ג' טבת תשע"ב
 29דצמבר 2011
פרטיכל
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  42מיום שני  28לדצמבר 2011
 ראש העירמשתתפים :מר מאיר כהן
מר אלי ברונשטיין  -מ"מ ראש העיר
 סגן ראש העירגב מרינט וקנין
גב מירי בן יקר זגורי  -חברת מועצה
חבר מועצהמר אלברט לוי
– חבר מועצה
מר שמעון מלכה
 חבר מועצהמר יחיאל צרוייה
– חבר מועצה
מר יוסי פרץ
– חבר מועצה
מר עופר טלקר
 חבר מועצהמר ניסים חמו
–חבר מועצה
מר ניסים פרץ
 חבר מועצהמר בני ביטון
 חבר מועצהמר אלי סגרון
נוכחים:

 ר.מנהל כללי-מזכיר העירמר שוקי קליין
 ר.מנהל כספי-גזברמר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן טובים  -יועץ משפטי
 מבקר העירייהמר יוסי לוי
 מנהל אגף הכנסותמר זקי אסרף
 מהנדס העירמר אבי היקלי

סדר יום
 .1שינויים בצוות הוועדות -האיחוד הדתי
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מר מאיר כהן :להלן השינויים :
מר שמעון מלכה -חבר ועדת הנחות – במקום מר אבנר מוסאי
מר שמעון מלכה – חבר ועדת ביטחון – במקום אבנר מוסאי
מר שמעון מלכה – חבר ועדת הנצחת שמות – במקום מר אבנר מוסאי
מר שמעון מלכה –חבר ועדת חינוך –במקום מר אבנר מוסאי
מר שמעון מלכה – חבר ועדה לקידום מעמד הילד -במקום מר אבנר מוסאי
מר שמעון מלכה -חבר ועדת בטיחות וגהות-במקום מר אבנר מוסאי
מר אלברט לוי -חבר ועדת כספים -במקום מר אבנר מוסאי
מר מאיר כהן :מי בעד אישור השינויים בציוות הוועדות סיעת האיחוד הדתי?
בעד-פה אחד
החלטה מס ' : 184מאשרים את השינויים בצוות הוועדות הסיעה האיחוד הדתי.
מר מאיר כהן :מודים לחבר המועצה לשעבר הרב אבנר מוסאי על תקופת כהונתו
ותרומתו לעבודת הוועדות ומועצת העיר.
 .2מינוי מר אלי ברונשטיין מ"מ רה"ע כחבר בועדת בוד"ל ומר אבי היקלי מהנדס
העיר כממלא מקומו בהתאם לסעף ( 6א) ( ) 7לחוק התכנון והבניה.
מר אבי היקלי  :הוד"ל הינה ועדה לקידום תוכניות עבור דיור לאומי .
בעניין תוכניות מפורטות המגדירות  200יחידות דיור ומעלה.
מר מאיר כהן  :מי בעד ?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  : 185מאשרים מינוי מר אלי ברונשטיין מ"מ רה"ע כחבר מטעם
העירייה בוד"ל וכן מאשרים את מר אבי היקלי מהנדס העיר
כממלא מקום בהתאם לסעיף ( 6א) ( ) 7לחוק התכנון והבניה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת אד-הוק למחיקת חובות מתאריך . 22/11/2011
מר זקי אסרף  :מדובר במחיקה עבור תושבים אשר מחזיקים בנכסים בדימונה אולם
אינם הבעלים ,לרובם הגדול חובות גדולים ומטופלים על ידי הרווחה ולא
ניתן בשום דרך לגבות את החובות יש גם קבוצת נפטרים וחובות לאחר
כונס נכסים שמכר את הטובין.
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מר מאיר כהן  :מי בעד אישור פרוטוקול ועדת אד-הוק למחיקת חובות מתאריך
? 22/11/2011
בעד -פה אחד
החלטה מס  : 186מאשרים את פרוטוקול ועדת אד-הוק למחיקת חובות מתאריך
.22/11/2011
.4אישור תב"רים:
מר מאיר כהן  :להלן רשימת תב"רים :
שיפוץ בנין העירייה
ריהוט רחוב
תאורה בשכ' נווה חורש
גינון ופיתוח בשכ' יוספטל
רכישת רכבים לפינוי אשפה
חידוש אספלט
בנין ארכיב העירייה
גידור וקירות בשכ' הערבה
כלי אצירה

 – 1,000,000פנים
" - 50,000
" - 50,000
" - 80,000
" - 400,000
" - 250,000
" - 50,000
" - 120,000
" - 287,000

- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256

 - 257גינון ופיתוח בשכ' יוספטל
 - 258גינון ופיתוח בשכ' הנצחון
 - 259ע .פיתוח ביער הילד
 - 260ע .גינון בעיר
 2 - 261מגרשי משחקים
 - 262פיתוח וגינון שצפ במלכי ישראל
 - 263ריהוט רחוב
 - 264פיתוח ושצפ באלנקווה
 - 265פיתוח ומתקני משחקים בשכ' לדוגמא
 - 266פיתוח ושפצ ברח' הרצל
 - 267פיתוח ברח' מצדה
 - 268עמודי תאורה בשכ' נווה חורש
הגדלה  – 227תיאטרון אפיקים
 – 269שיפוץ מ .גמלא קמ"ג
 – 270בניית בית כנסת

- 200,000שיכון
" - 200,000
" - 200,000
" - 150,000
" - 200,000
" - 250,000
" - 150,000
" - 100,000
" - 150,000
" - 250,000
" - 50,000
" - 100,000
- 250,000חינוך
- 80,000קמ"ג
 – 500,000משרד
הדתות
 – 61,000פנים

 – 271שידרוג מתקני משחקים
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 – 272שיפוץ וציוד לכלביה
 - 273פיתוח רחבת שאול המלך
 – 274הנגשת תחנות אוטובוסים

 – 300,000משרד
החקלאות
עד  - 1,000,000פנים
עד  – 170,000תחבורה

 – 275תרומה ,הקמת אגם דימונה
הגדלת תב"ר – 220שיפוץ מרכז מסחרי

JNF– 2,000,000
 1,500,000שיכון

מר יחיאל צרוייה ומר יוסי פרץ אינם משתתפים בדיון ובהצבעה.
מר מאיר כהן  :מי בעד רשימת תב"רים ?
בעד -פה אחד
החלטה מס'  : 187רשימת תב"רים מאושרת
תוספת לסדר היום –חבר מועצת העיר מר אלי ברונשטיין מ"מ רה"ע.
א .אישור קבלת תרומה ע"ס  ₪ 2,000,000מ  JNFבאמצעות חוזה (מצ"ב) לשם בניית אגם
בדימונה.
מר מאיר כהן  :מי בעד קבלת תרומה ע"ס  ₪ 2,000,000מ ? JFN
בעד -פה אחד
החלטה מס'- 188מאשרים קבלת תרומה ע"ס  ₪ 2,000,000מ  JNFבאמצעות חוזה
(מצ"ב) לשם בניית אגם בדימונה.
ב .שינוי הסכם עם אופק לפידות לשם הקדמת תשלום ע"ס  ₪ 700,000בכפוף לערבות
בנקאית.
מר שמעון מזוז :היות ואופק לפידות עבדו כשנה וחצי וחל עיכוב לגבי הגביה מהתושבים על
ידי העירייה ,אנו מבקשים לשנות את ההסכם כך שנוכל לשלם ₪ 700,000
כולל מע"מ כנגד ערבות בנקאית וזאת מפני שרוב העבודה בוצעה כולל סריקה
של כל התוכניות  ,כנגד תשלום  700,000אלף  ₪העירייה מחזיקה בערבות
בנקאית  ,במידה והתשלום לאופק לפידות עבור העבודה יהיה קטן 700,000
 ₪העירייה תחלט את ההפרש מהערבות.
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מר מאיר כהן  :מי בעד שינוי הסכם עם אופק לפידות לשם הקדמת תשלום ע"ס ₪ 700,000
בכפוף לערבות בנקאית?
בעד -פה אחד
החלטה מס' : 189מאשרים את שינוי הסכם עם אופק לפידות לשם הקדמת תשלום
ע"ס  ₪ 700,000בכפוף לערבות בנקאית.

_________________
מאיר כהן
ראש העיר
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__________________
שוקי קליין
ר.מנהל כללי
מזכיר העיר

