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 ח"תשע/טבת/ט"כ          
          61//6/0/61 

 

 ל  כ  י  ט  ר  פ    

 

 המליאה באולם,  51.5.1.51 שני ביום שהתקיימה 37' מס המניין מן  מועצה ישיבת פרטיכל
 . דימונה בעיריית

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר ראש סגן -  צרויה יחיאל מר  
 מועצה חבר -  חמו ניסים מר  
 מועצה חבר -   לוי אלברט מר  
 מועצה חבר -  סיגרון אלי מר  
 מועצה חבר -  פרץ יוסי מר  
 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר  
 העיר מועצת חברת - אזולאי אילנה' גב  
 מועצה חבר -  אדרי קי'ג מר  
 מועצה חבר - אוטמזגין יוסי מר  
 מועצה חבר - לנקרי ארמונד מר  
 העיר מועצת חברת -  לוי מעיין' גב  

 

   

 העיר מזכיר – כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 גזבר – כספי מנהל. ר -  מזוז שמעון מר  
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 העיר מהנדס -  דוד בן רפי מר  
 הרווחה אגף מנהל - מאנקיטה אדו מר  
 החינוך אגף מנהל -  פרץ מקס מר  
 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  
 אסטרטגי תכנון  אגף מנהל -  שץ דביר מר  
 העירייה דובר -  שריג עמוס מר  
 .פ.מ.ב אגף מנהל -  ביטון עמי מר  
 ועדותו מכרזים מנהלת -  עזריה יפה' גב  
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 סדר היום

 אזולאי בנושא: סגירת מסגרות טיפוליות באגף הרווחה.תוספת לסדר היום הגב' אילנה  .6
 

 מבקשתואני פונה ללב שלך  בני, זה. דנו מס' פעמים בעניין   גב' אילנה אזולאי:
צרכים מיוחדים וניות טיפול בילדים עם שתחזיר את המועד

כשהיית מנהל  פרץ מנהל אגף החינוך,  מקס המן.בבי"ס לי
מביא אנשי מקצוע ומבקרים מועדונית, היית ב התגאת בי"ס, 

הפוליטיקה בצד נשים את אני מבקשת ש . רבים כדי לראות
לי  לאן להגיע. אין וניתן לילדים ולהורים מקום הלבפתח את ות

בני, אתה משקיע המון  .יזה בנפש ,כל כוונה לעשות פוליטיקה
שאתה  אני מעריכה את זה ה בך,בשכונת הניצחון, אני גא

 .גדולים שאביםמשכונת עוני ב משקיע 
 

 אני מסכים עם כל מילה של חב' המועצה אילנה אזולאי. לגבי  מר אדו מאנקיטה:
של חוג ה במקום פועלת משחקיה, . מועדונית קהילת עבריים

המקום חייב לעבור שיפוץ פיזי,   לא פועל. יחד אימהות וילדיםה
 – עו"ס בביה"ס תוכנית  לגביורק לאחר מכן אנו נפתח.  

מעוגנת במשרד  תוכנית השמה עו"ס בביה"ס, התוכנית אינה
ת א הפסיק ינט 'והג על ידי שום גורם. הרווחה ולא מתוקצבת 

תקצבה  עיריית דימונה  התשלומים על כן התוכנית הופסקה.
פשרה  הייתה  ,עובדות. העובדות לא היו עו"ס 7העסקה של 

קציב ואת ולהעביר את הת פעילותלגביהן,  הוחלט לסיים את ה
 העובדות לתפקידים יותר מהותיים באגף הרווחה.

 
 ינט לא נמצא גורם אחרו'ם המימון של הגעם סיו  -מרכז יה"ב    

 שיכול לממן את התוכנית.    
 

שלא נסגור  היא,  והתחייבתי לציבור יהדברים שהיו בנפש אחד גב' אילנה אזולאי:
מה הסיבה שעומדת  .את המסגרות הללו אלא נרחיב אותם

 .מעשמאחורי זה. הרבה ילדים ומשפחות נמצאות ללא 

 

 האם התוכנית הזאת טובה?מר אדו,    מר ג'קי אדרי:

 

 אימצו אותה.לא משרד הרווחה והחינוך  ,זאת תוכנית חדשנית  מר אדו מאנקיטה:

 

אני נתתי מענה אחר.  מרכז יה"ב נסגר בשל בעיה תקציבית. מר אדו מאנקיטה:
  -בביה"ס ליהמן  מועדונית המרכז הורים וילדים. מסגרת 

הילדים שהיו אז  המועדונית פעלה לאורך השנים בהצלחה רבה.
כי"ל  והם הפסיקו  גדלו. התוכנית הזאת הייתה ממומנת מכספי

 את המימון.
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בדימונה התוכנית הזאת עובדת בירוחם , במצפה רמון , למה  מר ג'קי אדרי:
 הפסיקו את המימון? כי"ל

אילנה המועדונית  לא פועלת. שהמועדונית  זאת שנה שנייה מר אדו מאנקיטה:
 עוד שהיית בתפקיד.נסגרה 

יודע ומכיר  אני יודעת שסגרו אותה בגלל ניגוד עניינים היועמ"ש גב' אילנה אזולאי:
 .הסוגיהאת 

 אנו נפתח את המועדוניות. ברגע שיהיה לנו תקציב או תב"ר  מר אדו מאנקיטה:

 

 במועדונית הזאת היא פעלה₪  ....,.0 –השקעתי קרוב ל    מר מקס פרץ:
 ימים בשבוע. 0 מצוין

 
 הקמנו פורום של אנשי מקצוע , יהודה בצלאל, אדו מאנקיטה,   מר בני ביטון:

 תהייה שנה של אנשים  1.51הוחלט ששנת ופזית.  מקס, תרצה   
שאני עתיד  מתרומותיהיה עם צרכים מיוחדים , רוב הכסף 

 1יש לנו ₪ .  ...,.51סכום של  גישא .שפירא לבית איזי לגייס
בשנים מקצוע שהכינו תוכנית עבודה. מה שנעשה  אנשי 

את הפירות.  לקצורהיום מאפשר לנו באגף הרווחה האחרונות 
אין יותר הרווחה.  לשיפוץ כל המבנים של ₪ מיליון  1קיבלנו 
משרה. עשינו מיפוי  %..5 –את כולם העלינו ל  31% –עו"ס ב 

הייתה שותפה לעניין.  התוספת היא תוספת שאילנה  צרכים עם
האגף הרווחה  לכל עובדיר לומ. זה המקום מקורות הרשות

 על עבודה טובה ומקצועית. תודה  ולמנהל האגף
 

יסתי זה כסף שגי לא היה כסף כלל וכלל. כל המיזמים שהוקמוב גב' אילנה אזולאי:
יש לך עשייה בני, לפני הבחירות. ₪ מיליון  5.3בעמל רב 

 אפילו מנהל האגף יודע שהתקציב של מרכז אישה .מפוארת
בשנה. אני גייסתי את כל הכספים, ע"מ ₪  ...,55 היה  לאישה
 ת והמועדוניות הללו.ואת התוכני להקים 

 

את המועדוניות בעיתוי בזמן ועפ"י התקציבים שיהיו אנו נפתח  מר בני ביטון:
 נבחן את כל הדברים. לנו.

 

לא  מחברי המועצה  אני רואה שאף אחד מכםיותר כשעצוב לי  גב' אילנה אזולאי:
מטפלים באוכלוסיות הקשות  אתם  .אומר מילה על המועדוניות

 . את פיוהללו. ואף אחד מכם לא פוצה 

 לדה עם צרכים מיוחדים. כל מה שאת אומרת זה יפה כאבא לי   מר אלי סיגרון:
על נייר, אם את רוצה לעשות משהו תשיגי תקציב ותביאי את 

 לכל החברים. כל תוכנית שתוציא את האנשים ממעגל העוני  זה
 היא טובה ומבורכת. חשוב להביא תוכניות ולבדוק האם אפשר    
 להביא מימון.   
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 פתיחה מחדש של המסגרות הטיפוליות? מי בעד   מר בני ביטון:

 7בעד 

 1 –נגד 
 1 –נמנע 

   

לחייב את העירייה  דוחים את הצעתה של אילנה אזולאי  החלטה:
  להפעיל מחדש את המועדוניות אף שלא תוקצבו.

 

 תוספת לסדר היום של חברת מועצת העיר גב' מעיין לוי בנושא: תכנית ניצנים. .0

חוגי העשרה. מה  1ניצנים סוכם שיהיו  תוכניתכשהוקמה  גב' מעיין לוי:
ובנוסף הורידו חוג  הורידו את סכום התוכניתש שקרה בפועל

בהם שיש גנים  ם התוכנית פועלת ואין חוגים.ברוב הגני אחד. 
שיעשו חוג בבוקר במקום מפעילי התוכנית סיכמו עם הגננת 

 ?מדועבצהריים 
 

ים. נצלה לפתיחת פרויקט נילה החלטת ממשבחודש מאי התקב מר מקס פרץ:
קיבלנו  . בדימונה הערים התוכנית פועלת ע"י המתנ"ס ברוב 

 –הרשות. לגבי גני ילדים מה  ה דרךשהתוכנית תהי החלטה
 .7אמורים לקבל  חוגים הם  1כל גני הילדים קיבלו  51/9/53

 מנהלת גני הילדים  תמי אזולאי שעות. .0שעות מכל חוג סה"כ 
 מפקחת על העניין הזה.

 
שו לכל הגנים אותך יחד עם מקס ותמי אזולאי שתיגאני מזמין  מר בני ביטון:

 אנו נתקן. ,אם טעינו ותבדקו.
 

 גנים , יש שני סוגי חוגים. .0 –ישנם קרוב ל    מר מקס פרץ:
 

פנו אליי הורים שבחלק מהגנים הגננות העבירו את החוגים  גב' מעיין לוי:
 בצהריים. במקוםלבוקר 

 
 .?הבעיהאם הגננת החליטה שהיא רוצה חוג בבוקר אז מה   מר יחיאל צרויה:

 
 שהגננת תפעיל אותם בבוקר. בעיהכן יש    גב' מעיין לוי:

 
נציגי  שכוללת את  ב' צריך להקים ועדת היגוי  -ו לגבי כיתות א' מר מקס פרץ:

התקבל בשבוע האחרון והמפקחת  נציגי ההורים , ההנהלה 
החוגים.   יתחילו ובימים הקרובים אישור ממשרד החינוך 

עדיין לא  חודשים 7 במלואו גם אם אצימתקציב החוגים 
הראשונה  בשנההתחילו החוגים. זה הכל עניין של בירוקרטיה 

אליי מחר ונשב יחד  אני מציע שתבואי .סתדראחר כך זה יו
אבדוק   בצהריים,של חוג בבוקר במקום לגבי הסוגיה  ונבדוק.

 תשובה. מחר ואתן
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חודשים לא נתנו את מה שהיינו אמורים לתת  1 -יכול להיות ש   מר ג'קי אדרי:

בכיתות א' ב' וברגע שתקבל את כל האישורים תשלים את כל 
האם משפחות שאין להם  ות הלימוד והחוגים עד תום?שע

 יקבלו ע"ח משפחות שיש להם? לשלם אפשרות
 

ועדת  להקיםהעירייה רשאית  ,ניצניםבנושא חוזר מנכ"ל ל פי ע מר מקס פרץ:
למשפחות קשות יום, הם יהיו ההנחות שיינתנו מלגות ברשותי ו

 על חשבון הרשות .
 
 

ולא קיבלו שום חוג. האם ההורים שילמו חצי שנה  .לגבי הסכום גב' מעיין לוי:
 ההורים אמורים לשלם עוד חצי שנה.

 
 

 במלאו.  ימצאההורים יקבלו את כל מה שמגיע להם התקציב    מר מקס פרץ:
 אני מזמין אותך מחר אליי ונשב יחד.    

 
 

הוצאנו מכרז התקבל זכיין שאמור לתת בעניין תוכנית ניצנים.  מר שמעון מזוז:
חוגים בתקופה  1לא ירצו  ההורים אם .החוגים. אנו נבדוק 1את 

 נחזיר להם את כספם. קצרה אנו
 

 היום:סדר 
 

 .8/6/0/61אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום  .6
 

 ?3/5/1.51מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום    מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 .8/6/0/61מאשרים פרטיכל ועדת תמיכות מיום   - 718החלטה מס' 
 

 אישור הסכם בין הקפ"ד לעירייה, לניהול וביצוע הקמת מנהלת תקציב הסכמי גג. .0
 

מי בעד אישור הסכם בין הקפ"ד לעירייה, לניהול וביצוע הקמת  מר בני ביטון:
 תקציב הסכמי גג. מנהלת

 
 פה אחד –בעד 

 
 מאשרים הסכם בין הקפ"ד לעירייה, לניהול וביצוע הקמת  - 711החלטה מס' 

 מנהלת תקציב הסכמי גג.   
 

 בארה"ק.אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לרשת גני חב"ד  .7
 

מי בעד אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לרשת גני  מר בני ביטון:
 בארה"ק לגני ילדים? חב"ד

 
 בהצבעהלא בדיון ומר ניסים חמו: לא השתתף 
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 51 -בעד 
 

 מאשרים חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לרשת   - 713החלטה מס' 
 גני חב"ד בארה"ק לגני ילדים.   

 
 

 גני ילדים. –אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת "שלהבת הדרום"  .4
 

 
מי בעד אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת  מר בני ביטון:

 גני ילדים? –הדרום"  "שלהבת
 

 בהצבעהלא לא השתתפו בדיון ויוסי פרץ מר מר יחיאל צרוייה ו
 

 .55 –בעד 
 

 מאשרים חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת   - /78החלטה מס' 
 גני ילדים. –"שלהבת הדרום"    

 

 בי"ס –אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת "שלהבת הדרום"  .5
 תיכון לבנות.

 
מי בעד אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת  מר בני ביטון:

 בי"ס תיכון לבנות? –הדרום"  "שלהבת
 

 בהצבעהלא לא השתתפו בדיון ויוסי פרץ מר מר יחיאל צרוייה ו
 

 55 –בעד 
 

 מאשרים חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת  - 786החלטה מס' 
 בי"ס תיכון לבנות. –"שלהבת הדרום"    

 

כולל  –אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת "שלהבת הדרום"  .1
 בבית הכנסת. אברכים

 
מי בעד אישור חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת  בני ביטון:מר 

 כולל אברכים בבית הכנסת? –הדרום "  "שלהבת
 

 בהצבעהלא יוסי פרץ לא השתתפו בדיון ומר מר יחיאל צרוייה ו
 

 55 –בעד 
 

 מאשרים חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה לעמותת   - 780החלטה מס' 
 כולל אברכים בבית הכנסת. –"שלהבת הדרום"    
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 שעות 4עבודה של  – 51785/46בקשה לאישור עבודה נוספת לעובד מרדכי חאדג'ג ת.ז.  .8
 יומיות לאחר שעות העבודה.

 
 

  –מי בעד אישור עבודה נוספת לעובד מרדכי חאדג'ג ת.ז.   מר בני ביטון:
 שעות יומית לאחר שעות העבודה. 0עבודה של  10731.05   

 
 פה אחד –בעד 

 
 51785/46מאשרים עבודה נוספת לעובד מרדכי חאדג'ג ת.ז.   - 787החלטה מס' 

 שעות יומית לאחר שעות העבודה. 4עבודה של    
 
 
 

 כממונה על הגבייה ומר רוני תורג'מן 55113104ה לאשר את מר משה אלפסי ת.ז. שבק .1
 גבייה. –כפקיד גבייה בהתאם לפקודת המיסים  51114116/ז. ת.
 
 

כממונה על  11019010מי בעד לאשר את מר משה אלפסי ת.ז.  מר בני ביטון:
כפקיד גבייה בהתאם  11100005.ומר רוני תורג'מן ת.ז.   הגבייה

 גבייה? –המיסים  לפקודת 
 פה אחד –בעד 

 
 כממונה על 55113104מאשרים את מר משה אלפסי ת.ז.   - 784החלטה מס' 

 כפקיד גבייה 51114116/תורג'מן ת.ז. הגבייה ומר רוני    
 גבייה. –בהתאם לפקודת המיסים    

 

 אישור השתתפות מר שוקי קליין, ר. מנהל כללי מזכיר העיר. בסיור לימודי בהולנד .3
תכנון וניהול  /71במסגרת תוכנית "מנהיגות  0/61לאפריל  00-01בין התאריכים : 

 העירוני ומקיים בישראל". המרחב
 

מי בעד אישור השתתפות מר שוקי קליין, ר. מנהל כללי מזכיר  ביטון:מר בני 
 1.51לאפריל  11-10העיר, בסיור לימודי בהולנד בין התאריכים 

תכנון וניהול המרחב העירוני  .70תוכנית "מנהיגות  במסגרת 
 ומקיים בישראל"?

 
 פה אחד –בעד 

 
הל כללי מזכיר מאשרים השתתפות מר שוקי קליין, ר. מנ - 785החלטה מס' 

לאפריל  00-01בסיור לימודי בהולנד בין התאריכים  העיר,
תכנון וניהול המרחב  /71במסגרת תוכנית "מנהיגות  0/61

 ומקיים בישראל. העירוני
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 אישור תברי"ם. ./6
 

 תברי"ם חדשים

  ₪ ...,.9 –תחבורה- ₪ ...,..5 –שכ' צפונית שלב ב' -תכ' תחנת קצה – 5137תב"ר 
    ₪ ...,.5-קל"פ                                                                                                            

  ₪ ...,07 –תחבורה- ₪ ...,.3תחנת אוטובוס ליד בי"ס נווה עמרם  – 5130תב"ר 
  ₪  ...,3 -קל"פ                                                                                                          

 משרד החינוך  - ₪ 011,101 –שיפוץ בי"ס שילה  – 5131תב"ר 
 מפעל הפיס - ₪ ...,.7 –שנה למדינה  .3מיזם תרבות  – 5130תב"ר 
 משרד הפנים -  ₪ ...,..5 –רכישת גנרטור נייד לחרום  – 5133תב"ר 
 משרד הפנים - ₪ ...,.1 –איפיון מרכז הפעלה רשותי   – 5131תב"ר 
 משרד הפנים - ₪ ...,..5 –ערכת חילוץ והצלה  – 5139תב"ר 
 משרד התשתיות -  ...,3.1  -החלפת גופי תאורה במוסדות ציבור  – .511תב"ר 
 משרד השיכון  - ₪ 5,015,391 –מעון יום בשכונת השחר  – 5115תב"ר 
 משרד השיכון - ₪ 019,151  -רח' המלאכה  510שיפוץ בנין  – 5111תב"ר 
 משרד השיכון  - ₪ 100,1.1 –שד' הנשיא  511שיפוץ בנין  – 5117תב"ר 
 משרד החינוך - ₪ 153,110 –אסף  שיפוץ בי"ס עמי – 5110תב"ר 
 משרד החינוך - ₪ 011,350 –שיפוץ בי"ס מנחם בגין  – 5111תב"ר 
 משרד החינוך - ₪ ...,.51 –שיפוץ בי"ס שלהבת הדרום  – 5110תב"ר 
 משרד החינוך  - ₪ ...,.51 –שיפוץ בי"ס ניצני הנגב – 5113תב"ר 
 ₪  50,343/,5,  -סה"כ 

 סגירת תברי"ם
 השקיית גינון במי קולחין – 511תב"ר 
 מרכז מסחרי – .11תב"ר 
 חוק עזר עירוני – 7.3תב"ר 
 הנגשת כיתות נועם חיים – .5.7תב"ר 

 

 אסף הנגשת כיתה עמי – 5.75תב"ר 
 הנגשת כיתה זינמן – 5.77תב"ר 
 שיפוצים והצטיידות בחינוך – 55.1תב"ר 
 קירוי מגרש נווה – 5550תב"ר 
 שיפוץ מועדון נוער רחבת רש"י – 5553תב"ר 
 הצטיידות לבתי ספר – 5501תב"ר 
 מחשוב עבור שליטה ובקרה – 5531תב"ר 
 חידוש רצפת פרקט אולם ספורט רבין  – 5517תב"ר 

 
 

 מי בעד אישור תברי"ם?  מר בני ביטון: 
 

 פה אחד -בעד
 

 מאשרים תברי"ם. – 781החלטה מס' 
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 נאום מן המקום של חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי

 
 להודות לך על העלאת הפוסט שבו אתה מודיעאני רוצה מר אלי סיגרון  מר ג'קי אדרי:

ללא כל  לכל התושבים שהם יכולים להשתמש במגרש הסינטטי החדש
 .השתמש גם בשאר המגרשיםלתושבים תאפשר ל.  תשלום

 
 הסינטטייםמבחן פתיחת המגרשים אנחנו עושים פיילוט במגרש החדש ו מר אלי סיגרון:

הנוספים לרווחת התושבים ללא תשלום. במידה ונגלה וונדליזם או כל 
  קרה אלימות קשים אנו נסגור את המגרשים.מפגע במתקנים או מ

 
 גם אני, המודיעין בחיל שירתי שלי בעבר. ביטון בני העיר ראש אדוני מר גקי אדרי: 

 המוביל הייתי תמיד אני. בטרור ללוחמה המיוחדת ביחידה שירתי
 צריך שלפעמים המובילים שמתרגלים תרגולות יש. הראשון והפורץ
 .המחבל של בן הערובה, את גופו דרך לחסל מנת על ערובה בבן לירות

 נאומו מתוך ניצן שי, המדינה פרקליט של דבריו את מקריא אני 
 מי כל יידע: "שאמר בירושלים גלובס של לעסקים ישראל בוועידת

, משותפיכם איש על לסמוך תוכלו לא לעולם - עבירה לבצע שעומד
 לא. הימים באחד אתכם יסגירו שלא, ביותר לכם הקרובים או, עוזריכם

, שנים עשרות אתכם המלווה האישית המזכירה על לא - לסמוך תוכלו
 נותן על שלא ובוודאי האישי העוזר על לא, והנאמן הצמוד הנהג על לא

 או, עמכם יחד שפשע אדם כל, האמת ברגע. לשוחד המתווך או השוחד
 מדינה לעד להפוך יכול - כאלה אנשים יש ותמיד - למעשיכם מודע שהיה
 לטובתכם תיקדם עורו והצלת האישית טובתו, בעיניו, תמיד שכן, נגדכם

 "עורם ולהצלת האישית

 
__________________    ______________________ 

 בני  ביטון       שוקי קליין
 ראש העיר       ר. מנהל כללי

 מזכיר העיר


