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 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש

 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  

 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 

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

 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 המחלקה המשפטית - עו"ד יהודה ירמולובסקי  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 

 סדר היום:

 1/9/2021פרוטוקול וועדת תמיכות מיום:  .1
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 1/9/2021פרוטוקול וועדת תמיכות מיום:  .1

אשר תתקיים ביום ראשון  56הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מיוחדת מספר   בני ביטון: מר

באולם המליאה. סדר היום פרוטוקול ועדת תמיכות  18:00בשעה  5.9.2021כ"ח באלול תשפ"א, 

 . סימה בבקשה1.9.2021ה

תי הגדלות בהמשך לישיבת מועצה הקודמת, קיימנו וועדת תמיכות והתבקשו ש סימה כחלון:גב' 

תקציב לשתי קבוצות שנמצאות בליגות גבוהות ונדרשו לעדכון תקציב שהמועצה גייסה. עמותת 

מבחינת הדוחות הכספיים והתוכנית שלהם לעמותת  הכדוריד . ביקשו תוספת הכדוריד והכדורגל 

 100ליון שקל, סה"כ מיליון יוועדת התמיכות אישרה לתת חצי מבהתאם , לתת תמיכה  אין מניעה

ש"ח לאגודת הכדוריד והכדורסל. לגביי מועדון הספורט דימונה הייתה בקשה נוספת לעדכון תקציב 

ש"ח. זאת אומרת סה"כ מדובר על שני מיליון  500אלף ש"ח, עד היום אושר להם מיליון  750של 

אלף ש"ח. על פי הדוחות הכספיים אנחנו לא יכולים בשלב הזה לתת את כל התמיכה. במידה  240

, אנחנו מהרשום בדוחות  מההוצאות של אותה העמותה, אנחנו לא יכולים לתת יותר 90%נקבל ו

אלף ש"ח מהתמיכה שאישרתם ובמידה ונקבל דוחות ותקציב  285כרגע לאור הצורך נעביר רק 

עם הסברים למה נדרשת ומה הסיבה להגדלת הפעילות, נוכל  2021מתוקן ומאושר על ידם לשנת 

 בוועדת התמיכות ולאשר את יתרת התמיכה. לקיים דיון נוסף

רוב הכסף הלך להם לכיסוי גירעון לעמותה הקודמת שעברה. סימה צודקת, אלו  מר בני ביטון:

לאחר דו"ח מבוקר על ידי רואה חשבון עם תיקון תקציב שלהם בנושא ו העמותה תוציא הנהלים, 

 .החגים תתקיים וועדת התמיכות

 : יש הערות או הארות? מר בני ביטון

 1/9/2021פרוטוקול וועדת תמיכות מיום:  מי בעד 

 פה אחד.  -בעד

 תודה רבה. 

 

 

 

 

 317מס'  החלטה
 .1/9/2021פרוטוקול וועדת תמיכות מיום: את  מליאת מועצת העיר מאשרת

 
 אושר פה אחד
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 הודעה בדבר תרומה מחברת כי"ל .2

ראל העבירה תרומה הודעת בדבר תרומה מחברת כימיקלים לישראל. כימיקלים ליש  מר בני ביטון:

 אנחנו חייבים להעביר את זה כהחלטת מועצה.  ש"ח 70,000ע"ס  לעיריית דימונה

 מר בני ביטון :

 מי בעד? 

 פה אחד. -בעד

 שנה טובה. חג שמח ותודה.

 

 

 

 

 

 

 

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 318מס'  החלטה
מחברת כימיקלים לישראל לעיריית ₪  70,000ע"ס קבלת תרומה את  מליאת מועצת העיר מאשרת

  .דימונה
 

 אושר פה אחד


