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 ז"תשע/טבת/א"י        
        /1//9/0/90 

 
 

 פ  ר   ט  י  כ  ל   
 

 .7/9/0/90, שהתקיימה ביום שני , יא'  בטבת תשע"ז, 45פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

 העיר ראש -  ביטון בני מר משתתפים
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר מועצת חבר -  סיגרון אלי מר  
 העיר מועצת חבר -  פרץ יוסי מר  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  
 העיר מועצת חבר -  חמו ניסים מר  
 העיר מועצת חבר - בצלאל יהודה מר  
 העיר מועצת חבר -  אדרי קיג' מר  
 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  
  העיר מועצת חבר -  לנקרי ארמון מר  
 העיר מועצת חבר - אוטמזגין יוסי מר  

 
 

 העיר מזכיר – כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  
 מנהל אגף ביטחון. ס -  כהן מוטי מר  
 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  
 ועדות רכזת -  עזריה יפה' גב  

 
 סדר היום:

 11/11/1112פרטיכל ועדת ביטחון מיום:  .1

ור את העיר בלילה ע"י שער חברי הוועדה ביקשו לסג בישיבת הוועדה,  מר אריאל ללוש:
תיאמתי פגישה עם מפקד יב ניידת בכניסה הראשית של העיר. ולהצ

בנושא יחד עם חברי שושן. בפגישה נדון  תחנת דימונה סנ"צ אילן בן
 הוועדה ואביא את ההחלטות בפניכם.

זאת כבר התחלה טובה אשר תביא ביטחון לתושבים. כל הערים בדרום  מר יוסי אוטמזגין:
בני המעוטים אשר מגיעים מרהט, ל סובלות מהוונדליזם והפריצות ש

לקייה, תל שבע ועוד. אני כולי תקווה שהתוכנית תפטור את בעיית 
 לרה"ע שהסכים ליישם את התוכנית.הביטחון של התושבים. אני מודה 

 
 ? 05/99/0/92מי בעד אישור פרטיכל ועדת ביטחון מיום:   מר בני ביטון:

 
 פה אחד–בעד 

 
 .11/11/1112מאשרים פרטיכל ועדת ביטחון מיום:  172החלטה מס' 
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 11/11/1112פרטיכל ועדת ספורט מיום:  .1

מיליון  4אצטדיון חדש בעלות של  הקמתבישיבה,  הנושא הראשון שעלה  מר אלי סיגרון:
, נושא ניקיון הבנייה והמתקנים יהיו ברמה מאוד גבוה. הנושא השני₪, 

אשר צמודים לבתי הספר. ביקשנו לרתום את מנהלי אולמות הספורט 
לאולם הספורט שידאגו לניקיון האולמות ע"י  יםצמודשבתי הספר 

 עממי. רט ספו, תלמידי בית הספר. הנושא השלישי

 מהיכן מגיע התקציב? ג'קי אדרי: מר

 

 מהתקציב השוטף של הספורט. מר אלי סיגרון:

 

  הגנה מפני השמש או הגשמים?למדוע אין קירוי באצטדיון,  גב' מעיין לוי:

 להקצות תב"ר לקירוי האצטדיון.אנו נדאג  מר בני ביטון:

 עושים עם הכסף?בכל אירועי הספורט אתם גובים תשלום. מה אתם  מר יוסי אוטמזגין:

, צביעת המגרש נגד החלקה שוטפת הכסף מיועד לניקיון, אחזקה מר אלי סיגרון:
ואחזקת אב בית. אלה מתקנים של העירייה אשר המתנ"ס מתחזק 

 אותם.

 ?, האם מותר להעביר רכוש של העירייה למתנ"סאדוני היועמ"ש מר ג'קי אדרי:

"ס, העירייה קונה שירותים מהמתנ"ס. העירייה לא מעבירה למתנ עו"ד מנחם בן טובים:
 המתנ"ס מתחזק ומקבל תשלום עבור זה.

 האם כל ענפי הספורט מתוקצבים ע"י התמיכות של הספורט? מר יוסי אוטמזגין:

פחות משנתיים והיא לא עמותה, אי אפשר לפני כל קבוצה שהוקמה  מר אלי סיגרון:
יב ממכבי לתמוך בה. לדוגמא: בענף טניס שולחן, אני מקבל תקצ

ישראל. אני משתדל להשיג כסף לכל ענפי הספורט הקטנים שהם לא 
 עמותה.

 

 ? 07/99/0/92מי בעד אישור פרטיכל ועדת ספורט מיום:   מר בני ביטון:
 

 פה אחד–בעד 
 

 .11/11/1112מאשרים פרטיכל ועדת ספורט מיום:  177החלטה מס' 
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 11/11/1112פרטיכל ועדת שמות מיום:  .3

קהילת העבריים לקרוא על שם המנהיג בן מ על ידי נציג הוגשה בקשה  יהודה בצלאל: מר
שכונה החדשה של בנוסף לשם שניתן לעמי ישראל שהלך לעולמו  )

. הקהילה(. חברי הוועדה מצאו שהשם ארוך מדי והבקשה נדחתה
הבקשה השנייה  בשכונה עצמה נדאג לגינה או כיכר על שם המנהיג.

בנו של הנשיא השישי של ישראל יצחק נבון לקרא לבית שהוגשה ע"י 
 , הבקשה אושרה.שחר"ה"שה ספר לכשיוקם בשכונה החד

 ? 05/99/0/92מי בעד אישור פרטיכל ועדת שמות מיום:   מר בני ביטון:
 

 פה אחד–בעד 
 

 .11/11/1112מאשרים פרטיכל ועדת שמות  מיום:  171החלטה מס' 
 

 

 

 1/1/1117 פרטיכל ועדת תמיכות מיום: .1

טיבי ברונשטיין לא יכולה מ.כ. הוגשו בקשות בנושא הספורט, עמותת  מר שוקי קליין:
עמותת  ה צעירה שאין לה שנתיים של פעילות.עמות היאיכה. לקבל תמ

. ₪ ///,04הקריקט היא מוכרת לנו מתמיכות קודמות אישרנו לעמותה 
 הם  -הערה נהיש .₪ ///,04אישרנו לה  -מוכרת לנועמותת סי יו קריקט, 

לעמותה צריכים לחתום על כתב התחייבות שלא מילאו במסמכים. 
עד לאישור משרד הפנים הם ₪.  ///,//9,5אישרנו  -לקידום הספורט

צירפה את כל  ,.  בתחום התרבות: תיאטרון מעבדת תרבות9/90יקבלו 
 ₪.  ///,015 תמיכה בסך:  המסמכים ואושר לה

ובוועדת ₪.  ///,/20 בסכום שלתמיכות ה ו סךאושר 0/90בתקציב  מר ג'קי אדרי:
 תמיכות מה זה אומר?₪  ///,/9,54תמיכות  נתתם 

ועדת התמיכות לא דנה בכל התמיכות כמו דת ועמותות נוספות, אלא  מר בני ביטון:
 בתמיכות שזקוקות לכסף מידית. 

 הבתגני שלל , אנו רואים שנתתם תמיכה0/90עפ"י ספר התקציב  מר ג'קי אדרי:
, אתם נותנים ₪ ///,/70ופעם נוספת בתקציב שוטף שוב ₪   ///,//7

 זה כפל תקציב. .₪ ///,//9,2זה יוצא  ,להם פעמיים

החלטנו להעביר להם לא  בתמיכה אלא בתקציב שוטף, אנו נביא אתה  מר בני ביטון:
 זה לאישור ותיקון התקציב.
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אדוני רה"ע, כל הפורום הזה קיבל החלטה מלאה לכל התמיכות. בנוסף  ג'קי אדרי:מר 
מינית את דוד לוי שיפקח על התמיכות, הוא הגיש לנו מסמך מפורט. 

לגבי עמותת הספורט למה זה לא בא לידי ביטוי בוועדת התמיכות?. 
 שעברה מיד ליד הוא ציין בדו"ח שחסרים מסמכים רבים.

. בדו"ח ציין שאין מניעה להעביר , כלכלן במקצועוקצועןמדוד לוי הוא  מר בני ביטון:
תמיכות לעמותת הספורט. יו"ר הקבוצה, מקס פרץ הגיש את כל 
המסמכים החסרים. דוד יעדכן אתכם בנושא. בנוסף, דוד ימשיך לפקח 

 כל העמותות. את 0/90גם בשנת ולבקר 

הם לא בני דימונה?.   םשחקני 7 היות ומדובר על סכום לא מבוטל, מדוע  מר ג'קי אדרי:
האם מקובל עליך אדוני רה"ע להזרים המון כסף לשחקנים שהם לא בני 

 דימונה?.

בשלוש השנים האחרונות בניגוד לשנים קודמות, לא הייתה מחלקת  מר בני ביטון:
נוער. קיים רצף של מחלקות, מחלקת נוער ובוגרים. הם מתוקצבים בין 

מגיע מהמתנ"ס. המתנ"ס קיבל  תקציב הילדים₪.  ///,//4-///,//5
 99לתקציב הילדים. לידיעתך,  הפועל ב"ש מתוך ₪  ///,//5תמיכה של 

 שחקנים הם לא תושבי באר שבע. /9שחקנים 

 

₪  ///,//9,5אישור תמיכה לעמותה לקידום הספורט ע"ס מי בעד  מר בני ביטון:
 ?.5/9/0/90מפרטיכל ועדת תמיכות מיום 

 
 1–בעד 
  0  -נגד 

 
מפרטיכל ₪  101110111תמיכה לעמותה לקידום הספורט ע"ס מאשרים  172החלטה מס' 

 .1/1/1117ועדת תמיכות מיום 
 

 

 ? 5/9/0/90מי בעד אישור שאר הפרטיכל מועדת תמיכות מיום:   מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 .1/1/1117מאשרים את שאר הפרטיכל מועדת תמיכות מיום:  111החלטה מס' 
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אישור בחירת מבקרת וממונה על תלונות הציבור לעיריית דימונה0 הגב' מירב באנקוט  .5
 שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים. 15%בשכר של 

 
 

התקיימה ועדה לבחירת מבקר וממונה על תלונות הציבור. נבחרה  מר בני ביטון:
ף לאישור משכר בכירים בכפו 74%מירב באנקוט בשכר של גב' מבקרת 

  משרד הפנים.
 

מי בעד אישור בחירת מבקרת וממונה על תלונות הציבור לעיריית  מר בני ביטון:
שכר בכירים בכפוף לאישור  74%דימונה, הגב' מירב באנקוט בשכר של 

 משרד הפנים.
 

 
 פה אחד –בעד 

 
וממונה על תלונות  העירייה מאשרים את הגב' מירב באנקוט למבקרת 111החלטה מס' 

שכר בכירים בכפוף לאישור  15%הציבור לעיריית דימונה0 בשכר של 
 משרד הפנים.

 
 תברי"ם. .2

 
 התברי"םלהלן רשימת   מר בני ביטון:

 
 תברי"ם חדשים   

 

 משרד השיכון -₪  ///,90/,/0 –שלב א'  – 2כביש מס'  –/995תב"ר 

 משרד החינוך  -₪  251,/95 –חידוש מבנה בי"ס בגין  – 9959תב"ר 

 קל"פ  -₪  ///,/95 –דשא סינטטי לגני ילדים  – 9950תב"ר 

  ₪ 1101210212:  התברי"םסה"כ סכום 

 

 סגירת תברי"ם

 שיפוץ מפת"ן  – 040תב"ר 

 שיפוץ בי"ס דקלים – 500תב"ר 

 שיפוץ גן אפרסק – 4/1תב"ר 

 טיפול בפסולת בנייה – 0//9תב"ר 

 פינוי פסולת בנייה  – 0//9תב"ר 

 סימון כבישים והתקני בטיחות – 7//9תב"ר 
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 ?התברי"םמי בעד רשימת   מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 רשימת תברי"ם מאושרת      282החלטה מס' 
 
 
 
 
 

 נאום מהמקום:
 
 
 

, בסעיף 0/90. בספר התקציב לשנת ברצוני לעלות את נושא התמיכות מר ג'קי אדרי:
חב"ד תקבל ₪,  ///,//7ש"ס תקבל תמיכה של שרשום  ,שונותתמיכות 
בסעיף  09מכובד לכל הדעות. בעמ' ₪.  ///,909ש"ח וגני שילה  ///,900

₪  ///,902חב"ד ₪  ///,790גני ילדים מופיע ש"ס מקבלת תמיכה של 
ואושר ע"י  0/90הכספים הללו ניתנו בתקציב ₪.  ///,09וגני שילה 

 המתנ"ס קיבל 0/92שנת קציב. בתקציב למועצת העיר. זה כפל ת
בשנת ₪.  ///,0,740 -עשו עדכון תקציב ל 0/92בתקציב ₪  ///,//0,5

₪  ///,9,572 -הגדלתם למתנ"ס ב₪  ///,0,147אישרנו בתקציב  0/90
? לא מאוחר להגיש ב אחת. יכול להיות שזו טעות סופרבתוך שנת תקצי

 תיקונים למשרד הפנים. 
על ₪  ///,//9,0ו בתקציב גדול, אך אתה בזבזת אדוני רה"ע התברכנ

 פרסומים.
 

 , אין כפל תקציב.0/92ועדכון תקציב  0/90מדובר בתקציב   מר בני ביטון:
 

המתנ"ס וש"ס. אני רוצה להתייחס  שונים: ג'קי, נגעת בשתי תחומים מר יהודה בצלאל:
למתנ"ס. תקציב צריך להוביל לחזון. והשנה הנהגת העיר החליטה שזו 
שנת הצעירים. תקציב המתנ"ס עלה וזאת ע"מ להקים להקת מחול, 

 ולתקצב את תנועות הנוער.
 

 מה קשור כפל תקציבי למה שאמרת עכשיו? מר ג'קי אדרי:
 

 המתנ"ס.אני מייצג רק את  מר יהודה בצלאל:
 

הנחתי את הגזבר. כבר מחר בבוקר ייתן לך  תשובות על כל השאלות  מר בני ביטון:
 שהעלית.  

 
 
 

 
__________________     ____________________ 

 שוקי קליין       בני ביטון
 מזכיר העיר-ר. מנהל כללי       ראש העיר

   


