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משתתפים:

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

נוכחים :

מר שוקי קליין  -ר .מנהל כללי – מכלול כללי
מר עמי ביטון  -מנהל אגף הביטחון
מר אבי היקלי  -מהנדס העיר – מכלול הנדסה
מר חיים וריצקי  -מנהל אגף שפע –מכלול תשתיות
מר אדו מנקיטה  -מנהל אגף רווחה -מכלול אוכלוסייה
מר מוטי כהן  -סגן מנהל אגף ביטחון –רס"ן מפקד היקל"ר
גב' יעל ביטון  -רכזת מתנדבים-מכלול מתנדבים
סנ"צ אבי כהן  -מפקד תחנת משטרת דימונה
מר יוני איפרגן  -מפקד תחנת מד"א דימונה

סדר יום
 .1דיווח ביניים מבצע "צוק איתן " הערכת מצב.
מר אדו מנקיטה -מכלול אוכלוסייה :ערוכים בהיערכות מיוחדת ,תורנות עובדים סוציאליים
במרכז ההפעלה ,עברנו מתורנות פיזית במוקד לתורנות כוננות בבית
לאחר מס' ימים .יש בכל מקרה כיסוי של  42שעות בתורנות ,משתתף
בתורנות מנהל תורן מרכז הפעלה .לגבי אוכלוסייה רגישה – קשישים.
עשינו ביקורי בית ויצרנו קשר טלפוני וחילקנו מזון.
בנפילה בפזורה פתחנו מת"ן הגיעו  5תושבים נפגעי חרדה וטופלו במרכז
רפואי מיראז'' .במידה והמבצע יימשך עלולה להיות שחיקה בכוח האדם.
כל הפעילויות הוחזרו לשגרה להוציא את בית אפרים.
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גב' אילנה אזולאי –אגף הרווחה נותן מענה מקיף לאנשים עם נכויות ,ביקורים ,שיחות ומתן
הסבר בהכי מוגן שיש נפתחה קייטנה רווחה בה ישתתפו  121תלמידים
בחודש אוגוסט.
חינוך  -הסתיימה הפעילות במוס"ח – קייטנות מוכנות ל-א'.
המערכת פעלה בצורה טובה מאוד,יש סיוע במזון למאיר פנים ,לבתי
קשישים.
מודה לגב' יעל ביטון על הפעילות הענפה עם המתנדבים.
מר חיים וריצקי -מכלול תשתיות :עבודה רגילה כל המחלקות עובדות ,יש צוות כוננות .42X7
מבצעים ניקיון במקלטים הפרטיים ובבתים המשותפים .
מר אבי היקלי – הוצבה מיגונית בממשית ,פעלתי בכל נושא הרישוי והתשלום בהתקנת
הצופר.
גב' יעל ביטון  -מכלול מתנדבים  :מס' גדול של מתנדבים – 41מבצעים הפגה במתנ"ס.
בתחנת תרומות דם במרכז לגיל הרך –  11מתנדבים.
קיימים צוותים למקלטים בבתים משותפים וצוות לחלוקת מנות בבתי
קשישים.
מר אשר שטרן -רפואה  :הצוות במיראז' בכוננות מלאה קיים שיתוף פעולה עם מ.ד.א
אירוע בתאריך  11.7.12הרוג  2 +פצועים קיבלו טיפול במרכז ופונו לביה"ח
סורוקה ,הנפטר הועבר ישירות למשפחה.
מר עמוס שריג -מכלול מידע לציבור :הפקת חוברת לילדים בחרדה  4111-0111חוברות
להורים במערכת החינוך .הצבנו שלטים בעיר לתמיכה בצה"ל ובממשלה.
נענים לפניות בפייסבוק .מעביר לתקשורת הארצית מידע חשוב וחיוני.
מחובר לדוברים באזור ומעבירים מידע לתקשורת.
מר שוקי קליין-מכלול מנהל כללי :מרכז ההפעלה מופעל  ,42X7העירייה עובדת במתכונת
רגילה התייצבות של .14%
מר אריאל ללוש -רמ"ט :מתקדמים בנושא השמשה של המקלטים בבתים המשותפים כולל
עבודות חשמל יישר כח על המאמץ ,יעל גייסה מתנדבים שעוזרים
בכל התחומים ,מודה לראש העיר.
מר יוני איפרגן-מד"א-בכוננות מלאה כל האמבולנסים נמצאים אצל העובדים בבתים.
תוגברנו בניידת טיפול נמרץ נוספת כולל  4אמבולנסים . 2X2
הועברו  72ערכות ע"ר לעיריית דימונה.
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מר מוטי כהן-היקל"ר :יחידת קישור לרשות מונה  7חיילים ,המשימה להיות מחוברים לרשות
במתן סיוע חיבור הצבא עם העירייה .יש פלוגת חילוץ בעיר עם כל
הציוד ,המטרה ולסייע במקרה של אירוע הרסני .יש צוות רפואי שכולל
רופא וחובשים.
אנחנו מסייעים בכל המשימות שכוללות :קייטנות בבתיה"ס ,העברת
הוראות מיגון בכל העיר ובבתי הקשישים ,סיוע לאגף הרווחה .מסייעים
באבטחת אירועים תחת כיפת השמים.
העיר מפגינה חוסן ככל שהימים מתקדמים הקריאות במוקד מתמקדות
בשוטף ,לפני כן התמקד המוקד בבעיות מיגון ,הכמויות גדולות – רצוני
להודות על התרומות זה מחמם את הלב.
מר אבי כהן-משטרת דימונה :מקלטים נפתחו ב 4.7.12-ולמחרת היה יירוט מעל דימונה.
אתמול נכנסה כיפת ברזל מבצעית נוספת לדימונה.
ראש העיר משתתף בהיערכות מצב בתחנה ,עירייה מוכנה מתפקדת
עפ"י הנוהליים.
בשבת חוויה לא נעימה באזור שנפגע לא שייך לדימונה (נווה מדבר).
למרות זאת העירייה פעלה בכל התחומים לטיפול באירוע.
מטפלים בפצועים ומפנים לסורוקה ,העירייה סייעה בצורה טובה מאוד.
מודה לראש העיר על הניהול והאחריות בניהול החרום בעיר.
לציין כי העירייה עובדת בצורה משומנת.

מר בני ביטון – ראש העיר :התייעצתי וקבלתי החלטה לפתוח מקלטים לפני פיקוד העורף.
המקלטים הציבוריים מטופלים בצורה טובה  ,קבלתי החלטה לטפל
במקלטים המשותפים שהינם בהגדרה מקלטים פרטיים על כל המשמעות.
הישמשנו  51%מהמקלטים בבניינים המשותפים ,מנכ"ל עמידר מתחייב
להשמיש את נושא החשמל והעירייה תקבל אחריות זמנית ותעביר בצורה
מבוקרת.
קרן ידידות הקצו  111.111לשיפוץ המקלטים  51.111הועברו לרווחה.
מציין את תרומתו ועזרתו של השר מאיר כהן ושיתוף הפעולה.
ביקרתי אצל הפצועים בבתי החולים בדרום.
מודה למנכ"ל מ.ד.א על התגבור במתן נוסף של פרמדיקים ומיגוניות.
ארבע מיגוניות נוספות יגיעו בהמשך לעיר השיקול בהצבה הינו מקצועי.
משבח את אגף הרווחה על ההתגייסות .מערכת החינוך פעלה בצורה
טובה מאוד ,מודה לשר החינוך על הסיוע בפתיחת הקייטנות.
מציין את שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון.
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.
מודה לכל התורמים לפעילות ההפגה לילדי דימונה ,.מציין את אלי סיגרון על
המעורבות והסיוע העידוד והגיבוי כולל תרומה משפחתית לטובת החיילים.
מציין את המגה ,מחסני השוק על התרומות לחיילים ,מודה לכל ועדת
המל"ח על שיתוף הפעולה והתפקוד במהלך כל הימים.
ההנהגה הקודמת הכינה את המערכת כראוי וזו התוצאה של המערכת
המשומנת .הצגנו את דימונה בצורה טובה.
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מר אלי סגרון :אף אחד מאיתנו לא חשב או ציפה שהמלחמה תגיע לממדים אלו ותגיע גם
לדימונה כתושב דימונה לא כחבר מועצה רוצה להודות לכולם במיוחד לעובדי
הרשות על התפקוד והערכות של כל המערכות ,מעלה על נס את תפקוד
מחלקת הביטחון בפתיחת המקלטים המשותפים וההתמודדות מול האזרחים
שהשתלטו על מקלטים  ,בנחישיות בוצעה הפתיחה  ,יש לתת את הדעת
ולכתוב נוהל רשותי לפתיחת מקלטים משותפים ולשתף גם את האזרחים
בנוהל .ברצוני להודות לראש העיר על הפעילות לבניית בית ספר חדש במקום
בן עטר בזמן הקרוב ביותר .אזור התעשייה גדל ומקלט אחד אינו מספיק לכל
האזור .מודה לכולם על הניהול המופתי של המערכה בדימונה.
מר ארמונד לנקרי :יש המון מה להגיד אבל במהלך מלחמה יש להתנהל בצורה אחרת ,
שמחתי לשמוע שמתחושת הבטן קיבלת החלטה לפתוח את המקלטים
בקושי  15%מהמקלטים היו תקניים .
מר בני ביטון :

יש לך טעות מדובר במקלטים המשותפים הפרטיים ,לא הציבוריים שכולם
היו מוכנים.

מר ארמונד לנקרי :מצב זה לא יעלה על הדעת ציבורי פרטי זה לא משנה  ,יש מקלטים
שמוחזקים על ידי מוסדות שונים והיו סגורים לתושבים אין לאן ללכת,
המצב של המקלטים גרוע צריך לטפל בכל המקלטים  ,לא צריך לחכות
דקה לגייס את כולם לשם טיפול במקלטים מדובר בנפשנו  ,במצב חרום
לא מעניין ציבורי או פרטי .בדימונה בנושא המקלטים המצב אינו ורוד.
תפקיד ראש העיר הוא לוודא שאכן המקלטים כולם יהיו שמישים וזה לא
משנה שגם ראשי העיר בעבר לא טיפלו בנושא  ,לעניין פרסום הייתי
רוצה לראות שלטי חוצות של תמיכה בצבא ובממשלה .במקרה חרום
נותנים עדיפות לנושאים החשובים ביותר.
מר ניסים חמו:

רוצה ליידע את כולם לגבי ההשתתפות של כולל חב"ד במתן סלי מזון,
מציע להביא לידיעת האזרחים כמו בבחירות שכל אחד מקבל הודעה היכן
הוא מצביע ,יקבל אחת לשנה לאיזה מקלט הוא שייך בהתאם למקום
מגוריו .ולצרף את הכתוב בע"ה לכל השלטים.

מר עופר טלקר :טוב שהעיר בעת הזאת נמצאת בידי מקצועניים שיודעים לעשות את
העבודה  ,בנושא המקלטים צריך להפיק לקחים מיד אחרי סיום המלחמה ,
ולא לשכוח את הנושא  ,לא צריך להיות מצב כזה שגם מקלטים משותפים
לא יהיו שמישים.
גב' אילנה אזולאי :היו צריכים לתת את הדעת בעבר על נושא המקלטים המשותפים חלקם
היה מלא בציוד והיה צורך למיין את כל הציוד ולפנותו  ,צריך לפרגן בגדול
והייתה עבודה חסרת תקדים בהכשרת מקלטים משותפים ,יש לדאוג
שתהיה המשכיות לעבודה בפינוי במקלטים  ,יש לערב את התושבים
בתחזוקה ואחריות  ,ולעשות תחרות נושאת פרסים לתחזוקת המקלטים.
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גב' מרינט וקנין :אני מוחה על ההתייחסות לגבי טיפול בנושא המקלטים העבר ,בתקופתו
של מאיר כהן נלחמנו על נושא המקלטים בישיבות יחד עם פיקוד העורף
בהשתתפות חלק מהיושבים כאן ,יש בעיה נעשתה עבודה ויש להמשיך .
הפתרון הוא אכיפה.
מר עמי ביטון :לגבי מקלטים משותפים ניתנו אלפי התראות וקנסות אלא שבחלק גדול
ממבנים אלו גרים קשישים שאינם מסוגלים לשלם ברירת משפט של ₪ 741
לדייר ,איני יכול לקנוס קשיש שמקבל  ₪ 1,411לקיום לקחת לו  ₪ 741יש
כאן בעיה מורכבת  ,בשבועיים האחרונים פרצנו יותר מ 111 -מקלטים בבתים
משותפים שהיו נעולים.
מר בני ביטון :יש לי החלטה ברורה אני אסיים את הטיפול במקלטים  ,נדאג לפיקוח ואכיפה .
רעיון מצוין לערוך תחרות נושא פרסים למקלטים.

 .4תבר"ים :
מר בני ביטון להלן:
תב"ר מס'  – 215ריהוט לביה"ס נועם חיים ע"ס  - ₪ 71,444מפעל הפיס
מי בעד?

בעד -פה אחד

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

------------------------------בני ביטון
ראש העיר

------------------------------שוקי קליין
ר.מנהל כללי/מזכיר
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