
 1 

 

 "ח/כסלו/תש"עכ          

          15/12/2009 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל    

 

 

 .13.12.2009מיום ראשון  15ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 ירסגן ראש הע - מר יהושע אמסלם  

 חברת מועצה - גב' מירי בן יקר זגורי  

 חבר מועצה - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצה - מר אבנר מוסאי  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין נוכחים:

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 

 סדר היום

 

- 31.12.2007אישור דו"חות כספיים שנתיים הקרן לפיתוח דימונה לתאריכים  .1

 31.12.2008. 

 

אנו מביאים את הדו"חות הכספיים של הקפ"ד לעיון ודיון משום מר מאיר כהן: 

 שהקפ"ד הינה עמותה קשורה והשקיפות הינה מלאה.   

לאחרונה קיבלנו אישור עקרוני להפעיל את השמירה הקהילתית   

 כל זאת משום שההפעלה של השמירה הקהילתית ,ברחבי העיר   

 את הפרויקט ודרך הקפ"ד השכר יקרת ידרך חברת כ"א הייתה מ   

 השמירה  .שניתן לעובדים יהיה גבוה יותר וזכויותיהם ישמרו   

 .תכלול סיורים ברחבי העיר מצלמות בצירים מרכזיים ומבני ציבור   

 ?ישנן הערות או הארות לדו"חות הכספיים של הקפ"ד   

  



 2 

 

 ן לפיתוחמי בעד אישור הדו"חות הכספיים שנתיים של הקר מר מאיר כהן: 

 .31.12.2008 –ו  31.12.2007דימונה לתאריכים    

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים דו"חות כספיים שנתיים של הקרן לפיתוח - 64החלטה מס'  

 .31.12.2008 –ו  31.12.2007דימונה לתאריכים     

 

 

 .9.12.2009פרטיכל ועדת כספים מתאריך  .2

 

 דנו  9.12.2009ם מתאריך בישיבת ועדת הכספי מר אלי ברונשטיין: 

 2009דו"חות הרבעוניים של העירייה לשנת ב    

 . 3ורבעון  2רבעון     

 כמו כן הוחלט לגבי פרסום גאייה שהחברה תחויב    

 שלטים 10-לאור המצב, וה 20שלטים במקום  10 –ב     

 הנותרים יצאו במכרז חדש.    

 ישנן הערות או הארות?    

 

 .9.12.2009בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום רביעי  מי מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאושר. 9.12.2009פרוטוקול ועדת כספים מתאריך  - 65החלטה מס'  

 

 

 .2009לשנת התקציב  8.12.2009פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .3

 

 כפי שידוע לכולם ועדת התמיכות מורכבת מפקידים בכירים  מר מאיר כהן: 

 21סטטוטורים ללא מעורבות של פוליטיקאים, הוגשו לועדה    

 בקשות לתמיכה על ידי עמותות שונות שרובן עוסקות בפעילות   

 דתית וחלקן בתחומים חברתיים. הסכום שמתוקצב לתמיכות    

 מפקח ועדת התמיכות יבצע ₪ .  900,000בעמותות הנ"ל הינו    

 לאחר בדיקתו ואישורו בדיקת פעילות בעמותות השונות ורק    

 על ידי 2009תקציב  עד לאישור, התמיכה תועבר על ידי הגזבר   

 תועברכל הקצבה  מסך ההקצבות. 77%יעברו משרד הפנים   

 באופן יחסי.  

 

 אני יכול להגיד בוודאות שהתמיכות לאברכים אינן מגיעות ליעדן, מר ניסים פרץ: 

 ברות לאברכים שאינםכן לא יעלה על הדעת שתמיכות מוע כמו   

 ?בני דימונה . מעוניין לדעת מי זאת עמותת מגן דוד   

 



 3 

 

 

 

 עמותת מגן דוד הינה עמותה העוסקת במתן שיעורי תורה. מר שוקי קליין: 

 הועדה בחנה בהתאם לקריטריונים אחידים את הבקשות    

 שהקריטריון העיקרי היה מספר שעות הפעילות של העמותה,   

 שבה גם בהוצאות הכרוכות בפעילות העמותה ומצבההועדה התח   

 קבעו על ידי חברי מועצתנהתקציבי של כל עמותה. הקריטריונים    

 בשנה  ניתנים לשינוי או תיקון על ידי מועצת העירהעיר והם    

 הבאה.   

 

 המדרשה לתרבות יהודית ומגן דוד רשומות באותו מקום. מר אברהם באשטקאר: 

 

 המדרשה לתרבות יהודית הינה עמותה העוסקת בהעמקת החינוך מר שוקי קליין: 

 היהודי ציוני בבתי הספר, עמותת מגן דוד עוסקת במתן שיעורי    

 תורה.    

 

אני מחזק את חברי ועדת התמיכות בהחלטות ואני מקווה שראשי מר מאיר כהן: 

 פותהעמותות אכן פועלות על פי הצהרותיהם ומגלים שקי   

. איני מטיל דופי בהתנהגותם של הרבנים ואיני מתכוון תמקסימאלי   

מראש להאשים אף אחד . יש מפקח של התמיכות והוא יבצע את   

 עבודתו ואנו נפעל בהתאם להמלצותיו.   

 

 

 מיום  2009מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות לשנת  מר מאיר כהן: 

   8.12.2209? 

 

 13 –בעד  

 1 –נגד  

 

–2009לשנת  8.12.2009פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  - 66החלטה מס'  

 מאושר.    

 

 .2009אישור חוק עזר לדימונה )העמדת רכב וחנייתו( התש"ע  .4

 

 מדובר בעדכון חוקי העזר כנדרש . יש הערות או הארות? מר מאיר כהן: 

 

 ? 2009יתו(מי בעד אישור חוק עזר לדימונה )העמדת רכב וחני מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים חוקי עזר לדימונה )העמדת רכב וחנייתו( - 67החלטה מס'  

 . 2009התש"ע     
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 אישור חברי דירקטוריון )הועד( הקרן לפיתוח דימונה. .5

 

 להלן חברי הדירקטוריון הקרן לפיתוח דימונה: מר מאיר כהן : 

 

 מ"מ ראש העיר  -  מר אלי ברונשטיין 

 סגן ראש העיר -  יהושע אמסלםמר  

 חבר מועצת העיר -  מר אברהם באשטקאר 

 עובד עירייה -   מר שמעון מזוז 

 עובדת עירייה -  גב' רחל אברמוב 

 נציגת ציבור -  אלפסיגב' צילה  

 נציג ציבור - מר אילייה קיטיאגורדצקי 

 

 דימונה?מי בעד אישור הרשימה של דירקטוריון הקרן לפיתוח  מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים את חברי הדירקטוריון )הועד( של הקרן  - 68החלטה מס'  

 לפיתוח דימונה.    

 מ"מ ראש העיר -  מר אלי ברונשטיין    

 סגן ראש העיר -  מר יהושע אמסלם

 חבר מועצת העיר -  מר אברהם באשטקאר    

 עובד עירייה -  מר שמעון מזוז

 עובדת עירייה -  גב' רחל אברמוב    

 נציגת ציבור -  ' צילה אלפסיגב

 נציג ציבור - מר אילייה קיטיאגורדצקי    

 

 

 אישור חברי דירקטוריון איגוד המים האזורי מי דרום בע"מ. .6

 

 להלן נציגי דימונה בדירקטוריון מי דרום בע"מ. מר מאיר כהן: 

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין   

  עובד עירייה -  מר דוד לוי   

 נציגת ציבור - גב' גלינה שיפרן   

 נציג ציבור - עו"ד אלדד אופק   

 מי בעד? 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים את נציגי דימונה בדירקטוריון מי דרום בע"מ. - 69החלטה מס'  

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין       

 עובד עירייה -  מר דוד לוי                

 נציגת ציבור - ב' גלינה שיפרןג       

 נציג ציבור - עו"ד אלדד אופק        
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 רשימת תבר"ים. .7

 

 מר מאיר כהן: להלן רשימת תבר"ים. 

 

  פנים – 148.000 בטיחות במוסדות חינוך בעיר ובניין העירייה - 166 

 פנים – 100,000     חוקי עזר - 167 

 

 ה ג ד ל ה  

 

 פיס – 206.687    מהמועדון פיס בשיק - 124 

 

 שינוי  
 

 פנים – 330,000   רכישת מכונת טיאוט קטנה - 157 

 

 סגירת תבר"ים 

 

 6085,41    המלאכה הנשיא - 828 

 1151          סימון כבישים - 920 

 3747,29    מועדון קהילתי צבר - 954 

 (80)         קירוי מגרש כדורסל - 959 

 (765,45)    ריצוף במרכז מסחרי - 996 

 (1158,52)   2008שיפוצים במוסדות חינוך  – 112 

 

 מר מאיר כהן : מי בעד  

 

 פה אחד –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת. – 70החלטה מס'  

 

 

 

 

 

 

_______________      _________________ 

 מאיר כהן       שוקי קליין

 ראש העיר       ר. מנהל כללי

 מזכיר העיר
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