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 '/שבט/תשע"בח          

          01/02/2012 

 

 

 פ  ר  ט  י כ  ל   

 

 

 .31.1.2012יום שלישי  43ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  וקניןגב' מרינט   

 חבר מועצת העיר - מר שמעון מלכה  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 

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

 היועץ המשפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 רגזב –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מנקיטה  

 

 

 עובדי עיריית דימונה משתתפים באבלו של סגן רה"עוחברי מועצת העיר  מר מאיר כהן:

 מר יהושע אמסלם על פטירת אשתו רחל , המשפחה יושבת שבעה ברחוב  

 ."תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים"חגי,   

 

 סדר היום:

 

 בקר העירייה מר יוסי לוי לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.ממינוי  .1

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים את מינוי מבקר העירייה מר יוסי לוי לתפקיד   - 190מס' החלטה  

 הממונה על תלונות הציבור.     
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 דוד אוחיון בהתאם לאישור לעוזר רה"ע מר  5% –אישור הגדלת שכר בכירים ב  .2

 משרד הפנים )המצ"ב(. 

 

 מבקש לאשר להעלות את שכרו של דוד אוחיון עוזר רה"ע  מר מאיר כהן: 

 משכר בכירים החל מתאריך 40% –משכר בכירים ל  35% –מ    

 בהתאם לאישור משרד הפנים המצ"ב. 1.1.2012   

 

 מי בעד? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 ם להעלות את שכרו של דוד אוחיון עוזר רה"עמאשרי - 191 החלטה מס' 

 שכר מ 40% –שכר בכירים ל  35%-מ ,5% –ב     

 בהתאם לאישור משרד 1.1.2012בכירים החל מתאריך     

 הפנים.    

 

 אישור תבר"ים. .3

 

 מר מאיר כהן: להלן רשימת תבר"ים. 

 

 שיכון – 650,000  יח' בממשית 48 –פיתוח ל  - 276 

 הקרן לידידות  – 558,250 שיפוץ וציוד לבית ידידות לנוער – 277 

 

 הגדלת תב"ר 

 

 תחבורה – 630,000 מתיתיהו הכהן –כיכר יגאל אלון  – 999 

 

 סגירה 

 

 26,89    שדרות הנשיא – 115 

 (קל"פ ביוב18,948,83)    שד' ירושלים – 126 

 ( קל"פ ביוב 7996,07)   כיכר הרצל רזיאל – 148 

 17221,930(סעיף 12,892)    שידרוג מוקד – 174 

 

 מר מאיר כהן: מי בעד אישור תבר"ים? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים רשימת תבר"ים. - 192החלטה מס'  
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 תוספת לסדר היום של מר אלי ברונשטיין מ"מ רה"ע בנושא הגדלת היקף  .4

 י אסף.ההתקשרות עם חברת רולן בע"מ מכרז פייס קהילתי בית הספר עמ 

 

 מצ"ב בזאת מכתבו של מר אבי היקלי מהנדס העיר הפרויקט אושר מר מאיר כהן: 

 בעבר ואנו נדרשים להגדיל את היקף ההתקשרות עם חברת רולן    

 .5%בגין תוספת המצ"ב לתשומות הבניה בגובה של    

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 ף ההתקשרות עם חברת רולן מאשרים הגדלת היק - 193החלטה מס'  

 בית הספר עמי אסף בגין –בע"מ מרכז פיס קהילתי     

 .5%תוספות המדד לתשומות הבניה בגובה של     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________     __________________ 

 שוקי קליין       מאיר כהן

 ר.מנהל כללי       ראש העיר

  מזכיר העיר        


