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פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  , 65שהתקיימה ביום שלישי ,כ"ה בשבט תשע"ז02/0/0/22 ,
משתתפים:

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

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר שמעון מזוז
מר חיים וירצקי
מר משה אלפסי
גב' מירב בנאקוט
מר שמעון חיון
מר עמי ביטון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי ר .מנהל כספי – גזבר מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף הגבייה מבקרת העירייה עוזר ראש העיר מנהל אגף הביטחון -מנהלת מכרזים וועדות העירייה

 .2תוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר יוסי אוטמזגין בנושא :סכנת חיים בכביש
 06דימונה באר שבע.
מר יוסי אוטמזגין:

אני משמש צינור להביא את הנושא החשוב הזה למועצת העיר קיבלתי
המון תלונות מתושבי העיר .כביש  06מהווה סיכון לתושבים ולאזרחים
שנוסעים בציר דימונה באר שבע .אנשים נרגמו באבנים ,נזרקו על
הכביש מסמרים .חבריי לאופוזיציה ואני קיבלנו עשרות ואפילו מאות
תלונות על פורעניות שמתרחשות בכביש הזה .צמיגים ,סלעים,
מסמרים .מסתבר שאין  2//%תלונות של אזרחים .האזרחים לא
מתלוננים בתחנת המשטרה .תושבים מלינים שהפסיקו לנסוע בלילה
בכביש הזה מהפחד .אנחנו למעשה הפכנו להפקר לאוכלוסיית הבדואים
של כביש ב"ש דימונה .בכל הזדמנות הם מנסים לחבל לנו בחיים אני
יחד עם חברי קואליציה ואופוזיציה מאוחדים בעניין הזה.
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מר בני ביטון:

כל מילה שחבר מועצת העיר יוסי אוטמזגין אמר זה נכון ,התופעה
קיימת וצריך לעצור אותה מהר מאוד .בתאריך 7/0/0/22 :הוצאתי
מכתב לשר ארדן בנושא .היו לי המון שיחות עם מפקד המרחב ,מפקד
המחוז ומפקד משטרת דימונה ואף עם ראשי הרשויות בפזורה .אנשים
לא מתלוננים וחבל שזה כך .שוחחתי עם שר הפנים הוא ביקש ממני
לעלות את הסוגיה בכתב .תוך כדי התייעצויות הוחלט ,שמשטרת
דימונה תיקח אחריות מדימונה עד צומת ערוער ומשטרת ב"ש תיקח
אחריות מב"ש עד ערוער .העניין חייב להיפסק אנו מכירים את התופעה
בעת התחממות כמו בצוק איתן ,בשגרה אנו לא מכירים את הבעיה
הזאת ביקשתי ממפקד משטרת דימונה לעצור את התופעה הזאת או
שנחסום את הכביש.

מר ג'קי אדרי:

אני שמח שמפקד משטרת דימונה נמצא פה .זאת הפעם השנייה שהוא
מגיע לישיבת מועצה ומגלה מעורבות בעניין .הפצנו את העניין
בפייסבוק וקיבלנו תהודה גדולה .שלחנו מכתב לממשלת ישראל וכל
שרי הממשלה ,במטרה לקבל משאבים ממשלת ישראל שיתנו פתרון .יש
אלימות קשה ומסוכנת למזלנו הרב לא נגמרת פגיעה בנפש .כל התלונות
שהגיעו אלינו מאותם תושבים הם לא הגישו תלונה במשטרה .במכתב
שהפנינו לממשלת ישראל ולשרי ישראל ביקשנו שלא יפקירו אותנו
ויתנו מענה אם לא יתייחסו אנו נצא להפגנה .המטרה שלנו משותפת יש
לנו אחריות כלפי הציבור על האינתיפאדה בכביש  06צריך לעצור את
הסוגיה הזאת.

גב' מרינט וקנין:

אנו נמצאים בתקופה שיש הרבה אירועים חלקם מחוץ לעיר ,אנו חוזרים
בשעות מאוחרות מאירוע ומפחדים לנסוע בכביש .06

גב' אילנה אזולאי:

הסוגיה שהעליתם היא סוגיה קשה ,אני רוצה לשתף אתכם באירוע
שקרה לי בכביש הזה .בעלי ואני חזרנו בשעת לילה מאוחרת ומשום
מקום הגיחו  0בדואים מצד הכביש וזרקו סלע ענק לעבר המכונית לצד
שבו אני ישבתי .בעלי ברגע האחרון הפנה את ההגה לכיוון השני ובנס
ניצלנו ,כמעט נהרגתי באותו היום ,הרכב נפגע קשות .מאז אני
בטראומה ופחד ומשתדלת לא לנהוג בשעות הערב המאוחרות .אין ספק
שזו תופעה קשה ומסכנת את התושבים .לדעתי בדרך של הדיברות
ובדרך של אכיפה נוכל לטפל בעניין זה כולנו יחד.
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מר אילן בן שושן מפקד המשטרה.
אני שמח להגיע לכאן ולהיות שותף.
העליתם נושא חשוב .יש הסכמה בין כל מי שיושב כאן יחד כולל
המשטרה יש לנו אחריות כבדה לביטחון הציבור שלום הציבור חשוב
לכולנו .העליתם את העניין שהתושבים לא מגישים תלונות .אני לא יכול
לייצר פעילות מבצעית אם אין תלונה .בסה"כ התקבלו  3תלונות בעניין.
אין לי שום תלונה על כל מה שהעליתם כאן ,אין לי שום אפשרות להגיש
כתב אישום .יש פה אחריות ציבורית ,נושא הפאניקה הוא בעייתי בפני
הציבור .ראיתי פוסט שהעלו לפני כמה ימים שקרתה תאונה בכביש באר
שבע דימונה ,עקב יידוי אבנים ומסמרים וכו' .הגעתי למקום לא דובים
ולא יער סה"כ תאונה בין שני כלי רכב .הוחלט לחלק את הגזרה(כביש
דימונה באר שבע לשניים) ,חילקנו את הגזרה לשתיים  ,מדימונה עד
צומת ערוער ותחנת משטרת באר שבע תהייה על הציר מצומת ערוער עד
באר שבע .יש  0ניידות מ –  22://בערב עד  /6://בבוקר ,על יד מושב
נבטים יש יחידת מגן .אני חייב שיהיו תלונות ע"מ להוציא פעילות
מבצעית .יש לי  25שוטרים שעובדים רק לילות .מתחילת השנה יש 25
התפרצויות באותה תקופה  .בשנה שעברה היו  0/התפרצויות  .הנתונים
מצביעים על ירידה .במשך  2/ימים אנו עובדים על מיפוי ואיפה צריך
לחסום איפה צריך מצלמות .אנו נכנסים למציאות חדשה  ,שכונת השחר
פרוצה מכל הכיוונים ,בתוכנית שלנו אנו רוצים לסגור את כל הכניסות
לשכונה ותהייה כניסה אחת ראשית .העיר הזאת חשובה לי באופן אישי.
אני לא מסתיר כלום אל תוציאו אירועים החוצה סתם תוודאו איתי לא
צריך להקים פאניקה בציבור.
מר יוסי אוטמזגין:

התקבלה החלטה במועצת העיר לסגירת העיר בכניסה הדרומית ,אריאל
ללוש יו"ר ועדת בטחון ומוטי הקב"ט הסכימו לכך .העסק תקוע צריך
להתחיל לעשות ולהפסיק לדבר צריך ליישם לסגור את העיר עפ"י
החלטת מועצת העיר.

מר ג'קי אדרי:

הכרזת צעד בונה אימון ,טוב להחזיר את האימון במשטרה .לגבי תלונות
הציבור כנראה התושבים איבדו אימון במערכת על כן לא מגישים
תלונות ,זכותנו לעשות הגדרות על מנת להציל בני אדם  .הבקשה
שהפנינו לממשלת ישראל לא כלפיך ולא כלפי רה"ע ע"מ למגר את
התופעה .אנו יכולים לפנות אליך אתה לא הבעיה  ,הבעיה היא ממשלת
ישראל ,לנו יש מטרה אחת למגר את התופעה .אני מבקש עוד צעד בונה
אמון להוציא פרסום ולקרוא לציבור להגיש תלונות גם אם המקרים
היו לפני  3חודשים.

מר ניסים חמו:

ישנה שמועה שעפ"י החוק ,אם אותו אחד שמיידה אבנים ונכנס לכפר
שלו למשטרה אסור להיכנס לכפרים שלהם.

מר אילן:

זאת שמועה בלבד אין לנו בעיה להיכנס.
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מר בני ביטון:

אני רוצה לסכם ,ברצוני להודות למפקד המשטרה וליוסי אוטמזגין על
העלאת הסוגיה  .זה היה דיון ממצה ,כולנו בקונצנזוס בעניין .יש לנו
מפקד תחנה קשוב לקהילה .אני רוצה להודות שוב למפקד התחנה
שהגיע בהתראה קצרה .התקבל מש"ק העיר שמו עופר הוא יטפל בעניין
המרכז המסחרי ,כולם מפרגנים לו חשוב להחזיר את השקט לתושבים.

סדר היום
 .1הודעה בדבר בקשה לתרומה מחברת כי"ל.
מר בני ביטון:

כימיקלים לישראל תורמת רבות לדימונה יצא חוזר מנכ"ל בעניין של
שקיפות לתרומות  .אני רוצה לברך את כימיקלים לישראל על תרומתם
לדימונה לחינוך  ,רווחה ועוד.

מר יהודה בצלאל :ברעיון של התרומות צריך להגיד מילה טובה לעדיאל אלגי שהסכים
לקחת את העניין ברצינות רבה.
מר שוקי קליין:
עו"ד מנחם בן-טובים:

משרד הפנים הפיץ נוהל חדש שלפיו יש לעבוד .הרעיון הוא ליצור
שקיפות מוחלטת ואי זיקה בין התורם לרשות.
המסמך הזה הוא חוות דעת לקבל תרומות.

 .2אישור חוזה בכירים למר מקס פרץ למנהל אגף החינוך בהתאם לטבלת נושאי משרה
בעיריות עד  050555תושבים מסלול שכר  55% - 50%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור
משרד הפנים וחוות דעת יועץ משפטי לעירייה.
מר בני ביטון:

ביום שלישי היה מכרז בעניין מנהל אגף החינוך של עיריית דימונה ,אני
פסלתי את עצמי לדון בוועדה  .חברי הוועדה הוא חבר האופוזיציה מר
יוסי אוטמזגין היה יו"ר הוועדה ,בנוסף היה נציג משרד הפנים,
היועמ"ש ומזכיר העיר .נוצרה בעיה בעניין אשתו של מקס פרץ שהיא
מנהלת בית הספר היסודי רבין .אף על פי שהיו תקדימים בעבר ,משה
נחום היה מנהל אגף חינוך אשתו הייתה מנהלת ביה"ס .פזית אלגי
נבחרה לסגנית מנהל אגף החינוך וגיסתה מנהלת ביה"ס עמי אסף.
הרמנו טלפון למוני מעתוק הוא ביקש חוות דעת של היועמ"ש של
העירייה .חתמנו על כל הסייגים .מי שיטפל בביה"ס רבין ,הינה ,פזית
אלגי סגנית מנהל אגף החינוך .אשתו של מקס פרץ אינה עובדת עירייה
היא עובדת של משרד החינוך .מקס יסיים את תפקידו כדירקטור חיצוני
בתאגיד מעיינות הדרום עם אישור מועמדותו על ידי משרד הפנים.
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עו"ד מנחם בן-טובים:

הוא חבר כדירקטוריון של תאגיד המים ולא יוכל להיות דירקטוריון
כעובד עירייה  .חוות דעת של ניגוד עניינים חתומים עליו מהנדס העיר
מר אבי היקלי ,פזית אלגי סגנית מנהל אגף החינוך ,גזבר העיר מר
שמעון מזוז ומקס פרץ.

מר שוקי קליין:

הדברים נעשים במקביל.

מר ג'קי אדרי:

חוות הדעת של היועץ המשפטי מנומקת מאוד .אך ,אני אצביע נגד .יש לו
כישורים הכי טובים להיות מנהל אגף חינוך ,הוא חבר מרכז הליכוד,
הוא היה סגן רה"ע הוא נפגש עם חברי כנסת ומארח בביתו  ,הוא איש
פוליטי יש טעם לפגם .אני מקווה שיעשה את עבודתו נאמנה .אני בעדו
מקווה ששלושה חודשים לפני הבחירות לא יעזוב ויתחבר אליך רה"ע
לבחירות  ,אני מצביע נגד.

מר מרינט וקנין:

למה לא מופיע ר .מנהל חינוך ורווחה.

מר בני ביטון:

זאת פריבילגיה של רה"ע .בעבר היה ממונה על שני התחומים הללו
חינוך ורווחה .ביטלנו את התפקיד הזה.

מר עופר טלקר:

מאיר כהן ראש העיר לשעבר ,הייתה לו מדיניות וביקש שיהיה ראש
מנהל חינוך ורווחה' נכון להיום הקואליציה הזאת לא בעד.

גב' אילנה אזולאי:

אני מאמינה בחיבור חינוך ורווחה אני יזמתי עשרות תוכניות ביחידה
הקהילתית .בעניין ר .מנהל חינוך ורווחה עפ"י חוק אדם שלא עו"ס ולא
יכול להיות מעל מנהל אגף הרווחה שהוא עו"ס .היו מאבקים גדולים בין
משה נחום לאדו מאנקיטה בכל עניין הרווחה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור חוזה בכירים למר מקס פרץ למנהל אגף החינוך בהתאם
לטבלת נושאי משרה בעיריות עד  6/,///תושבים מסלול שכר - 26%
 2/%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים וחוות דעת יועץ משפטי
לעירייה(המצ"ב)?

בעד – 22
נגד – 2
החלטה מס' 282

מאשרים חוזה בכירים למר מקס פרץ למנהל אגף החינוך בהתאם
לטבלת נושאי משרה בעיריות עד  050555תושבים מסלול שכר - 50%
 55%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים וחוות דעת יועץ
משפטי לעירייה (המצ"ב).
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 .3המרת המחאה לגננות בתקציב השוטף 0מצ'ק לכרטיס אשראי מוגבל בסכום.
הסבר :לעירייה יש צורך לתקצב את הגנים שבתחומה תקציב שוטף  +תקציבים
ייעודיים המגיעים ממשרד החינוך .לשם עשיית שימוש בתקציב נהגה העירייה להוציא
מידי רבעון המחאות אישיות לגננות נוהג זה נפסל ע"י משרד החינוך והסתדרות
המורים .החלופה המוכרת ברשויות האחרות הינה הנפקת כרטיס אשראי מוגבל בסכום
לכל גן כאשר הבקרה על הרכישות נעשית ע"י מחלקת הגנים שבאגף החינוך 0פעולה
זאת מאושרת על ידי הגזברות 0שכן הבקרה על הוצאת הכספים טובה יותר 0העירייה
תקבל פירוט רכישות ע"י חברת האשראי.
מר שמעון מזוז:

אני הצפתי את הסוגיה כגזבר הייתי צריך בכל רבעון לחלק צ'קים עדיף
שיהיה כרטיס אשראי .

מר בני ביטון:

מי בעד המרת המחאה לגננות בתקציב השוטף ,מצ'ק לכרטיס אשראי
מוגבל בסכום?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 285

מאשרים המרת המחאה לגננות בתקציב השוטף 0מצ'ק לכרטיס
אשראי מוגבל בסכום.

 .4אישור הפקדת מזומנים או צ'קים החווה החקלאית בבנק לאומי סניף  323דימונה 0ללא
בדיקתם או ספירתם .הסבר :בבנק לאומי סניף  323דימונה 0אין טלרים  .ע"מ לקבל
כספים  /צ'קים מתאגידים 0מוסדות 0חברות .צריך להשאיר בתיק מסודר את ההפקדה
ולמחרת לקבל את אישורי ההפקדה .האישור יינתן לחשבון החווה החקלאית בנק לאומי
סניף  323מס' חשבון 23822/33 :מנהל 0מר צביקה קראווני  505545032מזכירה :גב'
יוכית זריהן ת.ז.23582822 .
מר בני ביטון:

מי בעד אישור הפקדת מזומנים או צ'קים החווה החקלאית בבנק לאומי
סעיף  303דימונה ללא בדיקתם או ספירתם?

בעד – פה אחד
החלטה מס' 288

מאשרים הפקדת מזומנים או צ'קים החווה החקלאית בבנק לאומי
סעיף  323דימונה ללא בדיקתם או ספירתם.
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 .0החלפת חברים – ועדת בנין ערים  0מר אלי סיגרון יחליף את מר יהודה בצלאל חבר
מועצת העיר כחבר בוועדה.
מר יהודה בצלאל:

ביקשתי לצאת מועדת בנין ערים בגלל בעיה אישית .יש בעיות במחיר
למשתכן מי שנמצא בוועדה לא יכול לטפל בבעיות רק מי שנמצא בחוץ
יכול לטפל בזה.

מר בני ביטון:

יהודה מלווה אותי במשרדי ממשלה ,יצאו רעיונות גדולים כתוצאה
מהחיבור בנינו .יש שינוי דרסטי במחיר למשתכן אני מייצג את כל
הפריפריה בעניין .לידיעתכם ,ההבדל בין מחיר למשתכן בפריפריה
ובמרכז הארץ הוא שמים וארץ.

מר יוסי אוטמזגין:

יהודה ,אתה התיישרת בכיוון שלנו ,הקלות לקבלנים ועוד .הבנת את
העניין ,עזבת עם החלטות טובות כלפי הציבור.

מר בני ביטון:

מי בעד החלפת חברים – ועדת בנין ערים ,מר אלי סיגרון יחליף את
מר יהודה בצלאל חבר מועצת העיר כחבר בוועדה?

מי בעד – 3
נגד – 4
החלטה מס' 283

מאשרים החלפת חברים – ועדת בנין ערים 0מר אלי סיגרון יחליף
את מר יהודה בצלאל חבר מועצת העיר כחבר בוועדה.

 .2אישור תברי"ם.
תברי"ם חדשים

תב"ר  –2243פעילות חקלאית עירונית –  - ₪ 232,6// - ₪ 042,6//משרד החקלאות
 - ₪ 6/,///קל"פ
הגדלת תברי"ם
תב"ר  – 3/0בריכת שחייה –  - ₪ 6//,///המשרד לפיתוח הנגב והגליל
תב"ר  – 32/אזור התעשייה –  - ₪ 3,452,3/6משרד הכלכלה
סה"כ₪ 1502140850 :
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מי בעד  :רשימת תברי"ם?
בעד – פה אחד
החלטה מס' 235

רשימת תברי"ם מאושרת.

תוספת לסדר היום
 .1של חברת מועצת העיר הגב' מרינט וקנין בנושא :הרב הראשי לדימונה
הרה"ג יצחק אלפנט שליט"א.
גב' מרינט וקנין:

אנו עדים לעניין שפורסם בעיתון הרב שליט"א אליפנט הוא דמות שאין
לה חיקוי ואין רב שיכול למלא את מקומו הבנתי שיש בעיה בגלל נסיעות
לא יעלה על הדעת שאנו לא נדאג לו.

מר אלברט לוי:

אני מעריך את הרבנים .אך ,יש כללים .הרב היה צריך לדבר אתנו ב – 4
עניים היינו מסדרים את העניין .כל אדם שמזמין את הרב לחופה מחוץ
לעיר ,משלם לרב את המונית הלוך ושוב .ברבנות נתנו לו מעבר לסכום
שמגיע לו ( )₪ 3//-עפ"י החוק .משרד הדתות נתן על הראש לכל
העוסקים בדבר  ,העניין לא היה צריך להגיע לעיתון.

גב' מרינט וקנין:

הרב אליפנט לא מקבל עבור אירועים הנהג שלוקח אותו מקבל עבור
הנסיעה.

מר ג'קי אדרי:

אנו חייבים לכבד את הרב ולסייע לו .הציבור בחוץ לא מעורב.
מחובותינו למצא את ההליכים ולפתור את הבעיה .אני בטוח שרה"ע
ימצא פתרון.

מר בני ביטון:

הסוגיה עלתה לשולחני .אני מכבד את הרב אני מצטט את הרב "כל
ראשי הרשויות לפניך ניסו ולא הצליחו לפתור את הבעיה" .הוא הגיע
לקצבה של  2/%פנסיה במהלך  3/שנות עבודה .הרמתי טלפונים
למשרד הפנים ומשרד הדתות .לגבי פנסיה לפני גיל  52הוא יכול לצאת
לפנסיה רק עם אישור מיוחד .נקציב סכום מסוים לטובת הנסיעות מחוץ
לעיר .אם הוא הולך אין רב נוסף לעיר ,אין יותר  0רבנים בעיר .הרב דיין
שיבדל לחיים ארוכים בן  2/קיבל הארכה לעוד  6שנים .אנו לא נבזה את
הרב אנו נכבד אותו .עדיין לא קיבלתי אישור ,רק על פי חוק אדאג
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לכיסוי הנסיעות שלו .הצפנו בפני משרד הפנים ושר הדתות את הסוגיה
שהרב השני מבוגר .אם משרד הדתות ידאג לתקצב עפ"י תקציב מול
קבלות .אנו נדאג להחזיר לרב את ההוצאות עבור נסיעות.

 .2חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי בנושא :ניגוד עניינים של חבר מועצת העיר מר אלי
סיגרון הממונה על תיק הספורט.
מר ג'קי אדרי:

מעולם לא הייתי מעורב בקבוצת הכדורסל הפועל אחווה דימונה .לא
מכיר אותם .אני מכיר את רפאל מקהילת העבריים בלבד .אין לי יד
בזה .מר אלי סיגרון ,קראתי את המכתב של מכבי כדורסל דימונה אתה
לא יכול להגיד עלי ולהתבטא שאני גזען .עם קבוצת כדורסל הפועל
אחוות דימונה מעולם לא נפגשתי ,הם ביקשו להיפגש לא נפגשתי ,הם
ביקשו להקים קבוצת כדורסל הפועל אחווה דימונה  .מגרשי מתקני
הספורט הם ציבוריים ולא שייכים לאף אחד לא פלוני ,ולא אלמוני לא
הפועל ,לא בית"ר לא לרה"ע לא לאף אחד בדימונה .אני מבקש את חוות
דעתו של היועץ המשפטי לגבי סעיף אחד בנושא שהעליתי .מהם הכללים
לשימוש ציבורי באולמות ,במגרשים ובמתקנים ולמי הם שייכים?.

עו"ד מנחם בן-טובים:

אני מסכים עם הסעיף הזה.

מר ג'קי אדרי:

מקריא" :חבר מועצת רשות מקומית הקשור לעמותה ,שלא הוקמה ע"י
הרשות ,אך( ,קשורה אליה בחוזה או בדרך אחרת) .יימנע בטיפול בכל
נושא ומהשתתפות בכל דיון בענייני אותה עמותה ובנושאים כלליים
בעלי השלכה משמעותית עליה) .דברים אלה אמורים במיוחד בכל
הקשור להעברת משאבים מהרשות לעמותה ,דוגמת הקצאת מקרקעין,
העברת תמיכות ,התקשרויות או בדרך אחרת .כולם שווים בני שווים,
כמו כל אזרח אחר ,אדוני רה"ע אל תחייב אותם להביא מאבטחים ,כיבו
להם את האור באמצע אימון ,הגיעה קבוצת כדורסל מחוץ לעיר ,אב
הבית מנע מהם להיכנס לאולם ,הם לא שיחקו .כי העובד קיבל הוראה
מלמעלה .הם נרשמו כאגודת הפועל ,בגלל בעיות אגו הם לא ישחקו? אני
מודיע לכולם שאם הם יפנו אליי בעניין הבעיות שעושים להם ,אני אדאג
לפעול בהתאם.

עו"ד מנחם בן-טובים:

סיגרון הוא חבר באגודת ספורט שפועלת בעיר יש חשש
ניגוד עניינים ,יש אפשרות לנטרל את החשש ע"י הסדר .כן ניתן
לנטרל חשש לניגוד עניינים באמצעות הסדר .חבר מועצת העיר
סיגרון לא יטפל בכל נושא כספים או ציוות האולמות שקיימים
 .עניין ניגוד העניינים עלה קודם אם מקימים קבוצה הם
צריכים לפנות לרשות שתקציב להם מתקן מתאים לאימון .אם
היו עושים זאת בתיאום עם הרשות המקומית לא היינו מגיעים
למצב הזה .אך יש קבוצות אחרות שפנו לרשות וקיבלו
מתקנים .הם יצטרכו להשתמש במתקנים הקיימים.
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מר ג'קי אדרי:

אני מכבד את חוות דעתך היועץ המשפטי אני עדיין מבקש לקבל
את חוות דעתם של הוועדה לניגוד עניינים .אדוני ראש העיר
תבנה מנגנון טוב שייתן להם תחושה טובה שהם חלק
מהקהילה.

מר בני ביטון:

דיברתי עם הועדה לניגוד עניינים ,הם יגישו את חוות דעתם .
בני קהילת העבריים הם אנשים נהדרים .מה שחל על מכבי
דימונה חל עליהם אין איפה ואיפה אני הייתי הוגה הרעיון
בהקמת הקבוצה.

מאשרים את חוות הדעת המשפטית ואת ההסדר למניעת ניגוד עניינים בעניין.

_____________________
בני ביטון
ראש העיר

____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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