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 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 סגן ראש העיר -  ללושמר אריאל   
 מ"מ רה"ע - גב' אילנה אזולאי  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצת העיר  - מר יהודה בצלאל  
 חבר מועצת העיר -  ג'קי אדרימר   
 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  
 חבר מועצת העיר  -  מר ארמון לנקרי  
 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  
 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  
   
    
   

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 גזבר  –מנהל כספי  ר. -  מר שמעון מזוז   
 יועץ משפטי - עו"ד מנחם בן טובים  
 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  
 מהנדס העיר  -  דוד  –מר רפי בן   
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים ורצקי  
 /הכנסותמנהל אגף גבייה  -  מר משה אלפסי  
 מנהל אגף בטחון -  מר עמי ביטון  
 דובר העירייה -  מר עמוס שריג  
 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  
 מנהלת מכרזים וועדות העירייה -  גב' יפה עזריה  
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. נושא הטעון של הקרקעותההחלטה שנתקבלה באני מבקש לבטל את  מר ג'קי אדרי:
קיבלנו המלצה ממועצת נווה מדבר  56במועצת העיר הקודמת מס 

עיריית דימונה לטובת תושבי הישוב  שלשיפוט הלהעביר קרקע משטח 
הישובים שמדינת  2סיר  וזאת במסגרת הקמת  –הבדואי קאסר א 

נועדו  2-1ישראל מקימה לטובת אוכלוסיית הבדואים בנגב. שכונה 
לאכלס את הפזורה הבדואית, אלא שבישיבה התברר שאנו נדרשים 

דונם לטובת מועצת נווה מדבר. לא הוצגו בפנינו שום  199להעביר 
ששייכים לדימונה.  דונם 199מסמכים בעניין. אנו מדברים על שטח של 

האם ממשלת ישראל תרצה להפקיע את הקרקע לטובת אוכלוסיית 
 199הבדואים ע"מ לעשות הסדרה? התבקשנו לאשר את העברת השטח 

דונם, בלי שהוצגו בפנינו מסמכים ממדינת ישראל בעניין הקרקע. 
נשאלת השאלה, מה אנחנו תושבי דימונה מקבלים בתמורה להעברת 

השטח המדובר נמצא על מכון השפכים. ה מדבר? השטח למועצת נוו
סיר אין מאגר  -תושבים. לקאסר אל ///,/6 -מכון השפכים מותאם ל

 8/91בשנת שפכים, סביר להניח שירצו להשתמש במכון השפכים שלנו. 
לחברת  ברכות חמצוןאישרנו במועצה להשכרת תמורת תשלום את 

השאלה שנשאלת רה"ע,  אדוניקולחי הנגב. יש אופרציה בתוך אופרציה. 
יות מוסדרות כחוק לפינוי הבדואים משיפולי הצד המזרחי . האם היו פנ

של שכונת "השחר"? אין לעיריית דימונה שום מסמך לחילופי קרקעות 
או פינוי של בדואים. אדוני היועמ"ש ומהנדס העיר למה אתם לא מפנים 

ולם הבדואים את הבדואים הפולשים? למה אין צווי פינוי לפולשים? לע
לא היו חלק מתושבי העיר, לא ניתן להם ללמוד בבית הספר  עם ילדינו. 

, חברי מועצת העיר, אתם בישיבה הקודמת נעשתה דיס אינפורמציה
 צריכים לדעת מה תורם לנו העניין הזה.

כל מי שמתיישב בשטחים לא שלהם, הם פולשים, ההשתלטות שלהם  מר יוסי אוטמזגין:
 ריינית לכל דבר ועניין.היא השתלטות עב

הנושא נדון עם הצוותים המקצועיים הבן משרדיים בישיבת מועצת  מר בני ביטון:
 682מי בעד להוריד את הנושא ביטול החלטת מועצת עיר מס' . 56העיר 

מסדר  דונם 199סיר שכונה דרומית  -קאסר אל 696692/-581לתוכנית  –
 ?היום

אדוני רה"ע, זהו מחטף!  העליתי את הנושא בישיבה שלא מן המניין.  מר ג'קי אדרי:
להוריד אותו מסדר היום? אתה רוצה  למה וחוקי, אם העניין כשר 

אם אחד מחברי מועצת העיר מעלה בקשה, מותר לו לדבר עפ"י החוק,  עו"ד מנחם בן טובים:
יד דקות. לאחריה יש אפשרות או להעלות את ההצעה לסדר או להור /9

 אותה מסדר היום.



חברי הקואליציה מתנגדים ולא יודעים למה אתה מוריד את הבקשה  מר יוסי אוטמזגין:
 מסדר היום.

 

 

אדוני רה"ע, אתה גורם לסתימת פיות, זה מזכיר לי משטרים  מר ארמונד לנקרי:
אפלים. זוהי דיקטטורה לשמה. על מצפונכם תהייה התבוללות. 

מה קורה לכם ? למה אתם חברי מועצת העיר הדתיים,  
 מסכימים לזה. תמורת כסף סותמים לכם את הפיות!

 

  
 682ביטול החלטת מועצת עיר מס'  :מי בעד להוריד את הנושא מר בני ביטון:

 199סיר שכונה דרומית  -קאסר אל 696692/-581לתוכנית  –
 ?דונם
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_____________________    __________________________ 
 שוקי קליין       בני ביטון

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי        ראש העיר
 

 


