כ"ט/חשון/תשע"ו
11/11/1/11

פ ר ט י כ ל
פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  31שהתקיימה ביום שלישי  ,כ"ח בחשון תשע"ו, 1//11/1/11 ,
באולם המליאה עיריית דימונה.
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר אלברט לוי
מר יוסי פרץ
מר עופר טלקר
מר ז'קי אדרי
גב' מעיין לוי
מר ארמון לנקרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר שמעון מזוז
מר משה נחום
מר חיים ורצקי
מר ז'קי אסרף
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי ר .מנהל כספי – גזבר ר .מנהל חינוך ורווחה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף הגבייה עוזר ראש העיר -רכזת הועדות

סדר היום
 .1פרטיכל ועדת אד-הוק מיום .11/1/1/11
מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת אד-הוק מיום ?11/1/1/11

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 161

מאשרים פרטיכל ועדת אד הוק מיום .56/2/5/12

1

 .1דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 1/12הקרן לפיתוח דימונה.
מר שמעון מזוז :לפניכם מונח דין וחשבון כספי לסוף שנת הכספים  .1/12הדו"ח מציג
שהקרן לפיתוח דימונה נמצאת בגרעון של ₪ 01,/// :מתוך מחזור של כ
–  11מיליון .₪
מר בני ביטון:

בשנת התקציב  ,1/11הקרן הופכת להיות חברה כלכלית היא
תהייה זרוע ביצועית של עיריית דימונה בשיפוצים בשכונות ובנוסף תטפל
בנושא הקאנטרי קלאב.

גב' מרינט וקנין :כמה עובדים יש כיום בקפ"ד?
מר שמעון מזוז :כ 3// -עובדים כולל סייעות ,בחודש הבא יהיו כ 2// -עובדים ,לא כולם
עובדים במשרות מלאות ,שכן חלקם במשרות חלקיות.
מר ז'קי אדרי:

מה סך ההוצאות בשנה של השכר בקפ"ד?

מר שמעון מזוז :כ –  11מיליון בשנה.
מר ארמון לנקרי :ישנה עלייה במשכורות בשנת  1/12לעומת שנת  1/13למה?
מר שמעון מזוז :היות והדו"ח אינו מפורט ,אני מניח שרוב העלייה נובעת מעלייה בשכר
המינימום .כ"כ רו"ח מכניס בסעיף המשכורת גם את התשלום לנותני
השרותים בחשבונות כגון :מהרופאים במרכז מיראז' וכדומה.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור דין וחשבון כספי ליום  31בדצמבר  – 1/12הקרן לפיתוח
דימונה?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 165

מאשרים דין וחשבון כספי ליום  11בדצמבר  – 5/12הקרן
לפיתוח דימונה.

 .3הקמת חברת בת בקרן לפיתוח דימונה להטמנה וטיפול בפסולת.
מר בני ביטון:

הקפ"ד תיכנס לשותפות עם חברה נוספת להפעלת אתר הטמנה וטיפול
בפסולת .הבעלות על המניות תהייה לקפ"ד  0/%ולחברה  ,3/%אתר
הפסולת אמור להכניס המון כסף לעירייה.

מר ארמון לנקרי :האם הקפ"ד רשאית להתקשר עם חברה לפני שהיא מביאה זאת למועצת
העיר? מי ישלם את ההיטלים? מה הולכים לעשות שם?
מר יוסי אוטמזגין :האם יש רישיון? למיטב ידיעתי אין רישיון לאתר הטמנה.
מר בני ביטון:

האתר מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה .אנו בתהליך קבלת רישיון
עסק (מהעירייה) .האישור אמור להתקבל תוך שבועיים.
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מר בני ביטון:

מי בעד הקמת חברת בת בקרן לפיתוח דימונה להטמנה וטיפול בפסולת?

בעד – 0
נגד – 1
החלטה מס' - 161

מאשרים הקמת חברת בת בקרן לפיתוח דימונה להטמנה
וטיפול בפסולת.

 .2האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר אריאל ללוש כממונה על המנגנון והביטחון במקום
אגף שפ"ע.
מר ז'קי אדרי:

מר אריאל ללוש הודח מתפקידו.

מר אריאל ללוש :היו מחלוקות ביני לבין רה"ע ,החלטנו לצאת לדרך חדשה ,הגענו לעמק
השווה .אני מתכוון לבצע את תפקידי על הצד הטוב ביותר ,התפקיד
מאתגר אותי ,שמנו את המחלוקות בנינו מאחור וטובת העיר מול עינינו.
מר ארמון לנקרי :אריאל ,שוחחתי אתך שלשום וכשאני שומע אותך זה לא מסתדר לי .מאז
שקיבלת את המינוי להיות ממונה ולהוביל את אגף שפ"ע יש בעיות .זה לא
סוד ,שאריאל דרש לפטר את מנהל אגף שפ"ע ורה"ע גיבה את מנהל אגף
שפ"ע ולא את אריאל.
זה לא סוד ,שכולם מדברים על המחלוקות בניכם בעיר .רה"ע אתה נותן
לסגן ראש העיר תפקיד פקידותי כמו אחריות על בטחון ומנגנון  ,לא זכור לי
שאף ראש עיר מינה את סגנו שיהיה ממונה על אגף פקידותי.
ש
מר ז'קי אדרי:

אריאל ,הדברים באים מתוך תובנה והבנה בתפקידך שלא הצלחת לנהל
אותו .היית צריך לקום ולהגיד לא רוצה להיות ממונה על אגף שפ"ע ,לא
יכול ,זה גדול עליי .מבחינתנו זוהי הדחה.

מר בני ביטון:

תכבד את כל עובדי העירייה ותפסיק להתייחס לעובדי העירייה בפייסבוק.
שנתיים בתפקיד הצלחתי מה שראשי ערים אחרים לא הצליחו ולהביא
לעיר דימונה ועל זאת יעיד ראש העיר בקדנציה הקודמת מאיר כהן.

מר ז'קי אדרי:

אריאל ,בתאריך –  11.11.1/13התקיימה ישיבת מועצת העיר שבה
הצבענו כל חברי מועצת העיר ,נבחרת כסגן רה"ע בשכר עם סמכויות
ממונה על אגף שפ"ע  ,איך אתה מוכן ללכת מאגף שפ"ע שמניע את העיר?
היום אתה בא ואומר לא הודחתי .אם היית אומר "אני אריאל ללוש,
החלטתי שאני לא מעוניין בתפקיד ממונה אגף שפ"ע ורוצה תפקיד אחר".
זה היה נראה הרבה יותר טוב.

מר בני ביטון:

מי בעד האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר אריאל ללוש כממונה על
המנגנון והביטחון במקום אגף שפ"ע.
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בעד – 0
נגד – 1
החלטה מס' - 162

מאשרים האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר אריאל ללוש
כממונה על המנגנון והביטחון במקום אגף שפ"ע.

 .1האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר יחיאל צרויה כממונה על המינהל הכספי במקום על
הביטחון.

מר בני ביטון:

מי בעד האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר יחיאל צרויה כממונה על
המינהל הכספי במקום על הביטחון?

בעד – פה אחד.

החלטה מס' - 162

מאשרים האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר יחיאל צרויה
כממונה על המינהל הכספי במקום על הביטחון.

 .1אישור עבודה נוספת למר חמו אלברט המשמש כעובד מכונת טיאוט באגף שפ"ע ,כנהג
מונית בשעות הערב.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור עבודה נוספת למר חמו אלברט עובד מכונת טיאוט באגף
שפ"ע  ,כנהג מונית בשעות הערב?

בעד – פה אחד.

החלטה מס' -166

מאשרים עבודה נוספת למר חמו אלברט עובד מכונת טיאוט
באגף שפ"ע ,כנהג מונית בשעות הערב.

 .0אישור עבודה נוספת לגב' טלי וקנין בהדרכת קב"סיות חדשות ,בהתאם לבקשת המפקח
המחוזי על הקב"סים בהיקף של  11שעות חודשיות ( -ההדרכה תעשה לא על חשבון שעות
העבודה).
מר בני ביטון:

מי בעד אישור עבודה נוספת לגב' טלי וקנין בהדרכת קב"סיות חדשות,
בהתאם לבקשת המפקח המחוזי על הקב"סים בהיקף של  11שעות
חודשיות – ( ההדרכה תיעשה לא על חשבון שעות העבודה)?.

4

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 161

מאשרים אישור עבודה נוספת לגב' טלי וקנין בהדרכת
קב"סיות חדשות ,בהתאם לבקשת המפקח המחוזי על
הקב"סים בהיקף של  52שעות חודשיות – (ההדרכה תיעשה
לא על חשבון שעות העבודה.

 .0הסכם בין עיריית דימונה סלקום ,פרטנר ופלאפון בגין האנטנה הסלולרית על גג בנין
העירייה.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור הסכם בין עיריית דימונה סלקום ,פרטנר ופלאפון בגין
האנטנה הסלולרית על גג בנין העירייה – כאמור בחוות הדעת הכתובה
של היועמ"ש?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 161

מאשרים אישור הסכם בין עיריית דימונה לסלקום ,פרטנר
ופלאפון בגין האנטנה הסלולרית על גג בנין העירייה –
כאמור בחוות הדעת הכתובה של היועמ"ש

 .9הסכם בין עיריית דימונה סלקום פרטנר ופלאפון בגין האנטנה הסלולרית באצטדיון העירוני.
עו"ד מנחם בן-טובים:

מר בני ביטון:

זהו הסכם הארכת תוקף שנעשה בעבר ,ההסכם הוא ל 1 -שנים
ומעל  1שנים צריך אישור ממועצת העיר  .עברו  1שנים כל חברה
משלמת  1,///בחודש לעירייה על הצבת האנטנה .פרטנר,
סלקום ופלאפון.

מי בעד הארכת הסכם בין עיריית דימונה לסלקום ,פרטנר ופלאפון ל –
 1שנים נוספות בגין האנטנה הסלולרית באצטדיון העירוני?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 161

מאשרים הארכת הסכם בין עיריית דימונה לסלקום פרטנר
ופלאפון ל –  2שנים נוספות בגין האנטנה הסלולרית
באצטדיון העירוני.
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 .1/אישור חוזה הקצאה – עמותת באר אברהם המשמש כגן ילדים ברח' כובשי אילת
ל –  1שנים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הסכם הקצאה – עמותת באר אברהם המשמש כגן ילדים
ברח' כובשי אילת ל –  1שנים  ,כאמור בחוות הדעת הכתובה של
היועמ"ש?

בעד – פה אחד

החלטה מס' - 11/

מאשרים הסכם הקצאה – עמותת באר אברהם המשמש כגן
ילדים ברח' כובשי אילת ל –  2שנים ,כאמור בחוות הדעת
הכתובה של היועמ"ש.

 .11השתתפות ראש העיר מר בני ביטון במשלחת ראשי ערים (מרכז השלטון המקומי)
בכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים  , 11-11/11/1/11מימון הטיסה
וההשתתפות בכנס הינו על ידי מרכז השלטון המקומי.
מר בני ביטון:

אני מייצג את יו"ר השלטון המקומי מר חיים ביבס  ,בכנס ראשי ערים
המימון ע"ח השלטון המקומי.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור השתתפות ראש העיר מר בני ביטון במשלחת ראשי ערים
(מרכז השלטון המקומי) בכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים
 , 11-11/11/1/11מימון הטיסה וההשתתפות בכנס הינו על ידי מרכז
השלטון המקומי.

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 111

מאשרים השתתפות ראש העיר מר בני ביטון במשלחת ראשי
ערים (מרכז השלטון המקומי) בכנס ערים חכמות בברצלונה
בין התאריכים  , 11-55/11/5/12מימון הטיסה וההשתתפות
בכנס הינו על ידי מרכז השלטון המקומי.
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 .11אישור תברי"ם
מר בני ביטון:

להלן רשימת תברי"ם.

תב"רים חדשים
תב"ר  – 1/11חידוש מבנים בבתי"ס שונים –  - ₪ 191,///משרד החינוך
תב"ר  –1/13הנגשת כתת גן לבנת –  - ₪ 3/,///משרד החינוך
תב"ר  –1/12תכ' מעגל תנועה שד' ירושלים/בבא סאלי –  - ₪ 9/,///תחבורה  - ₪ 1/,///קל"פ
תב"ר  – 1/11בית כנסת בשכונת ממשית –  - ₪ 1,00/,130משרד הבינוי והשיכון
תב"ר  – 1/11בית כנסת בשכונת הר נוף –  - ₪ 1,00/,/01משרד הבינוי והשיכון
תב"ר  – 1/10שיפוץ מחלקת רווחה וגבייה – ₪ 191,130

-משרד הפנים

תב"ר  – 1/10רכישת מצלמות וחומרי חשמל –  - ₪ 1/,///קל"פ
תב"ר  – 1/19אזורי בחירה מבוקרת תשע"ו –  - ₪ 101,/91משרד החינוך
תב"ר  -1/3/הנגשת כתות בי"ס נועם חיים –  - ₪ 9/,///משרד החינוך
תב"ר  – 1/31הנגשת כתה בי"ס עמי אסף –  - ₪ 3/,///משרד החינוך
תב"ר  – 1/31הנגשת כתה בי"ס בן עטר –  - ₪ 3/,///משרד החינוך
תב"ר  - 1/33הנגשת כתה בי"ס זינמן –

 - ₪ 3/,///משרד החינוך

הקטנת תב"רים
תב"ר  – 900בניית מעון יום –  - ₪ 191,130משרד הפנים
תב"ר  – 111שיפוץ בי"ס אפלמן –  - ₪ 1//,///רשת עמל

מר בני ביטון:

אני רוצה לסבר לכם את האוזן .מאז כהונתו של ראש העיר ישראל נבון לא
הוקמו בדימונה בתי כנסת .עיריית דימונה ממנת הקמת שני בתי כנסת ,אחד
ייבנה בשכונה הצפונית והוא יקרה ע"ש יהודה וגבי ללוש ז"ל .זה יובא בפני
ועדת שמות .בית הכנסת השני יבנה בשכונת ממשית ויקרה ע"ש רבי דוד
ומשה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור התברי"ם?

בעד – פה אחד.
החלטה מס'  – 115מאשרים רשימת תברי"ם.
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תוספת לסדר היום:
 .1של חבר מועצת העיר מר ז'קי אדרי .בנושא :עצים -כריתה ,גיזום עקירה של
עצים ברחבי העיר דימונה.

מר ז'קי אדרי:

מאז שביקשתי לעלות את הנושא לסדר היום ,שוחחתי עם מר חיים ורצקי.
חיים יספר לכם מה קרה ומה בוצע מאז.

מר חיים ורצקי:

כשהגעתי למקום וראיתי שגזמו את העצים ,עצרתי את העבודה בו במקום.
אלה היו עצי פיקוס ,לעצי פיקוס יש שורשים גדולים אשר מצליחים להרים
את הריצוף ולגרום למהמורות אשר יכולות לגרום לנפילת תושבים בעיקר
מבוגרים .הגיזום מונע מהשורשים להתפתח והגוזם שהוא בעל תעודת
גוזם מורשה גזם גיזום עמוק על מנת שהשורשים לא יתפתחו.

מר ז'קי אדרי:

פניתי באופן אישי לגוזם ,הוא הסביר באופן מקצועי למה גזם את העצים
התשובות שאמר לי השביעו את רצוני והבנתי בנושא.

גב' אילנה אזולאי:

ברצוני להתייחס להצהרה של אריאל ללוש ,חבר שלי לדרך ,אנחנו
משתפים פעולה באופן יום יומי .אני רואה בו אדם בוגר ,הוא קיבל את
ההחלטה מסיבות שלו .כל אדם צריך להיות אחראי למעשיו והחלטותיו .אני
מכבדת את ההחלטה ומאחלת לו הצלחה בדרך החדשה.

מר ארמון לנקרי:

אין לנו טענות לאריאל עצמו ,אלא לדרך שזה נעשה.

גב' אילנה אזולאי:

אני אילנה אזולאי ,מכבדת את החלטתו של אריאל ללוש ,אני רוצה לברך
את אריאל בהצלחה בתפקיד.

מר בני ביטון:

אני שמח לבשר לכם ,שחבר מועצת העיר מר אלי סיגרון ,הצטרף היום
והתפקד לסיעת הליכוד .אלי סיגרון מס'  2ברשימת הליכוד של מועצת
העיר .אני מברך אותו על כך.

מר ז'קי אדרי:

אני רוצה לציין בפני חברי מועצת העיר ,שמעולם לא תייגתי אף אחד
בסטטוס בפייסבוק.

______________
בני ביטון
ראש העיר

_______________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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