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 65פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

, בשעה 03.03.2022שהתקיימה ביום חמישי, ל' באדר א' תשפ"ב, 
 , באולם המליאה. 19:00

 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ רה"ע - מר ארמונד לנקרי  

 סגן ראש העיר -  אריאל ללושמר 

 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  

 

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

 יועץ משפטי - עו"ד מנחם בן טובים  

 מנהל אגף הביטחון -  מר מוטי כהן  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 סדר היום  :
 

 13.02.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .1

 23.02.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .2

 02.03.2022שמות מיום: פרוטוקול ועדת  .3

לשם  6-10/3/2022אישור נסיעתו של רה"ע מר בני ביטון לרומניה ופולין בית התאריכים  .4
 סיור לימודי בפארקי מים.

ישופצו מעטפת בנינים ברח'  במסגרתו -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .5
, 1090, 1086, 1087, 1088, 1089, 1098, 1099, 1101, 1100הרצל / גולדה מאיר /העצמאות. 

1091 ,1092 ,1093 ,1097 ,1096 ,1095 ,1094. 

 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים בשכונת   -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .6

, רח' יהודה 1-29, רח' אלחריזי 1-19, רח' אבן עזרא 1-51חכמי ישראל. רח' אבן גבירול 
 1-46, רח' שלום שבזי 1-39רח' שמעון בר יוחאי , 1-15, רח' יוסף קארו 1-44הלוי 
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במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים ברח'  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .7
-216-215-וןגאל אלי - 277-501-502-274 -הסנהדרין 249-250-222-226 מתתיהו הכהן
221-220-209 

 
 
רתו ישופצו מעטפת  בנינים במסג  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .8

, רח' השלווה 1315-1310-1319-1316-1308-1239-1237-1322-1320בשכונה לדוגמא. 
1181-1170-1160-1157-1238 

 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים בשכונת   -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .9

 1014-1077-1074-1073-1071-1070-1068 1034-1033-1023 –נווה דוד. בלוקים 
 
 

בשכונת  במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .10
 .261 – 266 שבעת המינים רחוב הנרי המלכה 

 
התקשרות ללא מכרז לרכישת כלי רכב תפעולי למחלקת בטיחות בדרכים עבור אישור  .11

 )מצ"ב חו"ד היועמ"ש(.ניידהפעלת מגרש הדרכה 
 

 מצ"ב חוות דעת היועץ המשפטי ארוחות צהריים לעובדי השירותהסדרת  .12
 

 תברי"ם. .13
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 [ פתיחה-] 
אשר תתקיים ביום  65הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מספר  [:בני ביטון ]ראש העיר

 באולם המליאה.  19:00בשעה  3.3.2022חמישי ל' באדר א', תשפ"ב, 
 13.02.2022ועדת תמיכות מיום: אישור פרוטוקול  .1
 23.02.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .2

 , טלגרפית שוקי, תקריא. 2 -ו 1אישור פרוטוקול ועדת תמיכות, שניהם,  בני ביטון ]ראש העיר[:

ש"ח, עליית  00040,קריקט  סי יוש"ח,  00040,דימונה א' קריקט  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

ש"ח,  589,245ש"ח, תיאטרון  950,000ש"ח, כדוריד  2,250,000ש"ח, מ.ס דימונה  50,000השחר 

ש"ח, מגן דוד  10,000ש"ח, ניצן  5,000ש"ח, ויצ"ו  5,000ש"ח, דימונה מאוחדת  26,000רוח במדבר 

ש"ח, ילדי  5,000ש"ח, נעמ"ת  15,000ש"ח, איחוד הצלה  300,000ש"ח, שלהבת הדרום  11,000

ש"ח ו"ידידים" סיוע  31,000ש"ח, מילאן  5,000ש"ח, עמותת מסלן  10,000עתיד השואה למען ה

 ש"ח  2,000בדרכים 

  מי בעד?בני ביטון ]ראש העיר[:

 פה אחד -בעד 

 (ובהצבעה)מר יחיאל צרויה ומר יוסי פרץ לא השתתפו בדיון תודה רבה.  

 

 02.03.2022פרוטוקול ועדת שמות מיום:  .3

 ריו" אריאל בבקשה . 02.03.2022פרוטוקול ועדת שמות מיום:  ,3סעיף  בני ביטון ]ראש העיר[:

 . הועדה

מזרחית, רחוב ראשי על שם רב -. יש כאן שתי שכונות חדשות בצפוןאריאל ללוש ]ס. ראש העיר[:

. האפיון של הרחובות 'מעלה שחק'שחק ז"ל, השכונה למעשה תיקרא על שמו -אלוף אמנון ליפקין

הוא יחידות עילית בצה"ל ומבצעים שהוביל בעצמו, דובדבן, מגלן, שועלי מרום, להב, יחידת אגוז, 

, מבצע אביב נעורים, מבצע שלמה, מבצע שלכת, מבצע מנורה ומבצע ליטאני. אלו השמות 13ייטת ש

השמות אנו  תבוועד, לאחר דיון ההשנייעצמה. אני עובר לשכונה  יבמעלה שחק, שכונה שעומדת בפנ

יוני נתניהו,  סא"לממליצים לקריאת שם השכונה על שם יוני נתניהו. הרחוב הראשי יהיה על שם 

במפה. אפיון הרחובות הם חיילים גיבורי ישראל שהיו מעורבים במעשי גבורה. נתחיל  5חוב מספר ר

מרב סרן רועי קליין שכולכם ודאי שמעתם עליו ומכירים, אל"מ דרור ויינברג, אל"מ עוזי יאירי, 

ד סגן אוריאל פרץ, רס"ן אלירז פרץ, אתם ודאי מכירים את שני האחים ואלו רחובות שייפגשו אח

 356החלטה מס' 
 13.02.2022פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  מאשרים

 אושר פה אחד

 357החלטה מס' 
 23.02.2022פרוטוקול ועדת תמיכות מיום: מאשרים 

 אושר פה אחד
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בשני. רב שוטר הדר כהן, רב סמל ראשון הדס מלכה, תת אלוף ארז גרינשטיין, אלי כהן שכולכם 

 מכירים והרחוב האחרון הוא שרה אהרונסון. 

עד ישיר עבורם שנתנו. ייחדנו -, יש גל44אני אגיד מילה. לגבי נספי הכרמל,  בני ביטון ]ראש העיר[:

, לניסים, אריאל יו"ר הועדה ולמתי חיון על הוועדלבכוונה מבצעים ולכן פתחתי ואמרתי שאפו 

 העבודה. 

אני עובר לקריאת בית הכנסת בבית הספר אפלמן על שם המורה  אריאל ללוש ]ס. ראש העיר[:

והרב המיתולוגי הרב יעקב צוריה זצ"ל. בית הכנסת יקרא 'תפארת יעקב' על שם רבי יעקב צרויה 

ן בית הכנסת, למען מתפללים, למען הרבצת התורה בעיר, זצ"ל. הקראנו את פועלו למען העיר, למע

חיזוק התורה והרוחניות. הוא הקים ומיסד את בית הכנסת הזה וניהל אותו עד כמעט פטירתו. זהו 

 השם השלישי שאנחנו מבקשים לאשר בישיבת המועצה. 

כונות ישר כוח תודה. אני אגיד מילה על ועדת השמות. אמרתי כבר לגבי הש בני ביטון ]ראש העיר[:

וגם אמרתי זאת בישיבת ההנהלה. לגבי בית הכנסת, נכון שבנו היה חבר מועצת העיר, למרות שלא 

הזכרתם את זה, ובנו הממשיך הוא גם חבר מועצת העיר וסגן ראש עיריית דימונה. אני אגיד משהו 

כמה מילים ברמה האישית שגם אמרתי כשהספדתי אותו, יחיאל רצה שאדבר בשבעה אז אני אגיד 

גם לחברי מועצת העיר כראש העיר. אתם לא יודעים איזו שמחת חיים הייתה כששיפצנו את בית 

הכנסת שם, יותר מאשר שיפוץ ביתו. הוא גידל דורות בבית הספר, הוא אישיות. לפני שהוא נפטר, 

ה בברית של חבר מועצת העיר משה פרץ, אמר לי יחיאל "אני רוצה להצטלם עם בני, אני רוצ

מזכרת". הוא כל כך היה חזק, רצה לחיות ואהב את החיים. ומה היה היתרון שלו? אני אומר לך 

יחיאל כי אומנם אתה ממשיך אותו אבל הוא לא היה קיצוני בדתו, איש על פי אמונתו יחיה. 

כשהספידו אותו שני הנכדים שלו שמעתם איך הם דיברו, הוא לא היה מכריח אותם. הם היו ישנים 

. הוא למד בישיבות הגבוהות האמתיתולא הייתה אצלו כפייה, אני חושב שזו אהבת הדת  אצלו

ביותר עם החכם שלום. כשהספיד אותו אח של ישראל נבון בשבעה הוא אמר שהיה אחד התלמידים 

המבריקים, אמר זאת גם חכם שלום הרבה פעמים. ישר כשהספדתי אותו אמרתי שאין דבר שיותר 

הכנסת באפלמן כרב בית הכנסת, כמתפלל בית הכנסת. אני חושב שזה מעט מייחד אותו מבית 

שבמעט שאנחנו כחברי מועצת העיר יכולים לעשות כדי להוקיר אותו. אריאל, ברשותך נעשה שלט 

מואר ויפה לבית הכנסת, נחתוך את הסרט, נזמין את הציבור הרחב ונעשה מה שמגיע לו. יהי זכרו 

 ברוך. 

  אחדפה  –בעד מי בעד? 

 (.ובהצבעה )מר יחיאל צרויה לא השתתף בדיון תודה רבה. 

 

 

 358החלטה מס' 
 02.03.2022פרוטוקול ועדת שמות מיום: מאשרים 

 אושר פה אחד
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 6-10/3/2022אישור נסיעתו של רה"ע מר בני ביטון לרומניה ופולין בית התאריכים  .4
 לשם סיור לימודי בפארקי מים.

אישור נסיעתו של רה"ע מר בני ביטון לרומניה ופולין בית  נושא הבא. בני ביטון ]ראש העיר[:

לשם סיור לימודי בפארקי מים. אמרתי שבישיבת מועצת העיר הבאה נביא  6-10/3/2022התאריכים 

יקלי, רועי אמנו ועידן, אנחנו יוצאים ביום ראשון האבי  אתנו. נוסעים והמסקנות  את הרשמים

 י. אחה"צ וחוזרים ביום חמיש

 מי בעד? 

 פה אחד, -בעד

 

במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .5
, 1087, 1088, 1089, 1098, 1099, 1101, 1100העצמאות. /ברח' הרצל / גולדה מאיר 

1086 ,1090 ,1091 ,1092 ,1093 ,1097 ,1096 ,1095 ,1094. 
 

במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים   -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .6
, 1-29, רח' אלחריזי 1-19, רח' אבן עזרא 1-51בשכונת חכמי ישראל. רח' אבן גבירול 

, רח' שלום 1-39יוחאי  , רח' שמעון בר1-15, רח' יוסף קארו 1-44רח' יהודה הלוי 
 1-46שבזי 
 

 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .7

 -וןגאל אלי - 277-501-502-274 -הסנהדרין 249-250-222-226 ברח' מתתיהו הכהן
216-215-221-220-209 

 
במסגרתו ישופצו מעטפת  בנינים   -דרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונהאישור ש .8

רח' , 1315-1310-1319-1316-1308-1239-1237-1322-1320בשכונה לדוגמא. 
 1181-1170-1160-1157-1238השלווה 

 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים   -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .9

-1014-1077-1074-1073-1071-1070 1034-1033-1023 –בשכונת נווה דוד. בלוקים 
1068. 
 

 
 במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים  -אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה .10

 .261 – 266 בשכונת שבעת המינים רחוב הנרי המלכה 

בל . כל הסעיפים הללו אושרו א1238צריך להוסיף לפרוטוקול שלא הוסף  בני ביטון ]ראש העיר[:. 

משרד השיכון והבינוי ביקש מאיתנו נוסח אחר לפרוטוקולים האלו כדי להביא אותם אז ברשותכם 

הבאנו אותם חזרה למועצת העיר, מאשררים אותם פעם נוספת. שימו לב, אני אומר מה שאמרתי 

. אנחנו תהוותיקואז וגם בישיבת ההנהלה, קיבלנו החלטה כחברי מועצת העיר להיכנס לשכונות 

 359החלטה מס' 
לשם סיור  6-10/3/2022נסיעתו של רה"ע מר בני ביטון לרומניה ופולין בית התאריכים מאשרים את 

 לימודי בפארקי מים.

 אושר פה אחד
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רק בשכונות האלו  מדוענוף,  רהבשחר, בממשית וב מדוע מקבלים הרבה ביקורת, בצדק או שלא, 

ואנחנו לא מבצעים. כמו שאומר רבי ניסים אנחנו מחזירים עטרה ליושנה ולא שוכחים איפה גדלנו 

 כולנו מסביב לשולחן ואיפה היינו.

 מי בעד? 

 פה אחד–בעד 

 

 

 

 

 

 360החלטה מס' 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים ברח' הרצל / גולדה  -תשתיות "ישן מול חדש" דימונהשדרוג  מאשרים

, 1097, 1093, 1092, 1091, 1090, 1086, 1087, 1088, 1089, 1098, 1099, 1101, 1100מאיר /העצמאות. 
1096 ,1095 ,1094. 

 אושר פה אחד

 361החלטה מס' 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים בשכונת   -דימונהאישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש"  מאשרים

, רח' 1-44, רח' יהודה הלוי 1-29, רח' אלחריזי 1-19, רח' אבן עזרא 1-51חכמי ישראל. רח' אבן גבירול 
 1-46, רח' שלום שבזי 1-39, רח' שמעון בר יוחאי 1-15יוסף קארו 

 אושר פה אחד

 362החלטה מס' 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים ברח' מתתיהו  -חדש" דימונה שדרוג תשתיות "ישן מול מאשרים

 -וןגאל אלי - 277-501-502-274 -הסנהדרין 249-250-222-226 הכהן
216-215-221-220-209 

 אושר פה אחד

 363החלטה מס' 
במסגרתו ישופצו מעטפת  בנינים בשכונה לדוגמא.   -שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה מאשרים

 1181-1170-1160-1157-1238, רח' השלווה 1315-1310-1319-1316-1308-1239-1237-1322-1320

 אושר פה אחד

 

 364החלטה מס' 
במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים בשכונת נווה דוד.   -שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה מאשרים

 .1014-1077-1074-1073-1071-1070-1068 1034-1033-1023 –בלוקים 

 אושר פה אחד

 365החלטה מס' 
בשכונת שבעת  במסגרתו ישופצו מעטפת בנינים  -שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונהמאשרים 

 .261 – 266 המינים רחוב הנרי המלכה 

 אושר פה אחד
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בטיחות בדרכים אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת כלי רכב תפעולי למחלקת  .11
 עבור הפעלת מגרש הדרכה נייד אזורי)מצ"ב חו"ד היועמ"ש(.

. מבורכתיוזמה , וסביבה קיימות. זו יוזמה של הגברת שולי, מנהלת אגף בני ביטון ]ראש העיר[:

מענה לכל המחוז, אין דבר כדוגמתו. משרד התחבורה מממן את התפעול  ןשייתרכשנו מגרש נייד 

אמות המידה, כסף שלנו ממפעל הפיס. אני חושב שהיום בעידן הזה הנושא שלו, הקניה על חשבון 

של זהירות בדרכים הוא אחד הנושאים החשובים. זה המקום להגיד שאנחנו מחכים להביא למועצה 

הקרובה או הבאה לכל היותר, בהובלתו של חבר מועצת העיר גיל אמסלם יחד עם שולי והמתנדבים, 

בסדר העלות היום שזו תחנת הסגר, הם היו בנתניה וביקרו שם,  ייםשק בהבדל ממההקמת כלביה. 

מיליון ש"ח. נעשים באגף הזה הרבה דברים מתחת לרדאר אז קודם כל יישר כוח  2.5-3גודל של 

חשוב מאוד לכולנו. זה גם ייתן לחבר'ה שלנו בבתי הספר לבוא ולעשות שעות  הפרויקטגיל, 

 התנדבות כמו שצריך במקום יפה.

 מי בעד?  

 פה אחד, תודה רבה. -בעד

 

 .מצ"ב חוות דעת יועץ משפטי לעובדי השירות רייםהצהסדרת ארוחות  .12

לעובדי השירות.  רייםהצחוות דעת היועמ"ש בעניין הסדרת ארוחות להלן  בני ביטון ]ראש העיר[:

עובדי רשות מקומית שעושים את השירות שלהם, אלו עובדים שפשעו, מעלו  30 -יש לנו קרוב ל

ועשו. עיריית דימונה, אגף שפ"ע, מעסיקים אותם בצורה בלתי רגילה טובה. עד היום הם היו 

ע ביוזמתו של מנהל האגף ושל יחיאל צרויה ביקשו בצורה מ'מאיר פנים', אגף שפ"מקבלים אוכל 

היועמ"ש אנחנו חייבים להביא את זה בהתאם לחוות דעתו של חוקית לתת להם סנדוויץ' ושתיה. 

שעות ביום. הם כח עזר אדיר לאגף  6.5 ,סה"כ מועסקים. הם לא עובדי רשות במליאהולהסדיר 

ת האחזקה, מרקו ועמי עמר, עושים עבודה יוצאת שפ"ע. אני חושב שהתפעול של אגף שפ"ע ומחלק

 מן הכלל. 

 מי בעד? 

 פה אחד. -בעד

 

 

 366החלטה מס' 
 מאשרים התקשרות ללא מכרז לרכישת רכב לטובת הפעלת מגרש הדרכה לבטיחות בדרכים אזורי.

 אושר פה אחד

 367החלטה מס' 
 לעובדי השירות. רייםהצהסדרת ארוחות  מאשרים

 אושר פה אחד
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 תב"רים .13

 תב"רים חדשים מר בני ביטון)ראש העיר(  להלן : 
 הפיס מפעל -₪  320,000 –טאבלטים לבתי הספר היסודיים  –1687תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  800,000 –הקמת מבנה רב תכליתי רח' יצחק בשביס זינגר  – 1688תב"ר 
 קל"פ  -₪  400,000 –צביעה וסימוני כבישים  – 1689תב"ר 
 מפעל הפיס  -₪  300,000 –הצטיידות עבור הקאנטרי  – 1690תב"ר 

 הגדלת תב"רים
 ד השיכון משר -₪  3,800,000 –הסכם גג  מנהלת – 1242תב"ר 
 משרד השיכון  -₪  1,595,000 –שצ"פ רובעי גדולי התורה / אלנקווה  – 1542תב"ר 
 קל"פ -₪  100,000 –דשא סינטטי בגני הילדים  – 1634תב"ר 

 סגירת תב"רים
 הנגשת ראייה בי"ס דקלים – 1333תב"ר 
                                                                  2019סימוני כבישים והתקני בטיחות  – 1546תב"ר 
 ₪  7,316,000  –סה"כ 

 מי בעד?  בני ביטון ]ראש העיר[:

 פה אחד, תודה רבה.  -בעד

 

 

 ברכה,ב

 

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר
 

 368החלטה מס' 
 אישור תב"רים:

 תב"רים חדשים 

 מפעל הפיס -₪  320,000 –טאבלטים לבתי הספר היסודיים  –1687תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  800,000 –הקמת מבנה רב תכליתי רח' יצחק בשביס זינגר  – 1688תב"ר 

 קל"פ  -₪  400,000 –צביעה וסימוני כבישים  – 1689תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  300,000 –הצטיידות עבור הקאנטרי  – 1690תב"ר 

 הגדלת תב"רים

 כון משרד השי -₪  3,800,000 –מינהלת הסכם גג  – 1242תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  1,595,000 –שצ"פ רובעי גדולי התורה / אלנקווה  – 1542תב"ר 

 קל"פ -₪  100,000 –דשא סינטטי בגני הילדים  – 1634תב"ר 

 סגירת תב"רים

 הנגשת ראייה בי"ס דקלים – 1333תב"ר 

                                2019סימוני כבישים והתקני בטיחות  – 1546תב"ר 

 ₪  7,316,000  –סה"כ 

 אושר פה אחד


