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 ו"תשע/חשון'/ה          

          81/8//1/81 

 

 פ ר ט י כ ל     

שהתקיימה ביום חמישי, ב' בחשון תשע"ו,  18פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. /81.1, בשעה  1/81//81/8

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 העירמ"מ ראש  - גב' אילנה אזולאי  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 בר מועצת העירח -  מר ז'קי אדרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  

 חבר מועצת העיר - מר ארמונד לנקרי  

 חבר מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 

 מזכיר העיר –ר.מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 מנהל אגף שפ"ע -  ורצקימר חיים   

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 סגן גזבר  -  מר דוד לוי  

 מנהל אגף תרבות -  מר מאיר חזן  

 סגן קב"ט -  מר מוטי כהן  

 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  

 רכזת הועדות -  יפה עזריה גב'  

 

 סדר היום

ומשה  תחנת דימונה  ן חקירותאלי כהן קציתכם נתחיל עם פרטיכל ועדת בטחון ברשו

 .מצב הפשיעה בדימונה יציגו את אשר מפקד מחלקת הנוערין יגרינשט

 

 .1101/01/11פרטיכל ועדת בטחון מיום  .1

 

בהתאם להתחייבותי, הזמנתי את נציגי המשטרה לסקור את מצב הפשיעה  מר בני ביטון:

 בדימונה.
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הנתונים הם של  .חקירות ומודיעין במשטרת דימונה קצין אח"מאני  מר אלי כהן:

פונדק , ירוחם , רמון ערוער, מצפהמצומת הכוללת דימונה  זרתג כל

 .עד גבול מצרים 8/8

 הורה. המפכ"ל בלבד לעיר דימונה הינהנתוני הפשיעה  תצוגת                     

שמציגה את  'מפנה'תוכנית למשטרת ישראל להציג תוכנית שנקראת 

 לעקוב אחריהם ולראות את  השינוי ניתן   הרלוונטיים. פקטוריםה

 גבוהציון דימונה קיבלה הסקר נעשה אחת לשנה ו .משנה לשנה

  18 דימונה קיבלה ציוןפנים  שירות סקרב  .באופן יחסי לשאר הארץ

בחקירות הציון  . ./1 את הציון חוץ קיבלה דימונה שירות סקרוב

הממוצע  מעל, אנחנו 07בציון של דורגו שיטור היידת , נ/0שלנו הוא 

זה  ,47בשיטור מבוסס קהילה הציון הוא והארצי בשירות ניידות 

מראה את שביעות רצונו של האזרח מפעולות המשטרה. בפרויקט 

ך תהליך ליווי נערים שסרחו וניתן להעלות אותם על דר -מיל"ה

 41עירוני הציון השיטור בתחום ה .//8המלך, עד לגיוס, הציון הוא 

ער הכי טובה בארץ קיבלה מחלקת הנו .47-41ומש"קים הציון הוא 

ובגניבת  ,ותבהתפרצויות לדיר 11% -כ חלה ירידה של  .//8ציון 

 -של כ חלה עליהעסק בית , בהתפרצויות ל 11.1% -ברכב ירדנו 

חלה לעומת זאת  . קיימת ירידה בעבירות תקיפה באלימות.11%

תיקים  881 נפתחו 1/87. בשנת סמיםהעבירות ום עליה בתח

בכמות התיקים.  11%עלייה של  , מה שמהווה811 -1/81ובשנת 

 כתבי אישום. 11- 1/81כתבי אישום ובשנת  /7הוגשו  1/87בשנת 

, קיימת ירידה במכירת שוד: יש מגמת עליההעבירות בתחום 

בפיצוציות, סם  "נייס גיא"תיקי חשיפת נוער: מכירת סמי  אלכוהול.

 – 1/81ובשנת  18 -1/87את המוח לחלוטין. בשנת  'מוחק'אשר 

, ברחבי העיר אופנועיםבטרקטורונים ונושא נהיגה בתיקים. לגבי  11

  יש מסוק עם יחידה מיוחדת שסורקת את העיר מלמעלה.

 

 בשנה?נפתחים כמה תיקים   'קי אדרי:גמר 

 

 בדימונה.בשנה נפתחים תיקים  //1,1  מר אלי כהן:

 

 כמה כתבי אישום יש בשנה?  'קי אדרי:גמר 

 

 כתבי אישום. /01השנה   מר אלי כהן:

 

 יש הרבה האם  ?רות אלהימה המסקנות שמגיעות מעב מר ארמונד לנקרי: 

 שעוצרים  אותם ללא סיבה?עצורים     

 

 אין דבר כזה שעוצרים ללא סיבה, אנחנו מבצעים מעצרים   מר אלי כהן:

 תלונה כלשהיא או הסיור המשטרתי נתקל באדם ייתה אם ה    

 שחשוד בעבירה.                              
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 ?אי אפשר לתת חתך בני מיעוטים או יהודים מר יוסי אוטמזגין:

 

 

 מבחינתנו זה אותם תיקים גם וגם )תחנת דימונה( לפני   מר אלי כהן:

 הגעתי לדימונה הייתה קטסטרופה. אני שמח כש שנתיים    

 בכל הנתונים . אם אדם מתפרץ ירידה   להגיד היום שיש    

 שאנחנו מצליחים כבר באותו יום לעצור הסיכויים הם גדולים     

 אותו.    

 

 מה יותר גונבים אוכל או כסף?  'קי אדרי:גמר 

 

 רכב, גונבים לבפריצה גונבים כלי עבודה בפריצה לעסק   מר אלי כהן:

 כסף, כרטיסי אשראי.דירות בפריצה למשקפים  כספים    

 

 הנהגת העיר יכולים ורה"ע איך אנחנו כחברי מועצת העיר,   רי:י אד'קגמר 

 לכם ולהביא לכם כלים ע"מ להתגבר על התופעה? לסייע    

 

 שי חינוך יחד עם המשטרה בכל יש תוכנית שנתית של אנ  מר בני ביטון:

 " הנייס גיא"תופעת סם , תופעת האלכוהוליזםוהנוער  נושא    

 יחד עם משטרת  היעדים באגף החינוך .קשים םס ואשה    

 עיריית  הבעיה ולהביא לפתרונה.הם לטפל בשורש דימונה,     

  נושא שמה לה את הנושאים הללו על פרק היום.דימונה     

 טרקטורונים. הנהלת העיר ממליצה למשטרה על ה נוסף הוא    

 מהשטח והמשטרה מטפלת בזה. שעולים הנושאים    

 

 שאחת האחרונה, החלטנו כל חברי הועדה  עדת בטחוןווב מר יוסי אוטמזגין:  

  דימונה ויציג נתוני פשיעה   משטרתשנה יגיע  נציג מלחצי     

 חשוב שהציבור הדימונאי  לדעתנו  מועצת העיר.בפני חברי     

 בעיתון המקומי.בפרסום  את הנתוניםיראה     

 

 אנו  פונה אלינו ,בעירשצפות ות יערה"ע רואה את הב  מר אלי כהן:

 את התופעות.למגר  ומטפלים ע"מ מבצעים     

 

 ת האלכוהול של השיטור אני מבקש התייחסות על שפיכ  'קי אדרי:גמר 

 שפיכת אלכוהול?אומר זה ה מ .העירוני    

 

 בעבר אדם היה יכול ללכת עם בקבוק שתיה חריפה אפילו   מר אלי כהן:

 היום אם השוטר ברחוב ואף אחד לא היה פונה אליו,  סגורה    

 אצל הנערים קטטה או אלימות תפתח להעלולה רואה ש    

 בקבוקי  תוכן סמכות לשפוך אתלשוטרים יש והבוגרים,     

 האלכוהול.    

 

 האם היא מתרחבת? .תופעה חמורהזו   'קי אדרי:גמר 
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      בד"כ לא מגיעים לעימות עם  .ציבורבקרב הות יש מודע  מר אלי כהן:

 לשפוך את האלכוהול. שוטר שמבקש                                 

 

 שנים מזה מתקיימות עשרות תוכניות מניעה שאנו מובילים  גב' אילנה אזולאי: 

  תוכנית אפשרת  . זויא תוכנית מיל"הת הוהתוכניאחת רבות     

  מוגדרים כפושעים ונערים אלושלא לגמרי  איתור נערים     

  עצמם ומשתלבים במסגרות משקמים את ,סיוע מקבלים                                

   ,בנווה דודניצחון וה שכונותת הורים שפועלת בסייר ,קיימת                                 

  יש  העיר מר יהודה בצלאל. חבר מועצת בהשתתפות של                                

 בשכונת הערבה המקום מרכז הנוער שממוקם  ,מועדון נוסף                                

 ופלי רווחה שהוא לא רק למט  במועדוןהמיוחד  .פתוח לכל                                

 מוביל את הפרויקטים בתוך   המתנ"סלכלל הנוער,  אלא                                 

 מקצוע. אלה מקומות בוני אימון עם אנשיהמרכז     

 

  . לפני שבוע בעקבות האירועים כוננות נכנסנו למתכונת     מר מוטי כהן:

 החלטה רה"ע קיבל  .לחץ קיים הילדים בקרב ההורים וגני    

  ,השיטור העירוני וקצין משטרה בתחום התגבורוכינס את     

  ניידות 7לכך,  הקצאההילדים.  לאבטח את גני זאת על מנת    

  אנו מבצעים סריקות נרחבותמשטרה  שיטור עירוני + ניידת     

  הגביר אתהילדים וזאת על מנת ל ומקיפות מסביב לגני    

  ביטחון להורים ולילדים.ה תחושת                                 

 

 ,רה"עלידיעתך  .בנתוני פשיעה תמיד הייתה נמוכה דימונה   מר יוסי אוטמזגין:

לא אף פעם הפשיעה בדימונה וראשי ערים   1-8לפניך היו 

בזמנו . שמירה האגרת את ביקשתי לבטל  הייתה בשמים.

עירייה הוא קיבל החלטה גירעונות קשים בהיו של מאיר כהן 

שמירה מהתושבים. היום אדוני רה"ע,  יש לך לקחת אגרת 

במועצת העיר הקודמת לבטל את אגרת  ביקשתי  כסף.

העיר מר  אלברט לוי ביקש  לדחות  השמירה, חבר מועצת 

העירוני,  הדו"חות של השיטור את הבקשה עד שנקבל את 

 .ועדת בטחון נקייםולאחריה   מהמשטרה פשיעההנתוני 

  .נסחטיםשהם תושבי דימונה מרגישים 

 ,השמירה לבטל את אגרת מסדר היום אני אוריד את ההצעה

קיימת תוכנית  .נסגור את העיר מהכניסה הדרומית אם

בכניסה ( קהטבועמדה )יציבו במסגרתה ש סדורה בנושא

תמורת בטחון לתושב  מענה ותחושת ייתןזה הראשית, 

  לתושבים. דו"חות יתעסקו רק לתתהשמירה ולא אגרת 

 

 שביעות  בנושא, שהראהסקר  רךפנים ע לביטחוןמשרד ה  מר בני ביטון:

  .מהשיטור העירוני בדימונהרצון            
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 בואו נחשוב ביחד מה  ,התוכנית הייתה מתקופת מאיר כהן  :מר עופר טלקר

 יותר גדולה לתושבים.ניתן לעשות ע"מ לתת תחושת בטחון     

 

 נסגרים  בכניסה והם עיר בדרום יש שערים כמעט בכל  מר יוסי אוטמזגין:

לא יכול לקראת הערב ונפתחים בשעת הבוקר המוקדמת. 

וערערה יסתובבו בדימונה , לקייה רהטמ שבדואיםלהיות 

 בלילה. //.1בשעה 

 

 סדר היום.אני דוחה על הסף את ביטול האגרה זה לא על   מר בני ביטון:

למסור החלמה מהירה לעמי  מבקשבהזדמנות זאת אני 

נוסף  תושבשנדקרו ועוד  עובדי העירייה 1 –הקב"ט  ו ביטון 

  אחל להם בריאות איתנה.אני מ .בעירייה שלא עובד 

על  משטרת דימונה לאלי כהן ומשה גרינשטייןלתודה 

 ועל העבודה הקשה שאתם עושים יום יום.המצגת 

 

 זה נטו בטחון  ,לסגור את הכניסה הדרומית בעיר זה מבורך  אלברט:מר לוי 

 שלנו וכדאי שנחשוב טוב על העניין.לעיר     

 

 הוספתי לשיטור  ,אנחנו כפופים למשטרת ישראל  מר בני ביטון:

 י כלי רכב שיסיירו בעיר.עוד שנהעירוני     

 

 אדוני רה"ע, כדאי לחשוב לפחות על ביטול אגרת שמירה   מר אלברט לוי:

 לפנסיונרים.    

 

 חוק העזר נמצא בתיקון. טובים:-עו"ד מנחם בן

 

 )מקריא את הנתונים מועדת בטחון( יש בתקציב הביטחון   'קי אדרי:גמר 

 מה עושים בכסף העודף?₪  ///./81 -כ עודף של    

 

את כל הגזבר לא נמצא הוא ייתן לכם בשקיפות מלאה  מר בני ביטון:

 .מסודרת כרטסת כוללהללו  מה נעשה בכספים ,הנתונים

 

 את סוגיית הביטוח של השיטור בוועדת ביטחון העליתי  מר יוסי אוטמזגין:

טוח כשהם יוצאים לפעילות ם ביהלהעירוני , האם יש 

 משטרתית?

 

 תשובה.לחברי מועצת העיר אנחנו נבדוק זאת ונחזיר   מר בני ביטון:

 

 השיטור העירוני עושה את עבודתו חד אני רוצה לפרגן,  מר יוסי אוטמזגין:

 .המון כסףיש לך  ,רה"עאך בצורה הטובה ביותר,  משמעית

נעלה הצעה שלא מן המניין לביטול אנו חברי האופוזיציה 

 אגרת השמירה.
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 ת הספר יוספטל למשרד הפנים והתחבורה לשםהעברת קומה ב' במבנה בי .1

 הפעלת לשכת רישום אוכלוסין, סניף הרישוי ומס הכנסה.

 

 קריית ממשלה בדימונה . דימונה תעבור  יצוראנו רוצים ל  מר בני ביטון:

  .לשכת אוכלוסין למצב בו קיימת תת לשכהשל  צבממ    

  מס הכנסהמשרד הפנים,  ,משרד הרישוי :כוללהקומפלקס                                 

 ולשכת האוכלוסין. משרד הפנים יישא בעלות חלק מהמימון                                 

 .לפרויקט                                

 

  העירייה נותנת את  אם? האם זה יביא הכנסה לדימונה מר יוסי אוטמזגין:

 הנכס?

 

 ארנונה.ה את ישלמו , הםלא טובים:-עו"ד מנחם בן

 

 מי בעד העברת קומה ב' במבנה בית הספר יוספטל למשרד   מר בני ביטון:

 הפנים והתחבורה לשם הפעלת לשכת רישום אוכלוסין, סניף     

 הכנסה? הרישוי ומס    

 

 פה אחד. –בעד 

 

 מאשרים העברת קומה ב' במבנה בית הספר יוספטל למשרד  – 111החלטה מס' 

הפנים והתחבורה לשם הפעלת לשכת רישום אוכלוסין,סניף         

 הרישוי ומס הכנסה.         

 

 העברת ניהול בריכת השחייה העירונית לקרן לפיתוח דימונה. .1

 

  גב' אילנה  קלאב.את הקנטרי  אנו נפתחעד סוף נובמבר   מר בני ביטון:

 המקורה  השחייהבריכת  מיזם אזולאי תוביל את    

   .ידרותרפיתה                                 

  .ג'קוזי, סאונה ובריכת קיץ, מסעדה, מכון כושר במקום יהיה    

 בריכת השחייה  להוצאת מכרז להפעלתנדאג  ראשון בשלב    

 לקחנו יועץ עסקי  .ומכרז להפעלת המסעדה ההידרותרפית    

 אב. הקאנטרילהפעלת הקאנטרי קל לנו יעוץ עסקי שנותן     

  שירותים למגזר החרדי ולכלל האוכלוסייה. תהיה ייתן      

 אנחנו לא יכולים לתת ליזמים , רהתוכנית עבודה סדי    

   לכן וכספים ממפעל הפיס  בשל קבלת .הקאנטריאת להפעיל                                 

 הקפ"ד. ידי יהיה על ניהול הקנטרי                                

 

מי בעד העברת ניהול בריכת השחייה העירונית לקרן  מר בני ביטון:

 דימונה?לפיתוח 
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 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים העברת ניהול בריכת השחייה העירונית לקרן   – 111החלטה מס' 

 לפיתוח דימונה.      

 

 

הגשת שתי בקשות לספורטוטו למתן הקצבות כדלקמן: בקשה לבניית מגרש  .1

והשנייה, בקשה לרכישת ציוד לאצטדיון ₪  1,666,611כדורגל סינטטי על סך : 

 ₪. ///,/11העירוני בסך: 

 

לעולם לא היה דבר כזה  ,שנה אני חבר מועצת העיר 11 מר בני ביטון:

שעיריית חברי מועצת העיר עוצרים כספים טלפוני באישור ש

אלי  סמנכ"ל הטוטו יחד עםהיינו אצל  לקבל. דימונה צריכה

 ₪מיליון  11והוא נתן לדימונה  אילנה ומשה נחום  ,סיגרון

שהציבור  וחשוב אולמות ספורט. זה חסר תקדים 1להקמת 

 מועצת העיר עוצרים תקציבי פיתוח. ידע שחברי

 

 חלטה צריכה הכתוב בחוק שה אני פונה אליך, היועמ"ש מר ג'קי אדרי:

 , מידאומר לא אחד חבר מועצהשברגע  ,לעבור ברוב קולות

 טלפונים .המפסיקים את סבב 

 

 ממשיכים להתקשר לכל החברים. שלילי,  מר מנחם בן טובים: 

 

  ,ויפה יכולה להעיד משאל טלפוני שהיהאישרתי טלפונית כל  מר ארמונד לנקרי: 

 טלפונים משאל הדרך של  ,לאיזשהו תב"ר אני לא התנגדתי    

 מקובלת עליי.לא     

 

 לפני  "ייןד לד"הטוטו נתן ש , היהטלפוניההתב"ר במשאל   סיגרון:מר אלי 

 מקבלים אישור עקרוני לפני החגים אם לא היינו  ,החגים    

 .עיריית דימונה לא הייתה מקבלת את הכספים ,להסכמה    

 

 אני מבקש  ,זה עקרוני, אני לא מאשר שום אישור טלפוני קרי:נמר ארמונד ל

 לשום תב"ר. תילעולם לא התנגדברורים יותר, הסברים    

 

  אני מועצת העיר, דיון בבכל מקרה מגיע לאחר מכן לזה   מר בני ביטון:

 עקרוני מה שאתה מבקש, אם לא היה לחץ  מקבל באופן    

 בגלל החגים לא היינו עושים משאל טלפוני .    

 

ת כדלקמן: מי בעד הגשת בקשות לספורטוטו למתן הקצבו מר בני ביטון:

₪  7,888,817על סך  לבניית מגרש כדורגל סינטטיבקשה 

לרכישת ציוד לאצטדיון העירוני בסך:  והשנייה, בקשה

81/,/// ?₪ 
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 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים הגשת בקשות לספורטוטו למתן הקצבות כדלקמן: – 111החלטה מס' 

 ₪ 1,666,611בקשה לבניית מגרש כדורגל סינטטי על סך          

 והשנייה, בקשה לרכישת ציוד לאצטדיון העירוני בסך:         

         11/,/// .₪ 

 

 

     לעב' גינון להשלמת פיתוח בשכ' ממשית לקבלן  1112הגדלת הזמנה מס'  .1

 .1/01/11במסגרת חוזה מסגרת  גני אמין

 

לעב' גינון להשלמת  1874מי בעד הגדלת הזמנה מס'  מר בני ביטון: 

ממשית לקבלן גני אמין במסגרת חוזה מסגרת פיתוח בשכ' 

1//1/81? 

 

 פה אחד. –בעד 

 

 לעב' גינון להשלמת 1112מאשרים הגדלת הזמנה מס'  - 116החלטה מס' 

 פיתוח בשכ' ממשית לקבלן גני אמין במסגרת חוזה    

 .1/01/11מסגרת    

 

 . 110201/11שם טוב מיום  –פרטיכל בנושא מעלית אחורית  .6

 

טוב לא מוכן להשתתף שם ש מהפרוטוקול הבנתיאדון רה"ע,  גב' מרינט וקנין:

 בעלות המעלית?

 

  ,"שלב לנסוענאלצים תושבים שחולים ו //1יש כמעט  מר יוסי אוטמזגין:

 אוכלוסייה לקופ"ח כללית מוכנה לפתוח את המכון לטיפולים    

   7עד קומה להיבנות המעלית לא חייבת זקוקה לה. ש   

 .1קומה אלא עד      

 

 

 שם טוב מוכן זוהי יציאת חירום של עובדי עיריית דימונה,   מר בני ביטון:

 ממנה  לעשותעיריית דימונה רוצה לממן עד הקומה שלו.     

 אני   העירחברי מועצת , 7לכן תהיה עד קומה  ,מעלית חירום    

 שם טוב ישלם מעלית ש. אני חושב כםשיקול דעתמבקש את     

  ,לדעתי .ומקומה ב' והלאה עיריית דימונה תשלם 8עד קומה     

 מבחינת עלויות לעשות עד קומה אם עושים קומה אחת כדאי     

 עם כל חברי מועצת  דיון פתוחשנקיים אני מבקש , רביעית    

 העיר.    
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 שם טוב,היזם עלה נושא המעלית,  עדת עריםובזמנו בו  עופר טלקר:מר 

 תושבי דימונה ולמען העיר הוא בן דימונה ועושה רבות למען     

 מכון הוא מוכן להביא את קופ"ח כללית ואת , דימונה    

 עד קומה שנאשר לו להצבעה אני מבקש להעלות הטיפולים.     

  המועצה,  פני דיון של חבריבושאר הקומות יובאו ראשונה     

  להטיב בנושא בריאות הנפש של התושבים זאת על מנת     

 חולים.ה     

 

 

 שטח ציבורי  , זהואנחנו לא יכולים לתת החלטה לא חוקית טובים:-עו"ד מנחם בן

  ,אם דני שם טוב יבנהשטח ציבורי. נותנים לאדם פרטי לא     

  תבנה לעצמה ודני שם טוב ישלם  העירייהאם לא,  !מה טוב    

 לה עבור הקומה שלו.    

     

 

   לאים,טבבת אחת, לא יהיו קט המלצתי לסיים את כל הפרוי  ביטון:מר בני 

 שם טוב יממן את קומת המשרדים שלו ועיריית דימונה את     

  אם יקרה מצב שאר הקומות, המפתחות יהיו אצל העירייה.    

 לכניסת חירום אני אנייד את השומר מהכניסה הראשית     

 , ונבנה את 1/88תב"ר לתקציב שנת אני אקבל חירום. ה    

 המעלית.    

 

 פעמים קיבלנו חוות דעת  יש לי שתי הערות טכניות,  'קי אדרי:גמר 

 שמתנגדת וטוענת שהשטח לא של עיריית  מהיועמ"ש     

 ח. היועמ"ש מצהיר היום ופיתו של שיכון ,אלאדימונה,     

 וכן להתחייב על כל מ היזם ,שהשטח של עיריית דימונה    

 העלויות של קומה א' גם אם עיריית דימונה תהיה מוכנה     

 את המעלית עד קומה ג'. בנותל    

 

  רשום  השטחראשונה ה לגבי ההערה  ,מה שהצעת לא חוקי טובים:-עו"ד מנחם בן

 להעביר את השטח לעיריית  שהתחייבופיתוח  שיכוןעל    

 לאים.טא ללהיבנות בפעם אחת ול המעלית חייבתדימונה .    

 

  ת דימונה תוביל,קט עיריייאני מסכם, את כל הפרו  מר בני ביטון:

 וכל השאר עיריית  ו מה שבאחריות היזם ישלם    

 .תשלם דימונה    
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 בניית המעלית על ידי עיריית דימונה וחיוב היזם על מי בעד   מר בני ביטון:

 חלקו היחסי בבניית המעלית ?                                

 

 

 פה אחד –בעד 

 

  על היזם וחיוב דימונה עיריית ידי על המעלית בנייתמאשרים  – 117החלטה מס' 

 . המעלית בבניית היחסי חלקו                                

 

 

אישור נסיעתם של ראש העיר מר בני ביטון ומהנדס העיר מר אבי היקלי  .7

והרפרנט ברשות לפיתוח הנגב שמכין את התוכנית האסטרטגית עבור העירייה. 

שבאיטליה לצורך הקמת היפודרום בדימונה בהתאם למודל שקיים לסיציליה 

 .12-1101/01/11התאריכים  בסיציליה, בין

 

התוכניות  ,היפודרום בסיציליה נסיעתנו לבדוקמטרת  מר בני ביטון:

הטוטו מוכנים להיות שותפים , תכנוןשל נמצאות בהליך 

 .את הפרויקטולממן 

 

שיש בו הימורים  צא למלחמת קודש למנוע היפודרוםאי אנ מר ז'קי אדרי:

 יעבוד בשבת. שיש הימורים יש פשע, זה גםאיפה 

 

  יופעללא , ההיפודרום טו בלבדהטו על ידייהיו הימורים   מר בני ביטון:

 .בשבת                                

 

 

מי בעד אישור נסיעתם של ראש העיר מר בני ביטון ומהנדס  מר בני ביטון:

מר אבי היקלי והרפרנט ברשות לפיתוח הנגב שמכין  העיר

אסטרטגית עבור העירייה. לסיציליה ה את התוכנית

ם בדימונה בהתאם למודל שבאיטליה לצורך הקמת היפודרו

 ?1/81//84-11/8 שקיים בסיציליה, בין התאריכים

 

   פה אחד. –בעד 

 

 מאשרים נסיעתם של ראש העיר מר בני ביטון ומהנדס - 118החלטה מס' 

 העיר מר אבי היקלי והרפרנט ברשות לפיתוח הנגב שמכין   

 את התוכנית האסטרטגית עבור העירייה לסיציליה    

 שבאיטליה לצורך הקמת היפודרום בדימונה בהתאם     

 .12-1101/01/11למודל שקיים בסיציליה, בין התאריכים     
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לעמותה לקידום מועדון ₪  ///,/11חתימת העירייה כערב להלוואה של  .8

 בדימונה. הספורט

 

 אנחנו נאשר  ,תקציבים מספטמבר לספטמבר יםרבכל שנה אנו מאש מר בני ביטון:

 לינואר. זוהימינואר  תקציבים עמותה לקידום מועדון הספורטל   

 בשנתיים האחרונות   קדמה של הכספים שלהם. אלי סיגרון עשהמ   

 אני מודה לו על כך.ומהפכה בספורט בדימונה    

 

באותה של עיריית דימונה מתקציבה  1% עולה על אינו סך הערבות  'קי אדרי:מר ג

 שנת כספים?

 

 מהתקציב של העירייה. 1% -, בוודאי שלא תעלה בכן מר בני ביטון:

 

 ₪ ///,/11מי בעד חתימת העירייה כערב להלוואה של  מר בני ביטון:

 לעמותה לקידום מועדון הספורט בדימונה?  

 

 פה אחד –בעד 

 

 ₪ ///./11מאשרים חתימת העירייה כערב להלוואה של  - 112החלטה מס' 

 בדימונה. לעמותה לקידום מועדון הספורט   

 

 .תברי"םאישור  .4

 ?תברי"םלהלן רשימת  מר בני ביטון:

 תב"רים חדשים.

 משרד הרווחה -₪  ///,1/7 –מרכז עוצמה  – 8/80תב"ר 

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל. -₪  ///,//1 –אירועי צעירים  – 8/81תב"ר 

 טחון.ימשרד הב -₪  ///,/81 –דרוג בית יד לבנים ש – 8/84תב"ר 

 קל"פ -₪  ///,/1-הכנת מכרזים לעבודות ו/או רכישת שירותים – /8/1תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  ///,08 – 7פסטיבל דימונה לשירה מס'  – 8/18תב"ר 

 

 הגדלת תב"רים

 קק"ל. -₪  ///,//1,1 –פארק בן גוריון  – /11תב"ר 

 

 סגירת תב"רים

 שיפות בית ידידות לנוער – 100תב"ר 

 ריהוט וציוד בתי"ס וגנים. – 177תב"ר 

 

 מי בעד אישור התב"רים? מר בני ביטון:
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 פה אחד. –בעד 

 

 מאשרים רשימת תב"רים. – /16החלטה מס' 

 

 

 תוספת לסדר היום:

 

 חבר מועצת העיר  –התנהגות והתנהלות עובדי עירייה ברשתות החברתיות  .1

 מר ז'קי אדרי. 

 ,בפייסבוק של עובדות עירייהמקריא מתוך תגובות  מר ז'קי אדרי:

 !!!אדרי יצחק קי'ג אדון 

 הזמן שכל יתכן לא ? שלך האמת ואת פרצופך את יחשוף שמישהו באמת הזמן הגיע אולי"

 הפצת של במחיר אפילו העיר, ראש ביטון בבני ופוגע מכפיש אתה לך שיש הזדמנות ובכל

 שחשובה הפרנסה בשביל לעבודה טיפולים אחרי ובאו בסרטן שחלו אנשים ביניהם .שקרים

 .מכפיש אתה אותם וגם ולמשפחותיהם להם

 שהיה כמוך ומי רגל לפשיטת הגיע לא בני, העיר מתושבי חצי ועקץ כמוך עסק היה לא לבני

 זה הרבה לידיעתך,. העיר את להנהיג יכול לא ובטח בטח מהעיר חצי ועקץ בעבר עסק לו

 באש נילחם יישאר, ובני 8 רק יש בני עליך יודעים שלא חושב שאתה מה מכל קטן חלק

 ובמים.

 שהציבור עלייך מהאמת מעט באמת המעט רק אדרי, וזה קי'ג אדון על שניות /8 היו להא 

ושלא נדבר על  .גבול כל עברת להגיב חייבת הייתי דיחוי סובל לא כבר !!! יודע לא

 ....הבחורה.

 כן אבל.. דבר בשום אחד אף הזה בפוסט מאשימה לא אני ..להבהיר רוצה אני חברים

 ...ו כמוך רגל פשט ולא מעל ולא פשע שלא הגון ישר אדם ביטון שבני קי'לג להבהיר מבקשת

 את להרעיל שמנסה אדרי קי'ג יצחק מהם אחד -שלהם בדברים יש והרס שקרים, שנאה כמה

 "...חשוכה לעיר..... מסכנה לעיר דימונה העיר את ולהפוך התושבים
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 אין לי אף עבירה או תלונות. הגיע הזמן  ,אני לא פושט רגל                      קי אדרי:'מר ג

 אני  ,המטרה להנמיך את הלהבות בעירייה,  שיהיה קוד אתי     

 יכול להתלונן על עובדות העירייה ואף להביא לפיטורן, זאת      

 וב קוד אתי לא מטרתי. רה"ע אני פונה אליך, כדאי שתכת     

 לכל העובדים, אדוני היועמ"ש לטובתה של עיריית דימונה      

 ופרצופה של העירייה ומכבודך אני מבקש לטפל בנושא      

 במהירות האפשרית. המטרה לא לפגוע בעיריית דימונה, אני      

 רואה זאת ככעס רגעי שנכתב.     

 

 קוד אתי לעובדי יתקיים תהליך של מקבל את ההערה   מר בני ביטון:

 העיר. נקיים ועדה ברשותה של חברי מועצת ול העירייה     

 ומנהלים בכירים  מעיין לויבצלאל, מ"מ רה"ע , יהודה     

 מהעירייה, ניקח חברה שתעזור לנו לבצע את התהליך.    

 

 אדוני רה"ע, תכניס לוועדה נציג ציבור.  מר ג'קי אדרי:

 

 , אני אכניס נציג ציבור.זה תהליך ארוך  ביטון:מר בני 

 

 דף עיריית דימונהאת  , אני רוצה לדעתאדוני רה"ע,  מר ז'קי אדרי:

 ,יש עליו אחריותמי מפעיל את הדף הרשמי?  בפייסבוק 

אין וויכוחים או  ,דפי הבית בפייסבוק של עיריות אחרותב

ורמיזות לוויכוחים  המקום היחידי שיש בו נתינה ניבולי פה.

 גדולות זה הדובר שלך.

 

 חייב לפתח עור של פיל.ג'קי עוד לא למדת שאתה   מר עופר טלקר:

 

 היום כותבים עלי מחר יכתבו עליך או על אחר.  מר ז'קי אדרי:

 

 עובדי עירייה לא יתערבו בשום סכסוך. טובים:-עו"ד מנחם בן

 

הייתי הגון ולא השתמשתי בשמות של האנשים האלה , לגבי  מר ז'קי אדרי:

 תקבל הכל כתוב. ,רה"ע ,הדף האישי של דימונה

 

 

 

 

 

______________     _______________ 

 שוקי קליין      בני ביטון

 מנהל כללי  ר.      ראש העיר

 מזכיר העיר       


