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 40מליאה מן המניין מס' 

  אולם המליאה / 18:00בשעה  29/12/2020תשפ"א,  י"ד בטבת שלישייום מ

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  

 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרויה   

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ

 חבר מועצה  -  מר ניסים חמו  

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 מועצה תחבר -  גב' מיכל אבו  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצה -              אלברט לוי מר  

  

   

 

 

 יועץ משפטי   - מנחם בן טוביםעו"ד  משתתפים:

 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  

 גזברית -  גב' סימה כחלון  

 מנמ"ר -  גב' מרים כהן  

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 מנהל אגף הרווחה - אדו מאנקיטהמר   

 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  

 מ"מ מנהל אגף שפ"ע - מר משה גרינשטיין  

 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  

 כרזיםמרכזת הועדות ומנהלת מח'  -  גב' יפה עזריה  
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 8 5 ......................................... פלדה בנגב 607-0917153[ אישור הצטרפות עיריית דימונה לתוכנית מספר 7]

 9 5 ........................................................................................................................ [ תב"רים חדשים8]
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 1 פתיחה[ 1] 

שתתקיים ביום שלישי  40בת מועצה מן המניין מס' ישיהנכם מוזמנים ל ראש העיר: -מר בני ביטון  2 

 3 באולם המליאה. 18:00בשעה:  29.12.2020בטבת תשפ"א,  די"

 4 6.12.2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום: [ 2]

, 2020 שנת בעדכון תקציב שלבדצמבר התכנסה ועדת הכספים לדון  6ביום  :ועדת הכספיםיו"ר  5 

היה מאוד מאתגר בגלל היעדר  2020. תקציב 2020לשנת  3רבעון , ודו"ח 2021הצעת תקציב לשנת  6 

 7 תקציב מדינה וגם בגלל הקורונה נאלצנו לבצע הרבה שינויים. בסופו של דבר עדכנו את התקציב

 8 , היא תהיה מאתגרתבאהבישיבה ה שיוצג באופן מפורט 2021. לגבי שנת בהתאם לפעילות שבוצעה

מהמדינה ומנגד העיר גדלה ומתרחבת ישנה ירידה במענקים בנוסף  ,מדינה בהיעדר תקציב 9 

שהוא את תקציב עיריית דימונה , על אף כל זאת, אנחנו עדיין נאשר ומחוייבת הגדלת המשאבים 10 

 11 ₪. 330,000,000 ועומד עלהגבוה ביותר מאז הקמתה של דימונה 

כספים, חברי ועדת הכספים, הגזברית האני רוצה להגיד ליו"ר ועדת  העיר:ראש  -מר בני ביטון  12 

תודה רבה לכם. זה לא מובן מאליו, התקציב הוא אסטרונומי, הגבוה ביותר  –והנהלת החשבונות 13 

 14 דימונה. תודה רבה לכם.  של היווסדהמאז 

 15 מי בעד? פה אחד, 

 16 תודה רבה.

 17 

 18 , בסוף שנה"ל תשפ"א 611418אישור סגירת ביה"ס אלפסי סמל מוסד  [3]

 19 , בסוף שנה"ל תשפ"א.611418אישור סגירת ביה"ס אלפסי סמל מוסד  :ראש העיר -מר בני ביטון 

המוסד ולאור חוסר רישום סגירת בית הספר מתואמת עם משרד החינוך. לאור מצבו הישן של  20 

בית את אמרתי זאת בישיבת ההנהלה, אני אסביר את הסעיף הזה. משרד החינוך סוגר  תלמידים. 21 

ם אחרים, מביא מורים חדשים, ומביא סמל מוסד ממלכתי דתי חדש, לבית הספר הזה, מביא תקני 22 

אחד ולא  שאנו סוגרים בית ספרנוצרה איזו שמועה בעיר  בשכונת "השחר"ספר חדש שיוקם  23 

פותחים חדש. אין דבר כזה, אנחנו מתואמים בנושא הזה, עודד יודע את זה בתור יו"ר ועדת החינוך,  24 

ואל. אני מקווה שצוות ההורים יכנסו מתחת לאלונקה וירשמו טרם זהבי ועם הרב דוד חמתואם עם  25 

היה הצלחה, רוב המשפחות בשכונה זו תבית הספר הזה בשכונת השחר באת הילדים. אני חושב ש 26 

בית  יחד עם מנהל/ת טוב/ה ,אנחנו נביא צוות טוב ומורים טובים,הן משפחות דתיות לאומיות  27 

 28 ספר יכול לשגשג. ה

 29 מי בעד? פה אחד. 

 30 תודה רבה.

 31 

 233 מס החלטה
 6.12.2020פרוטוקול ועדת כספים מיום: מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
 

 234 מס החלטה
 , בסוף שנה"ל תשפ"א 611418סגירת ביה"ס אלפסי סמל מוסד מליאת מועצת העיר מאשרת 

 אושר פה אחד
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 1 "אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "יצחק שדה[ 4]

שבון בנק )מורשים( ביה"ס "יצחק שדה", מנהלת אישור שינוי פרטי ח :ראש העיר -מר בני ביטון  2 

, 300670909מזכירת בית הספר: מור פחימה ת.ז. , 024018392בית הספר הגב' נעמי פיניאן ת.ז.  3 

חשבון הורים: בנק לאומי , 00692850מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10לאומי  חשבון רשות: בנק 4 

 5 הסעיף הזה פורמלי לחלוטין.  .23029595524מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10

 6 מי בעד? פה אחד, 

 7 תודה רבה.

 8 

 9 הוספת שלטי חוצות דיגיטליים –עדכון תוכנית החומש למפעל הפיס [ 5]

, הוספת שלטי חוצות דיגיטליים –עדכון תוכנית החומש למפעל הפיס  :ראש העיר -מר בני ביטון  10 

 11 התייחסנו לנושא הזה, כל ההנהלה נכחה בישיבה על הנושא הזה לכן לא ארחיב. 

 12 מי בעד? פה אחד, 

 13 תודה רבה. 

 14 

 15 אישור היתר לקבלת מסגרת אשראי ממשרד הפנים[ 6]

מסך תקציב   %3  ם,אישור היתר לקבלת מסגרת אשראי ממשרד הפני :ראש העיר -מר בני ביטון  16 

מבנק ₪  2,000.000 ,ימבנק מוניציפאל₪  8,000.000לפי הפירוט: ₪  10,000.000ע"ס  ,היתר ,2020 17 

 18  מרכנתיל.

 19 מי בעד? פה אחד. 

 20 תודה רבה.

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 235 מס החלטה
 כדלהלן: שדה" שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "יצחק את מליאת מועצת העיר מאשרת

 , 024018392מנהלת בית הספר הגב' נעמי פיניאן ת.ז.  
 , 300670909מזכירת בית הספר: מור פחימה ת.ז. 

 ,  00692850מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון רשות: בנק לאומי 
 23029595524מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי 

 אושר פה אחד
 

 236 מס החלטה
 .הוספת שלטי חוצות דיגיטליים, עדכון תוכנית החומש למפעל הפיסמליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
 

 237 מס החלטה
 -היתר לקבלת מסגרת אשראי ממשרד הפניםהמליאת מועצת העיר מאשרת את 

 ₪  10,000.000היתר ע"ס  2020מסך תקציב   3%  
 מבנק מרכנתיל.₪  2,000.000מוניציפאלי   מבנק₪  8,000.000לפי הפירוט: 

 אושר פה אחד
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 1 פלדה בנגב 607-0917153לתוכנית מספר  עיריית דימונהאישור הצטרפות [ 7]

דה המקומית לתוכנית פלדה בנגב. מצורפת חוות אישור הצטרפות הווע :ראש העיר -מר בני ביטון  2 

 3 -הדעת של המהנדס

סגרה את התוכנית הקודמת מאחר והמתכנן לא עמד הועדה המחוזית  24/08/20בתאריך " 4 
יום מוגשת תוכנית חדשה בפעם השלישית שאינה שונה חודשים. כ 7 -בתנאי סף במשך כ  5 

 6 26בעיקריה מהתוכנית הקודמת. התוכנית מאפשרת הסדרת מצב קיים ברח' הפועלים 
, איחוד מתחם מפעל פלדה בנגב השינויים שהתוכנית מאפשרת הינם שינוי קווי בניין  7 

מגרשים , הגדלת תכסית הגדלת זכויות בניה שינוי ייעוד משצ"פ לדרך על מנת לאפשר  8 
כניסה למפעל ובעקבות כך חלוקת השצ"פ. מאחר ומשנים ייעוד בשצ"פ עיריית דימונה  9 

 10 ".צריכה להיכנס כמגישת התוכנית

 11  :ראש העיר -מר בני ביטון 

 12 פה אחד.מי בעד? 

 

 

 13 חדשים תב"רים[ 8]

 14  :ראש העיר -מר בני ביטון 

 15 .₪ 78,400 –טאבלטים לתלמידים ללמידה מרחוק   -1560תב"ר  .1

 66,640  ₪- 16 .מפעל הפיס 

 11,760  ₪- 17 .קל"פ 

 18 .2,000,000₪ - מפעל הפיס -₪  2,500,000 -בניית קומה שנייה מרכז לגיל הרך  - 1561תב"ר  .2

  19 ₪  391,784 -הרשות לפיתוח הנגב 

  20 ₪  108,216 –קל"פ 

 21 .מפעל הפיס -₪  600,000 –שלטי חוצות דיגיטליים  2  – 1562תב"ר  .3

 22 .משרד החינוך -₪  30,000 –נגישות שמיעה בי"ס שלהבת הדרום בנות  – 1563תב"ר  .4

 23 .משרד החינוך -₪  11,869,240 –בניית בי"ס יסודי ממלכתי חדשני  בשכ' השחר  – 1564תב"ר  .5

 24 .משרד החינוך -₪  469,906 –תכנון עבור בי"ס יסודי חדשני בשכ' השחר  – 1565תב"ר  .6

 25 .משרד החינוך -₪  688,560 –דש  בשכ' השחר תכנון עבור בי"ס מקיף ח - 1566תב"ר  .7

 26 .קק"ל -₪  290,482 –הקמת גינה טיפולית  – 1567תב"ר  .8

משרד  -₪  800,000 –תוכנית התקשוב הלאומית  -הצטיידות בתי"ס יסודיים  – 1568תב"ר  .9 27 
 28 .החינוך

 29 .משרד החינוך -₪  120,000 –תוכנית התקשוב הלאומית  -הצטיידות בי"ס צבר  – 1569תב"ר  .10

 30 .משרד הפנים -₪  450,000 –רבוד וקרצוף אספלט ובמפרים ברחבי העיר  – 1570תב"ר  .11

 31 .משרד הפנים -₪  100,000 –תיקון ליקויי בטיחות בגני משחקים ציבוריים  – 1571תב"ר  .12

 32 .משרד הפנים -₪  350,000 –שדרוג והקמת מערכות השקיה ברחבי העיר  – 1572תב"ר  .13

 33  .משרד הפנים -₪  400,000 –"פים וגינון ברחבי העיר הקמה ושדרוג שצ – 1573תב"ר  .14

 34 .משרד הפנים -₪  400,000  -שדרוג והחלפת עמודי תאורה ברחבי העיר  – 1574תב"ר  .15

 35 .משרד הפנים -₪  200,000 –ריהוט רחוב ומעקות בטיחות ברחבי העיר  – 1575תב"ר  .16

 36 .משרד הפנים -₪  95,000 –סקר נכסים ועבירות בנייה  – 1576תב"ר  .17

 37 .משרד הפנים -₪  100,000 –הכנת חוקי עזר  – 1577תב"ר  .18

 38 

 39 

 238 מס החלטה
, פלדה בנגב 607-0917153לתוכנית מספר  עיריית דימונההצטרפות מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 זאת בכפוף לחוות דעתו של מהנדס המועצה שהוצגה במליאה.
 אושר פה אחד 
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 1  הגדלת תב"רים

 2  .משרד החינוך -₪  430,067 –בניית גן ילדים תלת כיתתי בשכ' הר נוף  – 1444תב"ר  .1

 3 .שרד החינוךמ -₪  256,531 –בניית גן ילדים דו כיתתי ליד בי"ס נווה  – 1445תב"ר  .2

 4 .ד החינוךמשר -₪  211,261 –ית גן ילדים דו כיתתי שילה בני - 1446תב"ר  .3

 5 סגירת תב"רים

 6 .תכנית אב לעיר – 291תב"ר  .1

 7  .שיפוץ וציוד מועדון בית אפרים – 425תב"ר  .2

 8  .חיזוק מערך הרווחה – 472תב"ר  .3

 9 .שיפוצים והצטיידות בחינוך – 1105תב"ר  .4

 10  .רכישת רמסה – 1202תב"ר  .5

 11 .הצטיידות בתי ספר – 1218תב"ר  .6

 12  .שיפוץ בי"ס אפלמן שלב ג' – 1229תב"ר  .7

 13 .שיפוץ אולם ספורט בי"ס זינמן – 1270תב"ר  .8

 14  .תרבות למען אזרחים ותיקים – 1361תב"ר  .9

 15 

 16 מי בעד רשימת התברי"ם? מר בני ביטון: 

 17 בעד: פה אחד

 18 

 19 

 

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 

 סימה כחלון                               

 יתגזבר                                   

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 239 מס החלטה
 כפי שהוצגו במליאה התברי"םרשימת מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד 
 


