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ישיבת מועצת העיר מס'  32מן המניין מיום . 25.5.2011
משתתפים :מר מאיר כהן
מר אלי ברונשטיין
גב' מרינט וקנין
מר יהושע אמסלם
מר אלברט לוי
מר אברהם באשטקאר
מר יחיאל צרוייה
מר ניסים חמו
מר ניסים פרץ
מר אלי סיגרון
נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר שמעון מזוז
מר אבי היקלי
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סדר היום:
.1

רשימת תבר"ים.
מר מאיר כהן :להלן התבר"ים.

חדשים
 - 237שיפוצים במוסדות חינוך

 – 700,000 -פיס

הגדלות
 - 227אפיקים – חידוש מבנים – הנדסה  -חינוך

 – 182.000חינוך

 - 168פיתוח מרכז רפואי  -הנדסה

 – 450.000מ .הבריאות

 - 186מעגל תנועה צומת אלנקווה  -הנדסה

 – 630.000תחבורה
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סגירת תבר"ים – העברה לקל"פ
 - 932כובשי אילת

()182.64

 - 935פיתוח ממשית

179.42

 - 108בית ספר אחווה

()12.040.41

 - 124מועדון פיס שיקמה

()961.17

 - 142תחנה לבריאות המשפחה

1.092.72

 - 144קירוי זינמן

()1150.68

 - 172ציוד חפ"ק

213

 - 173מרכז הפעלה

()862

 - 177שיפוץ מגרשי טניס

()31.278.72

מר מאיר כהן :מי בעד אישור רשימת תבר"ים .
בעד – פה אחד
החלטה מס'
.2

 -רשימת תבר"ים מאושרת.

תוספת לסדר היום בנושא :חוקיות תאגיד המים "מעיינות הדרום" – חבר
מועצת העיר מר אלי סיגרון.
מר אלי סיגרון:

המסמכים הדרושים לשם הקמת תאגיד מים וביוב
ע"פ חוק תאגיד המים והביוב  2001תשס"א הינם:
פרוטוקול אישור מועצת העיר להקמת תאגיד,
אישור תקנון החברה במועצת העיר ,אישור הסכם
העברת נכסים ,זכויות וחובות מאושר ע"י הרשות.
אישור הסכם בין הרשות לתאגיד "מעיינות דרום".
אישור מועצת העיר לתעריפים שייגבו על ידי התאגיד.
מסמכים המעידים על המענקים שנתקבלו ברשות על
המעבר לתאגיד.
אישור העברת מכון הטיהור לתאגיד במועצת
העיר,המסמכים שקיבלתי מהם:

פרוטוקול אישור קבלת תב"ר לשם הקמת תאגיד המים.
פרוטוקול בחירת חברי דירקטוריון בתאגיד המים.
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אישור הקמת תאגיד מים וביוב משנת  2001של מועצת העיר
שאושר בתקופת כהונתו של ראש העיר לשעבר מר גבי ללוש
(שאושר לשם הקמת מכון טיהור שפכים בלבד).
התאגיד הוקם בניגוד לחוק יש לבטל את הקמת התאגיד
מר מאיר כהן:

מקריא את מכתבו של מר ישראל ענב מנכ"ל מנהל
המים והממונה על התאגידים לחבר מועצת העיר
מר אלי סיגרון בנושא תאגיד מעיינות הדרום.
"לכבוד מר אלי סיגרון חבר מועצת העיר  ,הנדון
תאגיד מעיינות הדרום ,סימוכין פנייתך מיום
 ,24.2.2011צר לי על כך שאני נאלץ לחזור על האמור
במכתבי מיום  22.2.2011לפיו התאגיד הוקם כחוק ועל
פי הכללים .יובהר עוד ,כי על פי המסמכים המצויים
כאמור בידי הרשות המקומית בה אתה מכהן כחבר
מועצה לא זו בלבד שההליכים היו תקנים ,אלא שאתה
נכחת במרבית הישיבות בהן נדון נושא התאגיד".
מבקש מהיועץ המשפטי לאומר האם הקמת התאגיד
הוקם כחוק .ובאם אפשר להעלות הצעה לביטול
תאגיד.

עו"ד מנחם בן-טובים:

התאגיד הוקם בלווי מלא של יועצת משפטית
של הרשויות והוקם כדין ,אתה מצטט את
סעיף  3להקמת התאגיד והתאגיד הוקם לפי
סעיף , 6קבלת חוות דעת בנושא שהתאגיד
הוקם כדין.

מר אלי סיגרון:

לא קיבלתי חוות דעת.

מר מאיר כהן:

מצויה בידי חוות דעת משפטית שנשלחה למר אלי
סיגרון מיום  29.12.2010מהיועץ המשפטי של
העירייה.

עו"ד מנחם בן-טובים :התאגיד הוקם כדין ,הפורום הזה אינו יכול לבטל
הקמת תאגיד.
מר מאיר כהן:

אם יש מסמך כל שהוא שלא קבלת אנו מבקשים
שתפנה ליועצת המשפטית של התאגיד שליוותה את
הקמת התאגיד בהתאם לדברי היועץ המשפטי של
העירייה המועצה אינה יכולה לבטל הקמת תאגיד .
אתה רשאי לנהל את המאבק רק שתבין אין אנו
מסתרים דבר אנו עבדנו בהתאם לליווי של היועץ
המשפטי וכל פעולה ביצענו בהתאם להוראות של עו"ד
חנה זילכה .באם תגיע למסקנה שפעולה לא בוצעה
כראוי הנך רשאי להמשיך את הטיפול.
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אני פועל רבות בנושא התאגיד והורדת מחירי המים
הכיוון הוא הפיכת התאגידים לתאגידים עירוניים
כאשר יו"ר התאגיד יהיה רה"ע הגזבר יהיה חבר
דירקטוריון.בישיבה האחרונה רה"ע הודיע שלא יוותר
על התאגידים משום ניהול כושל של חלק מהרשויות.
חזרנו לאוצר והתבקשנו לחתום על הסכם וסירבנו
משום שקשרנו את ההסכם יחד עם הורדה משמעותית
של מחירי המים .יש הבדל עצום בין מחיר הפקת קוב
מים כולל הובלה עד לברז  ₪ 2,90והמדינה מוכרת את
הקוב המים ב –  11.90או ב –  .₪ 13קופת המדינה
מתאשרת במספר מיליארדים רק ממים .
לעיריית דימונה עולה עלויות המים כ –  4מיליון
שקלים נוספים .המחיר הינו אחיד בכל הארץ ,למעט
הגדרה של ישובים חקלאיים .לסכים אלי סיגרון אתה
רשאי לנהל את המאבק  .אין אנו משחקים אין אנו
מסתרים דבר עבדנו בליווי צמוד של עו"ד חנה זילכה
יועצת משפטית של התאגיד.
מר אלי סיגרון:

אמרתי שעיריית דימונה לא ביצעה את התהליך נכון
לא אמרתי שעברתם על החוק אמרתי שהתהליך אינו
תקין ובהתאם אינו חוקי ולכן אפנה לבית המשפט.

מר מאיר כהן:

לגבי מקרה שתיארת יש לפנות במכתב למנכ"ל
התאגיד ולתאר בפניו את האירוע.

_______________
מאיר כהן
ראש העיר

_________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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