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 .8.5.2012מן המניין מיום  46פרטיכל ישיבת מועצת העיר מס' 
 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:
 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  
 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  
 ראש העירסגן  - מר יהושע אמסלם  
 חברת מועצת העיר - יקר-גב' מירי זגורי בן  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר - מר שמעון מלכה  
 חבר מועצת העיר - מר אברהם באשטקאר  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר -  מר בני ביטון  
 חבר מועצת העיר -  אלי סיגרוןמר   
 
 

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

 סדר היום:
 

 .1.5.2012אישור פרטיכל ועדת כספים מתאריך  .1
 

 2011לשנת   4 -רבעון הוה 3–בועדה דנו על הדו"חות הרבעונים ה  מר שמעון מזוז:
 , 
 מסך התקציב.פרומיל  השששזה  ₪ 1,200,000גירעון  יש  
 להעביר את כל פעילות הקליטה מהעירייההוחלט סעיף שני ב  
 תקציב הקליטה מנוהל על ידי ,בחלק גדול מהעיריותלמתנ"ס.    

לפיכך שזה עיקר התקציב, הניסיון בהפעלת חוגים המתנ"ס בשל 
 עובר כולו למתנ"ס. התקציב

 
 מחלקת הקליטה יש ברוב תקציב הקליטה מיועד לרווחה, האם  מר אלי סיגרון:

 האם יש סכום צבוע עבור ילדי העולים  ?עבור חוגים ₪ 300,000  
 ועבור ילדי דימונה אין סכום צבוע.  
 

 במתנ"ס יש תרבות תורנית, יש תרבות חרדית, יש פעילות חוגים  מר שמעון מזוז:
 עבור כלל ילדי דימונה. ש"ח מיליון 1,2 –בכ   לכלל ילדי דימונה  



 
 
 
 
 

 ?1.5.2012.  מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום  מר מאיר כהן:
 

 פה אחד. –בעד 
 

 מאושר. 1.5.2012פרטיכל ועדת כספים מיום  -   208   החלטה מס'
 
 

 הסדרה ומהות הפעלתם בהתאםת מבנים ומגרשים ייעודים להקצאה, אישור המלצ .2
 לרשימה המצ"ב.

 
 
 ,מבנים ומגרשים להקצאהל בהתאם  אנו מביאים את ההמלצה מר מאיר כהן: 
 יש שאלות ? הרשימה מונחת לפניכם האם הסדרה ומהות הפעלה.   
 
 
 הקצאה עבור מגרש לכפר הסטודנטיםמדובר על , 18בקשר לסעיף  מר אלי סיגרון: 
 ברצוני לשאול מי בכפר הסטודנטים?   
 
 
 מו יתקיים מכרז בונבנה על ידי עיריית דימונה ובסיו כפר הסטודנטים מר מאיר כהן: 
 יקבע מי המפעיל ,בכפר הסטודנטים יגורו סטודנטים.   
 
 
 הסדרה אה, ת מבנים ומגרשים ייעודים להקצמי בעד אישור המלצ מר מאיר כהן: 
 ? בהתאם לרשימה המצ"ב הומהות הפעל   
 
 
 פה אחד. –בעד  
 
 
 ,מאשרים את המלצת מבנים ומגרשים ייעודיים להקצאה - 209החלטה מס'   
 בהתאם לרשימה המצ"ב. המהות הפעלוהסדרה            
 
 

 ן העירייה מרכז מסחרי.ישיפוץ מעטפת בני –אישור התקשרות ללא מכרז  .3
 
 

פרסמה העירייה מכרז פומבי לביצוע שיפוץ מעטפת 1.3.2012ביום  היקלי:מר אבי 
היינו ,כאשר המכרז פורסם כמכרז אומדן ,העירייה במרכז המסחרי  
 לא הוגשה אף הצעה , ביום כתב כמויות בצירוף מחיר אומדן.   
 3.4.2012ניתנה אורכה להגשת ההצעות עד לתאריך  22.3.2012  
 כאשר גם לאחר מתן האורכה לא הוגשה כל הצעה, בהתאם לכך   
 מבקשים להתקשר ללא מכרז.  
 
 



 
 
 
 

 ניתן להתקשר ,ח' לתקנות עיריות מכרזים  22על פי סעיף  טובים:-עו"ד מנחם בן
שכן המכרז פורסם פעמיים ולא היה ,ללא מכרז במקרה זה    
 ברוב להחליט על התקשרות ללא מכרז זוכה , על המועצה   
 חבריה לאחר שנוכחה שעריכת מכרז לא תביא תועלת    
 נסיבות העניין.ל   
 
 

 שיפוץ מעטפת בניין העירייה –מי בעד אישור התקשרות ללא מכרז  מר מאיר כהן:
 מרכז מסחרי?  
 

 פה אחד –בעד 
 
 

 שיפוץ מעטפת בניין –מאשרים התקשרות ללא מכרז  -  210טה מס'  החל
 העירייה מרכז מסחרי.                   
 
 

 מבקש להביא לידיעת החברים על שני פרויקטים , הראשון בריכה מר מאיר כהן:
 , תוקם בריכה מחוממת,ץמקורה שתוקם בסמוך לבריכת הקי  
 השותפים לתקציב הם משרד נגב גליל, מפעל הפיס , משרד השיכון.  
 דונם ביער בן  גוריון שיכלול גם  10כמו כן יוקם אגם בגודל של   
 הוא ממשרד  התקצובהאגם יהיו מים שפירים .  יאמפיתיאטרון , מי  
 נגב גליל, קק"ל ורשות הניקוז, הפרויקט עתיד לצאת לדרך במהלך   
 החודשים הקרובים.  
 
  

 על השתלחות יו"ר ועדת האתיקה בכנסת, –מכתב שמוען לח"כ יצחק וקנין  .4
 חברי הכנסת מוחמד בארכה וג'אמל זאחלקה, בישיבת ועדת החינוך של הכנסת

 .17.42012מיום 
 
 

 ציבור  ימצ"ב מכתב מחאה בו אנו מוחים על כינו מר אלי ברונשטיין:
 , מבקש את פאשיסטייםהעולים במדינת ישראל מהגרים    
 על מכתב "המחאה"  הנ"ל.העיר חתימת חברי מועצת    
 
 

 ציבור הכפשתמי בעד הצטרפות למכתב המחאה כנגד  מר אלי ברונשטיין:
 ?העולים במדינת ישראל   
 

 10 –בעד 
 1 –נמנע 

 
 חברי מועצת העיר מצטרפים למכתב המחאה כנגד  - 211החלטה מס'  

 ציבור העולים על ידי ח"כ מוחמד בארכה וג'אמל הכפשת        
 דינת ישראל כמהגרים זאחלקה שכינו את העולים במ        
 .פאשיסטיים        



 
 

 תבר"ים. .5
 

 ?תב"ריםלהלן רשימת  מר אלי ברונשטיין:
 

  הגדלה
 

 קמ"ג - ₪ 20,000    קמ"ג ימועדון גמלא – 269
 

 סגירת תבר"ים
 

 ) 1914,08₪(            פיס ירוק טיילת הספורט  - 143
 ₪ 80,05         כפר הסטודנטים – 175
 ) ₪ 996,53(            2010שיפוץ קיץ  – 178
 ₪ 10,590.24           עבודות מים – 905

 
 

 .התב"ריםמי בעד אישור  מר אלי ברונשטיין:
 

 פה אחד –בעד 
 

 מאושרת. תב"ריםרשימת   - 212  החלטה מס'
 

 
 

 תוספת לסדר היום
 

 גיוס עובדי הקפ"ד כעובדי עירייה, העוסקים :של חבר המועצה מר אלי סיגרון בנושא
 בתפקיד הנחשב, כתף אל כתף, כגון: סייעות בגנים, עובדי אחזקה, חשמלאים,

, מבקש שהתוספת לסדר היום תובא פקידות ומזכירות, מטאטאי רחובות ועוד
 כהצעה להחלטה.

 
 לפני שבע שנים קיבלנו החלטה לקלוט את עובדי הקפ"ד  מר אלי ברונשטיין:

 מעבר לעובדים כתף מול כתף , קלטנו את ,קלטנולעירייה    
 ישנם עובדי קרן  ,ורבים אחרים  שלהן גן קבוע כל הסייעות    

 שלא מוכנים לעבור לעירייה בשל הירידה בשכר משום                                 
 ת לשכר נמוכות הינו מתחהבסיס בדרגות  שכרש                                
 אני  מינימום, השלמתתוספת של ויש המינימום בעירייה                                 
 ו עושים כבר שבעלדון במה שאנההצעה שלך מבין את                                 
 שנים.                                

 
 

 בעיריית דימונה . בעירייתנושא העסקת עובדי הקבלן דרך הקפ"ד  מר אלי סיגרון:
 הקפ"ד ללא מכרז, לא נערך  שלדימונה מועסקים עובדי קבלן   
 מכרז להעסקת עובדי קבלן על ידי העירייה.  
 
 

 לדירוג עובדי ניקיון,ישנם מקצועות שאין צורך לגביהם מכרז  מר אלי ברונשטיין:
 אין צורך לעשות מכרז.   



 
 
 

 
 חודשי העסקה, מבקש  9לפי מיטב הבנתי רובם מפוטרים לאחר  מר אלי סיגרון:

 להפוך את כל עובדי הקפ"ד לעובדי עיריית דימונה מן המניין.  
 הקפ"ד הינה חברה קבלנית והינה עמותה לכל דבר ויש צורך לפרסם  
 מכרז, היה צריך לפרסם מכרז.  
 
 

 אלא אך ורק לפי התקציב, חודשים. 9מדיניות לפטר עובד לאחר אין  מר שמעון מזוז:
 שנים רצוף. לסייעות מחליפות  10יש עובדים המועסקים במשך                       
 חודשים וכנ"ל התקציב. 10נגמרת העבודה אחרי                       
 ה בשל ירידה בשכרם.עובדים רבים אינם רוצים לעבור לעיריי                                 

 יותיהם באופן רציף כמווו דואגים לעובדים ומשלמים לכולם את זכאנ  
 מכרז היה פוגע רק קרן פנסיה עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף,   
 בעובדים משום שקבלני כ"א היו עושקים את העובדים.  
 תראה לי תביעה אחת של עובד שלא קיבל את המגיע לו.  
 
 

 שאינו מוכן לעבור לעבוד בעירייה.יש לפטר כל עובד קפ"ד  מר אלי סיגרון:
 

 אין אנו חברת כ"א כך שהחוק אינו חל עלינו. מר שמעון מזוז:
 

 המתנהגת כתאגידשייכת הקפ"ד אינו חברה קבלנית אלא עמותה  מר שוקי קליין:
 עירוני לכל דבר שנמצאת בסוף התהליך להפוך תאגיד עירוני לכל   
 דבר וענין.  
 
 
 

 ים אך ורקדזה לא לעניין אנו עוב,ית סטי הצעה פופולימר אלי ברונשטיין: זוה
 בהתאם לחוק.    
 
 

  ,כל מי שיושב סביב השולחן הנ"ל רוצה בטובתם של העובדים מר אלברט לוי:
 שבועיים אני יושב עם שוקי ועם ועד העובדים כדי להגיד במשך   
 יש חוברת דירוגים שחתומים להמשיך כך, להסתדרות שזה לא יכול   

 משרד האוצר ומרכז השלטון , לא מקובל שיהיה,ההסתדרות עליה                      
 , מה שצריך לעשות אנו כבעלי₪ 17של  שכר שעתי בגובה   
 לעולם איןבמקום אחר.  להילחםעובדים וכ"א צריכים  בוועדיניסיון   
                                                          את העובדים לעירייה או למפעל  ידייבמר יעבהפות על מעסיק לכל  
 זה ניתן , לעניין הגדרה של תאגיד עמותה או חברה  אלא כתהליך.  

 לא ניתן לשלוח עובדי קפ"ד הביתה שאינם מוכנים לעבור , לבדיקה                      
 ע במשפחה, צריך לקרוא בעירייה, באם אשלח הביתה אפג  לעבוד                      
 לפחות לגבי המעבר לעירייה יר להם אתה משמעות בלהסו  לעובדים                      
 הצעירים.                      

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ?להוריד את הנושא מסדר היום מי בעד מר אלי ברונשטיין:
 

 10 –בעד 
 1 –נגד 

 
 

 היום. התוספת לסדר מורדת מסדר - 213החלטה מס'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________    ___________________ 
 קליין שוקי      מאיר כהן

 ר.מנהל כללי       ראש העיר
 מזכיר העיר       
    
   


