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 פ  ר    ט  י  כ  ל    

 
  0/51///51, שהתקיימה ביום שלישי, טז' באדר תשע"ז,  11פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 ראש העיר -  מר בני ביטון :משתתפים

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר -  מר ג'קי אדרי  
 חבר מועצת העיר - מר ארמונד לנקרי  
 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  
 חבר מועצת העיר - יוסי אוטמזגיןמר   

 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  
 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 תמנהל אגף תרבו -  מר מאיר חזן  
 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  
 מנהלת מכרזים וועדות  -  גב' יפה עזריה  

ערב טוב לכולם, לפני שנתחיל את הישיבה נרים כוסית לכבוד חג הפסח ונשמע  מר בני ביטון:
 דברי תורה מפי הרב ישראל גליס.

 הרב ישראל גליס מברך את הנוכחים בברכת חג חירות ונותן דברי תורה. 

 
 סדר היום: 

 /5, אשר קיבלה תוקף במועצת עיר מס' 51החלטה מס'    -אישרור החלטת מועצת עיר .5
 .11חלקה  /115/העברת מקרקעין בחזרה למינהל עקב שינוי יעוד גוש -. 1//51.2.0מיום: 

 
מ"ר מרמ"י  110דימונה קיבלה שטח ללא תמורה  בגודל של  עיריית  :עו"ד מנחם בן טובים

מועצת העיר  1//0. בשנת מיני סנטר -ז המסחריהמרכבאזור של 
החליטה להשיב את השטח לרמ"י. מונח לפניכם ההסכם שנחתם עם 
רמ"י והחלטת מועצת העיר להשיב את השטח. בזמנו העובדת שהייתה 

העברה, על כן אנו האמונה על הנכסים בעיריית דימונה לא ביצעה את 
 מבקשים לאשרר את ההחלטה.

 
 
 



 
 
 
 

 , אשר 51החלטה מס'    -אישרור החלטת מועצת עירמי בעד   ביטון:מר בני 
 העברת -. 1//51.2.0מיום:  /5קיבלה תוקף במועצת עיר מס'     
 ? 11חלקה  /115/קב שינוי יעוד גוש מקרקעין בחזרה למינהל ע    

 
 פה אחד –בעד 

 
 

 שר , א21החלטה מס'    -מאשרים אישרור החלטת מועצת עיר 192החלטה מס' 
 העברת -. 21.2.1111מיום:  21קיבלה תוקף במועצת עיר מס'  
 11חלקה  09521מקרקעין בחזרה למינהל עקב שינוי יעוד גוש  

 
 

 

בהתאם לטבלת נושאי משרה  ,מהנדס הרשות  רפי בן דודלמר חוזה בכירים אישור  .1
לאישור בכפוף משכר מנכ"ל.  15% - 95%מסלול שכר  .תושבים 51,111בעיריות עד 

 משרד הפנים.
 
 

 מהנדס   מי בעד אישור חוזה בכירים למר רפי בן דוד  מר בני ביטון:
  ///,/1בהתאם לטבלת נושאי משרה בעיריות עד  ,הרשות    
 בכפוף לאישור  .משכר מנכ"ל 11% - 11%מסלול שכר  .תושבים    
 משרד הפנים?    

 
 

 פה אחד –בעד 
 

 
בהתאם  ,מהנדס הרשות מר רפי בן דודבכירים לחוזה   מאשרים 191החלטה מס' 

 - 95%מסלול שכר  .תושבים 51,111לטבלת נושאי משרה בעיריות עד 
 .בכפוף לאישור משרד הפנים .משכר מנכ"ל 15%

 

עבודה נוספת לעובדת פיניאן תקווה, בהיקף של שעתיים שבועיות בימי שני בין אישור  .0
 למועדוניות ע"י הקרן "קדימה מדע".הכנת פעילות  22:11-21:11השעות: 

 
 עבודה נוספת לעובדת פיניאן תקווה, בהיקף של שעתיים אישור מי בעד   מר בני ביטון:

 הכנת פעילות למועדוניות  //:51-//:52שבועיות בימי שני בין השעות:     
 ע"י הקרן "קדימה מדע"?    

 
 

 פה אחד –בעד 
 

 
 מאשרים עבודה נוספת לעובדת פיניאן תקווה, בהיקף של שעתיים  190החלטה מס' 

 הכנת פעילות למועדוניות  22:11-21:11שבועיות בימי שני בין השעות:     
 ע"י הקרן "קדימה מדע".    

 
 
 



 
אישור הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית בראשות השרה מירי רגב ליפן  .1

כנציג השלטון המקומי, סגן יו"ר מרכז השלטון  ,1120-12121122בין התאריכים: 
 המקומי ויו"ר פורום ערי הפיתוח.

 
 מי בעד הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית    מר בני ביטון:

 , 0/1/0/51-//00בראשות השרה מירי רגב ליפן בין התאריכים:      
כנציג השלטון המקומי, סגן יו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר 

 פורום ערי הפיתוח?
 

 פה אחד –בעד 
 

 
 מאשרים הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית  191החלטה מס' 

 , 1120-12121122בראשות השרה מירי רגב ליפן בין התאריכים:     
כנציג השלטון המקומי, סגן יו"ר מרכז השלטון המקומי ויו"ר פורום 

 .הפיתוח ערי
 

 אישור תברי"ם. .5
 

 חדשיםתברי"ם 
 מפעל הפיס -₪  ///,011 - ₪ ///,///–טאבלטים למוסדות חינוך  –/551תב"ר 

 קל"פ  - ₪ ///,51                                                                                       
 המשרד להגנת הסביבה  -₪  /1/,1/0,/ –התקנת מערכות סולאריות  – 5515תב"ר 
 קל"פ -   ///,/51  -גדרות ומחסומים ברחבי העיר  – 5510תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  10/,1/2 –מיתוג ופרסום ערים  – /551תב"ר 
 טוטו ווינר  -₪  //550,0,/ –מגרש כדורגל באצטדיון  – 5511תב"ר 
 קל"פ  - ₪ ///,//5 –שיפוצים בבניין העיריה  – 5511תב"ר 
 מפעל הפיס  - ₪ ///,10 –פסטיבל אמנות רחוב  – 5512תב"ר 
 קל"פ - ₪ ///,//5,0 –הצטיידות בריכת שחייה  – 5511תב"ר 
 קל"פ  ₪ ///,//1 –עבודות פיתוח ברח' מולדה  – 5511תב"ר 
 משרד התרבות והספורט - ₪ /11,11 –הקמת פסל בדימונה ובמילאנו  – 5511תב"ר 
 משרד התרבות והספורט - ₪ /11,11 -שער העליות  – /552תב"ר 
 - ₪ 121,051 –תמיכה, שדרוג, טיפול ועידוד המיחזור במערך הפסולת  – 5525תב"ר 
 קל"פ

 קל"פ - ₪ ///,//0 -הצטיידות לבתי הספר   – 5520תב"ר 
 הגדלת תברי"ם 

 קל"פ  -₪  ///,00 –נוף -בניית מקווה שכ' הר – 01/תב"ר 
 הקטנת תברי"ם 

 קל"פ - ₪ ///,//1 –השקיה בקולחין  – /5/1תב"ר 
 סגירת תברי"ם

 פיתוח חצרות בגין – /2/תב"ר 
 שיפוץ גן שיקמה – 115תב"ר 
 שיפוץ מרכז פסגה – /5/5תב"ר 
 השלמה למגרש סינטטי שד' ירושלים – 1//5תב"ר 

 רשימת תברי"ם? מי בעד  מר בני ביטון: 
 

 פה אחד –בעד 
 

 מאושרת.רשימת תברי"ם  195החלטה מס' 
 



 
 

 נאומים מן המקום:
 

בשבוע שעבר חבר מועצת העיר מר אלי ברצוני לדבר על שני נושאים.  מר ג'קי אדרי:
ות סיגרון, הוציא מכתב ובו ביקש להדיח אותי ממועצת העיר בשל חוב

של מים לעיריית דימונה. אין לי חובות  לעיריית דימונה, לא אגרות ביוב 
 לעיריית דימונה.ולא מים. אני לא חייב שקל 

חברת חיפה כמקלים. לביום ראשון הקרוב  קיבלתי אישור לקיים הפגנה  
האמוניה. אני מבקש  . ניכר שאין חלופות למכליהמצב שם מאוד קשה

מועצת עיר מיוחדת בעניין חיפה כמקלים. אני ישיבת באופן חריג לקיים 
 מבקש מכל חברי מועצת העיר לתמוך במאבק ולהגיע להפגנה. 

 
יקלים ע"מ מיעד של חיפה כוהיום התקיימה ישיבה בלשכתי יחד עם הו מר בני ביטון:

יום לעקבה ת האמוניה. ראש הממשלה טס הלמצוא פתרונות לסוגי
, אני מקווה  שראש הממשלה יהיה איש אמוניה מכלי 0שבירדן, יש להם 

בית המשפט החליט לסגור את מפעל בשורות ויביא  פתרון בטווח הקצר. 
. ממשלת ישראל הגישה לבית משפט בקשה שיתנו סעד בעניין וניההאמ

עובדים מדימונה ללא עבודה. אני  //2הזה, אחרת נמצא את דימונה עם 
מבקש מכל חברי מועצת העיר להגיע  להפגנה ולתמוך במאבק של חיפה 

 כמקלים. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
_____________________   ____________________ 

 שוקי קליין     בני ביטון
   ר. מנהל כללי     ראש העיר

 מזכיר העיר      
 
 

   

 


