
 
1 

 ז"תשע/ניסן/ג"י          

                      /1////0/90 

 

 פ ר ט י כ ל     

 

, זתשע" ניסן י'שהתקיימה ביום חמישי,  91פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. //.91, בשעה  0/90////0/

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 העיר מועצת תחבר -  וקנין מרינט' גב  

 העיר מועצת חבר - אוטמזגין יוסי מר  

 חבר מועצת העיר -  'קי אדריגמר   

   

   

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

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גבייה /הכנסותמנהל אגף  -  משה אלפסימר   

   

 

 סדר היום:

 

מאשרים את מר משה אלפסי מנהל אגף הגבייה והכנסות כמנהל הארנונה של  .1

 עיריית דימונה.

 

  כמנהל והכנסות הגבייה אגף מנהל אלפסי משה מר אתמי בעד לאשר  מר בני ביטון:           

 ? דימונה עיריית של הארנונה                              

 

         

 פה אחד -בעד         

 

    והכנסות הגבייה אגף מנהל אלפסי משה מר את מאשרים:692 יהחלטה מס         

    .דימונה עיריית של הארנונה כמנהל                                  
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אישור הצטרפות מר אריאל ללוש סגן ראש העיר ומר יהודה בצלאל חבר מועצת  .6

העיר, למשלחת מטעם בית הספר התיכון "זינמן" לתחרות הרובוטיקה העולמית 

 . /19-626246621שתתקיים ביוסטון טקסס ארה"ב בין התאריכים  

 

 ההשתתפות בתחרות כבוד גדול לבית הספר התיכון "זינמן"  על  מר בני ביטון:

 הרובוטיקה העולמית ביוסטון ארה"ב, משלחת זו מצטרפת לקבוצה                     

 איכותית שתייצג את מדינת ישראל ואת דימונה.                    

                    

 מי בעד?

 פה אחד -בעד

 

            ומר העיר ראש סגן ללוש אריאל מר הצטרפות מאשרים את: /69 החלטה מס

   הספר בית מטעם למשלחת, העיר מועצת חבר בצלאל יהודה                         

                    שתתקיים העולמית הרובוטיקה לתחרות" זינמן" התיכון                         

 ./19-626246621  התאריכים  בין ב"ארה טקסס ביוסטון                         

           

 

                 

 תב"רים .3

   

 :תב"רים חדשים

 

 משרד החינוך-₪  090,/1-הצטיידות הנגשה פרטנית עבור מתי"א  – 9901תב"ר 

 טוטו-₪  ///,//0 -מגרש דשא סינטטי )סחב"ק(  - /990תב"ר 

 הרשות לפיתוח  -₪  /119,01 -שיפוץ והצטיידות המרכז לגיל הרך – 9909תב"ר 

 הנגב.                     

 קל"פ-₪  ///,/90-שלטי חוצות– 9900תב"ר 

 משרד הכלכלה-₪  ///,///,9-שיפוץ והקמת מרכז עסקים – 9900תב"ר 

 

 רים"הגדלת תב

 

 קל"פ-₪  ///,00-שיפוץ אולם ספורט גאון-///9תב"ר 

 משרד החינוך ₪  //9,009,1-בינוי בי"ס "צביה"– 99/0תב"ר 

 

 

 ₪  0,2,4,042-סה"כ
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 סגירת תב"רים

 

 הנגשת שצ"פים ופארקים -100תב"ר 

 גינון בעיר-00/תב"ר 

 שילוט רחובות ומספרי בתים– 0//תב"ר 

 פיתוח פרויקט "אבאל" יצחק שדה -/9/9תב"ר 

 סימוני כבישים ברחבי העיר– /9/0תב"ר 

 

 

 

 בני ביטון: מי בעד אישור תב"רים?

 

 פה אחד -בעד

 

 רשימת תב"רים מאושרת   : 690' מסהחלטה 

 

 

 

 

 

 

 

______________     _______________ 

 שוקי קליין      בני ביטון

 מנהל כללי  ר.      ראש העיר

 מזכיר העיר       

 


