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ח"תשע/טבת'/ז         
11/51/1/52

 
 

פרטיכל    



 .1124121/42שהתקיימה ביום ראשון  96פרטיכל ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצה -  חמו מר ניסים  
 חבר מועצה -  מר אלי סיגרון  
 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצה - מר יהודה בצלאל  
 חברת מועצה - גב' אילנה אזולאי  
 חבר מועצה -  מר ג'קי אדרי  

 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מזוזמר שמעון   
 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  
 מנהל קרן לפיתוח דימונה -  מר אבי היקלי  
 מהנדס העיר -  מר רפי בן דוד  
 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וירצקי  
 מנהל אגף  תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 העירייה דובר -  מר עמוס שריג  
 מנהלת חשבונות ראשית -  נאווה ביטון ' גב  
 מנהלת מח' הנהלת חשבונות -  גב' איריס מלמד  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  
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סדרהיום:


 אישורתברי"ם .4
 

  ש"ח  –ב  חדשיםתברי"ם  

 משרד השיכון   2,500,000         התפוצות -טיילת רחובות אלנקווה  1235 תב"ר

 משרד השיכון   5,000,000        הנשיא  -שצ"פ גן אשכול הרצל  1236 תב"ר

 משרד השיכון   10,000,000      גולדה מאיר-שצ"פ דרומית לאגם אלה 1237 תב"ר

 משרד השיכון   2,500,000   קצרין -שצ"פ ממשית גמלא  1238 תב"ר

 משרד השיכון   2,500,000 שיזף -שצ"פ נווה חורש האלה  1239 תב"ר

 משרד השיכון   1,000,000 מיתוג 1240 תב"ר

 משרד השיכון   4,500,000 עבודות פיתוח במתחם הספורטק 1241 תב"ר

 משרד השיכון   3,000,000 הסכם גג מנהלת 1242 תב"ר

 משרד השיכון   B01       3,000,000עבודות פיתוח במגרש ירוק 1243 תב"ר

 משרד השיכון   850,000     קירוי מגרש ברח' המעפיל 1244 תב"ר

 משרד השיכון   850,000         יוחאי -קירוי מגרש ברח' שמעון בר 1245 תב"ר

 משרד השיכון   850,000 קירוי מגרש ברח' העצמאות 1246 תב"ר

 משרד השיכון   850,000 קירוי מגרש ברח' הגפן 1247 תב"ר

 משרד השיכון   850,000        קירוי מגרש בשד' הנשיא  1248 תב"ר

 משרד השיכון   850,000 קירוי מגרש ברח' דרך  בר לב  1249 תב"ר

 משרד השיכון   600,000      41,49,42,41שיפוץ מעטפת בנינים  1250 תב"ר

 משרד השיכון   400,000      ריבוד וקרצוף אספלט 1251 תב"ר

 משרד השיכון   700,000         השלמת פיתוח מעגלי תנועה  1252 תב"ר

 משרד השיכון   600,000  שיפוץ בי"ס רבין 1253 תב"ר

 משרד השיכון   500,000     שיפוץ בי"ס נווה עמרם 1254 תב"ר

 משרד השיכון   510,000 שיפוץ בי"ס צבר 1255 תב"ר

  600,000 מרכז תקשורת-שיפוץ בי"ס ליהמן 1256 תב"ר
 

 משרד השיכון 

 משרד השיכון   700,000 השלמה לבית כנסת בשכ' השחר 1257 תב"ר

 משרד השיכון   600,000     השלמה להקמת מקווה בשכונת ממשית 1258 תב"ר

 משרד השיכון   600,000    השלמה להקמת שלוחת מתנ"ס בממשית  1259 תב"ר

-השלמה להקמת בית כנסת בשכונת הר 1260 תב"ר
 נוף

 משרד השיכון   1,000,000

השלמה להקמת בית כנסת בשכונת  1261 תב"ר
 ממשית 

 משרד השיכון   250,000       

השלמה להקמת שלוחת מתנ"ס בשכונת  1262 תב"ר
 השחר 

 משרד השיכון   3,800,000

 משרד השיכון   5,000,000      השלמה להקמת בי"ס בן עטר 1263 תב"ר

השלמה להקמת מעון יום בשכונת  1264 תב"ר
 ממשית

 משרד השיכון   100,000   

השלמה להקמת מעון יום ברח' יצחק  1265 תב"ר
 שדה 

 משרד השיכון   200,000

 משרד השיכון   1,000,000       הקמת רשת שבילי אופניים בעיר  1266 תב"ר

שיפוץ מתנ"ס ברח' הגפן )במקום  1267 תב"ר
 (4422תב"ר 

 משרד השיכון   332,316   

שיפוץ מתנ"ס ברח' הגפן )במקום  1268 תב"ר
 (4411תב"ר 

            
250,000  

 משרד השיכון 
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משרד המדע   228,000 משלחת רובוטיקה ליוסטון 1269 תב"ר
 והטכנולוגיה 

 רשת עמל   236,000             שיפוץ אולם ספורט בי"ס זינמן 1270 תב"ר

משרד לפתוח   500,000    הקמת מגרש משולב קריקט וכדורגל 1271 תב"ר
 הנגב והגליל 

משרד לפתוח   1,500,000 תוספת קומה מרכז צעירים למגזר הדתי 1272 תב"ר
 הנגב והגליל 

     

   תברי"םהגדלת  

     
 מפעל הפיס   2,571,762 בריכת שחייה )קאנטרי( 302 תב"ר

 משרד השיכון  2,500,000 בריכת שחייה )קאנטרי( 302 תב"ר

משרד לפתוח   495,000 פארק בן גוריון דימונה 330 תב"ר
 הנגב והגליל 

משרד לפתוח   1,000,000          ספורט נועם חייםאולם  465 תב"ר
 הנגב והגליל 

 מפעל הפיס   6,000,000 אולם ספורט נועם חיים 465 תב"ר

 קל"פ   4,680 אולם ספורט יצחק שדה 468 תב"ר

 משרד העבודה   521,250 בינוי שיפוץ והצטיידות הרווחה  473 תב"ר

     

     

   ₪7//213,993-סה"כ  

     

  ₪  –ב  תברי"םביטול  

     
שיפוץ שלוחת מתנ"ס בשד' הרצל )הסבה  1124 תב"ר

4191) 
 משרד השיכון   250,000            

המשך שיפוץ מתנ"ס בשד' הרצל )הסבה  1177 תב"ר
4192) 

 משרד השיכון   332,316

   פעילויות ספורט קיץ 1016 תב"ר

   נשמהפסטיבל שירי  1077 תב"ר

   אירועי תרבות  1110 תב"ר

   מופע מחול רב תרבותי  1173 תב"ר

   שירי נשמה  פסטיבל 1174 תב"ר

   שיפוץ גן רעות  1179 תב"ר

   סימפוזיון לפיסול  1233 תב"ר

   פסטיבל שירי ערש  1234 תב"ר

     

   תברי"םסגירת  

     
   בטיחות מתקני ספורט 1080 תב"ר
   האצטדיוןשיפוץ  1083 תב"ר
   שלטי חוצות  1166 תב"ר

 
  ים.יסכומים אסטרונומאלה  ,הישג חסר תקדים וזה  מר בני ביטון:

לעו"ד מנחם בן טובים , מנכ"ל הקפ"ד היקליאני רוצה להודות למר אבי 
 .מנהלי האגפיםהנהלת העיר וכל ולגזבר למר שמעון מזוז ה,  היועמ"ש
 .עיריית דימונהקיומה של שנות  במשך כלהיו  כאלה לא תקציבים
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חייב רה"ע ש, כתוב לפקודת העיריות /41סעיף בהיועמ"ש אדוני  מר ג'קי אדרי:
ליישם את החלטות המועצה. בישיבת המועצה הקודמת העליתי 

מבחינת כלום  לא בוצענפשות.  44המשפחה בת  את נושא 
אדוני רה"ע ביקשת שמנהל אגף החינוך ומנהל אגף . הרשות

. אתה לא עומד שעות 11שתוך הרווחה יניחו דו"ח על שולחנך 
ש"ח , עמידר ///,11ים המלח נתנו  . מפעלי שלך בהחלטות

₪ מיליון  21 מה זה שווה  , אך הרשות לא עשתה מאום.שיפצו
 המשפחה הזאת. אם לא נעשה דבר לטובת םתב"רישל 

 
בתרומות ובעמל רב. סגרת מסגרות שהקמנו אדוני רה"ע,  ה אזולאי: גב' אילנ

 , זאת תלמידים עם צרכים מיוחדים ליהמןסילקת מבי"ס 
מועדונית של סגרת  כמו כן,  שנה . 41לפני  תוכנית שהקמתי 

מענה לשכונה  שנתנה סגרת מועדונית . קהילת העברייםילדי 
בנוסף  .אותםהקמתי סגרת רק בגלל שאני  את כל אלהשלמה. 

 נגרם ובגלל שהתוכנית נסגרה  תוכנית של עו"ס בביה"ס סגרת 
" חושבים עושיםנוספת "תוכנית הייתה . בסיכון נזק לילדים

את הכסף  להחזיר אתה ביקשתו₪ מיליון  1 שרצו להשקיע בה 
את  כל המסגרות לתלמידי רווחה בבתי הספר.  שהיה מיועד

 ת. אני מבקששאני הקמתי הללו סגרת בגלל שזה מסגרות 
  מסגרות הללו יפתחו.הרכים שלפעול בכל הד

 
ילדים  44אותה משפחה של ראשית, אתייחס לדבריו של ג'קי.  מר אדו מאנקיטה: 

במשפחה  באינטנסיביות גדולה. השקענו שנים 3טופלה במשך 
התנהלות לא  במשפחה בעיותיש  .₪ ///,/2  -כ מבחינה חומרית

לאחר  יומייםשנים.  3הצוותים שלי היו שם במשך  ,פשוטות
 של רה"ע  דו"ח על, הנחתי על שולחנו הקודמת ישיבת המועצה 

מצבה של המשפחה וסקירה מקצועית של מה שבוצע ע"י 
 הצוותים המקצועיים בעניין המשפחה.

 
יכול להיות  , הבית לא ראוי למגורים,צילמנו את הבית מר ג'קי אדרי:

  עו"ס ביקרה בביתם? בחודשיים האחרונים ? שהושקעו הון עתק
 
 
 

 המסגרות שהקמת באגף הרווחה מאוד מבורכות והיו אילנה,   מר אדו מאנקיטה: 
₪  ///,/41כי"ל משקיעים ע"י כימיקלים לישראל .  ממומנות

אם נעשה  .1/41המועדוניות הללו לא כלולות בתקציב אך 
המסגרות הללו פעלו בחוסר וח אותם שוב. נוכל לפת ולימאמץ א
 תקציב. 

 
 הבמה  בקדמתצריך לשים אותם  היית את המסגרות האלה,  גב' אילנה אזולאי:

 לילדים בסיכון.אלה מסגרות     
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 ם עתק בשיפוץ מועדונית והושקע סכש ,אני רוצה לבשר לך  מר אדו מאנקיטה:
רה"ע התחייב עד  מועדוניות נוספות.שתי הילת  העבריים וקל

 ןיהמסגרות נסגרו. א ישפץ את המבנים הללו.שסוף ינואר 
 מספיק תקציב להחזיק את המסגרות הללו.

 
 צריך לעמוד על הרגליים היית ?איפה אתה מנהל האגף  גב' אילנה אזולאי:

לאלתר את  תדאג להחזירש האחוריות שלך . אני מצפה
 לו.המסגרות הל

 
 

 אני מקצה עבור התוכניות הללו.₪  ///,//9   ביטון:מר בני 
 

  אתם חייבים לסייעו שנמצאת במצוקה ילדים 6יש משפחה עם  מר ג'קי אדרי:
ת הם קיבלו ריהוט ומוצרים מבחינה חומריאציין כי  מקצועית.

 .חדשים
 

אני הוא זה שפעל לשיפוץ הבית על ידי עמידר. אתה יכול לברר  מר בני ביטון:
 המנכ"ל.ידר, הן על ידי מנהלת הסניף והן על ידי זאת בעמ

 
 .ראויהלא הייתה  הצורה שהעלית את עניין המשפחה לפרסום  מר אדו מאנקיטה:

 
 זה הכישלון שלך בתור מנהל אגף הרווחה. אתה לא טיפלת   מר ג'קי אדרי:

 במשפחה כראוי.    
 
 

 ?תברי"םמי בעד אישור    מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד     
 

.התברי"םמאשריםרשימת11,החלטהמס'




 .12/55/1/52אישרורפרטיכלמשאלטלפונימיום .1
 

הארכתהתקופהבהניתןלהפחיתחובותארנונה3לפיתקנהמאשרים:
א)ב(לתקנותההסדריםבמשקהמדינה)הנחהמארנונה(312
3כךשהתקופהלמתןהנחותבארנונהתוארך,599–התשכ"ג
.5.51.1/52,עדליום

 
 1224421/42מי בעד אישור פרטיכל משאל טלפוני מיום   מר בני ביטון:

 מאשרים: הארכת התקופה בה ניתן להפחית חובות ארנונה,   
 א )ב( לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה 19לפי תקנה    
 , כך שהתקופה למתן הנחות בארנונה4663 – מארנונה(, התשכ"ג   
 ?34.41.1/42תוארך עד ליום    

 
 

 פה אחד –בעד 
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מאשריםהארכתהתקופהבהניתןלהפחיתחובותארנונה312,החלטהמס'
א)ב(לתקנותההסדריםבמשקהמדינה12לפניתקנה
3כךשהתקופהלמתן,599–)הנחהמארנונה(3התשכ"ג
.5.51.1/52,הנחותבארנונהתוארךעדליום




 .1/51/1/52אישרורפרטיכלמשאלטלפונימיום: .,

 
 

דירקטוריםחיצונייםלקרןלפיתוחדימונה3עו"דאדירבןלולו3מאשרים:
גב'איריתאורן3דירקטורנציגעירייתדימונה3מרמקספרץ.



 

 .124121/42טלפוני מיום  מי בעד אישרור פרטיכל משאל  מר בני ביטון:
 מאשרים : דירקטורים חיצוניים לקרן לפיתוח דימונה, עו"ד אדיר  
 בן לולו, גב' אירית אורן, דירקטור נציג עיריית דימונה, מר מקס פרץ?  

 
 

 )מר אלי סיגרון לא השתתף בהצבעה(  פה אחד בעד
 

 
.1/51/1/52מאשריםפרטיכלמשאלטלפונימיום12,החלטהמס'

דירקטוריםחיצונייםלקרןלפיתוחדימונה3עו"דאדירבןלולו3
גב'איריתאורן.דירקטורנציגעירייתדימונה3מרמקספרץ.






5/51/1/59,אישורהארכתתוקףחוקעזרשמירהעדלתאריך: .4
)בהתאםלהוראתשעהשתפורסםבקרוב(.




 .3424121/46שמירה עד לתאריך מי בעד הארכת תוקף חוק עזר   מר בני ביטון:
 )בהתאם להוראת שעה שתפורסם בקרוב(?  

 
 פה אחד –בעד 

 
חוקל2הטלתהיטלהשמירהבהתאםלקבועבסעיףמאשריםהארכת17,החלטהמס'

5/51/1/59,יוםעדל9//1-לדימונה)שירותישמירה(3התשס"טעזר
)בהתאםלהוראתשעהשתפורסםבקרוב(.




____________________________________
שוקיקלייןבניביטון

 מזכירהעיר–מנהלכלליר.ראשהעיר


