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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 69
שהתקיימה ביום ראשון ,ל' בניסן תשפ"ב ,01.05.2022 ,בשעה , 18:00
באולם המליאה.
נוכחים:

משתתפים:
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מר בני ביטון

 -ראש העיר

מר ארמונד לנקרי

 -מ"מ רה"ע

מר אריאל ללוש

 -סגן ראש העיר

מר יחיאל צרויה

 -סגן ראש העיר

מר ניסים חמו

 -חבר מועצה

מר אסי איפרגן

 -חבר מועצה

מר גיל אמסלם

 -חבר מועצה

מר יהודה בצלאל

 -חבר מועצה

מר ניסים פרץ

 -חבר מועצה

מר שוקי קליין

 -ר .מנהל כללי ,מזכיר העיר

עו"ד מנחם בן טובים

 -יועץ משפטי

גב' סימה כחלון

 -גזברית

גב' מירב בנאקוט

 -מבקרת

מר מוטי כהן

 -מנהל אגף הביטחון

מר משה אלפסי

 -מנהל אגף הגבייה

מר דביר שץ

 -מנהל אגף אסטרטגי

מר עמוס שריג

 -דובר ויח"צ עירייה

מר שמעון חיון

 -עוזר רה"ע

גב' יפה עזריה

 -מנהלת מח' מכרזים וועדות
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סדר היום :
 .1תוכנית אירועי יום העצמאות ה 74 -למדינה ,בחודש 5/22
 .2הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית של שרת הפנים במרוקו ,בין
התאריכים8-12/5/2022 :
 .3אישור עדכון תוכנית החומש
הסבר :אנו מקבלים מענקים מהפיס במסגרת תוכנית החומש ובקטגוריית מחשוב
והצטיידות אנו מבקשים שינוי כדלקמן :השינוי המבוקש הינו לשנת  , 2022מבקשים
הפחתת  ₪ 300,000מסעיף ציוד לבתי ספר (טאבלטים) לטובת סעיף ציוד מבני פיס
(קאנטרי) .₪ 300,000
 .4תב"רים

[ ]-פתיחה
בני ביטון [ראש העיר] :הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מן המניין מספר  69שתתקיים ביום
ראשון ל' בניסן תשפ"ב ,01.05.2022 ,בשעה  18:00באולם המליאה.

 .1תוכנית אירועי יום העצמאות ה 74 -למדינה ,בחודש 5/22
בני ביטון [ראש העיר] :סדר היום המתוקן ,1 :תוכנית אירועי יום העצמאות ה 74 -למדינה ,בחודש
 , 5/22אני אגיד בגדול מה אנחנו הולכים לראות ביום העצמאות .אנחנו מתחילים ביום העצמאות
בראש ובראשונה כמובן בהדלקת המשואות 13 ,חבר'ה .זה המקום להגיד למנהל אגף התרבות
ולוועדת מדליקי המשואות בראשותו של שמעון שטרית עם כל חברי הוועדה על העבודה הנהדרת
שלהם .חוץ מהם יש שני חברים שמדליקים על פי הנוהל ,אחד זה יד לבנים שקובעים זהות משפחה
שכולה ונציג ממוסדות החינוך .שאר האנשים נבחרו על ידי ועדה ציבורית לחלוטין ,עד שלא סיימו
את הוועדה לא ראיתי את השמות .אני חושב שכל אחד מהנבחרים ראוי ,אתן דוגמא אחת מביניהם
שהיא גאוות דימונה ,מאי פיאמנטה ,שהיא גם יחד עם גיל ממועצת העיר מביאים את מפעל ההייטק
שלה לדימונה ולקליטת עובדים .יש כבר  2מפעלי הייטק פה בדימונה ,אנשי תוכנה שעושים עבודה
יוצאת מן הכלל .אנחנו גם ביקשנו ורצינו לוחם צבאי ,ש' מי שמכיר .ש' הוא בן דימונה כבר עשור,
אני ביקרתי אותו בבית החולים רמב"ם .ביום שישי בפעם הראשונה הוא הגיע הביתה .היום הוא
נסע ,אני מחר אצלו עוד הפעם בבית .הוא איש צנוע ,לא מוכן להיחשף ולא שום דבר .לא יודע אם
הוא יחזור ליחידה ,קודם כל שיהיה בריא כי זה הכי חשוב .הוא לא היה מוכן .כמובן לאחר מכן
יהיו אירועי יום העצמאות ולמחרת-
אריאל ללוש [סגן ראש העיר] :הוא יחזור ליחידה?
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בני ביטון [ראש העיר] :לא יודע להגיד לכם ,אני ליוויתי אותו ואת רעייתו ,כל יום דיברנו .שמה
אילנה ,היא מנהלת כח אדם במפעל אפגול .אנחנו מקווים שהוא יחזור במהרה ,הוא עשה הרבה
פעולות חשובות .כשישבתי שם היו מפקד הימ"מ ,שני המפכ"לים של משטרת ישראל שמכירים
אותו ברמה האישית ועשו לו המון כבוד .למחרת יש אירועים גדושים ,גם בפארק וגם באצטדיון.
נגיד מילה טובה לעמי עמר שמתכלל את נושא כדורגל הוותיקים ,נרשמו  60כדורגלנים .בעבר רצינו
לעשות את הכותרת שיופיע יוסי בניון מול אבא שלו ,יוסי בניון לא יכול להופיע אבל חבל .זה לידיעה
ולא צריך אפילו להצבעה .אישור חוקי עזר עירוני ,דנו בהנהלה-
גיל :ברשותך בני ,לגבי יום העצמאות אני רוצה להעלות שוב את הבקשה .אם אפשר לוותר על
הזיקוקים בערב יום העצמאות ,אני חושב שזה ראוי לכבד את הלומי הקרב ולוותר על הזיקוקים.
בני ביטון [ראש העיר] :אני הולך לשבת יחד עם היועץ המשפטי ומנהל האגף ,זה הכיוון פחות או
יותר .אנחנו עדיין לא יודעים ,אנחנו נעדכן אתכם ,בגלל זה אני חושב ששמעתי גם את ניסים שהוא
סא"ל בצה"ל ,אנחנו יודעים .היו הרבה בקשות ואני חייב לציין את זה אבל היו מנגד הרבה בקשות
של אנשים שרוצים זיקוקים .אם זה יתבטל אנחנו נעדכן אתכם ,נעביר הודעה בוואטסאפ הקבוצתי
של חברי מועצת העיר כדי שתהיו מעודכנים ומרושתים לפני שהתקשורת תדע מזה .לגבי כל
הסעיפים של חוק העזר העירוני ,חוק העזר לא הוגש בזמן .חבר מועצת העיר יהודה יחד עם גיל
אמסלם ביקשו לדחות לישיבה הבאה ,זה חוק מאוד כבד .הם ילמדו את הנושא יחד עם היועץ
המשפטי ,הגזברית ומהנדס העיר .זה גם המקום להגיד שהיום התקבל מהנדס עיר חדש ,גיא,
לעיריית ד ימונה ,הוא בתהליכים וממחר הוא כבר בעבודה סדירה .יחפוף אותו מהנדס העיר שלנו
רפי בן דוד והוא ייכנס לתפקיד .הוא עושה רושם מצוין של איש מאוד רציני .אגיד רק לגבי חוקי
העזר כמו שאמרנו בהנהלה כי שמעון אריאל ואדון ניסים בן חמו לא היו ,אלו חוקי עזר עירוניים
שמאוד ספציפיים לבעלי קרקעות פרטיות ,לא לגבי תושבי דימונה בכלל .רציתי להגיד את זה ואני
מוריד את זה מסדר היום.

 .2הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית של שרת הפנים במרוקו ,בין
התאריכים8-12/5/2022 :
בני ביטון [ראש העיר] :סעיף  ,5הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית של שרת הפנים
במרוקו ,בין התאריכים .8-12/5/2022 :אנחנו אורחים של שר הפנים במרוקו ,אני מצטרף למשלחת
של איילת שקד יחד עם עוד  10ראשי רשויות שנוסעים איתה יחד .מי בעד?
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בני ביטון [ראש העיר] :פה אחד ,תודה רבה.
החלטה מס' 385
מליאת מועצת העיר מאשרת את הצטרפות רה"ע מר בני ביטון למשלחת ממלכתית של שרת הפנים
במרוקו ,בין התאריכים8-12/5/2022 :
אושר פה אחד

 .3אישור עדכון תוכנית החומש
בני ביטון [ראש העיר] :סעיף  ,6אישור עדכון תוכנית חומש .הסבר :אנו מקבלים מענקים מהפיס
במסגרת תוכנית החומש ובקטגוריית מחשוב והצטיידות אנו מבקשים שינוי כדלקמן :השינוי
המבוקש הינו לשנת  , 2022מבקשים הפחתת  ₪ 300,000מסעיף ציוד לבתי ספר (טאבלטים) לטובת
סעיף ציוד מבני פיס (קאנטרי)  .₪ 300,000בבקשה סימה ,ברשותך.
סימה כחלון [גזברית] :אנחנו מעבירים את כל הטבלה כי ככה מפעל הפיס מבקש לראות את זה כי
אנחנו מבקשים רק להסיט  300אש"ח מתקציב טאבלטים שתקצבנו אותו ב 700 -ובסוף צרכנו רק
 400לסעיף הציידות לקאנטרי שזה גם בתוך מבנה הפיס .לא פגענו בשום דבר ,אנחנו רוכשים 511
טאבלטים לכל השכבות ובכל אותה השכבה לכל התלמידים-
בני ביטון [ראש העיר] :כיתה ד' .זה כבר  8שנים שעיריית דימונה-
סימה כחלון [גזברית] :שוב ,לא פגענו ולא הורדנו ,אבל לא הצטרכנו ולכן נבקש להסיט את זה.
בני ביטון [ראש העיר] 100 :אחוז ,מי בעד?
בני ביטון [ראש העיר] :תודה רבה ,פה אחד.
החלטה מס' 386
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תוכנית חומש
אושר פה אחד

 .4תב"רים
בני ביטון [ראש העיר] :סעיף אחרון ,תב"רים.
תב"רים חדשים
תב"ר  -1715מלגות לסטודנטים –  - ₪ 125,000מפעל הפיס
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תב"ר  – 1716תכניות חוסן קהילתי –  - ₪ 420,000המשרד לפיתוח הנגב והגליל
הגדלת תב"רים
תב"ר  – 1564בניית בי"ס ממלכתי חדשני בשכ' השחר –  - ₪ 2,275,992 - ₪ 6,473,358שיכון
 - ₪ 4,197,366חינוך
הקטנת תב"רים
תב"ר  – 465אולם ספורט נועם חיים –  - ₪ 125,000מפעל הפיס
סגירת תב"רים
תב"ר  – 1144שיפוץ בי"ס ניצני הנגב
תב"ר  – 1236שצ"פ גן אשכול  -הרצל
תב"ר  – 1237שצ"פ דרומית לאגם אלה  /גולדה מאיר
תב"ר  – 1241עבודות פיתוח במתחם הספורטק
תב"ר  – 1481עיצוב מרחבי למידה בי"ס זינמן
תב"ר  - 1602שצ"פ גן אשכול – הרצל  /הנשיא
תב"ר  – 1614שצ"פ רובעי בין הרחובות שיזף  /חרוב
תב"ר  – 1668עבודות פיתוח במגרש ירוק B1
תב"ר  – 1669שצ"פ רובעי גן אשכול
בני ביטון [ראש העיר] :מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .הישיבה נעולה.
החלטה מס' 387
מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים.
אושר פה אחד

בברכה,
________________
שוקי קליין
ר .מנהל כללי ,מזכיר העיר
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________________
בני ביטון
ראש העיר

