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פרטיכל 


פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  9מתאריך .11/01/0014
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר יחיאל צרוייה
מר אלי סגרון
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל
מר ג'קי אדרי
גב מעיין לוי
מר אלי ברונשטיין
גב מרינט וקנין

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

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן טובים
מר חיים וריצקי
מר אבי היקלי

 ר .מנהל כללי/מזכיר העירייה ר.מנהל כספי/גזבר העירייה יועץ משפטי מנהל אגף שפ"ע -מהנדס העיר

א .הרמת כוסית לכבוד חג הפסח.
מר ניסים חמו :ברכות "דברי תורה"
סדרהיום :
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המאבק בפיטורים בכי"ל.
מר בני ביטון  :זהו מאבק לא פשוט מפעל רותם סגור מזה שבועיים ,בשיחה עם
דני חן וניסים הדר הסברתי להם שאם אין כי"ל אין נגב ! לא ראיתי
אף פעם תוכנית אגרסיבית כזאת הנהלת כיל בסודיות מתכוונת
לפטר כ  1000עובדים בכל כיל .הודעתי שלא נקבל את התוכנית
,השנה לא ירוויחו  1מיליארד דולר אלא  0.2מיליארד לא קרה שום
אסון זהו קונצרן ריווחי בתגובה נאמר לי שאיני מסתכל על העניין
בצורה כלכלית ,השבתי שאם יתנו לכי"ל את שדה בריר הכל יהיה
בסדר?
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מר ג'קי אדרי :אין משפחת עופר בלי דימונה  ,ים המלח יישאר עוד דורות ,אני
מתכוון לזמן ישיבה שלא מן המניין אחתים את חברי המועצה.
אני רוצה לראות את כל המעורבים כולל המשפחות שיבינו שאנו
עומדים לצידם אסור לוותר למשפחת עופר.
מר אלברט לוי  :היום עושים שביתה דלוקס אין תהודה למאבק.
מר בני ביטון :ישיבה ראשונה בנושא התקיימה בלשכתי הישיבה השנייה
התקיימה בעיריית באר שבע .לאחריה יצאנו להפגנה המונית.
העליתי את הנושא בפני ראש הממשלה והוא התחייב שיכנס
לעובי הקורה וייפגש עם אנשי כיל .לכי"ל יש השפעה חזקה
בתקשורת ועובדה שלמעט ערוץ אחד אף אחד מהערוצים
האחרים לא נתן תהודה לנושא  ,הייתה הפגנה עוצמתית של
ראשי הוועדים והעובדים שיתקו את לב המדינה והשביתו את
העורק המרכזי של מרכז עזריאלי במשך חצי שעה באישור
משטרת ישראל .
ההנהלה התחילה לדבר עם הנציגים גם אני מידי יום מדבר עם
כל הגורמים .שבוע שעבר התכנסה ועדת מנכ"לים בירוחם
ובבאר שבע הבהרתי למנכ"ל משרד ראש הממשלה והעברתי
את המסר בצורה הכי ברורה וחזקה.
כינסנו את ארבעת הוועדים לשיחה עם ראש הממשלה  ,ראש
הממשלה הבין את העניין וקיים שיחה עם עידן עופר והטיל על
מנכ"ל משרד ראש הממשלה לטפל בנושא .במידה והמשא
ומתן לא יתקדם יוצאים להפגנה גדולה בבאר שבע.
הודעתי לכולם שלפני שאנו משביתים את הערים שלנו כל
הועדים חייבים להשבית את העבודה ,אנו מוכנים להשבית לא
רק את הערים שלנו אלא גם את כביש , 02כרגע הצדדים
נמצאים בהדברות וכולנו תקוה שימצא פתרון  ,במידה שלא
יהיה ברור לכולם הערים יחד עם העובדים ונלך איתם עד הסוף.
מר אלי סגרון  :עידן עופר עבר ללונדון מעביר את החטיבה העסקית ללונדון
על מנת לא לשלם מיסים ,
מר בני ביטון :התוכנית הסודית היא פיטורים של  1000עובדים העברת המטה
להולנד יחד עם קונצרן פוטש קנו מפעל באתיופיה .ובעוד שנתיים
לבוא לממשלה ולתת אולטימטום לא תיתנו הטבות נפטר עובדים.
יש מניית זהב לממשלת ישראל והממשלה חייבת להתערב לפני
שכי"ל יהיו חזקים.
מר גקי אדרי  :מניית הזהב היא בידי ראש העיר ובידי מועצת העיר .משפחת
עופר גונבת תמלוגים ממדינת ישראל .ואנו חייבים לסייע
למשפחות ,כל עובדי כי"ל הוקיעו אותי במשך  10שנים
והיום אני קורא לעזור לעובדים .באם התוכנית תצא לפועל אנו
נצטרך לעזוב את העיר .צריך לסגור את הכביש הראשי וגם את
הרכבת .אין תחליף לברום בעולם .אנו כנבחרי ציבור נדרשים
לסייע לעובדים ונדרשים לסולידריות.
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מר בני ביטון  :כנראה ביום חמישי תתקיים אספת הזדהות בדימונה או בב"ש
יחד עם כל ראשי הערים אנו מצפים ליותר מ  1000משתתפים.
.0

אישור מתן חוזה בכירים לעו"ד עדי אזולאי תובעת עירונית ע .יועץ משפטי
בהיקף של עד  20%משכר מנכ"ל ובהתאם לרמת הרשות בטבלה בכפוף
לאישור משרד הפנים.
(חבר מועצת העיר מר אלי ברונשטיין אינו משתתף בדיון ובהצבעה)
מר שוקי קליין  :מסלול הקידום בחוזה הבכירים המוצע מתחיל ב  40%משכר
מנכ"ל אחרי שנתיים מתן תוספת של  2%ואחרי עוד שנתיים
עוד , 2%סיום מסלול 20%משכר מנכ"ל .
מר בני ביטון :מי בעד אישור מתן חוזה בכירים לעו"ד עדי אזולאי
תובעת עירונית ע .יועץ משפטי בהיקף של עד  20%משכר מנכ"ל
ובהתאם לרמת הרשות בטבלה בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד-פה אחד
החלטהמס'24:מאשרים מתן חוזה בכירים לעו"ד עדי אזולאי תובעת עירונית
ע .יועץ משפטי בהיקף של עד  20%משכר מנכ"ל ובהתאם
לרמת הרשות בטבלה בכפוף לאישור משרד הפנים.
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תבר"ים
מרבניביטון להלן:
תב"רים חדשים
181

רכישת משאית מנוף

182

תכנון אתר פסולת יבשה

 – ₪ 400,000מ .הפנים
- ₪ 100,000החזר עמלת משכ"ל
 - ₪ 40,000קל"פ
----------------------₪ 000,000
 – ₪ 100,000 -קל"פ

מר בני ביטון  :מי בעד אישור רשימת תבר"ים
בעד – פה אחד
החלטהמס'21:רשימתתבר"יםמאושרת.
_____________
בני ביטון
ראש העיר

__________________
שוקי קליין
ר.מנהל כללי /מזכיר העיר
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