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ו"תשע/אלול'/ט         
0/21////20
   
         

 

לכיטרפ    

 

 ,ו"תשע  ח' באלול ראשון ביום שהתקיימה,  48 ' מס המניין מן מועצה מליאת ישיבת פרטיכל
11/9/101/. 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 ע"רה מ"מ - אזולאי אילנה' גב  
 סגן רה"ע -  ללושמר אריאל   
 סגן ראש העיר  -  מר יחיאל צרויה  
 העיר מועצת חבר -  יוסי פרץ מר  
 העיר מועצת חבר -  סיגרון אלי מר  
 חבר מועצת העיר - מר יהודה בצלאל  

 העיר מועצת חבר -  אדרי קי'ג מר
 מועצה חברת -  לוי מעיין' גב  
 העיר מועצת חבר -  לנקרי ארמון מר  
 העיר מועצת חברת -  וקנין מרינט' גב  
 העיר מועצת חבר - אוטמזגין יוסי מר  
   

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

 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 גזבר – כספי מנהל. ר -  מזוז שמעון מר  
 ר. מנהל חינוך -  משה נחוםמר   
 שפ"עמנהל אגף  -  מר חיים ורצקי  
 מנהל אגף ב.מ.פ. -  מר עמי ביטון  

  הועדות רכזת -  עזריה יפה' גב

 

ברשותכם אברך את חבר מועצת העיר מר ניסים חמו בבריאות איתנה, היום הוא עבר  .א
 אירוע לבבי, כולנו מאחלים לו שיחזור במהרה.

 לכבוד ראש השנה.הרמת כוסית 
 

 סדרהיום .ב


 שיפוציםבמוסדותרווחהבדימונה.-אישורהתקשרותעםקבלןללאמכרז .2
 

פעמים  3מוסדות של הרווחה המכרז פורסם   3 -פרסמנו מכרז ל :בני ביטון מר
ואף אחד לא ניגש על כן אני מביא את הנושא ע"פ החוק 

 למועצת העיר לאשר פטור ממכרז לקבלן שיבצע את העבודות. 
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 באיזה סכומים אתם מתקשרים עם הקבלן?    :ג'קי אדרי מר

 
 בהתאם לסכום האומדן שפורסם.  :מנחם בן טובים מר

 
שיפוצים  -מי בעד אישור התקשרות עם קבלן ללא מכרז מר בני ביטון:

 במוסדות רווחה בדימונה?
 

 /-בעד
 

 3-נגד
 

שיפוציםבמוסדות-מאשריםהתקשרותעםקבלןללאמכרז051החלטהמס'
 רווחהבדימונה.

 
 

בין–נסיעתושלרה"עמרבניביטוןלארצותהבריתבשליחותהסוכנותהיהודית .0
.1/22/0/21–21/22/0/21התאריכים

 
 

 מי בעד אישור נסיעתו של רה"ע מר בני ביטון לארצות    מר בני ביטון:
 בין התאריכים:   –הברית בשליחות הסוכנות היהודית      

1//11/101/ – //11/101/? 
 

 אחדבעד פה 
 

מאשריםנסיעתושלרה"עמרבניביטוןלארצות052החלטהמס'
 ביןהתאריכים:–הבריתבשליחותהסוכנותהיהודית

.?1/22/0/21–21/22/0/21
 



 6/2/0/21פרטיכלועדתביטחוןמיום: .3
 

זאת בשורה טובה. חברי יוסי אוטמזגין העלה הצעה לבטל את      :אריאל ללוש מר
השמירה. הקמנו ועדת היגוי יחד עם  יוסי אוטמזגין, עמי היטל 

ביטון, מוטי כהן ויהודה בצלאל .  יוסי העלה את נושא  ביטול 
אגרת השמירה.   האג'נדה  שלו אומרת: יש תמורה בעד האגרה. 

 4אנו הולכים למנות מנהל מוקד עירוני וקולטים   1012בינואר  
 הפיקוח לשיטורפקחים. אנו הולכים לעשות הפרדה בין 

 העירוני.
 

 אתה למעשה מחזיר את הפקחים לפקח לתפקידם הקודם?  :יוסי אוטמזגין מר
 

 כן בדיוק.  :אריאל ללוש מר
 

 ?/4/2/101מי בעד אישור פרטיכל ועדת ביטחון מיום:    מר בני ביטון:
 

 בעד פה אחד
 

 ?6/2/0/21מאשריםפרטיכלועדתביטחוןמיום:052החלטהמס'
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 0/21///2פרטיכלועדתתמיכותמיום: .6
 

הקודמת הוועדה החליטה להוסיף לתקציב  בישיבת המועצה :שוקי קליין מר
עדת תמיכות בהתאם ווהתקיים דיון ב₪.  800,000הספורט  

 לרצון המועצה.
 

אנחנו מעלים כרגע תוספת לפועל דימונה המועצה אישרה  :בני ביטון מר
עם ש"ח ועדת תמיכות דנה בנושא ושוב הגיע למועצה    800,000
 לאישור?המלצה 

 
 כמה כל התקציב?    :יוסי אוטמזגין מר

 
 
 

תקציב הכדורגל הוא  דו שנתי ותקציב העירייה ₪.   1,100,000 :בני ביטון מר
שקבוצת הכדורגל עלתה לליגה מכך ההגדלה נובעת חד שנתי.  

א'. תוספת התקציה היא מאושרת ע"י המועצה זהו כסף צבוע. 
לאחר שאושר שינוי תקציב פורסם בעיתונות הארצית והובא 

 בפני ועדת תמיכות.
 

אנחנו  1,180,000מ.ס דימונה הגישה תמיכה לתקציב שעומד על  :ג'קי אדרי מר
ות ומאשרים אישרנו להם. פתאום אתם מכנסים ועדת תמיכ

מה זה אומר? אתה בונה תקציב לעיריית דימונה  1,100,000
לשנה מסויימת אתה לא יכול באמצע שנה להגיש תוכנית 
עסקית או כלכלית על סמך הגרעון. אדוני רה"ע לא אמרנו שיש 
פה משהו לא תקין כתבתם תכנית עסקית מיננו את דוד לוי 

ב בתוכנית שיהיה מבקר התמיכות, אני מבקש שיהיה מעור
ש"ח  המספרים האלו הם להכשיר את  1,100,000העסקית ע"ס 

 ש"ח הנוספים. 800,000 -ה 
 

.  /12/4/101עמותת הכדורגל סיימה את העונה  בתאריך:   :אלי סיגרון מר
ועלתה לליגה א'. לעלות ליגה זה אומר שיותר כסף צריך כגון: 

ישום אבטחה העלויות גבוהות, ביטוח, עלויות השחקנים, ר
הקבוצה, מאמן כושר בשכר גבוה. מי שעולה ליגה חייב לקחת 

 בחשבון את העלויות אנו כרשות רוצים לעזור לקבוצה.
 

 מר בני ביטון:
 ?/8/9/101מי בעד אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום:    

 /-בעד
 

 5-נגד
 
 

 
 ?0/21///2מאשריםפרטיכלועדתתמיכותמיום:/05החלטהמס'
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 חברמועצתהעירמרארמונדלנקרי.-החינוךהתיכוניתבעירמערכת .5
 
 
 

בחודשים האחרונים כל העיר הייתה אדוני רה"ע.  מר ארמון לנקרי:
הזה שמענו בעניין לצערי לא שמענו את קולך  .כמרקחה

של מר אריאל את דעתה של מ"מ אילנה אזולאי וכן את 
החינוך הקיצוניות שהייתה כלפי מערכת  .ללוש סגנך

להעלות את  רצינו .עיתונות יצאה מכלל שליטהוגם ה
, אך אתה לא הנושא לפני פתיחת שנת הלימודים

. זאת פתיחת שנת הלימודים הכי גרועה מזה הסכמת
 המנהלת שמונתה בבית הספר זינמן,האם  .שנה 50

 בית הספר סגניתת את ימינלמה לא  ?עמדה בתנאי הסף
חיצונית ולא מתוך ל מישהי למה הוחלט ע ?זינמן

אני נוטה להאמין למשה נחום שההמלצה  דימונה?.
אם מחלקת החינוך מתבססת על שנתיים. הייתה לפני 

המלצה של לפני שנתיים מדוע מ"מ וממונה על החינוך 
לא הייתה בתוך סוד העניינים ולא ידעה שהמליצו על 

  ?.מנהלת בית ספר שלא דימונאית
 

 
 
 

בנושא. משה נחום הממונה על החינוך יחד עם בה עם הייתה ישי מר בני ביטון:
 ,קיבלתי החלטה בתור רה"ע שאני הולך למכרז. נגשו למכרז

טוב ורעות פלדברג. עוד שלושה הגישו את מועמדותם בטי שם 
הסף לכן לא ניגשו.  . אך,  שלוש האחרים לא עמדו בתנאילמכרז

ל, אחת המועמדות הסירה את המועמדות והשנייה הייתה בחו"
רינת אשכנזי  . הגב' אני ביקשתי שבכל זאת יפתחו את המעטפה

מפקחת מטעם משרד החינוך, אמרה שבטי שם טוב לא 
)לפני כחודש היה מכרז על ניהול ביה"ס ליהמן, בטי  מתאימה.

נמצאה מתאימה, לא נכחתי היא לא וגם שם שם טוב ניגשה 
. הוועדה ליהמןלניהול ביה"ס שמעון רוזיליו נבחר  הזה(. במכרז

טל רויקיבלה עוד שלוש קורות חיים: ברשות ד"ר אשכנזי 
אתי יצחק פסלה את עצמה ברקאי, אתי יצחק ואביבה סויסה. 

את  הוועדה פסלה נשארו אביבה סויסה ורויטל ברקאי. ,מראש
 רויטל ואת אביבה.

 
 

זאת אילנה אזולאי ממונה על החינוך לא ידעה בכלל על המכרז.  מר ארמון לנקרי:
 אין שקיפות.למכרז. אתה הולך לבד דיקטטורה, 

 
בתקופת כהונתו של  מאיר גם  לכל מכרז.  משה נחום היה הולך מר בני ביטון:    

בוועדת  רק פרסונה אחת ולא שניים בה היה ניתן להשתתףכהן. 
או אני או מישהו אחר מטעמי. איפה  הקבלה. יכולים להשתתף

 לא גר בדימונה ונבחר במכרז.הוא היית ששמעון רוזיליו נבחר? 
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לשנה  הוא מינויהיה מינוי וה .מכרזהלא נכנסים לנושא של אנו  מר ארמון לנקרי:
לאפשר לאחת  יכולת .שלך פרופרהיא החלטה החלטה הבלבד. 

 .לעשות הערכה בסוף השנהולשנה מנות התל מהמועמדות
 

 הסף?האם היית בוחר אחת שלא עומדת בתנאי  מר בני ביטון:
 

 .אביבה סויסה הייתה מועמדת ראויה ולבטי שם טוב עשו עוול מר ארמון לנקרי:
 חשוב שתהיה אחת מתוך העיר שלנו. 

 
 

מפקחת ומנהלת המחוז קיבלו החלטה לתת מינוי האשכנזי  ד"ר מר בני ביטון:
ניתן לורד לשנה אני לא מכיר אותה אין שום שיקול פוליטי 

 לשאול את צוות זינמן.
  

 
עם אישה ליגה לאומית  במקום למנות את אביבה סויסה, שהיא ג'קי אדרי: מר

רקורד עצום במערכת החינוך, משמשת מזה המון שנים כסגנית 
 .ועשיתם ממנה אפסמנהל ביה"ס זינמן 

 
 

בוועדה ארבעה אנשי מקצוע  .חינוךהמפאת כבודה של אשת  :בני ביטוןמר 
 החליטו לפסול אותה.

 
 

 ישלמו ביוקר על ההשפלה שעשו לאביבה סויסה. הם  מר ג'קי אדרי:
 

כל דבר שהוא בת שהיה תהליך מאוד טעון ועוצמתי. אני חוש :אילנה אזולאי גב'
 שמעון רוזיליו. שעוצמתי וטעון הוא הזדמנות לחשיבה משותפת

זאת נבחר לניהול ביה"ס ליהמן, אף אחד לא פצה את פיו. 
לצמוח מזה.  הזדמנות לכולם לבדוק איך זה קרה ועלינו

 כבר מתחילת כהונתי כממונה על החינוך הייתהשלי  אג'נדהה
התקיים שנה שעברה בלהצמיח מנהיגות מתוך העיר דימונה. 

. יש מצגת שלמה על הצמחת מנהליםוהצגתי כנס מנהלים 
חנו צריכים לברר למה אנשים לא ניגשו אנ מצויניםאנשים 
 למכרז.

 
 !שום מנהלת בדימונה לא מתאימהיך, אילנה, על פי דבר :ארמונד לנקרימר 

 
 אמרת שהם עשו את התהליך הזה מאחורי הגב שלך.אילנה,  :ג'קי אדרי מר 

 
 

חברת מועצת העיר וסומכת על החברים אני קדנציות  3 מזה :גב' מרינט וקנין
אזולאי מ"מ אילנה  .ום הוא מר חינוךשלי בקואליציה. משה נח

נבחרי ציבור  .התישה אותורה"ע וממונה על החינוך והרווחה, 
אף אחד לא התערב זאת  קדנציות 3לעולם לא התערבו בחינוך. 

פעם ראשונה שיש התערבות מצד נבחרי ציבור.  בני ביטון נותן 
לכל אחד להתערב. פעם זה חבר מועצת העיר אלברט לוי ופעם 

מותר היא אזולאי לאילנה אחרת חבר מועצת העיר עופר טלקר, 
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הרסה  אילנה אזולאיישת שאני גרה בדימונה. אני מתבי. ממונה
מה שקרה בחודשים תביישת והחינוך. אני מהחינוך את 

ליהמן היה מכרז בית הספר ב .האחרונים במערכת החינוך
היו  ?מה קרה בזינמן .הכל עבר בשקטנבחר. שמעון רוזיליו 

אני לא פוסלת אף אחת מדימונה  מהמתמודדות. חלקלהבטחות 
כי ליהמן עבר בשקט המועמד לא מקומי? ב המכרזאבל למה 

מצד הבכירים על כן  החוק. בזינמן היו הבטחות עפ"י הכל עבד
שנה הלעזוב באמצע נחום ם למשה כל זה גרנהייתה מהומה. 

שעד סוף  הצהירהכל תיקתק, בני ביטון  שנים 12במשך 
צר לי  ,והתישה אות אילנה אזולאימשה יישאר איתו. הקדנציה 

ברשותכם אני עוברת  .שאחד כמו משה נחום צריך לעזוב
 אלפסיביה"ס בן עטר וביה"ס כיתות ו' מ . לביה"ס אפלמן

סיימו כיתה השנה  עוברים אוטומטית לביה"ס התיכון אפלמן. 
 תלמידים 58 -המתוך תלמידים.  58  ו' משתי בתי הספר סה"כ 

ליהמן  10 ,פנהולאעברו ל 9הגיעו לאפלמן תלמידים  30מתוכם 
נזק  נגרםזה לא נתח שהולך רק לאפלמן  .תיכוניתהישיבה ל 9

בני,  ביקשו להוציא את התלמידים. הורים  בלתי הפיך למנהלת.
אנשים שלך הלכו וביקשו להוציא אותם ולא לרשום בבית ספר 

 .נשירה 0%יש  .עירוני קיבל איומיםההורים היו"ר וועד  .אפלמן
 מדובר בילדים שלנו.

 
 

שום אדם לא  .היית ממונה עלייו היית נבחרת ציבורגב' מרינט,  גב' אילנה אזולאי: 
לפני  . געתי במשה נחוםובמקומך, בחיים לא פפגע בכבודך 

אני פונה אליך כחודשיים הוא פגע בי בפני פורום מאוד גדול. 
אני עוברת שנים  3המכה הפך למוכה. במשך  .אישה לאישה

חלת לשום אישה ושום גבר ליפול לא מאמסכת השפלות. אני 
 בידיים נקיות אני עובדת קשה בעמל באתי המטבל הזה.  בתוך

אני רוצה לשמוע  .לא פגעתי בזבוב ,רב וביושרה בחינוך וברווחה
את משה שהוא יגיד את הדברים החמורים מנשוא. אני נבחרתי 

 ואין לי שום כוונה ללכת לשום מקום.
 

את  לסייםהיא שלי עלה, ההחלטה שלי  אני מצטער שהשם :משה נחוםמר 
חד  ,שלי בלבד היא  החלטהה עבודתי ולצאת לגמלאות.  

משמעית. לא משנה מה מערכת היחסים שלי עם אילנה היא 
 קיבלה את המנדט מהציבור.

 
 לא מהציבור היא קיבלה את המנדט ממני. :בני ביטוןמר 

 
אחוזי בגרות  22%י משאיר את מספר עוזב בהרבה גאווה אנ אני :נחום משה מר

לניהול ביה"ס זינמן. לא המלצתי על אף אחד  בגאווה רבה. 
המלצתי על ורד לפני שנתיים היא ביקשה המלצה להתמודד 
בבית ספר באשקלון זאת המלצה כמו שנתתי לרויטל ולכל אחת 

 לחוף אשקלון כפי שהתבקשתי.להמלצה אחרת. אני התייחסתי 
 

לשלוח לכל  מדועתה צריך לטהר את שמה של אביבה סויסה א :ג'קי אדרי מר
 חברי מועצת העיר ולהשפיל אותה מול העיתונות.

 
מכרזים בישבתי בוועדות ו ,שנים מיניתי מנהלים 12 במשך :נחום משה מר

על מינוי שלי. הילדים שלנו יקבלו את השגה ומעולם לא הייתה 
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יתקבל גם אם הכי טוב , השקפת העולם שלי היא מי שהכי טוב 
תנו . לכן לא יתקבלו מועמדים מתוך העיר ולא מתאימים הםיש 

 מנהל האגף הוא היחיד שצריך לשמוע ולקבל .לאיש מקצוע
את דעתי על מינויים אמרתי זאת לבני גם אם אני  החלטות. 

הואיל ואני מסיים את העבודה שלי אני  .הולך שישמור על זה
את כל העשייה  מיוחדת שבה אפרוסמועצה מציע לכנס 

 החינוכית שעשיתי בכל תקופתי.
 

אלי ברונשטיין הייתה בעיה בבה"ס נווה , משה ללפני הבחירות  :יוסי אוטמזגין מר
כמעט עשינו טעות שמעתי בקולו  .פנה אליי וביקש לא להתערב

 של משה ואני שמח שהכל הסתדר.
 

סבו שפתחתי את שנת הלימודים הגעתי לביה"ס אפלמן, ורד כ :בני ביטון מר
הייתה בהתמוטטות ביקשתי שתיקח מנהלת ביה"ס אפלמן, 

 חופשה.
 

חייב להיות הוגן העלתי את הנושא של אפלמן לישיבה שלא  אני :ארמונד לנקרי מר
 מן המניין כי אלברט לוי ביקש ממני.

 
טתו של משה נחום נעשה מותר לתת ביקורת. נאמץ את החל :בני ביטון מר

בבה"ס . זאת השנה הכי יפה של מערכת החינוך. שולחן עגול
אנו יודעים שיש בעיה  ₪. מיליון  11אנחנו נשקיע  אפלמן 

 ,בחינוך ממלכתי דתי אי אפשר להאשים את המנהלת
מבקש לצאת בקריאה משותפת התלמידים והמורים. אני 

את חינוך אפלמן וכל מערכת ה שאנחנו מחזקים את ביה"ס
 משה נחום ואילנה עזבו קואליציה ואופוזיציה החינוך בנפשנו.

 
מש"ס והבית היהודי הם  ,מהסיעות הדתיות אנשי הקואליציה :יוסי אוטמזגין מר

הם  .הבסיס והגורם למה שקורה לביה"ס ממלכתי דתי
ממרידים מורים ותלמידים כולם חותרים תחתיה אתה כרה"ע 

אם הם רוצים לפתוח עוד ביה"ס  צריך להגיד לצרויה ואלברט
צריך להרגיע אי אפשר  .תתן לזה יד כולל משה נחום אתה לא

 לחזק לעבוד ולנהל ביה"ס שמורים חותרים תחת המנהלת צריך
 ולתת למנהלת לנהל.

 
שתלמידים  מתרחבת מסכימה עם כל מילה שלך יש מגמה אני :גב' אילנה אזולאי

פגישה עם רבני העיר  יזמתי .לממלכתיעוברים מהממלכתי דתי 
ביה"ס אפלמן אביא סוקר מקצועי כדי תחיל עם ובו ביקשתי שא

רוצים לעזוב מה הבעיה שלהם. זה לא  לדעת למה התלמידים 
 רק באפלמן זאת מגמה שמתפתחת וחייבים לעצור אותה.

 
עלה השמשה נחום רוצה להתמקד באפלמן, כולם אומרים  אני :בצלאל יהודה מר

אני  .זה ממש לא מעניין אותי הנתון הזה ת. אחוז הבגרויואת 
במתמטיקה. יחידות  5רוצה לדעת כמה תלמידים לומדים 

אני  .צורך הקבוע לגונן על עצמהוא ההבעיה במערכת החינוך ה
לעולם לא התבטאתי נגד אפלמן לא מעניין אותי כל הרכילות 

זה שיש מספר נרשמים נמוך זה מטריד. זה שמרינט  .הזאת
יש תחרות בבתי הספר. ביה"ס  .אלה עובדות ,יםאמרה נתונ

אפלמן היה טוב בזמנו גם הורים חילונים היו רושמים את 
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בעיה והתכנסנו כדי לבדוק מה אפשר  נהילדיהם לאפלמן, יש
 לעשות. אני רוצה אחוזי מצויינות במתמטיקה פיזיקה ואנגלית.

 
 

מול מתמטיקה ב תוצאותביה"ס אפלמן הוא ביה"ס הכי גבוה ב :נחום משה מר
 ממוצע הארצי , ביה"ס זינמן מתחת לממוצע.ה

 
 

לא באנו לפרק את מערכת החינוך באנו לחזק את מערכת  :ג'קי אדרי מר
החינוך אני לעולם לא הזכרתי את שמה של מנהלת ביה"ס 

מחוץ  הם מנהליםה מתוך 11 -שהיא ניהולית עתודה  . זינמן
 לעיר.

 
התלמידים, יבחרו המנהלים יעשה מה שטוב לציבור  אני :בני ביטון מר

 הטובים ביותר גם אם הם גרים מחוץ לדימונה.
 

 11מגיעים למצב שיש  אנו מערכת החינוךבלא יכול להיות ש :ג'קי אדרי מר
לא יכול להיות בעיר שיש הון אנושי מצויין  .מנהלים מחוץ לעיר

משה נחום יש לי כבוד  .בתי ספר מנוהלים ע"י מנהלים מבחוץ 5
והון אנושי חזון והערכה אליך לא ייתכן עיר כמו דימונה עם 

. אחוזי בגרויות לא נכונים.  22%יביאו מנהלים מבחוץ.  מצוין
יחידות. בעיר  5 -לומדים ב %/3 -ש פורסם  /101 בחודש מאי

יחידות  5עברו את בחינות הבגרות  /3עזבו מתוך  2%דימונה 
אני מסתמך על נתון של משרד החינוך. יש נתונים נוספים 

 היא נשירה בדימונהה , אחוז 5%שהנוער מעורב באלימות 
 באחוזי נשירה.1.4%הנתון בארץ עומד  , %/.1

 

 ם"תברי .1
 

 להלן התב"רים    מר בני ביטון:


חדשיםתברי"ם

 משרד החינוך  -₪  29,000 –פינות עבודה אולפנת צביה  – 1099תב"ר 

 משרד החינוך -₪  100,000 –שיפוץ מרכז פסג"ה  – 1100תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  133,323 –ישן מול חדש  שד' הרצל  – 1101תב"ר 

 משרד התרבות והספורט -₪  500,000 –אירוע פתיחת אגם בן גוריון  – 1101תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  10,000,000 –חדר כושר וחוגים  – 1103תב"ר 

 משרד החינוך -₪  44,000 –מזגנים לביתני שמירה  – 1104תב"ר 

הגדלתתברי"ם

 קל"פ  -₪  31,158 –משאית מנוף לגזם  – 1035תב"ר 

 משרד הרווחה  -₪  85,000 –חיזוק מערך הרווחה – 421תב"ר 

 משרד הרווחה  -₪  150,000 –חה בינוי ושיפוץ הרוו – 423תב"ר 
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עדכוןושינויתב"ר

 (39משרד הפנים )מליאה  -₪  800,000 –שיפוץ מרחבי חינוך בתי"ס בגין ואלפסי  – 1058תב"ר  

משרד השיכון            -₪  11,800,000במקום  -₪  2,594,192 –מתנ"ס  –מוסדות ציבור – 1028תב"ר 
 (40)מליאה 

  סגירתתברי"ם

 עבודות עפר בממשית – 104תב"ר 

 פיס ירוק חכמי ישראל  – 341תב"ר 

 החלפת קו מים בי"ס להימן – 352תב"ר 

 פיס ירוק גן מונסון – 3/8תב"ר 

 שיפוצים במוסדות חינוך  – 388תב"ר 

 קירוי מגרש כדורסל אפלמן – 390תב"ר 

 פיס ירוק הגבעה – /39תב"ר 

 אספלט בעיר – 413תב"ר 

 דרי תנועה ברח' יצחק שדההס – 414תב"ר 

 פיגום הידראולי – /44תב"ר 

 שיפוץ גן אופירה ממ"ד – 490תב"ר 

 שיפוץ גן אופירה מ"מ  – 491תב"ר 

 ציוד וריהוט לגני ילדים – 532תב"ר 

 רכישת טאבלטים – 1000תב"ר 

 הוצ' תכנון עירוניות  – 1009תב"ר 

 משאית מנוף )ביטול תב"ר( – 1018תב"ר 

 
 מי בעד אישור תברי" ם ?   ביטון:מר בני 

 
 פה אחד -בעד

 
 

 רשימתתברי"םמאושרת./01החלטהמס'
 
 
 

----------------------------------     -------------------------------
 שוקי קליין       בני ביטון

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי        ראש העיר


