ח'/אלול/תשע"ז 
7/////0/03

פרטיכל 

פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  46שהתקיימה ביום שלישי ז' באלול תשע"ז81/2/8/92 ,
בשעה , 92:// :באולם מליאת מועצת העיר.
משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
גב' אילנה אזולאי
מר יחיאל צרויה
מר אלי סיגרון
מר יוסי פרץ
מר עופר טלקר
מר ניסים חמו
מר יהודה בצלאל
מר ג'קי אדרי
גב' מעיין לוי
מר ארמון לנקרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין

 ראש העיר סגן ראש העיר מ"מ רה"ע סגן ראש העיר חבר מועצת 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
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן טובים
מר מקס פרץ
מר רפי בן – דוד
גב' מירב בנאקוט
מר אדו מאנקיטה
מר חיים ורצקי
מר משה אלפסי
מר עמי ביטון
מר עמוס שריג
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר יועץ משפטי מנהל אגף החינוך מהנדס העיר מבקרת העירייה מנהל אגף הרווחה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף גבייה /הכנסות מנהל אגף בטחון דובר העירייה עוזר רה"ע -מנהלת מכרזים וועדות העירייה
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סדרהיום :

 .0אישורביצועשינוייםפרסונלייםבחבריהנהלתהקפ"ד.מריחיאלצרוייהמחליףאת
גב'אילנהאזולאיכחברהנהלתהקפ"ד.
מי בעד אישור ביצוע שינויים פרסונליים בחברי הנהלת הקפ"ד.
מר יחיאל צרוייה מחליף את גב' אילנה אזולאי כחבר הנהלת
הקפ"ד?

מר בני ביטון:

בעד9/ :
נגד 8 :
מאשריםביצועשינוייםפרסונלייםבחבריהנהלתהקפ"ד.מר 
יחיאלצרוייהמחליףאתגב'אילנהאזולאיכחברהנהלת
הקפ"ד.

החלטהמס'70/


 .0אישורפרטיכלועדתכספיםמיום:7//3/0/03
מר אלי סיגרון:

בישיבה דנו בעדכון התקציב בסכום של .₪ 6,444,244 :נעשתה
חלוקה רוחבית ,הכסף עובר לתושבים ,הרשות הופכת להיות
רשות איתנה .מזה כמה שנים שהעירייה מסיימת את התקציב
באיזון ואף נשאר עודף .בהזדמנות זאת ברצוני להודות לרה"ע
ולגזבר העירייה.

מר ג'קי אדרי:

מבקש את הפירוט

מר בני ביטון:

תקבל אותו מידית

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום?7//2/8/92 :

בעד – 2
נגד 4 -
החלטהמס'703



מאשריםפרטיכלועדתכספיםמיום: ?7//3/0/03
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 .7אישורנסיעתושלמרשמעוןמזוז,גזברהעירייה.לסיורלימודיםבמסגרתאיגוד
הגזבריםביןהתאריכים:9/3-01/3/0/03לגרמניהוצ'כיה.

מי בעד אישור נסיעתו של מר שמעון מזוז ,גזבר העירייה .לסיור
לימודים במסגרת איגוד הגזברים בין התאריכים:
 96/1/8/92 -4/1לגרמניה וצ'כיה?

מר בני ביטון:

בעד – פה אחד
החלטהמס'77/







מאשריםנסיעתושלמרשמעוןמזוז,גזברהעירייה.לסיור 
לימודיםבמסגרתאיגודהגזבריםביןהתאריכים: 
9/301/3/0/03-לגרמניהוצ'כיה .




 .1תבחיניתמיכותלשנת.0/0/

מר שוקי קליין:

נוהל התבחינים למתן תמיכות לעמותות ללא כוונת רווח
הפועלים בתחום הרשות המקומית לשנת  8/92מוגש לאישור
המועצה לפני פרסום ההודעה הקוראת לעמותות להגיש בקשות
לקבלת תמיכות .עם אישור הנוהל והתבחינים אנו נפרסם את
הקריאה להגשת בקשות לתמיכות לשנת .8/92

עו"ד מנחם בן טובים:

בעקבות הערת הביקורת ,הובא לידיעתנו שיש להביא לאישור
מועצת העיר את התבחינים לקבלת תמיכות מידי שנה מחדש.

מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד תבחיני תמיכות לשנת ?8/92

בעד – פה אחד.
החלטהמס'770



מאשריםתבחיניתמיכותלשנת .0/0/
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 .5אישורשינויפרטיחשבוןבנק -(מורשים)ביה"סעמיאסף -מזכירתביתהספרהגב'
רחלעמר סיימהאתתפקידה(פרשהלגמלאות).מחליפהאותההגב'אוסנתביטוןת.ז.
 .00070355מנהלת בית הספר הגב' שלהבת ברששת  ת.ז . -/03/131//בנק לאומי 0/
דימונהסניףמס'307מס'חשבוןרשות:.07/050379/חשבוןהורים:.07/0353079

מי בעד אישור שינוי פרטי חשבון בנק( -מורשים) ביה"ס
עמי אסף -מזכירת בית הספר הגב' רחל עמר סיימה את
תפקידה (פרשה לגמלאות) .מחליפה אותה הגב' אוסנת

מר בני ביטון:

ביטון ת.ז .88879144 .מנהלת בית הספר הגב' שלהבת ברששת
ת.ז -/82261622 .בנק לאומי  9/דימונה סניף מס'  187מס'
חשבון רשות .87/848174/ :חשבון הורים?87/8142874 :
בעד – פה אחד.
החלטהמס' 770









מאשרים שינוי פרטי חשבון בנק -(מורשים) ביה"ס 
עמי אסף -מזכירת בית הספר  הגב' רחל עמר סיימה את 
תפקידה(פרשהלגמלאות).מחליפהאותההגב'אוסנת 
ביטוןת.ז..00070355מנהלתביתהספרהגב'שלהבתברששת
ת.ז . -/03/131//בנק לאומי  0/דימונה סניף מס'  307מס'
חשבוןרשות:.07/050379/חשבוןהורים: .07/0353079


 .9אישורשינויפרטיחשבוןבנק(מורשים)ביה"סרבין -מנהלתביתהספרהגב'דליה
פרץסיימהאתתפקידה.מחליפהאותההגב'רוניתסלוצקיהררית.ז. /01393101.
מזכירתביתהספרהגב'מריםזריהןת.ז. 55991//3-בנקלאומי 0/דימונהסניףמס'
307מס'חשבוןרשות:.050315/חשבוןהורים:.035370/

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי חשבון בנק (מורשים)
ביה"ס רבין -מנהלת בית הספר הגב' דליה פרץ סיימה את
תפקידה .מחליפה אותה הגב' רונית סלוצקי הררי ת.ז.
 /86142686מזכירת בית הספר הגב' מרים זריהן ת.ז.
 - 444462/1בנק לאומי  9/דימונה סניף מס'  187מס' חשבון

רשות .8481642 :חשבון הורים? 8141782 :

בעד – פה אחד.
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החלטהמס' 777























מאשריםשינויפרטיחשבוןבנק(מורשים) 
ביה"סרבין-מנהלתביתהספרהגב'דליהפרץסיימהאת 
תפקידה.מחליפהאותההגב'רוניתסלוצקיהררית.ז. 
/01393101מזכירתביתהספרהגב'מריםזריהןת.ז.-בנק 
55991//3לאומי0/דימונהסניףמס'307מס'חשבוןרשות: 
.050315/חשבוןהורים: 035370/



 .2אישורשינויפרטיחשבוןבנק(מורשים)החווההחקלאית-מנהלביתהספרמרצביקה
קראווני פרש לגמלאות . מחליף אותו מר יעקב מאדי  ת.ז . /01357133 .מזכירת בית
הספר  הגב' יוכית זריהן ת.ז . 073/9/99 -בנק לאומי  0/דימונה סניף מס'  307מס'
חשבון03/0073
מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי חשבון בנק (מורשים) החווה החקלאית-
מנהל בית הספר מר צביקה קראווני פרש לגמלאות .מחליף אותו מר
יעקב מאדי ת.ז . /86147611 .מזכירת בית הספר הגב' יוכית זריהן ת.ז.
 - 87224244בנק לאומי  9/דימונה סניף מס'  187מס' חשבון 8128871

בעד – פה אחד.
החלטהמס' 771



















מאשריםשינויפרטיחשבוןבנק(מורשים)החווההחקלאית- 
מנהל  בית הספר מר צביקה קראווני פרש לגמלאות .מחליף 
אותומריעקבמאדית.ז./01357133.מזכירתביתהספר 
הגב'יוכיתזריהןת.ז. 073/9/99-בנקלאומי0/דימונהסניף 
מס'307מס'חשבון03/0073

 ./תברי"ם

מר בני ביטון :להלן התברי"ם.

תברי"םחדשים 
תב"ר  -98/1שדרוג ספריית ילדים –  - ₪ 9/2,///קרן מאיירהוף
תב"ר  – 989/סקר שלטים בעיר –  - ₪ 4/,///קל"פ
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תב"ר  – 9899כלי אצירה –  - ₪ 988,994קל"פ
תב"ר  – 9898תיקון מבנה פגום –מבנה  - ₪ 8//,/// – 814משרד השיכון
תב"ר  – 9897פיתוח ארגוני תכניות עבודה –  - ₪ 2/,7//מפע"מ – ₪ 27,///
קל"פ – ₪ 2,7//
תב"ר  – 9896חדר מוזיקה במרכז אופק –  - ₪ 7/,///הרשות למלחמה בסמים
הגדלתתברי"ם 
תב"ר  – 724הרחבת מוקד אזורי –  - ₪ 48/,///המשרד לביטחון פנים
סה"כ– ₪0,003,100
שינויגורםמימוןלתבר"ים(מליאה )97
תב"ר  – 9926בניית בי"ס בן עטר –  - ₪ 94,///,///משרד החינוך(במקום הפיס)

סגירתתברי"ם
תב"ר  – 744תכנון מעגל תנועה רקפת יגאל אלון
תב"ר  – 721שיפוץ תחנה לבריאות המשפחה
תב"ר  – 6/6תכנון היפודרום
תב"ר  – 642חדר כושר אולם גאון
תב"ר  – 196תכנון כניסה לעיר כביש 84
תב"ר  – 9//1הוצאות תכנון עירוניות
תב"ר  – 9/91שדרוג בית יד לבנים
תב"ר  –9/89חיזוק מבנים
תב"ר  – 9/42חידוש מבנה חווה חקלאית
תב"ר  – 9/42רכישת  8רכבים

בני ביטון:

מי בעד אישור תברי"ם?

בעד -פה אחד
החלטהמס'775
_____________________
בני ביטון
ראש העיר

רשימתתברי"םמאושרת
__________________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי – מזכיר העיר
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