













כ"ב/אייר/תשע"ז
81////0/81

פרטיכל 

הנך מזומן/ת לישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  06שתתקיים ביום רביעי כא' באייר תשע"ז,
 , 71/2/5671בשעה  , 70:66באולם מליאת מועצת העיר.
משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר אלי סיגרון
מר אלברט לוי
מר עופר טלקר
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל

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

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר משה אלפסי
מר שמעון מזוז
מר רפי בן דוד
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי מנהל אגף גבייה /הכנסות ר .מנהל כספי גזבר מהנדס העיר -מנהלת מח' מכרזים וועדות

מר בני ביטון:

השעה  1::6באולם נמצאים  1חברי מועצה .עפ"י הפרוטוקול ,חיכינו חצי שעה.
מתחילים בישיבה בהרכב חסר.



סדרהיום :

 .8אישורוועדתשילוט. 
הסבר :בהתאם לחוק העזר לדימונה(מודעות ושלטים) על ראש העיר למנות וועדה
מייעצת בענייני שילוט שתקבע כללים להקמת שלטים וגביית אגרת שילוט .מדובר
בוועדהמקצועיתבת/חברים:מררפיבןדוד–מהנדסהעיר,מרשוקיקליין-ר.מנהל
כללי מזכיר העיר ,מר שמעון מזוז -ר .מנהל כספי גזבר ,גב' שולי אילוז -מנהלת מח'
איכותהסביבהומרפרנסיסדריי–מנהלמח'שילוט .
מר בני ביטון:

מי בעד אישור וועדת שילוט -חברים :מר רפי בן דוד – מהנדס
העיר ,מר שוקי קליין -ר .מנהל כללי מזכיר העיר ,מר שמעון
מזוז -ר .מנהל כספי גזבר ,גב' שולי אילוז -מנהלת מח' איכות
הסביבה ומר פרנסיס דריי – מנהל מח' שילוט?

בעד -פה אחד
החלטהמסי-022

מאשריםוועדתשילוט-חברים:מררפיבןדוד–מהנדס
העיר,מרשוקיקליין-ר.מנהלכללימזכירהעיר,מרשמעון
מזוז-ר.מנהלכספיגזבר,גב'שוליאילוז-מנהלתמח'איכות
הסביבהומרפרנסיסדריי–מנהלמח'שילוט.
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 .0אישורשדרוגתשתיות"ישןמולחדש"-דימונהשיפוץמעטפתבניינים
80//,80/2,808/–שיפוץמתנ"סושיפוץשלוחתמתנ"ס.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" -דימונה שיפוץ
מעטפת בניינים  – 7562,7560,7572שיפוץ מתנ"ס ושיפוץ
שלוחת מתנ"ס?

בעד -פה אחד

החלטהמסי-0//

מאשריםשדרוגתשתיות"ישןמולחדש"-דימונהשיפוץ
מעטפתבניינים80//,80/2,808/–שיפוץמתנ"סושיפוץ
שלוחתמתנ"ס .

 .0אישור העברה סכום של  00,/// ₪מסעיף  818000/18/– פעילות קידום נוער לסעיף
 818000/88/שכר קידום נוער ,לצורך מתן אחזקת רכב של  ///ק"מ לשלוש עובדות
היחידהלקידוםנוער.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור העברה ,סכום של  ₪ 55,666מסעיף 717:5:6176
– פעילות קידום נוער לסעיף  717:5:6776שכר קידום נוער,
לצורך מתן אחזקת רכב של  266ק"מ לשלוש עובדות היחידה
לקידום נוער? 

בעד -פה אחד

החלטהמסי-0/8

מאשריםהעברה,סכוםשל00,///₪מסעיף818000/18/–
פעילותקידוםנוערלסעיף818000/88/שכרקידוםנוער,
לצורךמתןאחזקתרכבשל///ק"מלשלושעובדותהיחידה
לקידוםנוער .

 .4אישור העברה סכום של  0/,/// ₪מסעיף  8180-1//– מלגות  לסעיף 8180-/08
השתלמויותלצורךמימוןקורסלבקרותשכר .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור העברה ,סכום של  ₪ 52,666מסעיף – 707:-126
מלגות לסעיף  707:-257השתלמויות לצורך מימון קורס
לבקרות שכר? 

בעד -פה אחד
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החלטהמסי-0/0

מאשריםהעברה,סכוםשל0/,///₪מסעיף8180-1//–
מלגותלסעיף8180-/08השתלמויותלצורךמימוןקורס
לבקרותשכר .


 ./הגשתבקשהלטוטולשיפוץמגרשכדורסלבסמוךלאולםגאון.עלותהשיפוץ1//,///
₪השתתפותהעירייה0/%מעלותהשיפוץ(עלותהשתתפות810,/// .)₪

מר בני ביטון:

מי בעד הגשת בקשה לטוטו לשיפוץ מגרש כדורסל בסמוך
לאולם גאון .עלות השיפוץ  ₪ 066,666השתתפות העירייה :6%
מעלות השיפוץ(עלות השתתפות  ?)₪ 715,666

בעד -פה אחד
החלטהמסי-0/0

מאשריםהגשתבקשהלטוטולשיפוץמגרשכדורסלבסמוך
לאולםגאון.עלותהשיפוץ1//,///₪השתתפותהעירייה
0/%מעלותהשיפוץ(עלותהשתתפות810,/// .)₪

 .1הגשתבקשהלטוטולשיפוץמגרשכדורידבסמוךלאולםגאון.עלותהשיפוץ1//,///
₪השתתפותהעירייה0/%מעלותהשיפוץ(עלותההשתתפות810,///₪).

מר בני ביטון:

מי בעד הגשת בקשה לטוטו לשיפוץ מגרש כדוריד בסמוך לאולם
גאון .עלות השיפוץ  ₪ 066,666השתתפות העירייה  :6%מעלות
השיפוץ(עלות השתתפות  ?)₪ 715,666

בעד -פה אחד
החלטהמסי-0/4

מאשריםהגשתבקשהלטוטולשיפוץמגרשכדורידבסמוך
לאולםגאון.עלותהשיפוץ1//,///₪השתתפותהעירייה
0/%מעלותהשיפוץ(עלותהשתתפות810,/// .)₪
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 .1אישורמבצע"סוףחובהכלטוב"מבצעהנחהבארנונהעפ"יתיקוןמס'0-הפחתה
בתשלוםחובותלעירייהמארנונהבהתאםלתנאיםהאמוריםבתקנה01א'לתקנות
ההסדריםבמשקהמדינה(הנחהמארנונה)התשע"ז– .0/81

מר בני ביטון:

מיבעדאישור"סוףחובהכלטוב"מבצעהנחהבארנונהעפ"י
תיקוןמס'0-הפחתהבתשלוםחובותלעירייהמארנונה
בהתאםלתנאיםהאמוריםבתקנה01א'לתקנותההסדרים
במשקהמדינה(הנחהמארנונה)התשע"ז– ?0/81

בעד -פה אחד
החלטהמסי-0//

מאשריםמבצע"סוףחובהכלטוב"מבצעהנחהבארנונהעפ"י
תיקוןמס'0-הפחתהבתשלוםחובותלעירייהמארנונה
בהתאםלתנאיםהאמוריםבתקנה01א'לתקנותההסדרים
במשקהמדינה(הנחהמארנונה)התשע"ז–.0/81

 .1אישורכיההפחתהבחובתהייהביחסלכללהנכסיםבעיר,כוללנכסיםמסחריים .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור כי ההפחתה בחוב תהייה ביחס לכלל הנכסים
בעיר ,כולל נכסים מסחריים? 

בעד -פה אחד
החלטהמסי-0/1

מאשריםכיההפחתהבחובתהייהביחסלכללהנכסיםבעיר,
כוללנכסיםמסחריים.

 .2אישורכיהתשלומיםיהיובהתאםלמספרהתשלומיםהגבוה(04תשלומים)כאשר
לעירייהשיקולדעתלקבועבכלמקרהאתהתשלומיםבהתאםלגובההחובומצב
הכלכלישלהחייב .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור כי התשלומים יהיו בהתאם למספר התשלומים
הגבוה ( 52תשלומים) כאשר לעירייה שיקול דעת לקבוע בכל
מקרה את התשלומים בהתאם לגובה החוב ומצב הכלכלי של
החייב? 

בעד -פה אחד
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החלטהמסי-0/1

מאשריםכיהתשלומיםיהיובהתאםלמספרהתשלומים
הגבוה(04תשלומים)כאשרלעירייהשיקולדעתלקבועבכל
מקרהאתהתשלומיםבהתאםלגובההחובומצבהכלכלישל
החייב.

 .8/אישורעבודהנוספתלעו"סשרהסוופוגב'ענתברוך-העברתסדנאותהוריםבנושא
בריאותבגילהרך.מדוברעלסדנאשמתקיימתאחתלשבועבמשךשעתיים,לאחר
שעותהעבודה.סה"כ1מפגשיםכפול0סדנאותבשנה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור עבודה נוספת לעו"ס שרה סוופ וגב' ענת ברוך-
העברת סדנאות הורים בנושא בריאות בגיל הרך .מדובר על
סדנא שמתקיימת אחת לשבוע במשך שעתיים ,לאחר שעות
העבודה .סה"כ  1מפגשים כפול  5סדנאות בשנה? 

בעד -פה אחד
החלטהמסי-0/1

מאשריםאישורעבודהנוספתלעו"סשרהסוופוגב'ענת
ברוך-העברתסדנאותהוריםבנושאבריאותבגילהרך.מדובר
עלסדנאשמתקיימתאחתלשבועבמשךשעתיים,לאחרשעות
העבודה.סה"כ1מפגשיםכפול0סדנאותבשנה .

 .88תברי"ם .
מר בני ביטון :להלןהתברי"ם 
תברי"םחדשים 
תב"ר  -7701תוכנית פנאי וקהילה  - ₪ 520,75: – 5671הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 7700מזמי תרבות –  - ₪ 266,666הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 7716בילוי ופנאי –  - ₪ 16,666הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 7717אירועי צעירים –  - ₪ 726,666הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 7715מחשוב עבור שליטה ובקרה –  - ₪ 526,666קל"פ
הגדלתתברי"ם 
תב"ר  – 202אולם ספורט נועם חיים – ₪ 210,166
תב"ר  – :10הרחבת מוקד איזורי – ₪ :26,666
תב"ר  – 7652בית כנסת בממשית – ₪ 2:2,267
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תב"ר  – 7650בית כנסת הר-נוף – ₪ 271,62:
סה"כ–0,222,011₪ 
סגירתתברי"ם
תב"ר  – 771איזור תעשיה
תב"ר  – 500תכנון מעגל תנועה יגאל אלון-רקפת
תב"ר  – :12תכנון אתר פסולת יבשה
תב"ר  – 266השלמת תאורה כביש 5
תב"ר  – 27:תכנון השכונה הצפון מזרחית
תב"ר  – 075כפר הסטודנטים
תב"ר  – 011בניית מעון יום
תב"ר  – 016תכנון למפעל השבת מי קולחין

בני ביטון:

מי בעד אישור תברי"ם?

בעד -פה אחד
החלטהמס': 0/2

______________
בני ביטון
ראש העיר

רשימתתברי"םמאושרת

_______________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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