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י"ב/אדר/תשע"ה
03/03/2015
פ ר ט י כ ל

פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  23מיום .1.3.2015
שהתקיימה באולם מליאת מועצת העיר בעיריית דימונה.
משתתפים:

מר בני ביטון
גב' אילנה אזולאי
מר אריאל ללוש
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר יוסי פרץ
מר ז'קי אדרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין

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

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים
מר חיים ורצקי
מר עמי ביטון
מר דוד לוי
מר עמוס שריג
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף חירום ובטחון ס .גזבר מנהל רכש ואספקה מנהל לשכת רה"ע ויח"צ -רכזת הועדות

מר בני ביטון:

ברשותכם רבותי אני רוצה לפתוח את הישיבה בנושא כאוב שנוגע לעתיד
המשפחות בדימונה ,כימיקלים לישראל ,עובדי כימיקלים לישראל עוברים
משבר לא קל אנו מדברים על חוד החנית .אני רוצה להודות לכל חברי
מועצת העיר בלי יוצא מן הכלל גם מהאופוזיציה ומהקואליציה שחיזקו ועדיין
מחזקים את ראשי הוועדים של עובדי כימיקלים לישראל  .ביחד עם ראשי
הרשויות ,אנדרי אוזן ,רוביק דנילוביץ ואנוכי ,הצענו את עצמנו כמגשרים יחד
עם דני חן מנכ"ל כי"ל לישראל ,עובדי המפעלים הם זן נדיר ,אחראים ומוכנים
לגשת לתוכנית התייעלות ולצמצומים אך לא הייתה להם אוזן קשבת.
אנחנו ראשי הרשויות מחזקים את העובדים ונהייה שם בשבילם ולמענם.
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אני מקווה שבימים הקרובים תהייה בשורה ערבתי את ראש המשלה ושרי
הממשלה שיתמכו  ,כולי תקווה שהם ישכילו להבין שזהו צוו השעה וחייבים
להילחם על הבית ,המאבקים הינם מאבקים מהותיים ראשי הרשויות מוכנים
לשבת ולעזור להם ,דבר ראשון שביקשנו להסיר את כל מכתבי הפיטורין עד
לאחר חג הפסח .ליבי גם עם מפעל מגנזיום שמונה כ 400 -עובדים.
כולי תקווה שמשפחת עופר יבינו זאת דרך מניית הזהב שראש הממשלה
מחזיק בה אני מקווה שבמידת הצורך המדינה תפעיל את מניית הזהב.

מר אלברט לוי :הנהלת כי"ל מכפישה את כל העובדים בפגישה שהתקיימה עם השר בנט
הוא הבין שהנהלת כי"ל הובילה אותם למצב זה  .ארמונד לנקרי עשה ועושה
למען המאבק וזאת הבמה וההזדמנות להודות לו ואני מבקש מרה"ע לסגור
את העיר ע"מ לעצור את גל מכתבי הפיטורין לעובדים .ההנהלה מבקשת
ש –  30%מהעובדים להעביר כעובדי קבלן  ,צריך להרים את הכפפה לסגור
ליום אחד את העיר ביחד עם ראשי הערים ערד וב"ש.

סדר היום
 .1פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מיום .27/1/2015
עו"ד מנחם בן טובים :בדבר הקצאה לעמותת "צבייה -רשת חינוך תורנית" נשמט
המשפט ,שההקצאה היא למשך  15שנים .כמו כן אני מבקש
להוריד מתוך הפרוטוקול את סעיף מס'  - 4עמותת "חסדי
גבריאל ללוש בן יקוט" מההקצאה – לא נמצא אישור בדבר
ניהול תקין.
מר שוקי קליין :בפרוטוקול הקצאת נכסים האחרון ,עמותת "שלהבת הדרום" נכתב
בהחלטה ,העמותה תהא רשאית לקיים בהם תלמוד תורה ,בית ספר
וגן ילדים (את המעון צריך להשמיט)העמותה תחתום על הסכם
הקצאה כמקובל בעירייה .ההסכם יובא לאישור מועצת העיר
ולאישור שר הפנים.

מר בני ביטון :מי בעד אישור פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מיום 27/1/2015
בהתאם להערות של מנחם בן טובים ושוקי קליין ?
בעד – פה אחד.
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החלטה מס' - 117

מאשרים פרוטוקול ועדה להקצאת נכסים מיום
.27/1/2015

 .2אישור הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית ע"י עובדות סוציאליות מעיריית דימונה:
עו"ס שרה ניגרקר ,עו"ס שמחה קמרי ,עו"ס נחמה אוחנה ,עו"ס מירי אזולאי,
עו"ס אירינה אוזנה ,עו"ס איריס דהן – בשכר.
גב' אילנה אזולאי:

מר בני ביטון:

לגבי הדרכת סטודנטים ,הדרכת סטודנטים קיימת בכל
הארץ המקבלים הכשרה מעשית בכל הלשכות רווחה בארץ.
הסטודנטים צמודים לעו"ס ומקבלים הדרכה צמודה .העו"ס
מקבלים עבור ההדרכה שכר צנוע ,הסכום נע בין – 500
 ₪ 400לחודש.

מי בעד אישור הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית ע"י עובדות
סוציאליות מעיריית דימונה :עו"ס שרה ניגרקר ,עו"ס שמחה קמרי,
עו"ס נחמה אוחנה ,עו"ס מירי אזולאי ,עו"ס אירינה אוזנה,
עו"ס איריס דהן – בשכר .בהתאם לנוהל משרד הרווחה ?

בעד – פה אחד.
החלטה מס' - 118

מאשרים הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית ע"י
עובדות סוציאליות מעירית דימונה :עו"ס שרה ניגרקר,
עו"ס שמחה קמרי ,עו"ס נחמה אוחנה ,עו"ס מירי אזולאי,
עו"ס אירינה אוזנה ,עו"ס איריס דהן – בשכר.

 .3אישור שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי-אסף" –בנק לאומי חן מס' 302957236
סניף  923בנק ( 10הורים) .מנהלת בי"ס הגב' בר ששת שלהבת ת.ז027849488 .
מזכירה הגב' עמר ברב רחל ת.ז 026990408 .יו"ר ועד הורים מר יוסי אזרזר
ת.ז.0043168152 .
מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי-אסף" -בנק
לאומי חן מס'  302957236סניף  923בנק ( 10הורים) .מנהלת בי"ס
הגב' בר ששת שלהבת ת.ז , 027849488 .מזכירה הגב' עמר בר
רחל ת.ז 026990408 .יו"ר ועד הורים מר יוסי אזרזר ת.ז.
.0043168152

בעד – פה אחד.
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החלטה מס' - 119

מאשרים שינוי פרטי מורשה חתימה בי"ס "עמי-אסף"
בנק לאומי חן מס'  302957236סניף  923בנק (10הורים)
מנהלת בי"ס הגב' בר ששת שלהבת ת.ז027849488 .
מזכירה הגב' עמר ברב רחל ת.ז 026990408 .יו"ר ועד
הורים מר יוסי אזרזר ת.ז.0043168152 .

 .4אישור תב"רים.
מר בני ביטון להל"ן רשימת תב"רים:
תב"רים חדשים:
תב"ר  – 462איכות הסביבה בבתיה"ס והגנים – - ₪ 121,029הגנת הסביבה
תב"ר  – 463יזמות קהילתית –  - ₪ 88,000הגנת הסביבה
הגדלת תב"רים
תב"ר  – 244הפרדה במקור לשני זרמים - ₪ 531,200-הגנת הסביבה
תב"ר  – 438השלמת פיתוח בשכונת ממשית  - ₪ 6,000,000-שיכון
מר בני ביטון :מי בעד רשימת התב"רים.
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 120רשימת תב"רים מאושרת.

מר ג'קי אדרי :מבקש לזמן ישיבה שלא מן המניין להשבתת העיר דימונה  ,לזמן את
כל הוועדים והמשפחות ושתהיה הצבעה שמית נגד או בעד השבתת
העיר דימונה לאות סולידריות עם עובדי כימיקלים לישראל.
מר בני ביטון:

אנו נזמן החודש ישיבה בהתאם.

_________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר

___________________
בני ביטון
ראש העיר
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