ט"ו/אב/תשע"ה
51////0/13
פ ר ט י כ ל
פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  02שהתקיימה ביום חמישי ,י"ד באב
תשע"ה , 5////0/13 ,בשעה  , 0/://באולם המליאה עיריית דימונה.
-ראשהעיר 
-מ"מראשהעיר 
-סגןראשהעיר 
-חברמועצתהעיר 
-חברמועצתהעיר 
-חברמועצתהעיר 
-חברמועצתהעיר 
-חברמועצתהעיר 
-חברתמועצתהעיר 
-חברמועצתהעיר 

משתתפים :מרבניביטון 
גב'אילנהאזולאי

מראריאלללוש

מראליסיגרון

מראלברטלוי

מרעופרטלקר

מרניסיםחמו

מרז'קיאדרי 

גב'מרינטוקנין

מריוסיאוטמזגין



-ר.מנהלכללי–מזכירהעיר 
מרשוקיקליין
נוכחים:
עו"דמנחםבן-טובים-יועץמשפטי 

-מהנדסהעיר 
מראביהיקלי

-עוזרראשהעיר 
מרשמעוןחיון

-רכזתהועדות 
גב'יפהעזריה 

סדר היום:

 .1אישורפרטיכלועדתכספיםמיום:7//2/7/12
מר אלי סיגרון:

דנובדו"חכספימבוקרלסוףשנת,7/12הדו"חעבראת
הביקורתשלמשרדהפנים,עברללאדופי.לשמחתיזאתשנה
שנייהשהעירייהלאלוקחתהלוואה,הגרעוןהואפחותמ-1%
רובונובעמהנחותארנונהעפ"יחוקוסטייתתקןשלכחצי
אחוז .
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מר גקי אדרי:

מר אלי סיגרון:

מר בני ביטון:


מר בני ביטון:


בנוסףדנובתוכניתהעסקיתשלפרויקטאנרגיהמתחדשת,
העירייהתשקיעבפרויקטאנרגיהמתחדשתכ-11מיליון₪
כוללמע"מ,כאשרהתשואההנומינליתתעמודעל11%
בממוצע,דברשיניבכ-1//,///₪נטולחודשלאחרהחזר
הלוואהוהחזרעלויותתפעולמשתנות.הפרויקטיחסוךכסף
רבלעירייהולמוסדותהסמךשלה.בהמשךנהפוךלרשות
חזקהועומדתבזכותעצמה .
אתהיכוללהקריאליאתהתוכניתהעסקית?עדכמההיא
כלכלית?כמהעלתההתוכניתהזאת?הגזברלקחאתמשרד
רו"חהכיגדולבארץ,אומנםהתוכניתשמוצגתהיאברמה
גבוההמאוד,ישהרבהכשליםשלארואיםאותםבתוכנית,
אישרנובמועצתהעיראתההלוואהלתוכניתבסך,11מיליון
,₪השאלהשעומדתבפנינוהאםנפיקתועלתממנה .
ישאדםאחדבעירייהשעפ"יחוקרשאילהציגאתהתוכנית
זהגזברהעירייה.איזהתוכניתעסקיתאתהמכירשיכולה
להניב1//,///₪לחודשלאחרהחזרהלוואהוהחזרעלויות
משתנות? 
נושאאנרגיהסולאריתהואדברשמזמןעירייתדימונההייתה
אמורהלעשותאותה.חשובלילהזכירבמילהטובהאתמר
אליברונשטייןשבזמנוחשבעלהתוכניתהעסקיתהזאת .
מיבעדאישורפרטיכלועדתכספיםמיום ?7/.2.7/12
בעד–פהאחד 


החלטה מס' - 144

מאשרים פרטיכל ועדת כספים מיום .0////0/13
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 .7בנייתמעליתחזיתאחוריתלבנייןהעירייה .
מדוברבבנייתמעליתשלדנישםטוב,הרעיוןהואמצוין
מר בני ביטון:
לכשעצמו,ישלבאתעירייתדימונה,המעליתבעלתנגישות
לנכיםומוגבלים.שתיהקומותהראשונותהםשלדנישםטוב
והקומההעליונהשלעירייתדימונה .

אנוחבריהמועצהמחויביםלאשראתבנייתהמעלית.דנישם
מר גקי אדרי:
טובהיהחתוםמולקופ"חכלליתעלמנתשיפתחומכון
בריאותהנפש,אךבשלהסחבתשלעירייתדימונהבנושא,
קופ"חכלליתהסתייגהוהעירדימונההפסידה0/מקומות
עבודה .
מר יוסי אוטמזגין :בנייתהמעליתהינהדברמבורךואנונאשראתבנייתה .

גב' מרינט וקנין :בני,האםההשתתפותהיא2/%דנישםטובו-2/%עיריית
דימונה? 
עדייןלאסגורהיחסיםבנינו,אבללא2/%דנישםטובו-
מר בני ביטון:
2/%עירייתדימונה,כילדנייששתיקומותולעירייהקומה
אחתומישיעשהאתמירבהשימושהואדנישםטובולא
העירייה .
עו"ד מחם בן טובים:אנימניחכיקראתםאתעמדתמהנדסהעירהמונחתלפניכם,
כיאיןהצדקהתכנוניתלמעליתבוודאילאחרשדנישםטוב
הפךאתחדרהמדרגותלחנות.ההחלטהבהנהלתהעיר
התקבלהכשלאהייתי,אנימציעלדחותאתהענייןלמועד
אחר.ראשהעירמציעכיהעירייהתבנהמעליתלעצמה,כך
ששםטוביוכללהשתמש.כלומרישכאןהצעהומיזםמשותף
שהואלצרכיהעירייה.במצבכזהישלהסדיראתהחובותבין
העירייהודנישםטוב.ישנןבעיות,מייתקןאתהמעלית?,
האםישלהציבשומר?וכןעלמימוטלתהאחריותלגבינזק
ובכללישתחילהלאשרתקציב .
בגללהבירוקרטיה,נאשראישורעקרוני,נקיםועדהשתבדוק
מר בני ביטון:
אתכלהבעיותשהיועמ"שהעלהושארהבעיותשעלולות
להיווצר .
עו"ד מנחם בן טובים:האישורהואלדנישםטובולאלעירייה,כלומר,דנישםטוב 
לאיוכללהגישבקשהלהיתרבנייהאלא,העירייה .
גקי,קופ"חכלליתלאנסוגהלידיעתך!,אניממנהאתמר
מר בני ביטון:
אריאלללושליו"רהועדהשתבדוקאתהבעיותשעלולות
להיווצריחדעםמהנדסהעיר,הגזבר,היועמ"שומריוסי
אוטמזגין.הועדהתתכנסתגיעלהסכםעםדנישםטוב,
הועדהתגישאתההסכםלאישורמועצתהעירלאחראישור
מועצתהעירנגישאתההסכםלאישורהועדהלתכנוןבניין
ערים .
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אדוניהיועמ"ש,האםהמעליתתשרתאתהעירייה? 

מר גקי אדרי:


עו"ד מנחם בן טובים:לא,אםהמעליתנחוצהלעירייהותשרתאתהעירייהזה
ענייןשלחברימועצתהעירולאשלי,זהלאענייןמשפטי.אם
יוחלטלהקיםאתהמעלית,ישתחילהלתקצבאותהולהגיע
להסדרמולהצדהשני–דנישםטוב,כוללביחסלמיבונהאת
המעלית?וכמהאםבכללתהייההשתתפותהעירייה .


מיבעדאישורבנייתמעליתחזיתאחוריתלבנייןהעירייה? 
מר בני ביטון:


בעד–פהאחד 

החלטה מס'  - 143מאשרים בניית מעלית חזית אחורית לבניין העירייה.
 .0אישרורתב"רלשיפוציקיץבמוסדותחינוךע"ס2//,/// .₪

מר בני ביטון:




מיבעדאישרורתב"רלשיפוציקיץבמוסדותחינוךע"ס 
2//,/// .?₪
בעד–פהאחד 


החלטה מס' - 144

מאשרים אישרור תב"ר לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך ע"ס
.₪ 3//,///
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 .2אישור שינוי פרטי חשבון בנק ביה"ס החווה החקלאית .מזכירת החווה
החקלאית הגב' רחל אבוטבול סיימה את תפקידה (פרשה לגמלאות).
מחליפה אותה הגב' יוכית זריהן ת.ז . .70211111מנהל החווה צביקה
קראווני ת.ז . /2//22251בנקלאומי  1/דימונה סניףמס'  570מס' חשבון
.7517705
מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי חשבון בנק ביה"ס החווה
החקלאית .מזכירת החווה החקלאית הגב' רחל אבוטבול
סיימה את תפקידה (פרשה לגמלאות) .מחליפה אותה הגב'
יוכיתזריהןת.ז..70211111מנהלהחווהצביקהקראוונית.ז.
 /2//22251בנקלאומי 1/דימונהסניףמס' 570מס'חשבון
.?7517705


בעד–פהאחד 

החלטה מס' - 14/

מאשרים שינוי פרטי חשבון בנק ביה"ס החווה החקלאית.
מזכירת החווה החקלאית הגב' רחל אבוטבול סיימה את
תפקידה (פרשה לגמלאות) .מחליפה אותה הגב' יוכית זריהן
ת.ז..70211111מנהלהחווהצביקהקראוונית.ז./2//22251
בנקלאומי1/דימונהסניףמס'570מס'חשבון .7517705


 .2אישורהסכםהתקשרות ביןעירייתדימונהלרשתעמללחכירתביתהספר
בןעטרלתקופהשלכ-72שנים.
סופסוףלאחר1/שניםיוקםבי"סבןעטרחדש.בעלותשל17
מר בני ביטון:
מיליון.₪הקרקעהייתהשייכתלרשתעמל.זאתההזדמנות
להודות ליועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים שהתעקש על כמה
סעיפים עקרוניים .אני רוצה להודות גם למהנדס העיר מר
אבי היקלי וגזבר העירייה מר שמעון מזוז שאף סייעו מאוד
בעניין בניית בי"ס יסודי בן עטר .בנוסף ,עופר עייני הוא
שהובילאתכלהמהלךעלמנתשנוכללבנותבי"סחדש 
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במקום הקיים .צריך לקבל את אישור מועצת העיר לאחר
מכן את אישור משרד הפנים ובסוף צריך לקבל את האישור
שלמשרדהחינוך .
עו"ד מנחם בן טובים :מדוברבהסכםחכירהל - 72שנה.העירייהמבקשתלחכור
את בי"ס בן עטר מרשת עמל .העירייה מעוניינת להרוס את
מבנהבי"סהקייםולבנות במקוםמבניםחדשים.לשםכךיש
תקציבממשרדהחינוךכ - 17מיליון.₪משמעותההסכם,כי
העירייה תבנה את ביה"ס תשתמש בו  72שנה ולאחר מכן
המבנים יהיו שייכים לרשת עמל .במילים אחרות ,יש כאן
מעיןדמישכירותמראשאויעוד BOTהפוך.כלומר,העירייה

מר בני ביטון:

מר בני ביטון:

היא שבונה ,היא שמפעילה ואח"כ מחזירה לרשת עמל .כפי
שראיתםבהסכם,העירייהנושאתבכלתשלוםשחלעלבי"ס.
הסכם זה כפוף לאישורכם ,של משרד הפנים והאוצר וגם
משרדהחינוךשצריךלהסכיםשביה"סיעבורלרשתעמל .כפי
שציינתי בחוות הדעת ,אם יאושר ההסכם אין לחתום עליו,
אלא,לאחרהאישוריםהנדרשים.גםמרמשהנחוםר.מנהל
חינוך,צייןבעמדתוכיזההמקוםהמתאיםביותרלבנותאת
בי"ס מבחינת פיזור התלמידים .גם גזבר העירייה חווה את
עמדתומבחינהכספית,חוותהדעתמונחותבפניכם .
הסכם זה כפוף לאישורם של מועצת העיר ,משרד הפנים
והאוצרולאחרמכןמשרדהחינוך.
מי בעד אישור הסכם התקשרות בין עיריית דימונה לרשת
עמל לחכירת בית הספר בן עטר לתקופה של כ 03 -שנים?.


בעד–פהאחד 

החלטה מס' - 144

מאשרים את הסכם החכירה מול רשת עמל בכפוף לאישורים
של משרד הפנים והאוצר ומשרד החינוך וכאמור חוות דעתו
של היועמ"ש ,החתימה תהייה לאחר קבלת האישורים .
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 .1מינויסגןרה"עמריחיאלצרוייהלתפקידיו"רועדתבטיחותגהותואנרגיה.
מי בעד אישור מינוי סגן רה"ע מר יחיאל צרוייה לתפקיד
מר בני ביטון:
יו"ר ועדת בטיחות גהות ואנרגיה?.

בעד–פהאחד 

החלטה מס'  - 142מאשרים מינוי סגן רה"ע מר יחיאל צרוייה לתפקיד יו"ר
ועדת בטיחות גהות ואנרגיה .

 .2תברי"ם.
מר בני ביטון:להלןרשימתתברי"ם:
תברי"ם חדשים:
תב"ר 1//4–תכנוןישיבתצביה–712,211₪-משרדהחינוך 
תב"ר 1///–פינויפסולתבנייהפלחB-72/,///₪-משרדהשיכון 
תב"ר– 1008סימוןכבישיםוהתקניבטיחות–17/,175₪ 
1/1,221₪-משרדהתחבורה 
17,/10₪-קל"פ 
תב"ר 1//2–הוצאותתכנוןעירוניות–1/,///₪-קל"פ 
תב"ר 1/1/–שיפוץבניןהעיריה–0//,///₪-קל"פ 
תב"ר 1/11–יצורחשמלבאמצעותתאיםוולאטים–11,///,///₪-
הלוואתפיתוחבאישורמשרדהפנים 
תב"ר– 1/10פיתוחשצ"פפלחAשכונהצפונית–2,///,///₪-משרד
השיכון 
תב"ר 1/15–שיפוץבמרכזפיסג"ה–2/,///₪-משרדהחינוך 
תב"ר 1/14–פיתוחפרויקט"אבאל"–יצחקשדה–1/7,///₪-קל"פ 
תב"ר 1/13–דמיחכירהבי"סבןעטר–22,///₪-קל"פ 
 
 
הגדלת תברי"ם
תב"ר  – 5/0בריכתשחייה–2/,///–קל"פ 
תב"ר 544–מוקדאזורי–0/2,///₪-המשרדלבטחוןפנים 
תב"ר 4/4–תכנוןהיפודרום–02,2//₪-קל"פ 
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סגירת תברי"ם
תב"ר 0/5–פיתוחלידרחבתשאולהמלך 
תב"ר 0/4–פיתוחל21-יח'בממשית 
תב"ר 02/–השתת'במוקדרפואי 
תב"ר  -504פיסירוקגןאשכול 
תב"ר 551–שיפוציםבמוסדותחינוךוגניילדים 
תב"ר 534–מכונתטיאוט 
תב"ר – 54/תכנוןיצחקשדההמעפיל 
תב"ר 542–מתקניפיסירוקנווהחורש 
תב"ר 5/4–חיזוקמבנה 17/1
תב"ר 4/4–סימוןכבישים 
תב"ר 4/2–דמיחכירהמהווניםלמטמנה 
תב"ר 454–בדיקותפלקלבי"סניצניהנגב 
מר בני ביטון:מיבעדאישוררשימתתברי"ם? 
בעד– 5
נגד- 1

החלטה מס' 13/-רשימתתברי"םמאושרת 



____________________


בניביטון

ראשהעיר 










_____________________
שוקיקליין 
ר.מנהלכללי/מזכירהעיר
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