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 49פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 / אולם המליאה. 19:30בשעה  2021במאי  9מיום ראשון, כ"ז באייר תשפ"א, 
 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  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 ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר עודד הרוש  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 

 מזכיר העירר. מנהל כללי,  -  מר שוקי קליין משתתפים:

 היועמ"ש - עו"ד מנחם בן טובים  

 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  

 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  

 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  

 מנהל אגף אסטרטגי -  מר דביר שץ  

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 דובר רה"ע ויח"צ -  מר עמוס שריג  

 מנכ"ל הקפ"ד -  מר אבי היקלי  

 סמנכ"ל הקפ"ד -  מר עידן רגב  

 יועץ ראש העיר -  מר שמעון חיון  

 תמנהלת מח' מכרזים וועדו -  גב' יפה עזריה  
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 פתיחה

שתתקיים  49המניין מס' מן  העירהנכם מוזמנים לישיבת מועצת  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 במליאת מועצת העיר. 03:19בשעה  09/05/2021באייר תשפ"א  כ"זביום ראשון 

 החברה לפיתוח דימונהאישור העברת הבעלות של .1

אישור העברת הבעלות של החברה לפיתוח דימונה מהקרן לפיתוח  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

החברה הכלכלית רדומה, שנמצאת בקרן לפיתוח דימונה, דימונה לידי עיריית דימונה ללא תמורה. 

 להעביר אותה לעיריית דימונה בבעלותנו. "להעיר" את החברה ואנחנו רוצים 

 בני ביטון :מר 

העברת הבעלות של החברה לפיתוח דימונה מהקרן לפיתוח דימונה לידי עיריית דימונה ללא  מי בעד

 ?תמורה

 פה אחד.-בעד 

 

 לביצוע מיזמים כלכליים עסקיים ותפעולייםפ"ד אישור להפעלת הח.2

אישור להפעלת החברה חפ"ד )החברה לפיתוח דימונה( לביצוע מיזמים  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 זה סעיף עם אותו עיקרון.  כלכליים עסקיים ותפעוליים.

הפעלת החברה חפ"ד )החברה לפיתוח דימונה( לביצוע מיזמים כלכליים  מי בעד מר בני ביטון:

 עסקיים ותפעוליים.

 בעד? פה אחד. 

 

 של מפעל הפיסאישור עדכון תוכנית חומש .3

כבר הצגנו את זה, אבל  .אישור עדכון תוכנית חומש של מפעל הפיס מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 עשינו שינויים. בבקשה סימה.

 

 276מס'  החלטה
העברת הבעלות של החברה לפיתוח דימונה מהקרן לפיתוח דימונה מליאת מועצת העיר מאשרת את 

  לידי עיריית דימונה ללא תמורה
 אחדאושר פה 
 

 277מס'  החלטה
הפעלת החברה חפ"ד )החברה לפיתוח דימונה( לביצוע מיזמים כלכליים  מליאת מועצת העיר מאשרת את

 עסקיים ותפעוליים.
 אושר פה אחד
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זו תכנית חומש, אנחנו אישרנו אותה כבר בשנה שעברה, מעת לעת  גב' סימה כחלון ]גזברית העיר[:

אנחנו עושים שינויים שחייבים לעבור אישור פה במועצה. עיקר השינוי שאנחנו מבקשים בתכנית 

יחד, גם בניה וגם הצטיידות לביה"ס החדשני בשכונת השחר. ₪ מיליון  6החומש הזו, זו הוספה של 

 ן שקל שיממנו פעילות אחרת שאנחנו צריכים לעשות.הוספנו גם במיראז' חצי מיליו

 ? מי בעד אישור עדכון תוכנית חומש של מפעל הפיס   מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 אושר פה אחד. -בעד

 

 

 תב"רים.4

 :תב"ריםלהלן  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 תב"רים חדשים 

 מפעל הפיס  -₪  2,309,615 – שכונת השחר 623הצטיידות עבור בי"ס חדשני  מגרש  –1594תב"ר 

שם לבשר לכל אני ברשותכם רוצה להתעכב, עודד מקס ואני ישבנו  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

הורים, ההורים לא רושמים  40עם לנו סמל מוסד לממלכתי דתי. ישבנו חברי מועצת העיר שקיב

אז הגיע הממלכתי דתי, לא יודעים אם יש בית ספר, אם יש מנהל.  מהסיבה שהם את הילדים 

ג' יהיה לחדשני, -אנחנו קיבלנו החלטה שבית הספר החדשני א' בראשותו של הרב דוד חטואל,

כל מנהל יבצע ו' יהיה לממלכתי דתי. פעילות של שני בתי הספר יחד, עם שני מנהלים שונים. -ד'

רשומים. אני  22, בפועל יש לנו 49את הפעילות שלו בבית הספר הזה. מקס נתן רישום של 

שלוש בית הספר הזה יהיה מלא. -אמין שבעוד שנתייםמאמין שאנו נגיע למספרים האלה, אני מ

החינוך הממלכתי דתי מאוד חשוב לכל מי שיושב בשולחן  בעלי כיפות סרוגות. 60%בשכונה הזו 

. לטמיוןאני לא רוצה שהכספים האלו ירדו  .הזה, השקענו בחינוך הממלכתי דתי המון כסף

כל מתחיל ונגמר במנהיגות של מנהל בית ה בואו נירתם, נעזור כולנו כדי להקים את בית הספר.

 זה חשוב לנו מאוד. הספר. אנחנו מגבים, אנחנו רוצים לעזור, יש לנו כבר קבלן זוכה.

 מפעל הפיס -₪  3,781,686 –שכונת השחר  623פיס ירוק עבור בי"ס חדשני מגרש  – 1595תב"ר 

 קל"פ  -₪  300,000 –שיפוץ בי"ס ניצני הנגב  – 1596תב"ר 

 תב"רים סגירת

 הרחבת מוקד אזורי – 386תב"ר 

  924כיתות גן ממשית מגרש  3בניית   – 1311תב"ר 

 625בניית כיתת גן שכ' השחר מגרש  – 1313תב"ר 

 נגישות שמיעה בי"ס אפלמן – 1378תב"ר 

 חידוש מבנה מרכז מחוננים אפלמן – 1384תב"ר 

 הנגשת ליקויי שמיעה בי"ס גבריאל – 1488תב"ר 

 278מס'  החלטה
כפי שהוצגה במליאה על ידי גזברית  עדכון תוכנית חומש של מפעל הפיס אתמליאת מועצת העיר מאשרת 

 העיר.
 אחד אושר פה
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 הנגשת ליקויי שמיעה בי"ס בגין  – 1490תב"ר 

 השלמה לבניית גן ילדים דו כיתתי יצחק שדה  – 1533תב"ר 

  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 ד אישור תב"רים ?מי בע

 פה אחד. -בעד

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 279מס'  החלטה
 .התב"רים כפי שהוצגו במליאת מועצת העיר מליאת מועצת העיר מאשרת את

 אושר פה אחד
 


