
 
 '/אדר ב/תשע"וי          
           0/////0/02 

 
 פ  ר   ט  י  כ   ל    

 
שהתקיימה באולם מליאת מועצת העיר בעיריית דימונה  /0פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 0/02///01בתאריך 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצת העיר - יוסי אוטמזגיןמר   
   
 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 יועץ משפטי - ביםטו-עו"ד מנחם בן  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים ורצקי  

 דובר העיריה -  מר עמוס שריג
 רכזת הועדות -  גב' יפה עזריה  

 
 סדר היום

 

לחוק  05פיתוח להקצבות פיס לפי תיקון למטרת  -אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה .0
 יסודות התקציב.

 
   יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 
פיתוח להקצבות  -פתיחת חשבון בבנק דקסיה מי בעד אישור ביטון:מר בני 

 לחוק יסודות התקציב. /0פיס לפי תיקון 
 

 פה אחד –בעד 
 

פיתוח להקצבות פיס  -פתיחת חשבון בבנק דקסיהמאשרים   – 015החלטה מס' 
 לחוק יסודות התקציב. 05לפי תיקון 

 

 דימונה. אישור הסכם שלדי בין הקרן לפיתוח דימונה לעיריית .0

 
  יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 
הסכם שלדי בין הקרן לפיתוח דימונה לעיריית מי בעד אישור  מר בני ביטון:

 דימונה.
 

 פה אחד. –בעד 
 
 



 
 

הסכם שלדי בין הקרן לפיתוח דימונה לעיריית מאשרים   – 011החלטה מס' 
 דימונה.

 
 

 –בשל מצב כלכלי )אחרי שעות העבודה  אישור עבודה נוספת לחשמלאי מאור רויטר ./
 כפוף לנוהל(.

 
 
 

עבודה נוספת לחשמלאי מאור רויטר בשל מצב מי בעד אישור  מר בני ביטון:
 כפוף לנוהל(. –כלכלי )אחרי שעות העבודה 

 
 פה אחד –בעד 

 
עבודה נוספת לחשמלאי מאור רויטר בשל אישור מאשרים   – 010החלטה מס' 

 כפוף לנוהל(. –העבודה  מצב כלכלי )אחרי שעות
 
 
 

 בסין. במחוז בייג'ין (TONGZHOU)ברית ערים תאומות בין דימונה לבין טונגג'ואו  .0

 
  יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 
ברית ערים תאומות בין דימונה לבין טונגג'ואו  מי בעד אישור מר בני ביטון:

(TONGZHOU)בסין. במחוז בייג'ין 

 
 פה אחד –בעד 

 
ברית ערים תאומות בין דימונה לבין מאשרים   – 012החלטה מס' 

(TONGZHOU)בסין. במחוז בייג'ין טונגג'ואו 
 
 
 

 פתיחת חשבון לצורך גביית היטל שמירה בבנק לאומי דימונה. .0

 

פתיחת חשבון לצורך גביית היטל שמירה בבנק לאומי  מי בעד אישור מר בני ביטון:
 דימונה.

 
 פה אחד. –בעד 

 
פתיחת חשבון לצורך גביית היטל שמירה בבנק מאשרים   - 011החלטה מס' 

 לאומי דימונה.
 
 
 



 
 
 

     תברי"ם. .2
 

 :להלן רשימת התברי"ם ר בני ביטון:מ

 תברי"ם חדשים

 המשרד לשירותי דת  -₪  ///,/// –בית כנסת נווה חורש החדשה  – 0/10תב"ר 

 המשרד להגנת הסביבה -₪  ///,10  -קורס הטמעת עקרונות קיימות  – 0/10תב"ר 

 משרד האנרגיה והמים -₪  ///,/00 –התייעלות אנרגטית  – 0/12תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  ///,/0 –פסטיבל שירי נשמה  – 0/11תב"ר 

 משרד השיכון -₪  ///,//00,1 –מבנה ציבור  – 0/11תב"ר 

 משרד  השיכון  -₪  ///,///,/0 –חדש מול ישן  – 0/10תב"ר 

 

 הגדלת תברי"ם

 

 מפעל הפיס  -₪  //00,2/ –אולם ספורט יצחק שדה  – 021תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  //0,0// –אולם ספורט גבריאל  – /01תב"ר 

 

  02.0.12מתאריך  23עדכון  ושינוי להחלטה ממליאה 

 משרד השיכון -₪  ///,/01יעמוד על סכום של  –מיתוג פרסום  – 0/00תב"ר 

 ₪  ///,/0,00 –ביטול ההגדלה מהקל"פ  –פארק בן גוריון  – ///הגדלה לתב"ר 

 

 מי בעד אישור התברי"ם? מר בני ביטון : 
 

 פה אחד –בעד  
 

 רשימת תברי"ם מאושרת. – 010החלטה מס'  
 

 

 

_______________      _______________ 
 שוקי קליין       בני ביטון

 ר. מנהל כללי       ראש העיר
 מזכיר העיר        


