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 פ"תש/טבת'/ב 

          30/12/2019 
 
 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

, בשעה: 29.12.2019ביום ראשון א'  בטבת תש"פ,  שהתקיימה 24ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 באולם המליאה. 20:00

 

 ראש העיר -  ביטוןמר בני   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 אסי איפרגן
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר

 חבר מועצה -  ניסים חמומר 
 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ

 חברת מועצה -  וקניןגב' מרינט 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין משתתפים:
 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  
 יועץ משפטי של העירייה - טובים–עו"ד מנחם בן   
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שאול סרוסי  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף תרבות -  מר מאיר חזן  
 מנהל אגף תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 מהנדס העיר -  מר רפי בן דוד                
 אגף מיחשובמנהלת  -  גב' מרים כהן  
 מנהל יח"צ  -  מר עמוס שריג  
 עוזר ראש העיר -  מר שמעון חיון  
 מנהלת הנה"ח -  איריס מלמדגב'   
 וועדות מח' מכרזים תמנהל -  גב' יפה עזריה  

 
 סדר היום:

 24.12.2019אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .1

 

   יש הארות או הערות?   מר בני ביטון:

 ?24.12.2019מיום: תמיכות מי בעד אישור פרוטוקול ועדת    מר בני ביטון:

 

 פה אחד  –בעד 

 

 .24.12.2019מיום:  תמיכותמאשרים פרוטוקול ועדת    – 144החלטה מס' 
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 8.12.2019אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום:  .2

  
 

( ניתנה סקירה רחבה 2020תקציב  -23בישיבה הקודמת )מס'  מר בני ביטון:
 ותוכן וועדת כספים. 2020תקציב בעניין 

 
 ? 8.12.2019מיום: אישור פרוטוקול ועדת כספים  מי בעד   מר בני ביטון:

   
 

    פה אחד  –בעד 

 

 8.12.2019פרוטוקול ועדת כספים מיום: מאשרים    – 145החלטה מס' 

 

 

 3רח' תל לכיש  607-0729780אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית מס'  .3
ממשית. עקרי התכנית, סגירת מרפסות, הוספת שטחים עקרים, שינוי  468מגרש מס' 

 בניין, שינוי בהוראות עיצוב אדריכלי וקביעת תנאים לקבלת היתר.קווי 
 

אישור הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית מס'מי בעד    מר בני ביטון:
 ממשית. עקרי  468מגרש מס'  3רח' תל לכיש  607-0729780                 

 התכנית, סגירת מרפסות, הוספת שטחים עקרים, שינוי קווי      
 בניין, שינוי בהוראות עיצוב אדריכלי וקביעת תנאים לקבלת      
 היתר?     

 פה אחד –בעד 

 

 הצטרפות עיריית דימונה כמגישת תוכנית מס' מאשרים   - 146החלטה מס' 
 ממשית. עקרי  468מגרש מס'  3רח' תל לכיש  607-0729780                             

 התכנית, סגירת מרפסות, הוספת שטחים עקרים, שינוי קווי      
 בהוראות עיצוב אדריכלי וקביעת תנאים לקבלת בניין, שינוי      
 היתר.     
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אישור תמיכה לקבוצת  מ.ס. דימונה ע"ס  -26.11.2019אישרור פרוטוקול משאל טלפוני מיום  .4
220,000  .₪ 

 

אישרתם במשאל טלפוני את פרוטוקול ועדת תמיכות וכעט  מר בני ביטון:
 עליכם לאשרר את הפרוטוקול. 

 
 

 -26.11.2019מי בעד אישרור פרוטוקול משאל טלפוני מיום  מר בני ביטון:
  ₪? 220,000אישור תמיכה לקבוצת  מ.ס. דימונה ע"ס 

  

 

 פה אחד –בעד 

 

 -26.11.2019טלפוני מיום אישרור פרוטוקול משאל מאשרים  - 147החלטה מס' 
 ₪. 220,000בוצת  מ.ס. דימונה ע"ס אישור תמיכה לק

 
 

לחוק  7בהתאם לאמור בסעיף  31.12.2021המשך גביית היטל שמירה עד ליום: אישור  .5
. ובהתאם להוראת השעה לגביית 2009 -העזר לדימונה)שירותי שמירה( התשס"ט

 אגרת השמירה ברשויות המקומיות. 
 

אישור הארכת תוקף חוק עזר שמירה עד לתאריך: מי בעד  ביטון:מר בני 
 . )בהתאם להוראת שעה שתפורסם בקרוב(?31/12/2021

 

 

 פה אחד –בעד 

 

 31.12.2021המשך גביית היטל שמירה עד ליום: מאשרים  - 148החלטה מס' 
לחוק העזר לדימונה)שירותי שמירה(  7בהתאם לאמור בסעיף 

להוראת השעה לגביית אגרת . ובהתאם 2009 -התשס"ט
 השמירה ברשויות המקומיות.
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ועו"סיות )בטבלה המצ"ב( מאגף הרווחה  עיריית דימונה מאשרת את העובדים .6

על מנת שתנפק על שמן תעודות אלקטרוניות לצורך    Comsignכמורשות לפנות לחברת 
 צפייה בנתונים הנוגעים למטופלי האגף לשירותים חברתיים)רווחה(.

 
 ת.ז. שם ומשפחה מספר

 57399677 שמחה קמרי 1
 301254504 עדי שוורץ 2
 205996234 נעמה מורסיאן 3
 036690352 שמוליק איתן 4
 305409302 שירה רובינסון 5
 32968992 אילנה נירנברג 6
 27724061 טל מימון 7
 67665265 רחל חזן 8
 26924688 מרגלית ונונו 9
 57529158 ציפורה בן חמו 10
 54951579 דליה פרץ 11
 69606317 יעל ארוש 12
 66598525 גילה אמסלם 13

 

ועו"סיות )בטבלה המצ"ב( מאגף הרווחה  העובדיםמי בעד אישור  מר בני ביטון:

על מנת שתנפק על שמן תעודות    Comsignכמורשות לפנות לחברת 
לי האגף לשירותים אלקטרוניות לצורך צפייה בנתונים הנוגעים למטופ

 חברתיים)רווחה(?

 בעד פה אחד 

 

מאשרים את עובדים ועו"סיות )בטבלה המצ"ב( מאגף הרווחה  - 149החלטה מס' 

על מנת שתנפק על שמן תעודות    Comsignכמורשות לפנות לחברת 
אלקטרוניות לצורך צפייה בנתונים הנוגעים למטופלי האגף לשירותים 

 חברתיים)רווחה(.
 ת.ז. שם ומשפחה מספר

 57399677 שמחה קמרי 1
 301254504 עדי שוורץ 2
 205996234 נעמה מורסיאן 3
 036690352 שמוליק איתן 4
 305409302 שירה רובינסון 5
 32968992 אילנה נירנברג 6
 27724061 טל מימון 7
 67665265 רחל חזן 8
 26924688 מרגלית ונונו 9
 57529158 ציפורה בן חמו 10
 54951579 דליה פרץ 11
 69606317 יעל ארוש 12
 66598525 גילה אמסלם 13
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 אישור תברי"ם. .7

 

 להלן רשימת התברי"ם  מר בני ביטון:

 

  2020לשנת תברי"ם חדשים 

 הכשרת חדרים והקמת חדר אוכל ואולם כינוסים במבנה ביה"ס שלהבת הדרום – 1456תב"ר 
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל    -₪  1,000,000                       

 קל"פ -₪  250,000 –העיריה  ןמעלית לבניי – 1457תב"ר 
 קל"פ  -₪  450,000 –שיפוץ בנין העיריה  – 1458תב"ר 
 משרד השיכון -₪  5,036,277 –ועבודות עפר  3השלמת כביש  – 1459תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  5,732,085 –ממשית  627ביצוע שצ"פ  – 1460תב"ר 

 
 תברי"ם  הגדלת  

 משרד הכלכלה -₪  10,0000,000 –איזור תעשיה  – 370תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  750,000 –בניית בית כנסת בשכונת השחר  – 1107תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  1,942,211 –נוף -השלמת עבודות פיתוח ושצ"פים הר – 1317תב"ר 

 
 הקטנת תברי"ם 

 משרד השיכון  -₪  750,000 –בניית מקווה טהרה שכונת השחר  – 1108תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  3,683,158 –נוף -השלמת עבודות פיתוח ושצ"פים הר - 1317תב"ר 

 
 ₪   20,727,415–סה"כ תברי"ם 

 סגירת תברי"ם

 בית כנסת בהר נוף – 1026תב"ר 
 עבודות פיתוח ברח' מולדה – 1158תב"ר 
 החלפת גופי תאורה במוסדות ציבור – 1280תב"ר 
 סימון כבישים והתקני בטיחות – 1289תב"ר 
 שדרוג תאורה מגרשי ספורט  – 1302תב"ר 
 נוף-תוספת להקמת בית כנסת הר – 1391תב"ר 
 צביעה וסימוני כבישים בעיר – 1417תב"ר 
 דשא סינטטי ומתקני משחקים  – 1420תב"ר 

 

 מי בעד אישור תברי"ם?  מר בני ביטון:

 בעד פה אחד

 

 רשימת תברי"ם מאושרת.   – 150החלטה מס' 

 

_________________     ___________________ 

 שוקי קליין                                                                       בני ביטון          
 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי       ראש העיר         


