
 1 

 

 

 '/אייר/תשס"טט          

          03/05/2009 

 

 

 פ  ר   ט  י   כ  ל    

 

 

 . 30.4.2009מן המניין מיום חמישי  7ישיבת מליאת מועצת העיר מס' 

 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - םמר יהושע אמסל  

 חברת מועצת העיר - יקר זגורי-גב' מירי בן  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר - מר מוסאי אבנר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר - מר אברהם באשטקאר  

 העירחבר מועצת  -  מר אלי סגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ  

 

 

 ר. מנהל כללי /מזכיר -  מר שוקי קליין נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הכנסות -  מר ז'אקי אסרף  

 מנהלת החברה למוסדות חינוך -  גב' יפה זאבי  

 למוסדות חינוך רו"ח החברה -  ינסקימר מרל  

 

 

 

 ראשית ברצוני לברך את תושבי העיר דימונה על זכייה בפרס יוקרתי  מר מאיר כהן:

 פרס זה ניתן בגין כל הפעולות הרבות שהתבצעו בעיר, "הגלובוס הירוק"  

 בתחום איכות הסביבה.  

 פטר אתמול.נו למשפחתו של נדב שמואל ז"ל מורה ותיק שניתנחומ  
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 סדר היום

 

 .2007בדצמבר  31החברה למוסדות חינוך, דין וחשבון כספי ליום  .1

 

 הינו 2007הגירעון הכספי בחברה למוסדות חינוך בשנת  רו"ח מרלינסקי: 

 .2006המשך של הגירעון שהיה בשנת     

שנובע ₪, מיליון  3,7 –הגירעון בנזילות השוטפת הינו כ     

 המרכזים )מדעים, תקשורת, ופיס( אשר מעיקיםבעיקר מ    

 על תקציב החברה.    

 

 האם אין בלם כל שהוא שיפסיק את החריגות במרכז  מר ניסים פרץ: 

 המדעים, תקשורת ופיס.    

 

 המוסדות הנ"ל אינם מתוכננים , עד לפני מספר שנים למוסדות אלו מר מאיר כהן: 

 נת את ההוצאות הרבות היו פילנטרופים והיום העירייה מממ   

 בהפעלת מרכזים אלו.   

 –עלינו לזכור שגם לבתי הספר יש גירעונות המוערכים בכ    

 כל אחד.₪ אלף  600   

 יש אפשרות לסגור את המרכזים או להזרים כסף למרכזים.   

 במצב הקיים לא נצליח לחסל את החובות.   

 .למרות כל זאת אנו נצליח לעמוד ביעדים שהצבנו   

 

 ברצוני להתייחס להעברת הניהול מוסדות החינוך התיכוניים  מר מאיר כהן: 

 לאורט או עמל.   

 לפני זמן מה פנו אלינו מרשת אורט, עמל, ועמית בהצעה לקחת את    

 ניהול החברה, התנאי של העירייה הוא שרשת שתיקח את ניהול   

 הנדסאיםמוסדות החינוך תפתח בבתי הספר מסלולים לטכנאים ו   

 כיתות י"ג , י"ד, כמו כן בעצם ניהול המוסדות על ידי רשת ארצית   

 כן דימונה היא שם דבר בחינוך והרשת  ים.גלומים יתרונות רב   

 שתנהל תזכה ברזומה מכובד ביותר.   

 את כל מוסדות החינוךיר במידה ולא יעלה במעבר ולא נתקשר נעב   

 לניהול ישיר של העירייה.   

 

 החברה  2007בדצמבר  31מי בעד אישור הדו"ח הכספי ליום  :מאיר כהןמר  

 למוסדות חינוך?   

 

 פה אחד. –בעד    

 

 החברה  2007בדצמבר  31מאשרים דין וחשבון כספי ליום  - 28 החלטה מס' 

 למוסדות חינוך.       
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 .13.1.2009הוק מיום -חובות אדלמחיקת  פרטיכל ועדה .2

 

 

 נותן סקירה מקיפה על עבודת הועדה ואופן הטיפול של "מר ז'אקי אסרף 

 חברי הועדה במקרים שעומדים לדיון.    

  

 התנגדתי בועדה והצבעתי נגד משום שהובאו לפנינו טובים:-עו"ד מנחם בן 

 מקרים לשם מחיקת חוב עבור צריכת מים והם      

 עדיין ממשיכים לצרוך מים.     

 

 ם להבחין בין צריכה לבזבוז בהתאם לצרכים אנו יודעי מר ז'אקי אסרף: 

 ולמספר הנפשות יש לנו אינדיקציה לגבי הצריכה.    

 

 בצע מחיקה לאנשי נאני מבקש שנהיה זהירים ובשום אופן לא  מר מאיר כהן: 

 עסקים, עובדי עירייה וכו'.   

 אין למחוק חובות מים למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן .   

 

 הוק מיום-למחיקת חובות אד עד אישור פרטיכל ועדהמי ב מר מאיר כהן: 

   13.1.2009? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 הוק -למחיקת חובות אד המאשרים את פרטיכל ועד  -  29החלטה מס'   

 יניות המועצה שאין בהתאם למד 13.1.2009מיום     

 למחוק חובות מים למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן    

 

 

 העירייה בועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום.אישור נציגי  .3

 חבר ועדה –רה"ע  –מר מאיר כהן  

 מ"מ רה"ע, מ"מ חבר הועדה –מר אלי ברונשטיין  

 

 מי בעד? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים את נציגי העירייה בועדה המחוזית לתכנון ובניה- 30החלטה מס'  

 מחוז דרום.      

 חבר ועדה –רה"ע  –מר מאיר כהן       

 מ"מ רה"ע, מ"מ חבר ועדה –מר אלי ברונשטיין       
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 עבור₪  273,214התחייבות כספית של המשרד להגנת הסביבה בסך  .4

 סיוע בתכנון ופיתוח מערכת מחזור מכספי היטל הטמנה. 

 

 מתבצעת פעילות ענפה בתחום ברחבי העיר הציבו מיכלים למחזור מר מאיר כהן: 

 נכנס לפעילות חינוכית בנושאים הסביבתיים בבתי הספר קיבל תו   

 תקן וכוד'.   

 

 מי בעד? 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים התחייבות כספית של המשרד להגנת הסביבה בסך - 31החלטה מס'  

 עבור סיוע בתכנון ופיתוח מערכת מחזור מכספי₪  273,214                

 היטל ההטמנה.       

 

 

 תחנת הסגר אזורית )בניית כלביה(. 255-מעבר ל – 4/2008הגדלת חוזה  .5

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 תחנת הסגר 25% –מעבר ל  4/2008מאשרים הגדלת חוזה  - 32 החלטה מס' 

    אזורית )בניית כלביה(.       
 

 

 הרחבת הסכם עמותת יחדיו. .6

 

 צה נדרשת לאשר הרחבת הסכם קיים ללאהמוע טובים:-עו"ד מנחם בן 

 מכרז לאחר שהגזבר אישר שהוצאות העירייה לא     

 ובנסיבות הנוכחיות אין תועלת  50%יעלו על      

 בפרסום מכרז חדש.     

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים הרחבת הסכם עמותת יחדיו ללא מכרז חדש. - 33 החלטה מס' 
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 פתיחת חשבון בבנק לאומי לועדת – 19.3.2009שרור משאל טלפוני מיום אי .7

 בנין ערים. 

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשררים לפתוח חשבון בבנק לאומי לועדת בנין ערים.-  34החלטה מס'  

 

 

 אישור לערוב לחיובה של העמותה – 30.3.2009אישרור משאל טלפוני מיום  .8

 ₪. 100,000רגל על סך -מועדון הספורט בדימונה כדור לקידום 

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. -בעד 

 

 מאשררים לערוב לחיוב של העמותה לקידום מועדון - 35 החלטה מס' 

 ₪. 100,000רגל על סך -הספורט בדימונה כדור                                  

 

 

 . 200923.3.אישרור משאל טלפוני מיום  .9

 

 מ"ר למתן מענה  1,300הקמת מבנה בן  –מאשרים הקמת הפרוייקט  א. 

 -בתחום החינוך וההתפתחות לילדים כולל לילדים בעלי צרכים מיוחדים   

 שיקרא המרכז לגיל הרך.  

 

 סניף מספרדימונה מאשרים כי חשבון העירייה בבנק מרכנתיל דיסקונט  .ב

יעודי לצורך בניית הפרוייקט יהיה חשבון י 1007 מס' וןחשב 170649

 כספי התרומה. ו יפקידויואל

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 36החלטה מס'  

 מ"ר למתן מענה 1,300הקמת מבנה בן  –מאשרים הקמת הפרוייקט  א. 

 בתחום החינוך וההתפתחות לילדים כולל לילדים בעלי צרכים מיוחדים  

 שיקרא המרכז לגיל הרך.  

 

סניף אשרים כי חשבון העירייה בבנק מרכנתיל דיסקונט דימונה מ .ב

יהיה חשבון ייעודי לצורך בניית  1007 מס' חשבון  170649 מספר

 .ו יפקידו כספי התרומהיואל הפרוייקט
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 העברת ניהול מוסדות החינוך התיכוניים שנוהלו על ידי החברה למוסדות .10

 חינוך לאורט או עמל. 
 

 ים שליבדיון על הדו"חות הכספ 1ושא נדון יחד עם סעיף הנ מר מאיר כהן: 

 יש למישהו הערות או הארות? .למוסדות חינוך רההחב    

 

העברת ניהול מוסדות החינוך התיכוניים שנוהלו על ידי החברה למוסדות –מי בעד  

 חינוך לאורט או לעמל כחוק?     

 

 התיכוניים שנוהלו מאשרים העברת ניהול מוסדות החינוך - 37 החלטה מס' 

 על ידי החברה למוסדות חינוך לאורט או עמל כחוק.        

 

 

 מבקשים לאשר להמשיך ולפעול בהתאם לחוקי העזר העירוניים בהתאם  .11

 )ב'( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתיים סמכויות  11לסעיף  

 . 2008פקחים( התשס"ח  

 

 מי בעד? מר מאיר כהן: 

 

 אחד.פה  –בעד  

 

 מאשרים להמשיך לפעול בהתאם לחוקי העזר העירוניים- 38החלטה מס'  

 )ב'( לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה 11בהתאם לסעיף       

 .2008סביבתיים סמכויות פקחים( התשס"ח       

 

 רשימת תבר"ים . .12

 

 להלן רשימת התבר"ים? מר מאיר כהן: 

 

 תקציב רגיל ₪ 290,000   2008עבודות מים  - 130 

 מינהל המים₪  670,000       

       ------------ 

       960,000 ₪ 

 

 $ ע"י לגסי הריטג' 1,500,000   בניית מרכז לגיל הרך - 136 

 

 הגדלה 

 

 ק.ל.פ.₪  55,000   תחנת הסגר אזורית - 977 
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 סגירת תבר"ים 

 

 ₪ ( 9,501,68)   הסדרי בטיחות בלייהמן - 855 

 

 ₪ 462,86    פיתוח נווה גן - 928 

 

 ₪ 7,34  הסדרי בטיחות בעמי אסף - 931 

 

 ₪ 85,99   פיתוח שכ' לדוגמא – 938 

 

 ₪ ( 19,72)    פיתוח רח' קדש - 948 

 

 ₪ 53,76    גידור מרחבים - 103 

 

 ₪ ( 800)   רכישת גנרטור למוקד – 125 

 

 (קל"פ₪  76,459,07)   2004עבודות מים  - 870 

 

 מי בעד מאיר כהן: מר 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת.    - 39החלטה מס'  

  

 

 

 

 

 

__________________     __________________ 

 שוקי קליין       מאיר כהן

 ר. מנהל כללי       ראש העיר

 מזכיר העיר        


