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ד"תשעאייר'ד

 4400מאי40





 

 

פרטיכל    



 .1151/50110 מתאריך  11ישיבת מועצה מן המניין  מס'   פרוטוקול

 
 העיר ראש -   ביטון בני מר :משתתפים

 העיר ראש מ"מ - אזולאי אילנה' גב  
  העיר ראש סגן - צרוייה יחיאל מר  
 מועצה חבר -  סגרון אלי מר  
 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  
 מועצה חבר -   חמו ניסים מר  
 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר  
 מועצה חבר -   אדרי קי'ג מר                     

  חבר מועצה - מר ארמונד לנקרי  
 מועצה תחבר -  גב מרינט וקנין    
  חבר מועצה - מר יוסי אוטמזגין  
    

 
 העירייה מזכיר5כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר         :נוכחים

 משפטי יועץ -  טובים בן חםנמ ד"עו  
   
  

               " ביתנו דימונה" מסיעת העיר מועצת חבר אוטמזגין יוסי מר של אמונים הצהרת.1
 .מהמועצה שהתפטר העיר מועצת חבר בורנשטיין אלי מר את שהחליף   
 

 מקריא את ההצהרה:-מר שוקי קליין 
 חותי י"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את של                     

 במועצה"                       
 

 .אני מתחייב–חבר מועצה  -מר יוסי אוטמזגין
 

 דה במועצת העיר, פרסמתי הודעת תודה ימר בני ביטון: אנו נזמין את מר אלי ברונשטיין  לפר
 שנים ברשות במגוון של תפקידים 11במשך עסק  ברונשטייןבעיתונות , אלי                    

 ובתפקידו החדש, מברך את ל לאלי הצלחה בדרכו החדשהחלא רוצים  אנו          
 ך הבא.חבר המועצה החדש יוסי אוטמזגין שהינו כח חדש משמעותי ברו          
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 :העיר מועצת בהרכב השינוי בעקבות הוועדות בציוות שינויי. 0
 

 מר בני ביטון:  להלן:    
  

 בורנשטיין אלי מר במקום-    ביטחון וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר    
 בורנשטיין אלי מר במקום-    ביקורת וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר    
 בורנשטיין אלי מר במקום-   אלימות למיגור ועדה חבר – אוטמזגין יוסי מר    
 בורנשטיין אלי מר במקום-        בדרכים בטיחות וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר    
 בורנשטיין אלי מר במקום-      בסמים נגע למיגור ועדה חבר – אוטמזגין יוסי מר    
 בורנשטיין אלי מר במקום-              ובנייה תכנון וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר    

 
 פה אחד -מי בעד השינויים ?             בעד -מר בני ביטון   
 

 : מאשרים את השינויים בהרכב מועצת העיר 44החלטה מס'    
 

 בורנשטיין אלי מר במקום-                    ביטחון וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר   
 בורנשטיין אלי מר במקום-              ביקורת וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר   
 בורנשטיין אלי מר במקום-         אלימות למיגור ועדה חבר – אוטמזגין יוסי מר   
 בורנשטיין אלי מר במקום-      בדרכים בטיחות וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר   
 בורנשטיין אלי מר במקום-    בסמים נגע למיגור ועדה חבר – אוטמזגין יוסי מר   
 בורנשטיין אלי מר במקום-            ובנייה תכנון וועדת חבר – אוטמזגין יוסי מר   

   
 ועדת ר"כיו ע"רה סגן ללוש אריאל מר את יחליף בצלאל יהודה מר העיר מועצת חבר .3
 .בעבודה וגהות טיחותב    
 

 פה אחד -בעד מר בני ביטון: מי בעד?                     
 
אריאלמראתיחליףבצלאליהודהמרהעירמועצת:מאשריםחבר04החלטהמס'
.בעבודהוגהותבטיחותועדתר"כיוע"רהסגןללוש

   בקהילת כספים וגיוס לסיור הברית לארצות העיר ראש ביטון בני מר של נסיעתו אישור.0

 .0110 שנת של השני בחציון ימים 11 -ל  היהודית הסוכנות בליווי נטאורק   
 

 אלף 381זה המקום להגיד למאיר כהן ישר כח מאיר נסע לארה"ב  וגייס מר בני ביטון : 
 המטרה לגייסאלף דולר לפרויקט רמון , 1/1לפני נסיעתי גייסתי עוד  ,דולר            
 .ר מעבר למה שגויסמיליון דול עוד חצי                   
 

 אלף דולר הם מעבר לתקציב? 1/1מר ארמונד לנקרי : האם 
 

 אלף   1/1יסתי ימר בני ביטון: חיובי ,בשבוע הראשון שנכנסתי לתפקיד נפגשתי עם תורם וג
 יס .יבית ספר דקלים ולבית הספר אלפסי לפרויקט רמון ,פרויקט קורס טלדולר                    

 החצי מיליון דולר שאני מתכוון לגייס מיועדים לפרויקטים בתחום החינוך                      
  והרווחה.                    
                    

   וגיוס לסיור הברית לארצות העיר ראש ביטון בני מר של נסיעתו אישורמר בני ביטון: מי בעד 
  של השני בחציון ימים 11 -ל  היהודית הסוכנות בליווי נטאורק בקהילת כספים                   
 ?0110 שנת                   

            
 פה אחד  -בעד                  
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הבריתלארצותהעירראשביטוןבנימרשלנסיעתו:מאשריםאת04החלטהמס'

היהודיתהסוכנותבליווינטאורקבקהילתכספיםוגיוסלסיור
.4400שנתשלהשניבחציוןימים04-ל


 
 .העצמאות חג ואירועי ישראל מלחמות לחללי הזיכרון יום אירועי דיווח ./
 

 

           
     

 
 



 
 בתכנית מקוםהאירוע שעות תאריך האירוע

-04.44 44/40 יוםהמימונה 
00.44 

מייקקרוצ'י,סיבוני יערבןגוריון
שמעון,יהודהסעדו,אמיל
זריהןהפרויקטשלרביבו

 ,אביכהן
עצרתזיכרון 

 לשואה
40/40 00.44-

44.44 
 מסכת היכלתרבות

טקס 
עצמאותלגני

 ילדים

44/40 40.44-
00.44 

 טקסחגיגי+אומןילדים יערבןגוריון

עצרתזיכרון 
 לחלליצה"ל

44/44 44.44-
40.44 

 מסכת עמיאמפי

תערוכת 
הנופלים+

שיח
 משפחות

40/44 40.44-
44.44 

–תערוכהופאנלבנושא ידלבנים
 נופלים

ערבשירי 
 לוחמים

40/44 40.44-
44.44 

 ערבשירה מתנ"ס

משמרות 
 כבוד

אנדרטתיד 00.44 40/44
 לבנים

 משמרותכבוד

טקסזיכרון 
 צה"לי

44/44 04.44-
00.44 

 טקס ביתהעלמין

מצעד 
 העצמאות

44/44 00.44-
44.04 

מהמגרש
המקורהעד

לבמה
 המרכזית

 צעדהשלהנוער

במתבידור 
ערביום
 העצמאות

44/44 44.44-
40.44 

אמפיעמי)גן
 אשכול(

טקסהדלקתמשואות,
 אומניםמקומיים,ישילוי

פיקניקיום 
 העצמאות

44/44 04.44-
00.44 

המבולבליובל-אומןילדים יערבןגוריון
ונויוהדר,אקספקטור,

 עומראדם
קבלתפנים 

למדליקי
 המשואות

44/44 44.44-
40.44 

 טקסלמדליקיהמשואות אולמיחדווה
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 לעניין ועדת הדלקת המשואות זוהי ועדה ציבורית ברשות מר שמעון שטרית :בני ביטון  מר
 חברים: מר גלעד אדרי ,מר אהרון מגירה ,מר יוחנן טלקר , גב' פנינה דמריץ.

 קטגוריות האחרות יתקבלו 0מועמדים בקטגוריות שונות ו  8הועדה בחרה 
 חת השכול מיד לבניםפעל ידי גופים שונים כגון תלמיד ממערכת החינוך מש

 .ניצול שואה מארגון ניצולי השואה וכו'
 

 מתנדבים למען הקהילה -קלין איבגימר אלי פרץ וגב' ג'
 ל"כוחות הביטחון וצה-מר צחי אלעזרה
 איש ציבור-מר יעקוב זגורי
 מפעל חיים חברתי–גב' דליה ממן 
 חינוך–גב' שוש לדני 

 נפגעי פעולות האיבה ותרומה לקהילה–גב מירי בן נעים 
 דת וקהילה-מר גדעון טלקר
 ילהתרומה לכלכלה ולקהמפעל חיים –אחים אברג'יל 

 משפ' שכול-גב' פיטוסי גילה ז"ל
 תלמיד מצטיין -מר נבו אמיתי

 ניצול שואה -נומר ולדמיר דוח
 משפ' מייסדים -ל"פיטוסי זי בוגמשה 

 
 .עובדת הקפ"ד ואסור לה להדליק משואהזקלין איבגי הינה   'מרינט וקנין: גב

 
  .אין מניעה לעובד או עובדת להדליק משואהעו"ד מנחם בן טובים : 

 
 .מר בני ביטון : הרשימה נבחרה על ידי ועדה ציבורית

 
 שנה עברה תהליך /0זקלין איבגי הייתה מטופלת רווחה מזה  'גב אילנה אזולאי: גב

 שנות לימוד והחלה 10משמעותי ברמה האישית והמשפחתית השלימה      
 במקביל להעצים את כל תושבי שכונת הניצחון ונווה דוד, עברה בית בית     
 דמה התארגנותיועודדה את התושבים להתארגן ולפעול למען עצמם וק     
 למען הקהילה ,זקלין הפכה למודל לחיקוי לאימהות ומשפחות רבות.     
 
 
 .מהטוטו תמיכה בקשת .6
 

 .₪ 01.111/ ס"ע  העירוני האצטדיון שיפוץ .א              
 .₪ 101.111 ס"ע גאון באולם כושר לחדר ציוד רכישת .ב              

 
 מר בני ביטון מי בעד בקשת התמיכה מהטוטו ?

 
 פה אחד -בעד         

 
.מהטוטותמיכהבקשת:מאשרים00החלטהמס'

.₪444.444ס"עהעירוניהאצטדיוןשיפוץ.א
.₪044.444ס"עגאוןבאולםכושרלחדרציודרכישת.ב

 
 
 
 



/ 
 

 
 
 
  תבר"ים אישור .7
  

 מר בני ביטון : להלן התברי"ם:
 

 פנים לביטחון משרד - ₪ 701,111   אזורי מוקד הרחבת - 386
 ,שנה /1, דקסיה בנק - 11,111,111₪   ביוב הלוואת מחזור - 387

 .לשנה - 1.1% פריים ריבית                                                                 
 תבר"ים סגירת

 
 פ"לקל העברה - 1,171.71₪             גינון שדרוג - 188
 פ"מקל העברה - ₪( 11,706.01)                      האלה כיכר - 001
 פ"מקל העברה - ₪( 11,091.00)            זכויות הסדרת - 000
 פ"מקל העברה - ₪( 1/30.00)            זינמן ליד כיכר - 086
 פ"לקל העברה - ₪  1/16.60                    בעצמאות תנועה הסדרי - 087
 פ"מקל העברה - ₪( 670.13/)           הניצחון ירוק פיס - /31

 
 פה אחד -מר בני ביטון: מי בעד התברי"ם ?        בעד

 
.:רשימתתבר"יםמאושרת00החלטהמס'

 
 .דימונה לפיתוח הקרן של המנהל הוועד חברי אישור. 8
 

 ר"יו - ע"רה ביטון בני מר .א        
 חברה -  אזולאי אילנה' גב .ב        

 חבר - בצלאל יהודה מר .ג         
 

 :דימונה לפיתוח הקרן של המנהל הועד לחברי כמועמדים מ"הר אישור
  

 ציבור נציג - שטרית שמעון מר .א         
 ציבור נציג -      פרץ מקס מר .ב         
 ציבור נציג -  דימריץ גיא .ג         
 העירייה נציגת - אטדגי אוסנת' גב .ד         
 העירייה נציג -   היקלי אבי' אינג .ה         
 העירייה נציגת -     רווח ימית' גב .ו         

 
 ד?"קפהלנקרי  לוועד של  לצרף את ארמונדלתת ייצוג לאופוזיציה ומר ג'קי אדרי : מבקש 

 
 .פה הכלליתימצרף את ארמונד לנקרי לאס מר בני ביטון: אני

 
 ד ואישור המועמדים לחברי "מר בני ביטון :מי בעד אישור רשימת חברי הועד המנהל של הקפ

 פה הכללית של הקפ"ד.יהועד המנהל ואישור צירופו של ארמונד לנקרי לאס                   
 

 פה אחד -בעד                  
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.דימונהלפיתוחהקרןשלהמנהלהוועד':מאשריםאתחברי00החלטהמס


ר"יו-ע"רהביטוןבנימר.א
חברה-אזולאיאילנה'גב.ב

חבר-בצלאליהודהמר.ג



:דימונהלפיתוחהקרןשלהמנהלהועדלחבריכמועמדיםמאשרים


ציבורנציג-שטריתשמעוןמר.א
ציבורנציג-פרץמקסמר.ב

ציבורנציג-דימריץגיא.ג
העירייהנציגת-אטדגיאוסנת'גב.ד
העירייהנציג-היקליאבי'אינג.ה
העירייהנציגת-רווחימית'גב.ו


פ"דפההכלליתשלהקימאשריםאתמרארמונדלנקריכחברבאס

 של  ראש העיר מר בני ביטון בנושא אישור החלטת ועדת הקצאות תוספת לסדר היום . 9

 והקרקע לתנועת בני עקיבא הנוגעת להקצאת המבנה  6החלטה מס'  1/51510מיום     
  כאמור בהחלטת הועדה .    

 
 מר בני ביטון: בשל העובדה שהנושא לא היה בסדר היום עלינו לקבל אישור פה אחד מכל 

 ת קרקע לתנועתאהקצאות לעניין הקצההנוכחים להעלות את המלצת ועדת                    
 .בני  עקיבא           
 

 .לדיון והחלטהמאשרים פה אחד להעלות את הנושא       החלטה 
 
  הנוגעת 6' מס החלטה 1/51510 מיום הקצאות ועדת החלטת אישורמר בני ביטון : מי בעד  

 ?הועדה בהחלטת כאמור עקיבא בני לתנועת והקרקע המבנה להקצאת                     
. 

 מאשרים פה אחד.
 

כך4החלטהמס'04/0/00:מאשריםאתהמלצתועדתהקצאותמיום44החלטהמס'
יוקצה000מגרש40חלקה40440שהמבנהברחבתהפלמ"חגוש

לתנועתבניעקיבאאשרישמשכסניףלתנועהכמוכןמאשריםאת
הקצאתהמגרשהסמוךלמבנהלצורךבנייתמרכזצעיריםלתנועה.

 
 .באירועיםלנקרי : מבקש לקבל דו"ח תקציבי לגבי ההוצאות עבור האומנים  מר ארמונד

 
 צעתי איגום י,בגדול בלחברי המועצה אנו פועלים בשקיפות יימסרמר בני ביטון : דו"ח 

  ,מופעים משרת התרבות 3בלנו ימשאבים של כל תקציב האירועים, בנוסף ק                    
 אודי אנגל. ועוד אירוע ממפעל הפיס.כמו כן במימון של אביב גפן נוסף  אירוע                    

 באירועי המימונה השתתפו הפדרציה הספרדית והאגף לתרבות ואומניות                        
 בשכונות של משרד החינוך.                    

 
   

                                            _____________   __________________ 

 שוקי קליין       בני ביטון     
    ר.מנהל כללי5 מזכיר העיר        ראש העיר     


