ה'/ניסן/תש"פ
29/03/2020

פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  29שהתקיימה ביום שני ,י"ב בניסן תש"פ,6.04.2020 ,
בשעה ,16:15 :בשיחת וידאוZOOM -
משתתפים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר אסף איפרגן
מר ניסים חמו
גב' מיכל אבו
מר עודד הרוש
מר אלברט לוי
מר יהודה בצלאל
גב' יערית לובל אשוש
מר עופר טלקר
גב' מרינט וקנין
מר ניסים פרץ

 ראש העיר מ"מ רה"ע סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן טובים
גב' סימה כחלון
גב' מירב בנאקוט
מר דביר שץ
מר מקס פרץ
מר דוד לוי
גב' מרים כהן
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר יועץ משפטי גזברית מבקרת העירייה מנהל תכנון אסטרטגי מנהל אגף החינוך מנהל הרכש והאספקה מנמ"ר -מנהלת מח' מכרזים וועדות

סדר היום:
 .1אישור קיום ישיבות מועצה ב VC -לפי תקנה  20א' וב' לתוספת השנייה בפקודות
העיריות.

מר בני ביטון :

מי בעד אישור קיום ישיבות מועצה ב VC -לפי תקנה  20א' וב'
לתוספת השנייה בפקודות העיריות?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 164

מאשרים קיום ישיבות מועצה ב  VC -לפי תקנה  20א' וב'
לתוספת השנייה בפקודות העיריות.
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 .2אישור דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בחודשיים.
נוסח ההחלטה:
 .1מאשרים דחיית מועד תשלום שני בארנונה (חודשים מרץ אפריל) ליום 15.5.2020
לעסקים קטנים ובינוניים שיבקשו זאת או שלא ישלמו הלכה למעשה את התשלום השני.
 .2מאשרים  ,במידה והמדינה תחליט לפטור עסקים מסוימים מארנונה לתקופות מסוימות
במהלך שנה זו לאור משבר הקורונה – עיריית דימונה תבצע ההנחיה למול השיפוי מהמדינה
(יש כרגע הצעה להחלטת ממשלה לפטור לרבעון סוגי עסקים שנפגעו) כל תיקון/שינוי הנוסח
יתקבלו בברכה.
מר בני ביטון :

מי בעד אישור דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בחודשיים?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 165

מאשרים דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בחודשיים.

נוסח ההחלטה:
 .1מאשרים דחיית מועד תשלום שני בארנונה (חודשים מרץ אפריל) ליום 15.5.2020
לעסקים קטנים ובינוניים שיבקשו זאת או שלא ישלמו הלכה למעשה את התשלום השני.
 .2מאשרים  ,במידה והמדינה תחליט לפטור עסקים מסוימים מארנונה לתקופות מסוימות
במהלך שנה זו לאור משבר הקורונה – עיריית דימונה תבצע ההנחיה למול השיפוי מהמדינה
(יש כרגע הצעה להחלטת ממשלה לפטור לרבעון סוגי עסקים שנפגעו) כל תיקון/שינוי הנוסח
יתקבלו בברכה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום11.3.2020 :
גב' סימה כחלון:

עפ"י משאל טלפוני שנעשה אושרו העברות עם תמיכות לעמותה לקידום הספורט
בדימונה ע"ס  ₪ 400,000ועמותה לקידום הכדור יד וכדורסל .₪ 120,000
הסכומים הללו הם מקדמות .אחרי שתסתיים התקופה הזו נבדוק מה נותר ונחלק
בהתאם לתקציב בוועדת תמיכות שתזומן לעניין.

מר ארמונד לנקרי:

מה קורה בימים אלה בענף הכדורגל?

מר בני ביטון:

אסי שלח את כל השחקנים לחל"ת כבר מהיום הראשון.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .11.3.20

בעד :פה אחד
החלטה מס' 166

מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .11.3.20
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 .4אישרור פרוטוקול משאל טלפוני מיום – 11.3.2020 :אישור תמיכות ספורט.
מר בני ביטון:
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?
מי בעד אישרור משאל טלפוני מיום  – 11.3.2020אישור תמיכות ספורט?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 167

.5

מאשרים אישרור משאל טלפוני מיום  – 11.3.2020אישור תמיכות ספורט.

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 26.3.2020 :א'

מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 26.3.2020 :א' ?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 168

מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 26.3.2020א'

 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 26.3.2020 :ב'
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום– 26.3.2020 :ב' ?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 169

מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 26.3.2020ב'
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 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 26.3.2020 :ג'
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 26.3.2020 :ג'?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 170

מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 26.3.2020ג'

 .8אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 16.3.2020
מר בני ביטון:

יש הערות או הארות?

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום ? 16.3.2020

בעד :פה אחד
החלטה מס' 171

מאשרים פרוטוקול ועדת שמות מיום 16.3.2020

 .9אישור תוכנית הפעלת מפעל הפיס – שינויים.
גב' סימה כחלון:

מפעל הפיס מחייב את הרשויות לממש לפחות  15%מתקציבן בפייס במסגרת
תכנית הפעלה בתחומי הפעילות השונים של העירייה .ביולי  2019אישרנו תכנית
להשתתפויות בתוכניות הנ"ל :במיראז'  ,שבוע יזמות ,פעילות תרבות ייחודית,
תוכנית  360ופרויקט בית ספר מנגן .לאחר הניסיון של השנה ,יש פרויקטים שפחות
מתאימים למודל הנ"ל וכן גם גדלה אמת המידה ולכן אנו מבקשים לשנות את
מסגרת תכניות ההפעלה של עיריית דימונה לחמש השנים הקרובות כדלקמן:
תאטרון דימונה ,מיראז' ,השתתפות בתוכנית  360ופרויקט בית ספר מנגן.

מר בני ביטון:

התקבל מנהל קונסרבטוריון חדש שמבקש שכל בתי הספר בעיר יהיו מנגנים.
מפעל הפיס מעביר לפרויקטים חברתיים לשנים 2023 – 2020

מר בני ביטון:

מי בעד אישור תוכנית הפעלת מפעל הפיס – שינויים?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 172

מאשרים תוכנית הפעלת מפעל הפיס – שינויים.
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 .10תברי"ם
מר בני ביטון:

להלן רשימת התברי"ם

תברי"ם חדשים
תב"ר  – 1494מצלמות לפארק אשכול –  - ₪ 250,000קל"פ
תב"ר  – 1495צביעה וסימוני כבישים בעיר –  - ₪ 300,000קל"פ
תב"ר  – 1496גן ילדים תלת כיתתי בשכונת ממשית –  - ₪ 311,000משרד השיכון
תב"ר  – 1497שיפוץ אולם הספדים בבית העלמין –  - ₪ 122,000משרד השיכון
תב"ר  – 1498פרויקט יום הניקיון הלאומי - ₪ 28,528 - ₪ 35,660 -המשרד להגנת הסביבה
 - ₪ 7,132קל"פ

תב"ר  – 1499קירוי מגרש כדורסל בבי"ס מנחם בגין –  - ₪ 810,000מפעל הפיס
תב"ר  – 1500קירוי מגרש כדורסל בבי"ס בן עטר–  - ₪ 810,000מפעל הפיס
תב"ר  - 1501קירוי מגרש כדורסל בבי"ס שלהבת הדרום –  - ₪ 810,000מפעל הפיס
הקטנת תברי"ם
תב"ר – 1235טיילת אלנקווה – התפוצות –  - ₪ 196,000משרד השיכון
תב"ר  – 1241עבודות פיתוח במתחם הספור טק –  - ₪ 700,000משרד השיכון
תב"ר  – 1263הקמת בי"ס בן עטר –  - ₪ 433,000משרד השיכון

הגדלת תברי"ם
תב"ר  – 1001ציוד וריהוט לבתי"ס –  - ₪ 19,337השתת' הרשות () 1.813200910
תב"ר  – 1163הצטיידות הנגשה פרטנית מתי"א –  - ₪ 3,519השתת' הרשות ()1.813200910
תב"ר  – 1236שצ"פ גן אשכול הרצל – הנשיא –  - ₪ 700,000משרד השיכון
תב"ר  – 1237שצ"פ דרומית לאגם אלה – גולדה מאיר –  - ₪ 196,000משרד השיכון
תב"ר  – 1311בניית  3כיתות גן ממשית –(עבור הצטיידות) –  - ₪ 78,000מפעל הפיס
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סגירת תברי"ם
תב"ר  – 473בינוי ,שיפוץ ,הצטיידות ומחשוב אגף הרווחה
תב"ר  – 1055חידוש מבנה שלהבת
תב"ר  - 1063הסדרת חניה ציבורית נצרים
תב"ר  – 1115פיתוח שצ"פ ממשית
תב"ר  – 1136הנגשת בית העולה
תב"ר  – 1148שיפוץ בי"ס אפלמן
תב"ר  – 1294מעון יום שאול המלך
תב"ר  – 1297הריסה ,פינוי ויבילים בי"ס בן עטר
תב"ר  – 1303הנגשת גן עין התכלת
תב"ר  – 1304נגישות שמיעה בי"ס בגין
תב"ר  – 1380נגישות שמיעה בי"ס גבריאל
תב"ר  – 1382נגישות שמיעה אולפנת צבייה

תב"ר  – 1422שמאויות והיטלי השבחה
תב"ר  – 1431הצללות ודשא סינטטי בגני הילדים
תב"ר  – 1449גינון כיכרות ברחבי העיר
מר בני ביטון:

מי בעד רשימת התברי"ם?

בעד :פה אחד
החלטה מס' 173

מר בני ביטון:

רשימת תברי"ם מאושרת

ברצוני לשבח את מ"מ רה"ע מר ארמונד לנקרי ומועצת עובדי מפעלי ים
המלח על התרומה הראשונה לבית החולים סורוקה לרכישת מכונת
הנשמה על סך  ₪ 100,000מפעלי רותם דשנים תרמו  ₪ 100,000ומפעלי
ברום תרמו  ₪ 100,000סה"כ .₪ 300,000
בנוסף ,ארמונד ומועצת העובדים ביקשו לתרום לעובדי חברת המשקם
בהם עובדי הניקיון ,הגינון ושאר העובדים בחבילת מוצרי אוכל מלאה
בכל טוב לכל משפחה .העובדים כל כך התרגשו ואף הזילו דמעה .על כך
אני מודה באופן אישי לארמונד היקר על היוזמה הברוכה .שאפו לארמונד
לנקרי שתכלל את משבר הקורונה בעיר במשך  14יום ששהיתי בבידוד,
הוא עשה זאת בצורה מקצועית ויעילה ,תודה רבה לך.
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אני רוצה להודות לחברת מועצת העיר הגב' יערית לובל אשוש אשר
העלתה את רעיון הניוזלטר שבו מתרכז כל המידע בנושא הקורונה ומידע
כללי שהתושב צריך לדעת בימים אלה .שאפו על הרעיון ,היוזמה וההפקה
יחד עם שולי אילוז ומורן בוגנים ,ישר כח.
תודה רבה לסגנים אריאל ללוש ויחיאל צרויה שפועלים מסביב לשעון,
מסייעים ,דואגים וכל הזמן בשטח.
תודה רבה לעמי ביטון ,מוטי כהן ,שאול סרוסי ,אדו מאנקיטה ,דוד לוי,
סימה כחלון ועדיאל אלגי שעובדים ללא הפסקה ומצליחים להתמודד עם
שלל הבעיות שצצות ומטפלים בהם בצורה הכי מקצועית ואמפטית.
תודה רבה למאיר חזן ומיכל אבו שלא נחים ועובדים שעות רבות על מנת
להפיק את יום הזיכרון ויום העצמאות בצורה וירטואלית.
הערבות ההדדית שיש בדימונה היא ייחודית ומרגשת.
תודה רבה לאיש החסד ,חבר מועצת העיר מר ניסים פרץ שדואג לתושבי
העיר באופן אישי.

ברצוני לעדכן אתכם בתוכניות המרכזיות ליום שאחרי:
שוקי קליין יחד עם דביר שץ הפיקו נייר עמדה על היום שאחרי משבר הקורונה ,בו הם הגדירו מטרות ויעדים
איך העירייה תערך ותאפשר לתושבי העיר קיום חיים שגרתי עד כמה שניתן ,התובנות המרכזיות:
הקמת מאגר נתוני אוכלוסייה ,רציפות תפקודית של מכלולי החירום ,יצירת מאגר ציוד חירום להגנה על
עובדי העירייה החיוניים ,הגדרת צוותי עבודה ייעודיים ,סגירת פערי איוש ומינוי בעלי תפקידים חדשים,
ניהול כ"א בעת חירום ,ליווי לעסקים ומפעלים בעיר ,הכנת נכסים עירוניים ,התאמת תשתיות ומוסדות עוגן,
הגנה על קהילות מוחלשות והגברת תהליכי קבלת החלטות המבוססות על נתונים ומידע.
מר יחיאל צרויה :

האומר דבר בשם אומרו יביא גאולה לעולם.
המנהלת האחראית בחברת המשקם ביקשה להודות בשם העובדות על החבילות
מזון מלאות כל טוב שהעובדים קיבלו ,היא אמרה שאנשים בכו עם דמעות והודו
באופן אישי לארמונד לנקרי.

מר אסי איפרגן :

יש תב"ר לשיפוץ ופיתוח הכבישים? עם כל עבודות הפיתוח הכבישים נהרסים
וקשה לנסוע עליהם.

מר בני ביטון:
גב' מרינט וקנין:

אחרי חג הפסח אנחנו נתקן את כל הצירים על חשבון תאגיד המים -מעינות
הדרום זה כולל את כל הכבישים בעיר.
כל הכבוד על היוזמה של המתנדבים שעוברים שיירה בשד' ירושלים ומשמחים
את התושבים ובשכונת השחר מסיבת מרפסות מאוד מרגש תודה על כל מי שיזם
את הרעיון יישר כח.
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מר ניסים פרץ:

ישר כח לכל העוסקים במלאכה בימים אלו .

מר ניסים חמו:

אומר דברי תורה.

מר ארמונד לנקרי:

אנחנו הסגנים יחד עם ראש העיר מר בני ביטון רוצים להודות לכל המערכת
שפועלת מאז תחילת המשבר אגף שפ"ע ,אגף הרווחה ,אגף הביטחון ,אגף ההנדסה,
אגף המינהל הכללי ולשכת ראש העיר שעובדים במקצועיות רבה ונותנים מענה
בכל רגע נתון .בשטח לא חסר כלום ,יש כמויות אדירות של סלי מזון ואוכל  ,קיימת
חלוקה יום יומית של אוכל חם לקשישים וגולת הכותרת שבכל יום מתקיימת
מסיבת המרפסות בכל רחבי העיר ,זה מחזה מרגש ויפה מאוד .התושבים בדימונה
ממושמעים ,חשוב להמשיך בהגבלות הקיימות ב"ה נעשה ונצליח.

הגב' מרינט וקנין:

מה קורה בבית האבות בדימונה?

מר בני ביטון:

המקום מתפקד בצורה יוצאת מן הכלל ,אני בקשר רציף עם שלמה אדרי ,רפי
ולינדה .כל הקשישים מקבלים ארוחה חמה יום יום מהמתנדבים שלנו שמגיעים
אליהם.

______________
בני ביטון
ראש העיר

_______________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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