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 .30.3.2015מיום  24פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 שהתקיימה באולם מליאת מועצת העיר בעיריית דימונה.

 

 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 ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 

 

 מזכיר העיר –ל כללי ר. מנה -  מר שוקי קליין  נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים ורצקי

 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  

 רכזת הועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 

 .ערב טוב וחג שמח מר בני ביטון:

  

 סדר היום 

 

 .23/3/2015פרטיכל  ועדת כספים מיום  .1

 

, הנושא הראשון, תוכנית מימון י נושאיםנש -הכספים דנה בוועדת  מר אלי סיגרון:

למענק מקרן שלם לרכישת דירה נוספת לחוסים של אקי"ם, הכסף 

מגיע מתרומות מכל מיני גופים וכל זאת ע"מ לאפשר לחוסים 

 ולהיות שווים. באוכלוסייהלהיטמע 

 

 עירייה, קרןקיימת בעייתיות בנושא, חלק מהכספים שייכים ל עו"ד מנחם בן טובים:

 שלם שייכת לרשויות המקומיות, הם מעבירים את הכסף          

 שהעירייה תרכוש את הדירות ויהיו רשומות עלממליץ לאקי"ם,            

 .לטובת החוסים שמה          

 

 



 

, ביקשתי לבדוק את ההכנסות דנה בו כספיםהוועדת הנושא הבא ש :מר אלי סיגרון

מסר את מר שמעון מזוז הגזבר , הווטרינריתוההוצאות של המחלקה 

 עד  לוועדההחומר לבדיקה לסגנו מר דוד לוי ויחזיר תשובה 

1/5/2015. 

 מנדט של ועדתהזה לא  ביקורת זאת תתבצע על ידי המבקר. מר בני ביטון:

כספים. פרסמנו מכרז למבקר העירייה, לאחר החג תתקיים ועדת 

 קבלה.

 

 ?23/3/2015פרטיכל  ועדת כספים מיום מי בעד אישור  מר בני ביטון:

 

 פה אחד. –בעד 

 

 .23/3/2015פרטיכל  ועדת כספים מיום  מאשרים -  121החלטה מס' 

 

  302957236בנק לאומי חן מס'  -אישור שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי אסף" .2

כרמית סיימה את  )הורים(.  יו"ר ועד הורים הגב' חימי  10סמל בנק  923סניף 

פרטי  0043168152תפקידה מחליף אותה יו"ר ועד הורים מר יוסי אזרזר ת.ז. 

המנהלת והמזכירה נשארים ללא שינוי.  מנהלת בי"ס הגב' בר ששת שלהבת ת.ז. 

 .026990408מזכירה הגב' עמר ברב רחל ת.ז.  027849488

 

בתי הספר עברו לניהול עצמי, בדרך כלל מזכירות ומנהלי בתי הספר  מר בני ביטון:

ת י, יו"ר ועד ההורים הבמי שמשתנה מידי שנה הואלא משתנים, 

 ספרי על כן יש צורך לשנות מידי שנה.

בנק  -שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי אסף" מי בעד אישור מר בני ביטון:

)הורים(.  יו"ר  10ל בנק סמ 923סניף   302957236לאומי חן מס' 

ועד הורים הגב' חימי כרמית סיימה את  תפקידה מחליף אותה יו"ר 

פרטי המנהלת  0043168152ועד הורים מר יוסי אזרזר ת.ז. 

והמזכירה נשארים ללא שינוי.  מנהלת בי"ס הגב' בר ששת שלהבת 

 .026990408מזכירה הגב' עמר ברב רחל ת.ז.  027849488ת.ז. 

 

 אחד פה –בעד 

 

 -שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי אסף" מאשרים - 122החלטה מס' 

 10סמל בנק  923סניף   302957236בנק לאומי חן מס' 

)הורים(.  יו"ר ועד הורים הגב' חימי כרמית סיימה את  

תפקידה מחליף אותה יו"ר ועד הורים מר יוסי אזרזר ת.ז. 

ם ללא פרטי המנהלת והמזכירה נשארי 0043168152

שינוי.  מנהלת בי"ס הגב' בר ששת שלהבת ת.ז. 

מזכירה הגב' עמר ברב רחל ת.ז.  027849488

026990408. 

 



 

 

 אישור פתיחת חשבון בי"ס נועם חיים  מזכירת בית הספר הגב' גאולה      .3

 בבנק  29450103פרץ יצאה לגמלאות מחליפה אותה הגב' אתי וקנין ת.ז. 

   2529948ובנק לאומי   חשבון מס'  191ניף ס  264083מס"ד )הו"ק( ח"ן 

)חשבון הורים(   923סניף  2692835)חשבון רשות( בנק לאומי חשבון מס'  923סניף 

  024817975פרטי מנהל ביה"ס  נשארים ללא שינוי, מר סגמן בצלאל  ת.ז. 

מי בעד אישור פתיחת חשבון בי"ס נועם חיים מזכירת בית הספר  מר בני ביטון:

הגב' גאולה  פרץ יצאה לגמלאות מחליפה אותה הגב' אתי וקנין ת.ז. 

ובנק  191סניף   264083בבנק  מס"ד )הו"ק( ח"ן  29450103

)חשבון רשות( בנק לאומי  923סניף   2529948לאומי   חשבון מס' 

)חשבון הורים(  פרטי מנהל ביה"ס   923סניף  2692835חשבון מס' 

  024817975נשארים ללא שינוי, מר סגמן בצלאל  ת.ז. 

 פה אחד –בעד 

 

 פתיחת חשבון בי"ס נועם חיים מזכירת בית מאשרים - 123החלטה מס' 

 הספר הגב' גאולה  פרץ יצאה לגמלאות מחליפה אותה   

 ח"ןבבנק  מס"ד )הו"ק(  29450103הגב' אתי וקנין ת.ז.    

  2529948ובנק לאומי   חשבון מס'  191סניף   264083

)חשבון רשות( בנק לאומי חשבון מס'  923סניף 

)חשבון הורים(  פרטי מנהל ביה"ס   923סניף  2692835

 024817975נשארים ללא שינוי, מר סגמן בצלאל  ת.ז. 

 

 מזכירת בית הספר    -פרטי מורשה חתימה בי"ס בן עטר אישור שינוי .4

 הגב' סיגל אוזנה סיימה את תפקידה מחליפה אותה  מזכירת בי"ס הגב' 

בבנק לאומי ח"ן  409501662בבנק מס"ד ח"ן מס'  057127722כוכבה חיון ת.ז. 

 )הורים( . 302958821)רשות( בנק לאומי ח"ן מס'   2529850מס' 

   מזכירת   –מי בעד אישור   שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס בן עטר  מר בני ביטון:

 בית הספר הגב' סיגל אוזנה סיימה את תפקידה מחליפה אותה       

     בבנק מס"ד ח"ן  057127722מזכירת בי"ס הגב' כוכבה חיון ת.ז.      

  )רשות( בנק   2529850בבנק לאומי ח"ן מס'  409501662מס'      

 )הורים(302958821לאומי ח"ן מס'      

 פה אחד –בעד   

 

 מזכירת  –שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס בן עטר  מאשרים - 124מס' החלטה 

 בית הספר הגב' סיגל אוזנה סיימה את תפקידה מחליפה          

 קבבנ 057127722' כוכבה חיון ת.ז. אותה מזכירת בי"ס הגב        

 2529850בבנק לאומי ח"ן מס'  409501662מס' מס"ד ח"ן                            

 )הורים(302958821לאומי ח"ן מס'  )רשות( בנק          

 



 

 

 

 אישור עבודה נוספת למר אברהם אמסלם מנהל מדור לתחזוקת  מתקני   .5

 ספורט.

 האישור הינו עקרוני, האישור ייבדק ע"י היועץ המשפטי, אנו נקבל    מר בני ביטון:

 החלטה לאחר הבדיקה. אבי עובד חרוץ, מסור ומקצועי , הוא משקיע      

 שעות רבות בעבודה.    

 

לאחר חוותרק אין אפשרות לקבל אישור עקרוני לעבודת חוץ עו"ד מנחם בן טובים: 

 אבדוק אם נאפשר אישור פרטני.שלי הדעת         

 

 ואנו ננהג בהתאם מועבר לבדיקת היועץ המשפטי לעירייה,הנושא  מר בני ביטון:

 לחוות הדעת המשפטית.     

  

 .תב"ריםאישור   .6

 

 מר בני ביטון:  להל"ן רשימת תב"רים:

 

 

 תב"רים חדשים:

 טוטו -₪  5,635,520 –אולם ספורט בי"ס נועם חיים  – 465תב"ר 

 טוטו   -₪  175,811 –שיפוץ מבנה מח' נוער באצטדיון העירוני  – 467תב"ר 

 סגירת תב"רים         

 מעגל תנועה ברח' אל נקווה  – 186תב"ר 

 .שכונת יוספטל – 329תב"ר 

 מי בעד רשימת התב"רים.  מר בני ביטון: 

 

 פה אחד –בעד 

 

 רשימת תב"רים מאושרת. –   125 החלטה מס'

 

 

 

 



 

 

 

 מקריא את אירועי יום העצמאות והמימונה  מר בני ביטון:

 

 22/04/2015במת ערב העצמאות 

 טקס הדלקת משואות  -20.00-21.00

 אלינור-להקה הודית  -כישרונות מקומיים:  - 21.00-21.30

 אמיר דדון - 21.30-22.15

 זיקוקים - 22.15-22.45

 לידור קריאף -                    

 רגב הוד - 23.00-24.00

 23/04/2015 –במת יום העצמאות 

 להקת ז'יאז כריזמה  –טובה צרנו  -כישרונות מקומיים:  – 10.00-11.00

 אומן ילדים – 11.00-12.00

 שירים  3 -אומן מקומי: לידור קריאף – 12.00-13.00

 להקת משינה – 13.00-14.15

 יהודה אביאל -אומן מקומי :  – 14.30-15.30

 אייל גולן – 16.00-17.00

 12/04/2015  -יום המימונה  

 דניאל סויסה - 10.30-11.30

 ריימונד אבוקסיס -:  11.30-16.00

 מואיזו קרוצ'י -                       

 בני בוזגלו  -                       

 אופיר בן שטרית -                       

 חיים אוליאל ולהקת שפתיים -                       

 ליאור נרקיס - 16.00-17.00

 

 

 



 

 

 

זאת ההזדמנות להודות לכל העובדים ומנהלי האגפים, ביום שישי  מר אלי סיגרון:

משתתפים כולם עבדו בסיכרון  8,000רוץ דימונה עם יהאחרון התקיים מ

מלא בין כל האגפים בצורה מופתית, הייתה  הירתמות מצד כולם ואכן 

 רוץ היה הצלחה כבירה.יהמ

 

 

 

 

 

 

_________________     ___________________ 

 בני ביטון        שוקי קליין      

 ראש העיר       ר. מנהל כללי    

 מזכיר העיר      

 


