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ד"תשע/טבת/ט"כ

4102ינואר10

 

 

פרטיכל    



 3121121/13 מתאריך  6ישיבת מועצה מן המניין  מס'   פרוטוקול

 
 העיר ראש -   ביטון בני מר :משתתפים

 העיר ראש מ"מ - אזולאי אילנה' גב  
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
  העיר ראש סגן - צרוייה יחיאל מר  
  מועצה חבר -  סגרון אלי מר  
 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  
  חבר מועצה  -  מר עופר טלקר  
 מועצה חבר -   חמו ניסים מר  
 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר  
 מועצה חבר -   אדרי קי'ג מר                     

 מועצה חברת -  לוי מעיין' גב  
 מועצה חבר -  לנקרי ארמונד מר   

  מועצה חברת -  וקנין מרינט' גב  
 

 העירייה מזכיר2כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר         :נוכחים
  העירייה גזבר2כספי מנהל.ר -  מזוז שמעון מר  
 משפטי יועץ -  טובים בן חםנמ ד"עו  
 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  
 ע"מנהל אגף שפ -  מר חיים וריצקי  
 מנהל אגף הרווחה  -  אדו מנקיטה מר  
  מנהל אגף הכנסות -  קי אסרף'מר ז  

 ד"קפ, כלכלית יחידה, י"מט מנהל -  שטרן אשר מר                   
              

סדרהיום:


עפ"י תקנון הקרן לפיתוח דימונה )תאגיד עירוני(את חברי המועצה מבקשים לאשר  .1

גב' אילנה אזולאי,  מר בני ביטון, הבאים בתור חברי האסיפה הכללית של הקפ"ד.
מר אלי סיגרון, מר יחיאל צרוייה, מר יוסי פרץ, מר אלברט לוי, מר  ,מר אריאל ללוש

 , מר ניסים חמו, מר יהודה בצלאל.עופר טלקר
 
 

 ביטוןמר   מעיין לוי אינם ברשימה בשל פרישתם  'ג'קי אדרי וגב :מר בני
 .מהקואליציה                        

 
 הכי משפיל והכי מקומם שאני מוצא את עצמי ברשימה של חברת  :מרג'קיאדרי

 חודשים מפטרת את העובדות ושולחת אותן לחתום  8אשר כל  כ"א                     
 בטלה, אני מבקש לפעול ולשנות את כל דפוס העסקה של אעל                      
 העובדים בקרן לפתוח דימונה. אני נלחם שנים רבות נגד העסקה של                      
 עובדי קבלן וחברות כ"א ,לא יכול להיות שותף לגוף כזה , אני מבקש                     
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 חודשים  8כראש העיר להטיב עם העובדים המפוטרים כל  ממך                     
 את דפוס העסקה בקרן לפתוח דימונה. לשנות                     

 

 : אני מקבל את ההערה של ג'קי , זוהי הערה נכונה , הנך יכול להיות              מרבניביטון
 ואת כל התנאים הסוציאליים   כרהשהעובדים מקבלים את רגוע                      
 , אנו נדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים, למיטב ידיעתי  המגיעים להם                     
 למעט הסיעות כל העובדים מועסקים במשך כל השנה ומקבלים את                      
 השכר המלא ואת כל התנאים הסוציאליים.                     

 דרך הקפ"ד החברהאנו הולכים להשתמש בכל תקציבי הפיתוח                      
 עם מנהל המחוז של משרד השיכון שאנו נבצעכלכלית, סיכמתי    
 שנקבל תקרות והכנסות מהביצוע, אני שואףעבודות פיתוח כך    
 .לפתוח ירושלים נוכל לבצע גם בינוי שנהיה כמו החברה   
 

ביטון    את(עירוני תאגיד) דימונה לפיתוח הקרן תקנון י"עפ לאשר: מי בעד  מרבני
  מר. ד"הקפ של הכללית האסיפה חברי בתור הבאים המועצה חברי                      
  מר, סיגרון אלי מר, ללוש אריאל מר, אזולאי אילנה' גב, ביטון בני                      
   מר, טלקר עופר מר, לוי אלברט מר, פרץ יוסי מר, צרוייה יחיאל                      
 ? בצלאל יהודה מר, חמו ניסים                     

    
 פה אחד -בעד                     

 
את(עירוניתאגיד)דימונהלפיתוחהקרןתקנוןי"עפמאשרים:   44 החלטהמס'

שלהכלליתהאסיפהחבריבתורהבאיםהמועצהחברי
מר,ללושאריאלמר,אזולאיאילנה'גב,ביטוןמרבניד:"הקפ
מר,לויאלברטמר,פרץיוסימר,צרוייהיחיאלמר,סיגרוןאלי

 .בצלאליהודהמר,חמוניסיםמר,טלקרעופר
 

 אישור מר בני ביטון ראש העיר כיו"ר הקרן לפיתוח דימונה על פי החוק. .1

  דימונה לפיתוח הקרן ר"כיו העיר ראש ביטון בני מר אישור : מי בעד מרבניביטון
 ? החוק פי על                     

                         
 פה אחד -בעד                   

 
לפיתוחהקרןר"כיוהעירראשביטוןבני:מאשריםאתמר42החלטהמס'

 . דימונה

                    
 בעניין רשות מקדמת תעסוקה. התעסוקהאישור הסכם עם שרות  .3

 איזה מקורות תעסוקה ומהם מקומות העבודה שייווצרו מהסכם זה ? :קיאדרי'מרג
 

 נושא התעסוקה בדימונה הינו נושא כואב, מהנתון הקשה מריהודהבצלאל:
 שיהווהאבטלה התחלנו להניע שולחן עגול  11%של כ       
 הראשוני עלה שיש יותר מידיעבודה ,מהאבחון  שולחן     

 יש אתגורמים שמתעסקים בנושא ללא קשר ויד מכוונת ,    
 שפעלה תחת המתנ"ס שרות התעסוקה  וישנה יחידה     

 המקצועיא "והסכם זה בא לאגם את המשאבים ואת הכ   
 המטפל בנושא, בגדול יצרו גוף אחד משותף לכל הגורמים    
 ות התעסוקה כדי לקדם אתיחד עם משה אלקובי מנהל שר   
 בנושא   
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 כרות שעשיתי בעירייה ובמוסדות הסמך גיליתי יבמהלך תהליך הה :מרבניביטון       
 ,נהםיבשמתעסקים בקידום תעסוקה ללא קשר מספר משרות  שיש

 ל הגורמיםכצוות חשיבה בשולחן עגול כדי לאחד את הקמתי 
 התעסוקה להוביל אתהתעסוקה ולתת לשרות בנושא  שמטפילים

 ולדעת מה קורה עם כל ההכוונות לבדוק   כך נוכל לעקוב ,הנושא
 שאין כפל בהכוונה.

 
   ה שרשות מקדמת תעסוקה הינה למע אין מדובר בתקציב עירייה, : שטרןשראמר

 ההגדרה עיריית דימונה מקדמת תעסוקה ,תפקיד הרשות הינו                            
 את כל  המובטלים שאינם רשומים בשום מקום או לחשוף    
 את תקופת קבלת דמי אבטלה ורשומים שסיימולחילופין מובטלים     
 הו למעשה התפקיד המרכזי שלואינם מטופלים וז בביטוח לאומי     
 . תעסוקה מקדמת רשות     
 

 צורך בתקצוב . העירייה משתתפת בהוצאות כאמור בהסכם ולכן יש טובים:-עו"דמנחםבן
 בכפוף לפרסום מכרז לקליטת עובדים ואין הינובנוסף אישור ההסכם    
 לקלוט העובדים ללא מכרז והדברים אמורים גם לגבי הקפ"ד    
 שמחויבת במכרז.   

 
 ? תעסוקה מקדמת רשות בעניין התעסוקה שרות עם הסכם אישור:    מי בעד  מרבניביטון

 
  11 –בעד                  

   1 -נגד         
 

מקדמתרשותבענייןהתעסוקהשרות)המצ"ב(עםהסכםמאשרים:42החלטהמס'
 .תעסוקה
 
 

אישור הסכם בין עיריית דימונה לקרן לפיתוח דימונה לתפעל תוכנית רשות מקדמת  .4
 . תעסוקה

 
 : ההסכם הנ"ל נובע מהסעיף הקודם. מרבניביטון

 
  דימונה לפיתוח לקרן דימונה עיריית בין ) המצ"ב( הסכם אישור: מי בעד  מרבניביטון

 ? תעסוקה מקדמת רשות תוכנית לתפעל                      
 

 11 -בעד                
 3 -נגד                

 
לפיתוחלקרןדימונהעירייתבין(ב"המצ)מאשריםאתההסכם:42החלטהמס'

 .      תעסוקהמקדמתרשותתוכניתלתפעלדימונה
 

 
 .11.11.1/13אישור פרטיכל ועדת כספים מיום: .5

 
 שבו דנו  1/14דן בנושא תקציב עיריית דימונה לשנת  (המצ"ב) : הפרטיכל מרבניביטון    

 הכספי הרבעוני , יש הערות ח"המיוחדת לאישור התקציב ודו בישיבה                         
 ?הארות או        
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 ?11.11.1/13: מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום  מרבניביטון   
 

  11 -בעד   
  1-נגד   

 
 
 

.מאושר01.04.4102מיוםכספיםועדתפרטיכל:42החלטהמס'   

 
 

 .18.11.1/13אישור פרטיכל ועדת שמות מיום:  .6
 

 התכנסה ועדת שמות לקביעת שמות לרחובות באזור :בצלאלמריהודה
 לשלושה משעולים במתחם המגורים החדש ליד ,התעשייה    

 "דרך יצחקהמזרחי שדה ולכביש העוקף  הספר יצחקבית 
 המערבי "דרך מנחם בגין".העוקף וכביש  שמיר"

 
 

 )המצ"ב( ? 18.11.1/13: מיום שמות ועדת פרטיכל: מי בעד אישור    מרבניביטון
 

 פה אחד -בעד                     
 

מאושר.01.04.4102:מיוםשמותועדת:פרטיכל42החלטהמס'
 

 
חתימה בבנק מס"ד )חשבונות קיימים כבר(לבתי הספר  מורשהאישור לשינוי ועדכון  .1

ביהבאים:  ח"ן אסף עמי שלהבת ת.ז.  מנהלת, ברששת 422121ה"ס
 1611/4/8/עמר ברם רחל ת.ז.  -, מזכירה11841488/

עטרה"סבי בן מזכירה,  41413834/מנהלת, לידאני שושנה ת.ז.  422102ח"ן
  18465641/אוזנה סיגלית ת.ז. 

מזכירה, זריהן מרים  11351811מנהלת, דליה פרץ ת.ז.  422111ח"ןרביןה"סבי
 556648/1ת.ז. 

 

בני           : מי בעד אישור לשינוי ועדכון מורשה חתימה בבנק מס"ד בהתאם   ביטוןמר
 לרשימה המצ"ב ?                               

 
 פה אחד -בעד                               

 
        
חשבונות)ד"מסבבנקחתימהמורשהועדכוןמאשריםשינוי:41החלטהמס'      

422121ן"חאסףעמיס"ביה:הבאיםפרהסלבתי(כברקיימים
ברםעמר-מזכירה,142121211.ז.תשלהבתברששתמנהלת

נהלתמ422102ן"חעטרבןס"ביה142111211.ז.תרחל
.ז.תסיגליתאוזנה,מזכירה120212122.ז.תשושנהלידאני

.ז.תפרץדליה,מנהלת422111ן"חרביןס"ביה141222221
.22222111.ז.תמריםזריהן,מזכירה44221120
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  תבר"ים .8
 

 :להלן  מרבניביטון
 
      הפנים. מ -   ₪ ///,/15      -      אלפסי חצרות פיתוח - 353' מס ר"תב.1

                                                                                 
  הפנים. מ  -   ₪///,//5       -             משאית+  מנוף - 354' מס ר"תב.1

           
  הפנים. מ  -   ₪///,//1       -חיים נועם חצרות פיתוח - 355' מס ר"תב.3
 
  הפנים. מ -   ₪ ///,/35        -               טיאוט מכונת - 356' מס ר"תב.4
 
  הפנים. מ  -   ₪///,//1      -בליהמן מים קווי החלפת - 351' מס ר"תב.5
 
  הפנים. מ  -   ₪///,//1         -     בנווה חצרות פיתוח - 358' מס ר"תב.6
 
  הפנים. מ  -   ₪///,//1         -     ברבין חצרות פיתוח - 351' מס ר"תב.1
 
  הפנים. מ  -   ₪///,//1        -     בעיר אספלט חידוש - /36' מס ר"תב.8
 
  הפנים. מ  -   ₪///,//1        -     בעיר והכוונה ילוטש - 361' מס ר"תב.1
 

  הפנים. מ  -   ₪///,//1         -בגבריאל חצרות פיתוח - 361' מס ר"תב./1
 

  הפנים. מ  -   ₪///,//1         -     בבגין חצרות פיתוח - 363' מס ר"תב.11
 

  הפנים. מ  -   ₪///,//1         -                 רחוב רהוט - 364' מס ר"תב.11
 

  הפנים. מ  -   ₪///,//1     -ופארקים פים"שצ הנגשת - 365' מס ר"תב.13
 

  התחבורה. מ  -   ₪///,45       -הרקפת-אלון+  מעגל תכנון  - 366' מס ר"תב.14
 פ"קל            -   ₪  ///,5                                                                          

 
 התחבורה. מ- ₪///,1/8   - מהמעפיל שדה יצחק תכנון -  361' מס ר"תב.15

 פ"קל          -        ///,11                                                                           
 

 פיס            -   ₪///,//1          -      מונסון גן ירוק פיס - 368' מס ר"תב.16
 

  פיס              -   ₪///,/5       -חורש נווה ירוק פיס מתקנים– 361' מס ר"תב.11
 

        "מתת- ₪/11,461,311.1  -לעיר בכניסה תעשייה אזור פתוח - /31' מס ר"תב.18
 

  הפנים. מ - ₪///,151 -בעיר משחקים מתקני והתקנת שדרוג– 311' מס ר"תב.11
 

  הפנים. מ -  ₪///,341 -       בעיר גינון שדרוג - 311' מס ר"תב./1
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 גב' מעין לוי : מבקשת שיתנו את הדעת לגבי תאורה בפארק בנווה חורש.

 מר בני ביטון : הנושא יטופל

 מי בעד אישור רשימת תבר"ים :מר בני ביטון 

 פה אחד –בעד                    

 

 .:רשימתתבר"יםמאושרת41החלטהמס'

 

 שנים 15 -ל ₪ מיליון ///,//15,1 עד סך על ותהלווא אישור– 313' מס ר"תב .1
 הפריים על תעלה שלא בריבית

 

 סך על ותהלווא אישור– 313' מס ר"תב מר בני ביטון: מי בעד אישור
 ,מסמיכים את גזבר הרשות  שנים 15 -ל ₪ מיליון ///,//15,1 דע                  

  על תעלה לאבית ילנהל מו"מ מול הבנקים לתנאי ההלוואה ובלבד שהר                  
 . הפריים                   

 
  /1 –בעד         
  4 –נגד         

 
עדסךעלהלוואותאישור–222'מסר"תב:מאשרים21החלטהמס'

גזבראתמסמיכים,שנים02-ל₪מיליון02,211,111
ובלבדההלוואהלתנאיהבנקיםמולמ"מולנהלהרשות
  . הפרייםעלתעלהלאביתישהר

 

 



 

 

__________________                                               _______________ 

 שוקי קליין       בני ביטון     
ר.מנהל כללי2 מזכיר העיר        ראש העיר     

  

                                                                                               
 


