כ"ד/טבת/תשע"ז
00//2/0/22

פ ר ט יכ ל
פרטיכל ישיבת מועצה העיר מיוחדת שלא מן המניין מס'  55שהתקיימה ביום חמישי ,כ"א בטבת
תשע"ז.21/2/0/22 ,
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר יוסי פרץ

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר חיים וירצקי
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי מנהל אגף שפ"ע -רכזת הועדות

מכיוון שלא היה פורום חיכינו חצי שעה  ,השעה  , 23.85אנחנו פותחים את הישיבה בהתמעטות
עפ"י החוק.
סדר היום:
 .2אישור מינוי ממלא מקום מהנדס העיר למר אבי היקלי ,לתקופה של עד  8חודשים ו/או
עד בחירת מהנדס רשות חדש לעיריית דימונה המוקדם מבניהם ,בהיקף של  5/%משרה
בכפוף לאישור משרד הפנים.
מר בני ביטון :מי בעד?
בעד – פה אחד.
החלטה מס' 382

מאשרים מינוי ממלא מקום מהנדס העיר למר אבי היקלי,
לתקופה של עד  2חודשים ו/או עד בחירת מהנדס רשות חדש
לעיריית דימונה המוקדם מבניהם ,בהיקף של  05%משרה
בכפוף לאישור משרד הפנים.

 .0אישור הגדלת חוזה מס'  – 8//0/28לעבודות פיתוח ותשתיות באגם בפארק בן גוריון
בדימונה  .לקבלן אבוקוש חב' לעבודות עפר ופיתוח בע"מ בסכום של  ₪ 5//,///כולל
מע"מ.
מר בני ביטון:

המועצה קובעת שאין טעם בפרסום מכרז חדש בנסיבות אלה אנו מבקשים הגדלת
החוזה לחברת אבוקוש עבודות עפר בע"מ.

מר בני ביטון:

מי בעד?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 382

מאשרים הגדלת חוזה מס'  – 25/3502לעבודות פיתוח
ותשתיות באגם בפארק בן – גוריון בדימונה ,לקבלן אבוקוש
חב' לעבודות עפר ופיתוח בע"מ בסכום של  ₪ 055,555כולל
מע"מ.

 .8אישור תברי"ם.
מר בני ביטון :להלן רשימת תברי"ם.
תברי"ם חדשים
תב"ר  – 2218הצטיידות ומיזוג גני"י שלהבת –  - ₪ 110,///משרד החינוך.
תב"ר  – 2211שיפוץ בי"ס ניצני הנגב –  - ₪ 25,///משרד החינוך
תב"ר  – 2215שיפוץ בי"ס שלהבת הדרום –  - ₪ 25,///משרד החינוך
תב"ר  – 2211שיפוץ בי"ס רבין –  - ₪ 100,05/משרד החינוך
תב"ר  – 2212בינוי בי"ס "צביה" (שלב א') –  - ₪ 1,825,100משרד החינוך
תב"ר  – 2213שיפוץ בי"ס אפלמן –  - ₪ 281,8//משרד החינוך
תב"ר  – 2211סל ספורט –  - ₪ 28/,581משרד המדע התרבות והספורט
תב"ר  – 225/פרחי ספורט –  - ₪ 2/5,///משרד המדע התרבות והספורט.

שינוי ועדכון תברי"ם ממליאה .24

תב"ר  – 2/32שיפוץ גן צבעוני –  - ₪ 23,833משרד החינוך
תב"ר  – 2/1/שיפוץ בי"ס דקלים –  – ₪ 201,222משרד החינוך
תב"ר  – 2/12שיפוץ בי"ס עמי אסף –  - ₪ 225,811משרד החינוך
סגירת תברי"ם
תב"ר  – 11/תוכנית אב לספורט
תב"ר  – 121מעגל תנועה ליד בי"ס בגין

מר בני ביטון :מי בעד רשימת תברי"ם?
בעד – פה אחד
החלטה מס' 380

רשימת תברי"ם מאושרת.

_____________________
בני ביטון
ראש העיר

____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר

