כ"ה/אלול/תשע"ט
25/09/2019
פרוטוקול
ישיבת מועצה מן המניין מס'  18שהתקיימה ביום שלישי כד' באלול תשע"ט,24.9.2019 ,
בשעה 19:00 :באולם המליאה.
נוכחים:

מר בני ביטון
מר ארמונד לנקרי
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר יוסי פרץ
גב' מיכל אבו
גב' יערית לובל אשוש
מר אסי איפרגן

 ראש העיר מ"מ ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חברת מועצה חברת מועצה -חבר מועצה

משתתפים:

מר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן טובים
גב' מירב בנאקוט
מר שאול סרוסי
מר דביר שץ
גב' סימה כחלון
מר מקס פרץ
מר עמי ביטון
מר משה אלפסי
מר אבי היקלי
מר עידן רגב
רו"ח תומר ביטון
מר עמוס שריג
מר שמעון חיון
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי יועץ משפטי מבקרת העירייה מנהל אגף שפ"ע מנהל אגף לתכנון אסטרטגי גזברית מנהל אגף החינוך מנהל אגף ביטחון מנהל אגף הגבייה מנכ"ל הקפ"ד ע .סמנכ"ל קפ"ד רו"ח הקפ"ד דובר ויח"צ רה"ע עוזר רה"ע -מנהלת מח' מכרזים

א .הרמת כוסית לכבוד החג
ב .סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום11.9.2019 :
מר ארמונד לנקרי:

בישיבת ועדת כספים דנו בדו"ח הכספי השנתי המבוקר ליום
 31/12/2018.התקציב הסתיים ב 319-מיליון  .₪בפועל  18מיליון
יותר שהם  ,6%נשאר  1מיליון  ₪עודף  .וכן דנו בדו"ח הרבעוני
לשנת  2019לתקופה :רבעון  ,2שנת  .2019עיקרי השינוי בתוכנית:
מהתקציב יותר הכנסות ב 8.4 -מיליון  ₪ארנונה בעיקר הקדמת
הכנסות מקמ"ג בסך  6מיליון  .₪עליה בהכנסות משרד החינוך
ירידה משמעותית בהכנסות רווחה פחות  3מיליון  ₪מהתוכנית.
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מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום?11.9.2019 :

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 110

מאשרים פרוטוקול ועדת כספים מיום11.9.2019 :

 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום20.6.2019 :


מר יחיאל צרוייה ומר יוסי פרץ יצאו מהאולם.

גב' סימה כחלון:

הוועדה דנה בכובד ראש בכל הבקשות שהוגשו ,יצרנו כלי באקסל
שמאפשר חלוקה הכי אפקטיבית שאפשר בהתאם להנחיות.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום? 20.6.2019 :

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 111

מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום20.6.2019 :

 .3אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית  607-0592386שינויי יעודים בשכונת
"השחר" לטובת חדרי טרנספורמציה.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית 607-
 0592386שינויי יעודים בשכונת "השחר" לטובת חדרי
טרנספורמציה?

בעד –פה אחד
החלטה מס' 112

מאשרים הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית 607-
 0592386שינויי יעודים בשכונת "השחר" לטובת חדרי
טרנספורמציה.
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 .4אישור פתיחת חשבון בנק לפרויקטים -עפ"י הסכם הגג שנחתם בין עיריית דימונה לבין
משרד האוצר והשיכון העירייה אמורה לפתוח חשבון בנק לפרויקטים בלבד.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור פתיחת חשבון בנק לפרויקטים -עפ"י הסכם הגג
שנחתם בין עיריית דימונה לבין משרד האוצר והשיכון העירייה
אמורה לפתוח חשבון בנק לפרויקטים בלבד?

בעד –פה אחד
החלטה מס' - 113

מאשרים פתיחת חשבון בנק לפרויקטים -עפ"י הסכם הגג
שנחתם בין עיריית דימונה לבין משרד האוצר והשיכון
העירייה אמורה לפתוח חשבון בנק לפרויקטים בלבד.

 .5אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "צבר" ,הגב' רויטל בר שי ת.ז.
 029587540מנהלת בי"ס מחליפה את הגב' שולה קראווני שפרשה לגמלאות :בנק לאומי
 10סניף מס'  923דימונה מס' חשבון רשות.292380 :

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "צבר",
הגב' רויטל בר שי ת.ז 029587540 .מנהלת בי"ס מחליפה את
הגב' שולה קראווני שפרשה לגמלאות :בנק לאומי  10סניף מס'
 923דימונה מס' חשבון רשות?292380 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 114

מאשרים שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "צבר",
הגב' רויטל בר שי ת.ז 029587540 .מנהלת בי"ס מחליפה את
הגב' שולה קראווני שפרשה לגמלאות :בנק לאומי  10סניף
מס'  923דימונה מס' חשבון רשות.292380 :
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 .6אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "עמי אסף" ,הגב' ימית קוראה ת.ז.
 033459298מנהלת בי"ס מחליפה את הגב' שלהבת ברששת שעזבה .בנק לאומי  10סניף
מס'  923דימונה מס' חשבון רשות 2302529360 :מס' חשבון הורים.2302957236 :

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "עמי
אסף" ,הגב' ימית קוראה ת.ז 033459298 .מנהלת בי"ס מחליפה
את הגב' שלהבת ברששת שעזבה .בנק לאומי  10סניף מס' 923
דימונה מס' חשבון רשות 2302529360 :מס' חשבון הורים:
?2302957236

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 115

מאשרים שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "עמי אסף",
הגב' ימית קוראה ת.ז 033459298 .מנהלת בי"ס מחליפה את
הגב' שלהבת ברששת שעזבה .בנק לאומי  10סניף מס' 923
דימונה מס' חשבון רשות 2302529360 :מס' חשבון הורים:
.2302957236

 .7אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "דקלים" ,הגב' נאווה דיין ת.ז.
 028676708מנהלת בי"ס מחליפה את הגב' שרה לובל שפרשה לגמלאות .בנק לאומי 10
סניף מס'  923דימונה מס' חשבון רשות 2529556 :מס' חשבון הורים.2959034 :

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס
"דקלים" ,הגב' נאווה דיין ת.ז 028676708 .מנהלת בי"ס
מחליפה את הגב' שרה לובל שפרשה לגמלאות .בנק לאומי 10
סניף מס'  923דימונה מס' חשבון רשות 2529556 :מס' חשבון
הורים2959034 :

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 116

מאשרים שינוי פרטי מורשה חשבון בנק בביה"ס "דקלים",
הגב' נאווה דיין ת.ז 028676708 .מנהלת בי"ס מחליפה את
הגב' שרה לובל שפרשה לגמלאות .בנק לאומי  10סניף מס'
 923דימונה מס' חשבון רשות 2529556 :מס' חשבון הורים:
.2959034
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 .8אישור שכר בכירים לגב' מרים כהן ת.ז ,22755169 .מנהלת אגף מחשוב (מנמ"ר) בגובה
של  70%-60%משכר בכירים לתפקיד בכפוף לאישור משרד הפנים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור שכר בכירים לגב' מרים כהן ת.ז,22755169 .
מנהלת אגף מחשוב (מנמ"ר) בגובה של  70%-60%משכר בכירים
לתפקיד בכפוף לאישור משרד הפנים?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 117

מאשרים שכר בכירים לגב' מרים כהן ת.ז ,22755169 .מנהלת
אגף מחשוב (מנמ"ר) בגובה של  70%-60%משכר בכירים
לתפקיד בכפוף לאישור משרד הפנים.

 .9דו"ח כספי הקרן לפיתוח דימונה לשנת (2018המצ"ב).

רו"ח תומר ביטון:

עפ"י הדו"ח שמונח לפניכם ,אנו רואים שבשנת  2018יש
התייעלות גדולה ומשמעותית .הקפ"ד סיים את שנת 2018
ברווח של שני מיליון  , ₪ביחס לשנה הדבר מצביע על
התייעלות כספית משנה קודמת מגרעון לעודף .הרווח יתועל
לטובת השקעות בעיר.

מר בני ביטון:

הקפ"ד עבר מהפכה חיובית בשנים האחרונות .זאת ההזדמנות
להודות לרו"ח תומר ביטון שעושה עבודה מקצועית .למנכ"ל
אבי היקלי לסמנכ"ל התפעול מר עידן רגב .ישר כוח על המאזן
הכספי.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור דו"ח כספי הקרן לפיתוח דימונה לשנת
(2018המצ"ב)?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 118

דו"ח כספי
מאשרים
(2018המצ"ב)

הקרן לפיתוח דימונה לשנת

5

 .10אישור השתתפותו של רה"ע מר בני ביטון ,במסגרת משלחת מטעם השלטון המקומי,
לכנס ערים חכמות בברצלונה בין התאריכים 18-24 :בנובמבר .2019

מר בני ביטון:

מי בעד אישור השתתפותו של רה"ע מר בני ביטון ,במסגרת
משלחת מטעם השלטון המקומי ,לכנס ערים חכמות בברצלונה
בין התאריכים 18-24 :בנובמבר ?2019

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 119

מאשרים השתתפותו של רה"ע מר בני ביטון ,במסגרת
משלחת מטעם השלטון המקומי ,לכנס ערים חכמות בברצלונה
בין התאריכים 18-24 :בנובמבר .2019

 .11אישור הגשת תוכנית  607-0707224בית כנסת ברחוב גמלא בשכונת ממשית ע"י עיריית
דימונה .עקרי התכנית שינוי קוו בניין והגדלת תכסית לצורך הקמת תוספת לבית
הכנסת

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הגשת תוכנית  607-0707224בית כנסת ברחוב
גמלא בשכונת ממשית ע"י עיריית דימונה .עקרי התכנית שינוי
קוו בניין והגדלת תכסית לצורך הקמת תוספת לבית הכנסת?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 120

מאשרים הגשת תוכנית  607-0707224בית כנסת ברחוב
גמלא בשכונת ממשית ע"י עיריית דימונה .עקרי התכנית
שינוי קוו בניין והגדלת תכסית לצורך הקמת תוספת לבית
הכנסת
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 .12אישור הגשת תוכנית על ידי עיריית דימונה  607-0772574שינוי קו בניין במגרש 924
בשכונת ממשית ברחוב תל לכיש המיועד לגן ילדים.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הגשת תוכנית על ידי עיריית דימונה 607-
 0772574שינוי קו בניין במגרש  924בשכונת ממשית ברחוב תל
לכיש המיועד לגן ילדים?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 121

מאשרים הגשת תוכנית על ידי עיריית דימונה 607-0772574
שינוי קו בניין במגרש  924בשכונת ממשית ברחוב תל לכיש
המיועד לגן ילדים.

 .13אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית  607-0651455חברת מבנה תעשיה,
שינוי יעוד באזור התעשייה הצפוני בכניסה לעיר ,במבנים השייכים לחברת מבנה
תעשיה בלבד.

מר בני ביטון:

מי בעד אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית 607-
 0651455חברת מבנה תעשיה ,שינוי יעוד באזור התעשייה
הצפוני בכניסה לעיר ,במבנים השייכים לחברת מבנה תעשיה
בלבד?

בעד – פה אחד
החלטה מס' - 122

מאשרים הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית 607-
 0651455חברת מבנה תעשיה ,שינוי יעוד באזור התעשייה
הצפוני בכניסה לעיר ,במבנים השייכים לחברת מבנה תעשיה
בלבד.
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 .14תברי"ם.
מר בני ביטון:

להלן רשימת התברי"ם.

תברי"ם חדשים
תב"ר  – 1424ריבוד וקרצוף אספלט ברחבי העיר–  - ₪ 350,000משרד השיכון
תב"ר  – 1440מכונות טיאוט בנפח בין  4ל 5.6-מ"ק –  - ₪ 1,000,000משרד הפנים
תב"ר  – 1441הכנת תב"עות –  - ₪ 100,000משרד הפנים
תב"ר  – 1442התקנת מערכות גילוי אש במוסדות חינוך –  - ₪ 400,000משרד הפנים
תב"ר – 1443ריבוד וקרצוף אספלט ובמפרים ברחבי העיר –  - ₪ 447,000משרד הפנים
תב"ר  – 1444בניית גן ילדים תלת כיתתי בשכונת הר-נוף –  - ₪ 2,341,515משרד החינוך
תב"ר  – 1445בניית גן ילדים דו כיתתי ליד בי"ס נווה –  - ₪ 1,561,010משרד החינוך
תב"ר  - 1446בניית גן ילדים דו כיתתי שילה – - ₪ 1,561,010משרד החינוך
תב"ר  – 1447הקמת בית כנסת בשכונת הר נוף –  - ₪ 282,000משרד השיכון
תב"ר  – 1448מפרץ חנייה לאוטובוס בשד' הנשיא –  - ₪ 30,000קל"פ
תב"ר  – 1449גינון בכיכרות ברחבי העיר –  - ₪ 200,000קל"פ
תב"ר  – 1450תחזוקת מזרקות ברחבי העיר –  - ₪ 100,000קל"פ
תב"ר  – 1451שיפוץ אולם ספורט בבי"ס דקלים –  - ₪ 60,000קל"פ
תב"ר  – 1452שיפוץ והתאמת מבנה נגב-טק להכשרת הייטק –  - ₪ 100,000קל"פ
תב"ר  – 1453כביש  - 6שלב ב'  - ₪ 24,706,336 -שיכון
הגדלת תברי"ם
תב"ר  – 370איזור תעשייה –  - ₪ 3,845,935משרד הכלכלה
תב"ר  – 1107בית הכנסת בשכונת השחר –  - ₪ 250,000הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1169מיזמי תרבות –  - ₪ 200,000הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1311בניית  3כיתות גן ממשית –  - ₪ 300,000הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1312בניית  2כיתות גן בשכונת השחר –  - ₪ 52,000מפעל הפיס
תב"ר – 1329מעון יום בשכונת השחר –  - ₪ 200,000הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1386הקמת מועדון נוער/מתנ"ס ממשית  - ₪ 100,000-הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1391תוספת להקמת בית הכנסת בהר-נוף –  - ₪ 150,000הרשות לפיתוח הנגב
תב"ר  – 1416הכנת תב"ע לרח' סטרומה –מלכי ישראל –  - ₪ 65,000קל"פ
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סה"כ – ₪ 38,401,806
שינוי הגדרת שם תב"ר
תב"ר  – 1437שיפוצי קיץ ,הצטיידות ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך
סגירת תברי"ם
תב"ר  – 438השלמת פיתוח בשכונת ממשית
תב"ר  – 449פיתוח בשכונה הצפונית פלח א'
תב"ר  - 1036מטאטא מכני למדרכות
תב"ר – 1060הכנת תוכניות מפורטות בעיר
תב"ר  – 1119שיפוץ חזית בנין העיריה
תב"ר  -1181שיפוץ מבנה ברנקו וייס
תב"ר  –1214חדר מוזיקה במרכז אופק
תב"ר  – 1275שיפוץ בי"ס שילה
תב"ר – 1279ערכת חילוץ והפעלה
תב"ר  – 1284שיפוץ בי"ס עמי אסף
תב"ר  – 1285שיפוץ בי"ס מנחם בגין
תב"ר  – 1327שיפוץ גן ילדים יוספטל
תב"ר  – 1342תשתיות חשמל במגרשי ספורט
תב"ר  – 1343שלוש עגלות נגררות עם הייבר
תב"ר  – 1345הקמה ושיקום שצפ"ים בעיר
תב"ר  – 1346שיפוץ משרדי אגף הרווחה בשכונת הניצחון
תב"ר  - 1347שיפוץ משרדי אגף הרווחה ברח' כובשי אילת
תב"ר  – 1351מטאטא מכני למדרכות
תב"ר  – 1385שיפוץ מעטפת בניינים 1209,1205
תב"ר  – 1389שיפוץ מעטפת בניינים 15,16,17,18
תב"ר  - 1390שיפוץ מעטפת בניינים 114,115,116
מר בני ביטון:

מי בעד רשימת התברי"ם?

בעד פה אחד
החלטה מס' – 123
________________
בני ביטון
ראש העיר

מאשרים רשימת תברי"ם.
___________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי
מזכיר העירייה

9

