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 ז"תשע/תמוז/ו"ט          
          /1//0/0/90 

 

 ל  כ  י  ט  ר   פ

 

חמישי י"ב בתמוז תשע"ז,  ביום שהתקיימה   26 'מס  מיוחדת המניין מן מועצה ישיבת פרטיכל
 2דימונה עיריית המליאה באולם,    226267.6

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 העיר ראש מ"מ - אזולאי אילנה' גב  
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר ראש סגן -  צרויה יחיאל מר  
 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  
 העיר מועצת חבר -  לוי אלברט מר  
 העיר מועצת חבר -  חמו ניסים מר  
 העיר מועצת חבר -  פרץ יוסי מר  
  העיר מועצת חבר - בצלאל יהודה מר  
 העיר מועצת חבר -  סיגרון אלי מר  
  העיר מועצת חבר -  לנקרי ארמון מר  
 העיר מועצת חברת -  וקנין מרינט' גב  
 העיר מועצת חבר - אוטמזגין יוסי מר  
 העיר מועצת חבר -  אדרי קי'ג מר  
  העיר מועצת חברת -  לוי מעיין' גב  
   

 העיר מזכיר – כללי מנהל2ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
  גזבר – כספי מנהל2 ר -   מזוז שמעון מר  
 גזבר סגן -  לוי דוד מר  
 העירייה מבקרת - בנאקוט מירב' גב  
 הרווחה אגף מנהל - מאנקיטה אדו מר  
 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  
 הכנסות/ גבייה אגף מנהל -  אלפסי משה מר  
 מנהלת מכרזים וועדות העירייה -  עזריה יפה' גב  
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 סדר היום:

 .99.2.0/90 :אישור פרטיכל ועדת כספים מיום .9

 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 ?22267.6.. :מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום  מר בני ביטון:

 9 –בעד 

 5 –נגד 

 . –נמנע 

 .99.2.0/90 :מאשרים פרטיכל ועדת כספים מיום 199החלטה מס' 

 

 .91.2.0/90 :אישור פרטיכל ועדת תמיכות מיום .0

מר יחיאל צרוייה ומר יוסי פרץ אינם משתתפים בדיון ובהצבעה על עמותת שלהבת  (.)
 הדרום2

 מר אלברט לוי אינו משתתף בדיון ובהצבעה של עמותת בני עקיבה2 (6)
 

יש כפילויות,  הן עמותות דתיות2עמותות מה 07%עפ"י הפרוטוקול  מר יוסי אוטמזגין:
דימונה לא מורכבת רק מעמותות דתיות יש מספר לא מבוטל של 

 עמותות לא דתיות וצריך לתת על זה את הדעת2 

יש עמותות חברתיות  כמן כן 2להזכירך עמותות הספורט קיבלו בנפרד מר בני ביטון:
 ברשימה2 כמעט כל מי שהגיש בקשה קיבל2

 ?922267.6. :עדת תמיכות מיוםמי בעד אישור פרטיכל ו  מר בני ביטון:

 9 -בעד (6)          0 –בעד  (.)         7. –בעד 

 5 -נגד    5 –נגד     5 –נגד 

 91.2.0/90 :מאשרים פרטיכל ועדת תמיכות מיום 190החלטה מס' 

 

 7.0.0/90 :אישור פרטיכל ועדת תרומות מיום .1
 

לטובת בניית ₪  57,777תרומה בשווי קיבלנו פניה ממר בר אוזן למתן  טובים:-עו"ד מנחם בן
בית כנסת בשכ' השחר, כוונתו לתרום קרוואן שישמש כבית כנסת ארעי 

בית כנסת של  עד לבניית ,שישרת את תושבי השכונה הנמצאת בבנייה
בר אוזן הוא בנו של מר גבריאל  ,עלה כי התורם קבע2 מבדיקה שערכתי

אוזן שבבעלותו חב' גבריאל אוזן חברה לבנייה בע"מ הבונה בדימונה2 
מכספו הפרטי ולא מכספי החברה2 כמו  תורם הוא  הצהרת התורםלפי 

 כן הוא שכיר בחברה ולא נמנה על מנהלי החברה הנ"ל2
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 ה2אני מקבל את המלצת ועדת התרומות ומאשר אות  מר בני ביטון:

אישור מהנדס רק לאחר   קבלת הכסף לתרומה אני מבקש להתנות את 'קי אדרי:גמר 
כל  אני מבקש להמציא אתהיועמ"ש  אדוני ן2 וואהעיר להצבת קר

ייה תקבל את התרומה שלא יהיה מצב שהעיר 2האישורים הרלוונטיים
 ויהיו בעיות בעניין הצבת הקרוואן2

 ?726267.6 :ועדת תרומות מיוםמי בעד אישור פרטיכל   מר בני ביטון:

 פה אחד –בעד 

 7.0.0/90רטיכל ועדת תרומות מיום: מאשרים פ 191 החלטה מס'

 

אישור מועמדות מר רפי בר חמה, כחבר דירקטוריון )דח"צ( בתאגיד המים והביוב  .7
 מעיינות הדרום בע"מ, כדח"צ העיר דימונה בדירקטוריון. האזורי.

 

מי בעד אישור מועמדות מר רפי בר חמה, כחבר דירקטוריון )דח"צ(  מר בני ביטון:
בתאגיד המים והביוב האזורי, מעיינות הדרום בע"מ, כדח"צ העיר 

 בדירקטוריון? דימונה

 9 –בעד 

 6 –נגד 

 7 –נמנעו 

 מאשרים מועמדות של מר רפי בר חמה, כחבר דירקטוריון )דח"צ( 197 החלטה מס'
 האזורי, מעיינות הדרום בע"מ, כדח"צ העירבתאגיד המים והביוב 
 דימונה בדירקטוריון.

 

 התאגדות אשכול נגב מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול. .5
 

גב מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות מי בעד התאגדות אשכול נ מר בני ביטון:
( לחוק איגוד ערים  יחד עם שאר רשויות האשכול .ד)6.בהתאם לסעיף 

שלהלן: ערד, מצפה רמון, ירוחם, ערבה תיכונה, רמת נגב, תמר, כסייפה, 
 שלום?חורה, ערערה, אל קאסום, נווה מדבר, שגב 

 פה אחד –בעד 

כאיגוד  התאגדות אשכול נגב מזרחי ערים  לפי חוק איגוד מאשרים 195 החלטה מס'
 ( לחוק איגוד ערים 9ד)90רשויות בהתאם לסעיף  ערים מסוג אשכול

, ירוחם, ערבה ערד, מצפה רמוןיחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: 
תיכונה, רמת נגב, תמר, כסייפה, חורה, ערערה, אל קאסום, נווה 

 מדבר, שגב שלום.
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 ₪. //009,1לנזקקים מארגון "פרויקט יוסף" בשווי אישור תרומת מוצרים  .2
 

של סל מוצרים עם  שעוסק בהבאת מכולות ,פנה אלינו תורם אמריקאי מר אדו מאנקיטה:
, בגדים, משקפיים נעלים ,כסאות גלגלים ,פעמייםשמיכות , חיתולים חד 

 שאנו מקיימים2יריד משפחות רווחה שנהנות מה 277על  מדוברועוד2 

מי בעד אישור תרומת מוצרים לנזקקים מארגון "פרויקט יוסף" בשווי  ון:מר בני ביט
60.,177 ?₪ 

 פה אחד –בעד 

 מאשרים תרומת מוצרים לנזקקים מארגון "פרויקט יוסף" בשווי 192 החלטה מס'
   009,1// .₪ 

 

 הארכת חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה על ידי העירייה לאגודה למען הקשיש  .0
 .19.90.0/10לשנת  בדימונה , עד

מי בעד הארכת חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה על ידי העירייה  מר בני ביטון:
 ?1.2.626716לאגודה למען הקשיש בדימונה, עד לשנת 

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים הארכת חוזה הרשאה לשימוש במבנה שהוקצה על ידי   190החלטה מס'
 .19.90.0/10 עד לשנת העירייה לאגודה למען הקשיש בדימונה,   

 

 

אישור מינוי מר מתי חיון כמפקח על העמותות המקבלות תמיכות. למעט עמותות  .0
 עליהם יפקח מר דוד לוי סגן הגזבר. הספורט

 

 מר שמעון מזוז כמפקח על העמותות2 את מר דוד לוי   מועצהב אישרנו  מר בני ביטון:
 מבצע שני תפקידים, הוא  עמוס מאודדוד לוי ש אמר העירייה, זברג

כדורגל ועמותות על עמותת ה ביקשתי שדוד יפקח  2 מנהל רכש וסגן גזבר
 ומתי חיון לכל העמותות2 2הספורט
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לבדיקת כל  העירייה להגיע למבקרת ריכות צ כל הבקשות של התמיכות  מר יוסי אוטמזגין:
תה עד היום ביקורת ולא קיבלנו דו"ח למרות ילא הי 2התמיכות
 שביקשנו2

 בוקרו2יכל העמותות וכל המוסדות סדורה משנה למבקרת העירייה יש  מר בני ביטון:

 

מי בעד אישור מינוי מר מתי חיון כמפקח על העמותות המקבלות  מר בני ביטון:
יפקח מר דוד לוי סגן  הםספורט עליכדורגל והלמעט עמותות ה תמיכות,

 הגזבר?

 פה אחד2 –בעד 

 

מאשרים מינוי מר מתי חיון כמפקח על העמותות המקבלות תמיכות.  190 החלטה מס'
 ספורט עליהם יפקח מר דוד לוי סגן הגזבר.כדורגל והלמעט עמותות ה

 

 

אישור חוזה בכירים למר מקס פרץ למנהל אגף החינוך בהתאם לטבלת נושאי משרה  .1
 והאוצר.ר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים משכ %/0 ,תושבים ///,/5בעיריות עד 

חוות דעת משפטית שהיועמ"ש הוציא הייתה פגומה העיכוב חל בגלל  מר ג'קי אדרי:
 הלת בית הספר ובשל ניגוד עניינים2 שאשתו מנ

 דליה,  אשתו של מקס פרץ 2לא אישר זאת היועמ"ש של משרד החינוך מר בני ביטון:
 ליה לא תוכלד אשתו החינוךמנהל אגף   מקס יהיהיצאה לחל"ת כל עוד 

 להיות מנהלת בית ספר בדימונה2

 

מי בעד אישור חוזה בכירים למר מקס פרץ למנהל אגף החינוך בהתאם  מר בני ביטון:
משכר מנכ"ל  07% ,תושבים 57,777לטבלת נושאי משרה בעיריות עד 

 ?והאוצר בכפוף לאישור משרד הפנים

 פה אחד –בעד 

 

 למנהל אגף החינוך בהתאםמאשרים חוזה בכירים למר מקס פרץ   191החלטה מס'
  %/0 ,תושבים ///,/5לטבלת נושאי משרה בעיריות עד    

 .והאוצר משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים    
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 אישור פתיחת חשבון בנק לגננות גני הילדים ) על פי חוק חל איסור על הגננות למשוך ./9
 פרטי – 101המחאה אשר קיבלו מהרשות או ממשרד החינוך( בסניף בנק לאומי מס' 

 מורשי חתימה: עידו אשר טסיני מנהל אדמיניסטרטיבי באגף החינוך ת.ז.
 .17/02000/מזכירת אגף החינוך ת.ז.  –, וימית רווח 05205701/

איסור חל חוק פי על)  הילדים גני לגננות בנק חשבון פתיחת מי בעד על   מר בני ביטון:
 ( החינוך ממשרד או מהרשות קיבלו אשר למשוך המחאה הגננות על   

  טסיני אשר עידו: חתימה פרטי מורשי – 961' מס לאומי בנק בסניף    
  – רווח וימית, 765265709 2ז2ת החינוך באגף אדמיניסטרטיבי מנהל    
 ?2717762660 ז2ת החינוך אגף מזכירת    

 פה אחד –בעד 

 

מאשרים פתיחת חשבון בנק לגננות גני הילדים ) על פי חוק חל איסור  /10 החלטה מס'
מהרשות או ממשרד החינוך(על הגננות למשוך המחאה אשר קיבלו    
 פרטי מורשי חתימה: עידו אשר טסיני  – 101בסניף בנק לאומי מס'    

 -וימית רווח ,05205701/מנהל אדמיניסטרטיבי באגף החינוך ת.ז.     
 .17/02000/מזכירת אגף החינוך ת.ז.     

 

 אישור חלוקת הכנסות בסיס נבטים. .99

כידוע בסיס נבטים סופח לעיר דימונה וועדת הגבולות הורתה על חלוקת  מר בני ביטון:
, ערד     1.20%הארנונה בין הרשויות הבאות לפי הפרוט הבא: דימונה : 

   220%, ערוער   :9%, מיתר   27%.., אלקסום:6725%, כסייפה : 6725%:
מהארנונה  77%.היות ודימונה נחשבה כעיר עולים הייתה זכאית לקבל 

המשולמת על ידי משרד הביטחון בגין בסיסי צה"ל ומי שלא הוגדר כעיר 
בעקבות בג"ץ של  67.2בלבד משומת הארנונה2 בשנת  17%עולים גבה 

ההגדרה של ערי עולים עיריית נתניה ובמסגרת חוק ההסדרים בוטלה 
ובמסגרת החוק הוחלט על מתווה לפיצוי הרשויות שנפגעו מהשינוי כך 

 5השנים הקרובות לא תהיה פגיעה ברשויות בסוציואקונומי עד   7 -שב
שמעמדן כעיר עולים נפגע במסגרת ביטול מעמד עיר עולים לצורך כך 

היו  הוקמה קרן מיוחדת שאליה מוזרמים הפערים בין מה שהרשויות
אמורות לקבל כעיר עולים לבין מה שהן  מקבלות בפועל ,סכום זה 

מיליון  17.מיליון ש"ח ועליו האוצר אמור להוסיף עוד כ   167מוערך בכ
שתחולק בין כל הרשויות בארץ ₪ כך שתהיה קופה של חצי מיליארד ₪ 

על פי קריטריונים שוויוניים שנקראת  "קרן לצמצום פערים"2 מה שקרה 
שנים הקרובות בגין בסיס נבטים  7במסגרת החוק הפיצוי של ההוא ש

ניתן כולו לעיריית דימונה כך  שהרשויות השותפות לנו נפגעו בצורה 
"אנושה" ודימונה "נהנית" לכאורה מכספים שהגיעו אליה ב"טעות"2 
בהתייעצות עם מנכ"ל משרד הפנים אנו מבקשים את אישור מועצת 

בלבד את  67.6בגין שנת  הפנים להעביר  העיר ולאחריו ,אישור ממשרד
וזאת  מסה"כ  67.2הסכומים הנומינליים שהרשויות קיבלו בגין שנת 

הגביה הן מבסיס נבטים והן מהקרן לצמצום פערים 2 להלן הסכומים 
₪,  727972657ערד     בלבד: 67.6אותם מבקשים להעביר עבור שנת 

₪,  29612702.מיתר , ₪ 627992676אלקסום:₪,  727972657כסייפה :
 ₪2 7295.2271.סה"כ     :,  ש"ח27952271.ערוער   : 
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 את מענקי האיזון כי היו הכנסות לעיריית 67.0הוחלט לדחות לשנת   מר ג'קי אדרי:
 איזון בגללהיקטינו מענקי  67.0בשנת האם גזבר אדוני ה דימונה2

 טים?2נב
 

 שנים 7לאחר  2 17%קיבלנו מהממשלה ונבטים בסיס מ 77%.קיבלנו   מר שמעון מזוז:
חצי  הממשלה תחלק לכל הערים  הממשלה  תקזז את הסכום2 

החלטה היא ה ₪2מיליון  55 –טית ל תאור איזון גדל המיליארד2 מענק 
 בלבד 2אחת רק לשנה 

 
 בלבד לפי הפירוט הבא:  67.6מי בעד חלוקת הכנסות בסיס נבטים לשנת   מר בני ביטון:

,₪ 627992676אלקסום:₪,  727972657כסייפה: ₪,  727972657    :ערד
 ?₪ 7295.2271.סה"כ: ש"ח,  27952271. :ערוער₪,  29612702.מיתר:  

 
 פה אחד –בעד 

 
בלבד לפי הפירוט  0/90מאשרים חלוקת הכנסות בסיס נבטים לשנת   109החלטה מס'

 0.711.070אלקסום:₪,  /7.717.05כסייפה :₪,  /7.717.05הבא:  ערד    
 ₪. 97.159.2/1ש"ח,סה"כ 9.715.2/1ערוער   : ₪,  02/.9.101מיתר  ,₪

 
 
 

 אישור תברי"ם. .90
 

 להלן רשימת התברי"ם  מר בני ביטון:
 

 תברי"ם חדשים

 מפעל הפיס - ₪ 27,777 –מופע מחול רב תרבותי  -61..תב"ר 

 מפעל הפיס - ₪ 91,777 –פסטיבל שירי נשמה  –67..תב"ר 

 קל"פ - ₪ 177,777 –הוצ' תכנון והקמה  – 65..תב"ר 

 משרד השיכון - ₪ 57,777. –המשך שיפוץ מתנ"ס ברח' הגפן  – 62..תב"ר 

 משרד השיכון - ₪ 116,1.2 –המשך שיפוץ מתנ"ס בשד' הרצל  – 66..תב"ר 

 משרד השיכון - ₪ 277,777 – 675.,679.המשך שיפוץ מעטפת בנינים  – 60..תב"ר 

 קל"פ  - ₪ 77,777. –שיפוץ גן רעות  – 69..תב"ר 

 משרד התרבות והספורט - ₪ 7,777,777. –מוזיאון המייסדים  – 07..תב"ר 

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל - ₪ 777,777,.–שיפוץ מבנה ברנקו וייס  – .0..תב"ר 

 הפנים מ2-₪ 97,777. –כתיבה וליווי תכנית עבודה מקושרת תקציב  – 06..תב"ר 

 קל"פ  - ₪ 77,777.-חידוש רצפת פרקט אולם בי"ס רבין  – 01..תב"ר 
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 הגדלת תברי"ם 

 קל"פ  - ₪ 66,577 –שיפוץ אולם רבין  – 110תב"ר 

 משרד השיכון  - ₪ 6,765,692 –אולם ספורט נועם חיים  – 725תב"ר 

 משרד השיכון - ₪ 157,777,. –אולם ספורט נועם חיים   - 725תב"ר 

 הקטנת תב"ר 

 מפעל הפיס )בטול הרשאה( - ₪ 77,777. –שיפוץ אולם רבין  – 110תב"ר 

 ₪   92,501,990 –סה"כ 

  תברי"םביטול  

 ההרשאה בוטלה –נגישות בן עטר  – 716.תב"ר 

 סגירת תברי"ם

 השקיה במי קולחין  – 06.תב"ר 

 שיפוץ מפת"ן – 156תב"ר 

 בחירת הורים מבוקרת – 107תב"ר 

 רכישת משאית מנוף – 101תב"ר 

 שיפוץ ספריה עירונית –190תב"ר 

 תכנון, משקל, גדור אתר פסולת – 7.2תב"ר 

 מכולות אשפה  -775תב"ר 

 תכנון השבת מי קולחין  – 907תב"ר 

 רכישת מצלמות וחומרי חשמל – 760.תב"ר 

 משאית גזם – 715.תב"ר 

 גידור מבני ציבור – 729.תב"ר 

 ציוד לכדורגל – .70.תב"ר 

 מי בעד אישור תברי"ם?   בני ביטון: 

 
 פה אחד -בעד

 
 רשימת תברי"ם מאושרת    100החלטה מס' 

 

 
 
 



 
9 

 
 

 
 

 תוספת לסדר היום של חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי בנושאים: 

 

 מדיניות אגף הרווחה להוצאת ילדים מחזקת הוריהם2 2א

 עיריית דימונה2דו"ח הביקורת של מר דוד לוי על כספי תמיכות  2ב

 המדיניות בעירייה לאכיפת חוקי התכנון והבנייה ברחבי העיר 2ג

 
 מדיניות אגף הרווחה להוצאת ילדים מחזקת הוריהם.

 
אני מבקש ממנהל אגף הרווחה סקירה לא פרטנית ללא שמות, האם  מר ג'קי אדרי: 

מנגנון הוצאת ילדים מחזקת הוריהם מתבצעת בצורה מבוקרת, כהלכה, 
 נאותה שמכבדת את כולנו?בצורה 

 
הסוגיה שאתה מעלה היא אחת הסוגיות היותר קשות בלב ליבה של  מר אדו מאנקיטה:

עבודה סוציאלית בארץ ובעולם בכלל2 אחת השאלות שעולה תמיד 
ם הוריו, למרות הזנחה קשה במצבים אלה, האם כדאי לילד להישאר ע

 777,..דימונה יש בקשים או להעביר את הילד לפנימייה2 ותנאי מחייה 
ילדים  07קטינים נמצאים בסיכון והזנחה2 מתוכם רק  277,.קטינים, 

 ידע, בדרך כלל מהיועצת בביה"ס, אוהם ילדים בסיכון2 כשמגיע מ
אנו דואגים להעביר אותו לידי עו"ס המורה, או שכן, או חבר של הילד, 

כל  לחוק הנוער שבודקת את המידע2 לאחר מכן מתקיימת ועדה בשיתוף
יבינו שיש ם יחד עם שיתוף פעולה של ההורים כדי שהגורמים המקצועיי

 בעיה וצריך לפתור אותה2 
 

זאת אכן אחת הסוגיות שמעסיקות את אגף הרווחה2 בדימונה קיימים  גב' אילנה אזולאי:
ועוד2 כדי לעטוף את  מועדוניות, תוכניות ודלים2 הקמתי מ 6לפחות 

יחד עם עובדים ב ת הילד מביתו2הילד והמשפחה ולמנוע את הוצא
ביחידה לעבודה סוציאלית קהילתית במרכז ועובדות סמך  סוציאליים

פר , נווה דוד, בית סהניצחוןמועדוניות בשכונת הקמנו  אישה לאישה
, שבינתיים דאגו לסגור אותה בית ספר אפלמןובלקהילת העבריים רבין, 

אדוני רה"ע, למען ילדים עם צרכים מיוחדים2  של פעילותשנים  7.לאחר 
אני מבקשת שתפגע בי כמה שתרצה רק אל תפגע בילדים חסרי הישע 

במועדוניות היו אנשי מקצוע שדאגו לכל האוכלוסיות המוחלשות הללו2 
והעבירו מיידע לעו"ס לחוק הנוער על הזנחה או בעיה  עם הילד2 הטיפול 

דים שלא יצאו מהבית למסגרות חוץ היה הוליסטי ואף דאגתי להרבה יל
 אלא יישארו בסביבה הטבעית שלהם2

 
וענייני2  אני מברך את מר ג'קי אדרי על העלאת הסוגיה2 הדיון היה מקיף מר בני ביטון

ועובדים  סוגיה  הזאת שוב יחד עם אנשי מקצוע חשוב לעלות את ה
את  בפנינו מצגת עם נתונים בכדי שנלמד יותר סוציאליים2 שיציגו 

 הנושא2 
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 דו"ח הביקורת של מר דוד לוי על כספי תמיכות עיריית דימונה.
 

אני רוצה להחמיא למר דוד לוי שעושה את העבודה נאמנה בכל הקשור  מר ג'קי אדרי: 
בענייני עמותת הכדורגל והספורט2 בדו"ח הראשון שלך כתבת שיש 
ליקויים חמורים ועד היום הם לא תוקנו2 אני מבקש לעצור את זרימת 

עד שכל הליקויים יתוקנו2 יש לפניי מסמך  מ2ס2 דימונהכספי התמיכות ל
למ2ס2 דימונה ללא סכום נקוב2 ממתי חותמים על להעברת הלוואה 

 הסכם העברת הלוואה ללא סכום של כסף2 
דוד לוי לא אמור לבקר את הכספים, הוא אמור לבדוק שהעמותה  מר בני ביטון:

 מקצועית, מקיימת את הפעילות2
 

דוד לוי היה צריך לבדוק גם את תנועת הכספים של התמיכות, דוד לוי,  מר ג'קי אדרי:
עם הקודמת טענת שלא היו לך מסמכים2 האם מאז הדו"ח האחרון בפ

 הפקת עוד דו"חות? 67.2לשנת 
 

 
בדקתי את  מ2ס2 דימונה2עמותת במסגרת הבקרה התקופתית שערכתי ל מר דוד לוי:

 כי הנתונים הם אינם מבוקרים2בפניי2  אציין, הנתונים שהוצגו 
  – 67.2עונת המשחקים  –חלקים  6 –ושוב אחלק את חוות הדעת ל    

חוות דעת ניתנת על  – 0/95 – 0/92עונת  67.22 – 67.6עונת  -ו 2 67.5
סמך נתונים חלקיים בלבד שהתקבלו מהנהלת העמותה2 במידה ויוצגו 

ניהול חשבונאי ע"פ המסמכים  חוות דעת2 בפניי נתונים אחרים תעודכן 
₪  .17,66בסך שהוצגו בפניי ניתן לראות כי העמותה מסרה שיקים 

לספקים או נותני שירותים ואין כנגד חשבוניות כמתבקש2 מספר שיקים 
שמשך את השיק  לא ניתן לזהות למי נמסרו2 המלצתי להשיג את הגוף

של המאמן  באמצעות הבנק2 התבצעו רכישות שונות מכספו האישי
שם  בסכומים המצריכים קבלת הצעות מחיר2 והופקה חשבונית על

תקציב העמותה  – 0/92 – 0/90עונת  ה נוהל רכש מאושר2המאמן2 לא הי
, יתרת  6/6/67.6 –נכון ל ₪   6,677,777 עמד על 67.2 – 67.6לעונת 

בחובה2 ע"פ הצהרת היו"ר אין חובות ₪  1,777 חשבון הבנק עמד על 
 לעמותה קיים נוהל רכש מסודר הומלץ להקפיד על נוהל זה2 לעמותה 2

מבחינת תנאי  ות והתשלומים לספקים2ישנה התאמה בין החשבוני
העסקתם של השחקנים, החוזים נחתמים ע"פ שכר נטו  ללא הפרשות 

לבחון את שכרם של השחקנים להנהלת העמותה הומלץ  פנסיונית כחוק2
אסיים ואומר כי ללא הגדלה בהכנסות או צמצום  לקראת העונה הבאה2

הבאה בגרעון של בהוצאות תסיים עמותת מ2ס2 דימונה  את העונה  
577,777 2₪ 

 
 

מקצועית וממוקדת2 את נושא  תודה לך דוד לוי, עשית עבודה טובה, מר ג'קי אדרי:
המדיניות בעירייה לאכיפת חוקי התכנון והבנייה ברחבי העיר מבקש 

 להוריד מסדר היום2
 

 
______________     _______________ 

 שוקי קליין      בני ביטון
 ר2 מנהל כללי       ראש העיר

 מזכיר העיר       


