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פתיחה
מר בני ביטון [ראש העיר] :הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  52שתתקיים
ביום רביעי כ' בתמוז תשפ"א 30/6/2021 ,בשעה  17:00באולם המליאה.
[ ]1אישור פרוטוקול ועדת כספים
מר בני ביטון [ראש העיר] :אישור פרוטוקול הועדה להקצאת נכסים מיום ,15.09.2020 :בבקשה
אדוני היועמ"ש.
ארמונד לנקרי [מ"מ ראש העיר] :דנו על שני סעיפים עיקריים ,הטייס האוטומטי בעליה של ,1.92%
הסעיף השני זה שינוי הסיווג לחניון של הקניון החדש ,תמחרנו אותו במחיר של  ₪ 16.5למ' .שאר
הסעיפים שמופיעים פה שהורדנו אותם בהנהלה זה אותם הסעיפים שהבאנו בשנתיים האחרונות
כדי לבצע תיקונים על החניות ,בהמלצת ראש העיר בהתחשב בכך שעדיין אין תקציב וממשלה
יציבה ,החלטנו שאנחנו דוחים את זה לשנה הבאה.
בני ביטון [ראש העיר] :שנה שעברה רצינו להשוות מחירים ,אבל יצא מצב שבתקשורת עיריית
דימונה העלתה את הארנונה ,על אף שהעלנו רק לסיווגים מסוימים שרצינו להשוות בהם את הרף
שהיה נמוך מידי .דיברתי עם מנכ"ל משרד הפנים ,והוא המליץ לא להעלות .רשויות שמקבלות מענק
איזון לא יכולות שלא להעלות את הטייס האוטומטי ,אנחנו בכל שנה מעלים את המינימום האפשרי
שזה  .1.92%יש שאלות? מי בעד? פה אחד.
החלטה מס' 291
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הכספים כפי שהוצג על ידי יו"ר ועדת הכספים.
אושר פה אחד

[ ]2פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 8/6/2021
סימה כחלון [גזברית] :היו שתי וועדות תמיכות ,אחת שמדברת על כל גני הילדים שמנוהלים פה
במערכת המוכשר ,יש לכם את הפרוטוקול ,ניגשו  3מתוך  4רשתות ,נתנו פר תלמיד שווה לכל רשת,
אבל לפי מספר הילדים ,כפי שזה רשום במערכת רישום התלמידים .זה לגבי תקציב התמיכות שהוא
 ₪ 1,000,000תמיכה בגני הילדים.
החלטה מס' 292
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  ,8/6/2021כפי שהוצג על ידי גזברית
העיר.
אושר פה אחד
מר עודד הרוש ,מר יחיאל צרויה ,ומר יוסי פרץ אינם משתתפים בהצבעה מפאת ני"ע
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[ ]3פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9/6/2021
סימה כחלון [גזברית] :התקציב השני שעמד לפנינו הוא הקצבת תמיכות לכל מיני פעילויות רווחה,
תרבות ,וכולי ,סה"כ  .₪ 581,000די הרבה עמותות מגישות בקשה ,אנחנו לא יכולים לתת סכומים
משמעותיים מאוד ,אנחנו בוחנים את הבקשות לפי היקף הפעילות ,היקף המשתתפים.
החלטה מס' 293
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  ,9/6/2021כפי שהוצג על ידי גזברית
העיר.
אושר פה אחד
מר עודד הרוש ,מר יחיאל צרויה ,ומר יוסי פרץ אינם משתתפים בהצבעה מפאת ני"ע

[ ]4פרוטוקול ועדת שמות מיום 23/5/2021
אריאל ללוש [סגן ראש העיר] :יש שני גני ילדים שנבנים בשכונת השחר ,אחד ממלכתי דתי ואחד
ממלכתי .גן אחד יקרא לבנת ,לזכר לבנת עמר ז"ל ,זה אשרור של החלטה קודמת שלנו .גן נוסף הגן
יקרא גן אורן ,על שם אורן בן ישי ,הוא קיבל צל"ש בשריפה במלון מוריה הוא נכנס לתוך האש
להציל נפש.
מירב בנאקוט [מבקרת העירייה] :חשוב שהנימוק לכל שם יהיה רשום לצד המוסדות.
אריאל ללוש [סגן ראש העיר] :בכל המוסדות ציבור והרחובות יש נימוק לכל שם ומה עומד מאחורי
ההחלטה.
בני ביטון [ראש העיר] :מי בעד? פה אחד.
החלטה מס' 294
מליאת מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום  ,23/5/2021כפי שהוצג על ידי יו"ר הוועדה.
אושר פה אחד

[ ]5בקשה לקבלת אישור לעיריית דימונה להגשת תכנית 607-0705061
בני ביטון [ראש העיר] :בקשה לקבלת אישור לעיריית דימונה /הועדה המקומית להגשת תוכנית
 607-0705061דימונה על הפארק עיקרי התוכנית :שינוי בייעודי קרקע מיעוד מגורים ב' ומגורים א'
לייעוד מגורים א' ,מבנים ומוסדות ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,דרך משולבת ומתקן הנדסי .הוספת
יעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור ,קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה ,קביעת תנאים למתן היתר,
קביעת הוראות בינוי .מי בעד? אושר פה אחד ,תודה רבה.

3

החלטה מס' 295
מליאת מועצת העיר מאשרת לעיריית דימונה/הועדה המקומית להגיש את תוכנית  607-0705061דימונה
על הפארק.
אושר פה אחד

[ ]6אשרור פרוטוקול משאל טלפוני לחברי מועצת העיר מיום09.06.2021 :
בני ביטון [ראש העיר] :אשרור פרוטוקול משאל טלפוני לחברי מועצת העיר מיום.09.06.2021 :
בתב"ר  1564שאושר במועצת העיר מס'  50מיום  06.06.2021נפלה טעות .התב"ר שאושר היה על
סך  ₪ 2,900,000בעוד שסכום התב"ר עומד על  ₪ 8,991,301מדובר בתב"ר לצורך השלמת בניית
בית ספר חדשני בשכונת השחר ,שאמור להיפתח בשנת הלימודים הקרובה ומכאן הדחיפות באישור
התב"ר .מבקש לאשר תב"ר מס'  1564על סך  ,₪ 8,991,301כדלקמן :סך של  ₪ 2,900,000ממשרד
השיכון סך של  ₪ 6,091,301ממפעל הפיס.
עודד הרוש [חבר מועצה] :אני רוצה להודות כאן בשם כל מי שבית הספר הזה חשוב לו ,מבחינת
הנתוני ם כביכול אין לזה ממשיות להקים את הממלכתי דתי החדשני ,אבל הצורך הוא עצום .מצד
שני ,חשוב להבין שאנחנו עובדים עם ידיים קשורות ,מחר  ,1/7אנחנו נמצאים במצב שאין מבנה
עומד .אין עדיין מנהלת ,אין צוות 23 .הורים שנרשמו לממלכתי החדשני נרשמו מתוך אמונה שמה
שיהיה-יהיה טוב .הם רוצים חינוך ממלכתי דתי איכותי וחדשני ,לצערי כרגע אין כזה בדימונה.
בשלב הזה היינו אמורים להיות בשלבים מתקדמים יותר .בית הספר הוא צומח ,מא'-ג' ,אנשים לא
יודעים בכלל ש-ב' ו -ג' יכולים גם להירשם ,אין מנהלת ,אין מי שילחם את מלחמתנו .אני מסביר
רק לחברי המועצה שאף אחד לא אשם ,אבל בהחלט יש פה מורכבות.
בני ביטון [ראש העיר] :כרגע לא קיבלנו כסף לבנית בית הספר ,הם לומדים באותו בית הספר
שיבנה ,אם אנחנו נהייה במספרים האלה של היקף הכיתות לא יתנו לנו לבנות את בית הספר.
ארמונד לנקרי [מ"מ ראש העיר] :אז איך אנחנו יוצרים פרסום כדי למשוך את כל אלו שלומדים
בחוץ?
עודד הרוש [חבר מועצה] :היה פרסום ,נרשמו  23הורים ששמים את הילד במסגרת שעוד לא
קיימת .בסוף בית הספר יבנה ויקום על צוות ,אבל אין כרגע צוות.
בני ביטון [ראש העיר] :יש קבלן זוכה ,אמנם הקפאנו אותו ,אני מקווה שיבחרו בקרוב מנהל/ת.
עודד הרוש [חבר מועצה] :אי אפשר לשקר להורים ,בסוף כשאמא פוגשת אמא אחרת וממליצה על
הצוות המחנך במסגרת מסוימת ,זה השיווק הכי טוב שיש.
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בני ביטון [ראש העיר] :מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
החלטה מס' 296
מליאת מועצת העיר מאשררת את פרוטוקול משאל טלפוני מיום  ,9/6/2021בנושא :בתב"ר  1564שאושר
במועצת העיר מס'  50מיום  06.06.2021נפלה טעות .התב"ר שאושר היה על סך  ₪ 2,900,000בעוד שסכום
התב"ר עומד על  ₪ 8,991,301מדובר בתב"ר לצורך השלמת בניית בית ספר חדשני בשכונת השחר,
שאמור להיפתח בשנת הלימודים הקרובה ומכאן הדחיפות באישור התב"ר .מבקש לאשר תב"ר מס'
 1564על סך  ,₪ 8,991,301כדלקמן :סך של  ₪ 2,900,000ממשרד השיכון סך של  ₪ 6,091,301ממפעל
הפיס.
אושר פה אחד

[ ]7אשרור פרוטוקול משאל טלפוני לחברי מועצת העיר מיום09.06.2021 :
בני ביטון [ראש העיר] :אישרור פרוטוקול משאל טלפוני לחברי מועצת העיר מיום,13.06.2021 :
בנושא אישור רכישת המטמנה בהתאם לשמאות רמ"י ,גושים( 400411 ,400410 :כל המטמנה כ-
 320דונם) ,המיועדת להטמנת פסולת מוצקה ,כאשר ההטמנה תהייה עבור פסולת של עיריית
דימונה ,וכן תתאפשר הטמנה גם לרשויות החברות באשכול נגב מזרחי (איגוד ערים).
החלטה מס' 297
מליאת מועצת העיר מאשררת את פרוטוקול משאל טלפוני לחברי מועצת העיר מיום,13.06.2021 :
בנושא אישור רכישת המטמנה בהתאם לשמאות רמ"י ,גושים( 400411 ,400410 :כל המטמנה כ320 -
דונם) ,המיועדת להטמנת פסולת מוצקה ,כאשר ההטמנה תהייה עבור פסולת של עיריית דימונה ,וכן
תתאפשר הטמנה גם לרשויות החברות באשכול נגב מזרחי (איגוד ערים).
אושר פה אחד

[ ]8תב"רים
בני ביטון [ראש העיר] :תב"רים:
תב"רים חדשים
תב"ר  –1607שיפוץ מעון ילדים "השלווה" –  - ₪ 300,000קל"פ
תב"ר  – 1608הנגשת שמיעה בי"ס גבריאל –  - ₪ 30,000משרד החינוך
תב"ר  – 1609ניקיון המרחב הציבורי – שלב א' –  - ₪ 37,167המשרד להגנת הסביבה –
₪ 33,450
קל"פ –
₪ 3,717
הגדלת תב"רים
תב"ר  -1504בניית  2כיתות גן שכונת השחר מגרש  - ₪ 320,378 – 607משרד החינוך
סגירת תב"רים
תב"ר  – 302הקמת בריכת שחייה
תב"ר  - 1263הקמת בי"ס בן עטר
תב"ר  - 1330מתנ"ס בשכונת השחר
תב"ר  - 1370שיפוץ אנדרטת מ"ג המעפילים
תב"ר  – 1383ציוד וריהוט בי"ס בן עטר
תב"ר  – 1404שבילי אופניים שד' אלנקווה
תב"ר  – 1446בניית גן ילדים דו כיתתי שילה
תב"ר  – 1521נגישות שמיעה גן שקד שכ' השחר
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החלטה מס' 298
מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה על ידי ראש העיר.
אושר פה אחד

בברכה,
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________________

________________

שוקי קליין

בני ביטון

ר .מנהל כללי ,מזכיר העיר

ראש העיר

