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ישיבת מועצת העיר מס'  29מן המניין מיום שני . 17/1/2011
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגנית ראש העירגב' מרינט וקנין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי זגורי בן יקר  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר אבנר מוסאי
 חבר מועצת העירמר אלברט לוי
 חבר מועצת העירמר יוסי פרץ
 חבר מועצת העירמר ניסים חמו
 חבר מועצת העירמר בני ביטון
 חבר מועצת העירמר אלי סיגרון

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 מהנדס העיר.מר אבי היקלי

סדר היום
.1

אישור פרטיכל ועדת שמות מיום . 20.12.2010
מר מאיר כהן :מבקש מהועדה הנכבדה לשקול מחדש את נושא הנצחת זכרו של
יוסף גלאון ז"ל שהיה מזכיר העיר בשנותיה הראשונות של דימונה,
כמו כן הועדה מתבקשת לדון בנושא הנצחת זכרו של דוד שטרית
ז"ל אשר תרם רבות למערכת החינוך .והנצחת זכרו של עמי
אבוטבול ז"ל אשר תרם רבות לתרבות ולאירועים בדימונה ,בנוסף
הועדה מתבקשת לדון בנושא מתן שם לכיכר בעיר – ע"ש אנדרנך
העיר התאומה של דימונה זוהי פעולה הדדית של שני הערים.
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מר מאיר כהן :מי בעד אישור פרטיכל ועדת שמות מיום . 20.12.2010
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 130מאשרים פרטיכל ועדת שמות מתאריך . 20.12.2010
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תיקון תבחינים למתן תמיכות למוסד ציבורי בדבר הכללת תמיכות עקיפות.
מר מאיר כהן :תיקון התבחינים נדרש ,בעקבות הערת המבקר כי יש לכלול את
נושא התמיכות העקיפות בתבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור,
הכוונה היא שעל הועדה לקחת בחשבון בשיקול הדעת למתן תמיכה
את התמיכה העקיפה כגון מתן נכס לשימוש כשווי כספי.
מר אלי סיגרון :בסעיף  12בתבחינים יכולה להתעורר בעיה כך שלא נוכל להעביר
תמיכה לעמותה אשר כספיה מעוקלים או משועבדים.
מר שמעון מזוז:

לדעתי יש לתקן את הניסוח כך שנוכל להעביר כספים לשם
הסרת העיקול כחלק מהתמיכה.

מר מאיר כהן :הגזבר עם אנשי העמותה יפנו למס הכנסה לשם הסדר כך
שהכספים יועברו ישירות לשלטונות המס להסרת העיקול.
עו"ד מנחם בן טובים :אין לשנות את הניסוח ,עמותה שיש עיקול על נכסיה
תצטרך להסיר את העיקול כתנאי להעברת התמיכה.
מר מאיר כהן :מי בעד אישור ותיקון התבחינים למתן תמיכות למוסד ציבורי
בדבר הכללת תמיכות עקיפות.
בעד – פה אחד
החלטה מס' - 131

מאשרים את התבחינים עם התיקון למתן תמיכות
למוסד ציבורי בדבר הכללת תמיכות עקיפות.
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תוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר אלי סיגרון בנושא בחינת הגשת
בג"צ כנגד חוק תאגידי מים וביוב.
מר אלי סיגרון :כידוע הנושא הוא על סדר היום הציבורי זמן רב רה"ע הינו יושב
ראש מטה המאבק של השלטון המקומי ,יש לנו חובה מוסרית
כנבחרי ציבור לעשות מעשה ,הגשת עתירה בג"צ תחייב את
המדינה לבחון את המשך דרכה בנושא בשני תחומים  1 ,תעריפי
המים 2 ,תאגידי המים ואופן הפעלתם או ביטולם .יש לשנות את
המצב במסגרת החוק על ידי עתירה לבג"צ או שינוי החוק בחקיקה.
עו"ד מנחם בן-טובים :במדינת ישראל ישנה הפרדת רשויות ,תפקיד הכנסת הוא
לחוקק חוקים  .בית המשפט העליון אינו רשאי לבטל
חוקים למעט חוקים הפוגעים בחוק היסוד כך שהגשת
עתירה לבג"צ בנושא אינה רלוונטית.
מר מאיר כהן :הוקמה ועדה משותפת אשר תבחן את כל ההיבטים של הנושא
כולל קביעת מחירי מים על ידי הכנסת ולא על ידי נציבות המים
כמו כן אנו מבקשים להפוך את תאגידי המים לתאגידים עירוניים
כך נוכל לחסוך את המע"מ ומחיר המים ירד בהתאם  .ביום רביעי
יתקיים בכנסת כנס עם השדולה המוניציפאלית בראשותם של
ח"כ זאב ביילסקי וגדעון עזרא העומדים להעלות את הצעת החוק
בעניין הקמת תאגידים וביטול החובה בחוק.
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רשימת תבר"ים
מר מאיר כהן :להלן :רשימת תבר"ים.
 – 221פיתוח כיכר אלה – שכונה צפונית

 - ₪ 550,000שיכון

 – 222מיקוד מאמץ ,עצוב רחובות

 - ₪ 640,000שיכון

 – 223מתקן ספורט

 - ₪ 102,803פיתוח הנגב
 - ₪ 12,197קל"פ
-------------₪ 115.000

 - 224תוכנית להסדרת זכויות,שכ' לדוגמא

 - ₪ 140,000קל"פ

 - 225הנגשה לתחנות אוטובוס

 - ₪ 177,137תחבורה
 - ₪ 31,260קל"פ
------------₪ 208,397
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 – 226גדרות הפרדה

 - ₪ 180,000תחבורה
 - ₪ 20,000קל"פ
-----------₪ 200,000

 – 227חידוש מבנים  ,אפיקים

 - ₪ 818,000חינוך

 – 228ציוד למרכז פיס  ,שיקמה

 - ₪ 50,000פיס

 – 229מעגל תנועה בר לב

 - ₪ 1,200,000תחבורה
 - ₪ 120,000פנים
------------₪ 1,320,000

הגדלות
 – 979הסדרי תנועה בכניסה לבגין

 - ₪ 720,000תחבורה

 – 998הסדרי תנועה בנווה חורש

 - ₪ 800,000תחבורה

נוסח פיס
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 , 2012-2011לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס ,יובהר כי לכל פרוייקט
כאמור "ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".
מר מאיר כהן :מי בעד אישור רשימת תבר"ים ונוסח פיס המצ"ב.
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 132רשימת תבר"ים ונוסח הפיס מאושרים.
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הודעות
מר מאיר כהן:
.1

בין התאריכים  21-22/2/2011נקיים סדנא בקיבוץ מעלה החמישה
לקביעת חזון דימונה ,כל חברי מועצת העיר מוזמנים להשתתף.
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בסוף חודש פברואר אני יוצא לארה"ב יחד עם נציג הסוכנות היהודית
לגייס תרומות עבור העיר דימונה.

_________________
מאיר כהן
ראש העיר

_______________
קליין שוקי
ר.מנהל כללי  -מזכיר

5

