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ה"תשע/אלול/ב"י 
0/72////01         

 
 

פרטיכל    

 
 מס' המניין מן מועצה ישיבת /0פרטיכל באלול י' שלישי, ביום שהתקיימה

,באולםהמליאהעירייתדימונה.//:70,בשעה0/72///02תשע"ה,
 

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 מ"מ ראש העיר - אזולאיגב' אילנה   
 סגן ראש העיר - מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרוייה  
 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  
 חברת מועצת העיר -  ' מעיין לויגב  
 חבר מועצת העיר - מר ארמונד לנקרי  
 חברת מועצת העיר - גב' מרינט וקנין  
 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  - מר שוקי קליין נוכחים:
 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  
 גזבר -ר. מנהל כספי  - מר שמעון מזוז  
 מנהל אגף שפ"ע - מר חיים ורצקי  
 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף תרבות -  מר מאיר חזן  
 יח"צו רה"ע מנהל לשכת -  מר עמוס שריג  
 עוזר ראש העיר - מר שמעון חיון  
 רכזת הועדות -  גב' יפה עזריה  

 
כוסית לכבוד ראש ערב טוב, ברשותכם נתחיל עם הרמת  מרבניביטון:

 תורה מפי הרב ניסים חמו.ונשמע דברי  השנה
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 מברך בדברי תורה את הנוכחים לקראת ראש השנה.  מרניסיםחמו:
 

 
להודות לראש העיר על תמיכתו זאת הזדמנות טובהמראלברטלוי:

בנושא מפעל פניציה. מפעל פניציה עובר  ועזרתו הרבה 
הפסדים גדולים, ישנם קיימים למפעל  ,ימים לא קלים

עובדים  אשר דואגים לפרנסתם. הנהלת פניציה  042
ביקשה להודות לראש העיר מר בני ביטון על עזרתו 

בנוסף, אני רוצה להודות למר ארמונד לנקרי על . הרבה
יחד עם העזרה הרבה, התמיכה והאוזן הקשבת. אך 

זאת יש לי בשורה טובה שלמרות ההפסדים מפעל 
 ונה חדשה.פניציה רכש מכ

 
 נרים כוסית לכבוד ראש השנה בריאות ואושר לכולם.מרבניביטון:

 
סדרהיום:

 

חברת מועצת העיר הגב' מעיין  –מימון השינויים בתשלומים עבור גני ילדים  .1

 לוי.

בנושא התשלומים, העליתי כמה אופציות ע"מ שנוכל להקל :גב'מעייןלוי

לו תשלומי גני שנה יע על ההורים בתשלומים, לא יתכן שבתוך

שראש העיר ידאג  היא אופציה אחת ₪. 1,222 -הילדים ב

הפרש הסכום בין שנה קודמת לשנה הנוכחית,  גובהלתב"ר ב

יתחלקו בתשלום אופציה נוספת היא שהעירייה וההורים 

 כל אחד. 02%, כלומר, באופן שווה

מות לא מגיעים כספים לא צבועים שמנתבים אותם למקומרארמונדלנקרי

 חיוניים, ניתן לבדוק את האפשרות הזאת.

קשה מאוד לזוגות  ה אמורה לתת גם מענה,"תוכנית צילגב'מעייןלוי:

עם כל התשלומים הרבים, מבחינת  דצעירים להתמוד

תעסוקה המצב לא מזהיר, מחירי הדיור בדימונה גבוהים 

 הולך וגדל.הכספי הנטל ו

 תוכניותבמשרד החינוך יש שתי  .4 דימונה נמצאת באשכול מרבניביטון:

מיל"ת. הפעלת תוכנית ציל"ה נבחנת ה ותוכנית " תוכנית ציל

 . 4אקונומי לישוב פחות מאשכול  –לפי מדרג סוציו 
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משרד החינוך וממשלת ישראל קיבלו החלטה להפעיל את 

עונה לקריטריונים למרות שהעיר לא  בירושלים תוכנית ציל"ה

אקונומי, אך בירושלים הוחלט כן  –המדרג הסוציו עפ"י 

מאחר וישנה אוכלוסיית חרדים  ,להפעיל את תוכנית ציל"ה

עליית מחירי תשלומי הגנים נעשתה בקדנציה   גדולה.

עלה  0214בשנת ₪  1,202הסכום עמד על  0212הקודמת בשנת 

בשנה. בבאר שבע  ₪ 0,222.2וכיום המחיר הוא ₪  2,.1,889 -ל

בדימונה כל חודש. ₪  0,222השכנה ההורים משלמים 

בחודש עבור ילד. לגבי הצעתך שאדאג ₪  022משלמים 

לתברי"ם, תברי"ם הם ייעודיים לא ניתן להעביר אותם 

לצרכים שוטפים. התברי"ם בד"כ מיועדים לשיפוצי בתי ספר 

, גני ילדים, מדרכות, כבישים וכדומה. בכל ערי הפיתוח העלו 

ד, מצפה רמון ירוחם ועוד. את תשלומי גני הילדים כגון: ער

מפעלים יוקמו בדימונה הם בשלבי  ,בעניין התעסוקה  

 אישורים סופיים. 

 

טוב את הבקשה צריך להקל על ההורים,  יש לבחון, ראש העירמריוסיאוטמזגין:

 הנטל גדול  להורים.

 כמה שילמו ההורים שנה שעברה? גב'מעייןלוי:

 

₪  1202בקדנציה של  אלי ברונשטיין הסכום עמד על  ₪  1889 מרבניביטון:

שלחתי מכתב לשר החינוך ₪.  0,222וכיום ההורים משלמים 

כסף תוספתי, בשמחה רבה אם עיריית דימונה תקבל  ,בעניין

 אקטין את סכום תשלומי ההורים לגני הילדים.

 

 מי בעד להוריד את נושא הקטנת תשלומי גני הילדים מסדר מרבניביטון:

 היום?

 2 -בעד

 4 -נגד  
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 חבר מועצת העיר מר יוסי אוטמזגין. –ביטול אגרת היטל שמירה  .0



 לאור המיסים הרבים המוטלים על התושבים, תאגיד המים, מריוסיאוטמזגין:

אופק ועוד, אני מבקש לבטל את אגרת השמירה. עיריית 

 דימונה קיבלה כספים מקמ"ג נבטים וממועצה אזורית תמר 

השאלה שלי האם אנחנו מקבלים ₪. מיליון  22 -בסך של כ

יש את תוכנית עיר ללא אלימות תמורה בעד האגרה? 

שמתוקצבת בסכום גדול , השיטור העירוני, משטרה, כל כך 

 מדועהרבה תקציבים ע"מ לדאוג ולשמור על האזרח,  אז 

התושב צריך לשלם את אגרת הביטחון? המשטרה בונה את 

האם  ,יטור העירוני, הקמת רעש, דוחות ועודעל הש ההכח של

על זה התושבים משלמים אגרה? בזמנו הגשתי תוכנית 

דרכים( אכסניית )לבטחון העיר, לסגור את השער הדרומי 

ולהציב שומרים בכניסה לעיר הצפונית )מכבי אש( כך ניתן 

רמת הפשיעה בדימונה גדלה, להשיב לתושבים את הביטחון. 

גונבים עשרות רכבים, פורצים לבתים כל לילה ב הבדואים

ונטפלים לבנות העיר. כשאני פונה לשיטור העירוני בנדון הם 

. אני מבקש לבטל את אגרת אומרים שזה לא בסמכותם

השמירה, יש המון תוכניות ע"מ להקנות בטחון לתושב. הרבה 

ה תרשויות ביטלו את האגרה ויש פסיקה בנושא. קיימת הס

השיטור העירוני,  פקחינגדי שאני רוצה לגזול את פרנסתם של 

 אך זו לא כוונתי אני מבקש רק לבטל את אגרת השמירה.

בקדנציה הקודמת ביקשתי לבטל את אגרת השמירה אך עד  מראליסיגרון:

צריך לבדוק מה  לא ניתן לבטל זה החוק. 21.10.0212תאריך 

את תשלומי האגרה. היעוד של השיטור העירוני ולא לבדוק 

שתוריד מהתושב זה מה שימנע את אחוזי ₪  02האם 

 הפשיעה?
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ראשית אני רוצה למסור החלמה מהירה לעמי ביטון מנהל  מרבניביטון:

אגף הביטחון. אני מבקש לזמן לישיבה הבאה את מפקד 

רכזת עיר ללא משטרת דימונה, עמי ביטון, מוטי כהן , 

בה תינתן סקירה על פעילות  אלימות אושרית זיו ישיבה

דני שחר האחראי על כל השיטור השיטור ומצב הפשיעה בעיר. 

והודיע לי בדימונה הקהילתי בארץ. דני שחר היה בביקור 

שדימונה ורחובות הם שתי הערים הכי מובילות בארץ בתחום 

קש להוריד מסדר היום את הנושא השיטור הקהילתי. אני מב

טחון יכל נושא הבאת ה יגבשו שתתקיים ועדת בטחון בעד 

 ויביאו את מסקנותיה לישיבה הבאה. לתושבים

מבקש להוריד את הנושא מסדר היום. ועדת בטחון יוסי, אני  מראלברטלוי:

 תדון בנושא על כל ההבדלים.

מקובלת עליי הצעתו של מר אלברט לוי ולהוסיף את יהודה  מרבניביטון:

הנתונים לישיבת מועצת בצלאל לצוות, אני מבקש להביא את 

 העיר הבאה.

ם את האגרה אפשר לגבות עד סוף השנה, כדאי שתצביעו א עו"דמנחםבןטובים:

חודש הבא הועדה העד  יהיה כדאי לקדם את החוק  או לא 

מתן פטורים  נוכל לאפשרתסיים את מסקנותיה ואז 

ההחלטה צריכה להתקבל במהירות לכן למבוגרים. 

 האפשרית.

לאחר ששמעתי את רה"ע, אני מוכן להוריד את הנושא מסדר  טמזגין:מריוסיאו

היום, לאחר שאקבל את הנתונים שהועדה תמסור בישיבת 

 .מועצת העיר הבאה
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בקשת אישור עבודה נוספת לשרת בית ספר צבר מר חיים קרליקר בשל מצב  .2

 כלכלי )אחרי שעות העבודה(.

אישור עבודה נוספת לשרת בית ספר צבר מר חיים קרליקר מי בעד מרבניביטון:
 של מצב כלכלי )אחרי שעות העבודה(?ב
 

 פה אחד –בעד 


חיים-727החלטהמס' מר צבר ספר בית לשרת נוספת עבודה מאשרים

קרליקרבשלמצבכלכלי)אחרישעותהעבודה(

 

 תברי"ם. .4

 להלן רשימת תברי"ם: מרבניביטון:

תב"ריםחדשים

 טוטו ווינר -₪  102,222 – 0212פעילויות ספורט קיץ  – ,121תב"ר 

סגירתתב"רים

 אולם ספורט עמיאסף – //7תב"ר

 כיכר בר לב  – 000תב"ר

 גינון בעיר – /06תב"ר

 כיכר ליד בי"ס בן עטר-//0תב"ר

 מן יהקירוי מגרש כדורסל ל – 000תב"ר

 החלפת מתקני סל במגרשים –167תב"ר

 מי בעד אישור רשימת תברי"ם? בניביטון:מר

 פה אחד  –בעד 
 

 רשימת תברי"ם מאושרת- 720החלטהמס'
 

נאומיםמהמקום:
 

 לפני כחודש וחצי התקיימה ישיבה שלא מן המניין בנושא מרארמוןלנקרי:
מפעל טוב טעם, התקבלו החלטות ושום החלטה לא יושמה,  
הוחלט שתוציא מכתב לשר האוצר ותתקיים ועדה בנושא. יש 
תגובות לא נעימות בפייסבוק, בעיתונות המקומית. צריך 

 גה הזאת!אלעשות סוף לכל הס
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 הועדה בנושא התכנסה בלשכתי אתה ומעיין לוי לא הופעתם! מרבניביטון:
 

ראש העיר, היית אמור לשלוח מכתב לשר האוצר ואף אמרת  לנקרי:מרארמון
 שתקבע לנו פגישה אצל השר בלשכה.

השר כחלון אמר שלא ניתן לעשות מאומה והם מנועים  מרבניביטון:
 בנושא.מלהתערב 





דיברתי עם כמה שרים וחברי כנסת על הנושא, כולם אמרו את  מרארמוןלנקרי:
 .ראש העיר נמצא אצלאותו דבר שהפתרון 




אם היה באחריותי או באחריות חברי מועצת העיר מבחינתי  מרבניביטון:
 מחר שיקימו מפעל.

 
 

זו ההזדמנות לברך את כל חברי מועצת העיר, אגף הרווחה גב'אילנהאזולאי:
ואגף החינוך בברכת שנה טובה ופורייה. אגף הרווחה הוביל 

את הייתה שנה מאתגרת , זהשנה המון פרויקטים חדשניים
בתחום העשייה בחינוך והרווחה, שנה של שדרוג העובדים 
במחלקות. תודה לראש העיר על ההקשבה, העזרה, התמיכה 

 לכל אורך הדרך. שנה טובה ומתוקה.
 
 
 
 
 
 
 
 


_________________________________________
 שוקי קליין               בני ביטון            
ר. מנהל כללי/מזכיר העיר     ראש העיר            

 

 

 


