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 פ"תש/שבט'/י          
          05/02/2020 

 
 פ ר ו ט ו ק ו ל     

 
 ,4.2.2020ביום שלישי  ט'  בשבט תש"פ,  שהתקיימה 26ת מועצה מן המניין מס' ישיבפרוטוקול 

 באולם המליאה. 19:00בשעה:  
 
 

 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 יוסי פרץ  
 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 מועצה תחבר -  גב' מיכל אבו  
 חברת מועצה -  גב' יערית לובל  
 חבר מועצה -  מר עודד הרוש  
 חבר מועצה -  יהודה בצלאל  
 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  
 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 
 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 יועץ משפטי  - טובים-עו"ד מנחם בן  
 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מהנדס העיר -  רפי בן דודמר   
 מנהל אגף ב.מ.פ. -  מר עמי ביטון  
 יח"צ דובר העירייה -  מר עמוס שריג  
 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות  -  גב' יפה עזריה  

 
 סדר היום

 

 2.2.2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .1
 

 

, בתחום הספורט  2020באישור מתן מקדמות לתמיכה לשנת מדובר  :מר בני ביטון
 .דימונה מעבדת תרבותלעמותת ועמותת הכדורגל, 

 
 

 יש הערות או הארות?   מר בני ביטון: 

 

 
 ?2.2.2020מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום    מר בני ביטון:

 
 פה אחד –בעד 

 
 .2.2.2020מאשרים פרוטוקול ועדת תמיכות מיום    – 158החלטה מס'  
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) מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום:  2020אישור העברת פעולות לתקציב מותנה לשנת  .2
23.1.2020.) 

 
שאושר במועצת עיר לאישור משרד הפנים  2020הגשנו את התקציב לשנת  : גב' סימה כחלון

סעיפים  3להעביר  ביקש. משרד הפנים.   29.12.2019מיום:  23מס' 
)בשנה  איזוןבקיזוז  לשהובטחו כפיצוי ₪ מיליון  1.5 :כדלקמן למותנה.

₪  315,000בסך את סעיף תמריץ דיור וקיבלנו(.  מותנההיה  קודמת גם
ומיליון הלך ₪(. מיליון  3.5להעביר למותנה)בשנה שעברה קיבלנו 

יר הוצאות בסך מנגד נעב₪.   800,000מההכנסה מפיצוי עיר עולים בסך 
₪ מיליון  1,763 -מרזרבה ו₪  891,000להוצאות מותנות. ₪ מיליון  2,655

בקרה בכל רבעון על  אנו מבצעיםמהוצאות בגין הסכם קפ"ד.  בכל מקרה 
 הדוחות ומקיימים בקרה תקציבית אדוקה.

 
 

אני מדבר בכובע השני שלי, כסגן יו"ר השלטון המקומי. בממשלה אין  מר בני ביטון:
יש המון קיצוצים  1:12, כל הרשויות עובדות 2020אישור תקציב לשנת 

את התקציבים שנקבל נתעדף אותם על וגזרות שמטילים על הרשויות. 
 מנת לעבוד בצורה מאוזנת.

 
) מצ"ב  2020תנה לשנת אישור העברת פעולות לתקציב מומי בעד  מר בני ביטון:

 (?23.1.2020פרוטוקול ועדת כספים מיום: 
 

 פה אחד. –בעד 
 

) מצ"ב פרוטוקול  2020העברת פעולות לתקציב מותנה לשנת  מאשרים  - 159החלטה מס' 
 (.23.1.2020ועדת כספים מיום: 

 
 
 
 

 שינוי גבולות של העיר דימונה או הרחבתם על חשבון השטחים של מועצה אזורית רמת נגב.  .3
 

העתודה האחרונה תוכננה לעיר דימונה יש חוסר בעתודות קרקע לתעשייה.  :עו"ד מנחם בן טובים
להקמת תחנה סולרית. יתרה מכך, תחנת הכח מתוכננת לקום על שטח שחלקו 

בתחומה של המועצה המקומית רמת נגב. דבר שיוצר בתחומה של דימונה וחלקו 
בעיות לא פשוטות כמו, מי מהוועדות תיתן את היתר הבניה? וכיצד תחולק 

  בארנונה?
 

בנסיבות אלה יש לפנות לשר בבקשה להרחיב את גבולותיה של דימונה לפי סעיף 
א)א( לפקודת העיריות על מנת שיקבל החלטה על העברת שטח לתחומה של  8

 דימונה, כך שגם תחנת הכח תועבר לדימונה וגם יהיו עתודות קרקע לדימונה.
 
 

דימונה אין דיי שטח להקים מפעלי מפעלים.  ב 25 -נים האחרונות הוקמו כהש 5 -ב מר בני ביטון:
 דונם.  2,000אנו מתכננים להקים מפעלים על תעשייה נוספים. 

גדול, מרכז שיהיה משותף ביקש להקים מרכז הייטק  יו"ר קק"ל מר דני עטר
על יד בית ספר לדימונה וירוחם ובנוסף יוקם על ידי קק"ל מרכז תעסוקתי משותף 

בהחלטת הדירקטוריון בקק"ל הוחלט ₪. מיליון  30-40בהשקעה של בין  בן עטר
 מרכזים כאלה, אחד בקרית שמונה ואחד בדימונה.  2להקים 
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התאם לפקודת העיריות לשנות את גבולות עיריית מי בעד פניה לשר הפנים ב מר בני ביטון:
דימונה ולצרף לתחומה שטח המהווה המשך של איזור התעשייה הדרומי עד 

 שכןהמצוי היום בתחום שיפוטה של רמת נגב. כולל שטח הבסיס  906לבסיס צה"ל 
בתחום  תחנת הכח הסולרית מתוכננת היום כשהיא הן בתחום דימונה והןשטח 

 יצירת עתודות לאזור התעשייה בדימונה?לצורך ורמת נגב, דבר שהוא אנומלי 
 

 פה אחד –בעד 
 

פניה לשר הפנים בהתאם לפקודת העיריות לשנות את גבולות עיריית מאשרים  - 160החלטה מס' 
דימונה ולצרף לתחומה שטח המהווה המשך של איזור התעשייה הדרומי עד 

המצוי היום בתחום שיפוטה של רמת נגב. טח הבסיס כולל ש 906לבסיס צה"ל 
שכן שטח תחנת הכח הסולרית מתוכננת היום כשהיא הן בתחום דימונה והן 

יצירת עתודות לאזור התעשייה לצורך בתחום רמת נגב, דבר שהוא אנומלי. ו
 .בדימונה

 
 

 67762138אישור מינוי נציג ציבור לוועדת שמות, מר מתי חיון ת.ז.  .4

 
 

 ?67762138ר לוועדת שמות, מר מתי חיון ת.ז אישור מינוי נציג ציבומי בעד   ביטון: מר בני
 

 
 פה אחד –בעד 

 
 67762138מינוי נציג ציבור לוועדת שמות, מר מתי חיון ת.ז מאשרים  - 161החלטה מס' 

 
 

 
 

מאגף הרווחה  066033366עיריית דימונה מאשרת את העובדת סוציאלית הגב' יפעת כהן ת.ז.  .5

על מנת שתנפק על שמה תעודה אלקטרונית לצורך צפייה    Comsignכמורשת לפנות לחברת 
 בנתונים הנוגעים למטופלי האגף לשירותים חברתיים)רווחה(.

 
 
 

עיריית דימונה את העובדת סוציאלית הגב' יפעת כהן ת.ז. מי בעד אישור  מר בני ביטון:

על מנת שתנפק על    Comsignמאגף הרווחה כמורשת לפנות לחברת  066033366
שמה תעודה אלקטרונית לצורך צפייה בנתונים הנוגעים למטופלי האגף לשירותים 

 חברתיים)רווחה(.
 

 פה אחד –בעד 
 

 066033366את העובדת סוציאלית הגב' יפעת כהן ת.ז. עיריית דימונה מאשרת  - 162החלטה מס' 
על מנת שתנפק על שמה תעודה    Comsignמאגף הרווחה כמורשת לפנות לחברת 

אלקטרונית לצורך צפייה בנתונים הנוגעים למטופלי האגף לשירותים 
 חברתיים)רווחה(.
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 אישור תברי"ם. .6
 

 להלן רשימת התברי"ם.  מר בני ביטון:
 
 

 תברי"םסגירת 

 שיפוץ מחלקת הנוער באצטדיון –467תב"ר 

 שיפוץ בריכת השחייה –1061תב"ר 

 הנגשת מועדון פיס נווה חורש – 1135תב"ר 

 מגרש דשא סינטטי )שחב"ק(  –1164תב"ר 

 שיפוץ מגרש ספורט המלאכה / הרצל  –1193תב"ר 

 שיפוץ מועדון נוער רש"י – 1197תב"ר 

 גינות ושצ"פים בעיר   םהקמה ושיקו –1201תב"ר 

 

 מי בעד אישור תברי"ם?  מר בני ביטון:
 

 פה אחד –בעד 
 

 רשימת תברי"ם מאושרת.  – 163החלטה מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


