















ד'/אדר/תשע"ח 
 91//0/0/91

פרטיכל 

פרטיכל מועצת העיר מן המניין מס'  47מיום  81.2.2.81באולם מליאה בעיריית דימונה.
משתתפים:

מר בני ביטון
מר אריאל ללוש
מר יחיאל צרויה
מר שמעון שטרית
מר ניסים חמו
מר אלברט לוי
מר אלי סיגרון
מר יוסי פרץ
מר עופר טלקר
מר ג'קי אדרי
מר יוסי אוטמזגין
מר ארמונד לנקרי
גב' מרינט וקנין

 ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חברת מועצה

נוכחים:

מר שוקי קליין
מר שמעון מזוז
עו"ד מנחם בן-טובים
מר מקס פרץ
מר חיים וירצקי
מר רפי בן-דוד
מר עמי ביטון
גב' מירב בנאקוט
מר דביר שץ
גב' יפה עזריה

 ר .מנהל כללי – מזכיר העיר ר .מנהל כספי – גזבר יועץ המשפטי מנהל אגף החינוך מנהל אגף שפ"ע מהנדס העיר מנהל אגף ב.מ.פ. מבקרת העיריה מנהל אגף תכנון אסטרטגי -מנהלת מכרזים ועדות

סדרהיום 

 .9הצהרתאמוניםלחברמועצתהעירמרשמעוןשטרית.

ברצוני לברך את חבר מועצת העיר מר שמעון שטרית .את שמעון
מר בני ביטון:
אני מכיר שנים רבות .אני מאחל לך הצלחה ומשוכנע שתשרת היטב את
הציבור כחבר מועצת העיר  .שמעון מחליף את אילנה אזולאי בוועדות
שהיא הייתה חברה בהם .אני מאחל לך הצלחה בשם כל חברי מועצת
העיר .כל המינויים הציבוריים שלך מבוטלים  ,לא ניתן להיות חבר
מועצת עיר ולקיים את המינויים  .כל המינויים בטלים ומבוטלים.
תקריא בבקשה את הצהרת האמונים.
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מר שמעון שטרית:

מקריא את הצהרת האמונים.
בהצלחה.

מר בני ביטון:


 .0אישורמרשמעוןשטריתכחברבוועדותהעירייה,מכרזיםכספיםוהנחות,במקוםגב'
אילנהאזולאי.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור מר שמעון שטרית כחבר בוועדות העירייה,
מכרזים כספים והנחות ,במקום גב' אילנה אזולאי?

בעד – פה אחד
מאשריםאתמרשמעןשטריתכחברבוועדות 
העירייה,מכרזיםכספיםוהנחות,במקוםגב' 
אילנהאזולאי .

החלטהמס'733-




 .7אישורמינויחברועדתעררלענייניארנונהמרמוריסכהןת.ז.
/03/110//מרחובהתאנה37דימונה .
מר בני ביטון:

מי בעד אישור מינוי חבר ועדת ערר מר מוריס כהן ת.ז.
 .24.102..מרחוב התאנה  74דימונה במקום מר
שמעון שטרית?

בעד – פה אחד
מאשריםמינויחברועדתעררמרמוריסכהן 
ת.ז./03/110//מרחובהתאנה37דימונה 
במקוםמרשמעוןשטרית .

החלטהמס'731-




 .3אישורמינוינציגציבורבוועדתבחינה(כ"א)מראיציקדהןת.ז.
53730134מרחובקיסריה9/דימונה .


מי בעד אישור מינוי נציג ציבור בוועדת בחינה (כ"א)
מר בני ביטון:
מר איציק דהן ת.ז 67472075 .מרחוב קיסריה 8.
דימונה?
בעד – פה אחד
החלטהמס'731-






מאשריםמינוינציגציבורבוועדתבחינה(כ"א) 
מראיציקדהןת.ז.53730134מרחובקיסריה 
9/דימונה .
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 .5אישורשינויבהרכבועדתהשקעותבהתאםלתקנותמשרדהפנים.
מרמשהאלפסי–מנהלאגףהכנסותמחליףאתמרג'קיאסרף .
גב'מירבבנאקוט–מבקרתהעירייה,מחליפהאתמריוסילוי 
בחברותהוועדה .


זה המקום לשלוח את תנחומינו למר משה אלפסי מנהל אגף הגבייה.
מר בני ביטון:
משתתפים בצערו על מות אחותו.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור שינוי בהרכב ועדת השקעות בהתאם
לתקנות משרד הפנים .מר משה אלפסי – מנהל אגף
הכנסות מחליף את מר ג'קי אסרף ,גב' מירב בנאקוט –
מבקרת העירייה ,מחליפה את מר יוסי לוי בחברות
הוועדה?

בעד – פה אחד
החלטהמס'71/-

מאשריםשינויבהרכבועדתהשקעותבהתאם 
לתקנותמשרדהפנים.מרמשהאלפסי– 
מנהלאגףהכנסותמחליףאתמרג'קיאסרף, 
גב'מירבבנאקוט–מבקרתהעירייה, 
מחליפהאתמריוסילויבחברותהוועדה .


 .4אישורהסכםהקצאהלעמותתניצן–לקידוםילדיםלקוילמידה.
מר בני ביטון:

מי בעד אישור הסכם הקצאה לעמותת ניצן – לקידום
ילדים לקוי למידה ,בהתאם לחוות הדעת של היועמ"ש.

בעד – פה אחד
החלטהמס'719-


מאשריםהסכםהקצאהלעמותתניצן–לקידום 
ילדיםלקוילמידה,בהתאםלחוותהדעתשלהיועמ"ש .

 .3אישורשדרוגתשתיות"ישןמולחדש"–דימונהלשיפוץמעטפתלבנייניםמס'
905שד'הנשיאמס'תב"ע39/9/0//7/05גוש715/3מגרש.035ובנין903ברחוב
המלאכה,מס'תב"ע39/9/0//7/05גוש715/3מגרש .037
מר בני ביטון:

קיימת ועדה מקצועית שדנה בכל הסכם הגג.
כל הביצועים שהתקציב שלהם מהסכם הגג יתבצעו ע"י
הקפ"ד ולא ע"י עיריית דימונה .כפי שכבר התקבלה
החלטה במועצה בעבר .גם שיפוץ הבניינים הנ"ל יתבצעו
ע"י הקפ"ד.
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מר בני ביטון:

מי בעד אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" – דימונה
לשיפוץ לבניינים מס'  826שד' הנשיא מס' תב"ע 78/8.2/.4/26
גוש  406.7מגרש  .246ובנין  827ברחוב המלאכה ,מס' תב"ע
 78/8.2/.4/26גוש  406.7מגרש .244

בעד – פה אחד.
החלטהמס'710-


מאשריםשדרוגתשתיות"ישןמולחדש"– 
דימונהלשיפוץלבנייניםמס'905שד'הנשיאמס' 
תב"ע39/9/0//7/05גוש715/3מגרש.035ובנין903 
ברחובהמלאכה,מס'תב"ע39/9/0//7/05גוש715/3 
מגרש .037




 .1אישורהצטרפותםשלסגנירה"עמראריאלללושומריחיאלצרוייה
וחברמועצתהעירמרניסיםחמו.למשלחתביתספרזינמן,לתחרותהרובוטיקה
העולמית.שתתקייםביוסטוןטקסס(ארה"ב),בין 
התאריכים .95/3-05/3/0/91
מר בני ביטון:

מי בעד אישור הצטרפותם של סגני רה"ע מר אריאל ללוש
ומר יחיאל צרוייה וחבר מועצת העיר מר ניסים חמו.
למשלחת בית ספר זינמן ,לתחרות הרובוטיקה העולמית.
שתתקיים ביוסטון טקסס (ארה"ב)  ,בין התאריכים
?86/7-26/7/2.81

בעד – פה אחד
החלטהמס'717-






 .1אישורתברי"ם.
מר בני ביטון:

מאשריםהצטרפותםשלסגנירה"עמראריאל 
ללושומריחיאלצרויהוחברמועצתהעירמר 
ניסיםחמו.למשלחתביתספרזינמן,לתחרות 
הרובוטיקההעולמית.שתתקייםביוסטוןטקסס 
(ארה"ב)ביןהתאריכים .95/3-05/3/0/91

להלן רשימת התברי"ם.

תברי"םחדשים 
תב"ר  – 8211שביל אופניים מחבר מוסדות חינוך – - ₪ 8,778,546תחבורה– ₪ 8,204,6.4
קל"פ₪ 877,851-
תב"ר  – 8210סימון כבישים והתקני בטיחות - ₪ 82.,62. - 2.84תחבורה– ₪ 8.1,751
קל"פ₪ 82,.62 -
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תב"ר  – 820.הסדרת תחנה סמוך למפעל אתר תקשוב - ₪ 8..,... -תחבורה– ₪ 0.,...
קל"פ ₪ 8.,... -
תב"ר  -8208ביצוע הגבהת צומת קטלב/חרוב/פרג – - ₪ 26.,...תחבורה– ₪ 226,...
קל"פ ₪ 26,... -
תב"ר  – 8202תכ' הסדרי תנועה המשך רח' גולדה מאיר עד לדרך מנחם בגין ₪ 2..,...-
תחבורה– ₪ 81.,...
קל"פ ₪ 2.,... -
תב"ר  – 8204קדם מימון תכנון כביש  - ₪ 8.,...,... – 6משרד השיכון
תב"ר  – 8207הקמת מעון יום שאול המלך –  - ₪ 4,802,...משרד העבודה והרווחה
תב"ר  – 8206שדרוג ותחזוקה ואמצעים דיגיטליים –  - ₪ 58,165 - ₪ 200,245קל"פ
 - ₪ 244,72.המשרד לשוויון חברתי 
תב"ר  – 8205תכנון נוף ישיבת צביה –  - ₪ 5.,...קל"פ
תב"ר  – 8204הריסה ,פינוי ורכישת יבילים בי"ס בן עטר –  - ₪ 51.,726משרד החינוך
תב"ר  – 8201תכנון מרכזי ערים –  - ₪ 6..,...משרד השיכון
תב"ר  – 8200סקר טבע עירוני  - ₪ 72,611 - ₪ 5.,17. – 2.84המשרד להגנת הסביבה
 - ₪ 81,262קל"פ
תב"ר  – 84..רכישת טאבלטים –  - ₪ 21.,...מפעל הפיס
תב"ר  – 84.8מתקני משחקים לסככות גני ילדים – - ₪ 8..,...קל"פ

הקטנתתברי"ם 
תב"ר  – 756אולם ספורט נועם חיים –  - ₪ 7.,41.מפעל הפיס
הגדלתתברי"ם 
תב"ר  - 8884מקווה בשכונת ממשית –  - ₪ 645,...משרד השיכון
תב"ר  - 8817בניית בי"ס בן עטר –  - ₪ 4,522,516משרד החינוך

סה"כ–00,919,/39₪ 
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שינויהגדרתתב"ר 
תב"ר  – 8241מערכת התראה לרעידת אדמה –  - ₪ 2.,...משרד הפנים
במקום איפיון מרכז הפעלה רשותי (מליאה )44

שינוימשרדמממן 
תב"ר "ר  – 8816בניית מעון יום ברח' יצחק שדה – משרדהרווחהבמקוםמשרדהכלכלה
תב"ר "ר  – 8815בניית מעון יום בשכונת ממשית – משרדהרווחהבמקוםמשרדהכלכלה 
(אושרובמליאה47בתאריך )03/3/0/93


סגירתתברי"ם 
תב"ר  – 645מזגנים לגני ילדים
תב"ר  – 8.24הנגשת גן לבנת
תב"ר  – 8.0.שיפוץ בי"ס דקלים
תב"ר  – 8802שדרוג האצטדיון
תב"ר  - 82.6רכישת רכב למחלקת הספורט

מר בני ביטון:

מי בעד אישור תברי"ם?

בעד -פה אחד
החלטהמס'713–מאשריםתברי"ם.
________________
מר בני ביטון
ראש העיר

_____________________
מר שוקי קליין
ר .מנהל כללי – מזכיר
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