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 '/כסלו/תשע"בי          

          06/12/2011 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ   ל    

 

 

 .29.11.2011מיום שלישי  39פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מר יהושע אמסלם  

 חברת מועצה - יקר-גב' מירי זגורי בן  

 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר  

 חבר מועצה - מר שמעון מלכה  

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 חבר מועצה -  מר בני ביטון  

 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  

 

 

 מזכיר העיר –כללי  ר. מנהל -  מר שוקי קליין נוכחים:

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הכנסות -  מר ז'אקי אסרף  

 

 סדר היום:

 

 

 אישור פרוגרמה מגרשים יעודים למבני ציבור לשימושים והקצאות. .1

 

 כם פרוגרמה המרכזת את כל השטחים היעודיים למבנימוצגת לפני מר אבי היקלי: 

 ינם ברמה של עתודות קרקע . השציבור בין שקיימים ובין    

 הפרוגרמה עוד בטרם הצגתה והבאתה לפני המליאה נמסרה    

 ציבור עבור למנהלי אגפים להגדרת צרכים עבור הקמת מוסדות   

 עתיד.ובמיידית ברמה העירייה    

המוגדרים   המבנים היעודים ם המכתיבים את הסדרישנם קריטריוני

 ומוגדרים בנוהל ההקצאות.
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 מי בעד אישור פרוגרמה מגרשים יעודים למבני ציבור לשימושים  מר מאיר כהן: 

 והקצאות.   

  

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים פרוגרמה מגרשים יעודים למבני ציבור  - 178החלטה מס'  

 לשימושים והקצאות.      

 

 

 . 23.11.2011ההקצאות  מיום פרוטוקול ועדת אישור  –אישור תבחינים  .2

 

  23.11.2011ועדת ההקצאות פרוטוקול מיום  –מי בעד התבחינים  מר מאיר כהן: 

 

 פה אחד –בעד  

 

 מאשרים את התבחינים של ועדת הקצאות ופרוטוקול -  179 החלטה מס' 

 . 23.11.2011ועדת הקצאות מיום       

 

 אישור תבר"ים. .3

 

 להלן רשימת תבר"ים. מר מאיר כהן: 

 

 הגדלה 

 

 חינוך – 750,000  אפיקים – 227הגדלת תב"ר  

 פיס -   77,980 גן דו כיתתי – 230הגדלת תב"ר  

 

 סגירה 

 

 לקל"פ – 247,38   גינון במעפיל  – 945 

 

 מר מאיר כהן: מי בעד אישור תבר"ים? 

 

 פה אחד –בעד  

 

 רשימת תבר"ים מאושרת. -   180החלטה מס'  
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 ת לסדר היום של מר אלי סיגרוןותוספ

 

 

 ת והורדת נוסעים ברחבי העיר.אסימון מיקום להעל .1

 

 להעלות נוסעים ולהוריד נאלציםהמוניות נהגי ,עקב מצוקת חניה  מר אלי סיגרון:

 במקומות אסורים, מבקש שהעירייה תסמן במקומות נוסעים   

נוסעים לשם ביטחון הנהגים מרכזים אזור להעלאת והורדת 

 והנוסעים במוניות.

 ועדת תחבורה מבקש להעביר לועדה.בדון ילצריך  הנושא   

 

 הנושא ידון בועדת תחבורה אני בעד הנושא. מר מאיר כהן:

 

 

 היטל ביטחון . .2

 

 ציא דו"ח מבקש להו .היטל הביטחון משולם על ידי תושבי העיר מר אלי סיגרון: 

 ₪מיליון  1,3ההוצאות שכר מגיעות  ,מסודר לתושבים בנושא   

 צריכה להיות שקיפות מבקש לדעת ,לפי חישובי בהתאם לדו"ח    

 בפירוט מה היו ההוצאות.   

 

 העסקה דרך החברהועלות ירה שמהעסקנו חברת  2010מר שמעון מזוז:בתחילת  

 הקפ"ד כך עסקה דרך בשל כך החלטנו לבצע את ה, הגבוההינה     

 נחסך כסף רב.    

 

 אתה חושב שהוצאות, ביותר הספר התקציב נותן שקיפות גבוה מר מאיר כהן: 

 חבל ,ולקבל פירוט מלא השכר גבוהות אתה מוזמן להיכנס לגזבר    

 קצת ,שכר מינימום לעשות מהומה על כלום , הפקחים מקבלים    

 וכל הפרטיםאנו מבוקרים  ם לילות וחגי משמרותדים עובו,יותר     

 ספר התקציב.מופיעים ב   

 

 מר אלי ברונשטיין. –תוספת לסדר היום 

 

 בניית הוסטל לעולים קשישים, זוגות, יחידים המנהלים משק בית עצמאי והזכאים .3

 לדיור ציבורי, במימון ממשלת ישראל ובביצוע עיריית דימונה. 

 

 פרויקט של בניית הוסטלים בכל הארץמשרד הקליטה יוזם  מר אלי ברונשטיין: 

  40,000יחידות דיור, סה"כ  4000 בשלב א'     

 יחידות מתוכננות.    

 

 האם מדובר בעולים בלבד מחבר העמים. מר יהושע אמסלם: 
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 האלו הינם ניצולי שואה מבקש לכבד את הנושא. עוליםרוב ה מר מאיר כהן: 

 

 זכאות יקבל למי שאין תעודת זכאות לאלמי שיש תעודת  מר אלי ברונשטיין: 

 יקבל , מדינת ישראל אחראית על מתן הזכאות.    

 

 עם הפרויקט לא היה לוקח בחשבון זכאים מכל העדות לא הייתי מר מאיר כהן: 

 הפרויקט הוא לטובת כל הקשישים הלוואי,מביא את הנושא לדיון    

 שהפרויקט יצא לפועל.   

 

 פרויקט של בניית הוסטל לעולים בישור השתתפות מי בעד א מר מאיר כהן: 

 המנהלים משק עצמאי והזכאים לדיור דיםיקשישים, זוגות, יח   

 ציבורי, במימון ממשלת ישראל ובביצוע עיריית דימונה.   

 

 פה אחד. –בעד  

 

 מאשרים השתתפות עקרונית בפרויקט והגשת הצעה  - 181 החלטה מס'

 ישים, זוגות, יחידיםהוסטל לעולים קש לבניית    

 הלים משק בית עצמאי והזכאים לדיור ציבורי,נהמ  

 במימון ממשלת ישראל ובביצוע עיריית דימונה.  

 

 

 

 

__________________     __________________ 

 שוקי קליין       מאיר כהן

 ר.מנהל כללי       ראש העיר

 מזכיר העיר        


