ה'/אלול/תשס"ט
25/08/2009
פ רט י כ ל
ישיבת מועצת העיר מס'  10מן המניין מיום ראשון .23.8.2009
משתתפים:

נוכחים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי זגורי בן יקר  -חברת מועצה
מר אברהם באשטקאר  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר אלי סיגרון
מר שוקי קליין
מר ז'אקי אסרף

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר -מנהל אגף הכנסות

מר מאיר כהן :משתתפים באבלו בצערו וצער משפחתו של משה נחום על אובדן בנו
עידן נחום ז"ל.
סדר היום:
.1

רשת עמל תפעיל החל מתאריך  1.9.2009את כל המוסדות שהופעלו על ידי
החברה למוסדות חינוך בהתאם להסכם התקשרות וחוות דעת המצ"ב.
החברה למוסדות חינוך תיסגר והעירייה תכסה את כל החובות שהחברה למוסדות
חינוך צברה עד לתאריך . 31.8.2009
מר מאיר כהן :נותן סקירה על כל תהליך המעבר בניהול המוסדות ,מחברה
למוסדות חינוך לידי עמל .כמו כן מוצג הסכם ההתקשרות וחוות
הדעת המצ"ב.
מר מאיר כהן :מי בעד העברת הניהול מוסדות החינוך מהחברה למוסדות חינוך
לרשת עמל ואישור הסכם ההתקשרות עם רשת עמל וחוות הדעת
המצ"ב החל מתאריך  . 1.9.2009כמו כן העירייה תכסה את כל
החובות שהחברה למוסדות חינוך צברה עד לתאריך .31.8.2009
בעד – פה אחד.
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.2

מאשרים כי רשת עמל תפעיל החל מתאריך 1.9.2009
את כל המוסדות שהופעלו על ידי החברה למוסדות
חינוך בהתאם להסכם ההתקשרות וחוות הדעת המצ"ב.
החברה למוסדות חינוך תיסגר והעירייה תכסה את כל
החובות שהחברה למוסדות חינוך צברה עד לתאריך
.31.8.2009

מאשררים פרטיכל משאל טלפוני מיום  6.8.2009בנושא הלוואה על סך
 6מיליון  ₪מבנק דקסיה ל –  15שנה .ריבית פריים  0.29 +עבור תשלום חובות
החברה למוסדות חינוך.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
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.3

מאשרים הלוואה על סך  6מיליון  ₪מבנק דקסיה
ל –  15שנה ,ריבית פריים  0,29 +עבור תשלום חובות
החברה למוסדות חינוך.

מאשררים פרטיכל משאל טלפוני מיום  , 5.7.2009נושא אישור פרטיכל ועדת
תמיכות לספורט לשנת  2009מיום  , 5.7.2009התמיכה לעמותה לקידום ספורט
הכדורגל בדימונה  , ₪ 475,000עמותת קריקט דימונה א' .₪ 17,000
מר ניסים חמו :אני בעד ,אבל מסתייג מכל הפעילות הספורטיבית בשבת.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
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.4

מאשרים פרטיכל ועדת תמיכות לספורט לשנת 2009
מיום  ,5.7.2009התמיכה לעמותה לקידום ספורט
הכדורגל בדימונה הינה  , ₪ 475,000עמותת קריקט
דימונה א' .₪ 17,000

החלפת יו"ר ועדת ערר – מר רפי אזולאי יחליף את סויסה יעקוב כיו"ר ועדת ערר
לארנונה.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
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מר רפי אזולאי יחליף את מר סויסה יעקוב כיו"ר ועדת
ערר לארנונה.
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.5

מינוי מר מתי חיון כמפקח ועדת תמיכות.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
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.6

מר מתי חיון מונה כמפקח ועדת תמיכות.

בהתאם לפקודת העיריות גזבר העירייה מר שמעון מזוז מסמיך את קליין יהושע
ת.ז 54952007 .ר .מנהל כללי /מזכיר העיר לחתום על מסמכים כספיים עד לסך
.₪ 75,000
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
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.7

מאשרים כי בהתאם לפקודת העירייה גזבר העירייה
מר שמעון מזוז מסמיך את מר קליין יהושע ת.ז.
 54952007ר .מנהל כללי  /מזכיר העיר לחתום על
מסמכים כספיים עד לסך .₪ 75,000

אישור תבר"ים.
מר מאיר כהן  :להלן סגירת תבר"ים.
תב"ר - 620
תב"ר - 812
תב"ר - 832
תב"ר - 852
תב"ר - 854
תב"ר - 857
תב"ר - 877
תב"ר - 878
תב"ר - 892
תב"ר - 902
תב"ר - 936
תב"ר - 968
תב"ר - 977
תב"ר - 987

תכנון תשתיות
הרצל – בן גוריון
אי תנועה מרחבים
הסדרי בטיחות בתאנה
שלווה – אלנקווה
אי תנועה המעפיל
מתקני בטיחות
תכנון צמתים
הנשיא א'
שילוט
שדרוג מגרשי משחקים
מנחת
תחנת הסגר
שבעת המינים

()19
()2502,74
()1278,75
6,39
()8988,45
()6477,59
98
370.70
()10.477,41
2000
114
()8.93
()2.54
1735,86
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מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 54רשימת סגירת תבר"ים מאושרת.

_________________
מאיר כהן
ראש העיר

_______________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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