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 45מן המניין מס' שלא  פרוטוקול מליאה

 אולם המליאה / 18:00 בשעה 2021בפברואר  08 בשבט תשפ"א,כ"ו  שנייום מ
 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי

 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרויה   

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצה -  מר עודד הרוש

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה - מר יהודה בצלאל  

   

  

 

 מזכיר העיר ,ר. מנהל כללי -  מר שוקי קליין משתתפים:

 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  

 המחלקה המשפטית - עו"ד יהודה ירמולובסקי  

 מנמ"רמחשוב ,מנהלת אגף  -  גב' מרים כהן  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 

 על סדר היום:

 2 ..................................................................................................................................... [ פתיחה0]

 2 ................................................................................................... [ אישור פרוטוקול ועדת תמיכות1]

 2 ....................................................................................................................................[ תב"רים2]
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 פתיחה [0]

קיבלתי החלטה שלא לעשות את ההצבעה באישור ערב טוב לכולם,  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

ביום  םשתתקיי 45מיוחדת מס' העיר טלפוני, אלא בנוכחות כולם. הנכם מוזמנים לישיבת מועצת 

  .18:00, בשעה 08/02/2021בשבט תשפ"א  "ושני כ

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות[ 1]

לא לחלק תמיכה בכלל, ששמבחינתי אם היה אפשר  לכםאני רוצה להגיד  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

אני  הייתי עושה את זה.את הכספים האלו בבסיס התקציב של עיריית דימונה,  להכניסאלא 

לנתב כמעט את כל מתן הכספים  שנים מאז שאני מכהן כראש עיריית דימונה 7-השתדלתי, כבר כ

". מבחינתי שהכל יהיה בבסיס  "תמיכותשפעם היה תחת  , גם לצעירים, גם למתנ"סלבסיס התקציב

, לתאגידיעברו  גופי הספורט והנופששכלל  למנכל תאגיד ספורט ונופשהתקציב. אנחנו הוצאנו מכרז 

מכבי דימונה". "-אבל יש שתי עמותות שלא יעברו לרשות הספורט העירונית אלו "מ.ס. דימונה" ו

. העמותות שציינתי לא לתאגיד הספורט והנופשהקבוצות של הצעירים, הילדים וכולי יעברו  שאר

 יש שאלות או הערות ? .התאגידיכולים על פי חוק להיות תחת 

 תודה רבה. .מי בעד? פה אחד 

 

 תב"רים[ 2]

  תב"רים: מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 תב"רים חדשים 

 משרד החינוך  -₪  221,596 –שיפוץ בי"ס שלהבת הדרום )בנות(  –1582תב"ר  

 משרד החינוך  -₪   100,065 –שיפוץ בי"ס ניצני הנגב   – 1583תב"ר 

 ₪  250,000 –משרד הפנים  -₪  325,000 -הקמת מרכז הפעלה   –1584תב"ר 

 ₪  75,000 –קל"פ                                                                                             

 קל"פ  -₪  400,000 –מעגל תנועה ברחוב גולדה מאיר  – 1585תב"ר 

 סגירת תב"רים

 ציוד וריהוט בי"ס צבר  –1383תב"ר 

 

 ברכה,ב
________________ ________________ 

 שוקי קליין
 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון
 ראש העיר

 

 256 מס' החלטה
 04/02/2021פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
 

 257מס'  החלטה
 שהוצגו במליאה כדלהלן: מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים

 תב"רים חדשים 
 משרד החינוך  -₪  221,596 –יפוץ בי"ס שלהבת הדרום )בנות( ש –1582תב"ר  
 משרד החינוך  -₪   100,065 –יפוץ בי"ס ניצני הנגב  ש – 1583תב"ר 
 ₪  250,000 –משרד הפנים  -₪  325,000 -קמת מרכז הפעלה  ה –1584תב"ר 

 ₪  75,000 –ל"פ ק                                                                                            
 קל"פ  -₪  400,000 –עגל תנועה ברחוב גולדה מאיר מ – 1585תב"ר 

 סגירת תב"רים
 בר צציוד וריהוט בי"ס  –1383תב"ר 

 פה אחדאושר 
 משתתף בהצבעה מפאת ניגוד ענייניםצרויה אינו יחיאל 

 


