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 י"ט/טבת/תשע"ו          

          51/11/1/13 

 

 

 פ ר ט י כ ל    

 

 שהתקיימה ביום רביעי, יח' בטבת תשע"ו,  57פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. 11/1/13//5

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  

 סגן ראש העיר -  אריאל ללושמר   

 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 ר חבר מועצת העי -  מר ז'קי אדרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 

 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וירצקי  

 מנהל אגף הגבייה -  מר ז'אקי אסרף  

 מנהל אגף ב.מ.פ -  מר עמי ביטון  

 מנהל אגף תרבות ואירועים -  מר מאיר חזן  

 מנהל לשכת רה"ע ויח"צ  -  מר עמוס שריג  

 מנהל קרן לפיתוח דימונה -  מר אשר שטרן  

 הנהלת חשבונות -  גב ' נאווה ביטון  

 הנהלת חשבונות -  וןגב' איריס ביט  

 רכזת ועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 תוספת לסדר היום:

 של חבר מועצת העיר -סכנה בריאותית בארגז החול למשחקים בגני הילדים .1

 נמצאת כאן באולם אימא לילדים,  שבדקה וחקרה את נושא ארגזי  ערב טוב  מר גקי אדרי:

  מה יש לה להגיד בעניין מבקש לשמוע החול בגני הילדים, ברשותך רה"ע   

 התוספת לסדר היום, ארגזי חול למשחקים בחצר גני הילדים.   
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 לה לדבר. שרפנחרוג ממנהגינו ונא מר בני ביטון:

 

אימא לילדים ואני רוצה להקריא בפניכם את בדיקתי בנושא  ענבלשלום לכולם, שמי 

מלוכלך כן  האם לאהוב או לא לאהוב! חולות בגנים. חולות בגני הילדים.

שחולות הן  /0 -ברורה לי האג'נדה של שנות ה זה לא העניין! או לא?

גורם התפתחות חשוב. גם אני כמחנכת לגיל הרך למדתי את התחום 

על כל פניו וקיימות חלופות מצוינות. שאלות אחרות עלינו לשאול. האם 

רד שידוע שלא. הנחיות מ העניין תברואתי? ברור שלא בריאותי?

חול שאמורים  הן לגבי ארגז חול אחד תמים ולא חצר שלמה. הבריאות

להחליפו פעמיים בשנה, חול שעטוף בברזנט בזמן שהילדים אינם 

אז למה בגנים אשר תחת פיקוח קיימת התמדה מרבית  מבלים בחצר.

בגדים עם ריח ו ,ביתי היקרה חזרה מהגן? ואילו בגני עירייה קיים הפקר

הריח, הסכנה, והחיידקים  .את חתוליםכן צו ,צואת חתוליםמלאים ב

האם כך אמורה להתנהג עיר בשיא התפתחותה,  חבילת הכל כלול!!

שמתפארת )ובצדק( בפרויקט בנייה ירוקה מכמה מהערים הבודדות 

כל יום הוא סכנה ממשית  בארץ תשאיר כך גן עם חצר זחוחה ורעועה?.

הגנים  ערים מרכזיות כבר הוציאו את חולות עליכם להבין זאת.

 /0 -עד מתי נמשיך להיתקע בשנות ה ובמקומם עברו למשטחי גומי.

של המאה הקודמת? עד מתי נבין שהתפתחות הילדים שלנו אינה 

 טמונה בחול!!!

על פי החוק של משרד הבריאות, צריך להחליף את החול בארגז החול מר ג'קי אדרי: 

 פעמיים בשנה ובכל סיום היום בגן לכסות את ארגז החול.

עם . קיים מס' קטן של גני ילדים ראויהענבל, הצגת את הדברים בצורה  גב' אילנה אזולאי:

 . הגנים הללו נכנסו לעדיפות גבוהה.ארגזי החול

ענבל, כל מילה שלך הייתה בסלע. אני מקדם תוכנית רב שנתית בכל נושא גני  מר בני ביטון:

את חידשת לי שדשא ₪. מיליון  1 -הילדים. תקצבתי את גני הילדים בשנה הקרובה בכ

סינטטי לא בריא. עיריית דימונה הוציאה מכרז לדשא סינטטי או משטח גומי, אבקש שיעדיפו 

 את המשטח גומי על דשא סינטטי.

 סדר היום: 

 גיל הרך לקרן לפיתוח דימונהלהעברת ניהול המרכז  .1
 

 ימונה?מי בעד העברת ניהול המרכז הגיל הרך לקרן לפיתוח ד מר בני ביטון:
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 פה אחד –בעד 

 
מאשרים העברת ניהול המרכז הגיל הרך לקרן לפיתוח  - 814החלטה מס' 

 דימונה.

 

 העברת ניהול מרכז הצעירים לקרן לפיתוח דימונה. .1

 

 מי בעד העברת ניהול מרכז הצעירים לקרן לפיתוח דימונה? מר בני ביטון:

 

 פה אחד –בעד 

 

מרכז הצעירים לקרן לפיתוח  מאשרים העברת ניהול - 815החלטה מס' 

 דימונה.

 

 חידוש מינויו של מר יהושע קליין, מזכיר העירייה וראש מינהל כללי, לכהונה נוספת .5

 כחבר דירקטוריון מטעמה בתאגיד המים והביוב מעיינות הדרום בע"מ?

 

 ( סעיף הנדוןדיון במהאולם בקליין יצא  יהושעמר). 

 

 של מר יהושע קליין, מזכיר העירייה וראשמי בעד חידוש מינויו  מר בני ביטון:

 מינהל כללי, לכהונה נוספת כחבר דירקטוריון מטעמה בתאגיד המים  

 והביוב מעיינות הדרום בע"מ?  

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים חידוש מינויו של מר יהושע קליין, מזכיר  - 816החלטה מס' 

 מינהל כללי, לכהונה נוספת כחבר  העירייה וראש     

 המים והביוב מעיינות הדרום  דירקטוריון מטעמה בתאגיד     

 בע"מ.     

 

 עדכון האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר אריאל ללוש כממונה על המנהל הכללי .4

 ) מוחרגים, תרבות ומזכירות העירייה(.

 

 מי בעד עדכון האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר אריאל ללוש  מר בני ביטון:

 מנהל הכללי ) מוחרגים, תרבות ומזכירות העירייה(?כממונה על ה  

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאשרים עדכון האצלת סמכויות לסגן ראש העיר מר  - 817 החלטה מס'

 ללוש כממונה על המנהל הכללי ) מוחרגים, תרבות אריאל     

 העירייה(. ומזכירות    

 

 .17/11/1/13 :פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .3



 
4 

 

 ?17/11/1/13מי בעד פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  מר בני ביטון:

 

 פה אחד –בעד 

 

 .1728121/85מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  - 811החלטה מס' 

 

 .תברי"ם .6

 .התברי"םלהלן  מר בני ביטון:

 

 תב"רים חדשים

 

 משרד השיכון. – ///,1,699 –מקווה טהרה בשכונת ממשית  – 1/40תב"ר 

 

 משרד השיכון– ///,/1,07 –בשכונת ממשית  1כנסת בית  – 1/49תב"ר 

 

 תחבורה -₪  155,/4/,1 –הסדרי תנועה רח' המלאכה  – /1/3תב"ר 

 קל"פ -₪  116,695                                                             

 הגדלת תב"רים

 משרד השיכון. -₪  1,473,196 –בריכת שחיה  – 5/1תב"ר 

 

 קק"ל. -₪  ///,//6 –גוריון -אגם בן – /55תב"ר 

 

 מפעל הפיס -₪  013,511 –אולם ספורט נועם חיים  – 463תב"ר 

 

 מפעל הפיס -₪  ///,/13 –שדרוג בית יד לבנים  – 1/19תב"ר 

 

 משרד החינוך -₪  790,199 –בניית כיתות גן שלהבת הדרום  – 1/46תב"ר 

 

 ביטול ואיחוד עם -₪  790,199 –בניית כיתות גן שלהבת הדרום  – 1/47תב"ר 

                     1/46. 

 

 ?התברי"םמר בני ביטון: מי בעד אישור 

 

 פה אחד –בעד 

 

 מאושרת. תברי"םרשימת  - 818 החלטה מס'

 

_________________    __________________ 

 קליין שוקי      בני ביטון

 מנהל כללי  ר.      ראש העיר

 העירמזכיר        


