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 ד"תשע תמוז ו"כ          
 4102 יולי 42          

 
 

 מיוחדת שלא מן המניין 02 'פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס
 4102ליולי  42יום רביעי 

 
 
 

 ראש העיר  -   מר בני ביטון משתתפים:
 מ"מ ראש העיר  - גב' אילנה אזולאי               
 סגן ראש העיר  -   מר אריאל ללוש               
 סגן ראש העיר  - מר יחיאל צרוייה               
 מועצה חבר  -  סיגרון אלי מר               
 חבר מועצה  -  מר עופר טלקר               
 מועצה חבר  -  חמו ניסים מר               
 חבר מועצה  -מר יוסי פרץ                       
 מועצה חבר  -  לנקרי ארמון מר               
 מועצה חברת  -  וקנין מרינט' גב               
 מועצה חבר -אוטמזגין יוסי מר               
 חבר מועצה  -      מר ז'קי אדרי               

 
 מכלול  כללי – ר. מנהל כללי  - מר שוקי קליין :  נוכחים

 הביטחוןמנהל אגף   -     מר עמי ביטון          
 מכלול הנדסה –מהנדס העיר  - מר אבי היקלי                       
 מכלול תשתיות–מנהל אגף שפע  - מר חיים וריצקי                       
 מכלול אוכלוסייה -מנהל אגף רווחה - מר אדו מנקיטה                       
 רס"ן מפקד היקל"ר–נהל אגף ביטחון סגן מ -      מר מוטי כהן                       

 מכלול מתנדבים-רכזת מתנדבים -     יעל ביטון 'גב                       
 מפקד תחנת משטרת דימונה -    סנ"צ אבי כהן                       
 מפקד תחנת מד"א דימונה - מר יוני איפרגן                        

 
 
 
 

 סדר יום
 

 .הערכת מצב מבצע "צוק איתן "דיווח ביניים  .1
 

 םסוציאלייתורנות עובדים , ערוכים בהיערכות מיוחדת: המכלול אוכלוסיי -מר אדו מנקיטה 
 פיזית במוקד לתורנות כוננות בבית עברנו מתורנות , במרכז ההפעלה   
 משתתףשעות בתורנות , 42לאחר מס' ימים .יש בכל מקרה כיסוי של    
 קשישים. –רגישה   הלגבי אוכלוסיי .הפעלהתורן מרכז  בתורנות מנהל   
 חילקנו מזון.ועשינו ביקורי בית ויצרנו קשר טלפוני    

 תושבים נפגעי חרדה וטופלו במרכז 5בנפילה בפזורה פתחנו מת"ן הגיעו                          
 אדם.הח ויימשך עלולה להיות שחיקה בכ והמבצעבמידה  '.'זאמיררפואי     

 כל הפעילויות הוחזרו לשגרה להוציא את בית אפרים.                   
 
 
 

http://www.dimona.muni.il/Pages/default.aspx
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 מענה מקיף לאנשים עם נכויות, ביקורים, שיחות ומתןנותן רווחה אגף ה–אילנה אזולאי  'גב
 תלמידים 121קייטנה רווחה בה ישתתפו  ההסבר בהכי מוגן שיש נפתח     
 בחודש אוגוסט.     

 א'.-קייטנות מוכנות ל –הסתיימה הפעילות במוס"ח  - חינוך                            
 יש סיוע במזון למאיר פנים, לבתיהמערכת פעלה בצורה טובה מאוד,                                     

   .קשישים      
 על הפעילות הענפה עם המתנדבים. ביטון יעללגב' מודה                                      

 
 

 .7X42עבודה רגילה כל המחלקות עובדות, יש צוות כוננות מכלול תשתיות : -מר חיים וריצקי

 .בבתים המשותפים ובמקלטים הפרטיים  ןניקיו מבצעים                                  
 
 

 הרישוי והתשלום בהתקנת, פעלתי בכל נושא בממשית גוניתיהוצבה מ –מר אבי היקלי 
 הצופר.             

 
 

 הפגה במתנ"ס. מבצעים– 41מס' גדול של מתנדבים :  מכלול מתנדבים - יעל ביטון 'גב
 מתנדבים. 11 –תחנת תרומות דם במרכז לגיל הרך ב                    
 מנות בבתי לחלוקתצוות ו למקלטים בבתים משותפים יםוותצ םקיימי                                

 קשישים.           
 
 

 שיתוף פעולה עם מ.ד.אקיים בכוננות מלאה  ז'אמיר: הצוות ברפואה  -ןרמר אשר שט
  פצועים קיבלו טיפול במרכז ופונו לביה"ח  2הרוג +  11.7.12אירוע בתאריך                                  
 הנפטר הועבר ישירות למשפחה., וקהסור                                 

 
 

 חוברות 4111-0111הפקת חוברת לילדים בחרדה : מכלול מידע לציבור -מר עמוס שריג
 הצבנו שלטים בעיר לתמיכה בצה"ל ובממשלה. להורים במערכת החינוך.            

 וחיוני. מעביר לתקשורת הארצית מידע חשוב נענים לפניות בפייסבוק.                      
 ומעבירים מידע לתקשורת. באזורמחובר לדוברים                                  

 
 

 , העירייה עובדת במתכונת7X42ההפעלה מופעל  מרכז: מכלול מנהל כללי-מר שוקי קליין

 .14%רגילה התייצבות של           
 
 

 כוללבבתים המשותפים  המקלטיםהשמשה של מתקדמים בנושא  רמ"ט: -אל ללושימר אר
 שעוזריםיעל גייסה מתנדבים ,יישר כח על המאמץ  חשמלעבודות                                  
 מודה לראש העיר.בכל התחומים,             

 
 

 אצל העובדים בבתים. נמצאים  בכוננות מלאה כל האמבולנסים-מד"א-מר יוני איפרגן
 . 2X2אמבולנסים  4 ל בניידת טיפול נמרץ נוספת כולתוגברנו                                         

 ערכות ע"ר לעיריית דימונה. 72הועברו                                         
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 המשימה להיות מחוברים לרשות, חיילים 7יחידת קישור לרשות מונה  :רל"קהי-מוטי כהןמר 
 בעיר עם כל ץיש פלוגת חילו חיבור הצבא עם העירייה.במתן סיוע          
 יש צוות רפואי שכולל .ניהרס עאירו המטרה ולסייע במקרה של  ,הציוד         
 רופא וחובשים.         

 העברת, קייטנות בבתיה"ס אנחנו מסייעים בכל המשימות שכוללות:                                
 מסייעים סיוע לאגף הרווחה., ראות מיגון בכל העיר ובבתי הקשישיםהו                    
 .כיפת השמיםבאבטחת אירועים תחת                     

 ים הקריאות במוקד מתמקדותמה חוסן ככל שהימים מתקדנהעיר מפגי                          
 רצוני –הכמויות גדולות בבעיות מיגון,  מוקדההתמקד כן  לפני ,ףטבשו         
 הלב.מחמם את  זהעל התרומות ודות הל         
 
 

 ולמחרת היה יירוט מעל דימונה. 4.7.12-מקלטים נפתחו ב: ת דימונהמשטר-מר אבי כהן
 אתמול נכנסה כיפת ברזל מבצעית נוספת לדימונה.                                        

                                               עירייה מוכנה מתפקדת , ראש העיר משתתף בהיערכות מצב בתחנה                                        
 .םהנוהלייעפ"י                                         
 )נווה מדבר(. בשבת חוויה לא נעימה באזור שנפגע לא שייך לדימונה                                        
 למרות זאת העירייה פעלה בכל התחומים לטיפול באירוע.                                        
 העירייה סייעה בצורה טובה מאוד., מטפלים בפצועים ומפנים לסורוקה                                        
 העיר על הניהול והאחריות בניהול החרום בעיר.מודה לראש                                         
 עירייה עובדת בצורה משומנת.לציין כי ה                                        

 
 

                                        
 .לפני פיקוד העורף וקבלתי החלטה לפתוח מקלטים תיהתייעצ ראש העיר: –מר בני ביטון 

     המקלטים הציבוריים מטופלים בצורה טובה , קבלתי החלטה לטפל                                    
 .שהינם בהגדרה מקלטים פרטיים על כל המשמעות במקלטים המשותפים                                   

        משותפים, מנכ"ל עמידר מתחייב מהמקלטים בבניינים ה 51%שמשנו יה                                   
                           להשמיש את נושא החשמל והעירייה תקבל אחריות זמנית ותעביר בצורה                                    
 מבוקרת.                                   

 הועברו לרווחה. 51.111לשיפוץ המקלטים  111.111קרן ידידות הקצו                                    
 השר מאיר כהן ושיתוף הפעולה.תרומתו ועזרתו של  מציין את                                    
 ביקרתי אצל הפצועים בבתי החולים בדרום.                                   
 .גוניותיומפרמדיקים של במתן נוסף  התגבורא על מודה למנכ"ל מ.ד.                                   

 מקצועי. הינונוספות יגיעו בהמשך לעיר השיקול בהצבה  גוניותימארבע                                     
 ערכת החינוך פעלה בצורה מ שבח את אגף הרווחה על  ההתגייסות.מ                                   
 מודה לשר החינוך על הסיוע בפתיחת הקייטנות., טובה מאוד                                   
 .ןהביטחומציין את שיתוף הפעולה עם גורמי                                    
 אני ממשיך לתת גיבוי לצה"ל לממשלה על ההתנהלות במבצע.                                   

       העברתי למנכ"ל משרד ראש הממשלה תקציב לכל ההתנהלות בשע"ח                                   
 כולל החזרה לכשרות של מקלטים.                                  
  ציין את אלי סיגרון על מ ,מודה לכל התורמים לפעילות ההפגה לילדי דימונה.                                  
 המעורבות והסיוע העידוד והגיבוי כולל תרומה משפחתית לטובת החיילים.                                  
  מודה לכל ועדת חיילים, מציין את המגה, מחסני השוק על התרומות ל                                  
 במהלך כל הימים. פקודוהתעל שיתוף הפעולה המל"ח                                   
  וזו התוצאה של המערכת  ההנהגה הקודמת הכינה את המערכת כראוי                                  
 הצגנו את דימונה בצורה טובה. המשומנת.                                  
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 ותגיע גם תנו לא חשב או ציפה שהמלחמה תגיע לממדים אלויאף אחד מא מר אלי סגרון:

 כתושב דימונה לא כחבר מועצה רוצה להודות לכולם במיוחד לעובדי לדימונה          
 מעלה על נס את תפקודהרשות על התפקוד והערכות של כל המערכות,                     
 המשותפים וההתמודדות מול האזרחים המקלטים בפתיחת מחלקת הביטחון                     
 הפתיחה , יש לתת את הדעת השיות  בוצעיעל מקלטים , בנח שהשתלטו                    
 משותפים ולשתף גם את האזרחיםהל רשותי לפתיחת מקלטים ולכתוב נו                    
 בנוהל. ברצוני להודות לראש העיר על הפעילות לבניית בית ספר חדש במקום          
 ק לכליגדל ומקלט אחד אינו מספ ההתעשייבזמן הקרוב ביותר .אזור  בן עטר                    
 האזור. מודה לכולם על הניהול המופתי של המערכה בדימונה.                    

 
 

 יש להתנהל בצורה אחרת , מלחמה הלךמר ארמונד לנקרי: יש המון מה להגיד אבל במ
 פתוח את המקלטיםהחלטה ל קיבלתתחושת הבטן לשמוע שמשמחתי                           
 .ים ימהמקלטים היו תקנ 15% בקושי  

 
 

 לא הציבוריים שכולם,יש לך טעות מדובר במקלטים המשותפים הפרטיים  מר בני ביטון : 
 .מוכנים היו   

 
 

 מצב זה לא יעלה על הדעת ציבורי פרטי זה לא משנה , יש מקלטים מר ארמונד לנקרי: 
 ,שמוחזקים על ידי מוסדות שונים והיו סגורים לתושבים אין לאן ללכת      
 ותכהמצב של המקלטים גרוע צריך לטפל בכל המקלטים , לא צריך לח      
 במקלטים מדובר בנפשנו , במצב חרום טיפולדקה לגייס את כולם לשם                  
 י. בדימונה בנושא המקלטים המצב אינו ורוד.לא מעניין ציבורי או פרט                           
 תפקיד ראש העיר הוא לוודא שאכן המקלטים כולם יהיו שמישים וזה לא      

 פרסום הייתי ןמשנה שגם ראשי העיר בעבר לא טיפלו בנושא , לעניי                           
 חרוםלראות שלטי חוצות של תמיכה בצבא ובממשלה .במקרה  רוצה      
 דיפות לנושאים החשובים ביותר.ענותנים       

 
 

 במתן סלי מזון, דרוצה ליידע את כולם לגבי ההשתתפות של כולל חב" : ניסים חמומר 
 היכן הת שכל אחד מקבל הודעולידיעת האזרחים כמו בבחירמציע להביא    
 יקבל אחת לשנה לאיזה מקלט הוא שייך בהתאם למקום,הוא מצביע    
 רף את הכתוב בע"ה לכל השלטים.צוריו. ולמג   

 
 

 עופר טלקר: טוב שהעיר בעת הזאת נמצאת בידי מקצועניים שיודעים לעשות אתמר 
 העבודה , בנושא המקלטים צריך להפיק לקחים  מיד אחרי סיום המלחמה ,            
 תפיםלהיות מצב כזה שגם מקלטים משו ולא לשכוח את הנושא , לא צריך            
 יהיו שמישים. לא            

 
 

 כים לתת את הדעת בעבר על נושא המקלטים המשותפים חלקםיהיו צר אילנה אזולאי: גב' 
 , צריך לפרגן בגדול והיה מלא בציוד והיה צורך למיין את כל הציוד ולפנות     
 תקדים בהכשרת מקלטים משותפים, יש לדאוג והייתה עבודה חסרת     
 לערב את התושביםשתהיה המשכיות לעבודה בפינוי במקלטים , יש       
 ואחריות , ולעשות תחרות נושאת פרסים לתחזוקת המקלטים. הבתחזוק               
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 , בתקופתולגבי טיפול  בנושא המקלטים העבר תאני מוחה על ההתייחסו מרינט וקנין: גב' 
 ם בישיבות יחד עם פיקוד העורףכהן נלחמנו על נושא המקלטישל מאיר    
 בהשתתפות חלק מהיושבים כאן ,יש בעיה נעשתה עבודה ויש להמשיך .   
 הפתרון הוא אכיפה.             

 
 

 נסות אלא שבחלק גדולקעמי ביטון: לגבי מקלטים משותפים ניתנו אלפי התראות ומר 
 ₪ 741רת משפט של ריגרים קשישים שאינם מסוגלים לשלם בממבנים אלו 
 יש  ₪ 741לקחת לו לקיום   ₪ 1,411קשיש שמקבל לקנוס יכול לדייר, איני 

 מקלטים בבתים 111 -פרצנו יותר מ האחרונים, בשבועיים  בעיה מורכבת כאן
 משותפים שהיו נעולים.

 
 

 . בני ביטון: יש לי החלטה ברורה אני אסיים את הטיפול במקלטים , נדאג לפיקוח ואכיפהמר 
 לערוך תחרות נושא פרסים למקלטים. מצויןן ורעי       

 
 

 תבר"ים : .4
 

 מר בני ביטון  להלן:
 

 מפעל הפיס - ₪ 71,444הוט לביה"ס נועם חיים ע"ס יר – 215תב"ר מס' 
 

 פה אחד -מי בעד?     בעד
 
 

  ₪ 282494 ס"ע חיים נועם ס"לביה הוטיר 214מאשרים תב"ר   -  32 החלטה מס'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  


