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משתתפים:

מר מאיר כהן
מר אלי ברונשטיין
גב' מרינט וקנין
מר יהושע אמסלם
מר ניסים חמו
מר ניסים פרץ
מר בני ביטון
מר אלי סיגרון

נוכחים:

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

סדר היום
.1

הקמת קרן לשיפוץ רכוש משותף באמצעות האגודה לתרבות הדיור.
עו"ד מנחם בן-טובים :מדובר בהקמת קרן בשיתוף האגודה לתרבות הדיור ,מטרת
הקרן היא לסייע לדיירי בניניים משותפים לתחזק ולשפץ
את הרכוש המשותף בבתים המשותפים .לעירייה יש
אינטרס רב בשמירה על חזות הבתים המשותפים .הקרן
תפעל על פי הקריטריונים שנוסחו בהסכם שמצורף לחברי
המועצה .בעקרון יש ועד מנהל לקרן שני חבר ועד .עובדי
העירייה וחבר נוסף נציג האגודה לתרבות הדיור .הקרן
תהיה רשאית להעניק סיוע לצורך השיפוצים כספיים
מהקרן יוצאו אך ורק באישור גזבר העירייה שהינו חבר
הועד .הכספים לקרן יתוקצבו מעיריית דימונה בשלב זה
 ₪ 15,000לשנה זו כחלקה של העירייה.

1

מר מאיר כהן :מי בעד אישור הקמת קרן לשיפוץ רכוש משותף בשיתוף
האגודה לתרבות הדיור וההסכם המצ"ב.
בעד – פה אחד

החלטה מס' - 172

.2

מאשרים הקמת קרן לשיפוץ רכוש משותף בשיתוף
האגודה לתרבות הדיור וכן מאשרים את ההסכם
המצ"ב.

הקצאת קרקע (עקרונית) לבנייה עבור הישיבה התיכונית .
מר מאיר כהן :מדובר בהצהרת כוונות ולא בהקצאה ממש ,מועצת העיר רואה
בעין יפה הקמת מבנה לשימוש הישיבה התיכונית .נושא זה
יועבר לועדת הקצאות בהתאם לנוהלים.
עו"ד מנחם בן-טובים :בשלב זה אין אפשרות להקצות מכיוון שהמועצה טרם
אישרה פרוגרמה וטרם אישרה הקריטריונים להקצאה
לאחר שתאושר הפרוגרמה כל המעוניין יהיה רשאי
להגיש בקשה להקצאה שתובא בפני ועדת ההקצאות.
הפרוגרמה המתוכננת על ידי מחלקת הנכסים תובא
לאישור המועצה.
מר מאיר כהן :מי בעד אישור הצהרת הכוונות להקצאת קרקע לשם בניית מבנה
עבור הישיבה התיכונית.
בעד – פה אחד
החלטה מס'  - 173מאשרים הצהרת כוונות להקצאת קרקע לבניית ישיבה
תיכונית.

.3

אישור עבודה נוספת לגב' רחל אברמוב.
מר שוקי קליין :מדובר בעובדת עירייה בתפקיד מנהלת מדור רישום באגף החינוך.
רחל הינה אימא חד הורית הנזקקת להכנסה נוספת ,העבודה
הנוספת של רחל הינה בערבים בהפעלת חוגי התעמלות ארובית.

2

מר מאיר כהן :מי בעד אישור עבודה נוספת לרחל אברמוב .
בעד – פה אחד
החלטה מס' 174

.4

 מאשרים עבודה נוספת לרחל אברמוב כמדריכתחוגי התעמלות בשעות הערב.

שינוי במורשי חתימה בביה"ס ממלכתי דתי אלפסי.
מנהלת – אדרי דיצה
מזכירה – ביטון שרית
מס' חשבון ביה"ס – 25306/77
מר מאיר כהן :מי בעד אישור שינוי במורשי החתימה בביה"ס אלפסי.
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 175

.5

מאשרים שינוי במורשי חתימה בביה"ס אלפסי
מנהלת – אדרי דיצה
מזכירה – ביטון שרית
מס' חשבון ביה"ס 25306/77:

אישור תבר"ים
מר מאיר כהן :להלן תבר"ים.

הגדלות
 - 964אפיקים

 – 34,566מ .פיס

 - 979כיכר בגין

 – 80,000קרן ביוב

סגירת תבר"ים
 - 168פיתוח מ .רפואי

3215,97

 - 176שיפוצים בשילה

()129,77

 - 183מתקני ספורט
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 - 198שיפוצים באפלמן

()37,06

 - 199שיפוצים בזינמן

()87,14

 - 202קרן שלם

1150,15

 - 223אולם גאון

()4669,25

 - 835מכון טיהור

( )19569,04קרן ביוב

 - 881תכנון שכ' לדוגמא

()32,88

 - 884תוכנית אב לביוב

( )12969,24קרן ביוב

מר מאיר כהן :מי בעד אישור תבר"ים?
פה אחד
החלטה מס' 176

_______________
מאיר כהן
ראש העיר

 -רשימת תבר"ים מאושרת.

_____________
קליין שוקי
ר.מנהל כללי
מזכיר העיר
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