתיי� יצוותי� משותפי� האחד הנדסה ומ

ער$ ביקור בבית גלעד ובדיור ,  בא לחזק את ידנו ולדו! בנושאי קשישי� בערד &ביקור השר רפי אית!    .ז
איזור ערד מתאי� מאוד , העלה רעיו! בנושא פרויקט סולרי .  יעזור בתוספת תקציבי� לעיר , מוג! בעיר
  .לפרויקט
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  החלטה
 ) ב רשימה"רצ   (28.09.08י� מיו� רי� שנדונו בועדת הכספ"אישור תב .2

  20086562/' החלטה מס
 .28.09.08רי# שנדונו בועדת הכספי# מיו# "התבאת אישרו פה אחד ממונה המליאת מועצת העיר חברי 

 ).ב"רשימה מצ(
  
  החלטה

 ת ראש העיר לייצג את העירייה מכ והס2007ל לשנת "חות כספיי� מבוקרי� של החכ"הצגת דו.      3
  .   באסיפה הכללית השנתית       

  20086662/' החלטה מס
אישרו פה  2007חות הכספיי# המבוקרי# לשנת "קיבלו לעיונ# את הדוממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  .הסמכת ראש העיר לייצג את העירייה באסיפה הכללית השנתית של החברה אחד 

  
  
   2008הצגת דוח רבעוני שני לשנת .    4

  .  וה! בפני חברי המליאה 28.09.08ה! בועדת הכספי� מהוצג ח "הדו        
  
  . 12.08.08הוצג בפני חבר המליאה פרוטוקול ועדת ההקצאות מיו�    .  5
  

   27.08.08& ו17.08.08 הוצגו בפני חברי המליאה פרוטוקולי� של ועדת ההנחות מהתאריכי�  .6
  

  החלטה

  .לאישור המליאה� וביוב דורש להעביר החלטה על הקמת תאגיד מימשרד הפני�  .7
 מותנה בסכו� של מנהל       . שבע ע� ירוח� ודימונה &לתאגיד מרחבי באראמורה להתחבר        עיריית ערד 

  .התאגידי� במשרד הפני� 
  20086762/' החלטה מס

  .שבע�באראישרו פה אחד הצטרפות לתאגיד מי# וביוב מרחבי ממונה המליאת מועצת העיר חברי 
  .מ בנדו� ויוכנו המסמכי# הכלכליי# והמשפטיי# " לדיו� כאשר יתקד# המוהנושא יובא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  לב�   גדעו� בר                                   

  ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה"       יו            
                                 וראש העיר 

 


