י"ח/אייר/תשע"ו
02////0/62

פרטיכ ל

פרטיכל ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  ,40שהתקיימה ביום רביעי ,י"ז באייר תשע"ו,
 , 0/0/00/62באולם המליאה בעיריית דימונה0

 ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר אלברט לוי
מר יוסי פרץ
מר ניסים חמו
מר ג'קי אדרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין

נוכחים:

 ר 0מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
 ר 0מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
עו"ד יהודה ירמולובסקי  -המחלקה המשפטית
 רכזת הועדותגב' יפה עזריה

סדר היום:
 06אישור להמשך גביית היטל שמירה ,ע"פ סעיף  , 7חוק העזר לדימונה (שירותי
שמירה) ,התשס"ט –  ,0//2וכן אישרור הגבייה מיום060600/62 :

מר שמעון מזוז:

חוק העזר העירוני לשירותי שמירה הסתיים בתאריך056/60/0/6/ :
בישיבת מועצת העיר מס'  ,5/אשר התקיימה ביום,0//2/0/6/ :
דנו בעניין חוק העזר (שירותי שמירה) ושכחנו לבקש הארכה 0עיריית
דימונה החלה לגבות מהתושבים את אגרת השמירה החל מיום:
 ,60600/62על כן אני מבקש מחברי מועצת העיר לאשר את המשך
גביית היטל השמירה וכן אישרור הגבייה מיום060600/62 :

מר אלי סיגרון:

בהמשך לדבריו של גזבר העירייה ,מר שמעון מזוז 0בישיבת מועצה
מס'  5/מיום ,0/0200/62 :ביקש חבר מועצת העיר מר יוסי
אוטמזגין לבטל את אגרת השמירה 0באותה ישיבה הוחלט על הקמת
ועדה שתבחן את היטל השמירה 0הועדה עדיין לא התכנסה ,אך אנו
נתכנס בימים הקרובים ונביא מסקנות לחברי מועצת העיר0
עלות גביית היטל השמירה תוקצבה בשנת  0/62ומאושרת ע"י
חברי מועצת העיר 0בקשת הארכת היטל השמירה לא הובאה לדיון
בתום לב 0על כן אני מבקש לאשר את המשך גביית היטל השמירה0

עו"ד מנחם בן טובים:

למיטב ידיעתי מר יוסי אוטמזגין השתכנע באותה הישיבה0

מר יוסי אוטמזגין:

המטרה שלי לא הייתה ,לבטל את אגרת השמירה וכמובן לא לפגוע
בפרנסתם של העובדים 0התוכנית שלי היא לתת תמורה בעד
האגרה 0לדוגמא :בימי חמישי כשבני הנוער נכנסים למועדון כזה או
אחר שהשיטור העירוני יחלק להם פרח ,או מילה טובה 0השיטור
העירוני נתפס בעיני הציבור כ"מאיים" ,מחלק דוחות וקנסות
לתושבים 0צריך לשפר את התדמית שנוצרה להם 0הרי בסופו של
דבר השיטור העירוני אמור לספק בטחון לתושב0

מר בני ביטון:

בישיבה שהתקיימה בלשכתי עם מנהל אגף בטחון מר עמי ביטון,
הוחלט ,שבכל יום החל מהשעה  /6://לפנות בוקר ,יאוישו שתי
הכניסות לעיר על ידי ניידת השיטור העירוני 0בעניין הועדה לאגרת
השמירה ,אני מבקש להקים ועדה שבה ישבו אריאל ללוש ,אלי
סיגרון ויוסי אוטמזגין וייבחנו את היטל השמירה ,יבנו תוכנית עבודה,
לשיפור התדמית של השיטור העירוני וסל שירותים לתושב ויביאו את
מסקנותיהם בפני חברי מועצת העיר0

מר ג'קי אדרי:

אנו חברי האופוזיציה ,לא נמצאים פה על מנת לתפוס את עיריית
דימונה באיזשהו כשל טכני ול"טרפד" 0ברצוני לחזק את דבריו של
יוסי אוטמזגין 0השיטור העירוני צריך לתת לתושב סל שירותים0
הקמת הועדה מבורכת ותביא את מסקנותיה למועצת העיר0

מר אריאל ללוש:

הועדה תתכנס בימים הקרובים ותביא את מסקנותיה למועצת העיר0

מר בני ביטון:

מי מאשר המשך גביית היטל שמירה ,ע"פ סעיף  , 7חוק העזר
לדימונה (שירותי שמירה) ,התשס"ט –  ,0//2וכן אישרור הגבייה
מיום?060600/62 :
בעד פה אחד

החלטה מס' -222

מאשרים המשך גביית היטל שמירה ,ע"פ סעיף  , 7חוק העזר
לדימונה (שירותי שמירה) ,התשס"ט –  ,2002וכן אישרור הגבייה
מיום2.2.220.1 :

 00רשימת תברי"ם0
מר בני ביטון:

להלן רשימת תברי"ם0

תברי"ם חדשים
תב"ר  – 1801ציוד לכדורגל אצטדיון –  - ₪ 554,98טוטו – ₪ ,54,19
קל"פ – ₪ 554099
מר בני ביטון:

מי בעד רשימת תברי"ם?
בעד – פה אחד

החלטה מס' 222

 -רשימת תברי"ם מאושרת2

_____________________
בני ביטון
ראש העיר

_________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר

