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 [ פתיחה-]
 

אשר תתקיים  63הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מספר  בני ביטון ]ראש העיר[:

באולם המליאה. ברשותכם, לפני שנגלוש ונלך לסדר  18:00 10.1.22-ביום שני, ח' בשבט תשפ"ב, ה

היום אני אתן לך קצת עדכונים על הקורונה, על מצבה של העיר דימונה ובאופן כללי. נכון לרגע זה 

בכל יום. מבחינת  60-ל 50ואנחנו בגדילה של בין  59מאומתים. רק היום נוספו  370מבודדים,  694יש 

 ההשניימחוסנים במנה  26,376, 28,492מחוסנים במנה הראשונה דימונה בעשירייה הפותחת בארץ, 

לעשרת אלפים חולים,  149.7מחוסנים במנה השלישית, הבוסטר. הממוצע הארצי הוא  20,037-ו

שזה שליש פחות. אמרתי זאת קודם אך אחזור על זה בגלל שהיו  105.9הממוצע בדימונה הוא 

מסרים מבולבלים. לא אערבב פוליטיקה אך ברגע ששרת החינוך מדברת בצורה אחת, שר הבריאות 

בצורה שניה וראש הממשלה בצורה שלישית, איך אפשר לצפות מהציבור לעמוד בהנחיות? גם חיים 

סמכויות לרשויות המקומיות שהוכיחו את עצמן בגלים הראשון, ביבס וגם אני הצענו להעביר את ה

השני והשלישי, אנחנו יודעים לתפקד. היום מקס, מוטי ואני עשינו זום עם כל מנהלי בתי הספר 

והייתם צריכים לשמוע אותם, אני נחרדתי. הם לא מבינים את ההנחיות, בכל יום מתעדכנים 

החליט האם הולכים להדבקת עדר אך להגיד זו, זו זכותם בלילה. הממשלה צריכה ל 12-בטלוויזיה ב

כממשלה והם מכתיבים את המדיניות. כדי לסבר את האוזן, בית הספר 'אמיר' שלנו סגור לגמרי, 

אסף' היה סגור בשבוע שעבר כי  בית הספר 'בגין' סגור חוץ מאשר כיתות א' שחזרו, בית הספר 'עמי

להתייעץ עם משרד החינוך. אנחנו מקבלים מהם בדיעבד לקחנו את זה על אחריותנו אפילו בלי 

ובדה שהצלחנו למגר את התופעה ולהוריד את התחלואה בבית הספר עאישורים אחרי שהחלטנו ו

אסף'. המצב הכי חמור בדימונה הוא בבית הספר 'אחווה'. הם לא מחוסנים, לא רוצים להיבדק  'עמי

מנכ"ל משרד הבריאות בגלל שהוא מכיר את  והמצב הוא לא פשוט שם בכלל. היום עדכנתי את

והגיע לכאן לסיור. המצב לא פשוט אצלם כי הם לא מתחסנים  רפרוייקטוהתופעה עוד כשהיה 

כתפיסה. אני מכבד אותם אך גם אומר, אם אתם לא רוצים להתחסן תישארו בקהילה ותשמרו על 

לנו קרובים לחולים: אשתו של עצמכם, מי שלא מתחסן גם מדביק אותנו. גם סביב השולחן הזה כו

עודד, הילדים והנכדה של ארמונד, שמעון העוזר שלי, מר ציון רוזיליו, כולם נדבקים היום וכל מי 

שציינתי מחוסנים בחיסון שלישי. מי שחושב שהוא מחוסן כי נדבק בקורונה בפעם הראשונה טועה, 

נשלח רפואה שלמה לכולם כי  . קודם כלההשניילמשל שמעון חיון ואשתו שנדבקו עכשיו בפעם 

המצב לא פשוט. אנחנו כל יום עושים הערכת מצב לקורונה יחד עם בכירי העירייה, מנהלי האגפים, 

של מד"א בממשית. יש תחנה  נוספתאגף הביטחון, המשטרה, מד"א וכיבוי אש. מחר תיפתח תחנה 

את תוצאות הבדיקה  מקבליםשנוספת שפתוחה לכולם, כולל חיילים, ליד האצטדיון. לצערי הרב עד 

אלף איש. יש עוד תחנה אחת שפתחנו רק לכללית  200ימים כי כל יום נבדקים  3-5לוקח בין 

שנמצאת בנווה חורש בגן. בקופת חולים מכבי מחסנים ובקופת חולים מאוחדת מחסנים גם כן. יש 

תתחסנו, כולם, והכי  בדיקות יומיות בדימונה, זו קטסטרופה וזה מפחיד. לכו 1,500-ל 1,000בין 

, 5-12חשוב, מי שסביבו יש מבוגרים יותר שילך להתחסן ומי שהילדים שלו בבתי הספר בגילאי 

זה נמוך יחסית. אני מבין את ההורים אבל  5-12בגילאי  22%אנחנו מחוסנים ברמה מאוד ירודה. 

ו בעליה. לצערי אנחנו נתחיל להתעסק בזה ונטפס, אני מקבל אינפורמציה מכללית ומכבי שאנחנ

הרב, חבל שעד שזה קורה אנשים מבינים את זה דרך הרגליים ולא דרך הראש בהבנה. אני בעצמי 

עברתי את זה עם הילדים והנכדים שלי ועד שלא היינו בשיחת זום עם ד"ר ליאור לא הצלחתי לשכנע 
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המסבירות  אותם. ביום חמישי עושים זום עם ד"ר ליאור ואני מזמין אתכם להתחבר, היא אחת

או  הבטלוויזיהטובות ביותר בנושא. אמרתי לפרופסור אש שאם היא הייתה מסבירה בפריים טיים 

מילה או שתיים על הקורונה לפני  להוסיףברדיו הדברים היו נראים אחרת. אם יש מישהו שרוצה 

 שנכנסים לסדר היום, הבמה פתוחה. אם לא, ברשותכם נתחיל.

 05.01.2022ת מיום: אישור פרוטוקול ועדת תמיכו .1

 בבקשה שוקי., 05.01.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  בני ביטון ]ראש העיר[:

. 1/12ערב טוב. אנחנו דנו במתן מקדמות לעמותות הספורט לפי  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

העמותות האלו משלמות שכר מדי חודש ולכן כמדי שנה אנחנו נותנים מקדמות. המקדמה שאנחנו 

שאנחנו נותנים לעמותת הכדוריד היא  אלף ש"ח והמקדמה 209נותנים לעמותת מ.ס דימונה היא 

 ה רבה.מסך כל התמיכה. תוד 1/12אלף ש"ח,  95

 תודה רבה. מי בעד? בני ביטון ]ראש העיר[:

 רק שניה, לפני זה. ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 בבקשה ניסים, סליחה. בני ביטון ]ראש העיר[:

אני חושב שכדאי לבדוק או לפחות לשמוע את היועץ המשפטי לגבי  ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 י אז תתנו, אם זה לא אז לא לתת.עמותת הכדורסל, אין אישור ניהול תקין. אם זה חוק

 כדוריד. שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

ברור, ברור. ניסים מעיר הערה לפרוטוקול חשובה ונכונה. עמותה שאין לה  בני ביטון ]ראש העיר[:

 -ניהול תקין

 עמותה שקיבלה? שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 כן, העמותה הזו. ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 אין לה ניהול תקין? בים ]יועץ משפטי[:מנחם בן טו

 אין לה. ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 איזו? לכדוריד? בני ביטון ]ראש העיר[:

 כן. ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 נבדוק. שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 אז צריך לבדוק כי בחצי דקה בודקים את זה. בני ביטון ]ראש העיר[:

 תבדוק ברשם העמותות. ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

 נבדוק ברשם העמותות, אם לא אני לא משחרר את הכסף. בני ביטון ]ראש העיר[:

 זה ברור. שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:
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חבר'ה, הערה נכונה. אם ניסים בדק את זה נבדוק, זה בחצי דקה דרך רשם  בני ביטון ]ראש העיר[:

מבקש לא לשחרר את הכסף עד אז, תבקשו מאלי העמותות. אני מבקש לבדוק ברשם העמותות ואני 

 סיגרון כי יכול להיות שיש לו את זה מעודכן ולא ברשם העמותות.

 ניהול תקין למה? מנחם בן טובים ]יועץ משפטי[:

 , אין להם.2022-ל ניסים פרץ ]חבר מועצה[:

אנחנו  נבדוק את זה. בכפוף לדעתי, אנחנו בשלב המקדמות, מנחם בן טובים ]יועץ משפטי[:

 -2022בתחילת שנת 

ואי אפשר עדיין  2022. אנחנו רק בתחילת 2021ניהול תקין זה לשנת  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 להספיק, יש עד מאי.

 בפברואר או מרץ מקבלים ניהול תקין. מנחם בן טובים ]יועץ משפטי[:

 עבר פה אחד. ?הזו, תודה. מי בעד ההסוגייחבר'ה, תבדקו את  בני ביטון ]ראש העיר[:

 

 

 תודה רבה. בני ביטון ]ראש העיר[:

 א' 12.10.2021פרוטוקול ועדת שמות מיום:  .2

 אריאל ללוש.א', בבקשה אדון  12.10.2021פרוטוקול ועדת שמות מיום:  בני ביטון ]ראש העיר[:

שינוי שם רחוב תל שילה לרחוב הרב אברהם אלמליח. הרב אברהם  אריאל ללוש ]סגן ראש העיר[:

אלמליח זצ"ל היה רק ודיין ישראלי שכיהן כרבה הספרדי של העיר דימונה, אב בית הדין הרבני 

גיור של בבאר שבע, יו"ר בתי הדין הרבניים, אב בית הדין המיוחד לגיור, ממייסדי בית הדין ל

הרבנות הצבאית ומחבר סדרת הספרים שאתם מכירים, "בתוך עמי". תרומתו של הרב הייתה 

ולפיכך החליטה הועדה על  נכבדה לחיזוק שורשי התורה, לעיצובה ולשמירת המסורת של העיר

 הנצחת שמו. זה הרחוב שמקבל את הישיבה התיכונית.

תי הערות ביניים חיוביות ואני חושב שזה כבוד קודם כל, מילה קצרה. שמע בני ביטון ]ראש העיר[:

לעיר דימונה שהרב הראשי של העיר דימונה היה אב בית הדין של מדינת ישראל ולכן קודם כל, 

 עבר פה אחד. חברי הועדה, אדוני יו"ר הועדה, חמו, ניסים וכולם, כבוד גדול לנו. מי בעד?

 

 

 350מס'  החלטה
 05.01.2022פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  מליאת מועצת העיר מאשרת את

 אושר פה אחד

 351מס'  החלטה
 א' 12.10.2021פרוטוקול ועדת שמות מיום: מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
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 תב"רים .3

 הסעיף האחרון, תב"רים. בני ביטון ]ראש העיר[:

 תב"רים חדשים 

 ₪  220,388 –המשרד להגנת הסביבה    -₪ 234,672 –רכישת מדיחי כלים לגני הילדים–1658תב"ר 

 ₪  14,284 –קל"פ                                                                                                                               

 משרד השיכון  -₪  1,000,000 –ריבוד וקרצוף אספלט ברחבי העיר  – 1659תב"ר 

 משרד השיכון -₪  2,500,000 –ל שרון שד' אריא 263שיפוץ מעטפת בניין  – 1660תב"ר 

 משרד השיכון -₪  825,000 –עבודות פיתוח למגרש קריקט רח' האלה / התפוצות  – 1661תב"ר 

 משרד השיכון -₪  270,000 –שדרוג ושיפוץ מחסני העיריה  – 1662תב"ר 

 משרד השיכון -₪  4,100,000 –מעון יום תלת כיתתי רח' רוטשילד שכ' השחר  – 1663תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  550,000 –קירוי פטיו בבי"ס יצחק רבין  – 1664תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  200,000 -תוכנית הפעלה התיאטרון העירוני  – 1665תב"ר 

 קל"פ  -₪  250,000 – ןלהיימשיפוץ אודיטוריום בי"ס  – 1666תב"ר 

 קל"פ -₪  100,000 –שיפוץ מעבדות בי"ס זינמן  – 1667תב"ר 

 הגדלת תב"רים

 ₪  750,000 –משרד הפנים  -₪  825,000 –הקמת מרכז הפעלה ומרכז חירום  – 1505תב"ר 

 ₪  75,000 –קל"פ                                                                                                                 

 משרד השיכון  -₪  7,865,096 –שיפוץ המרכז המסחרי  – 1529תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  600,000 –ברח' מ"ג המעפילים  218שיפוץ מעטפת בנין  – 1530תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  1,500,000 –שצ"פ רובעי גדולי התורה /אלנקווה  – 1542תב"ר 

 קל"פ  -₪  500,000 –עבודות פיתוח ותשתית במטמנה לפסולת יבשה  – 1589תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  1,500,000 –תוספת קומה למרכז הרפואי מיראז'  – 1638תב"ר 

 הקטנת תב"רים

 מפעל הפיס -₪  200,000 –אולם ספורט נועם חיים  –465תב"ר 

 ביטול תב"רים 

 כפילות תב"ר  –גבריאל  הנגשת כיתה לליקויי  שמיעה בי"ס – 1643תב"ר 

 כפילות תב"ר –הנגשת כיתה לליקויי  שמיעה בי"ס דקלים – 1644תב"ר 

 כפילות תב"ר –הנגשת כיתה לליקויי  שמיעה אולפנת צבייה  – 1645תב"ר 

 כפילות תב"ר –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס שילה   - 1646תב"ר 

 ( 1505תב"ר )מנגד הגדלת  –תוספת למרכז הפעלה  – 1655תב"ר 

 סגירת תב"רים 

 (                           1505הקמת מרכז הפעלה )מנגד הגדלת תב"ר  – 1584תב"ר 

 ₪   22,642,387 –סה"כ 
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אני אגיד מילה על המרכז המסחרי. אנחנו הולכים לשפץ את שלושת  בני ביטון ]ראש העיר[:

ולמעלה והמרכז מול בנק הפועלים. יש לנו המרכזים: המרכז המסחרי הזה, קולנוע אילת למטה 

מיליון ש"ח  15-18מיליון שאנחנו מאשרים פה וזה בעלות בסדר גודל של  7מיליון ש"ח, עוד  3.5כבר 

לשלושת המרכזים. אני אביא למועצת העיר הבאה את כל המצגת בצורה ברורה ומצוינת, תראו את 

יפהפיים ואני חושב שקבלת ההחלטות הייתה מרכזים  3ההדמיות ואת כל הדברים החשובים. יהיו 

נתן מכה למרכזים האלו אך עניי עירך קודמים לכל ולכן  BIG-. הBIG-כתוצאה מהקמת מרכז ה

 ₪. 7,865,096אנחנו הולכים לשפץ שם בסכום של 

 בני, יש לי שאלה. מרינט וקנין ]חברת מועצה[:

 בבקשה. בני ביטון ]ראש העיר[:

 האם כל הדוכנים ימשיכו להיות בחוץ? מועצה[:מרינט וקנין ]חברת 

לא, הכול ירד. במרכז המסחרי, חוץ מהמרכז שלמעלה שם נתחם אותם  בני ביטון ]ראש העיר[:

 ועוד. אתם תראו את התוכניות. תהוויטרינווניתן להם לפעול, נשפץ להם את 

 מול בנק הפועלים? מרינט וקנין ]חברת מועצה[:

הכול יהיה אחיד, זה יהיה מיני קניון איפה שהירקנים למעלה. שאלה טובה,  בני ביטון ]ראש העיר[:

 . ז הזה הכול יהיה ריקפה במרכ

  ?אישור התברי"ם מי בעד בני ביטון ]ראש העיר[:

 .פה אחד 

 

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה. בני ביטון ]ראש העיר[:

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר
 

 352מס'  החלטה
 .כפי שהוצגו במליאת המועצה על פי הרשימה המצו"ב רים"תבמליאת מועצת העיר מאשרת את ה

 אחדאושר פה 


