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 ו"תשע/טבת'/ה          

          71/71/1/71 

 

 פ ר ט י כ ל    

 

, שהתקיימה ביום רביעי, ד' בטבת  33פרטיכל ישיבת מועצת מיוחדת לא מן המניין מס' 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. 71/71/1/71תשע"ו, 

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 העירמ"מ ראש  - 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 עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  

 חבר מועצת העיר -  מר ארמון לנקרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 

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

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מנקיטה  

 מנהל אגף שפ"ע -  וירצקימר חיים   

 סגן קב"ט -  מר מוטי כהן  

 מנהל אגף תרבות ואירועים -  מר מאיר חזן  

 רכזת הועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 סדר היום

 .1/72לדצמבר  37דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים ליום:  .7

 

 התקיימו שתי ישיבות, אחת בנושא דו"ח ביקורת מפורט  מר ארמון לנקרי:

  .לשנים דו"ח ביקורת מבקר העירייה משרד הפנים והשנייה    

 חומר והתשובות שביקשנו. קיבלנו את כל ה 1/73-1/72    

 המבקר הפורש נכח בישיבה  טיפול.ל קיימים עדיין  נושאים     

  כםלס אבמבקר העירייה, דו"ח  הראשונה ובשנייה לא נכח.    

  ממצאים הם. חלק מהבעירייהשהיה את כל התקופה     

 שקרו בקדנציה  ממצאים יש ולטפל בהם  ם שצריךיסטורייה    

 שניתנו ת נכסים וובנייה, הקצאועדות תכנון  : כמו הנוכחית,     

 לשימוש מסחרי ועוד.    
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   בהתאם לפקודת העיריות.מבקשים את כל הנתונים אנו     

 כל הליקויים. תיקון עקוב אחרתמשיך ל הועדה    

 

לדצמבר  37מי בעד אישור דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים ליום  ביטון:מר בני 

  1/72? 

 

 פה אחד –בעד 

 

 17מאשרים דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים ליום  - 716החלטה מס'  

 .4172לדצמבר     

 

 

 .1/72לדצמבר  37דו"ח כספי שנתי מבוקר משרד הפנים ליום:  .1

 

 ואושר במליאת מועצת דון במסגרת ועדת כספים יהדו"ח הנ"ל נ מר שוקי קליין:

  .העיר    

 

  37מי בעד אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר משרד הפנים ליום:  מר בני ביטון:

 ?1/72לדצמבר   

 

 פה אחד –בעד 

 

 ספי שנתי מבוקר משרד הפנים ליוםכמאשרים דו"ח  - 711החלטה מס' 

 .4172לדצמבר  17   

 

 לחבר  שלי מופנית הערההלעניין דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים.  מר ז'קי אדרי:

 בישיבה הקודמת, מה שאמרתי  כל .אלי סיגרוןמר מועצת העיר    

 יש  בדימונה .פורסם ברשת האינטרנט ע"י מבקר המדינה לידיעתך   

 לא רציתי להלבין את פניו של אף אני   .נערות שעוסקות בזנות 12      

  .לי יש אחריות בגלוי,  סםרפמבקר המדינה  בפרסום דבריי.אחד     

 כל מי שהזאת . אני מבקש  בסוגיהצריך לגעת  ,אלה בנות העיר    

 קבל כל אאני הבעיה. יתור אע"י בה  טפלשי הזאת בסוגיהשעוסק     

 לבדוק את   והיועמ"ש מנהל אגף הרווחההחלטה. אם תחליטו     

 שיהיה  ואם תחליטמקובל עליי.  . זה יהיה סגורבדיון הבעיה לעומקה     

 מקובל עליי  .למגר אותה הסוגיה היאטובת  פומבי אז נדון בעניין.    

 , אך בואו לא נטאטא אותה מתחת לשטיח. פשותנשתגידו זה דיני     

 והיא לא פוליטית.כואבת  הסוגיה הזאת    

 

 שיהיה חסיון וסגור.הזמן כדאי  עיתוי זה לאהאני לא חושבת שזה  גב' מרינט וקנין:

 

 עדת ביקורת.וחשוב לדעתי לעלות את הנושא בו מר ארמון לנקרי:

 

 למה לא היה ולא כותב שיש כשל מקצועי ,  מדינהה מבקר טובים:-עו"ד מנחם בן

 דיווח.    
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 ני שאלות ייש כל מג'קי, הביקורת שלך הייתה עניינית .  גב' אילנה אזולאי:

 נתבקשנו  1/73 המדינה. בשנת מבקרדו"ח לות מושע    

 קרים או מ 1 השאלה האם היו נשאלת מקרים, 1לדווח על 

 -ש דווח 1/72בשנת  יותר ועד לרגע זה לא קיבלנו תשובה. 

 נשאלת השאלה  .בסיכוןנמצאים ילדים   12

 הדרג ו על זה אדו יענה עוסקים בזנות? 12 כמה מתוך 

 את זה כאן. עלותאני לא רוצה ל בעניין הטיפול .המקצועי 

 

 או ילדים  12 –ך מטפלים ב יהציבור רוצה לדעת א מר ארמון לנקרי: 

 מהם . בחלק     

 

 אדו  עוסקים בזנות.לא ידוע כמה מתוכם  12מתוך  גב' אילנה אזולאי:  

 יציג את הנושא. יש מלאכה מרובה  מנהל האגף     

 הזנות. בענייןלטיפול      

 

 כל בכואבת בדימונה ווקשה היא תופעה תופעה ה מנקיטה:מר אדו  

 בסיס  ,אין לאף אחד מהממסד .ישראלרחבי מדינת      

  בנות עוסקות בזנות. המשרד  כמה בנים או נתונים     

 התופעה דיווח על העסקה בזנות. לא ביקש להעביר      

 . ונערים נערות 12 –לדעתי יותר מ  .קשהו קיימת     

 בלשכת הרווחה בבאר  מבקר המדינה ביקש לבקר     

  והם ביקשו לעשות ביקורת גם בדימונה. שבע.      

   כל העניין צף בתקופתו של מאיר  .אנחנו הסכמנו     

 כהן.     

 

 תופעה.איך מטפלים ב , העלה את הנושא.ג'קי  מר בני ביטון: 

 על המחוז במשרד  הממונה שוחחתי עםאני     

 איך ושאלתי, מפקד המשטרהומנהל האגף  הרווחה,     

 , אני אדו .ליבמשמרת שמטפלים בתופעה הזאת.      

 מקצועית.בצורה איך מטפלים בתופעה רוצה לדעת      

 

 שנים. היינו  2אנחנו יודעים על התופעה כבר לפני  מר אדו מנקיטה: 

 . פיתחנו מודל, נסענו ללמוד את הנושאלבעיה. ערים 

לפני  מסמך העברנו למשרד הרווחה.ניסחנו 

₪  ///,/11 קצה לנושאיכחודשיים משרד הרווחה ה

עם נערות  1 –בנוסף הוספנו עו"ס שתטפל ב 

 עים מה לעשות וד. אנו י ייעודיים תקציבים

 אי אפשר למגר את הזנות לגמרי אבל נצמצם     

 קשו יבנפל פגם בדיווח. שבמקסימום. יכול להיות     

 הנמצאים במצב  נערים ונערותלדווח על  מאיתנו     

 סיכון )כולל חשש להימצאות בזנות(.     
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 דו"ח משרד הפנים. 77/77/1/71קויים מיום: יפרטיכל ועדת תיקון ל .3

 

 דו"ח משרד 77/77/1/71קויים מיום: ימי בעד פרטיכל ועדת תיקון ל מר בני ביטון: 

 הפנים?  

 

 פה אחד . -בעד  

 

 7717714171קויים מיום: ימאשרים פרטיכל ועדת תיקון ל - 718 החלטה מס'

 דו"ח משרד הפנים.   

 

 דו"חות מבקר העירייה. 77/1/71//7פרטיכל ועדת תיקון לקויים מיום:  .2

 

 דו"חות 77/1/71//7מי בעד פרטיכל ועדת תיקון לקויים מיום :  מר בני ביטון:

 מבקר העירייה?  

 

 פה אחד. –בעד 

 

  7117714171קויים מיום: ימאשרים פרטיכל ועדת תיקון ל – 717החלטה מס' 

 דו"חות מבקר העירייה.   

 

 

 מבקר העירייה. – 1/73 – 1/72דו"ח ביקורת עיריית דימונה לשנת  .1

 

 1/73 – 1/72מי בעד אישור דו"ח ביקורת עיריית דימונה לשנת  מר בני ביטון:

 מבקר העירייה?  

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים דו"ח ביקורת עיריית דימונה לשנת   – 781החלטה מס' 

 מבקר העירייה. – 4171 – 4172

 

 

 

גם דו"ח התייחס האני קראתי את רוב דו"ח מבקר העירייה  מר אלי סיגרון:

גבי ללוש לא היה משהו חדש . אני מבקש  ו שלתקופתל

 קר.מבהמ שיהיה דו"ח מקצועילהבא 
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 .1/71הקצאת מסגרת אשראי לשנת  .1

 

 , ₪ מיליון  111,919.327עומד ע"ס  1/71תקציב העירייה לשנת  מר שמעון מזוז:

 מהתקציב לפי הפירוט: 1%מבקשים מסגרת אשראי בסך  אנו   

 

 מבנק לאומי     -₪  ///.//3  

 מבנק דקסיה -₪  ///.///.9  

 מבנק מרכנתיל -₪  ///.///.1  

 

 

 תקציב העיריה – 1/71מי בעד הקצאת מסגרת אשראי לשנת  מר בני ביטון : 

 , אנו מבקשים ₪ מיליון   111,919.327עומד ע"ס  1/71לשנת    

 מהתקציב לפי הפירוט: 1%אשראי בסך מסגרת    

 מבנק לאומי - ₪  ///.//3  

 מבנק דקסיה -₪  ///.///.9  

 מבנק מרכנתיל. -₪  ///.///.1  

 

 פה אחד . –בעד 

 

תקציב – 4176מאשרים הקצאת מסגרת אשראי לשנת  - 787מס' החלטה 

 .  ₪ מיליון  441.747.127עומד ע"ס  4171העיריה לשנת    

 מהתקציב לפי הפירוט: 1%מבקשים מסגרת אשראי בסך    

 מבנק לאומי -  ₪  111.111   

 מבנק דקסיה –₪   7.111.111   

  מבנק מרכנתיל - ₪  4.111.111   

 

 

 

_________________     ________________ 

 שוקי קליין             בני ביטון

 מנהל כללי ר.           ראש העיר

 מזכיר העיר              

      


