ח'/אב/תש"פ
29/07/2020
פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  34שהתקיימה ביום שלישי ז' באב תש"פ28.7.2020 ,
בשעה 17:00 :באולם המליאה.
משתתפים:
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אסי אפרגן
גב' מיכל אבו
גב' מרינט וקנין
מר ניסים חמו
מר עופר טלקר
מר ניסים פרץ
מר עודד הרוש

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

נוכחים:
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 גזבריתגב' סימה כחלון
 מנהל אגף בטחוןמר עמי ביטון
 מ"מ מנהל אגף שפ"עמר משה גרינשטיין
עו"ד יהודה ירמולובסקי  -מחלקה משפטית
 מנהלת מח' מכרזים וועדותגב' יפה עזריה
סדר היום
 .1אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום9.6.2020 :
עו"ד מנחם בן טובים:

מדובר בתרומה של "חיפה כימיקלים" בסך  .₪ 280,000לטובת
הפעלת פרויקט בבית המשפחות בתחום הרווחה.
תרומה נוספת של "קבוצת שדמה" ,אשר מעוניינת לתת תרומה
של  .₪ 115,000החברה מתמחה במתן פתרונות אבטחה.
התרומה היא למען הקהילה על מנת לשפר ולייעל את ההסברה
העירונית ,ייעול שירותים ומיתוג העיר .התרומה תתקבל
באמצעות הקרן לפיתוח דימונה.

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום? 9.6.2020 :

בעד :פה אחד
החלטה מס' 197

מאשרים פרוטוקול ועדת תרומות מיום9.6.2020 :
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 .2אישרור משאל טלפוני מיום  -27.4.2020פרוטוקול ועדת תמיכות מיום27.4.2020
מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישרור משאל טלפוני מיום  -27.4.2020פרוטוקול ועדת
תמיכות מיום? 27.4.2020 :

בעד :פה אחד
החלטה מס' 198

מאשררים משאל טלפוני מיום  -27.4.2020פרוטוקול ועדת
תמיכות מיום27.4.2020 :

 .3אישור מסגרת תוכניות הפעלה של מפעל הפיס לעיריית דימונה לחמש השנים הקרובות
(עפ"י הרשימה המצ"ב)
גב' סימה כחלון:

זה עדכון ,לתוכנית החומש של מפעל הפיס אשר במו במועצת עיר
מס  17אישרנו .מפעל הפיס מחייב את הרשויות המקומיות
לממש לפחות  15%מתקציבן בפיס ,במסגרת תוכנית הפעלה
בתחומי הפעילות השונים בעירייה לחמש השנים הבאות.
הפעילויות שאישרנו עד כה :הפעלת מרכז רפואי "מיראז' " ב-
 ,₪ 500,000השתתפות בתוכנית  360בסך של .₪ 170,000
טבלטים לתלמידים בסך  ,₪ 720,000טבלטים לילדי החינוך
המיוחד בסך  .₪ 100,000השתתפות בפרויקט בי"ס מנגן 150,000
 ₪וסיוע לתיאטרון ב ₪ 200,000 -והתוספת המבוקשת היא
מקרנים תתריצפתיים לבתי הספר בסכום של .₪ 242,280
בהשקעה זאת אנו מתחלקים עם דרכא הם מבצעים ב 6 -בתי
ספר ועיריית דימונה מבצעת ב 8 -בתי ספר.

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור מסגרת תוכניות הפעלה של מפעל הפיס לעיריית
דימונה לחמש השנים הקרובות (עפ"י הרשימה המצ"ב)?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 199

מאשרים אישור מסגרת תוכניות הפעלה של מפעל הפיס
לעיריית דימונה לחמש השנים הקרובות (עפ"י הרשימה
המצ"ב)
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 .4אישור מינוי דירקטוריון לתאגיד הספורט.
חברי מועצה :מר בני ביטון – ראש העיר ,מר ארמונד לנקרי – מ"מ רה"ע ,מר אסף
אפרגן -חבר מועצה.
עובדי עירייה :מר מקס פרץ -מנהל אגף החינוך ,גב' סימה כחלון -גזברית ,מר שוקי
קליין -ר .מנהל כללי מזכיר העיר.
נציגי ציבור :מר שמואל רוחפור ,גב' מזי אלון ,גב' רויטל ממן

מר ארמונד לנקרי:

האם יש הערות או הארות?

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור מינוי דירקטוריון לתאגיד הספורט?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 200

מאשרים מינוי דירקטוריון לתאגיד הספורט.
חברי מועצה :מר בני ביטון – ראש העיר ,מר ארמונד לנקרי –
מ"מ רה"ע ,מר אסף אפרגן -חבר מועצה.
עובדי עירייה :מר מקס פרץ -מנהל אגף החינוך ,גב' סימה
כחלון -גזברית ,מר שוקי קליין -ר .מנהל כללי מזכיר העיר.
נציגי ציבור :מר שמואל רוחפור ,גב' מזי אלון ,גב' רויטל ממן

 .5אישור הסכם בין עיריית דימונה לבין משרד השיכון להעברת האחריות לפיתוח השכונה
הצפונית.
עו"ד מנחם בן טובים:

מדובר בהסכם שבו העירייה מקבלת על עצמה את האחריות
לבצע את עבודות הפיתוח בשכונה הצפונית וזאת תמורת סך של
 .₪ 30,000,000העבודות שנותרו לביצוע הן אלו המופיעות בנספח
ב' .הסכום נקבע במו"מ בין העירייה -ראש העיר לאחר שמהנדס
העיר אמד את עלותן .הסכום כולל עמלת ניהול ופיקוח.

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור הסכם בין עיריית דימונה לבין משרד השיכון
להעברת האחריות לפיתוח השכונה הצפונית?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 201

מאשרים הסכם בין עיריית דימונה לבין משרד השיכון
להעברת האחריות לפיתוח השכונה הצפונית.
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 .6אישור התקשרות בהסכם מול הקפ"ד לביצוע הפיתוח של השכונה הצפונית.
עו"ד מנחם בן טובים:

מאשרים התקשרות דומה לזו (שבין העירייה למשרד השיכון) עם
הקפ"ד ,כך שהקפ"ד תיקח על עצמה את ביצוע עבודות הפיתוח.

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור התקשרות בהסכם מול הקפ"ד לביצוע הפיתוח
של השכונה הצפונית?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 202

מאשרים התקשרות בהסכם מול הקפ"ד לביצוע הפיתוח של
השכונה הצפונית.

 .7אישור תברי"ם
מר ארמונד לנקרי:

רשימת תברי"ם

תב"רים חדשים
תב"ר  - 1515שיפוץ והצטיידות הבריכה בבסיס נבטים –  - ₪ 100,000קל"פ
תב"ר  – 1516רכישת מקרנים תת ריצפתיים לבתי הספר –  - ₪ 242,280מפעל הפיס

סגירת תב"רים
תב"ר  – 1047חידוש מבנה בי"ס עמי אסף
תב"ר  – 1086מצלמות לשכונת ממשית
תב"ר  – 1098הנגשת כיתות בי"ס מקיף אפלמן
תב"ר  – 1176המשך שיפוץ מתנ"ס ברח' הגפן
תב"ר  – 1222הנגשת גן ציפורן (ראייה)
תב"ר  – 1223הנגשת בי"ס אלפסי (ראייה)
תב"ר  – 1224הנגשת גן לבנת (ראייה)
תב"ר  – 1227הנגשת גן מעיין (השחר)
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תב"ר  – 1268שיפוץ מתנ"ס ברח' הגפן
תב"ר  – 1335הנגשת ראייה גן אפרסק
תב"ר  – 1370שיפוץ אנדרטת מ"ג המעפילים
תב"ר  – 1407שיפוץ מרכז פסגה
תב"ר  – 1438דשא סינטטי בגני הילדים וברחבי העיר
תב"ר  -1439צביעה וסימוני כבישים ברחבי העיר
תב"ר – 1443ריבוד קרצוף אספלט ובמפרים ברחבי העיר
תב"ר  – 1495צביעה וסימוני כבישים בעיר

מר ארמונד לנקרי:

מי בעד אישור תברי"ם?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 203

_______________
סימה כחלון
גזברית

רשימת תברי"ם מאושרת

_______________
ארמונד לנקרי
מ"מ רה"ע
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