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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  8מתאריך 26/02/2014
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סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום21.1.2014 :
מר שוקי קליין  :העירייה הקציבה סך של  ₪ 080,000לתמיכה בעמותות בתחום
הספורט  ,כמו כן העירייה הקציבה סך של  ₪ 000,00לתמיכה עבור
אחזקת התיאטרון.
הוגשו שלוש בקשות תמיכה בתחום הספורט ,העמותה לקידום
הספורט בדימונה ,עמותת הקריקט א  ,ועמותת קריקט . C
הבקשה של עמותת קריקט  Cנדחתה בשל חוסר באישורים
הנדרשים לשם קבלת תמיכה.
הוועדה המליצה להעניק תמיכה בסך  ₪ 000,000להפעלת
התיאטרון.
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מר בני ביטון  :התמיכה העקיפה בסך  ₪ 00,000שהעירייה ניכתה מהעמותה לקידום
הספורט בדימונה בשיפוץ האצטדיון .כמו כן נבקש מהעמותה לקידום הספורט
להוציא לנו דו"ח מסודר של המשך הפעילות כדי שנהיה בשליטה על התקציב
שלא נמצא את עצמנו לקראת סוף העונה בבור תקציבי  ,אנשי העמותה
עושים את תפקידם נאמנה  .את הכסף שאנו מקבלים ממרכז הפועל אנו
מבקשים להעביר לפעילות ילדים.
זה המקום להודות לכל הרבנים על ההבנה בקבלת ההחלטה השנה לתת
תמיכה לעמותת הספורט ולתיאטרון בלבד.
הנהלת התיאטרון תוזמן למועצת העיר לתת סקירה על הפעילות המבוצעת.
מר בני ביטון :מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום? 21.1.2014 :
בעד – 10
נגד2 -
החלטהמס'72:פרוטוקולועדתתמיכותמיום:72.0.7102מאושר.
 .2אישור פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מיום.11.1.2014 :
מר בני ביטון  :בשל בקשתו של חבר מועצת העיר מר יהודה בצלאל אנו דוחים את הדיון
ברוב סעיפי הפרוטוקול בשל הצורך לגבש מדיניות חדשה של ההנהלה
הנוכחית.
מר ז'קי אדרי  :האם זה אומר שבעבר הליך ההקצאה לא נעשה כדין ,היכן הייתם  10שנים ?
ועכשיו רה"ע צריך לתקן?
מר בני ביטון  :לא אמרתי מילה רעה שנעשו הקצאות שלא כדין חלילה ,אלא בא חבר מועצה
וביקש להביא את המדיניות של הנהלת העיר החדשה.
מבקש לאשר את סעיפים  10ו 11 -בלבד לאור הצורך לתת סמל מוסד של
משרד החינוך.
מר ז'קי אדרי  :זה שאתם מקבלים הסבר בהנהלת העיר זה בסדר אבל זכותנו לקבל גם
הסבר על ההחלטות  ,ישנן החלטות שיש צורך לשקול מחדש.
מר בני ביטון :גם לזאת התכוונו.
מי בעד אישור סעיפים  10ו 11 -וההסכמים שצורפו לפרוטוקול ועדה להקצאת
נכסים מיום?11.1.2014 :
בעד  -פה אחד
החלטהמס'73:סעיפים07וסעיף02וההסכמיםשצורפולפרוטוקולועדהלהקצאת 
נכסיםמיום:01.0.7102מאושרים.
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אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה ,בהתאם לחוזר מנכ"ל ,1/2012
בסך + ₪ 194 :מע"מ לשעה עבור יו"ר הוועדה ,ו  + ₪ 114מע"מ לשעה עבור חברי
הוועדה .
מר בני ביטון :בהתאם לכללים לעניין תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה שפרסמו
בחוזר מנכ"ל המצ"ב אנו מבקשים לאשר את התשלום.
גב' מרינט וקנין  :האם הועדה פעילה ומי חברי הועדה?
מר בני ביטון  :זאת ועדה שנבחרה בקדנציה הקודמת
עו"ד מנחם בן טובים  :הועדה פעילה ,יו"ר הועדה הינו עו"ד מור יוסף חברים הינם יוסי
אוטמזגין ורפי אזולאי.
מר אלברט לוי  :יש לבקר את מספר שעות העבודה של חברי הועדה.
עו"ד מנחם בן טובים  :דו"ח ביצוע שעות העבודה של הועדה יועבר אלי לאבחון ואישור
מר בני ביטון  :מי בעד?
בעד  :פה אחד.

החלטהמס'73:אישורתשלוםגמוללחבריועדתעררלארנונה,בהתאםלחוזר 
מנכ"ל,117107בסך:032₪+מע"מלשעהעבוריו"רהוועדה ,
ו-022₪+מע"מלשעהעבורחבריהוועדה.התשלוםיעשה 
לאחרשהיועץהמשפטילעירייהעו"דמנחםבןטוביםיאשראת 
דו"חביצועהתשלום .
.4

אישור הארכת תקופת התקשרות לשכירת מבנים בבריכת השחייה הישנה למשך 1
שנים נוספות ,השוכרים ,גולן אטיאס ,אסולין חנניה ,אדרי דוד ובן שושן יהודה.

מר בני ביטון  :סעיף זה יורד מסדר היום  ,לפני שלוש שנים לערך חבר מועצת העיר מר אלי
סגרון פנה למשרד הפנים בנושא  ,קיבלנו תשובה היום ,מבקש להקפיא את
הנושא עד לקיום דיון מקדים עם היועץ המשפטי .
מר אלי ברונשטיין :הנושא אושר בעבר.
עו"ד מנחם בן טובים :ההחלטה הוחזרה למועצת העיר לאישור מחדש בשל הצורך לאשר
את ההסכמים ברוב חברי המועצה ולא ברוב החברים שנכחו בישיבה.
מר יהודה בצלאל :יש לבחון מחדש את כל הנושא ולא לחדש באופן אוטומטי ,רוצה לקבל את
הנתונים האם השוכרים שילמו את דמי השכירות ? האם שילמו ארנונה ?
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עו"ד מנחם בן טובים  :במכרז שהם זכו היה למשך  1שנים ועוד  1שנים אם הכל מתנהל
כשורה הסתיימו ה  1שנים הכל התנהל כשורה והשוכרים שילמו
שכר דירה וארנונה.
מר בני ביטון  :הנושא יועלה מחדש לאחר הדיון המקדים.

.1

אישור חוזה בכירים למר אבי דהן סגן מנהל אגף הנדסה בהיקף של עד  40%משכר
מנכ"ל ובהתאם לרמת הרשות.
מר בני ביטון  :מבקש חוזה בכירים למר אבי דהן סגן מנהל אגף הנדסה בהיקף של
עד  40%משכר מנכ"ל ובהתאם לרמת הרשות .העובד ראוי.
מר אלי ברונשטיין  :מגיע לאבי לקבל חוזה בכירים.
מר בני ביטון  :מי בעד?
בעד -פה אחד


החלטהמס'21:מאשריםחוזהבכיריםלמראבידהןסגןמנהלאגףהנדסה 
בהיקףשלעד21%משכרמנכ"לובהתאםלרמתהרשות.



 .6תבר"ים
מר בני ביטון  :להלן רשימת תברי"ם:
 - 080בחירת הורים מבוקרת

 - ₪ 210,119,10משרד החינוך

 - 081הסדרי תנועה ברחוב בבא סאלי
צומת מצדה

 - ₪ 120,000תחבורה
 – ₪ 80,000פנים
______________
₪ 800,000

 - 082חיבור מוקד אזורי
למשטרת העיירות

 - ₪ 11,000המשרד לבטחון פנים

(כאן המקום להודות לאלי ברונשטיין ולהנהלה הקודמת על הקמת מוקד לתפארת ברמה
גבוהה מאוד ועזר למשטרת ישראל )
הגדלה
תוספת לתב"ר  - 028למשטח קרח סינטטי – פיס ירוק  -פארק אשכול על סך - ₪ 100,000
גורם מממן  -משרד נגב גליל .
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הגדלה
 – 010איזור תעשיה -

 - ₪ 1,012,141תמ"ת

מר בני ביטון  :מי בעד?
בעד – פה אחד
החלטהמס'20:רשימתתבר"יםמאושרת.
מר בני ביטון :ה יום הייתה ישיבה עם אנשי כימיקלים לישראל ועם היועצים המשפטיים
שלהם בקשר למישור רותם ,יש ועדת חקירה שמונתה על ידי משרד הפנים.
מר ז'קי אדרי :זה בושה מה שכתוב פה אנו העלנו לתושבי דימונה את הארנונה ולחברה
שלוקחת מהמדינה כספים לא נעלה לה ארנונה מדוע? תושבי דימונה אינם
שבויים.
מר בני ביטון  :מישור רותם אינו שייך לעיריית דימונה אלא למועצה אזורית תמר .אנו
מדברים עם ערד וערבה תיכונה שגם הם בתוך העניין מדובר או אפס או סדר
גודל של  18מיליון לעיר דימונה מאיר כהן במאבק גדול הצליח להעביר את
קמ"ג לדימונה מאיר כהן בעבר הוציא מכתב דומה .יש ועדת גבולות
לחלוקה שהוקמה על ידי שר הפנים  ,עם כל הכוח אני נאבק לקבל את
השטח לדימונה .ולחלק בחלוקה צודקת עם השכנים שלנו את ההכנסות אני
רוצה את תמיכתם של המפעלים ולשם כך הוצאתי את המכתב המצ"ב
שהינו הצהרת כוונותיה של עיריית דימונה .

_______________________
בני ביטון
ראש העיר

_______________________
שוקי קליין
ר.מנהל כללי  /מזכיר העיר
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