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ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  36מיום ראשון . 25.9.2011
משתתפים:

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

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגנית ראש העיר חברת מועצה חבר מועצת חבר מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר יוסי לוי

 ר.מנהל כללי – מזכיר העיר -מבקר העירייה

מר מאיר כהן :גבי ללוש ז"ל רה"ע דימונה במשך  3קדנציות  15שנות שירות ציבורי .
יונצח על ידי מתן שם לשכונה החדשה שתבנה מזרחית לדימונה ותקרא
שכונת גבריאל.
הועדה להנצחה מתבקשת להביא למועצת העיר הצעה להנצחת זכרו של
ז'אק אמיר ז"ל ראש העיר דימונה ,וחבר כנסת .
סדר היום
.1

אישור דו"ח רבעוני לשנת  2011רבעון מס'  2כספי  -עיריית דימונה.
מר מאיר כהן :מי בעד אישור הדו"ח?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  - 163מאשרים דו"ח רבעוני כספי מס'  2לשנת  2011עיריית
דימונה.

.2

אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום . 21.9.2011
מר מאיר כהן :ועדת תמיכות הינה ועדה סטטוטורית  ,ישנם קריטריונים מאוד
ברורים ,אין אנו מתערבים בעבודת הועדה ובשיקולי הועדה.
1

מר יחיאל צרוייה:

חברי סיעת ש"ס יוסי פרץ ואנוכי איננו משתתפים בדיון על
הסעיף הנוכחי ובהצבעה.

מר מאיר כהן :מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום . 21.9.2011
בעד – 5
נמנע – 1
החלטה מס'  - 164פרטיכל ועדת תמיכות מיום  21.9.2011מאושר.
.3

אישרור משאל טלפוני מיום . 13.9.2011
א.

אישור נסיעתם של רה"ע ומזכיר העיר להלוויה של פרדינן ארגנטון
באנדרנך גרמניה.

ב.

אישור העברה תקציבית בסך  ₪ 10.000מסעיף  1938540טלפונים כללי
לסעיף  17341780נסיעות משלחות לחו"ל.

מר מאיר כהן:מי בעד אישור משאל טלפוני מיום . 13.9.2011
בעד – פה אחד
החלטה מס' :165

.4

א.

מאשרים נסיעתם של ראש העיר ומזכיר העיר להלוויה של פרדינן
ארגנטון באנדרנך גרמניה.

ב.

מאשרים העברה תקציבית בסך  ₪ 10,000מסעיף  1938540טלפונים
כללי לסעיף  17341780נסיעות משלחות לחו"ל.

אישרור משאל טלפוני מיום " 5.9.2011עמותות ספורט רשאיות להגיש בקשה
למתן תמיכה לשנת ."2011
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
החלטה מס'  -166מאשרים משאל טלפוני מיום " . 5.9.2011מאשרים
לעמותות ספורט להגיש בקשה למתן תמיכה לשנת ."2011
2

.5

אישור הצטרפותו של מר אלי ברנושטיין מ"מ רה"ע למשלחת הישראלית לקייב
לציון  70שנה לאירועי באבי יאר .
מר מאיר כהן  :מי בעד ?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  - 167מאשרים למר אלי ברונשטיין מ"מ רה"ע להצטרף
למשלחת הישראלית לקייב לציון  70שנה לאירועי
באבי יאר .

.6

אישור התקשרות מפטור ממכרז עם חברת המשקם בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 492
ממרכז השלטון המקומי.
מר מאיר כהן :חברת המשקם מועסקת על ידי עיריית דימונה במתן שירותי ניקיון
ואנו נדרשים בהתאם לחוק לפטור אותם ממכרז.
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
החלטה מס'  - 168מאשרים פטור ממכרז לחברת המשקם בהתאם לחוזר
מנכ"ל  492מרכז שלטון מקומי.

.7

אישור תב"ר מס'  240בסך  ₪ 17,400להריסת מבנה מסוכן מט"ש הישן .
מר מאיר כהן :מי בעד?
בעד – פה אחד.
החלטה מס'  -169מאשרים תב"ר מס'  240בסך  17,400להריסת מבנה מסוכן
מט"ש הישן.

.8

הקמת מעונות לסטודנטים בשטח המיועד למוסדות ציבור (שכונת נווה דוד רח'
יצחק שדה) .
מר מאיר כהן :מאשרים שטח כ –  22דונם ליד ביה"ס צבר לשם הקמת מעונות
לסטודנטים בשטח המיועד למוסדות ציבור בהתאם להחלטת הועדה
המקומית לתכנון ובניה מיום . 8.9.2011
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מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  - 170מאשרים הקמת מעונות לסטודנטים בשטח המיועד
למוסדות ציבור – שכונת נווה דוד רח' יצחק שדה.
.9

תוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר אלי סיגרון  :סימון כבישים
להעלאת והורדת נוסעים במוניות ברחבי העיר.
מר מאיר כהן :סעיף זה מורד מסדר היום אלי סיגרון לא נוכח.

.10

רשימת תבר"ים?
מר מאיר כהן להלן :
 - 240הריסת מט"ש ישן

 17,400ק.ל.פ .פיתוח ביוב

 98,243איכות הסביבה
 – 246הפרדת במקור
 10,916קל"פ
---------סה"כ 109,159
 - 247תשתיות שכ' יוספטל  -350,000משרד השיכון
ביטול תב"ר  – 240התפתחות הילד ( – )840,000-פיס
הגדלת תב"ר  – 136התפתחות הילד  – 840,000פיס
מר מאיר כהן :מי בעד אישור רשימת תבר"ים?
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 171

________________
מאיר כהן
ראש העיר

רשימת תבר"ים מאושרת.

_____________
שוקי קליין
ר.מנהל כללי
מזכיר העיר

4

5

