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 44מן המניין מס'  פרוטוקול מליאה

 אולם המליאה / 18:00 בשעה 31.1.2021יום ראשון י"ח בשבט תשפ"א, מ
 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:
 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי

 ראש העירסגן  -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרויה   
 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצה -  מר עודד הרוש
 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו

 חברת מועצה - גב' יערית לובל אשוש
 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  
 חבר מועצה - בצלאלמר יהודה   
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצה  -  מר ניסים פרץ  
  

 
 ר. מנהל כללי מזכיר העיר -  מר שוקי קליין משתתפים:

 יועץ משפטי - עו"ד מנחם בן טובים  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 גזברית -  גב' סימה כחלון  
 טרטגימנהל אגף תכנון אס -  מר דביר שץ  
 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  
 מ"מ מנהל אגף שפ"ע - מר משה גרינשטיין  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  
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 פתיחה [0]

שתתקיים ביום  44הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מספר  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 :סדר היום המתוקןלהלן באולם המליאה.  18:00, בשעה 31.01.2021ראשון, 

- 607והשיכון עבור תשריט דרך )עיריית דימונה ומשרד הבינוי  -שינוי מגישת התוכנית [ 1]
  כניסה צפונית לעיר דימונה 5( כביש 0860031

נה ומשרד הבינוי והשיכון עבור עיריית דימו -שינוי מגישת התוכנית  - מר בני ביטון ]ראש העיר[:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת  כניסה צפונית לעיר דימונה 5( כביש 0860031- 607תשריט דרך )

לכביש הטבעתי של דימונה. אנחנו דיברנו בהנהלת העיר על הנושא, אני מעדכן  25 כביש בין כביש

יציאה מהעיר בחלקו הצפוני שיתחבר שוב לאור היעדרותם של עודד וניסים פרץ. מדובר על הכביש 

השלישית לדימונה. הכניסה  נוספת, זו תהייה כניסה אשר יתחבר באמצעות מחלף 25עם כביש 

  ?. אם יש למישהו שאלותצד דרום  25תהיה משכונת השחר לטובת כביש  העתידית 

 .תודה רבה מי בעד? פה אחד 

 

 התקשרות בהסכם הקצאה של חברה לתועלת הציבור אישור[ 2]

אישור התקשרות בהסכם הקצאה של חברה לתועלת הציבור ברחוב צבר  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

לתקופה של  510545833בדימונה, המרכז הקהילתי בדימונה על שם חטיבת הנשים בניו יורק, ח.פ. 

מועדון נוער. אני רוצה להגיד לכם סעיף שתיים עד שש הם כולם חמש שנים לצורך ניהול והפעלת 

 סעיפים תחת אותו הנושא, אני מבקש ממנחם להגיד כמה מילים בנושא.

אלה מבנים שמחזיק בהם מתנ"ס דימונה, הוא מפעיל לטובת  ש[:”ד מנחם בן טובים ]יועמ”עו

 הלסדר, הוועדצעות האלו הציבור מועדונים ומרכזים קהילתיים. אנחנו פשוט מכניסים את הה

 אישרה את ההחזקה הזו לתקופה של חמש שנים, מעל חמש שנים יש צורך באישור נוסף.

אדוני חבר הנהלת המתנ"ס, עודד, אני חושב שצריך להגיד מילה טובה  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

יפתחו את  על מתנ"ס דימונה, על הפעילויות, בעזרת השם אנחנו מקווים שהקורונה תסתיים, אם

אנחנו מצביעים על כלל החדש שלהם, זה עניין פורמלי לגמרי כדי שנקבל את האישורים.  סהמתנ"

 יש הערות או הארות?סעיפים שונים.  6-כהסעיפים 

  תודה רבה. .מי בעד? פה אחד

 

 244 מס' החלטה
נה ומשרד הבינוי והשיכון עבור עיריית דימו -שינוי מגישת התוכנית מליאת מועצת העיר מאשרת 
  כניסה צפונית לעיר דימונה 5( כביש 0860031- 607תשריט דרך )

 אחד אושר פה
 

 245מס'  החלטה
"המרכז הקהילתי  ברחוב צבר בדימונהאישור התקשרות בהסכם הקצאה עם חברה לתועלת הציבור 

לצורך ניהול והפעלת שנים.  5לתקופה של   510545833בדימונה ע"ש חטיבת הנשים בניו יורק" ח.פ. 
 היועמ"ש(. חו"ד)מצ"ב  מועדון נוער

 אושר פה אחד
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 אישור הסכם בין עירייה דימונה לבין עמותת שלהבת הדרום, גן ילדים[ 3]

בין עירייה דימונה לבין עמותת שלהבת הדרום, גן ילדים  הקצאהאישור  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

ברחוב תל לכיש בשכונת ממשית. אני מבקש, הסעיף עלה כבר לסדר היום בישיבה הקודמת, 

והורדתי את הסעיף הזה בגלל שלא היה לשלהבת הדרום אישור ניהול תקין. ברוך השם, העמותה 

 . , אושר על ידי היועמ"שקיןקיבלה לאחר מספר ימים אישור ניהול ת

 2020יש להם אישור ניהול תקין לשנת  עו"ד מנחם בן טובים:

  בדיון ובהצבעהשתתפו היחיאל צרויה לא  ומרמר יוסי פרץ. 

 . מי בעד? פה אחד, תודה רבה 

 

 לשינוי גבולות העיר דימונה אישור  פנייה לשר הפנים[ 4]

א' לפקודות העירייה, 8וסעיף  8פניה לשר הפנים בהתאם לסעיף אישור  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

גבולות העיר דימונה על ידי הוספת שטח חסר שיפוט מוניציפאלי כאמור נוסח חדש, לשינוי 

בתסריט, מטרת השינוי יצירת רצף טריטוריאלי בין העיר דימונה לבין בסיס נבטים והוספת עתודת 

 קרקע לפיתוח העיר בסמוך לשדה תעופה משלים נבטים.

ים עבודת מטה שהמטרה שלה ערב טוב לכולם, , אנחנו עוש דביר שץ ]מנהל אגף תכנון אסטרטגי[:

זה לחבר את שטח השיפוט של דימונה הקיים היום, עם שטח השיפוט של דימונה שהוא למעשה 

 כפי שמופיע בתסריט שצרפנו ,איזה שהוא אי, שזה בסיס נבטים. אנחנו מייצרים רצף טריטוריאלי 

אנחנו בעצם מייצרים ציר שהוא נע אך ורק על שטח גלילי, אנחנו לא גוזלים או לחומר המליאה ,

מבקשים לקחת שטח מרשות אחרת, פחות או יותר בציר צר ככל שניתן. פה בפורום הזה אני אומר 

 246החלטה מס' 
"המרכז  ברחוב שקמה בדימונהאישור התקשרות בהסכם הקצאה עם חברה לתועלת הציבור 

לצורך ניהול שנים.  5לתקופה של  510545833הקהילתי בדימונה ע"ש חטיבת הנשים בניו יורק" ח.פ. 
 היועמ"ש(. חו"ד)מצ"ב  והפעלת מרכז קהילתי וחוגים שכונתי
 אושר פה אחד

 

 247החלטה מס' 
"המרכז הקהילתי  ברחוב גמלא בדימונהאישור התקשרות בהסכם הקצאה עם חברה לתועלת הציבור 

לצורך ניהול והפעלת שנים.  5לתקופה של  510545833בדימונה ע"ש חטיבת הנשים בניו יורק" ח.פ. 
 היועמ"ש(. חו"ד)מצ"ב  מרכז קהילתי וחוגים שכונתי

 אושר פה אחד
 

 248החלטה מס' 
"המרכז  בדימונה ברחוב רחבת רש"יאישור התקשרות בהסכם הקצאה עם חברה לתועלת הציבור 

לצורך ניהול שנים.  5לתקופה של  510545833הקהילתי בדימונה ע"ש חטיבת הנשים בניו יורק" ח.פ. 
 היועמ"ש(. חו"ד)מצ"ב  והפעלת מועדון נוער צופים

 אושר פה אחד
 

 249החלטה מס' 
"המרכז  בדימונה ברחוב שלום שבזיאישור התקשרות בהסכם הקצאה עם חברה לתועלת הציבור 

לצורך ניהול שנים.  5לתקופה של  510545833הקהילתי בדימונה ע"ש חטיבת הנשים בניו יורק" ח.פ. 
 היועמ"ש(. חו"ד)מצ"ב  והפעלת מרכז קהילתי וחוגים שכונתי
 אושר פה אחד

 

 250החלטה מס' 
תל לכיש אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "שלהבת הדרום" גן ילדים ברחוב  א

 בשכונת ממשית.
 אושר פה אחד

 ומר יוסי פרץ אינם משתתפים בהצבעה מפאת ני"ע צרויה מר יחיאל
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בדואית תהיה בשטח השיפוט שלנו ואז ברגע שאנחנו מגיעים לצומת  האוכלוסייכדי שכמה שפחות 

אנחנו יוצרים ספקטרום יותר רחב. אנחנו תופסים את כל הציר של מסילת  הרואה עם הגבול שלנו

ראש הממשלה בביקור האחרון שלו כאן בדימונה אצל ראש העיר הכריז שגם  .הרכבת העתידית

הוא יתמוך בהקמת שדה התעופה בנבטים ולכן המלצתי המקצועית היא להזדרז ככל שניתן עם 

 .תהליך הזהה

 עוד מישהו רוצה להתייחס?  ר[:מר בני ביטון ]ראש העי

 .תודה רבה, מי בעד? פה אחד

 

 אישור העברת הפעלת המטמנה לפסולת יבשה בבור הנוכחי לקפ"ד [5]

אישור העברת הפעלת המטמנה לפסולת יבשה בבור הנוכחי לקפ"ד, עם  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

הסכם חדש ויובא  םוייחתתוכנית עסקית סף והשלמת העסקה עם המנהל תבוצע השטח הנוקבלת 

לאישור המועצה. אנחנו סיימנו את הקשר שלנו עם דנה, אנחנו בתהליך כרגע להעביר את כל 

המטמנה לקרן לפיתוח דימונה בניהולו של המנכ"ל, אבי היקלי, היום היינו בסיור כדי לראות, 

הטמנה אך ורק לעיר דימונה  ןייתאנחנו מחכים לאישור, המטרה שלנו שזה  הבעיה לא פשוטה שם,

ולקבלנים בדימונה. יש צפי בנייה מאסיבי בעיר דימונה, אני רוצה שזה יהיה בניהול שלנו על ידי 

הקפ"ד. עם פיתוחה של העיר אתם רואים שהיום אנשים מאוד מקפידים שכל מי שבונה וכל מי 

 יש עוד התייחסות? שהולך יחד עם המכולות שלו מגיע כמובן לאתר האשפה ושופך את זה שם.

בני, אני רק רוצה להגיד שאנחנו מדברים על הפעלה בתקופה הנוכחית, לבור סימה כחלון ]גזברית[: 

הנוכחי, למה שקיים. בהמשך עם קבלת בורות נוספים, נבנה תוכנית עבודה וגם נציג אותה ונבוא 

 נוסף. לאשרור

  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

  תודה רבה פה אחד. מי בעד?

 

 הקצאתו לקולחי הנגב לשם הקמת מאגר קולחין לטובת מקרקעין החזרת שטח למנהל[ 6]

דונם  42, מאשרים החזרה למנהל בהתאם לנוהל תא שטח 10סעיף  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

לצורך הקצאה לקולחי הנגב לשם הקמת מאגרי קולחין. בבקשה אדוני היועץ  ריטסבתכמפורט 

 המשפטי.

כן, אני אתן לכם הסבר קצת מעבר. לעיריית דימונה יש תוכנית  ש[:”ד מנחם בן טובים ]יועמ”עו

של מי הקולחין שלה. כל רשות מקומית צריכה להכין תוכנית איך היא משיבה את הקולחין  השבה

המטוהרים לחקלאות. התוכנית אושרה על ידי רשות המים. בינתיים ברשות המים קבעו ספק למים 

המטוהרים האלו, את קולחי הנגב. כדי שיוכלו להשיב את המים, יש זמנים שהקולחין מושבים 

 251החלטה מס' 
שינוי גבולות העיר א לפקודת העיריות )נוסח חדש(  ל8 -ו 8פנייה לשר הפנים, בהתאם לסעיף  אישור 

צירת רצף מטרת השינוי: י.  בתסריטע"י הוספת שטח חסר שיפוט מוניציפאלי, כאמור  -דימונה
הוספת עתודות קרקע לפיתוח עתידי בסמוך לשדה ו בין העיר דימונה לבין בסיס נבטיםטריטוריאלי 

 תעופה משלים נבטים.
 אושר פה אחד

 

 252החלטה מס' 
אישור העברת הפעלת המטמנה לפסולת יבשה בבור הנוכחי לקפ"ד. עם קבלת שטח נוסף והשלמת 

 עם המינהל תבוצע תוכנית עסקית וייחתם הסכם חדש ויובא לאישור המועצה. עסקה
 אושר פה אחד
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לאגום את המים קולחי נגב צריכים ו של המים ישיר, אבל בחורף אין צריכה לחקלאות באופן

. רמ"י סירבה בשלב כזה המצטברים באיזה שהוא מקום. קולחי הנגב ביקשו שנקצה להם מקום

הראשון להקצות באופן ישיר לקולחי הנגב שטח לצורך הקמת מאגר, אלא רק באמצעות עיריית 

דונם. קולחי דימונה לא מעוניינים  75ת שטח, המנהל הקצה לנו דימונה. אנחנו הגשנו בקשה להקצא

דונם בלבד. בין לבין, השתנו התקנות של רמ"י והיום יש אפשרות  45דונם, הם רוצים  75-בכלל ה

קצה באופן ישיר לקולחי הנגב. התנאי של רמ"י הוא שנחזיר לו את השטח או לפחות חלק תשרמ"י 

הנגב. אז על כך ההצבעה, אנחנו מבקשים להחזיר את ההקצאה  ממנו כדי שהם יקצו אותו לקולחי

לרמ"י על פי נהליו, את תא השטח שמסומן פה בספרה אחד, זהו תנאי ראשון כדי שרמ"י ידונו 

 בבקשה זו.

 מישהו רוצה להתייחס? מר בני ביטון ]ראש העיר[:

   .תודה רבה ,מי בעד? פה אחד 

 

 [ אישור עבודה נוספת לעובדת עירייה אילנה דיין7]

 2300110אישור עבודה נוספת לעבודתה של אילנה דיין תעודת זהות  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

, 22.00-23:00-אישור עבודה בספריה העירונית. עבודה של שעתיים יומיות לאחר שעות העבודה מ

הסעת עובדי טללים מעבודתם לביתם. כל עובד עירייה שרוצה לעבוד בעבודה נוספת, חייב לקבל 

 אישור ממועצת העיר.

 .תודה רבהפה אחד ,מי בעד?  

 

 [ תב"רים8]

 -תב"רים מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 תב"רים חדשים 

 משרד החינוך  -₪  100,000 –שיפוץ חדר מורים בי"ס עמי אסף  –1578תב"ר  

 משרד העבודה והרווחה  -₪  588,000 –תכנון מעונות יום  – 1579תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  350,000 –טאבלטים לבתי ספר יסודיים  – 1580תב"ר 

 ' בשכונת נווה דוד ושכונה לדוגמא מגרשי מיני פיץ 2-עבודות תשתית ופיתוח ל – 1581תב"ר 

 קל"פ  -₪  310,000                       

 הגדלת תב"רים 

 קל"פ  -₪  244,177 –בניית אולפנת צבייה  – 1147תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  750,000 –פיס ירוק  –שדרוג פארק אשכול  – 1512תב"ר 

 סגירת תב"רים

 שיפוץ בי"ס ניצני הנגב – 1287תב"ר 

 253החלטה מס' 
דונם כמפורט  42תא שטח של  של בהתאם לנהליומקרקעין נהל יהחזרה למ מועצת העיר מאשרת

 , לצורך הקצאתו לקולחי הנגב לשם הקמת מאגר קולחין.+ריטשבת
 אושר פה אחד

 

 254החלטה מס' 
, אשר עובדת בספריה העירונית. עבודה של  23000110 ת.ז. אילנה דייןאישור עבודה נוספת לעובדת 

 ( הסעת עובדי טללים מהעבודה לביתם.22:00-23:00שעתיים יומיות לאחר שעות העבודה )
 אושר פה אחד
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 מעון יום בשכונת השחר – 1329 תב"ר 

 שצ"פ רובעי גן אשכול – 1426תב"ר 

 עבודות פיתוח במתחם הספורטק  – 1544תב"ר 

 . פה אחד. תודה רבהאושר ? שהוצגו התברי"ם מי בעד מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 

 [ נאום מן המקום9]

, שאני כבר מיום חמישי סוגיהלהעלות איזו שהיא בצלאל מבקש , יהודה מר בני ביטון ]ראש העיר[:

מגרשים ששווקו בשכונת השחר, נוצר איזה שהוא מצב שאני יחד עם משרד  12מטפל בה. מדובר על 

חד וחלק שאם לא השיכון והבינוי תיאמנו מחיר למגרשים האלו והמחיר עלה. אני הודעתי להם 

, אני קורא חש" 250,000-300,000יורידו את המחיר של המגרשים למחיר ריאלי, שמבחינתי זה בין 

לתושבי דימונה שלא לרכוש את המגרשים. אני חושב שהזעקה שלי נשמעה היום במשרדים 

שנו הרלוונטיים, גם הזעקה של הציבור נשמעה חזק ואני חושב שהתושבים צודקים בהחלט, היום י

טרנד שזוגות צעירים רוצים דירה ראשונה בבנה ביתך ואילולא המגרשים הזולים לא היו מגיעות 

אלינו משפחות צעירות. אם כבר אנחנו מדברים על שכונת השחר אז אני אגיד שאנחנו מקימים שני 

בלנים בתי ספר יסודיים. קיבלנו על בית הספר החדשני אישור תקציבי וגם קבלן זוכה. יש לנו שני ק

זוכים. לגבי בית הספר הממלכתי דתי, זה המקום להגיד לעודד ולכל צוות ההורים יישר כוח על 

ההתחברות ועל העשייה. עודד שאל אותי "האם בית הספר יהיה מוכן בזמן?", אז בית הספר 

החדשני זה אחד התנאים לקבלן. אבל לבית הספר הממלכתי דתי ישנה עוד בירוקרטיה שצריך 

היה לי דין ודברים עם שר החינוך בשבוע שעבר, אכן אישרו לנו אותו סופית, בגלל שאין להשלים, 

לפברואר  20-לפברואר, הבטחתי לעודד שב  15תקציב מדינה אנחנו אמורים לקבל את בית הספר ב

אנחנו נעשה זום עם המשפחות כדי להסביר כי יש גם היענות של משפחות שלא מהקהילה 

ן רוצות לשלוח את ילדיהן לבית הספר הממלכתי דתי, כמו בגנים. אני חייב הממלכתית דתית ועדיי

להגיד למקס ולאגף החינוך שאפו על העבודה ועל העשייה. יש חשיבות אדירה בעינינו להקמת שני 

בתי ספר בשכונה. עשינו גם שיחת זום לגבי פיתוח של ארבעה גני ילדים בשכונה ואנחנו רוצים עוד 

בשכונה ממשית. ישנו פיתוח אדיר. הצפי לסיום השכונה הזו הוא כשנתיים, ארבעה גני ילדים 

ירוחם וחצי בשכונה הזו.  גודל של דיירים, מדובר על  16,000כשל  העל שכונשנתיים וחצי. מדובר 

וד חטואל זה המקום להגיד באמת שאנחנו עושים כל מאמץ. אני מצטט את שר החינוך ואת הרב ד

 .ד""זה עם רמה גבוהה מאו

שב בדימונה שלא ולגבי סוגיית המגרשים, אני לא יודע אם קיים תמר יהודה בצלאל ]חבר מועצה[: 

 12שמע ומכיר את המכרז הזה. זה לא מכרז אסטרטגי, זה לא מכרז משנה פני מציאות, זה כולה 

שם הם מחירים שמעולם לא היו, נכון שזה דומה למחירי שוק אך אלו  יחידות. המחירים שננקבו

 ש"ח למגרש. 250,000מחירים שמעולם לא היו. המחיר שהיה נהוג בעבר הוא כ

ש"ח, מאז שאני ראש עיריית דימונה  500,000בצפונית המחירים היו  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

גרלה ואני הורדתי שני תנאים, תנאי ראשון הוא ש"ח, זה היה בה 250,000הורדתי אותם למחיר של 

 שנים והתנאי השני הוא המחיר. 5שאפשר למכור מתי שרוצים, ללא התניה של 

עכשיו יש חיכוך קבוע בין אלו שפותחים עיניים על הרוכשים שיקנו מר יהודה בצלאל ]חבר מועצה[: 

מכרזים  15-20מסתכל על  יאנ להגיד,בזול וימכרו. אני חייב להגיד לך משהו שקצת לא נעים לי 

 255החלטה מס' 
 כפי שהוצגו במליאה. התברי"ם מליאת מועצת העיר מאשרת את

 אושר פה אחד
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בממוצע בחודש. אין שום מכרז שדומה למכרז הזה. מישהו שם נגע במבנה של המכרז והאופי שלו, 

יש שם סעיפים שלא קיימים במכרזים אחרים. בפריפריה, אזור עדיפות לאומית, יש הגדרות. מה 

כי אז באמת עוד פעם שחשוב שיקרה זה שלא תהייה הנחה גורפת, כי זה לא מה שאמור להיות. 

אנשים יעשו "מסחרה" ואז לא עשינו בזה כלום. אמורה להיות הנחה? כן. אמור להיות סבסוד? כן. 

אבל מי שימכור והדברים האלה מעוגנים ממועצת מקרקעי ישראל. מי שימכור תוך חמש שנים 

זו, נקודה. ש"ח. משקיעים לא צריכים להיות בתוך המכירה ה 200,000יחזיר את כל הסבסוד של 

 לבריאות, שיזכו ויבנו ושלום על ישראל. -זוגות שיזכו ברכישה הזו  12אם ישנם 

קודם אני מסכים עם יהודה בכל מילה ומילה, בחיי לא ראיתי כמות כזו  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 של טביעות אצבע על מכרז כזה. אני פתחתי את דפי המכרז וכמו שיהודה אמר במפורש, יד מכוונת

לכם מה קרה, בא שמאי, ראה את מחירי השוק, באו משרד השיכון והבינוי,  דאני אגיהייתה שם. 

חשבו לעשות סיבוב, אתם לא מבינים איזה נזק זה גרם לנו. יש ביקושים אדירים כרגע לשכונות 

מיתר בתהליך להגשת בג"ץ, מי שלא בנה את  תבנה ביתך, גם אני וגם שמעון מזוז ראש מועצ

שלו, כמובן שאנחנו ניתן לו זמן לעשות את זה, מנהל מקרקעי ישראל יחלט לו את  המגרשים

המגרשים. למה אנחנו עושים את זה? מגיעים משקיעים מחוץ לדימונה, קונים מגרשים ואומרים 

מגרשים שישווקו  54"לא, אנחנו לא רוצים למכור אותם". אני מודיע חד וחלק, מדובר על עוד 

יא עוד מגרשים. השאיפה שלי היא לעשות שכונה לזוגות צעירים ולמשפחות ואנחנו הולכים להוצ

, כמו שעשינו לשוטרים ולחיל האוויר, ולתת להם עדיפות ראשונה, אנחנו נעשה הגרלה, 40עד גיל 

-4משפחות, בערך עוד  29מהתושבים שהגיעו אלינו כבר לשכונה הזו,  50%-מתושבי דימונה ו 50%

ה אנשים כבר לא רוצים לגור בבנייה רוויה, לא כולם. לנו זה עושה טוב שנים. יש ביקוש. הרב 5

לדימונה שחבר'ה צעירים רוצים לגור בבנה ביתך. בקדנציה הקודמת הצלחנו להוריד את מחירי 

הדירות ב"ה, אבל אנחנו לא רוצים שיעלו שוב, אנחנו רוצים שחבר'ה חדשים שמגיעים לעיר דימונה, 

ם להישאר בדימונה ולשפר את עצמם ולהגיע לשכונות חדשות ויפות. או חבר'ה צעירים שרוצי

בשורה התחתונה, משרד השיכון והבינוי הוא זה שקובע את המחירים, אבל אמרתי להם שאם אלו 

 שארו המחירים אני עוצר לכם את כל הבנייה. תודה רבה לכם, הישיבה ננעלה.יי

 

 ברכה,ב
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