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משתתפים:

מר מאיר כהן
מר אלי ברונשטיין
גב' מרינט וקנין
מר אבנר מוסאי
מר אלברט לוי
מר יחיאל צרוייה
מר ניסים חמו
מר יוסי פרץ

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ המשפטי
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
 מהנדס העירמר אבי היקלי
 מנהל אגף הכנסותמר ז'אקי אסרף

סדר היום
.1

חוק עזר עירוני – שמירה על איכות הסביבה וחוק הרשויות המקומיות (אכיפה
סביבתית  -סמכויות פקחים) תשס"ט . 2009
הבהרה לגבי סמכויות מקבילות.
עו"ד מנחם בן-טובים :העירייה פועלת לקידום חוק עזר שעניינו הנוגע לשמירה
על איכות הסביבה ,חוק זה מקיף את כל הנושאים של
איכות הסביבה.
במקביל קיים חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-
סמכויות פקחים)תשס"ט . 2009
לפי ס'  11לחוק זה  ,לא ניתן לאכוף במקביל עבירות
דומות מהחוק ,ומחוקי עזר .מובהר אם כן,כי עם אישור
חוק העזר ,פקחי העירייה לא יוכלו לפעול בעבירות
מקבילות לפי הסמכויות הנתונות להם בחוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית -סמכויות פקחים) אלא עפ"י
חוק העזר בלבד.
מובהר כי כאשר מאשרים את חוק העזר הרי כשיש
עבירות מקבילות בשני החוקים הפקחים יוכלו לפעול רק
בהתאם לסמכויות עפ"י חוק העזר ולא עפ"י הסמכויות לפי
חוק הרשויות המקומיות האמור.
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מר מאיר כהן :מי בעד אישור חוק העזר לדימונה (שמירה על איכות הסביבה
ומניעת מפגעים) התשס"ט .2009
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 123

.2

מאשרים חוק העזר לדימונה (שמירה על איכות הסביבה
ומניעת מפגעים) התשס"ט  , 2009ומפקחי העירייה
יוכלו להפעיל את הסמכויות שבחוק העזר ולא בחוק
הרשויות המקומיות.

אישור מר יצחק אסרף ת.ז 12022448 .כממונה על הגבייה ומר משה אלפסי
ת.ז 55689624 .כפקיד גביה ,בהתאם לפקודת המיסים.
מר מאיר כהן :מי בעד אישור מר יצחק אסרף ת.ז 12022448 .כממונה על גבייה
ומר משה אלפסי ת.ז 55689624 .כפקיד גביה ,בהתאם לפקודת
המיסים.
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 124

.3

מאשרים את מר יצחק אסרף ת.ז 12022448 .כממונה
על הגבייה ומר משה אלפסי ת.ז 55689624 .כפקיד
גביה  ,בהתאם לפקודת המיסים.

אישור תבר"ים
מר מאיר כהן :להלן רשימת תבר"ים.
 - 181פיס ירוק ,הנרי מלכה
 - 209ציוד לרב נכותי דימונה
 - 210מבנה פגום בלוק 1210
הקטנה תב"ר  180ב₪ 496,000 -
סכום חדש

 - ₪ 496,000פיס
 - ₪ 80,000קרן שלם
 -₪ 275,000שיכון
 – 1,104,000פיס

מר מאיר כהן  :מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 125
_____________
מאיר כהן
ראש העיר

רשימת תבר"ים מאושרת.
_____________
קליין שוקי
ר.מנהל כללי-מזכיר
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