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ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  22יום רביעי .1.9.2010
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגנית ראש העירגב' מרינט וקנין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי בן יקר זגורי  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר יחיאל צרוייה
 חבר מועצהמר יוסי פרץ
 חבר מועצהמר מוסאי אבנר
 חבר מועצהמר אלברט לוי
מר אברהם באשטקאר  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר אלי סיגרון

נוכחים:

 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 מבקר העירייהמר יוסי לוי

מר מאיר כהן :ברכות לשנה החדשה מאחל בריאות לנכדה של עובדת העירייה אתי אלוש.
הרב מוסאי אבנר  :דברי תורה
סדר היום:
.1

הקמת קרן לתמיכה בתלמידי תיכון נצרכים.
מר מאיר כהן :מצ"ב הסכם שעינינו הקמת קרן לתמיכה בתלמידים נצרכים.
הנאמנים של ההקדש ע"ש סבינה ריבר ז"ל מעוניינים להעניק
כ –  ₪ 300,000לצורך הקמת הקרן על ידי העירייה.
מייסדי הקרן יהיו עיריית דימונה ומי שיקבע על ידי נאמני ההקדש.
יש להקים עמותה מתאימה כולל תקנות ,מטרות ודרך ניהולה.
לשם כך אנו מסמיכים את עו"ד מנחם בן-טובים לבצע את כל
הפעולות הנדרשות .לאחר הקמת העמותה אנו נבחר שלושה בעלי
תפקידים מתחום החינוך והרווחה שישמשו כוועד מנהל של
העמותה.
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מר מאיר כהן :מי בעד הקמת עמותה לשם תמיכה וסיוע לתלמידי תיכון נצרכים
בדימונה ע"ש סבינה ריבר ז"ל.
בעד – פה אחד
החלטה מס' 104
.2

 מחליטים על הקמת עמותה שתשמש כקרן לתמיכהבתלמידי תיכון נזקקים ע"ש סבינה ריבר ז"ל.

תבר"ים למליאה.
מר מאיר כהן :להלן התבר"ים.
חדשים
- 185
- 187
- 188
- 191
- 192
- 194
- 195
- 196
- 197
- 203

פיתוח בשכ' נווה דוד
שידרוג מגרשי משחקים
שידרוג גינון
רכישת רכב  +בובקט
שיפוץ מקלטים
רכישת במה ניידת
הכנת חוקי עזר
רכישת מיכלי אשפה
שיפוץ אגף ההנדסה
ציוד וריהוט מועדון גמלה

 – 100,000פנים
 – 200,000פנים
 – 250,000פנים
 – 350,000פנים
 – 180,000פנים
 - 52,000פנים
 - 50,000פנים
 – 250,000פנים
 – 100,000פנים
 - 50,000פנים

סגירת תבר"ים
- 885
- 886
- 910
- 955
- 107
- 132
- 137

אי תנועה יגאל אלון – מעפילים
אי תנועה ב .סאלי – יגאל אלון
פארק כניסה לדימונה
פיתוח נאות הללי
פיס ירוק
פארק אשכול
שיפוצי קיץ 2009

 – 61,59קל"פ
(-)16,501,85קל"פ
 – 1325,20קל"פ
 – 80,12קל"פ
(-)16,017,68קל"פ
 – 32,56קל"פ
( – ) 846,76קל"פ

מר מאיר כהן  :מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטה מס' 105

 -רשימת תבר"ים מאושרת.
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ב.

הצעה לתוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר אלי סיגרון :תכנית להקמת
דירות חדשות בדימונה.
מר אלי סיגרון :עשרות זוגות צעירים גרים בחרפת דיור ,אין דיור ציבורי זמין
בדימונה בפרט ובכל הארץ בכלל ,במזרחה של דימונה נעשו
עבודות פיתוח לשם הקמת שכונה חדשה ,המקום מוזנח ועזוב ויש
בו המון מפגעים .ניתן להרים פרוייקט בעלות של  1000דולר
למ"ר לבניית יחידות דיור של  100מ"ר .כיום לזוגות הצעירים אין
יכולת לקנות דירה  ,מבקש לפנות לכל הגורמים על מנת לאשר
תוכנית זו.
מר מאיר כהן :השטח המדובר יועד להקמת שכונה עבור קהילת העבריים .אנו
פנינו בעבר לגבי המקום הנ"ל אולם קיימת התנגדות של המשרד
בשל יעוד הקרקע עבור שכונת העבריים.
הזוגות הצעירים ראויים לשטח הרבה יותר טוב במיקום יותר
טוב .ישנה הבטחה של השר להורדה משמעותית של נושא עלויות
המשכנתאות .אנו עושים מאמצים גדולים לשם מציאת פתרונות
יחד עם משרד השיכון.
מר אלי סיגרון :אני מבקש שעיריית דימונה תמצא שטח חלופי עבור הזוגות
הצעירים ותוציא מכרז.
מר מאיר כהן :האדמות בדימונה הינן אדמות השייכות למינהל מקרקעין ישראל
וגוף זה הינו היחיד הרשאי להוציא מכרז ,המינהל מוציא מכרזים
בהתאם לתוכנית בנין ערים בהתאם לשטחים המיועדים לבנייה,
השטחים אינם שייכים לעיריית דימונה .בשל החוק ממשלת
ישראל חייבת להוציא מכרז לשיווק הקרקעות ומשום כך יש
עליית מחירים .רק במצב של בניית חרום ממשלת ישראל
מתחייבת על קניית הדירות .שני פרויקטים למגורים יוצאים
בקרוב פרוייקט שער העיר ,ופרוייקט דיור בשכונת ממשית.
מר אלי סיגרון :מציע להקים צוות חשיבה שיקום על מנת למצוא פתרונות ועתיד
לצעירים בדימונה.

______________
שמעון מזוז
ר.מנהל כספי –גזבר

_______________
מאיר כהן
ראש העיר
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