ח'/בתמוז/תשס"ט
30/06/2009
פ רט י כ ל
ישיבת מועצת העיר מס'  9מן המניין ,יום שני . 29/06/2009
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 חבר מועצהמר אלי ברונשטיין
 חברת מועצהגב' מרינט וקנין
 חבר מועצהמר יהושע אמסלם
גב' מירי בן יקר זגורי  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר פרץ יוסי
 חבר מועצהמר מוסאי אבנר
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר עופר טלקר
מר אברהם באשטקאר  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר ניסים פרץ

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן טובים  -יועץ משפטי
 מהנדס העירמר אברהם היקלי

מר מאיר כהן :איחולי החלמה לראש העיר לשעבר מר גבי ללוש המאושפז בבית החולים
סורוקה.
סדר היום
 .1אישור דוח כספי רבעוני מס'  1ליום 31.3.09
מר מאיר כהן :בתקופת רבעון זה עיריית דימונה עבדה לפי תקציב שנה קודמת
כלומר  1/12וכל זאת משום שממשלת ישראל לא אשרה את תקציב 2009
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד -פה אחד
החלטה מס  -41מאשרים דוח כספי רבעוני מס'  1ליום 31.3.09
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 .2חוק עזר לדימונה (שירותי שמירה) התשס"ט 2009
מר מאיר כהן :בשעה טובה סיימנו את הליך הכנת חוק העזר שאושר בעבר
ובהתאם להוראת משרד הפנים בוצעו כל התיקונים והעדכונים ,אנו תקווה שחוק
עזר זה יתרום לביטחון תושבי העיר ,אנו מתכוונים לגייס מיידית לאחר אישור
החוק במשרד הפנים  10מאבטחים שיסיירו בשני ג'יפים  24שעות ביממה ,כמו כן
יותקנו מצלמות אבטחה ברחבי העיר בצירים הראשיים ובמוקדי בילוי.
לגבי הפעלת היחידה בשבת אנו נשב עם הרבנים ונגיע להסכמות.
מר מאיר כהן :מי בעד אישור חוק העזר לדימונה (שירותי שמירה) התשס"ט
? 2009
בעד -פה אחד
החלטה מס'  -42מאשרים את חוק העזר לדימונה (שירותי שמירה) התשס"ט
.2009
 .3התקנת מערכת קריזה לשם התרעה על כניסת השבת.
מר מאיר כהן :חבר מועצת העיר מר אברהם באשטקאר העלה הצעה שהעירייה
תתקין מערכת קריזה שתתריע על כניסת השבת בצפירה ,מערכת דומה קיימת
בערים נוספות בין היתר באשדוד שהינה עיר חילונית בנתיבות ועוד ,אנו נשב
ונחליט על אופן ההפעלה יש רעיונות שונים כגון שיר לקבלת שבת כ 10 -דקות
לפני כניסת השבת וכיו"ב ,הצעה זו מקובלת עלי ויש לה מקום בדימונה.
מר מאיר כהן :מי בעד התקנת מערכת התרעה על כניסת השבת בעיר דימונה?
בעד -פה אחד
החלטה מס'  -43מאשרים התקנת מערכת התראה על כניסת השבת בעיר
דימונה.
 .4אישור נסיעה בתפקיד לעיר התאומה לשם ליווי משלחת הנוער העירוני בין
התאריכים .23.8.09 - 12.8.09
א .מר עמי אבוטבול  -אחראי המשלחת.
ב .מר מוטי כהן – קב"ט.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד -פה אחד
החלטה מס'  -44מאשרים נסיעה בתפקיד למר עמי אבוטבול אחראי המשלחת
ומר מוטי כהן קב"ט לשם ליווי משלחת הנוער העירוני בעיר התאומה
בגרמניה בין התאריכים .23.8.09 – 12.8.09
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 .5הענקת מלגות לילדים ממשפחות מעוטות יכולת ליציאה לטורניר כדורגל בספרד
מר מאיר כהן :כ 30 -ילדים מדימונה צפויים להצטרף למשלחת של יותר מ 100
ילדים בעלי כשרון בכדורגל לטורניר גדול בעיר פלנסיה בספרד ,בין הנציגים
הדימונאים יש מספר ילדים המגיעים ממשפחות מיעוטי יכולת ואנו מבקשים לאשר
מלגות בסך של  ₪ 10,000עבור ההשתתפות במשלחת.
מר מאיר כהן :מי בעד מתן מלגות בסך  ₪ 10,000לילדים ממשפחות מיעוטי
יכולת כדי שישתתפו במשלחת כשרונות לטורניר כדורגל בספרד.
בעד -פה אחד
החלטה מס'  -45מאשרים מתן מלגות בסך  ₪ 10,000לילדים ממשפחות
מעוטות יכולת על מנת שישתתפו במשלחת כשרונות לטורניר כדורגל בספרד.

 .6הרכב ועדת הנחות.
מר מאיר כהן :בהתאם לפקודת העיריות להלן הרכב ועדת הנחות:
יו"ר  -מר מוסאי אבנר
חבר  -גב' מרינט וקנין
חבר  -מר ניסים פרץ
מר אלברט לוי מ"מ יו"ר הועדה יחליף את מר מוסאי אבנר בהעדרו
מי בעד?
בעד  -פה אחד
החלטה מס'  -46מאשרים הרכב ועדת הנחות ,יו"ר מוסאי אבנר ,חבר גב'
מרינט וקנין ,חבר מר ניסים פרץ,
מר אלברט לוי מ"מ יו"ר הועדה יחליף את מר מוסאי אבנר בהעדרו.
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 .7חברים
מר מאיר כהן להלן רשימת החברים:
חבר  -137שיפוצים במוסדות חינוך  ₪ 2,530,465מפעל הפיס
חבר  -138קירוי פטיו בית הספר בגין בגין שיפוץ מוסדות חינוך ₪ 500,000
מפעל הפיס.
מי בעד?
בעד -פה אחד.
החלטה מס'  -47רשימת חברים מאושרת

________________
מאיר כהן
ראש העיר

__________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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