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 ו"תשע/כסלו/ט"י          

          /1/11/1/10 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל    

 

 

שהתקיימה ביום שני, יח' בכסלו תשע"ו,  43מן המניין מס' פרטיכל ישיבת מועצה 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. 11/1/10//4

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  

 ת העירחבר מועצ -  מר ז'קי אדרי  

 מועצת העיר תחבר -  גב' מעיין לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר ארמון 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 הרווחה -  מר אדו מנקיטה  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  

 רכזת הועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 סדר היום

 

 משרת אמון –לעוזר ראש העיר מר שמעון חיון  30%שכר בכירים בהיקף של  .1

 כחוק.

 

 לעוזר ראש העיר 30%ישור שכר בכירים בהיקף של מי בעד א מר בני ביטון: 

 .משרת אמון. בכפוף לאישור משרד הפנים? –מר חיון שמעון    
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 פה אחד –בעד 

 

 לעוזר ראש העיר 54%מאשרים שכר בכירים בהיקף של  - 371החלטה מס'  

 בכפוף לאישור משרד  .משרת אמון –מר חיון שמעון     

 .הפנים     

 

 צמצום השימוש בבשר מעובד לאור דו"ח –מפעל ההזנה בבתיה"ס וגני הילדים  .1

WHO. 

 

 קשר בן צא מחקר שמארגון הבריאות העולמי הוציא  מר יהודה בצלאל:

 לפני כשנה התקיימה  סרטן.ה בשר מעובד למחלתאכילת     

 הוזמנה רחל מלול ספקית הארוחות לישיבה  .וועדת חינוך    

 התפריט  מרחלי, אתחברי הוועדה ביקשו  הילדים.לגני     

  האוכל התברר שיומיים מתוך חמישה ימים השבועי.     

 .מעובדלגני הילדים הוא  שמסופק    

  יתספק עםחינוך  בוועדתאני מבקש לקיים ישיבה    

 כמות האוכל להקטין את  ולדרוש ממנה הארוחות רחל    

 הבריאות מאוד  משרדהניתן בארוחות הילדים  המעובד    

 מחמיר בנושא.    

 

בשנה הבאה תופסק אכילת בשר מעובד בגני הילדים  מר בני ביטון:

לילדינו . אני מבקש נושא התזונה מאוד חשוב  בדימונה.

 ,החינוך אילנה יו"ר ועדת החינוך ביחד עם חברי ועדתמ

בבשר את הועדה ולצמצם משמעותית את השימוש לכנס 

 מעובד.

 

 לישיבה  .החינוך בוועדתלפני כשנה הצפתי את הנושא  גב' אילנה אזולאי:

 היה  .רחל מלולוספקית הארוחות ילדים דיאטנית   הוזמנו.    

 בנושא התזונה. התקבלו החלטותצוות מורחב     

 

 חדשים תברי"םאישור  .4

 

 להלן רשימת תבר"ים.  מר בני ביטון:

 

 תבר"ים חדשים 

 

  פ"קל - ₪ ///,/03 – מנוף משאית – 1/11 ר"תב

 השיכון משרד - ₪ ///,/00 – מבנים חיזוק – 1/11 ר"תב

 הפנים משרד - ₪ ///,/00 – תאורה עמודי –1/43 ר"תב

 הפנים משרד - ₪ ///,/03 – לגזם מנוף משאית – 1/40 ר"תב

 הפנים משרד - ₪ ///,/10 – למדרכות מכני מטאטא  –1/40 ר"תב
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 הפנים משרד - ₪ ///,//1 – אצירה כלי – 1/41 ר"תב

 משרד - ₪ ///,/11 –  ירושלים' בשד סינטטי למגרש השלמה  –1/41 ר"תב

  הפנים           

 הפנים משרד -  ₪ ///,//1 – בתים ומספרי רחובות שילוט – 1/40 ר"תב

 הפנים משרד  - ₪ ///,//3 – גאון אולם גג וחיזוק שיפוץ -/1/3 ר"תב

 הפנים משרד -  ₪ ///,111 – משחקים מתקני והתקנת שידרוג – 1/31 ר"תב

 הפנים משרד -  ₪ ///,//3 – העיר ברחבי גינון שידרוג – 1/31 ר"תב

 הפנים משרד -  ₪ ///,//0 – בעיר אספלט עבודות – 1/34 ר"תב

 הפנים משרד  - ₪ ///,//1 – המסחרי במרכז שירותים שיפוץ – 1/33 ר"תב

 הפנים משרד  - ₪ ///,/10 – תמרורים והצבת כבישים סימון – 1/30 ר"תב

  החינוך משרד - ₪ 03/,1,300 –"שלהבת" גן כיתות 1 בניית – 1/30 ר"תב

 בר"ים. החינוך משרד - ₪ 101,100 –" שלהבת" גן כיתת 1 בניית – 1/31 ר"תב

 

 

 רים"תב הגדלת

 

  בשור שיקמה הניקוז רשות - ₪ 1,3/0,130 – גוריון בן פארק – /44 ר"תב

  הכלכלה משרד - ₪ ///,/1,01 – יום מעון בניית – 011 ר"תב

 

 

 רים"תב  סגירת

 

 חורש בנווה תנועה הסדרי – 001 ר"תב

  כבישים סימון – 431 ר"תב

 אלפסי ס"בי חצרות פיתוח –404 ר"תב

 נווה ס"בי חצרות פיתוח – 401 ר"תב

  משחקים מגרשי והתקנת שדרוג – 411 ר"תב

 שפירא גן ירוק פיס – 401 ר"תב

 

 מי בעד אישור התבר"ים? מר בני ביטון:

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים תבר"ים. – 375החלטה מס' 

 

העירייה   דו"חותאת אוסר לפרסם א'  444ו' וסעיף  /11סעיף  מר ז'קי אדרי:

ניצול קטינים לזנות הינן ישיבות מועצת העיר  . והפרוטוקולים

אנו דנים ו במידהמותר לכל אזרח להיות נוכח בישיבות. פתוחות ו

בנושא זה מושמע בפני האזרחים שנמצאים באולם. הם יכולים 

עליי לפרסם אם הישיבה הייתה פתוחה  מדוע נאסרלפרסם זאת. 

 לכל?
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 את הדו"חות כל עוד לא התקיים דיון בנושא. לאחר אי אפשר לפרסם   מר בני ביטון:

 תר לפרסם. הדיון מו    

 

 היה לך סור ג'קי, פרסמת בפייסבוק  את דו"ח מבקר המדינה. א מר אלי סיגרון:

  לפרסם.

  לא פרסמתי שום מידע בניגוד לחוק. מר ג'קי אדרי:

 

 'קי לא עבר על החוק.ג עו"ד מנחם בן טובים:

 

 

 תוספת לסדר היום

 

 העיר. 'קי אדרי חבר מועצתגמר  –דני שם טוב  –בניית מעלית לנגישות  .1

 

 בנושא.החלטת מועצה  קיימת  מר בני ביטון:

 

 האם היזם או העירייה יבנולא הצלחתי להבין מתוך הפרוטוקול.  מר יוסי אוטמזגין:

 את המעלית?   

 

 בניית המעלית   מימוןב שעיריית דימונה תישא , ציינתרה"ע  מר ז'קי אדרי:

 ת המעלית התחלת בנייאני מבקש לתחם את  .1/10שנת בתקציב     

 .מוגדר בזמן    

 

 צריך לתקצב לא ניתן להגדיר זמן לתחילת עבודות בניית המעלית.   מר שמעון מזוז:

 את זה.    

 

  לאחריה  41/11/1/10בתאריך: תקציב  ה תאשר את מועצת העיר   ר בני ביטון:מ

 לאישור. תשובה ממשרד הפנים מתקבלת מעבירים למשרד הפנים     

 יתכן  לאחר חודשיים. איך אפשר לתחם את התחלת הבנייה בזמן?     

 לא מאוד שעד שתתקבל תשובה ממשרד הפנים נקבל תב"ר. אני     

 מוכן כרגע לתחם בזמן עד לאישור משרד הפנים.    

 

 יום לאחר  /0 -לתחום את זמן בניית המעלית לכ בקשתי היא,   מר ז'קי אדרי:

  התוכנית, היזם המהנדסים יסיימו אתם. שיתקבל אשור משרד הפני    

  במועצת העיר וחלטמוכן לבנות את הקומה הראשונה על חשבונו. ה    

 שהעירייה תבנה את שאר הקומות.    

 

  דני שם טוב .החלטנו פה אחד שהעירייה תבנה את כל המעלית  מר עופר טלקר:

  הראשונה, את שאר הקומות קומה המהעבודה עד  מבצע חלק היזם     

 רה"ע, בהחלטת מועצת  .תב"רבאו  תממן מתקציבהדימונה עיריית     

 נושא שצריך  בשנה הקרובה זה לא בנהתהמעלית ש  ,העיר סוכם    

 .לעלות  להצבעה, אלא    
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 כמה תעלה  .?דני שם טוב יודע מה התנאים  ,הנושא מורכב טובים:-עו"ד מנחם בן

  .אי אפשר לקבוע זמן אם לא יודעים כמה תעלה המעלית? המעלית    

 אי אפשר עם היזם. הסכם בשלב זה, עדיין לא נחתם לא רלוונטי זה     

 בנות.התחיל לל    

 

 הדיון הוא תחום הזמן שהמעלית תבנה לשירות  , היועמ"שאדוני   מר עופר טלקר:

 . 1/10בשנת הציבור     

 

 ולאחר האישורים של המועצה בניית המעלית אחרי שנדע כמה עולה   מר ז'קי אדרי:

 אז נחליט על זמן. ומשרד הפנים    

 

 אין הסכם לתם החלטה שהעירייה תבנה את המעלית. עדיין קיב טובים:-עו"ד מנחם בן

 היזם יוזמן לוועדה עם התוכניות. חתום מול היזם.    

 

 את הסכום  מתקצבאני  מהיכן ל לבדוקאוכ .תקציברק לאחר הכנת ה  מר בני ביטון:

 לבניית המעלית.    

 

 תבנה מעלית ע"י עיריית  1/10בשנת שבלה החלטת מועצה קהת  מר בני ביטון:

 תב"ר.דימונה  או מהתקציב או מ    

 

 .10/11/1/10פרטיכל ועדת תמיכות מיום:  .1

 

 ₪  ///,/1 -ב לעמותת מלב אל לב לסייע  .בוועדת תמיכות הוחלט  מר בני ביטון: 

 על כל את העמותה זה המקום להעריך  בעבור תשלום ארנונה.    

 תמיכה לכל דבר ועניין.. זאת השנים הפעילות והעשייה רבת    

לא היה ולא מעות שאני רוצה לסגור את העמותה , ל שגל ש היו

 המבנה חייב לעבור ועדת הקצאות על פי החוק. נושאנברא. 

 

 .10/11/1/10אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום: מתן   מר בני ביטון: 

 

 

 פה אחד –בעד 

 

 .1113311/34פרטיכל ועדת תמיכות מיום: מאשרים  – 374החלטה מס' 

   

 

 

 

______________     __________________ 

 שוקי קליין      בני ביטון

 מזכיר העיר-מנהל כללי ר.      ראש העיר


