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 ד"תשע תמוז א"י         
 2014 יולי 09         
  

 פ ר ט י כ ל     
           
 

 07/07/2014מיום שני   12מס'  פרוטוקול  ישיבת מועצת העיר מן המניין
 

 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 יוסי פרץ                       

 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   

 חבר מועצה - מר יוסי אוטמזגין                       
 

 העירייה מזכיר/כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר           נוכחים: 
  העירייה גזבר/כספי מנהל.ר -  מזוז שמעון מר   
 משפטי יועץ –  טובים בן מחם ד"עו   

 מהנדס העיר -  אבי היקלימר                       
 ף הכנסותמנהל אג -  ז'קי אסרףמר   

 העירייהמבקר  -  מר יוסי לוי                      
   
 
 
 

 .רכות הרשות למצב החרוםעהההביטחוני , ומר בני ביטון : נותן סקירה על המצב 
 

 גב' אילנה אזולאי : סקירה בנושא הפעולות להקמת סיירת הורים.
 

 עמי ביטון: סקירה בנושא הנחיות פיקוד העורף ומצב המקלטים בדימונה. מר 
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 סדר היום: 
 
 
 .2014 לשנת העצמאות ויום המימונה חגיגות עלויות ח"דו .1
 

  לא כולל הוצאות   ₪ 869,407סה"כ ת אירועי יום העצמאות והמימונה ,עלויו מר בני ביטון: 
 אירועים :ערב המימונה ,יום המימונה ,ערב יום  9  -בגין הפרסומים, מדובר ב                    
 ל ,ערב יום "השואה ,טכס גני ילדים, ערב יום הזיכרון, יום הזיכרון לחללי צה                    
 רק וקבלת פנים למדליקי המשואות .אהעצמאות ,יום העצמאות בפ                    
 מתקציב עיריית דימונה ₪אלף  100 -כ ₪ 171,214 -עלות הפרסום הינה כ                    

  –מתקיים משא ומתן עם הפדרציה המרוקאית   ₪ 71.000על היתרה בסך            
 מנה את הפרסומים הארציים .ההשקעה בפרסום הייתה בשל ירציה מהפד                    
 הצורך להביא אוכלוסיות רבות ומגוונות לאירועים ואכן הייתה השתתפות של                     
 עשרות אלפי אנשים באירועים  ללא תקדים.                    
 הפרויקט של רביבו"           סד מופע של "משרד החינוך אגף התרבות שכונות  סב                    
 .₪ 50.000 -ישירות  למפיק כ                    
 המימונה הייתה אירוע ארצי מרכזי ולכן הייתה הערכות בהתאם.                    

 
 ראשית נושא זה היה צריך להיות נידון בישיבה שלא מן המניין אלא שבשל מר ג'קי אדרי : 
 בה נעשה מהלך טכני והנושא צורף לסדר היום של יבקשתנו לדחות את היש                    
 איני מלין על כך אלא שיש לי טענה נגד היועץ המשפטי ,הישיבה מן המניין                     
                  ח מפורט"קשנו לקבל דוינו שבו בישכנראה לא קראו את מכתב בקשת והגזבר                    
 רוט על דףיאתם בצורה שלא מכבדת את חברי המועצה נתתם טבלה ללא פו                    

 קבלות חשבוניות הצעות מחירוגו של העירייה בקשנו בפרוש לקבל לבן ללא ל          
 נירוט אילי שאם אני רוצה פ הגשתם טבלה שלא נותנת כלום .נאמרואתם                    

 רוצה להחזיר את החיוך רוט שארצה . בנייל כל פקבמוזמן לרדת לגזבר ול                   
 ואנו שמחים על  לתושבי דימונה ואני גדלתי בבית שחגגו בו את המימונה                   

 את כל הנתונים ואנו נחליטומים גבוהים אלו חובתכם לתת לנו אלא שבסכ,כך         
 מסמך זה אינו שווה כלום.  ,מה אנו עושים עם זה        

 .לא צוין בתקציב המימונה עלויות אבטחה תקראו לזה טעות סופר לדוגמא          
 

 מר ארמונד לנקרי: אני פונה לגזבר אנו מאוד מכבדים אותך ,הנושא הזה מאוד חשוב 
  שים לא תקציב ולא הוצאות הזו מאוד מעליבה כך לא מגי וההתייחסות                         
 ?התקציב הנ"ל אושר ואיך  מתיל בני אפונה                          

 
 בני ביטון : התקציב אושר כתב"ר על ידי אלי ברונשטיין יש כאן שני חברי מועצה מסיעתו מר 

  .מרינט ויוסי אוטמזגין שיכולים להעיד על כך                    
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  ח מפורט עם פרוט מדויק כמה עלה כל "ום זה נכון היה צריך להיות דאגם קרי :מר ארמונד לנ
   לטובת 20%בירים עאומן ולא עלות כוללת,  לא סביר ולא הגיוני שמ                          
 קי הכל היה צריך 'ג יכדברעניינית. בצורה מאוד  מתנהליםפרסום ,אנו                           
 להראות אחרת , איני מטיל ספק שנעשו דברים בלתי כשרים אולם                           
 להיות כתובים ולהראות סביב השולחן הזה. לא יעלה על הדעת  צריכים                          
 , לוקחים הלוואותושבעירייה עם גרעון  שמטילים מיסים על התושבים                           
 בערים שאין גירעונות לא מוציאים סכומים .  ₪מוציאים יותר ממיליון                           
 ח בצורה מסודרת "לכן אני מבקש שבישיבת המליאה הבאה יוגש הדוכאלו,                         
 ן.ומדויקת. לא היינו צריכים להגיע למליאה שלא מן המניי                         

 
 .ח מסודר ומפורט לישיבה הבאה"מר בני ביטון : אני מבקש מהגזבר להכין דו

 
 .מר שמעון מזוז :אני מעביר את כל הנתונים ללשכת רה"ע 

 
 אתם לא צריכים לפנות לא לגזבר ,לכם  אמרתיעו"ד מנחם בן טובים: בסיום הישיבה הקודמת 

 ולא אלי ,יש ראש עיר אתם מבקשים תשובות מראש העיר ומסמכים                              
 (א)יש פה ראש עיר ואנו לא  140  מראש העיר וזה מה שאומר סעיף                             
 נעשה דבר בניגוד לפקודת העיריות.                            

      
 .26.6.2014: מיום כספים ועדת פרטיכל אישור .2
 
  סימנו אותו בגרעון של  2014לרבעון הראשון של שנת  מתייחסמר אלי סגרון:   

 חוסר הכנסה בתקציב בגין המועצהסיבות פר שנבע ממס  ₪מיליון  7,5-כ
 תיועליהשכר ,כמו כן עליית הלוואה שאושרה ולא נלקחה  ,אזורית תמר

 נה כיאו ימי אלהשמאחוז, נצמדנו לתקציב אי אפשר לפנות   2%-בכ מע"מ 
נעשתה עבודה במינימום זמן נכנסנו בסוף אוקטובר יתן. ימשרד הפנים לא 

  30 -קיבלתי החלטה יחד עם חברי הועדה שעד הוקיבלנו מצב כמעט נתון, 
 יגישו הצעת תקציב ויתקיים דיון בהתאם לפיאוקטובר כל ראשי האגפים 

רנונה עבודת מטה להשיג הכנסות נוספות מאאן סדרי עדיפויות, נעשית כ
שנה ביוגדלו ההכנסות ויוכנסו לתקציב ומקווה ש 2015 -ואני מקווה שב

 בחינתי בשורה .מהבאה נתחיל ללא הלוואה וזאת 
 

 ? ₪מר ארמונד לנקרי : היכן האחריות בדיון הקודם לבזבוז מיליון 
 

 בכסף הזה אני יכול לבצע רק חגיגות יש תקציב , מר בני ביטון : מדובר בתקציב צבוע
 שוטף ויש כסף של תקציבי תבר"ים שלא ניתן להשתמש למטרות אחרות ,אנו                    
 לא חורגים מהתקציב.                   

 
ל ואנו עתידים "חות הנ"קי אדרי : עיריית דימונה נמצאת במצב מאוד קשה בהתאם לדו'גמר 

 לקבל חשב מלווה .
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  שרובו נובע מחוסר  ₪מיליון  7.5לגבי הדו"ח הרבעוני הגרעון עומד על כ שמעון מזוז :מר 
  ₪מיליון  16ביצוע הלוואה שאושרה ע"ס  :בהכנסות שיתממשו בהמשך כגון                      
 , כמו כן חוסר בהכנסה מארנונה שתגיע ₪מיליון  4 -שעבור הרבעון מדובר ב                     

       ,ותקצוב הכנסה מהמועצה האזורית תמר  5%בסך של  העלאהעם אישור                      
 ב הסיכויים שהשנה הכנסה זו תתממש. לגבי הדו"ח ושר ₪מיליון  3בסך                      
 שנבע  א. בגין  ₪מיליון  7.5הגרעון עומד על  31/12/2013המבוקר לתאריך                      
 ב. חוסר הכנסה של   הגדלת הפרשה לתביעות משפטיות (צברי אורלי)                      
 במהלך  2%-ג. העלאת המע"מ ב .מהמועצה האזורית תמר  ₪מיליון  3                    

 ומשלמת         מ", להזכירכם עיריית דימונה אינה מזדכה על המע 2013שנת                     
 גביית היטל פחי אשפה  2013מע"מ על השכר ד. העירייה הפסיקה בשנת                     

  בשל תביעה ייצוגית. ₪מיליון  1.2 -כ                    
 

 . 26/06/2014מיום  2מר בני ביטון: מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מס' 
     

  9-בעד                   
            
  5-נגד                  

 
 מאושר. 26/06/2014מיום  2 ': פרוטוקול ועדת כספים מס  59החלטה מס' 

 
 
  ₪  30,000 :סך על 182990081 תמיכות תקציבי מסעיף העברה אישור .3

 .ספורט 1829220720 לסעיף           
 

 מר בני ביטון  : מי בעד אישור העברה?             
       

 פה אחד–בעד              
 

                                     182990081 תמיכות תקציבי מסעיף העברהמאשרים  :  60החלטה מס'     
 .ספורט 1829220720 לסעיף ₪ 30,000:  סך על                              

 
 

 תבר"ים אישור .4
 

 מר בני ביטון: להלן רשימת תבר"ים?     
 

 :חדשים רים"תב
 

 .השיכון משרד - ₪ 3,000,000 שכונות שיקום חצרות פיתוח – 399 ר"תב
 .השיכון משרד - ₪ 664,368 – ממשית 2 כביש לאורך תאורה השלמת – 400 ר"תב
 .ישראל מקרקעי רשות - ₪ 47,750 היפודרום תכנון  - 404 ר"תב
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 רים"תב הגדלת
 

 .הפיס מפעל - ₪ 111,872 – ס"בתי וציוד ריהוט  - 344 ר"תב
 

 תבר"ים הקטנת
 

 ).344 ר"תב לטובת הוסב( הפיס מפעל - ₪ 699,200 – ספר לבתי מחשבים – 332 ר"תב
 

 ?מי בעד אישור  רשימת תבר"ים מר בני ביטון :
 

 פה אחד -בעד                     
 

 .:  רשימת תבר"ים מאושרת  61 החלטה מס'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ________________                __________________ 
 בני ביטון                                                           שוקי קליין      
 ראש העיר                                                ר. מנהל כללי/ מזכיר העיר     

 

 


