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 ה"תשע תשרי' ד          

 2014 ספטמבר 28          

 

 

 פ ר ט י כ ל

 

  22.9.2014מתאריך   17שיבת מועצה מן המניין מס' יפרוטוקול 
 

 העיר ראש –   ביטון בני מר      משתתפים:

 מ"מ ראש העיר   - אזולאי אילנה' גב   

 סגן ראש העיר - ללוש אריאל מר   

  סגן ראש העיר - צרויהיחיאל  מר   

 מועצה חבר -  אלי סיגרון מר             

 מועצה חבר -  פרץ יוסי מר   

      מועצה חבר –   לוי אלברט מר   

 מועצה חבר -  טלקר עופר מר   

 מועצה חבר –   חמו ניסים מר   

 מועצה חבר –   אדרי קי'ג מר                      

 מועצה חברת -  לוי מעיין' גב   

 חבר מועצה - מר ארמונד לנקרי                      

   

 

 העירייה מזכיר/כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר            :נוכחים

 העירייה גזבר/כספי מנהל.ר -  מזוז שמעון מר   

 מבקר העירייה      -  מר יוסי לוי                      

 מנהל אגף הכנסות -  ז'קי אסרףמר                       

 מנהל אגף שפ"ע  -  מר חיים וריצקי           

                  

 יוםהסדר 

 
מינוי מר יהודה בצלאל יו"ר ועדת איכות הסביבה במקומו של מר בני ביטון אישור  .1

 רה"ע.
 

  הסביבה איכות ועדת ר"יוכ בצלאל יהודה מר מינוי אישור מר בני ביטון : מי בעד
 ?.ע"רה ביטון בני מר של במקומו                   
                   

 פה אחד -בעד                   
 

    איכות ועדת ר"כיו  בצלאל יהודה מר מאשרים את מינוי :   78החלטה מס'
 ע"רה ביטון בני מר של במקומו הסביבה                          
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 1814000811מסעיף תקציבי ₪  100,000אישור העברה סכום של  .2
 פרסום,1613000550 תקציבי לסעיף ביניים חטיבת

 
 מהחינוך עבור הפרסום?מר ג'קי אדרי : מדוע צריך להוריד 

 
 מר ארמונד לנקרי : במנהל תקין יש להעביר את הנושא ראשית לדיון מוקדם בוועדת 

 כספים .                         
 

 מר שמעון מזוז: היה רצוי להעביר את הנושא ראשית בוועדת כספים אולם אין חובה 
 מועצת העיר הינה מעל הועדה.                     

 
 מר בני ביטון : איני לוקח כסף מהחינוך 

 
 ים בה מדובר על כספים המיועדים לתוכנית "אומץ" שמשתתפמר שמעון מזוז: 
 משרד החינוך שליש , רשת עמל שליש ועיריית דימונה שליש.                         
 התוכנית לא נפגעת כהוא זה  מפני שרשת עמל לקחה על עצמה                         
 תוספת במקום ₪  100,000,כלומר ₪  350,000תשלום של                         

 עיריית דימונה ,רשת עמל ביצעה זאת מפני שאנו מפרסמים                         
 אנו ₪  100,000עבורם כל הזמן ,כך שאת היתרה על סך                         
 מעבירים לטובת הנושא.                        

 
 
 תקציבי מסעיף ₪ 100,000 של סכום העברה אישורמי בעד  מר בני ביטון:            

 ? פרסום,1613000550 תקציבי לסעיף ביניים חטיבת 1814000811                              

 9-בעד                   

 3 -נגד                   

 תקציבי מסעיף ₪ 100,000 של סכום העברה מאשרים  : 79החלטה מס'            
 רסוםפ1613000550  תקציבי לסעיף ביניים חטיבת-1814000811                              

 
פתיחת חשבון בי"ס אחווה בבנק מס"ד ובנק לאומי )חשבון רשות וחשבון אישור  .3

ומר דוד לוי נציג  033470766מנהלת ת.ז.  –הורים( מורשה חתימה הגב' קרן חורי 
 .25419458הרשות ת.ז. 

 
 מר בני ביטון: מי בעד אשור זכות חתימה  בבי"ס אחווה?

 
 פה אחד-בעד                   

 
 לאומי ובנק ד"מס בבנק אחווה ס"בי חשבון פתיחת מאשרים: 80 החלטה מס'

. ז.ת מנהלת – חורי קרן' הגב חתימה מורשה( הורים וחשבון רשות חשבון)
 .25419458. ז.ת הרשות נציג לוי דוד ומר 033470766
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אישור פתיחת חשבון בי"ס נועם חיים בבנק מס"ד )הו"ק( ובבנק לאומי )חשבון רשות  .4

ומר יוסי  024817975מנהל ת.ז.  –וחשבון הורים( מורשה חתימה מר סגמן בצלאל 

 .025770090נציג רשות ת.ז.  –קסטיאל 

 ?נועם חיים  ס"בבי  חתימה זכות אשור בעד מי: ביטון בני מר

 אחד פה-בעד                       

 

  ובבנק( ק"הו) ד"מס בבנק חיים נועם ס"בי חשבון פתיחת :אישור81מס'  החלטה

  סגמן מר חתימה מורשה( הורים וחשבון רשות חשבון) לאומי                       

  רשות נציג – קסטיאל יוסי ומר 024817975. ז.ת מנהל – בצלאל                       

 .025770090. ז.ת                       

 

 .8.4.2014הוק מתאריך  אישור פרטיכל ועדה למחיקת חובות אד .5

 בפרוטוקול מופיע שגב מרינט וקנין הייתה נוכחת בישיבת  מר ארמונד לנקרי:

 ההנחות ? והועדה למרות שלא נכחה, בהתאם למה נקבע                           

 לאחר ההנחות ימחקו החובות מהתקציב ? קי אדרי :האם'מר ג

 מר שמעון מזוז:  זה לא מופיע בתקציב, מופיע בספרי העירייה כחוב.

 מר אלברט לוי : אין כמעט שקול דעת לוועדה יש טבלאות ובהתאם לטבלה אנו 

 ממליצים על מחיקת חובות .                      

 

  מתאריך הוק אד חובות יקתלמח ועדה פרטיכל אישורמי בעד  מר בני ביטון:

                   8.4.2014 ? 

 .פה אחד -בעד                   

 

  מתאריך הוק-אד חובות למחיקת ועדה פרטיכל : מאשרים 82החלטה מס' 

                         8.4.2014 . 

 

שקוזזו מהתמיכות ₪  100,000אישור העברה כספית לעמותת שלהבת הדרום ע"ס  .6

עבור יועץ פלקל וזאת לאחר בדיקתו של הגזבר מר שמעון מזוז, לאחר דיון בנושא 

 . 7/7/2014מיום  12בישיבת מועצה מס' 

 

 סי פרץ אינם משתתפים בדיון ובהצבעה(ו)חברי המועצה יחיאל צרוייה וי

 

  ס"ע הדרום שלהבת לעמותת כספית העברה אישור מי בעדמר בני ביטון : 

     בדיקתו לאחר וזאת פלקל יועץ עבור מהתמיכות שקוזזו ₪ 100,000                   

  12' מס מועצה בישיבת בנושא דיון לאחר, מזוז שמעון מר הגזבר של                    

 ? 7/7/2014 מיום                   

 פה אחד–בעד                    

                     הדרום שלהבת לעמותת כספית העברה מאשרים:  83החלטה מס'

  וזאת פלקל יועץ עבור מהתמיכות שקוזזו ₪ 100,000 ס"ע                       

  בנושא דיון לאחר, מזוז שמעון מר הגזבר של בדיקתו לאחר                       

 .7/7/2014 מיום 12' מס מועצה בישיבת                       
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האצלת סמכות לחבר מועצת העיר מר עופר טלקר כממונה על תרבות ומסורת יוצאי  .7

 .קהילת הודו

 

  על כממונה טלקר עופר מר העיר מועצת לחבר סמכות האצלת מר בני ביטון: מי בעד

 ?הודו קהילת יוצאי ומסורת תרבות                   

  

 פה אחד -בעד                   

  טלקר עופר מר העיר מועצת לחבר סמכות האצלת : מאשרים 84החלטה מס'

 .הודו קהילת יוצאי ומסורת תרבות על כממונה                        

 

 אישור תבר"ים. .8

 מר בני ביטון: להלן רשימת תבר"ים :

 תב"רים חדשים:

 משרד הפנים -₪  148,860 –חוק תכנון הבנייה  – 393תב"ר  

 קל"פ -₪  16,540                                               

 משרד החינוך -₪  267,000 –שיפוץ בתי ספר  – 407תב"ר 

 ביטול תב"רים

 הרשות לפיתוח הנגב -₪  95,000 –עסקי בילוי ופנאי  – 407תב"ר 

 לידי הקרן לפיתוח דימונה( הפרויקטת ביצוע )הרשות לפיתוח הנגב העבירה א

 הרשות לפיתוח הנגב )עבר לקפ"ד( -₪  100,000 –אירועי צעירים  – 408תב"ר 

 קל"פ -₪  30,000                                         

 לידי הקרן לפיתוח דימונה( הפרויקט)הרשות לפיתוח הנגב העבירה את ביצוע 

 הרשות לפיתוח הנגב )עבר לקפ"ד( -₪  225,000 –רטגית תוכנית אסט – 409תב"ר 

 קל"פ -₪  22,500                                                

 לידי הקרן לפיתוח דימונה( הפרויקט)הרשות לפיתוח הנגב העבירה את ביצוע 

 משרד הפנים )הועבר לטובת שיפוץ אולם₪  44,000 –רכישת שני קטנועים  – 418תב"ר 

 הפנים לא אישר קטנועים(.ומשרד גאון מאחר 

 משרד הפנים  -₪  286,000 –כיסוי הוצאות מבצע "צוק איתן"  – 425תב"ר 

 (1.722100781הפנים עבר לסעיף תקציבי משרד )לפי הנחיות 
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 ביטול הגדלת תב"ר

 משרד השיכון -₪  500,000 –חידוש מרכז מסחרי  – 220תב"ר 

 (.163)סכום זה עבר תב"ר 

 הגדלת תב"רים

 משרד הפנים -₪  16,530 –משאית מנוף  – 383תב"ר 

 קל"פ -₪  162,389                                        

 משרד הפנים -₪  44,000 –שיפוץ אולם גאון  – 401תב"ר 

 הקטנת תב"רים

 מפעל הפיס -₪  250,000 –שיפוץ גני ילדים  – 320תב"ר 

 ₪ 200,000 –פיס ירוק מונסון  – 368סכום זה התפצל לשני תבר"ים: 

 ₪ 50,000פיס ירוק נווה חורש  – 369                                           

 (6)שני תב"רים אלו אושר כבר במליאה מס' 

תב"ר שהסתיים בביצוע )פנים  לביטחוןהמשרד  -₪  145,983 –מוקד עירוני  – 323תב"ר 

 ₪ ( 403,014על סך 

 סגירת תב"רים

 אלמנטים פיסוליים – 280תב"ר 

 סימון כבישים – 296תב"ר 

 העירייה בבנייןעבודות חשמל  – 310תב"ר 

 תשתילת עצים ומדרכו – 313תב"ר 

 החלפת גג אסבסט – 314תב"ר 

 תשתיות בשכונות הניצחון – 324תב"ר 

 פרמחשבים לבתי הס – 332תב"ר 

 פיס ירוק נווה חורש – 342תב"ר 

 תיקון מעלית – 379תב"ר 

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

 פה אחד -בעד                  

 ושרת.א: רשימת תבר"ים מ 85החלטה מס' 
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 תוספת לסדר היום:

יום לימודים ארוך בגני הילדים. בדימונה  :של חברת מועצת העיר הגב' מעיין לוי בנושא .1

 משונה מערים אחרות בארץ, מתחילים יום לימודים ארוך בגני הילדים רק לאחר החגים?

 

 מצ"ב דף הסבר המפרט את העלויות של יום לימודים ארוך ,השנה הוחלט על  מר אלי סגרון:

 , החישוב  16:30השעה  ד עד-הארכת יום הלימודים בכל הגנים בימים א                   

 ילדים ככול שכמות הילדים גדלה העלות החודשית  10נעשה לפי גנים עם                    

  14השנה התחיל יום הלימודים הארוך ב  תרד באופן יחסי בכל הגנים.                   

 כולל הזנה כאשר עד לשנה זו התחיל לאחר החגים , עוד בשנה  לספטמבר                   

 שעברה פניתי למר משה נחום לשם טיפול בנושא ולשמחתי הרבה השנה                   

 התחלנו מוקדם מהרגיל ונהפוך זאת לשגרה.                   

 

יש הצדקה  : תשלומים לגני ילדים. האםשל חברת מועצת העיר הגב' מעיין לוי בנושא .2

 ₪?. 2,500שתשלום עבור גני הילדים של העירייה יהיה 

 

 גב' מעיין לוי : בהבדל מהשנה שעברה התשלומים לגנים עלו בצורה ניכרת  מבקשת לדעת 

 מדוע?                     

 לי במדינה.: אני מבין את טענותייך ואף מצדיק אותם לאור המצב הכלכמר אלי סגרון

 

 ,ד החינוך שינה השנה את רמת ההשתתפות והפחית את ההשתתפות שמעון מזוז: משר

 לצערנו הנטל נפל על הרשות וההורים.                 

 

 .בנושאך בני ביטון : אני מצדיק את גב מעיין לוי אכן התשלומים גדלו פניתי למשרד החינו

 בא בהרכבמורה על הקמת ועדת בדיקה שתביא המלצות למועצת העיר ה                

 יו"ר הועדה מ"מ ראש העיר והממונה על החינוך והרווחה גב' אילנה אזולאי                          

   מר חינוך ומשה , מר גב' מעיין לוי  ,חברים מר אלי סגרון מר יחיאל צרוייה                 

 .שמעון מזוז                

 

       

 שנה טובה לכל בית ישראל                    

 

 

 

 

 

___________________                                            ___________________ 

 שוקי קליין                בני ביטון          

 ר.מנהל כללי/ מזכיר                    ראש העיר         


