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 57פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

, באולם המליאה 18.00, בשעה 3.10.2021, בתשפ" תשריב ז, כ"ראשוןביום  שהתקיימה
 בעיריית דימונה

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ רה"ע - 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 אסי איפרגן  

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  

 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 מועצהחבר  - מר יהודה בצלאל  

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 

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

 יועץ משפטי - עו"ד מנחם בן טובים  

 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  

 יח"צ ודובר רה"ע -  עמוס שריגמר   

 הסביבה מנהלת אגף איכות -  גב' שולי אילוז  

 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  
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 סדר היום:
 

( 2)249בהתאם לסמכותה לפי סעיף  -אישור פרויקט ניקיון חצרות בבתים משותפים  .1
לפקודת העיריות )נוסח משולב( מאשרת מועצת העיר הקמת פרויקט לתועלת הציבור, 

וגינון החצרות בבתים משותפים לרבות ניהול ופיקוח על הפרויקט שעניינו ניקיון 
 כמפורט ובתנאים שבדברי ההסבר המצורפים.

 
במסגרת השתלמות מופת של מובילים בשלטון המקומי ראשי ערים ומנכ"לים, מר  .2

שוקי קליין ישתתף בסיור לימודי במוסדות ההסתדרות הציונית בארה"ב בין 
  10-18/10/2021התאריכים 

 
 038597571ת.ז.  הגב' רעות פלדברג " בגיןלמנהלת בית הספר "מורשה חתימה אישור  .3

, בנק 2958625וחשבון הורים  2358263מס' רשות בנק של בית הספר חשבון בחשבון 
 דימונה. 923לאומי סניף 

 
 036465763ת.ז.  הגב' שולי לוק " גבריאללמנהלת בית הספר "מורשה חתימה אישור  .4

, בנק 29612/50וחשבון הורים  28840/42מס' רשות בית הספר חשבון  בנק שלבחשבון 
 דימונה. 923לאומי סניף 

 

 תברי"ם .5
 

 

( לפקודת 2)249בהתאם לסמכותה לפי סעיף  -ניקיון חצרות בבתים משותפים אישור פרויקט [ 1]
וגינון  העיריות )נוסח משולב( מאשרת מועצת העיר הקמת פרויקט לתועלת הציבור, שעניינו ניקיון

החצרות בבתים משותפים לרבות ניהול ופיקוח על הפרויקט כמפורט ובתנאים שבדברי ההסבר 
 המצורפים.

( 2)249אישור פרויקט ניקיון חצרות בתים משותפים בהתאם להסכמה לפי סעיף  מר בני ביטון:

ו ניקיון לפקודות העירייה נוסח משולב, מאשרת מועצת העיר הקמת פרויקט לתועלת הציבור שעניינ

וגינון חצרות בתים משותפים לרבות ניהול פיקוח על הפרויקטים כמפורט ובתנאים שבדברי ההסבר 

המצורפים. אני אחזור, אנחנו עשינו דיון של שעה בנושא. מנהלים האגפים היו בסיור בעיריית עכו 

אנשים לא ניקיון בחצרות משותפים. על , לא בושה ללמוד גם מערים אחרות יפיפהוראו פרויקט 

מבינים שהחצר המשותפת היא פרטית של הבן אדם ולא תפקידה של הרשות המקומית לבצע את 

הניקיון בה. שולי מובילה את הפרויקט יחד עם מנחם בן טובים שמנסח את זה מבחינה משפטית. 

היו שותפים יוכן רוצים שגם התושבים ת בתים משותפים כן רוצים להיכנס לחצרו אנחנו בכל זאת

ך. כמובן שאנחנו נפתח את זה לכלל העיר, שולי תתכלל את זה יחד עם האגודה לתרבות הדיור. לכ

אנחנו נפיץ טפסים מקוונים וגם נצא לדפוק מדלת לדלת. ניקח את האגודה לתרבות הדיור שלנו, 

חינוכי ממדרגה ראשונה. זה שלי, זה לא שלי,  פרויקטנשתף אותם בפרויקט הזה, אני חושב שזה 

הולכים לניקיון כללי, אנחנו מעלים קמפיין  והראשיים, אנחנלנו עכשיו. לא רק הרחובות הכל ש

 75%רציני מאוד. שאלו אותי שאלה: אם דייר יסכים או לא יסכים, אז בדקנו משפטית, אם 

פרויקט בשיתוף ציבור בפרסום למהדיירים יסכימו אז זה נחשב רוב. אנחנו בכל זאת רוצים לצאת 
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וספנו בשנה שעברה כמעט שלושה מיליון לתקציב הניקיון של העיר דימונה. הבאנו הזה. אנחנו ה

. אנחנו ממשיכים, אין מה לעשות, אנשים רוצים רמת גינון גבוהה, רמת טובהחברה שעושה עבודה 

ניקיון גבוהה, רוצים רמת איכות חיים גבוהה. ככל שהעיר מתפתחת כך גם הבקשות מגיעות. 

 אנחנו נתחיל את הפרויקט. 2022, נתחיל מינואר 2022קציב התקציב הזה יסומן בת

 אלא בנושא לא בנושא הניקיון,  אני גם העליתי את הנושא הזה בפני שולי השבוע,  אסי איפרגן:מר 

 דרכים. הקניון עכשיו שעומד להיפתח, לפני איזה שבועיים הייתה שם איזה תאונה מאודבטיחות ב

 בדרכים.בטיחות . אני חושב שכל האזור הזה צריך לקבל מינוף בנושא קשה

האזור הזה מושקע כמעט במיליון שקל, משנה את פניו. אנחנו מבצעים, הגדלת  מר בני ביטון:

המדרכות, החלפת אבני שפה, הערה טובה ונכונה. אנחנו מבצעים את השיפור הזה. היציאה הזאתי 

ה דוד ימינה ושמאלה. אם כבר נגעת בנושא הקניון, להערכתי בתוך יציאה מאוד מסוכנת מכיוון נוו

חודש מהיום הקניון יפתח. פתחנו את גולדה, פתחנו את בנק המזרחי, כל שבוע תיפתח חנות אחרת 

 עם הבעלים.  ואחרי זה אנחנו נעשה פתיחה מסודרת

יוון ממשית. סכנת הכיכר של בית ספר לכיוון שחר, כיכר זילמן, שאתה יורד לכ :מר אלברט לוי

 חיים כל הזמן.

מהנדס תעבורה לטובת העניין הזה. אני  ,הבאנו יחד אני ואריאל, יחד עם המהנדס מר בני ביטון:

 יטופל. , יש כמה כאלו שהם מאוד מסוכניםמקבל את ההערה הזאתי. יש מפרצונים

לשחרר  האני גר ברחוב הרימון, ואני רואה תופעה, כל פעם שהרכב של הביובית מגיע :מר ניסים חמו

סתימות, הם עובדים מאוד קשה, אני חשבתי לצאת עם תוכנית הסברה, תוכנית פרסומית להעלאת 

 מודעות לגבי הנזק שגורם המגבון. הדבר הזה גורם נזק, אז אולי נבצע תוכנית הסברה.

 חצרות בבתים משותפים ? ןניקיואישור פרויקט  ,1עיף מי בעד ס מר בני ביטון:

 פה אחד,  -בעד 

 תודה רבה.

 

 

 

 

 

 319מס'  החלטה
( לפקודת העיריות )נוסח משולב( מאשרת מועצת העיר הקמת 2)249בהתאם לסמכותה לפי סעיף 

על פרויקט לתועלת הציבור, שעניינו ניקיון וגינון החצרות בבתים משותפים לרבות ניהול ופיקוח 
  הפרויקט כמפורט ובתנאים שבדברי ההסבר המצורפים.

 אושר פה אחד
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השתלמות מופת של מובילים בשלטון המקומי ראשי ערים ומנכ"לים, מר שוקי קליין במסגרת [ 2]
  10-18/10/2021ישתתף בסיור לימודי במוסדות ההסתדרות הציונית בארה"ב בין התאריכים 

במסגרת השתלמות מופת של מובילים בשלטון המקומי, ראשי הערים ומנכ"לים, מר  מר בני ביטון:

שוקי קליין ישתתף בסיור לימודי במוסדות ההסתדרות הציונית בארצות הברית, בין התאריכים 

 . סימה כחלון תהיה ממלאת מקום מזכיר העיר. 10-18/10/2021-ה

 מר בני ביטון  מי בעד? 

  12-בעד

 1-נמנע 

 

 

 

 

בחשבון  038597571מורשה חתימה למנהלת בית הספר "בגין" הגב' רעות פלדברג  ת.ז. אישור [ 3]
 923, בנק לאומי סניף 2958625וחשבון הורים  2358263בנק של בית הספר חשבון רשות מס' 

 דימונה

 038597571אישור מורשה חתימה למנהלת בית הספר "בגין" הגב' רעות פלדברג  ת.ז.  מר בני ביטון:

, בנק לאומי סניף 2958625וחשבון הורים  2358263בנק של בית הספר חשבון רשות מס'  בחשבון

 פה אחד, תודה רבה. מי בעד?, דימונה 923

 

 

 

 

 

 

 320מס'  החלטה
השתלמות מופת של מובילים בשלטון מליאת מועצת העיר מאשרת את נסיעתו של מר שוקי קליין ל

המקומי, ראשי הערים ומנכ"לים, מר שוקי קליין ישתתף בסיור לימודי במוסדות ההסתדרות הציונית 
  .10-18/10/2021-בארצות הברית, בין התאריכים ה

 בעד 12
 נמנע 1

 321מס'  החלטה
מורשה חתימה למנהלת בית הספר "בגין" הגב' רעות פלדברג  ת.ז. מליאת מועצת העיר מאשרת את 

, בנק לאומי 2958625וחשבון הורים  2358263רשות מס' בחשבון בנק של בית הספר חשבון  038597571
 .דימונה 923סניף 

 אושר פה אחד
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בחשבון  036465763מורשה חתימה למנהלת בית הספר "גבריאל" הגב' שולי לוק  ת.ז. [ אישור 4]
 923, בנק לאומי סניף 29612/50וחשבון הורים  28840/42בנק של בית הספר חשבון רשות מס' 

 דימונה

 036465763אישור מורשה חתימה למנהלת בית הספר "גבריאל" הגב' שולי לוק  ת.ז.  מר בני ביטון:

, בנק לאומי סניף 29612/50וחשבון הורים  28840/42בחשבון בנק של בית הספר חשבון רשות מס' 

 מי בעד? מי נגד? פה אחד תודה רבה. .דימונה 923

 

 

 [ תב"רים5]

 -תב"רים מר בני ביטון:

 תב"רים חדשים  
משרד  -₪  4,930,130 –הקמת מבנה רב תכליתי ברח' צבר שכונת הערבה  – 1613 תב"ר

 השיכון
 קל"פ  -₪  280,000 –רכישת רכב תפעולי למחלקת הגינון  – 1631תב"ר 
 מפעל הפיס -₪  45,000 –רכישת ילקוטים לתלמידים נזקקים  – 1632תב"ר 
 הפיס מפעל  -₪  350,000 –רכישת מחשב לכל מורה  – 1633תב"ר 

 הגדלת תב"רים 
 קל"פ -₪  250,000 –הקמת כיכר ההגנה/ גולדה מאיר  – 1606תב"ר 
 משרד השיכון  -₪   7,350,629 –חפירת בדיקות לשחרור השטח  – 1612תב"ר 

 ₪  13,205,759  -סה"כ  

 

 

 

 ברכה,ב

 

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 322מס'  החלטה
מורשה חתימה למנהלת בית הספר "גבריאל" הגב' שולי לוק  ת.ז. מליאת מועצת העיר מאשרת את 

, בנק לאומי 29612/50וחשבון הורים  28840/42בחשבון בנק של בית הספר חשבון רשות מס'  036465763
 .דימונה 923סניף 

 אושר פה אחד

 323מס'  החלטה
 .המצ"בפי הרשימה על  התברי"םאת  מליאת מועצת העיר מאשרת

 אושר פה אחד


