















י'/ניסן/תשע"ח 
 01////0/62

פרטיכל 

פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס'  ,57שהתקיימה ביום ראשון ,ט' בניסן תשע"ח,37.2.3.52 ,
באולם המליאה.
נוכחים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר אלברט לוי
מר ניסים חמו
מר יוסי פרץ
מר יהודה בצלאל
מר אלי סיגרון
מר עופר טלקר
מר שמעון שטרית
מר ארמון לנקרי
גב' מרינט וקנין
מר יוסי אוטמזגין
מר ג'קי אדרי
גב' מעיין לוי

 ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת 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 חבר מועצת העיר -חברת מועצת העיר

משתתפים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים
מר חיים וירצקי
מר מקס פרץ
מר משה אלפסי
גב' מירב בנאקוט
מר עמי ביטון
מר רפי בן דוד
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר העיר יועץ משפטי מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף החינוך מנהל אגף הגבייה מבקרת העירייה מנהל אגף ב.מ.פ מהנדס העיר עוזר ראש העיר -רכז .הועדות

סדרהיום 

מר בני ביטון:
מר ניסים חמו:

ערב טוב לכולם ,אנו בפתחו של חג הפסח ,נשמע דברי תורה מפיו של
הרב ניסים חמו.
מברך ונותן דברי תורה.
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 .6אישורהסכםביןממשלתישראל–המשרדלשוויוןחברתילביןעירייתדימונה .
הסבר :המשרד לשוויון חברתי פרסם קול קורא לרשויות המקומיות לבצע באמצעותן,
מיזם שמטרתו פיתוח וביצוע תכניות למען האזרחים הוותיקים ברשות המקומית .וכן
לסייע בידי היועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות המקומית כמשמעו בחוק האזרחים
תש"ן  ( 5121להלן ":חוק האזרחים הוותיקים") למלא את תפקידו.
מר בני ביטון:

זהו חוזה שלישי מהמשרד לשוויון חברתי בראשותה של השרה גילה
גמליאל .שדאגה להביא לנו  2חוזים .מדובר בהרבה מאוד כסף ,זוהי
תוכנית תלת שנתית .זהו הליך שאנו חייבים להעביר אותו במועצת עיר
עפ"י הנחיית היועמ"ש של משרד הפנים .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הסכם בין ממשלת ישראל – המשרד לשוויון חברתי
לבין עיריית דימונה?

בעד – פה אחד
החלטהמס'/23



מאשריםהסכםביןממשלתישראל–המשרדלשוויון 
חברתילביןעירייתדימונה,בנושאפיתוחוביצועתוכניות 
לאזרחיםותיקים .


 .3אישורפרטיכלועדתתמיכותמיום:.3///0/62 
עו"ד מנחם בן טובים:

מבדיקה חוזרת עולה כי עמותת מועדון טיבי ברנשטיין -מכבי דימונה,
לא צירפה אישור ניהול תקין לשנת  .3.52לאור זאת יש למחוק את
המלצת הועדה ביחס אליה.

מר בני ביטון:

ההמלצה בעניין עמותת טיבי ברנשטיין ימחק מפרוטוקול הועדה ויורד
מסדר היום .מועצת העיר מסמיכה את חברי ועדת התמיכות לדון שוב
בבקשה .ככול שהעמותה תשלים את האישורים הנושא יעלה לאישור
מועצת העיר .

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום  .72223.52כולל התיקון של
היועמ"ש .ואישור דיון נוסף של חברי ועדת תמיכות .בנושא עמותת טיבי
ברנשטיין -מכבי דימונה ,לאחר קבלת אישור ניהול תקין לשנת ?.3.52

בעד – פה אחד
החלטהמס'/21

מאשרים פרטיכל ועדת תמיכות מיום  .3///0/62כולל התיקון של
היועמ"ש .ואישור דיון נוסף של חברי ועדת תמיכות .בנושא עמותת
טיבי ברנשטיין -מכבי דימונה ,לאחר קבלת אישור ניהול תקין לשנת
 .0/62
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 ./אישורפרטיכלועדתכספיםמיום.0////0/62
מר אלי סיגרון:

אין הערות למשרד הפנים הרשות עמדה בנושא התקציבי
ביעדיה .הנושא השני ,מי שעושה עד  2ימים מילואים לא זכאי
ומשלושה והלאה זכאי ל.7% -

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום ?3.2223.52

בעד – פה אחד
החלטהמס'/23


מאשריםפרטיכלועדתכספיםמיום .0////0/62

 .4אשרור–מועצתעירייתדימונהמאשרתאתתקצובההסכםהקיבוצישלהקפ"ד
בסךשלעד0,4//,///,₪היקףהעובדיםעליויכולההסכםהינועד4/1עובדים.
מר בני ביטון:

ברצוני לציין את כל השותפים לתהליך .יו"ר מרחב הנגב ,מר
ארמון לנקרי שהוא גם יו"ר האופוזיציה ,יו"ר ההסתדרות מר
אבי ניסנקורן חבר מועצת העיר מר שמעון שטרית ,חבר מועצת
העיר מר אלי סיגרון ,חברי מועצת העיר ,היועמ"ש מנחם בן
טובים ,מזכיר העי ר מר שוקי קליין ,הגזבר מר שמעון מזוז וכן
את יו"ר ועד העובדים טלי בן נעים ויו"ר ועד הקפ"ד מר אבי
עובדיה .תודה רבה לכולכם ,ללא שיתוף הפעולה של כולם
ההסכם לא היה יוצא לפועל .התחייבנו ל –  2שנים ,יש לנו
תקציב ,זהו יום חג לדימונה זה ישפיע גם על החברות
הכלכליות.

גב' מרינט וקנין:

עשרות שנים נגרם עוול לעובדי הקפ"ד הגיע הזמן .יאמר לזכותו
של ארמון לנקרי ,אבי עובדיה ובני ביטון תיקנו את העוולות
הללו.

מר אלי סיגרון:

אדוני רה"ע פניתי אליך ואמרתי במידה ותחתום על ההסכם זה
ירשם לך בשמיים  .מנעתי בגופי השבתות של הקפ"ד ליוויתי
במשך כמעט שנתיים את אבי עובדיה ,התנהלתי מולך ומול כל
הגורמים ואף יעצתי לך לפנות באופן ישיר לאבי ניסנקורן ע"מ
לפתור את המשבר .בנוסף לפני  5שנים העליתי הצעה לסדר
היום במועצת העיר כדי ליישם את חוק כתף לכתף של עובדי
הקפ"ד ולצערי לא אושר במליאה.
אדוני היועמ"ש ,ברצוני לדעת האם כל חברי מועצת העיר חתמו
על ניגוד עניינים ניהול משא ומתן או הסכמים של עובדי הרשות
או הקפ"ד?

עו"ד מנחם בן-טובים:

כן
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מר אלי סיגרון:

אם כך ,כיצד ארמון לנקרי שותף לחתימת ההסכם וניהולו וזאת
עפ"י פרסום וראיון שנערך עימו בעיתון?

מר שמעון שטרית:

ארמון לנקרי לא היה שותף למשא ומתן מי שניהל את המשא
ומתן מטעם ההסתדרות הוא תומר מרציאנו.

מר אלי סיגרון:

אם כך מדוע היה צורך להחתים את ארמון לנקרי על מסמך
כזה .אדוני הגזבר ,מדוע לא הוצג בפנינו עד כה ההסכם.

מר שמעון מזוז:

תבוא אליי מחר בבוקר ואראה לך.

מר אלי סיגרון:

אם כך רק מחר אני אצביע .כיצד ואיך אתה מתכוון לשלם
את העליות ההסכם?
בבדיקה שערכתי ,עליות ההסכם עשויות להגיע לכ –  7מיליון
 ₪בשנה  .בסעיף תקציבי של אגף שפ"ע ,לטענתך ישנה
יתרה של  .₪ 5,27.,...לא ניתן לשלם את משכורות השכר
לעובדים שאינם עובדי שפ"ע אלא אם נבצע שינוי יעוד תקציבי
בוועדת כספים ונאשר במועצת העיר .אדוני הגזבר בשיחת
הטלפון שנעשתה בנינו במשאל הטלפוני ,טענת ,כי אין צורך
בשינוי יעוד תקציבי.

מר שמעון מזוז:

יש לי תחשיב במשרד שעשיתי בטבלת אקסל יכול להיות
שישנה סטייה קלה ,אבל לא בהיקפים שאתה אומר.

מר אלי סיגרון:

אדוני רה"ע ,לאור זאת שלא הוצג עד כה בפנינו ההסכם ולא
הוצגה אסמכתא כיצד משלמים ומהו התחשיב של ההסכם.
אני מבקש ממך להוריד את הנושא מסדר היום ,וזאת מכיוון
שמדובר בפרנסה של עובדים שרובם עובדים בעבודות כפיים,
בשמש ,בניקיון העיר ,באחזקת העיר ,בחינוך ובכל תחומי
העיר.

מר אלי סיגרון:

מר ארמונד לנקרי האם היית שותף לניהול המשא ומתן בכל
שלב שהוא.

מר ארמון לנקרי:

לא

מר אלי סיגרון:

אם כך מי ניהל את המשא ומתן?

מר ארמון לנקרי:

יו"ר האיגוד המקצועי מר תומר מרציאנו.

מר אלי סיגרון:

לפי הפרסומים והריאיון שנתת בעיתון ,עולה כי לכאורה
ניהלת את המשא ומתן מטעם ההסתדרות ואם כך פני
הדברים ,עליך לוותר על תפקידך במועצת עיר עפ"י ההסכם
עליו אתה חתום.
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מר ארמון לנקרי:

לא כל מה שכתוב בעיתון הוא נכון אני לא הייתי מעורב
במשא ומתן ,רק חתמתי על ההסכם.

מר שמעון שטרית:

כשאני שומע את חברי מועצת העיר ליבי אתכם .אנו
עשינו הסכם טוב .אני ניהלתי את ההסכם מול הנציג של
ארמון לנקרי .יו"ר האיגוד המקצועי תומר מרציאנו .שפריצת
הדרך נעשתה איתו .לא התנהלתי מול אבי ניסנקורן ולא ארמון
לנקרי.

מר ג'קי אדרי:

אדוני רה"ע ,למה אתה מבקש גמישות ניהולית? החוזה אצלכם
למה לא הועבר אלינו?

מר בני ביטון:

אני מבקש מהגזבר להעביר לכל חברי מועצת העיר את
ההסכם ונדון בנושא במועצה הבאה.

מר ארמון לנקרי:

הסכם הקפ"ד אמור לעבור את האישור של משרד העבודה
והרווחה ורק לאחר מכן ניתן לפרסם אותו ולהעביר אותו.

מר אלי סיגרון:

אני שאלתי את היועמ"ש לגבי ניגוד עניינים  .אני מכבד אותו
על הצד הטוב גם אתה ארמון לנקרי חתום על הניגוד עניינים
האם יש חבר מועצה שחתם על ניגוד עניינים ולא מכבד אותו?

מר ארמון לנקרי:

אני מכבד את הניגוד עניינים .מי שניהל את ההסכם הוא
תומר מרציאנו יחד עם שמעון שטרית בשם ההסתדרות
מול שמעון שטרית מול בני ביטון .לא הייתה לי שום ישיבה
עם שמעון שטרית או בני ביטון בעניין ההסכם .ציפיתי ממך
שתברך על הסכם .נעשה פה צעד משמעותי ,הבאנו בשורה
לעובדים .חייהם של כ 7.. -משפחות השתנה לטובה.
לא צריך לחפש ניגוד עניינים בהסכם הקפ"ד ,אין לי מושג
לגבי הסכום ,הם דנו בעניין העקרונות.

מר יהודה בצלאל:

אני מברך על ההסכם ,במשאל הטלפוני בעניין ההסכם,
הבנו שצריך לאשר תקציב של  3,2מיליון  ₪אנו רוצים
להבין מאיפה הסכום נבע ,מאיפה נגזרו הנתונים.

מר בני ביטון:

אנו נביא את ההסכם לכל חברי מועצת העיר ונאשר את
הנושא במועצה הבאה  .ההסכם הוא הסכם קיבוצי וחברתי.

מר שוקי קליין:

זה עלול להתעכב בעוד חודשיים.

מר ארמון לנקרי:

יש הסכם קיבוצי מה שכתוב בהסכם צריך ליישם מיום
החתימה.

מר שמעון מזוז:

אני התחייבתי מול משרד הפנים שהקפ"ד לא יפגע.
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מר אלברט לוי:

כולנו בעד ההסכם .הדאגה שלנו במידה ומחר יקרה משהו
מאיפה נשיג את הסכום .כולם צריכים להיות מאוחדים .כל
עוד יש כסף משלמים ואם לא נהייה פה אנו צריכים לדעת
מהיכן יגיע כסף אם לא יהיה לעירייה לשלם.

מר בני ביטון:

זה פחות מ –  5%מתקציב עיריית דימונה נא הסירו דאגה
מליבכם.

 .3אישורהצטרפותמרמקספרץ,מנהלאגףהחינוך.כיו"רמשלחתביתספרליהמן
לאליפותאירופהבמלטהבטניסשולחןביןהתאריכים2/4-63/4/0/62 .
מי בעד אישור הצטרפות מר מקס פרץ ,מנהל אגף החינוך ,כיו"ר
משלחת בית ספר ליהמן לאליפות אירופה במלטה בטניס שולחן
בין התאריכים ?222-572223.52

מר בני ביטון :

בעד – פה אחד




החלטהמס'/22



 .1אישורמתןהנחותבגבולהמקסימוםשנקבעובתקנותביום:.03.6.0/62
הסבר:מועצתהעיראישרה,מתןהנחותבהתאםלתעריפיםהישנים .
ביום:,03.6.0/62פורסםתקנותשמעלותאתההכנסהלגבייה,למתןהנחות 
לתושביםעפ"יהטבלההמצורפת.לפיכךישצורךבאישורנוסףשלהמועצה .
מר בני ביטון:

מאשריםהצטרפותמרמקספרץ,מנהלאגףהחינוך,כיו"ר 
משלחתביתספרליהמןלאליפותאירופהבמלטהבטניס 
שולחןביןהתאריכים .2/4-63/4/0/62

מי בעד אישור מתן הנחות בגבול המקסימום שנקבעו בתקנות
ביום ?37.5.3.52
הסבר :מועצת העיר אישרה ,מתן הנחות בהתאם לתעריפים
הישנים ביום  ,370.5.3.52פורסם תקנות שמעלות את ההכנסה
לגבייה ,למתן הנחות לתושבים עפ"י הטבלה המצורפת .לפיכך
יש צורך באישור נוסף של המועצה.

בעד – פה אחד
החלטהמס'/23



מאשריםמתןהנחותבגבולהמקסימוםשנקבעובתקנותביום 
.03.6.0/62מועצתהעיראישרה,מתןהנחותבהתאם
לתעריפיםהישנים.ביום.03.6.0/62פורסםתקנותשמעלות
אתההכנסהלגבייהלמתןהנחותלתושביםעפ"יהטבלה
המצורפת.לפיכךישצורךבאישורנוסףשלהמועצה .



 .3אישורשימושזמניבמבניהעירייהלמתנ"סדימונה.
הסבר:מתנ"סדימונה,מחזיקב–60מבנים(מצ"ברשימתהמבנים)אשרעיריית 
דימונהבעלתהזכויותהקנייניותבהם.המתנ"סמקייםבהםפעילויותציבוריות ,
חוגיםומוסדותחינוך.בהתאםלסעיף622לפקודתהעיריות,רשותשימושבנכס 
טעונהאישורמועצתעיר,לתקופהשלשנה(עד)03///0/63וזאתעדאשריתבצע 
הליךהקצאהכנדרשבדין .
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מי בעד אישור שימוש זמני במבני העירייה למתנ"ס דימונה?
הסבר :מתנ"ס דימונה ,מחזיק ב –  53מבנים (מצ"ב רשימת
המבנים) אשר עיריית דימונה בעלת הזכויות הקנייניות בהם.
המתנ"ס מקיים בהם פעילויות ציבוריות ,חוגים ,ומוסדות
חינוך ,בהתאם לסעיף  522לפקודת העיריות ,רשות שימוש בנכס
טעונה אישור מועצת עיר ,לתקופה של שנה (עד )372223.51
וזאת עד אשר יתבצע הליך הקצאה כנדרש בדין? באולם גאון,
חוץ מהמתנ"ס משתמשים קבוצה נוספת של קהילת העבריים.
האישור לא גורע את אותה קבוצה.

מר בני ביטון:


בעד – פה אחד
החלטהמס'/3/











מאשריםשימושזמניבמבניהעירייהלמתנ"סדימונה .
הסבר:מתנ"סדימונה,מחזיקב–60מבנים(מצ"ברשימת 
המבנים)אשרעירייתדימונהבעלתהזכויותהקנייניותבהם .
המתנ"ס מקיים בהם פעילויות ציבוריות ,חוגים ,ומוסדות
חינוך ,בהתאם לסעיף  622לפקודת העיריות ,רשות שימוש
בנכס טעונה אישור מועצת עיר ,לתקופה של שנה (עד
 )03///0/63וזאת עד אשר יתבצע הליך הקצאה כנדרש בדין.
באולם גאון ,חוץ מהמתנ"ס משתמשים קבוצה נוספת של
קהילתהעבריים.האישורלאגורעאתאותהקבוצה .


 .2אישורתברי"ם.
מר בני ביטון:

להלן רשימת התברי"ם.

תברי"םחדשים 
תב"ר  –52.3שדרוג תאורה בשני מגרשי ספורט  - ₪ 357,207 -טוטו – ₪ 3..,...
קל"פ – ₪ 57,207
תב"ר  – 52.2הנגשת גן עין התכלת –  - ₪ 2.,...משרד החינוך
תב"ר  – 52.2הנגשת שתי כיתות בי"ס בגין –  - ₪ 0.,...משרד החינוך
תב"ר  – 52.7שיפוץ חזית צפונית בנין העיריה –  - ₪ 2..,...משרד השיכון
תב"ר  – 52.0שיפוץ מעטפת בנינים  - ₪ 27.,... – 552,557,550משרד השיכון
תב"ר  – 52.5שיפוץ מעטפת בנינים  - ₪ 0..,... – 53.7,53.1,5357משרד השיכון
תב"ר  – 52.2מגרש ספורט –  - ₪ 52.,...קל"פ
תב"ר  - 52.1תשתיות חשמל –  - ₪ 32.,...קל"פ
תב"ר  - 525.מזרקה בעיר –  - ₪ 5..,...קל"פ
תב"ר – 5255בניית  2כיתות גן בממשית מגרש  - ₪ 3,351,522 – 132מפעל הפיס
תב"ר  – 5253בניית  3כיתות גן שכ' השחר מגרש  - ₪ 5,251,233 – 050מפעל הפיס
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תב"ר  – 5252בניית כיתת גן שכ' השחר מגרש  - ₪ 521,555 – 037מפעל הפיס
תב"ר  – 5252טורניר כדורסל ארצי סטריטבול–  - ₪ 5..,...משרד המדע והספורט
תב"ר  – 5257צביעה וסימוני כבישים –  - ₪ 52.,...קל"פ
הקטנתתברי"ם 
תב"ר  –5325שצ"פ דרומית לאגם אלה –גולדה מאיר –  - ₪ 2,7..,...שיכון
תב"ר  – 753שיפוץ בי"ס אפלמן –  - ₪ 57.,...מפעל הפיס
הגדלתתברי"ם 
תב"ר  -22.אגם בן גוריון –  - ₪ 3,7..,...משרד השיכון
תב"ר  – 753שיפוץ בי"ס אפלמן –  - ₪ 57.,...קל"פ
תב"ר  – 557.טאבלטים לחינוך –  - ₪ 37.,...מפעל הפיס
תב"ר  – 5352פיתוח ארגוני תכניות עבודה –  - ₪ 50,523מפע"מ

סה"כ–3,06/,03/₪ 
שינויסכומיתב"ר-משרדהשיכון(אושרובמליאה13בתאריך04/60/63) 
תב"ר – 5320שצ"פ גן אשכול הרצל  -הנשיא –  ₪ 5,...,...במקום ₪ 7,...,...
תב"ר  -537.שיפוץ מעטפת בנינים  ₪ 2..,... – 57,50,55,52במקום ₪ 0..,...
תב"ר  -530.השלמה להקמת ביהכ"נ בהר-נוף –  ₪ 15.,...במקום ₪ 5,...,...
תב"ר  – 5305השלמה להקמת ביהכ"נ בממשית –  ₪ 30.,...במקום ₪ 37.,...
תב"ר – 5302השלמה למעון יום בממשית –  ₪ 3..,...במקום ₪ 5..,...
סגירתתברי"ם 
תב"ר  – 271ווינר לקהילה מגרש סינטטי
תב"ר  – 202אולם ספורט יצחק שדה
תב"ר  – 5..3מכונה לשחרור סתימות ביוב
תב"ר  – 5530שדרוג מחסן חירום
מר בני ביטון:

מי בעד אישור התברי"ם?

בעד פה אחד
החלטהמס'/36



רשימתתברי"םמאושרת .
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תוספתלסדרהיום 

 .6שלחברמועצתהעירמריהודהבצלאלבנושא:הנחהבארנונהלמשרתי
מילואיםפעילים .
מר יהודה בצלאל:

לפני שלושה שבועות השר אריה דרעי ,העביר החלטה לתת
הנחה של עד  7%לכל משרתי מילואים פעילים .כיום חלק
מהעיריות התחילו את התהליך ואנו גם ניישם אותו.

מר בני ביטון:

כולנו סביב השולחן שירתנו שירות מילואים .אנו העיר
הרביעית שמיישמת את ההחלטה .אנו נקדם את העניין יש לזה
חשיבות אדירה זה מוקיר את חיילי המילואים שלנו.

נאומיםמןהמקום: 


מר אלי סיגרון:

מר בני ביטון:

בשל חובתי כנבחר ציבור קיבלתי החלטה לפרגן לכל העובדים
במחלקת הספורט בפייסבוק .ביום שישי האחרון העליתי פוסט
ובו בירכתי ופרגנתי למזכירת מחלקת הספורט ,הגב' טלי בן
שמחון .דובר ויח"צ העירייה מר עמוס שריג השתלך בי דרך
הפייסבוק  .הוא כתב לי דברים לא ראויים .לא יתכן שעובד
עירייה ישתלח בי בפייסבוק.
מר שוקי קליין ,אני מנחה אותך לבדוק את הסוגיה .נכנסו
לתקופה השנייה .בשנת הבחירות ישנה הקפדה יתרה .אני
מבקש שנעבוד בהתאם.
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מר ג'קי אדרי:

מר שוקי ,אדוני היועמ"ש גברתי המבקרת ,הוצאתם חוזרים
שעובדים לא ישתלחו בפייסבוק.

גב' מירב בנאקוט:

קיבלתי תלונה מסודרת מאלי סיגרון הנושא בטיפול.

מר ג'קי אדרי:

כל עובד חייב לקבל ריענון בכל עניין הפייסבוק  ,אנו
בשנת הבחירות.

מר בני ביטון:

יצא חוזר מסודר ומפורט בתלוש השכר האחרון ואפילו
בהרמת כוסית .דרשתי מהעובדים להתנהל בהתאם לנהלים
ולחוק.

מר שוקי קליין:

ישיבת המועצה הבאה ,תהייה בחודש מאי( .בחודש ניסן2אפריל
לא נקיים ישיבת מועצה).

מר ג'קי אדרי:

לגבי אולם ארגמן ,אין היתרי בנייה .ביקשתי צו הפסקת עבודה
אני מבקש שעד מחר בשעה  .2.2.בבוקר לקבל את המסמכים
או שאתם רוצים עוד יום אחד להתארגן?

מר בני ביטון:

מחר בשעה  2:2.כל המסמכים יהיו מוכנים אתה יכול
לראות אותם.

מר ג'קי אדרי:

אני מבקש לדעת איך התקבלו החלטות ,הנחות ועוד?

מר אלברט לוי:

אני כיו"ר ועדת הנחות שום בקשה לא עברה דרכי.

מר יוסי אוטמזגין:

התקשרתי מס' פעמים למהנדס העיר ,וביקשתי ממנו שעל יד כל
מבנה או בניין שבונים שיהיה שלט מסודר ובו יהיו רשומים,
מהנדס הבנייה ,פקח ,החברה הבונה ועוד .אך דבר לא נעשה
בעניין.

מר בני ביטון:

אני כיו"ר ועדת תכנון ובנייה ,אוציא חוזר מסודר בעניין.
חלק מהעבודות נעשות ע"י הקפ"ד ,אך האחריות
היא של העירייה  .נאמץ את ההחלטות של מר יוסי אוטמזגין
בעניין השלטים והבטיחות.

_____________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי – מזכיר העיר

___________________
בני ביטון
ראש העיר
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