















כ"ב/אלול/תשע"ו 

01////0/52

פרטיכל 

פרטיכל ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  , 94שהתקיימה ביום חמישי יט' באלול
תשע"ו.99/4/9/22 ,
משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר יוסי אוטמזגין

 ראש העיר סגן רה"ע סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
מר אבי היקלי
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר מהנדס העיר -רכזת הועדות



לאחרחצישעהשלהמתנה,נפתחהישיבתמועצתהעיר.

סדרהיום 
 .5אישורלערובלמתןהלוואהלעמותתמעבדתתרבותבסך:00/,///.₪
מר בני ביטון:

לתיאטרון דימונה קיימת בעיה תזרימית מאוד קשה ,בשנת
 9/22נתמוך בהם בסכום גבוה יותר.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור לערוב למתן הלוואה לעמותת מעבדת תרבות
בסך?₪ 99/,/// :

בעד-פה אחד
החלטהמס'025






מאשריםלערובלמתןהלוואהלעמותתמעבדתתרבותבסך: 
00/,///.₪

 .0אישורהסכםהספקתשירותאיסוףפינויוהטמנהאשפהמולאשכולנגבמזרחי.

מר בני ביטון:

ההסכם מול אשכול נגב מזרחי יביא להקטנת עלויות באיסוף,
פינוי והטמנת אשפה בכ 0/% -פחות ממה שעולה לנו היום.

מר יוסי אוטמזגין:

להבנתי המיזוג יקטין עלויות ,אך מה יהיה עם עובדי העירייה
שעובדים בפינוי והטמנת אשפה?

מר בני ביטון:

יש לעיריית דימונה הסכם עם ההסתדרות וועד העובדים שאף
עובד לא יפגע כתוצאה מהמהלך.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הסכם הספקת שירות איסוף פינוי והטמנה
אשפה מול אשכול נגב מזרחי?

בעד פה אחד
החלטהמס'020

מאשריםהסכםהספקתשירותאיסוףפינויוהטמנה
אשפהמולאשכולנגבמזרחי.


 .3אישורשדרוגתשתיות–"ישןמולחדש"בשכונותהוותיקות–דימונה.
מר בני ביטון:

אישרנו את הנושא במועצת העיר .אנו אמורים לאשר את
הפעימה הראשונה מתוך כל סכום התב"ר שאושר ולאחריו
נאשר את יתרת התב"ר עפ"י נוהל משרד הפנים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שדרוג תשתיות – "ישן מול חדש" בשכונות
הוותיקות – דימונה?(בהתאם לחומר המצ"ב).

בעד פה אחד
החלטהמס'023








מאשריםשדרוגתשתיות–"ישןמולחדש"בשכונות 
הוותיקות–דימונה(בהתאםלחומרהמצ"ב) .

 .4תברי"ם
להלן התברי"ם

מר בני ביטון:



תברי"םחדשים 
תב"ר

 -22/1שיפוצים והצטיידות במערכת החינוך –  - ₪ 21/,///קל"פ


הגדלתתברי"ם 
תב"ר – 02/

אזור תעשייה –  - ₪ 9,1//,///משרד הכלכלה

תב"ר -129

שיפוץ תיכון בי"ס אפלמן –  - ₪ 2,0//,///רשת עמל

מי בעד אישור תברי" ם ?

מר בני ביטון:
בעד -פה אחד
החלטהמס'024



---------------------------------בני ביטון
ראש העיר

רשימתתברי"םמאושרת.

------------------------------שוקי קליין
ר .מנהל כללי – מזכיר העיר

