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מר יהודה בצלאל
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מר ניסים פרץ
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נוכחים:

מר שוקי קליין
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר -מנהלת מח' מכרזים וועדות

סדר היום:
 .1דיווח על התמודדות משבר הקורונה.
מר בני ביטון:

שלום לכולם ,ברצוני לעדכן אתכם בפעילויות השונות והמגוונות שנעשות
בעיר בתקופה הזאת.
אמנם אני בבידוד ,אך בפועל מי שמנהל את כל הפעילויות שנעשות בעיר
הוא ארמונד לנקרי יד ימיני יחד עם שוקי קליין ,אריאל ללוש ויחיאל
צרויה .זאת ההזדמנות להודות לכל אחד מכם באופן אישי.
כמו כן ,שולי מנהלת הלשכה מתכללת את כל הנושאים והבעיות שצצות.
ימית רווח ,הממונה על פניות הציבור ויועצת ראש העיר לקידום מעמד
האישה ,גייסה את כל הנשים תחתיה להתנדבויות בעיר .כל העובדים
החיוניים קיבלו רשימות של תושבים בני  65ומעלה ,התקשרו אליהם ועשו
בדיקת צרכים על מנת להקל על האוכלוסיות הללו.
אנחנו מגיעים לכ 85% -מאוכלוסיית הקשישים.
כעת אמסור לכם סקירה מה נעשה בכל אגף ואגף:
אגף הרווחה :האגף עובד  24/7במשך כל ימות השבוע ,עובדים סוציאליים
מתפקדים בצורה יוצאת מן הכלל בהנהלת מנהל האגף אדו מאנקיטה.
מידי יום יש חלוקה של כ 1200 -ארוחות חמות לקשישים ולאוכלוסיות
מוחלשות בעיר .כמו כן ,יש  130מתנדבים אשר דואגים לחלק מצרכים,
תרופות ,מנות חמות ועוד לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר.
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אגף שפ"ע :העובדים באגף שפ"ע עובדים מסביב לשעון על מנת לספק
שירותים לתושבים ,פינוי אשפה ,גיזום ,ניקיון וטיפוח העיר .כמו כן הם
מבצעים ריסוס חיטוי בכל רחבי העיר ,במגרשי משחקים ,בתי כנסת,
מסביב למבנים ,בשכונות ,במרכז המסחרי ,מכולות אשפה ועוד .לרשות
האגף עומדים  10כלי רכב על מנת לטפל בבעיות השוטפות ולשם סיוע
בחלוקת אוכל חם לקשישים .זאת ההזדמנות להזכיר את יחיאל צרויה
הממונה על האגף שעובד  24/7יחד עם מנהל האגף שאול סרוסי ועושים
עבודה טובה ,מקצועית ויעילה.
חינוך :באגף החינוך הקב"סים דואגים לטפל בבעיות שצצות עם בני
הנוער .חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי ביקש מראש הממשלה להחזיר
את הלמידה מרחוק ואכן זה חזר .תודה רבה למנהל אגף החינוך מקס פרץ
שמנהל ביעילות ובמקצועיות את האגף.
אגף הצעירים :ישר כח למנהל האגף עדיאל אלגי יחד עם יהודה בצלאל,
מורן בוגנים ,שולי אילוז וטל מגירה שדואגים לפרסם ולהביא למודעות
ציבורית את נושא הקורונה ודרכי התקשרות בכל הנושאים שעולים
לתושבים בתקופה זאת.
הנדסה :אגף ההנדסה בניהולו של רפי בן דוד דואגים לטופס  4לתושבים
שזקוקים לו בעת הזאת.
בטחון :עבודת הצוות שנעשית באגף הזה ראויה לשבח ,מר ארמונד לנקרי
הממונה על האגף יחד מנהל האגף מר עמי ביטון ,מוטי כהן ,ציון רוזיליו
מפקד היקל"ר עודד שעובדים ללא הפסקה ימים כלילות ודואגים
להשרות בטחון על התושבים ולסייע בכל עניין .מנהל המוקד משה
גרינשטיין עושה עבודה יעילה ודואג להפנות את הפניות והבקשות של
התושבים לאגפים הרלוונטיים.
הנחיתי את מנהלת משאבי אנוש מרים גביזון וסימה כחלון הגזברית
לשלם לעובדים ולפנסיונרים את משכורת חודש מרץ כבר בתאריך:
 1/4/2020וכבר דאגתי שמשכורת חודש אפריל גם תשולם בתחילת חודש
מאי .עיריית דימונה דחתה את תשלומי הארנונה של העסקים הקטנים
והבינוניים ל .15.5.2020 -מתגבשת החלטת ממשלה לפיה כל עסק שסגר
לא ישלם ארנונה ,ראש הממשלה הקצה  80מיליארד  ₪לתקופת המשבר
שמתוכם  3מיליארד לרשויות המקומיות בשל ביטול הארנונה .נעדכן
בהתאם בהמשך .מתנ"ס דימונה נמצא במצב כלכלי קשה .הוא סגר את
שעריו ושלח את העובדים לחל"ת.
הקורונה בדימונה :יש  13חולי קורונה בדימונה כולם ברוך ה" במצב קל.
אני מעביר את רשות הדיבור לכל אחד מכם.
מר ארמונד לנקרי:

מזה כחודש שראש העיר יחד איתי מלווים את המשבר .כל ראשי
המכלולים מסונכרנים ,אנו מוכנים לכל תרחיש ,תגברנו בעובדים נוספים
את מוקד  ,106רוב הפניות נענות .ישר כח גדול לראש העיר שמנצח על כל
המשבר הזה מהבית (בבידוד) .כל בית אב שביקש תרופות ,אוכל ,או כל
דבר מיד נענה .תושבי דימונה מאוד ממושמעים .תודה רבה לאדו מנהל
אגף הרווחה ,שאול סרוסי מנהל אגף שפ"ע ועמי ביטון מנהל אגף הביטחון
על עבודה מקצועית ,יעילה ומועילה לטובת הציבור והמערכת כולה.
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מר אריאל ללוש:

ראשית ברצוני להודות כרמ"ט לראשי המכלולים על עבודה נפלאה .לראש
העיר ולסגניו על ניהול המערך ביד רמה .אגף ההנדסה פועל לקידום
פרויקטים וטפסי  . 4יחד עם מהנדס העיר אנו שוקלים קידום ועדת משנה.
הכל כמובן בהחלטת רה"ע .בשם ה' נעשה ונצליח.

מר יחיאל צרויה:

אני מצטרף לדבריו של ארמונד ,למרות שבני נמצא בבידוד בביתו הוא
מטפל בכל העניין והבעיות ביד רמה ובצורה מעוררת התפעלות ,כל הכבוד.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה בצורה יוצאת מן הכלל.

מר אלברט לוי:

בבני עקיבא יש לנו מתנדבים שדואגים לחלק  1500סלי מזון לנזקקים
אנו מתואמים עם אגף הרווחה .קיימות משפחות רבות שנקלעו לקשיים
כלכליים ולא רשומות באגף הרווחה וגם לא יבקשו אנו דואגים גם
למשפחות הללו .מפעל פניציה בו אני עובד סוגר את שעריו והוציא את
העובדים לחל"ת לחודש .אני מקווה מאוד שנחזור במהרה לשיגרה.
בריאות וחג שמח לכולם.

מר יהודה בצלאל:

אני רואה את כל הפעילות של המתנדבים ,רואה מול עיני את העיר דימונה
במיטבה .מבחינת העירייה והמתנדבים כדאי לעשות ביחד חשיבה על
היום שאחרי .בנוסף צריך לחשוב איך ניתן להעביר לציבור את טקס יום
השואה ,יום הזיכרון ויום העצמאות .בני אני פונה אליך בבקשה לרתום
את כל גורמי התרבות על מנת לקיים אירועי קיץ ברמה טובה שהתושבים
ייהנו וישתחררו.

מר עודד הרוש:

אני כולי דברי שבח והלל לכל המתנדבים בעיר ,כולם מתפקדים בצורה
טובה .אני מתחבר לדבריו של יהודה בצלאל ,כדאי להקצות צוות היגוי
וחשיבה שמורכב מפוליטיקאים ,אנשי ציבור ואנשי מנהלה מהעירייה
שיחשבו יחד על היום שאחרי.
אלברט מנהל המתנ"ס ואנוכי ,קיבלנו החלטה כואבת שצריך לסגור את
המתנ"ס ולהוציא את העובדים לחל"ת בשל בעיות כלכליות שנוצרו.
ההחלטה הייתה משותפת עם ראש העיר.

גב' יערית לובל אשוש :ישר כח לראש העיר על מענה שפניתי באופן אישי .יחיאל צרויה ציין
בהערכה רבה את כל האנשים והמתנדבים שעובדים ללא הפסקה ועם
המון מוטיבציה .יש לי רעיון להוציא בעיתון של יום שישי  2עמודים
מרוכזים על העשייה והפעילויות שעושים כולם .יש המון פתיתי מידע
שכדאי לרכז לניוזלטר לסיכום שבועי .חשוב גם לעדכן את הציבור
במסלול חולי קורונה ולעדכן את כל העשייה של עובדי אגף הרווחה ,שפ"ע
והביטחון והוכרת טובה להם.

מר ניסים פרץ:

שמעתי וראיתי את העשייה שלכם ,כל הכבוד לכם על התפקוד בשעת
המשבר .אני מקווה מאוד שנעבור את התקופה הזאת ונצא יחד מחוזקים.
ישר כח לכולם.

גב' מרינט וקנין:

מצטרפת לכל הברכות לבני ,ארמונד ,אריאל ויחיאל מגיע לכם שאפו על
כל העדכונים השוטפים .אני שומעת את כל התקלות שקורות בערים
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אחרות ופה ישר כח לכם יש הרגשה כאילו פיקוד העורף נמצא בדימונה.
בני ,אני מבקשת ממך שתודיע ברשתות החברתיות לכל התושבים
שיקפידו על מסכות ,כפפות ושמירת מרחק של  2מטר האחד מהשני
בעיקר בסופר מרקט .ברצוני לדעת למה נסגרה הכניסה הדרומית
לדימונה .שנדע ימים טובים יותר.
גב' מיכל אבו:

בני ,ארמונד הסגנים וכל העוסקים במלאכה תודה רבה על הסדר המופתי
שקורה בעיר ,על הניהול המקצועי .רואים את עובדי אגף שפ"ע בכל מקום
העיר נקייה ומצוחצחת .תודה אישית מגיעה לארמונד לנקרי שסייע לי
לדאוג לכמה משפחות .אומנם כל הטקסים לא מתקיימים אך אגף
התרבות דואג לתושבים ומעלה ברשתות החברתיות כוכבים צעירים על
מנת להעלות את המורל לתושבים.

מר אסי איפרגן:

כמו כולם אני מצטרף לברכות ,רואים את העיר דימונה מתפקדת על ידי
היחידות של אגף הרווחה ושפ"ע .כל הכבוד לך מר בני ראש העיר ומר
ארמונד לנקרי מ"מ רה"ע על ניהול האירוע בצורה מופתית ומקצועית.
בני ,תודה רבה לך על התערבותך האישית בעניין הוספת קווי אוטובוס
נוספים מב"ש לדימונה ובתוך דימונה .התושבים מודים לך על כך .מדוע
סגרתם את הכניסה הדרומית לדימונה? .אני מאחל לכולנו ולעם ישראל
חג שמח.

מר ניסים חמו:

אני מברך את כולם בברכה שבע"ה תגמר המגיפה הזאת .ברצוני להצטרף
לדברי חבריי ולברך ולהודות לרה"ע ולמר ארמונד לנקרי על התפקוד
הנפלא והסנכרון בין כל העמותות .עמותת חב"ד מחלקת כמעט לכל בית
אב מצה שמורה ,אנו זקוקים לעזרתך רה"ע על מנת לחלק לכולם .שאלתי
היא מדוע לא מתכנסת ועדת תכנון ובניה בזום? חג שמח וכשר לכולם.

מר בני ביטון:

בימים הקרובים נערוך ישיבה עם יהודה בצלאל ,עודד הרוש ,ארמונד
לנקרי ,שוקי קליין ,מאיר חזן ,מיכל אבו ואנוכי על מנת לתכנן מה ניתן
לעשות בעניין .ונחשוב איך אנו מקיימים את יום הזיכרון ,יום העצמאות
ועוד .עד כה ביזרנו מתקציב העירייה כ 1.5 -מיליון  ₪בתקופה כל כך
קצרה .יהודה דיבר על היום שאחרי משבר הקורונה הנושא חשוב מאוד
אני מקווה שעוד לפני החג נקיים את הישיבה בעניין.
מרינט ,בעניין שמירת מרחק במרכולים ובסופר מרקט ,אני פונה מידי יום
ברשתות החברתיות לכל התושבים ומבקש לשמור מרחק ולשמוע
לנהלים .בעניין סגירת הכניסה הדרומית ,בהתייעצות עם מפקד משטרת
דימונה הוחלט שנסגור כניסה אחת על מנת שתהיה ניידת נוספת לפטרול
בעיר ושליטה יותר טובה לגבי הנכנסים לעיר.
ניסים חמו ,בעניין ועדת בניין ערים ,כן ניתן לקיים את הישיבה עם תוכנת
זום ,אעביר את הבקשה לסמיטל.
כל יום בין השעות  11:00-13:00עולה תכנית רדיו ,אני יחד עם ארמונד,
מעלים את התושבים לשידור שומעים את הבעיות שצצות ומטפלים בהם.
אני מאחל לכולכם ,לתושבי העיר ,לעם ישראל חג שמח .

______________
בני ביטון
ראש העיר

_______________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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