י"ד/תמוז/תשע"ו
0/////0/02
פ ר ט י כ ל
פרטיכל ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  ,45שהתקיימה ביום שלישי ,יג' בתמוז תשע"ו,
.09./.0/02
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל
מר ג'קי אדרי
גב' מעיין לוי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין

 ראש העיר מ"מ רה"ע סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצה חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצה חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר שמעון מזוז
מר חיים וירצקי
מר מאיר חזן
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי ר .מנהל כספי – גזבר מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף תרבות -רכזת הועדות

סדר היום
 .0פרטיכל ועדת תמיכות מיום6/0/0/02 :
מר שוקי קליין:

בפרטיכל ועדת תמיכות אנו מסירים את סעיף  ,09עמותת
"שערי מוריה" מכוון שהם הגישו אישור ניהול תקין של שנה
קודמת ,הם אמורים להגיש את אישור ניהול תקין של השנה
הנוכחית .בשלב זה אנו מורידים את התמיכה עד שיגישו את
המסמך הרלוונטי שחסר ואז נדון בבקשת העמותה ונביא
לאישור המועצה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום?6/0/0/02 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 328

מאשרים פרטיכל ועדת תמיכות מיום ,823232/8 :ללא סעיף ./1

1

 .0פרס עובד מצטיין על שם איריס ויצמן ז"ל.
מר בני ביטון:

הפרס ניתן על ידי ממשפחת עובדת עירייה ,איריס ויצמן שחלתה במחלת
הסרטן ונפטרה מהמחלה .איריס הייתה עובדת חרוצה ומצטיינת של
עיריית דימונה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור מתן פרס עובד מצטיין על שם איריס ויצמן ז"ל?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 321

מאשרים מתן פרס עובד מצטיין על שם איריס ויצמן ז"ל.

 .3אישור מועמדות הגב' אוסנת אטדגי ת.ז  0035295/סגנית מנהלת משאבי אנוש בעיריית
כחברת דירקטוריון בתאגיד המים והביוב האזורי מעינות הדרום בע"מ ,כנציגת עיריית
דימונה בדירקטוריון.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור מועמדות הגב' אוסנת אטדגי ת.ז  0035295/סגנית מנהלת
משאבי אנוש בעיריית כחברת דירקטוריון בתאגיד המים והביוב האזורי
מעינות הדרום בע"מ ,כנציגת עיריית דימונה בדירקטוריון ?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 342

מאשרים את מועמדות הגב' אוסנת אטדגי ת.ז  33228122סגנית
מנהלת משאבי אנוש בעיריית כחברת דירקטוריון בתאגיד המים
והביוב האזורי מעינות הדרום בע"מ ,כנציגת עיריית דימונה
בדירקטוריון.

.

 .4אישור מועמדות מר שמעון מזוז ת.ז  00095/52גזבר עיריית דימונה לדירקטוריון הקרן
לפיתוח דימונה.
מר בני ביטון:

שמעון מזוז היה מנכ"ל הקרן לפיתוח ,הוא הגיש מכתב התפטרות
ובמקומו יהיה אבי היקלי מנכ"ל הקרן לפיתוח דימונה ,שזכה במכרז.
שמעון מזוז יהיה דירקטוריון הקרן לפיתוח דימונה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור מועמדות מר שמעון מזוז ת.ז  00095/52גזבר עיריית
דימונה לדירקטוריון הקרן לפיתוח דימונה .
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בעד – פה אחד
החלטה מס' - 34/

מאשרים מועמדות מר שמעון מזוז ת.ז  /3/12128גזבר עיריית דימונה
לדירקטוריון הקרן לפיתוח דימונה .

 .5אישור תיקון פרוטוקול מועצת עיר מס'  40מיום – 00.5.0/02 :מאשרים המשך גבייה
היטל שמירה עפ"י סעיף  ,/חוק עזר לדימונה (שרותי שמירה) התשס"ט  .0//9עד ליום
 30/00/0/0/בהתאם להוראת השעה וכן אישרור הגבייה מיום.0.0.0/02 :
מר בני ביטון:

במועצת עיר מס'  40מיום 00.5.0/02 :אישרה מועצת העיר את
המשך גביית היטל הארנונה .מסרנו את הפרוטוקול למשרד
הפנים והם ביקשו שנוסיף שהיטל השמירה יהיה עד ליום:
 ,30/00/0/0/על כן אני מביא זאת לאישור המועצה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור תיקון פרוטוקול מועצת עיר מס'  40מיום:
 ,00.5.0/02מאשרים המשך גבייה היטל שמירה עפ"י סעיף ,/
חוק עזר לדימונה(שרותי שמירה) התשס"ט  .0//9עד ליום
 30/00/0/0/בהתאם להוראת השעה וכן אישרור הגבייה מיום:
?0.0.0/02

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 343

מאשרים תיקון פרוטוקול מועצת העיר מס'  43מיום:
 – 33.2.32/8מאשרים המשך גבייה היטל שמירה עפ"י סעיף
 ,1חוק עזר לדימונה(שרותי שמירה) התשס"ט  .3221עד ליום
 2/2/3232/1בהתאם להוראת השעה וכן אישרור הגבייה
מיום././.32/8 :

 .2שינוי תקציב:
הגדלת סעיף התמיכות לספורט לקבוצת הכדורגל מועדון ספורט עירוני דימונה בסך:
. ₪ 6//,///
מר ג'קי אדרי:

אדוני רה"ע אם יש לך יתרות כספים בתקציב אתה יכול להעביר
לדוגמא :לשרותי דת?

מר בני ביטון:

כן זה אפשרי.

מר אלי סיגרון:

סכום התמיכה לשנת הנוכחית עמד על ₪ 0//,/// + ₪ 9//,///
מותנה .הקבוצה צריכה לקבל תקציב של  0.5מיליון  .₪מכוון
שבשלב זה אין כסף לקבוצה אנו מבקשים תמיכה על חשבון
תמיכה לשנה הבאה.

מר ג'קי אדרי:

אתה לא יכול להגדיל את תקציב התמיכה בשנת  0/02על חשבון
שנת  .0/0/אנחנו אישרנו  ₪ 0,0//,///ואתה רוצה להגדיל את
התמיכה ל?₪ 0,9//,/// -

3

מר בני ביטון:

קבוצת הכדורגל עלתה ליגה ויש התייחסות בהתאם  ,בנוסף
הליגה מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד מאי על שתי שנות
תקציב.

מר ג'קי אדרי:

האם לעירייה יש תקציב דו שנתי?

מר בני ביטון:

לא ,קיימות יתרות לעירייה על כן העירייה רוצה לתמוך
בכדורגל .עיריית דימונה תקים ועדת השקעות .זו לא הקדמת
התמיכה ,אלא תמיכה לכל דבר וענין .בקשת התמיכה לעמותת
הכדורגל לשנה הבאה עומדת על סכום של.₪ 0,0//,/// :

מר ג'קי אדרי:

אין בעיה לתת תמיכות ,אך שהעמותה תפנה לוועדת תמיכות.

מר שמעון מזוז:

לאחר שמועצת העיר מאשרת את שינוי התקציב והתמיכה,
הפרוטוקול נמסר למשרד הפנים לאישור ויבוא שוב לדיון בפני
ועדת תמיכות .בקשת התמיכה שנידונה היא על סכום של
 ,₪ 0,0//,///העמותה צריכה להגיש בקשה חדשה לוועדת
תמיכות לתוספת תמיכה של  6//,///שח לשנה זו

מר אלי סיגרון:

עונה בכדורגל מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש מאי.

מר בני ביטון:

בשנה הבאה אנו נאשר את התמיכות לעמותת הספורט
והכדורגל בתחילת שנת ..0/0/

מר ג'קי אדרי:

רה"ע ,אני מבין שישנה הכנסה עודפת בתקציב עיריית דימונה.
אתה החלטת להגדיל את התמיכה לעמותת הכדורגל ב-
 ₪ 6//,///מהיכן היתרות?

מר בני ביטון:

מהכנסות ארנונה שגדלו לאור התשלום שהעירייה מקבלת
מבסיס נבטים.

מר ג'קי אדרי:

כל כספי הארנונה שהצטברו מבסיס נבטים אתה החלטת
להעביר לכדורגל?

מר בני ביטון:

לעיריית דימונה יש עודף של תזרים בסכום של₪ 06,///,/// :
ומתוכם אנו מתקצבים תמיכה נוספת לעמותת הכדורגל סכום
של  .₪ 6//,///בנוסף ,הקדמתי לעובדי עיריית דימונה את
ההבראה ,את תוספת הביגוד ,מענק היובל העובדים יקבלו עוד
החודש וכן כל הסכמי השכר שההסתדרות חתמה עליהם
העובדים יקבלו במשכורת הקרובה.

מר בני ביטון:

מי בעד שינוי תקציב:
הגדלת סעיף התמיכות לספורט לקבוצת הכדורגל מועדון
ספורט עירוני דימונה בסך? ₪ 6//,/// :
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בעד – פה אחד

החלטה מס' - 342

מאשרים שינוי תקציב:
הגדלת סעיף התמיכות לספורט לקבוצת הכדורגל מועדון
ספורט עירוני דימונה בסך.₪ 822,222 :

 ./שינוי תקציב:
הגדלת הכנסות הארנונה בעקבות הפרשים מארנונה מבסיס נבטים בגין שנת  0/05בסך:
.₪ 6//,///
מר בני ביטון:

מי בעד שינוי תקציב:
הגדלת הכנסות הארנונה בעקבות הפרשים מארנונה מבסיס
נבטים בגין שנת  0/05בסך?₪ 6//,/// :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 344

מאשרים שינוי תקציב:
הגדלת הכנסות הארנונה בעקבות הפרשים מארנונה מבסיס
נבטים בגין שנת  32/2בסך.₪ 822,222 :

 .6הקמת חברה מעין עירונית לתועלת הציבור בדימונה "מרכז צעירים בע"מ" (חל"צ).
מר יהודה בצלאל:

מרכז הצעירים בדימונה מאוד משגשג ,אך המבנה הארגוני
בעייתי .במרכז הצעירים ישנם כמה קרנות שמחזיקות אותו
כגון :משרד הביטחון ,הקפ"ד ועוד כל מיני גופים אחרים .הדבר
מהווה בעיה בקרב העובדים שנמצאים בסימן שאלה מקצועי
ותעסוקתי גדול ומתמשך .החשש שלהם שהפרויקט דרכו הם
מועסקים יסתיים .מרכזי צעירים בארץ פנו ליועצים ארגוניים.
היועצים ייעצו להם להקים חברה מעין עירונית שתביא לייצוב
מצבם של העובדים.

מר ג'קי אדרי:

זאת אומרת שאתה הולך להקים חברה על מנת שיהיו מקומות
תעסוקה לתושבי דימונה?

מר יהודה בצלאל:

מנהל מרכז הצעירים בדימונה עדיאל אלגי ,עובד הקרן לפיתוח
דימונה .המהלך הזה הוא מהלך ארצי  ,הנושא לא עלה מתוך
עיריית דימונה.

מר בני ביטון:

עדיאל אלגי ויהודה בצלאל היו בלשכתי יחד עם צוות חשיבה
ויועץ משפטי .בקרן לפיתוח דימונה אין סעיף תמיכות ולא ניתן
להעביר תמיכות .על כן תקום חברה שתאגם תחתיה את כל
המשאבים.

5

מר ג'קי אדרי:
עו"ד מנחם בן טובים:

מר בן טובים ,מי שכר את היועץ?
אני לא שכרתי אותו ,אני רק צריך לתת את חוות הדעת.

גב' מרינט וקנין:

מי שילם ליועץ?

מר יהודה בצלאל:

המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

מר ג'קי אדרי:

היות ואתה ממקימי הפרויקט מי המייסדים?

מר בני ביטון:

זה תאגיד עירוני לכל דבר ועניין .עדיין לא ידוע מי יהיו
המייסדים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הקמת חברה מעין עירונית לתועלת הציבור
בדימונה "מרכז צעירים בע"מ" (חל"צ) בצרוף חוות הדעת
המשפטית והמקצועית

בעד – /
נגד 4 -
החלטה מס' - 342

מאשרים הקמת חברה מעין עירונית לתועלת הציבור בדימונה
"מרכז צעירים בע"מ" (חל"צ) ,בצרוף חוות הדעת המשפטית
והמקצועית.

 .9אישור שדרוג תשתיות – " ישן מול חדש " דימונה ע"ס( ₪ 2,560,322 :בהתאם לרשימת
פרויקטים המצ"ב).

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שדרוג תשתיות – " ישן מול חדש " דימונה ע"ס:
( ₪ 2,560,322בהתאם לרשימת פרויקטים המצ"ב)?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 348

מאשרים שדרוג תשתיות – " ישן מול חדש " דימונה ע"ס:
( ₪ 8,28/,288בהתאם לרשימת פרויקטים המצ"ב).

 .0/הצטרפות ראש העיר מר בני ביטון למשלחת של הסוכנות היהודית לדרום אמריקה בין
התאריכים//6-05/6/0/02 :

מר בני ביטון:

מי בעד הצטרפות ראש העיר מר בני ביטון למשלחת של
הסוכנות היהודית לדרום אמריקה בין התאריכים:
?//6-05/6/0/02

בעד – פה אחד
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מאשרים הצטרפות ראש העיר מר בני ביטון למשלחת של
הסוכנות היהודית לדרום אמריקה בין התאריכים:
128-/228232/8

החלטה מס' - 341

 .00תברי"ם.
מר בני ביטון :להלן רשימת התברי"ם
תברי"ם חדשים
תב"ר  – 0/65סימוני כבישים –  - ₪ 00/,609תחבורה – ₪ 0/6,/42
קל"פ ₪ 00,/63 -
תב"ר  – 0/62מצלמות לשכונת ממשית –  - ₪ 06/,///קל"פ
הגדלת תברי"ם
תב"ר  - 33/פארק בן גוריון –  - ₪ 205,///קק"ל
סגירת תברי"ם
תב"ר  – 442פיגום הידראולי
תב"ר  -536מזגנים לבתי"ס
תב"ר  –0///טאבלטים לבתי"ס
מר בני ביטון:

מי בעד רשימת התברי"ם?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 348

רשימת תברי"ם מאושרת.

תוספת לסדר היום:
.0

תוספת לסדר היום של חברת מועצת העיר הגב' מעיין לוי בנושאים:
א .וונדליזם חמור במגרשי המשחקים ובפארקי השעשועים ברחבי
העיר.
ב .ריסוס מונע והדברה של מזיקים ברחבי העיר.
ג .המשך שיפוץ שאר גני הילדים בעיר.
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גב' מעיין לוי:

הושקעו כספים רבים לטובת מגרשי משחקים ופארקים
שעשועים ברחבי העיר ,מגרשי המשחקים הם ברמה גבוהה ,אך
התחזוקה לקויה .רוב מגרשי המשחקים הושחתו ,קיים
ונדליזם חמור ואין אכיפה או טיפול מיידי בבעיה .פחות משנה
וכל גני השעשועים הרוסים .צריך להתקין מצלמות ולבקש
מהשיטור העירוני שיפטרלו מסביב.
נושא שני הוא :ההדברה ברחבי העיר .פונים אליי תושבים
בעניין מכרסמים וג'וקים שנמצאים בכל מקום בעיר .כל יום על
יד ביתי אני נתקלת בחולדות  ,עכברים וג'וקים .אני גרה  /שנים
בבית ואף פעם לא הייתה התופעה הזאת כמו בשנה האחרונה.
הנושא השלישי הוא ,רה"ע ,הבטחת שעד שנת  0/02תסיים את
שיפוץ כל גני הילדים.

מר בני ביטון:

עד ה 0.9.0/02 -כל גני הילדים בעיר יהיו עם דשא סינטטי ,בלי
יוצא מן הכלל.

מר יוסי אוטמזגין:

רה"ע ,הבאת המון תקציבים ,מדוע המדביר מקבל רק 00,///
 ₪לא יכול להיות שבסכום כזה זעום ה הוא יחזיק רכב,
עובדים ,חומרי הדברה ועוד .בכדי לכסות את כל בורות הביוב
ולהדביר את כל העיר הוא צריך כמויות של הדברה ומכוון
שהסכום אותו הוא מקבל נמוך הוא לא מטפל בכל האתרים
הדורשים הדברה באופן יום יומי ,אלא פעמיים בשבוע.

גב' מרינט קנין:

רה"ע הבאת כל כך הרבה כסף לעיר .למה יש רק משאית ביוב
אחת שמשמשת את דימונה ,ירוחם ,מצפה רמון וערד .אם יש
בעיה של הצפת ביוב התושבים באותו רחוב צריכים לחכות בין
שלוש לארבע שעות עד שהמשאית ביוב מגיעה.

מר בני ביטון:

משאית הביוב לא שייכת לעיריית דימונה ,אלא לתאגיד מעיינות
הדרום .בנושא ההדברות ,בישיבה שהתקיימה היום בלשכתי
יחד עם אריאל ללוש והגזבר ,החלטנו להוציא מכרז חדש
להדברה .

ג'קי אדרי:

אם אתה מוציא מכרז חדש מה קורה עם המדביר שעובד כרגע
וזכה במכרז?

מר בני ביטון:

כנראה שישנה בעיה איתו  ,עיריית דימונה תנתק את
ההתקשרות עימו ונוציא מכרז חדש.

מר יוסי אוטמזגין:

כדאי שיהיה ממשק בין עיריית דימונה ,עמידר ומעיינות הדרום.
זאת בכדי שלא יטילו את האשמה אחד על השני.
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מר בני ביטון:

בשנת תקציב  0/0/אני אעלה לסדר היום חוק עזר עירוני
שמטפל בכל הבעיות .כל הבעיות של העיר יתנקזו למקום אחד.
כמו בעיריית עכו.

מר שוקי קליין:

מעיינות הדרום מטפל בכל הבעיות שקשורות לתחום פעולות
התאגיד על פי חוק .בסקר שהתקיים על ידי עיתון ארצי בלתי
תלוי נמצא כי למוקד מעינות הדרום זמן תגובה הקצר ביותר
בארץ  ,מקום ראשון .כמו כן התאגיד עומד בכל אמות המידה
הנדרשות לתת טיפול בתקלות תקציב ההדברה של התאגיד הינו
כ  35/אלף ש"ח וההדברה מבוצעת בהתאם לתוכנית עבודה
מסודרת בפיקוח.

__________________
בני ביטון
ראש העיר

____________________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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