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 "ב/אדר/תש"פכ         
                                  18/03/2020 

 

 פרוטוקול

 

, "פתשכ"א אדר , שלישישהתקיימה ביום  27מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה  וטוקולפר
 , באולם המליאה עיריית דימונה. 17:00-17:30, בשעה  17.3.2020

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 מ"מ רה"ע - ארמונד לנקרימר   
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 חבר מועצת העיר -  אסף איפרגןמר   
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חברת מועצת העיר -  מיכל אבוגב'   
 חבר מועצת העיר -  פרץמר יוסי   
 חבר מועצת העיר -  אלברט לוימר   
 חבר מועצת העיר -  ניסים פרץמר   
   
 מזכיר העיר –מנהל כללי  ר. -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  
   

 
 סדר היום:

 
 דיווח על התמודדות משבר הקורונה. .1

 
 
 

ראשי . ח"ח פס"מלהוחלט על הפעלת מערך צוות בתחילת השבוע  מר בני ביטון: 
 מד"א  כב"א,וכוללים בין היתר את מכלולים מתכנסים ערב ערב ה
, מתוך את הישיבות הללו בלייב בפיסבוק מעבירים אנו . משטרת ישראל ו

 איש 20 -הביטחון כוחות יחד עם ראשי המכלולים . שקיפות מלאה 
משרד רוה"מ, אנו מקבלים הנחיות מ .קבוצות 2 -ולקים למח במספר,

ממחר  .ופועלים בהתאם והשלטון המקומי ןהביטחוסתדרות, משרד הה
זאת אומרת .  למתכונת משק בשעת חירוםאנו עוברים על פי ההנחיות , 

חשבון  ליגיעו לעבודה ואת השאר הוצאנו ע עובדים חיוניים 30%  -ש
על מנת לא לרדת  ,גף שפ"ע אעובדי ה שנתית. רוב העובדים הם חופש

מזון סלי חלוקת כל   -אגף רווחהמהשירותים המגיעים לתושבים. 
.  אף דאגנו לאוכלוסיית לאוכלוסייה החלשה. הלמשפחות, מענ

ארוחות  300כל יום יחלקו ב מועדון בית אפרים ומאיר פניםהקשישים. 
מערך שלנו פועל ללא הפסקה,  מתנדביםה מערך ישירות לבית. חמות

 שיתוף בני הנוער  שלנו. וב ןהביטחו
לדימונה  יםמעבירעל כי הם מפעל הפיס  ןהיום התבשרתי מדירקטוריו 

עבור הקשישים וכל ילד יקבל ערכה.  מערכת החינוך שלנו ₪ מיליון  20
מקס פרץ ותמי אזולאי . יב' ועד לתלמיד כיתה  0 מילד בגיל  - מרושתת 

סגרנו  הילדים. נשלחו ערכות לכלנות וההורים, מתוקשרים עם הגנ
 -השרתים, סייעות, אבות הבית, מזכירות  הספר.הרמטית את כל בתי 

נכניס אותו  תשנתיחופשה עובד שאין לו  .או לחל"ת כולם יצאו לחופש
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ההסכם את המינוס. תבדוק אפשרות לכסות למינוס. המדינה בשלב זה 
מקבל את כל התנאים הסוציאליים. ההסכם נחתם בשלבים, עובד קבוע 

  בימים הקרובים.  םהקיבוצי אמור להיחת
 
מוגדר כך , העובדים שיעבדו במתכונת חירום  30%ל עדיפות הסדר  ר שוקי קליין: מ

כל העיר תקבל את   . וחה ואגף שפ"עכל עובדי הרו כמעט - הכפירמיד
 השירות הנדרש כדי לתפקד בשעת חירום.

 
רק במצבים  תאין לצאת מהביקיבלתי חוזר חדש שלפני שעתיים  מר בני ביטון:

העליתי את הסוגיה  ?על בתי כנסת. מה עושיםגם מחייבים. מדובר 
 במטה המרכזי של השלטון המקומי.

 
, אנחנו סוגרים את דלתות בית הכנסת וקריאת התורה תהייה בחוץ   מר ניסים חמו:

 תחת כיפת השמיים. סוגרים לחלוטין את בית הכנסת.
 

 מה לעשות. בבית הכנסת , אנחנו גם לא יודעים מתפללים 50יש לנו    :אלברט לוימר 
 

בתי גם בחוץ וגם בתוך החדר.  . בכל מקרהאסורה היא תכנסות הה  :ניסים פרץמר 
 הכנסת הם מדגרה לקורונה, הציבור שמתפלל ברובו מבוגר.

 
הייתה בסקי בבולגריה, כשחזרה  . נה בדימונהיש חולת קורונה ראשו מר בני ביטון:

לאחר תחנונים  ה, רקולא הסכימו לבדוק אות 'במיראזניגשה לבדיקה 
כחולה. אנו  נתגלתה רק אז היא נבדקה ואכן היא,תי והתערבובקשות ו

לא לבקר  ,לא לצאת לפארקים, מגרשי משחקיםמבקשים מהציבור 
  הורים ונכדים.

מד"א  ,ר"יקל ,את מטה כבאותלטובה ובהערכה רבה אני רוצה לציין 
מטה ה .כל יום מתכנסים שב , ף הביטחון, ראשי מכלולים, משטרהאג

 .ואחר כך ראשי מכלולים יהביטחונ
 

אני פונה אליכם לאחר שאני מקבל מאות מסרונים מתושבי העיר,    :ניסים פרץמר 
ילדים אין לי כסף לאוכל, מטרנה  6יש לי  אקריא לכם אחד מהם. "

 מקום העבודה שלנו". וטיטולים. סגרו את 
 אם לא ימותו מקורונה הם ימותו מרעב מה עושים? 

 
אם אתם מכירים   ₪.מיליון  20לנו קופה קטנה ממפעל הפיס ע"ס  יש בני ביטון:מר 

תעבירו אלינו מה הם  ומשפחות שקשה להם מבחינה כלכלית בתקופה ז
לקת בין רבע לחצי מיליון דימונה מח אנחנו נקנה ונדאג להם. , צריכים

המצב לא , גם מי שרשום ברווחה וגם מי שלא רשום ברווחה  . בחגים₪ 
 הציפו בקבוצות., פשוט 

 
יש לנו מתנדבים שיעשו טלפונים  -ממידע בישיבה עם ראשי אגפים  :ארמונד לנקרימר 

 בבתים וכן יטפלו בבעיות מסוג זה.ויבקרו 
 

אני רוצה להודות לחברי מועצת העיר. נעביר לכם עדכונים שוטפים  ביטון: בנימר 
 אפ.טסבווא

 
______________     _______________ 

 שוקי קליין           בני ביטון     
 ר. מנהל כללי           ראש העיר    

 מזכיר העיר            
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