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פתיחה
מר בני ביטון [ראש העיר] :הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  47שתתקיים
ביום ראשון ו' באייר תשפ"א  18/04/2021בשעה  19:00במליאת מועצת העיר.
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2לשנת  2021מיום 17/03/2021
מר בני ביטון [ראש העיר] :אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2לשנת  2021מיום ,17/03/2021
בבקשה אדוני היועץ המשפטי.
עו"ד מנחם בן טובים [יועמ"ש] :ועדת התמיכות עובדת טיפין טיפין ,כרגע עבדנו על חלק מעמותות
הספורט ,העמותה דנה בשתי עמותות הקריקט ותיאטרון דימונה .השנה יש לנו  10%בתקציב
התמיכות שעומד לטובת הספורט אך למרות זאת כשמדובר על סכומים יחסית קטנים ,הועדה
סברה שלא נכון יהיה להפחית להם  10%ואישרה להם פחות או יותר כמו בשנה קודמת.
מר בני ביטון [ראש העיר] :למה אין דיפרנציאליות בין שתי הקבוצות? אני ביקשתי ואמרתי
שקבוצה שנמצאת בליגת העל לא יכולה לקבל כמו קבוצה רגילה ,פה אסי איפרגן צודק במה שהוא
אומר .אני לא רוצה לעכב להם את תקציב התמיכות שלהם ,גברתי הגזברית אני מבקש לראות את
הדוחות של שתי הקבוצות .בספורט זה שונה לגמרי ,לקבוצה אחת ישנן הרבה יותר נסיעות ,יש להם
קבוצת נוער ,מרחקי הנסיעה גדולים יותר וההוצאות.
עו"ד מנחם בן טובים [יועמ"ש] :אתם ,כמועצה ,אתם יכולים להגיד לנו לבדוק לגבי קבוצה נוספת.
בנוסף ,אנחנו לא יכולים לתת תמיכה של יותר מ 90%-מהתקציב שלה.
מר בני ביטון [ראש העיר] :אנחנו קודם נאשר את התמיכות האלו .מי בעד?
בעד7-
נמנע1-
החלטה מס' 265
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות מס'  2שעוסק במתן תמיכות לחלק מעמותות
הספורט.
בעד7-
נמנע1-

אישור התקשרות בהסכם הקצאה עם עמותת קריקט דימונה
מר בני ביטון [ראש העיר] :אישור התקשרות בהסכם הקצאה עם עמותת קריקט דימונה א' במקלט
מס'  22ברחוב בר כוכבא בדימונה ,מצב חוות דעת של היועמ"ש .פג התוקף של האישור שהיה
לעיריית דימונה במקלט הזה .זה הליך פורמלי לגמרי לאשר את המקלט להקצאה מחודשת לטובת
עמותת הקריקט ,זה מגיע למועצת העיר לאשרור המקלט שאנחנו מאשרים לקבוצה .מי בעד? פה
אחד ,תודה רבה.
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החלטה מס' 266
מליאת מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות בהסכם הקצאה עם עמותת קריקט דימונה א' במקלט מס'
 22ברחוב בר כוכבא בדימונה ,זאת בכפוף לחוות דעת של היועמ"ש.
אושר פה אחד

אישור למנהלת ומזכירת בית ספר גבריאל לקבל הרשאה לבצע פעולות באינטרנט
מר בני ביטון [ראש העיר] :אישור למנהלת ומזכירת בית ספר גבריאל לקבל הרשאה לבצע פעולות
באינטרנט כגון :העברות בנקאיות לספקים ,הזמנת פנקסי צ'קים ועוד .מנהלת בית הספר הגב' טל
עידו מלול ת.ז ,24635989 .מזכירת בית הספר הגב' גלית איפרגן ת.ז .027409044 .בבנק לאומי מספר
הבנק  10מספר סניף  923בחשבונות ,הורים תלמידים 29612/50 :וחשבון רשות .28840/42 :פורמלי
לגמרי ,מי בעד? פה אחד.
החלטה מס' 267
מליאת מועצת העיר מאשרת למנהלת ומזכירת בית ספר גבריאל לקבל הרשאה לבצע פעולות באינטרנט
כגון :העברות בנקאיות לספקים ,הזמנת פנקסי צ'קים ועוד .להלן פרטי העובדות וחשבון הבנק
המאושרים:
מנהלת בית הספר הגב' טל עידו מלול ת.ז ,24635989 .מזכירת בית הספר הגב' גלית איפרגן ת.ז.
 .027409044בבנק לאומי מספר הבנק  10מספר סניף  923בחשבונות ,הורים תלמידים 29612/50 :וחשבון
רשות .28840/42 :פורמלי לגמרי ,מי בעד? פה אחד.
אושר פה אחד

תברי"ם
מר בני ביטון [ראש העיר] :הסעיף הבא הוא תב"רים –
תב"רים חדשים
תב"ר  –1592שצ"פ רובעי דרומית לאגם –  - ₪ 346,601משרד השיכון
תב"ר  – 1593הצטיידות עבור מתנ"ס השחר –  - ₪ 500,000מפעל הפיס
הגדלת תב"רים
תב"ר  – 1242מינהלת הסכם גג –  - ₪ 600,000משרד השיכון
תב"ר  – 1502בניית  2כיתות גן מגרש  621השחר –  - ₪ 45,768משרד החינוך
תב"ר  – 1504בניית  2כיתות גן שכונת השחר מגרש  - ₪ 420,000 – 607משרד השיכון
הקטנת תב"רים
תב"ר  – 1532השלמה לבניית גן ילדים דו כיתתי שכ' לדוגמא –  - ₪ 70,188משרד השיכון
תב"ר  – 1534השלמה לבניית גן ילדים תלת כיתתי שכ' הר-נוף –  - ₪ 199,077משרד השיכון
תב"ר  - 1535השלמה לבניית גן ילדים דו כיתתי רח' לילנבלום –  - ₪ 77,336משרד השיכון
ביטול תב"ר
תב"ר  – 1536השלמה לבניית גן ילדים דו כיתתי רח' קלרינט – (לטובת הגדלת תב"ר )1504
סגירת תב"רים
תב"ר  – 1078מבנה ציבור – מתנ"ס
תב"ר  – 1107בית הכנסת בשכונת השחר
תב"ר  – 1114שלוחת מתנ"ס בשכונת ממשית
תב"ר  – 1235טיילת רחובות אלנקווה-התפוצות
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תב"ר  – 1243עבודות פיתוח במגרש ירוק B01
תב"ר  – 1259מועדון נוער (שלוחת מתנ"ס) שד' ירושלים
תב"ר  – 1281מעון יום בשכונת השחר
תב"ר  – 1287שיפוץ בי"ס ניצני הנגב
תב"ר  – 1299סקר טבע עירוני 2017
תב"ר  – 1301מתקני משחקים לסככות גני ילדים
תב"ר  – 1388הקמת מקווה טהרה ברח' גמלא
תב"ר  – 1430בית הכנסת בשכונת השחר
תב"ר  – 1448מפרץ חנייה לאוטובוס בשד' הנשיא
תב"ר  – 1466עיצוב מרחבי למידה בי"ס בגין
תב"ר  – 1467עיצוב מרחבי למידה בי"ס בגין
תב"ר  – 1487עיצוב  2גנים חדשניים גנ"י אופירה
תב"ר  – 1507טאבלטים למוסדות חינוך
תב"ר  – 1508עבודות פיתוח מגרש ירוק
בני ביטון  :מי בעד אישור רשימת התב"רים?
בעד-פה אחד
החלטה מס' 268
מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאה על ידי ראש העיר.
אושר פה אחד

נאום מן המקום
מר בני ביטון [ראש העיר] :בעקבות אירוע זריקת הרימון לביתו של מ"מ רה"ע מר ארמונד לנקרי,
אנו נדרשים להתקין מגון בעלות של  .₪ 8,000ארמונד הוא איש ציבור ומשטרת ישראל קבעה
שדרגת ההגנה היא דרגה ( 5בסולם  )6על כן אני מבקש להביא לאישור תוספת לתקציב סכום זה.
מר מוטי כהן מנהל אגף הביטחון יטפל בנושא .מי בעד? מאשרים פה אחד.
החלטה מס' 269
בעקבות אירוע זריקת הרימון לביתו של מ"מ רה"ע מר ארמונד לנקרי מליאת מועצת העיר מאשרת
התקנת מיגון בעלות של  ₪ 8,000עבור נבחר הציבור מר ארמונד לנקרי.
אושר פה אחד

בברכה,
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שוקי קליין

בני ביטון

ר .מנהל כללי ,מזכיר העיר

ראש העיר

