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 ל כ י ט ר פ    

 

 , 18/1/2016אשר התקיימה ביום שני, ח' בשבט תשע"ו,  38מן המניין מס'   מועצה ישיבת פרטיכל
 , באולם המליאה עיריית דימונה.20.00בשעה 

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 העיר ראש מ"מ -  אזולאי אילנה' גב  
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר ראש סגן -  צרוייה יחיאל מר  
 העיר מועצת חבר -  סיגרון אלי מר  
 העיר מועצת חבר -  פרץ יוסי מר  
 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  
 העיר מועצת חבר -  חמו ניסים מר  
  העיר מועצת חבר -  אדרי קי'ז מר  
 העיר מועצת חבר -  לנקרי ארמון מר  
 העיר מועצת חברת -  וקנין מרינט' גב  
 העיר מועצת חבר -  אוטמזגין יוסי מר  
 

 העיר מזכיר – כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  
 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  
   מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מנקיטה  

 פ.מ.ב אגף מנהל -  ביטון עמי מר
 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  
 ועדות רכזת -  עזריה יפה' גב  

 סדר היום:

 בקשתם של חברי מועצת העיר מר ארמונד לנקרי, גב' מרינט וקנין, מר יוסי אוטמזגין, .1
 לקיים דיון בנושא אגף הרווחה בעקבות מכתב שנשלח על ידי  מר ג'קי אדרי וגב' מעיין לוי

 הגב' אילנה אזולאי מ"מ ראש העיר ממונה על החינוך והרווחה לחברת מועצת העיר הגב' 
 מרינט וקנין בהעתקים לכלל חברי המועצה.

 
 ערב טוב לכולם. מר בני ביטון:

 
  את הישיבה ברצוני לדעת, רה"ע ברשותך לפני שתתחיל מר ז'קי אדרי:

 ישיבה לא מןלך א' ב' ארמון לנקרי הגיש  9עפ"י חוק פקודת העיריות 
 מכתב הראשון?בהמניין האם היה בה פגם   
 



 הגירסה הראשונה של המכתב הייתה פרסונלית ולכן אי אפשר   מר שוקי קליין:
 היה לדון בנושא.    
 

הצעת החלטה כפי שנדרש בפקודת העיריות הבקשה הוגשה ללא  טובים:-עו"ד מנחם בן
 ).5(13פרק שלישי סעיף 

  
הייתי בקשר עם מר  מצידך רה"ע, איזה שהוא תרגילפה היה  מר ארמון לנקרי:

לאן זה מוביל מההתחלה. על פי הפקודה זה לא  שוקי קליין הבנתי
 .לא נדרשנו לצרף הצעות החלטה בעבר מתייחס לבקשה

 
" בישיבה שכונסה לפי דרישה של שליש ) 5( 13לן סעיף לה  טובים:-עו"ד מנחם בן

 הצעת החלטה לגבי סדר היום". -לפחות מחברי המועצה
 

 מ"ממן המניין,  לאשהמהות הייתה לזמן ישיבה אדוני רה"ע,  מר ז'קי אדרי:
אילנה אזולאי שלחה מכתב לכל חברי מועצת העיר  רה"ע הגב'

 ל פי הכללים.שמנהל אגף הרווחה לא פועל עובמכתב נכתב 
אדו מנקיטה שייתן מנהל אגף הרווחה מר ביקשנו לזמן את 

 תשובות.
 

 מדובר בנושא אישי פרסונלי שלא ניתן לעלות לדיון. מר שוקי קליין:
 

אדו מר קוטלת את  במכתבה  אילנה אזולאימ"מ רה"ע הגב'  מר ארמון לנקרי:
 לאובעיה באגף הרווחה  קיימת מנהל אגף הרווחה.מאנקיטה 
לישיבה שלא לעלות הצעה  יםמבקשאנו  .מנהל האגףב מדובר רק

 מן המניין, להדיח את מ"מ רה"ע הגב' אילנה אזולאי.
 

עובדת סוציאלית כיצד את מסוגלת להוציא את גב' אילנה אזולאי,  מר ג'קי אדרי:
 מכתב כזה.

 
 .מהישיבה יצאו -' מרינט וקנין, מר יוסי אוטמזגיןמר ג'קי אדרי, מר ארמון לנקרי, גב •

 
הפעלת מרפאת  –חוזה הרשאה בין עיריית דימונה/ קפ"ד ובין שירותי בריאות כללית  .2

 מומחים במיראז'.
 

מי בעד חוזה הרשאה בין עיריית דימונה/קפ"ד ובין שירותי בריאות  מר בני ביטון:
 הפעלת מרפאת מומחים במיראז'? כללית

 
 פה אחד. –בעד 

 
 שאה בין עיריית דימונה/קפ"ד ובין שירותימאשרים חוזה הר - 190החלטה מס' 

 בריאות כללית הפעלת מרפאת מומחים במיראז'.   
 

 הפעלת מכון דיאליזה במיראז'. –חוזה הרשאה בין עיריית דימונה/קפ"ד ובין נפרומור  .3
 

 –מי בעד חוזה הרשאה בין עיריית דימונה/קפ"ד ובין נפרומור  מר בני ביטון:
 במיראז'?דיאליזה  הפעלת מכון

 
 

 פה אחד. –בעד 
 

 –מאשרים חוזה הרשאה בין עירית דימונה /קפ"ד ובין נפרומור  - 191החלטה מס' 
 הפעלת מכון דיאליזה במיראז/.   

 



 
 

 עבודות פיתוח שלב ב' –עם הקבלן ר.ג.ס עבודות עפר ובנין בע"מ  2531הגדלת הזמנה מס'  .4
 ₪ 700,000לחוזה שהם סך של  33.57661%הגדלה של  -באגם פארק בן גוריון בדימונה

 .כולל מע"מ
 

עם הקבלן ר.ג.ס. עבודות עפר  2531מי בעד הגדלת הזמנה מס'  מר בני ביטון:
עבודות פיתוח שלב ב' באגם פארק בן גוריון  –בע"מ  ובנין 

 700,000לחוזה שהם סך של  33.57661%הגדלה של  -בדימונה
 ?כולל מע"מ. ₪

 
 פה אחד –בעד 

 
 עם הקבלן ר.ג.ס. עבודות  2531מאשרים הגדלת הזמנה מס'  - 192החלטה מס' 

 עבודות פיתוח שלב ב' באגם פארק בן גוריון –עפר ובנין בע"מ    
: שלשהם סך לחוזה  33.57661%הגדלה של  -בדימונה

 כולל מע"מ. ₪ 700,000
 
 
 

 העברה של עובד מהקפ"ד לעירייה במסגרת העסקת עובדים עם מוגבלויות בהיקף של  .5
לסעיף שכר עירייה  1938292מסעיף שכר קפ"ד  ,₪ 36.000משרה סה"כ  50%

1938110. 
 
 

מי בעד העברה של עובד מהקפ"ד לעירייה במסגרת העסקת  מר בני ביטון:
 ₪ 36.000משרה סה"כ  50%עובדים עם מוגבלויות בהיקף של 

 ?1938110לסעיף שכר עירייה  1938292 מסעיף שכר קפ"ד
 

 פה אחד –בעד 
 

 מהקפ"ד לעירייה במסגרת העסקת מאשרים העברה של עובד  - 193החלטה מס' 
 משרה סה"כ  50%עובדים עם מוגבלויות בהיקף של    
 לסעיף שכר עירייה 1938292מסעיף שכר קפ"ד  ₪ 36.000   
   1938110. 

 
 
 

נשמט מהפרטיכל, בנוסף  – 30/12/2015מיום:  36תיקון פרטיכל מועצה מיוחדת מס'  .6
 מקרנות  2016ופתיחה לשנת  2015לתקציב הרגיל אישרנו את יתרות הסגירה לשנת 

 הפיתוח המצ"ב.
 

  30/12/2015מיום:  36מי בעד תיקון פרטיכל מועצה מיוחדת מס'  מר בני ביטון:
לתקציב הרגיל אישרנו את יתרות מהפרטיכל , בנוסף  נשמט

מקרנות הפיתוח  2016ופתיחה לשנת  2015הסגירה לשנת 
 המצ"ב?

 
 פה אחד. –בעד 

 
 מיום : 36מאשרים תיקון פרטיכל מועצה מיוחדת מס'  - 194החלטה מס' 

 נשמט מהפרטיכל , בנוסף לתקציב הרגיל  – 30/12/2015   
 2016ה לשנת ופתיח 2015אישרנו את יתרות הסגירה לשנת    
 מקרנות הפיתוח המצ"ב.   
 
 



 
 

 
 

 
 .תברי"םרשימת  .7

 
 .התברי"םלהלן  מר בני ביטון:

 
 תב"רים חדשים

 
 משרד החינוך - ₪ 300,000 –חידוש מבנה עמי אסף  – 1047תב"ר 
 משרד החינוך - ₪ 450,000 –חידוש מבנה דקלים  – 1051תב"ר 
 תחבורה - ₪ 900,000 –תכנון הקמת מרכז תחבורתי  – 1052תב"ר 

 קל"פ - ₪ 100,000                                                              
 
 

 הגדלת תב"רים
 

 המשרד לבטחון פנים. - ₪ 18,000 –זורי מוקד א – 323תב"ר 
 קל"פ. - ₪ 33,000 –הסדרי תנועה רח' יצחק שדה  – 424תב"ר 

 
 

 תברי"םסגירת 
 

 הכנת חוקי עזר – 195תב"ר 
 חידוש מבנה אפיקים – 227תב"ר 
 הסדרי תנועה רח' המעפיל – 317תב"ר 
 הסמכת בתי ספר לירוק – 321תב"ר 
 פעילות ליזמות מקומית – 322תב"ר 
 קט שיקום שכונותהשלמת פרוי – 326תב"ר 
 חידוש אספלט בעיר – 360תב"ר 
 ריהוט רחוב ומתקני משחקים – 364תב"ר 

 
 מי בעד אישור התב"רים? מר בני ביטון:

 
 פה אחד –בעד 

 
 תברי"םמאשרים רשימת  – 195החלטה מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________     ____________________ 
 מר שוקי קליין       מר בני ביטון

 מזכיר העיר –מנהל כללי  ר.        ראש העיר
 
 
 

 


