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 ח"תשע/כסלו'/ד          
          11/22/1/22 

 
 

 פ  ר  ט  י  כ  ל    
 
 

 שהתקיימה ביום שלישי ג' בכסלו תשע"ח,  86פרטיכל ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 
 באולם מליאת מועצת העיר., //:10בשעה: , 1111111/12

 
 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר - לאלמר יהודה בצ  
 חבר מועצת העיר -  מר ג'קי אדרי  
 חבר מועצת העיר -  לנקרי מר ארמונד  
 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  
 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים ורצקי  
 סגן מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  
 מנהל אגף תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  
 דובר העירייה -  מר עמוס שריג  
 מנכ"ל קפ"ד -  מר אבי היקלי  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 רו"ח הקפ"ד -  מר שמוליק גבע  
 מנהל המתנ"ס -  עו"ד נועם כהן  
 מנהלת מכרזים וועדות העירייה. -  גב' יפה עזריה   
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 תוספת לסדר היום

 

נפשות, במצוקה חמורה.  22של חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי בנושא: משפחה בת  .1
 המשפחה מתגוררת בדירת עמידר הרוסה ולא ראויה למגורים.

 
 אנו נתחיל בהצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר מר ג'קי אדרי. מר בני ביטון:

נפשות, במצוקה חמורה. המשפחה מתגוררת  11בנושא: משפחה בת 
 בדירת עמידר הרוסה ולא ראויה למגורים.

 
הורים, שחיים בתת תנאים, הבית הרוס  1 ילדים + 0קיימת משפחה בת  מר ג'קי אדרי:

וללא ריהוט, קיים מחסור במוצרי חשמל, אוכל, ביגוד יום יומי ולחורף. 
אף אחד מאגף הרווחה לא הגיע לבית המשפחה.  אדוני מנהל אגף 
החינוך לידיעתך, במשפחה הזאת יש ילד עם צרכים מיוחדים שלא מגיע 

ש כסף שתדאג לאלתר לתת לביה"ס ולא מקבל טיפול ראוי. לעירייה י
מעובדי ים המלח ₪  ///./0להם סל של מוצרים.  ארמון לנקרי גייס 

לטובת המשפחה. יוסי אוטמזגין גייס את קק"ל לשפץ את הבית. הגעתי 
לבית והזדעזעתי, אני רואה  תינוקת על הרצפה,  בית מתפרק.  יש לנו 

אדוני רה"ע,  חובה מוסרית כנבחרי ציבור אנו מחויבים כלפי המשפחה. 
 אני מבקש ממך להעמיד סל של מוצרים  ולדאוג למשפחה.

    
 

 מבחינתי, הנושא כבר מחר יטופל.  מר מקס פרץ:
  

 
בעניין המשפחה, שוחחתי עם מנכ"ל עמידר מר קפלן, הוא הבטיח לי  מר בני ביטון:

שעמידר  ישפצו את הבית.  כל סיוע וכל שקל אנו נעמיד לטובת 
 המשפחה.

 
 שעות, מנהל אגף החינוך ומנהל אגף הרווחה יתנו לי  86אני מבקש שתוך   י ביטון:מר בנ

 דיווח על הטיפול במשפחה.   
 

 תודה לך ראש העיר, שהעלית את הנושא, ראשון לסדר היום.  מר ג'קי אדרי:
 
 

 סדר היום
 

 מתן אזרחות כבוד למר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. .2
לקבל החלטה, להעניק לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, מבקש  מר בני ביטון:

אזרחות כבוד. האזרחות תינתן במסגרת אירוע חגיגי לרגל החתימה על 
באירוע אמורים ₪. מיליארד  5 -הסכם הגג שבו העיר תקבל למעלה מ

 להשתתף גם שרי האוצר והפנים ועובדים בכירים נוספים.
 
 

שנים הוא לא בר ביצוע  מנכ"ל משרד  /1 –גג  ל כל הנושא של הסכם ה לנקרי: מר ארמונד
 הפנים אמר שזה יביא את העיר לאבדון.
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 מי בעד מתן אזרחות כבוד למר בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. מר בני ביטון:
 

 /1 -בעד 
 8 -נגד 

 
 מאשרים מתן אזרחות כבוד למר בנימין נתניהו, ראש  241החלטה מס' 

 ממשלת ישראל.   
 

 

 הצעת ראש העיר מר בני ביטון להעברת ממלאת מקומו הגב' אילנה אזולאי .1
( חוק הרשות המקומית)בחירת ראש הרשות וסגניו 2)15בהתאם לסעיף  מכהונתה.
 2725וכהונתם( 

 
 אתחיל את דבריי, בהכרת הטוב.  תודה לכולכם על הדאגה" גב' אילנה אזולאי: 

י רוצה להודות לשלומו ורפואתו של בעלי. בהזדמנות זאת אנ
למר ארמונד לנקרי על ההיענות בכל רגע, על הזמינות 
והאכפתיות אתה מנהיג אמיתי. ג'קי אדרי אתה לוחם צדק 
ומוביל מהלכים תודה רבה לך. למרינט וקנין את אישה חזקה, 
לא נוקטת בשום עמדה, פועלת ללא לאות לעשות את הדברים. 

חנו נשים למען כאישה, אני מעריכה את כל העשייה שלך. אנ
נשים. מר יוסי אוטמזגין, תודה לך על השותפות לאורך כל 
הדרך .לכל חברי הקואליציה אסור לכם להצביע להדחתי. 
אלברט לוי ועופר טלקר, תודה לכם על הנאמנות אני מקווה 
שלא תצביעו להדחתי. אריאל ללוש, ידידי וחברי, עברנו יחד 

.  יעצתי וסייעתי לך.   כברת דרך הייתי לצידך מתחילת הקדנציה
 היום סוף  סוף אני מקווה שתגלה מנהיגות ולא תצביע להדחתי.

 
 בני ביטון, מדובר באדם אלים, חסר גבולות, שפגע בי בעיקר

בגלל היותי אישה. הוא לא בחל לפגוע בי לפני מורים, תלמידים, 
עובדים ובכל הזדמנות. לא פעם אמר לי  "את המאהבת שלי". 

רת הוא אמר לי "את המאהבת שלי".  הייתה אני שוב חוז
קשה מצידך כלפיי.  לא בחלת בשום אמצעי . אני  התעמרות

מקווה שבורא עולם יעשה את החשבון שלו מולך. שאלוהים 
ייתן לך כגמולך. לפני הבחירות  מקס פרץ חברך ברח ממך ברגע 
האחרון ואז פנית אליי. עבדתי איתך ימים כלילות עברתי בית 

זכותי נהיית ראש עיר. יש לך חוסר בהכרת הטוב לא בית וב
חשבת על הימים הקשים שאני עוברת ואתה פגעת בי. אתה לא 
ראוי להיות ראש עיר. אני פונה לכל מי שנמצא באולם הזה, 
תזכרו יושרה, להיות אדם עם ערכים. זה הרבה לפני הכל.  מי 

רכים.  צריך את  הכסף  שמביא בני ביטון, אם אין לך יושרה וע
בני ביטון . אני מקווה שתושבי דימונה לא יסלחו לך אתה לא 

 "ראוי להיות ראש העיר.
 

 י ההצבעה?מי שהוא רוצה להתייחס לפנ  מר בני ביטון: 
 

מי בעד העברת ממלאת מקום ראש העיר הגב' אילנה אזולאי  מר בני ביטון:
 מכהונתה?
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 0 –בעד 
 8נגד  
 1 –נמנע  

 
 
 

מאשרים העברת ממלאת מקום ראש העיר הגב' אילנה אזולאי  242החלטה מס' 
( חוק הרשות המקומית)בחירת 2)15בהתאם לסעיף  מכהונתה.

 2725ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 
 
 

 .1/22/1/22אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .2
 

 יש לי הערה, אדוני  היועץ המשפטי האם הנושא שייך לתקציב?  מר ג'קי אדרי:
 

, האם היה צריך למסור את החומר לחברי ואל לענייןש אם אתה טובים:-מנחם בןעו"ד 
 86 -די ב אז התשובה היא  לא. לישיבה ימים קודם /1המועצה 

 שעות.
 

לפי התמיכות שאישרתם במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי  מר יוסי אוטמזגין:
פורמלי אתם משווים את כל מוסדות החינוך, הם שייכת 

אך אתם משווים את כל מוסדות החינוך וגני הילדים? לעירייה? 
ומצד שני נותנים  תמיכות במיליוני שקלים ומתקזזים מול 

 ₪? ///,8העמותות על השכרת המבנה בסכום של 
 

למוסדות דת. בעניין  ,אלא .לחינוךהתמיכות שנתנו לא קשורות  מר בני ביטון:
שרשות שצריך להשוות את התנאים. , חוק נהרי קבעהחינוך, 

י הגנים בין ילדבעניין התקציב  להשוות מקומית רשאית
החוק אומר שאין הבדל  בין ילד  החילוני לזה שאינו רשמי.

המועצה במסגרת שלומד בחינוך חרדי, חינוך דתי, או ממלכתי. 
לעשות תיקון עיוותים ולהשוות בין עדכון התקציב החליטה 

 הילדים.
 
 

 ?111111/12מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   ביטון:מר בני 
 

 11–בעד 
 1 –נמנע 

 

 .מר יחיאל צרויה לא השתתף בהצבעה 

 .מר יוסי פרץ לא השתתף בהצבעה 
 
 

 .1/22/1/22מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  244החלטה מס'  
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  22/1/22//1אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .4
 

 ₪ . מיליון 1.1מר שמעון מזוז, תקציב העמותה עומד על   ג'קי אדרי:מר 
 שנה?לא כתוב לאיזה    

 
 לשנה הנוכחית.  מר שמעון מזוז:

 
 אתם ראיתם את  התקציב של מ.ס. דימונה זה מעוגן באיזה  מר ג'קי אדרי:

 מסמך?   
 

דו זה מה שהם הגישו לוועדה, תוך כדי אנו בודקים אם עמ מר שמעון מזוז:
 בתקציב בדיעבד.

 
 האם אתם מעבירים את החומר לרשם העמותות? מר ג'קי אדרי:

 
 אנו לא מגישים  את החומר לרשם העמותות.  מר שמעון מזוז:

 שהכול יעבוד על פי נוהל תקין. מבחינת רשם העמותות. חשוב
 

. מנהל בנק דיסקונט במינוס של שקל עמותה לא יכולה להיות  מר בני ביטון:
אישור ממנהל הבנק המחוזי . הבנק ביקש לבדוק מולנו קיבל 

שיש לעמותה כסף בתקציב. אחרי זה יו"ר העמותה וחברי 
 העמותה חתמו על הלוואה.

 
 ?מר מקס פרץ, איך אתה כמנהל אגף חינוך הולך לחתום בבנק מר ג'קי אדרי:

 אסור לך אתה מנהל אגף החינוך.
 

נו נבדוק. אם מקס פרץ לא רשאי את הסוגיה של מקס פרץ אנח מר בני ביטון:
הוא לא יכהן כיו"ר העמותה. אני מבקש מהיועץ המשפטי 

. אם אסור מקס לא יהיה יו"ר העמותה את הסוגיהלבדוק 
 לאלתר.

 
 ?1/11111/12מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   מר בני ביטון:

 
 0 –בעד 
 8נגד 

 1 –נמנע 
 

 .22/1/22//1ועדת תמיכות מיום מאשרים פרוטוקול  245החלטה מס' 
 

 לבחינת הארכת חוזה השכרת חנויות במתחם הבריכה  –הוק -אישור חברי ועדת אד .5
 העירונית הישנה.

 
 יו"ר הועדה  -  ר. מנהל כספי , גזבר   –מר שמעון מזוז 

 חבר  -  מנהל אגף הגבייה –מר משה אלפסי 
 חבר  - מזכיר העיר–מנהל כללי  ר. –מר שוקי קליין 

 חבר  -  מנהל אגף הרווחה –מר אדו מאנקיטה 
 חבר  -   מנהל רכש ואספקה –מר דוד לוי 
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  חבר מועצת העיר מר אלי סיגרון יוצא מהדיון בעקבות תלונה שהגיש בנושא המתחם
 "ע בכתב שיוצא מהדיון(הלמשרד הפנים)הודיע לר

 

  מבעלימר ג'קי אדרי פוסל את עצמו בהצבעה בשל קרבה משפחתית לאחד 
  החנויות. 

 
 

אני מפרגן למאיר כהן על הקמת מתחם החנויות של הבריכה  מר בני ביטון:
העירונית הישנה.  חנות אחת  נוציא למכרז. אני מבקש המלצה 

אם להגדיל את השכירות לשתי חנויות בתוך המתחם. מועצת 
 החנויות של לה שיפוד. 1העיר סוברנית להחליט. מדובר על 

 
 

הרי, הייתה החלטה של  מועצת העיר להעביר את המבנה  אוטמזגין:מר יוסי 
 למנהל מקרקעי ישראל מה קרה עכשיו?

 
 מנהל מקרקעי ישראל ביקשו לפנות את המבנים. התייעצתי  מר בני ביטון:

 עם היועץ המשפטי , והחלטנו שהמבנים יישארו ברשות העירייה    
 חנויות  1יש  על מנת לתת פרנסה לתושבי העיר.  במבנה    
 שהעירייה בראשותו של מאיר כהן ולאחר מכן אלי ברונשטיין     
 הוקצו לשיקום.     

 
לבחינת הארכת חוזה השכרת–הוק -מי בעד אישור ועדת אד  מר בני ביטון:

 חנויות במתחם הבריכה העירונית הישנה.   
 

יו"ר הועדה  -גזבר  –ר. מנהל כספי  –מר שמעון מזוז    
 חבר   מנהל אגף הגביה  –ה אלפסי מר מש   
 חבר  מזכיר –מנהל כללי  ר. –מר שוקי קליין    
 חבר  מנהל אגף הרווחה –מר אדו מאנקיטה    
 חבר   מנהל רכש ואספקה –מר דוד לוי    

 
 0 –      בעד

 0 –נמנעים 
 
 

 לבחינת הארכת חוזה –הוק –מאשרים ועדת אד  243החלטה מס' 
 במתחם הבריכה העירונית הישנה.השכרת חנויות    

 
יו"ר הועדה  גזבר-מנהל כספי ר. - מר שמעון מזוז   
 חבר  מנהל אגף הגביה–מר משה אלפסי    
 חבר  מזכיר –מנהל כללי  ר.-מר שוקי קליין   
 חבר  מנהל אגף הרווחה–מר אדו מאנקיטה    
 חבר   מנהל רכש ואספקה –מר דוד לוי    
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 .22/21/1/23הקרן לפיתוח דימונה ליום  אישור דו"ח כספי .3
 

כמלכ"ר העמותה לא  1068הקפ"ד הוקמה כעמותה בשנת   רו"ח שמוליק גבע:
 משלמת מס על הכנסותיה. הדו"חות הכספיים

 בשנה . הכספים ₪ מיליון  06של הקרן. מחזור כספי של    
מגיעים ממשרדי הממשלה כגון:  משרד הביטחון, משרד 

וד. במסגרת השירותים מדובר על עשרות החינוך, קופ"ח וע
פעילויות. כגון:  פינוי אשפה, אירועי עצמאות, , תרבות, בריכת 

שחיה, מרכז רפואי, שמירה, מרכז לגיל הרך אלה פעילויות 
גרעון שוטף של   -העיקריות שהקרן מעורבת בהם. הוצאות 

 1/18העמותה  סיימה את שנת ₪ מיליון  06מתוך ₪  ///.01
 העמותה לא צוברת רווחים היא צריכה לנצלמאוזנת 

 את הרווחים לפעילות נוספת למען הציבור.   
 

 
 .שלושהפעילות גדלה פי   מר בני ביטון:

 
 

מהו הגידול מצבת העובדים? האם זה בגלל שאנו בשנת  מר ג'קי אדרי:
בחירות? כבטחון אתם לוקחים כספי ציבור ומגדילים אותם 

אתה  1/18בשביל הבחירות. אבי היקלי אתה חתום על דו"חות 
 ₪?מיליון  1.5 –יכול להסביר לי איך נושא הביטחון קפץ ב 

 
ות שהשתנו ממשרד גדל בשל גידול ריבוי האירועים יש הנחי מר אבי היקלי:

 בטחון פנים. 
 

שנה שעברה העסקנו שומר בכל גני הילדים זה אחת הסיבות  מר שמעון מזוז:
 שגדל.

 
 ₪מיליון  1.5 –למה בחינוך קפץ ב  ,קיבלנו כסף מהממשלה  מר ג'קי אדרי:

 קלטנו יותר עובדים יותר סייעות?   
 
 

 הסייעות לקחו 1/18 גנים קלטנו סייעת שנייה. בשנת /0 -ב  מר שמעון מזוז:
 סייעות בשנה. 11  -כ ימי מחלה זה סכום של ///1   

 
 
 

לעובדים על איזה עובדים ₪  ///,//0 של יש גידול בעירייה  מר ג'קי אדרי:
 מדובר?

 
 הגדלנו את עובדי הניקיון.   מר שמעון מזוז:

 
 ₪ . ///,//8במועדוניות היה גידול של    מר ג'קי אדרי:

 
בחודש הבא אנו קולטים את עובדות המועדוניות לעירייה. לכן  מר בני ביטון:

 הסכום יעלה.   
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כמה ן בוחן של המתנ"ס ואני יוכיח לך מר אלי סיגרון, יש מאז מר ג'קי אדרי:
 אתה מקבל.

 
ג'קי אתה צריך להיות שמח שיש גידול בפעילות לתושבים ולא  מר אלי סיגרון: 

 רק לראות שחור.
    

 אתה מקבל כסף בתמיכה עקיפה מהרשות דרך המתנ"ס  מר ג'קי אדרי: 
 

אני מבקש שתחזור בך. אני לא מקבל כסף מאף גורם לא  מר אלי סיגרון: 
 .מהעירייה ולא מהמתנ"ס

 
 הסכום שמופיע בסעיף בריכת השחייה זה עלות בנייה או עלות  מר ג'קי אדרי

 תפעול?   
 

העירייה קנתה ציוד שהיה חסר  ועוד דברים.  הכל הצטיידות,  מר שמעון מזוז:
 עפ"י דין.

 
 זה כולל את המים כולל ₪ העלות של האגם  קרוב למיליון   מר ג'קי אדרי:

 תפעול?   
 

 כולל את המים ועובד שעובד במקום.   מר שמעון מזוז:
 
 

 יש אפשרות לדעת כמה מים אנו משלמים באגם?  מר ג'קי אדרי:
 

 1/12הייתה נזילה טיפלנו בבעיה בשנת ₪. מאות אלפי   מר שמעון מזוז:
נמלא זאת במים שעברו י מקווה ש,  אנ1/16זה יקטן ובשנת 

 טיפול שלשוני, ולמעשה הם מים מטוהרים.
 

 יש גידול בקפ"ד באחזקת משרד. מה זה אומר?  מר ג'קי אדרי:
 

 המנהלה של הקפ"ד.  מר שמעון מזוז:
 

 לתי את כל התשובות שרציתי לדעת.תודה רבה קיב  מר ג'קי אדרי:
 

 
 מי בעד אישור דו"ח כספי הקרן לפיתוח דימונה ליום:  מר בני ביטון: 
    0111111/18? 

 
 0 –בעד  
 5 –נגד  

 
 מאשרים דו"ח כספי הקרן לפיתוח דימונה ליום: 242החלטה מס'  
    22/21/1/23. 
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 .22/21/1/23אישור דו"ח כספי מתנ"ס דימונה ליום  .2
 
 

 –הגענו ל ₪. מיליון  1חל גידול של  1/18מאזן מבוקר לשנת    נועם כהן: עו"ד 
 .8תוכלו לראות  בעמ' ₪   //.110קוזז ₪. מיליון  18,180   

 
 מאיפה חל הגידול? מר יחיאל צרויה:

 
 

 כתוצאה מעלייה בהקצבות של עיריית דימונה והקצבות  מר נועם כהן:
 ממשלה.של משרדי    

 
אני רוצה להודות לאלברט לנועם וחברי הדירקטוריון שהם  מר בני ביטון:

 עושים עבודה ופעילות יוצאת מן הכלל.  
 

 אני רוצה להודות לכל עובדי המתנ"ס, שעובדים ימים כלילות,   מר אלברט לוי: 
 עובדים שעות ללא תמורה. זאת ההזדמנות להודות להם.    
 רה"ע על תרומתו הרבה למען המתנ"ס.יחד עם זאת תודה ל    
 הפריחה הזאת כוללת את כל תושבי דימונה בשיתוף עיריית    
 –דימונה . היום נסגר בירוחם של נגב קרמיקה מדובר ב     

עובדים תושבי דימונה . אנו צריכים להתאגד יחד עם   /2
ההסתדרות, יו"ר ועדים, עיריית דימונה ומועצת ירוחם. אנו  

היות מלוכדים למען העובדים. זה המקום להודות לך צריכים ל
בני יחד עם שר הכלכלה שעושים כמה צעדים  בעניין מפעל 

קורן שיכנס  פניציה. ביקשתי מארמון לנקרי לגייס את אבי ניסן
 לתמונה בעניין פניציה.

 
 

אני רוצה להחמיא לארמון לנקרי כיו"ר המרחב.  ראיתי איך  מר בני ביטון:
 ען נגב קרמיקה.  מנהלי המפעל לא באו עם ידייםהוא נלחם למ

נקיות, זה דיני נפשות. הבעלים לא מבינים בתעסוקה, זוהי 
חברת השקעות שבאה לעשות סיבוב על העובדים. שר הכלכלה 

 אך, לשלם משכורות.בכדי ₪  ///,//1אלי כהן רצה לתת 
 הבעלים לא הסכימו.    

 
 

 נו צריכים לעשות צעדים . אנו לא מרימים ההחלטה מאוד מצערת א מר ארמון לנקרי:
 ידיים ערערנו בפני בית הדין הארצי על ההחלטה.   

 
עו"ד נועם כהן קיבלנו את הדו"ח של המתנ"ס יחד עם מאזן בוחן יש  מר ג'קי אדרי:

 כמה נקודות שאני רוצה לשאול אם אתה לא בקיא בהם אז אין 
צורך שתענה. יש בתקציב עיריית דימונה תקציב תמיכות. יש פעילות של 

 וכדור סל כנראה אתם מקבלים תמיכה עקיפה . אני אומר זאת  כדור יד 
 בזהירות. אתם מעבירים זאת לעמותה של אחד מחברי המועצה?   
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 כדור יד, כדור סל וכדור רגל אנו מקבלים חלק מהתקציב שהמתנ"ס  מר נועם כהן:
 מקבל להפעלת קבוצות תחרותיות, הם מנוהלות אך ורק ע"י   
 המתנ"ס.   

 
 הקבוצות כדור סל וכדור יד זה השם שלהן? זה לא תמיכה עקיפה?.  מר ג'קי אדרי:

 
 בשום צורה לא תמיכה עקיפה. אך ורק לפעילות ספורט. אשר מנוהלת   מר נועם כהן:

 ה אלירן אבו.דימונבאמצעות מנהל מח' הספורט עובד עיריית 
 

 תודה רבה,, קיבלתי תשובות בהצלחה לקבוצות.  מר ג'קי אדרי:
 

פנה אליי מאיר כהן, ראש העיר דאז. ביקש שאקים עמותה  2//1בשנת  מר אלי סיגרון:
למען הספורט ואהיה  יו"ר העמותה  לענף הספורט, כדור יד וכדור סל, 

העמותה לא מתוקצבת  6//1קיבלתי תמיכות מעיריית דימונה משנת  
מעיריית דימונה. העמותה מקבלת תמיכה כספית ממכבי ישראל 

ג'קי אני חוזר ישירות לפעילויות ספורט.  ומהטוטו והתמיכה עוברת 
 ואומר תחזור בך מדבריך. 

    
 

 ?0111111/18מי בעד אישור דו"ח כספי מתנ"ס דימונה ליום   מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 .22/21/1/23מאשרים דו"ח כספי מתנ"ס דימונה ליום   243החלטה מס' 
 
 

 למרכזיה חיצונית של הרשות,אישור חיבור תשתיות תאורה במתחמים פנימיים  .3
 על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים מבחינת מספר טעמים , הסבר:

 שיפור השירות לתושב מבחינת אחזקה. .א

 חיסכון בתשלומים שבאים לידי ביטוי בתאורה. .ב

 בהמשך התהליך, הרשות תבצע באמצעות תב"ר מיפוי מתחמים פנימיים ברחבי .ג
 לצורך הגשת תוכנית לוועדה או למוסד תכנון העיר )באמצעות אדריכל ומודד,

 מתאים( ולאחר שתאושר התוכנית, תחל הרשות בהליך של ניתוק מרכזיות 
פנימיות וחיבורן למרכזיות הרשות. כמו כן, לאישור מרכזיות עתידיות יידרש 

 מהקבלן ליישום התוכניות כי השטחים יוגדרו כשטחים ציבוריים ) שצפ"ים(.
 
 

 קיבלנו החלטה לשפר את כל תאורת הרחובות בעיר ללא יוצא מן הכלל.  מר בני ביטון:
 לדים   התאורה תהייה תאורת₪ מיליון  2.8 בעלות של  זה נקרא שצ"פ.

 
 

 בני תבורך רעיון טוב מאוד. מר יוסי אוטמזגין:
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 מי בעד אישור חיבור תשתיות תאורה במתחמים פנימיים   מר בני ביטון:

 למרכזיה חיצונית של הרשות, על מנת לשפר את איכות    
 החיים של התושבים מבחינת מספר טעמים.   

 שיפור השירות לתושב מבחינת אחזקה. .א

 חיסכון בתשלומים שבאים לידי ביטוי בתאורה. .ב

 במשך התהליך, הרשות תבצע באמצעות תב"ר מיפוי .ג
 מתחמים פנימיים ברחבי העיר )באמצעות אדריכל ומודד, 

 לצורך הגשת תוכנית לוועדה או למוסד תכנון מתאים(ולאחר
 שתאושר התוכנית, תחל הרשות בהליך של ניתוק מרכזיות

 פנימיות וחיבורן למרכזיות הרשות . כמו כן, לאישור מרכזיות
 עתידיות יידרש מהקבלן ליישום התוכניות כי השטחים יוגדרו

 כשטחים ציבורים )שצפ"ים(.
 פה אחד –בעד  

 
 חיבור תשתיות תאורה במתחמים פנימיים למרכזיה  מאשרים 247 טה מס'החל  

 חיצונית של הרשות , על מנת לשפר את איכות החיים של     
 מבחינת מספר טעמים:התושבים     

 שיפור השירות לתושב מבחינת אחזקה. .א

 חיסכון בתשלומים שבאים לידי ביטוי בתאורה. .ב

 תב"ר מיפויבמשך התהליך, הרשות תבצע באמצעות  .ג
 מתחמים פנימיים ברחבי העיר )באמצעות אדריכל ומודד, 

 לצורך הגשת תוכנית לוועדה או למוסד תכנון מתאים(ולאחר
 שתאושר התוכנית, תחל הרשות בהליך של ניתוק מרכזיות

 פנימיות וחיבורן למרכזיות הרשות . כמו כן, לאישור מרכזיות
 י השטחים יוגדרועתידיות יידרש מהקבלן ליישום התוכניות כ

 כשטחים ציבורים )שצפ"ים(
 

 אישור הרשות המקומית, עיריית דימונה, להאצלת סמכויות הפיקוח והאכיפה  .7
 הסביבתיים, וכן, סמכות התקנת חקיקת עזר בנושאים אלו, לאשכול הנגב המזרחי.

 
 האשכול הופך להיות איגוד ערים אנו מאצילים להם סמכויות. מר בני ביטון:

 
 מי בעד אישור הרשות המקומית, עיריית דימונה, להאצלת סמכויות  ביטון:מר בני 

 הפיקוח והאכיפה הסביבתיים, וכן, סמכות התקנת חקיקת עזר   
 בנושאים אלו, לאשכול הנגב המזרחי?  

 
 פה אחד. –בעד 

 
 מאשרים הרשות המקומית, עיריית דימונה, להאצלת  /25 החלטה מס'

 ה הסיבתיים, וכן, סמכות התקנתסמכויות הפיקוח והאכיפ   
 חקיקת עזר בנושאים אלו, לאשכול הנגב המזרחי.   
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 אישור חתימה דיגיטלית לגב' יהודית רוחקין תקציבנית אגף הרווחה. ./2
 

 מי בעד אישור חתימה דיגיטלית לגב' יהודית רוחקין תקציבנית אגף מר בני ביטון:
 הרווחה?   
 פה אחד –בעד 

 
 מאשרים חתימה דיגיטלית לגב' יהודית רוחקין תקציבנית אגף 252 החלטה מס'

 הרווחה.   
 
 
 

 אישור עבודה נוספת לעובדת ענת ברוך כמנחת הורים, פעם בשבוע, בשעות הערב 22
 שעות. 2)בתחום יום העבודה ( למשך  

 
 

 מי בעד אישור עבודה נוספת לעובדת ענת ברוך כמנחת הורים, פעם מר בני ביטון: 
 שעות? 0בשבוע, בשעות הערב )בתחום יום העבודה( למשך    

 
 פה אחד. –בעד  

 
 מאשרים עבודה נוספת לעובדת ענת ברוך כמנחת הורים, פעם 251 החלטה מס'

 שעות. 2בשבוע, בשעות הערב )בתחום יום העבודה( למשך     
 

 

 אישור מינוי דירקטורים לחברת שירותי אקולוגיה בע"מ: .21
 

 נבחרים -   רה"ע ומר יחיאל צרויה סגן רה"ע -מר בני ביטון
 עובדי עירייה - מהנדס העירייה–גזבר העירייה ומר רפי בן דוד -מר שמעון מזוז

 נציגי ציבור-  322/21/2וגב' אירית אורן ת.ז.  2/555/332עו"ד נופר מויאל ת.ז. 
 
 
 
 

 ירותי אקולוגיה בע"מ?מי בעד אישור מינוי דירקטורים לחברת ש מר בני ביטון:
 נבחרים –רה"ע ומר יחיאל צרויה סגן רה"ע -מר בני ביטון  
 –מהנדס העירייה -גזבר העירייה ומר רפי בן דוד-מר שמעון מזוז  
 וגב' אירית אורן ת.ז. 0/555/860עו"ד נופר מויאל ת.ז.  עובדי עירייה.  
 נציגי ציבור. – 822/11/1  

 
 פה אחד –בעד 

 
 מאשרים מינוי דירקטורים לחברת שירותי אקולוגיה בע"מ.  252 החלטה מס'

 נבחרים –רה"ע ומר יחיאל צרויה סגן רה"ע -מר בני ביטון   
 מהנדס העירייה -דוד-גזבר העיריה ומר רפי בן-מר שמעון מזוז   

 וגב' אירית  2/555/332עו"ד נופר מויאל ת.ז.  עובדי עירייה.    
 נציגי ציבור. – 322/21/2 אורן ת.ז.    
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 אישור תברי"ם. .22
 

 להלן התברי"ם  מר בני ביטון:

 תברי"ם חדשים

 משרד החינוך  - ₪ ///,/1 –הנגשת גן ציפורן )ראייה( -1111תב"ר 

 משרד החינוך  - ₪ ///,/1 –הנגשת בי"ס אלפסי)ראייה(   – 1110תב"ר 

 משרד החינוך  - ₪ ///,/1 –הנגשת גן לבנת  )ראייה(  – 1118תב"ר 

 משרד החינוך  - ₪ ///,/1 –הנגשת גן סנונית )ראייה(  –1115תב"ר 

 משרד החינוך                                                                               - ₪  ///,/88 –הנגשת אולפנת צביה   – 1118תב"ר 

 משרד החינוך - ₪ ///,/1 –הנגשת גן מעיין )השחר( – 1112תב"ר 

 משרד החינוך                                    - ₪ ///,05 –הנגשה בי"ס רבין  )ראייה( – 1116תב"ר 

 רשת עמל  - ₪ ///,///,1 –שיפוץ בי"ס אפלמן  שלב ג'  – 1110תב"ר 

 קל"פ - ₪ ///,1/6 –שיפוץ מועדון נוער ברח' צבר  – /110תב"ר 

 משרד החינוך - ₪ /111,65 –לה שיפוץ בי"ס שי – 1101תב"ר 

 משרד החינוך  - ₪ ///,111 –מן יהשיפוץ בי"ס ל – 1101תב"ר 

 משרד התרבות והספורט - ₪ ///,165 –סימפוזיון לפיסול  – 1100תב"ר 

 משרד התרבות והספורט  - ₪ ///,//1 –פסטיבל שירי ערש  – 1108תב"ר 

 

 הגדלת תברי"ם 

 משרד השיכון - ₪ ///,1,025 –מגרש כדורגל באצטדיון  – 1158תב"ר 

 טוטו  - ₪ /2/,808 –מגרש כדורגל באצטדיון  – 1158תב"ר 

 משרד התרבות  - ₪ ///,/15 –מגרש דשא סינטטי )"שחבק"(  – 1188תב"ר 

 והספורט                                                                                                

 קל"פ  –  ₪ 62,085 –שלטי חוצות  – 1188תב"ר 

 

 ₪     24,275/,4 –סה"כ 
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 סגירת תברי"ם

 

 

 מעגל תנועה בבא סאלי מצדה  – 061תב"ר 

 תכנון הסדרת רח' המלאכה  – 8/6תב"ר 

 תשלום פס"ד חוות צברי אורלי – 816תב"ר 

 נופי מדבר –עבודות עפר שלב א'  – 851תב"ר 

 רכישת מחשבים לבתי"ס וגנים  – 500תב"ר 

 תכנון למפעל להשבת מי קולחין – /06תב"ר 

 שיפוץ וחיזוק גג אולם גאון – /1/8תב"ר 

 שיפוץ מגרש כדורגל – 1/21תב"ר 

 חידוש מרכז הילה  – 1/61תב"ר 

 שיפוץ גן צבעוני – 1/62תב"ר 

 הקמת פסל בדימונה מילאנו  – 1150תב"ר 

 שער העליות  - /118תב"ר 

 כלי אצירה – 1111תב"ר 

 

 ביטול תברי"ם

 תכנון לשכונה הצפון מזרחית – 510תב"ר 

 החלפת סלי כדורסל – 508תב"ר 

 עבודות תאורה באצטדיון – 8//1תב"ר 

 דמי חכירה בן עטר – 1/15תב"ר 

 שדרוג ספריה עירונית  – 11/0תב"ר 

 
 מי בעד אישור תברי"ם?   מר בני ביטון:

 
 פה אחד –בעד 

 
 רשימת תברי"ם מאושרת.  254החלטה מס' 
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 תוספת לסדר היום.
 

של חברת מועצת העיר הגב' מרינט וקנין בנושא: ארגון תפילת תיקון כללי לתושבי  .1
 דימונה.

 
 כל מלאחרונה אנו עדים למס' רב של אירועים שתושבים שנפטרים   וקנין:גב' מרינט 

תפילה ליום פנו אלי על מנת לארגן  הקשת הפוליטית וכל הזרמים בעיר.
 8-5 –יום אנו עדים ל  כל  .תיקון כללי לכל תושבי העיר ומעשה צדקה

 אין לחפור קבר ולהשאירו פתוח אלא  כתוב בתורה "לוויות . 
יש המון קברים בבית הקברות שחפרו  הנפטר באותו יום" ן אם נטמ

שתפנה לרבנים  ,ראש העירממך אני מבקשת אותם ונשארו פתוחים. 
 שייסגרו את הקברים אני מבקשת ליזום יום תפילה.

 
 בדקתי תפילה המונית.  בענייןדיברנו אני ואריאל תודה לך מרינט.   מר בני ביטון:

 שהשאיר קברים פתוחים אני אבקש יש קבלן חיצוני בבית קברות  
 שיטפלו בזה במידית.מימון ווה מהרבנים ומהר  

 
 
 
 
 
 
 

__________________   _____________________ 
 שוקי קליין      בני ביטון

 מנהל כללי ר.      ראש העיר
 מזכיר העיר       


