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 פ  ר  ט  י   כ  ל    
 
 

 .1.4.2012מן המניין מיום ראשון  45ישיבת מועצת העיר מס' 
 

 מ"מ ראש העיר -  מר אלי ברונשטיין משתתפים:
 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין   
 חברת מועצה -   גב' מירי זגורי  
 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצה -  מר שמעון מלכה  
 חבר מועצה -  מר יחיאל צרוייה  
 חבר מועצה - מר אברהם באשטקאר  
 חבר מועצה -   מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -   מר בני ביטון  
 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  
 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין נוכחים:
 יועץ משפטי -  טובים-בן עו"ד מנחם  
 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  
 

 סדר היום
 

 .19.3.2012אישור פרטיכל ועדת כספים מתאריך  .1
 

 מתייחס לסעיף הראשון בפרוטוקול דו"ח כספי ליום מר שמעון מזוז:
 החברה למוסדות חינוך, היום  2009בדצמבר  31   
 כנושה העיקרי של החברה למוסדות חינוך לקחנו    
 מהגירעונות  90% –מנו כ יהלוואה ומ ₪מיליון  8,5   
 החברה. בתור הנושה הגדול אנו מבקשים את    
 חוב לביטוח ₪אלף  740 –כ פירוק החברה, נשארו    
 חובות לנושים קטנים. ₪אלף  400 –לאומי וכ    
 מיליון לעובדים 2,9 –בנוסף נשאר חוב של כ    
 שפורשים.   
 
 



 
 
 
 

 יש בעיה עם רישום הרכוש הציוד והעלויות שנרשמו  מר אלי סיגרון:
 בגין הציוד  על סמך מה נרשמו העלויות של הציוד.   
 הרואה חשבון לא בודק בשטח , הרואה חשבון טוען   
 שהמלאי אינו שווה כלום.   
 

 כשהלכנו לאשר את הדו"ח כנסנו את הנהלת  מר שמעון מזוז:
 דרשנו את הציוד והם ,החברה למוסדות חינוך    
 העבירו לנו וזה רכוש שלנו.   
 
 

 התלמידים אינם יושבים על כסאות ומשתמשים  מר אלי ברונשטיין:
 בשולחנות? רק המזגנים שווים את הסכום הנ"ל.   
 
 

 יש פחת שנקבע בהתאם,הרואה חשבון אינו מעריך  מר שמעון מזוז:
 שנרשם שווה למה ציוד ערך ה מבחינת מיסוי ,לחוק    

 . לגבי הסעיפים הבאים מדובר במדיניות  2009 –ב                             
 רה"ע להעביר לעירייה עובדי קפ"ד "כתף מול כתף"   
 לעירייה.   
 
 

 ישנם עובדי ניקיון שאינם מוכנים לעבור לעירייה  מר אלי ברונשטיין:
 משום שכר השעה ובקפ"ד הם מרווחים יותר .   
 
 

 בפרוטוקול של ועדת כספים מופיע שלא היה פורום מר אלי סיגרון:
 ?אם שלושה חברי ועדה יכולים לקבל החלטה ה   
 
 

שהישיבה התחילה בשעה  ,מצויןזה לא מה שכתוב  מר שוקי קליין:
 אחרי חצי שעה הועדה ,לאחר המועד החוקי  18.30   
 מתנהגת כמו מועצת העיר , שלושה חברים רשאים   
 לדון ולקבל החלטות.   
 
 
 

 ניתן להעביר את תקציב שכר קפ"ד לעירייהו במידה מר אלי סיגרון:
 מבקש לקלוט את כל עובדי הקפ"ד.   
 



 
 מעבירים בצורה זה בדיוק מה שהעירייה עושה אנו מר אלי ברונשטיין:

 מסודרת את עובדי הקפ"ד לעירייה, "כתף מול כתף"   
 בקפ"ד זה רק עובדי הפרויקטים ניקיון שיישארמי    
 '.וכושמירה    
 

 מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מתאריך מר אלי ברונשטיין:
   19.3.2012? 
 

 9 –בעד 
 1 –נגד 

 
 מאושר. 19.3.2012 פרטיכל ועדת כספים מתאריך - 201 החלטה מס' 

 
 

 .2009דצמבר  31דו"ח כספי ליום  –החברה למוסדות חינוך  .2
 
 

 האם הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוק החברה  מר אלי סיגרון:
 למוסדות חינוך.   
 

 עוד לא הוגשה בקשה, אנו מביאים את ההצעה  טובים:-עו"ד מנחם בן
במידה והמליאה  ,ל החברה למוסדות חינוךשכנושה    
 תאשר אנו נגיש את הבקשה.   
 עבור  ₪מיליון  8,5 –עיריית דימונה לוותה כ    
 תוך זה תקזז את שווי הנכסים של מהחברה    
 החברה . החברה לא תוכל לפרוע את היתרה ואנו    
 נבקש את פירוקה כנושים.   
 

 מדוע לא הוזמנו חברי הדירקטוריון של החברה? מר אלי סיגרון:
 

 כל חברי הדירקטוריון של החברה למוסדות חינוך לוי:מר אלברט 
 לישיבת דירקטוריון  בה הוחלט לפרק את הוזמנו    

 החברה.                            
. 
 

 בעל מניות הוא ,מדוע אלברט אסף לא הוזמן לדיון  מר אלי סיגרון:
 יסוד.                            

 
 
 

 קטוריון.רר דיהוא אינו חב מר אלברט לוי:
 



 
 רקטוריון או נציג הציבור מוזמן לישיבותרק חבר די מר שמעון מזוז:

 הדירקטוריון.   
 
 

 טובים:אין קשר בין הדברים אנו יכולים להתכנס כנושה -עו"ד מנחם בן
 ללא  (פירוק שלא מרצון)ולבקש את פירוק החברה   

  כל בעל חוב יכול לבקש כנושה  קשר לדירקטוריון                            
 את פירוק החברה.                            

 
 

 שהו צריך לתת את דעת על המחדל שנעשהימ מר אלי סיגרון:
 בחברה למוסדות חינוך.   
 
 

 איני מוכן לקבל את המושג מחדל הכסף הלך לחינוך מר אלי ברונשטיין:
 ניתן לבדוק את השימוש בכל אגורה.   
 
 

 מדוע אין לחברה כל מסמך או הסכם להתחייבות  אלי סיגרון:מר 
 איך ניתן לפרק , ₪מיליון  12 –החברה בסך של כ    
 את החברה.   
 
 

 אנו כנושים מבקשים לפרק את החברה. מר שמעון מזוז:
 
 

 שהיא מאוזנת לכן אנוכניתן לסגור חברה רק  מר אלי ברונשטיין:
 מבקשים את פירוקה כנושים.   
 
 

 ביקשנו מרו"ח מרלינסקי להגיש דו"חות לשנים ר שמעון מזוז:מ
 זאת דרישה של רשם  2012, 2011, 2010   
 החברות. עד שלא נגיש את הדו"חות רשם החברות   
 לא יאשר את פירוק החברה.   
 
 

 –ב  ₪מיליון  1,2 –הגירעון עמד כל כ  2003בשנת  מר אלי סיגרון:
 של כ ההי ₪מיליון  13 –הגירעון הגיע ל  2009   
 .יניהול   
 
 
 



 
 , התוצאה כל התושבים יודעים מה נעשה בכסף מר אלי ברונשטיין:

  אך ורק לטובת  הוצאה הבגרות , הכסף  ה בציונייעלי                          
 ואלי סיגרון היה חבר מועצה שהצביע בעד  התלמידים                          

 ההלוואות עבור החברה למוסדות חינוך. עבור כל                          
 
 

 מי בעד אישור דו"ח כספי החברה למוסדות חינוך מר אלי ברונשטיין:
 ?2009בדצמבר  31ליום    
 

 9 –בעד 
 1 –נגד 

 
 בדצמבר החברה למוסדות 31דו"ח כספי ליום   - 202החלטה מס'  

 חינוך מאושר    
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 בישיבת ועדת הנצחה שהינה גם ועדת שמות  מר אלי ברונשטיין:
 נות הר נוף.ולשכות אישרנו שמות לרחוב   
 כמו כן הועדה ממליצה לאשר את הנצחת זכרו של   
 רה"ע לשעבר גבי ללוש ז"ל ולשנות את שם ביה"ס   
 ל.אפיקים לביה"ס לאומניות במה ע"ש גבי ללוש ז"   
 הועדה החליטה גם להביא לישיבה הבאה את נושא   
 הנצחת זכרו של דוד כהן ז"ל תושב העיר, לגבי    
 השכונה החדשה המזרחית , החלטנו לפנות לציבור   
 לשם קבלת הצעות למתן שם לשכונה המזרחית.   

 
 אלברט אסף,הייתה פגישה בהשתתפות רה"ע   מר בני ביטון:

 נ"ל ראש העיר הודיע שגבי ללוש בפגישה ה ואנוכי,    
 על שמו כפי שמופיע  ז"ל יונצח בקריאת ביה"ס   
 כמו כן תקרא השכונה ,בהחלטת ועדת שמות   
 המזרחית על שמו .   
 פונה ומבקש השכונה תקרא בשמו המלא גבי ללוש   
 תקרא נווה גבריאל. לחילופין השכונה ולא נווה גל או    

 משפחה ההינה טעות לא תצאו מזה  הפניה לציבור                            
 בשם המלא גבי ללוש או רמות או  לקרוא הביקש                            
 נווה גבריאל.                            

 
 

 כל אחד בדימונה אוהב את גבי ובטוח שימצא השם מר אלי ברונשטיין:
 המתאים ביותר להנצחת זכרו .   



 
 

 מי בעד אישור פרטיכל ועדת הנצחה (שמות) מיום אלי ברונשטיין: מר
   28.3.2012? 
 

 פה אחד. –בעד 
 

 28.3.2012פרטיכל ועדת הנצחה (שמות) מיום  -    203החלטה מס' 
 מאושר.     

 
 

 שבהונגריה לבין דימונה. ואישור ברית ערים תאומות בין העיר גודול .4
 

 מי בעד? מר אלי ברונשטיין:
 

 פה אחד. –בעד 
 

 ומאשרים ברית ערים תאומות בין העיר גודול - 204החלטה מס'  
 לבין דימונה. שבהונגריה       

 
 

 תלמידים מכיתה ט' בליווי נציג העירייה מר  5אישור השתתפותם של  .5
 שבהונגריה בין התאריכים ומאיר חזן למחנה נוער בינלאומי בעיר גודול

 5 , העירייה תסבסד את כרטיסי הטיסה של 6.7.2012 – 29.6.2012
דולר לתלמיד) ותממן את נסיעתו של  300דולר ( 1500התלמידים בסך 

 ה בתפקיד כחוק.ענסיכמימון מלא בנציג העיריה מר מאיר חזן 
 

 מי בעד. ין:ימר אלי ברונשט
 

 פה אחד. –בעד 
 

 תלמידים 5מאשרים את השתתפותם של משלחת  -205 החלטה מס'
 למחנה מכיתה ט' בליווי נציג העירייה מר מאיר חזן,   
 שבהונגריה, בין ונוער בינלאומי בעיר גודול   
 , העירייה  6.7.2012 – 29.6.2012התאריכים    
 התלמידים בסך 5תסבסד את כרטיסי הטיסה של    
 דולר לתלמיד) ותממן את  300דולר ( 1500של    
 ייה מר מאיר חזן מימון מלא נסיעתו של נציג העיר   
 כנסיעה בתפקיד כחוק.   

 
 
 
 



 
 אישור השתתפותם של מאיר כהן רה"ע ומר שוקי קליין מזכיר העיר .6

 בכנס העולמי של ראשי הערים שיתקיים בעיר גודולו שבהונגריה 
 שהינובסוף חודש יוני, במהלך הכנס נדון עם ראש עיריית גודולו 

 ף ותיבקווים מנחים לש,בהונגריה  יושב ראש מרכז השלטון המקומי
 פעולה לקראת ברית ערים תאומות בין גודולו לדימונה. העירייה תממן
 מימון מלא בהתאם לחוק את נסיעתם בתפקיד של מר מאיר כהן רה"ע

 ומר שוקי קליין מזכיר העיר.
 

 ? מי בעד מר אלי ברונשטיין:
  
 פה אחד –בעד    
 
 

 מאשרים את השתתפות של מר מאיר כהן רה"ע - 206 החלטה מס'
 ומר שוקי קליין מזכיר העיר בכנס ראשי ערים בעיר   
 , העירייה  2012בהונגריה בסוף חודש יוני  וגודול   
 תממן מימון מלא כחוק את נסיעתם בתפקיד של    
 רה"ע ומזכיר העיר.   

 
 ריים?"אישור תב .7
 

 ב"רים:מר אלי ברונשטיין להלן הת
 

 )4202000קל"פ ביוב ( ₪ 60,000הגדלה תכנון לפיתוח עצמי  – 205
 

 מר אלי ברונשטיין: מי בעד?
 

 פה אחד. –בעד 
 

 רשימת תב"רים מאושרת.  - 207 החלטה מס'
 
 
 
 
 
 

_______________    ________________ 
 קליין שוקי     אלי ברונשטיין

 ר.מנהל כללי      ראש העירמ"מ 
 מזכיר העיר       
  


