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 "ט/טבת/תש"פכ          
          26/01/2020 

 
 פ ר ו ט ו ק ו ל     

 
,  23.1.2020, שהתקיימה ביום חמישי כ"ז בטבת תש"פ,  25פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 

 המליאה.באולם  18.00בשעה 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי  
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 מועצה תחבר -  גב' מיכל אבו  

 
 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 יועץ משפטי  - טובים-עו"ד מנחם בן  
 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 מנהל אגף ב.מ.פ. -  מר עמי ביטון  
 מנמ"ר -  גב' מרים כהן  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות  -  ב' יפה עזריהג  

 
 

 סדר היום
 

 .16.1.2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .1
 

 
 

, ככול 2020תמיכה לשנת  מדובר בבקשה לאשור מקדמה על חשבון :טובים-עו"ד מנחם בן
שתאושר המקדמה.  העמותות יחתמו על התחייבות להחזרת המקדמה 

 ככול שלא תאושר תמיכה.
 
 

 יש הערות או הארות?   מר בני ביטון: 

 

 
 ?16.1.2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום מי בעד    מר בני ביטון:

 
 פה אחד –בעד 

 
 .16.1.2020מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום    – 149החלטה מס'  
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 ₪14, מיליון  16היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים ע"ס  –אישור לקבלת "אישור חכם"  .2
 מבנק מרכנתיל.₪ מיליון  2 –מבנק מוניציפל )דקסיה( ו ₪ מיליון 

 
 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון: 

 
 היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים –מי בעד אישור לקבלת "אישור חכם"   מר בני ביטון:

מבנק ₪ מיליון  2 –מבנק מוניציפל )דקסיה( ו ₪ מיליון  ₪14, מיליון  16ע"ס   
 מרכנתיל?  

 
 פה אחד. –בעד 

 
 16היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים ע"ס  –מאשרים לקבלת "אישור חכם"  - 150החלטה מס' 

 מבנק מרכנתיל.₪ מיליון  2 –מבנק מוניציפל )דקסיה( ו ₪ מיליון  ₪14, מיליון 
 
 
 

 .2020אישור נוהל ותבחינים למתן תמיכות לגופים ללא כוונת רווח, לשנת  .3
 

 כמידי שנה היועץ המשפטי מגיש חוות דעת ותבחינים למתן תמיכות.  מר בני ביטון:
 
 

 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:
 

 לשנתמי בעד אישור נוהל ותבחינים למתן תמיכות לגופים ללא כוונת רווח,   מר בני ביטון:
  2020? 

 
 פה אחד –בעד 

 
 מאשרים נוהל ותבחינים למתן תמיכות לגופים ללא כוונת רווח, - 151החלטה מס' 

 .2020לשנת   
 
 
 

דימונה. לטובת העברת פירעון  649סניף מס'  17אישור פתיחת חשבון בנק מרכנתיל קוד בנק  .4
 הלוואות של עובדי עיריית דימונה.

 
 

 או הארות?יש הערות   מר בני ביטון:
 

 דימונה. 649סניף מס'  17מי בעד אישור פתיחת חשבון בנק מרכנתיל קוד   מר בני ביטון:
 לטובת העברת פירעון הלוואות של עובדי עיריית דימונה?  

 
 פה אחד –בעד 

 
 649סניף מס'  17מאשרים פתיחת חשבון בנק מרכנתיל קוד  - 152החלטה מס' 

 הלוואות של עובדי עיריית דימונה.דימונה. לטובת העברת פירעון   
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שעליו בנויה אולפנת  950על ידי עיריית דימונה במגרש  607-0774513אישור הגשת תוכנית מס'  .5
"צבייה". עקרי התכנית, שינוי קווי בניין והוספת מעונות לסטודנטים. התוכנית הינה בסמכות 

 ועדת מחוזית.

 
 

 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:
 

 על ידי עיריית דימונה במגרש  607-0774513תוכנית מי בעד אישור הגשת   מר בני ביטון:
 שעליו בנויה אולפנת "צבייה". עקרי התכנית, שינוי קווי בנין והוספת  950   

 מעונות לסטודנטים. התוכנית הינה בסמכות ועדת מחוזית?  
 

 פה אחד –בעד 
 

 על ידי עיריית דימונה  607-0774513מאשרים הגשת תוכנית  - 153החלטה מס' 
 שעליו בנויה אולפנת "צבייה". עקרי התכנית שינוי  950במגרש   
 קווי בנין והוספת מעונות לסטודנטים. התוכנית הינה בסמכות   
 ועדת מחוזית.  

 
 
 

חיצוני לתאגיד המים כחברת דירקטוריון   27858505אישור מועמדות של גב' שרון צפריר ת.ז.  .6
 והביוב מעיינות דרום בע"מ. כנציגת ציבור בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה.

 
 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 
 כחברת  27858505ריר ת.ז. מי בעד אישור מועמדות של גב' שרון צפ  בני ביטון:

 כנציגת ציבורדירקטוריון חיצוני לתאגיד המים והביוב מעיינות דרום בע"מ.   
 בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה?  

 
 פה אחד. –בעד 

 
 כחברת 27858505מאשרים מועמדות של גב' שרון צפריר ת.ז.  - 154החלטה מס' 

 דירקטוריון חיצוני לתאגיד המים והביוב מעיינות דרום בע"מ.  
 כנציגת ציבור בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה.  

 
 

כחברת דירקטוריון חיצוני לתאגיד המים  201622628גב' חן מויאל ת.ז. אישור מועמדות של  .7
 והביוב מעיינות דרום בע"מ. כנציגת ציבור בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה.

 
 יש הערות או הארות?  מר בני ביטון:

 
 

 כחברת  201622628מי בעד אישור מועמדות של גב' חן מויאל ת.ז.   מר בני ביטון:
 דירקטוריון חיצוני לתאגיד המים והביוב מעיינות דרום בע"מ. כנציגת ציבור  
 בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה?  

 
 פה אחד –בעד 

 
 כחברת 201622628מאשרים מועמדות של גב' חן מויאל ת.ז.  - 155החלטה מס' 

 דירקטוריון חיצוני לתאגיד המים והביוב מעיינות דרום בע"מ.   
 ציבור בדירקטוריון מטעם עיריית דימונה.כנציגת   
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 אישור השתתפותם של מר אריאל ללוש, סגן רה"ע ממונה על ההנדסה ומר רפי בן דוד , .8
 15-18מהנדס העיר. בסיור לימודים בנושא: מדיניות תחבורה בלונדון בין התאריכים: 

 .15 –. ביוזמת מרכז השלטון המקומי ופורום ה 2020למרץ 
 

 יש הערות או הארות?  ביטון:מר בני 
 

 מי בעד אישור השתתפותם של מר אריאל ללוש, סגן רה"ע ממונה על   מר בני ביטון:
 ההנדסה ומר רפי בן דוד, מהנדס העיר. בסיור לימודים בנושא: מדיניות  
 . ביוזמת מרכז השלטון2020למרץ  15-18תחבורה בלונדון בין התאריכים:   
 ?15 –המקומי ופורום ה   

 
 פה אחד –בעד 

 
 

 מאשרים השתתפותם של מר אריאל ללוש, סגן רה"ע ממונה על  – 156החלטה מס' 
 ההנדסה ומר רפי בן דוד, מהנדס העיר. בסיור לימודים בנושא:  
 .2020למרץ  15-18מדיניות תחבורה בלונדון בין התאריכים:   
 .15 –מרכז השלטון המקומי ופורום ה   

 

 אישור תברי"ם. .9
 

 להלן רשימת התברי"ם.  בני ביטון: מר
 

 תברי"ם חדשים 
 משרד להגנת הסביבה -₪  212,400 -₪  236,000 -פרויקט חינוך בנושא סביבה   –1461תב"ר 

 קל"פ -₪  23,600                                                                                 

 משרד החינוך -₪  80,000 –בי"ס בן עטר עיצוב מרחבי למידה  – 1462תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס בן עטר  – 1463תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס דקלים – 1464תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס דקלים – 1465תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –י למידה בי"ס מנחם בגין עיצוב מרחב – 1466תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס מנחם בגין  – 1467תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס גבריאל  – 1468תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס גבריאל  – 1469תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס יצחק רבין  – 1470 תב"ר

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס יצחק רבין  – 1471תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס עמל תנופה דימונה  – 1472תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –ה דימונה עיצוב מרחבי למידה בי"ס עמל תנופ – 1473תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה ת"ת ניצני הנגב  – 1474תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה ת"ת ניצני הנגב  – 1475תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס עמי אסף  – 1476תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –צוב מרחבי למידה בי"ס עמי אסף עי – 1477תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס אחווה  – 1478תב"ר 
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 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס נווה עמרם  – 1479תב"ר 

 החינוךמשרד  -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה אולפנת צביה  – 1480תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס זינמן  – 1481תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה ת"ת ובי"ס שילה  – 1482תב"ר 

 משרד החינוך -₪  80,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס יצחק שדה  – 1483תב"ר 

 משרד החינוך -₪  240,000 –בי"ס נועם חיים מרחבים(  3עיצוב מרחבי למידה ) – 1484תב"ר 

 משרד החינוך -₪  240,000 –מרחבים( בי"ס זינמן  3עיצוב מרחבי למידה ) – 1485תב"ר 

 משרד החינוך -₪  160,000 –מרחבים( בי"ס מנחם בגין  2עיצוב מרחבי למידה ) – 1486תב"ר 

 משרד החינוך -₪  200,000 –גן אופירה ממ"ד + מ"מ  –עיצוב גנים חדשניים  – 1487תב"ר 

 משרד החינוך -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס גבריאל  – 1488תב"ר 

 משרד החינוך -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס יצחק שדה  – 1489תב"ר 

 משרד החינוך -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס מנחם בגין  – 1490תב"ר 

 משרד החינוך -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס דקלים  – 1491 תב"ר

 משרד החינוך  -₪  21,000 –נגישות פיזית פרטנית ראייה  ת"ת ובי"ס שילה  – 1492תב"ר 

 משרד החינוך  -₪  21,000 –נגישות פיזית פרטנית ראייה  בי"ס יצחק שדה  – 1493תב"ר 

 
 ₪  2,998,000 –סה"כ תברי"ם 

 
 סגירת תברי"ם

 שיפוץ בניין העיריה – 1010תב"ר 

 הסדרי תנועה רח' המלאכה – 1050תב"ר 

 המכבים -מעגל תנועה הרצל  – 1103תב"ר 

 מעגל תנועה סטרומה  – 1112תב"ר 

 ככר ומפרץ חניה בכובשי אילת  – 1215תב"ר 

 רח' המלאכה  124שיפוץ בנין – 1282תב"ר 

 הנשיא  שד' 125שיפוץ בנין  – 1283תב"ר 

 שיפוץ חדרי שירותים בבתי"ס תיכוניים  – 1360תב"ר 

 נגישות ראייה בי"ס גבריאל  – 1377תב"ר 

 שיפוץ גן ילדים יוספטל – 1387תב"ר 

 

 מי בעד אישור תברי"ם?  מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 רשימת תברי"ם מאושרת.  – 157החלטה מס' 
 
 

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


