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 ז"תשע/טבת'/ג        

        /1//1/0/10 

 

 

 פ  ר   ט  י  כ  ל   

 

 0121020/122, שהתקיימה ביום חמישי, כ"ט בכסלו תשע"ז, 35פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר משתתפים

 העיר ראש מ"מ -  אזולאי אילנה' גב  

 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  

 העיר ראש סגן -  צרויה יחיאל מר  

 העיר מועצת חבר -  חמו ניסים מר  

 העיר מועצת חבר -  פרץ יוסי מר  

 העיר מועצת חבר -  סיגרון אלי מר  

 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  

 העיר מועצת חבר -  בצלאל יהודה מר  

 העיר מועצת חבר -  אדרי קי'ז מר  

  העיר מועצת חבר -  לנקרי ארמון מר  

 העיר מועצת חברת -  וקנין מרינט' גב  

 העיר מועצת חבר -  אוטמזגין יוסי מר  

 

 

 העיר מזכיר – כללי מנהל2 ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים

 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  

 גזבר – כספי מנהל2 ר -  מזוז שמעון מר  

 גזבר סגן -  לוי דוד מר  

 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  

 העיר מהנדס - גולדברג דניאל מר  

 הרווחה אגף מנהל -  מאנקיטה אדו מר  

 ט"קב2 ס -  כהן מוטי מר  

 מפקד תחנת משטרת דימונה - סנ"צ אילן בן שושן  

 מנהלת חשבונות ראשית -  ביטון נאווה'  גב  

 מנהלת מח' הנהלת חשבונות -  מלמד איריס' גב  

 ועדות רכזת -  עזריה יפה' גב  

 

 סדר היום:

 הצעה לסדר היום של מר יוסי אוטמזגין בנושא: התגברות הפשיעה בעיר דימונה. .1

החליף את סנ"צ אבי כהן שאילן בן שושן אני רוצה להציג בפניכם את סנ"צ  מר בני ביטון:

שיש למשטרת  הטוביםהמפקדים  בין 2 אילן הואמפקד משטרת דימונה

נכנס בין העירייה לאילן2 אילן, יתוף פעולה יוצא מן הכלל ש קיים ישראל2

2 והראיה לנושא הקהילה בצורה מהירה לתפקיד2 אהבתי את התפיסה

השנה פלילי 2  3%  -ו זה קהילהמהתלונות שמגיעות  13% במדינת ישראל

 ניתן דגש לקהילה, סנ"צ אילן הביא מש"ק תגבור לנושא2
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בהזדמנות זאת אני רוצה סנ"צ אילן בן שושן ואני מברך את מפקד התחנה  מר יוסי אוטמזגין:

העיר נושא הביטחון  במועצת גולדברג המהנדס החדש2 לברך את דניאל

התושבים לא 2 ביקשתי לבטל את  אגרת השמירה2 םעלה מס' פעמי

תוכנית שלמה  באנו לדיון בוועדת ביטחון ה 2מקבלים תמורה בעד האגרה

בישיבת ועדת  2 יו"ר ועדת ביטחוןללוש גן רה"ע אריאל סעם שעלתה יחד 

חברי הוועדה יחד עם מוטי  01/11/0/12 – בטחון שהתקיימה בתאריך: 

והחלטנו שכדאי לסגור את העיר  מסקנות ועלוהכהן סגן מנהל אגף ביטחון 

יש  ביקשתי לכנס מועצה שלא מן המניין לגבי התפרצות לבתים2בצד אחד 

 קיימתגניבות רכב, שבלר"ים של  שפונים אלינו יש אזרחים  נתונים של

המתנדבים אני רואה את הפעילות של בהתפרצות לבתים2 עליה 

יחד  חשוב שנאמץ את התוכנית ,אתה לוקח את העניין ברצינות 2והשוטרים

 ף פעולה עם המפקד החדש2ותילש עם רה"ע לסגור את העיר נשמח

 
 

 אני אתן רקע על תחנת משטרת דימונה2 רוב הדברים נכונים2  מר אילן בן שושן:
ב"ש, סגן מפקד הייתי שנים  5באר שבע2  שעל ידבכרמית  בישוב  אני גר

ועכשיו אני כאן2 משטרת דימונה עיירות סגן מפקד נגב,  הייתי  מפקד יש"מ
יח'  0עד כושי2 יש הערבה וניצנה פיתחת מרמת נגב חולשת על הגזרה 

תקינת  וכל הפזורה2 רמון הפמצ ,ירוחם ,דימונה ,מפעלים ,בתי כלא ץ,חילו
 ברותם ודימונה, בחולות2 יש נקודה בערבה, שוטרים 132המשטרה 

 בקרה ושליטה, פיקוח, טת השליטה שלי בעייתית מאוד עם נקודות קצהומ   
המפכ"ל  על השנייה2מכסה  ין כולם תחנה אחתהקשר מתחלק ב 2בעייתית

לקחו חברת סקרים לפי  ים ולפי כך,ביקש לדווח מה מטריד את התושב
 כמות

בעיות  5חברת הסקרים עלתה על , 1 -0 -מדגמית דרגו בעיות מ
 2 פשיעה 25 אלימות    0הקמת רעש2  1 תושבים בדימונה2שמטרידות את ה

מיפוי בהתאם לסקר ביקשו השוטרים  בעיות2 5 –כל תחנה אמורה לטפל ב 
הושקעה  2ארציבמקום שלישי ו מחוזיבראשון המקום ב דימונהשל הבעיות2 
הוא משתף פעולה  עירהראש ש להגיע לעירהתמזל מזלי  2עבודה קשה

שיתוף פעולה ו יש עבודה טובה  רפרנטיםעם ה יחדבצורה יוצאת מן הכלל2 
  2של התפרצות לדירות מלא2 נושא קהילה משטרה חשוב מאוד יש עלייה

דירות שנפרצו נתפס לפחות פורץ אחד ולאחר החקירות מוגש  0)מתוך 
תפרצות לדירה אתגרתי את עצמי לגבי עלייה של הנגדו כתב אישום(2 

עד שנוריד את  ננוחיחד עם כל השוטרים שלי לא והתפרצות לרכב, אנו 
עיקר ההתפרצויות הם עבריינים שמגיעים מבחוץ יש לי שליטה  הנתון הזה2

 ניידות בעיר דימונה וכל 00בסילבסטר יהיו  ה שקורה בעיר2מלאה על מ
במרכז המסחרי  2 שמתי מש"קזאת שתהייה תחושת בטחון לתושבים

יש לנו שיתוף פעולה עם עיר ללא  להכיר את העירייה והתושבים, תפקידו
נוער סמים, בתי ספר , מלחמה בפשיעה  הינם 0/10  -ביעדים ב אלימות2

 תופעה של אלימות אלכוהול וסמים2ומיל"ה  ,ותהרצאלחיבור של הנוער 
 

 שוטרים הדימונאיםלאני רואה שינוי בתור מתנדב ביח' הג'יפים   מר יוסי אוטמזגין:
 יש נשמה ועובדים קשה2   
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 העברים הוא נפטר ואין כרגע מנהיגות2 הייתה מנהיגות של קהילת מר ניסים חמו:
הייתה תקופה יש המון פריצות לבתים מבקש לקבל נתונים2 

 שקטה שהמנהיג היה שם2
  

הקהילה עוברת תהליך מאוד משמעותי יש תהליך של עבודה  גב' אילנה אזולאי: 
התהליך קודם היה מנהיג והדברים לא  כדי לעבור את משמעותית2

 מנהיג הכל יוצא2 החוצה היום שאין יםיוצא היו 
 
 

וונדליזם  צריך  ועושים  יש המון חיכוכים עם הפזורה, הם פורצים ון:מר אלי סיגר
 הזאת2 לטפל בבעיה

 
 

אמרת  סקירה יפה2אני מברך אותך בהצלחה2 סקרת בפנינו  מר ג'קי אדרי:
הוא נוער בסיכון2 האם אתה  0/10שהדבר הכי חשוב לשנת 

האם ? לך כחברי מועצה יחד עם רה"ע  חושב שאנו יכולים לסייע
 שנופלות בידיים לא נכונות?2 ן למגר את התופעה של נערותנית

 
 אשמח לכל עזרה2 אנו נטפל בכל הבעיות2 סנ"צ אילן בן שושן:

 
 

 תוספת לסדר היום של חברת מועצת העיר הגב' מרינט וקנין בנושא: תפקוד לקוי באגף .2
 הרווחה וקריסה ניהולית של הממונים.

 
ם נגדך אני לנה אזולאי אין לי כלואישל אגף הרווחה2 עשיתי פילוח  גב' מרינט וקנין:

אני מועצת העיר  כחברתעובדות האגף 2 מעריכה ומוקירה את כל 
יכולה לקבל נתונים להלן פירוט ופילוח משפחות הפונים לאגף 

 /2-/3קיימים  -הרווחה: איריס דהן מנהלת יחידת הסמים
שה2 ק כל כךמשפחות שחיים רק מהבטחת הכנסה כולם במצב 

משפחות מטופלות  //0קיימות   -ראש צוות דרום –נחמה אוחנה 
מירי אזולאי ראש צוות משפחות במצב קשה וקריטי2  /13מתוכן 

משפחות במצב  /13משפחות מטופלות מתוכם  //2קיימות  -צפון
 35יש  -קשה ביותר2 שרה ניגרקר מנהלת אלימות במשפחה

 -נחמני משפחות במצב קשה2 שמחה /0-1משפחות מתוכן 
חוק  //11משפחות מתוכם  //11מנהלת מח' קשישים קיימות 

משפחות במצב קשה אין פנסיה המשפחות חיות  //2-//3סיעוד 
משפחות  /00 -ליחיד(2 שיקום ואוטיזם₪  ///,0מקצבת זקנה )

משפחות  /13 –מתוכם חיים רק מקצבת נכות2 פיגור  /1
₪(  //0,3-//0,5משפחות חיים רק מקצבת נכות ) /1שמתוכם 

תיקים, רוב המשפחות  //3 -ל /13בני נוער וצעירים בין 
צעירים  /10 -מטופלות ומוכרות במחלקות השונות של הרווחה כ

הבנתי מוועדת הכספים  מקבלים מענק חלקי2 /13-0מתוכם 
₪ מיליון  1ייה של שהייתה על 13/10/0/12שהתקיימה בתאריך 

לאגף הרווחה היכן הם? האם לא יותר חשוב להאכיל אנשים 
במבנה הישן של מרכז אופק נמצאת עמותת  וילדים רעבים?2
לשיפוץ חצי המבנה2 בחצי המבנה ₪  ///,/2"יחדיו" שנתנה 

השני נמצאת עמותת "עלם" שיש לה ידע ומקצועיות ומפעילה בכל 
נות2 עמותת "עלם" מוכנה הארץ מסגרת לנערות שעובדות בז

להפעיל בדימונה  מסגרת כזו שהיא מאוד חשובה לנו2 משרד 
, בתנאי שעיריית לכל הפעילות בדימונה₪  ///,/10הרווחה נתן 

עד ₪  ///,/13דימונה תשפץ את המקום בסה"כ מדובר על 
כרגע זה תקוע עד שעיריית דימונה תאשר את 2₪  ///,/13

 הסכום הנ"ל2
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אין באזור שבמסגרתו  פועל יוצא של המצב הכרוניהוא עוני  נקיטה: מר אדו מא

מטפל במשפחות שנמצאות בעוני קשה2  רווחההתעסוקה2 אגף 
עם כרגע יש עצירה של מעגל העוני בישראל2 אם יש משפחה 

חלק מהדוגמאות שנתת  2ויקבלו מענה ינובעיית מזון שיפנו אל
ינים שיהיה להם תיק מעוניאת עזרתנו הם לא רצו, הם לא הצענו 

לכל ₪  //3 מקבליםשבו ברווחה, השנה פתחנו מיזם תזונתי 
כל אדם שיגיד שהוא רעב יש לנו מענה מיידי2  כל משפחה2  חודש

, המיזם התזונתי שמשרד ים מהעוניאנש אין אנו יכולים לחלץ
עמותות שלא קשורות  5ידידות ומאיר פנים אלה להקרן הרווחה, 

אם יכנס  ,הוא יכול לשפר את המצבשרוצה  מילעיריית דימונה2 
מתבגרת אנו  אוכלוסייההתזונתי2 לקשישים ול לתוכנית של המיזם

פעילות שמבוצעת עם  לענוסף וזאת ב מועדון מופתמפעילים 
לגבי  ניצולי שואה2 רה"ע הבטיח לפתוח עוד מועדון קשישים2

להקים להם מועדון בית חם2 על מנת תב"ר  הנערות, התקבל
שיהיה  הליך חתימה ע"מ להפעיל את המועדון  בסיום כרגע

 מדינת ישראל2על חשבון מימון  %//1
 
 
 
 

 
 

ש עוני והעוני לא רק בכסף זאת י 2דברים נכונים , אמרתמרינט גב' אילנה אזולאי: 
ממסד במון חוסר אמשפחות עם נכות או בידוד חברתי, יה של בע

 //0סוציאלית יש קורה רק בדימונה2 לכל עובדת  זה דבר שלא
תיקים הייתה יכולה להגיע לכל  /2 תיקים2 אם עו"ס היה לה

דימונה מניפה דגל חדשני בנושא  המשפחות, כל מה שאמרת נכון2
הראשון שצריך לעשות  העוני2 ככל שמעמיקים בקידמה הדבר

אגף הרווחה בדימונה זכה,  לשתף את התושבים משכונות העוני2
שדימונה מובילה המעמיקה בהוקרה על הפיתוח והעבודה 

מכל מדינת ישראל  תחתי מודל שבכל הארץ עובדים איתו,פי
מאמינים  האנשים שבאים מהעוני לאמגיעים ללמוד את המודל2 

 /1 , יש לנו בממסד2 צריך להנגיש את שירותי הרווחה עבורם
  2צריך לפתח שירותים היום הם אקדמיים2ושהיו בעוני  מטופלים

 
 

 מה הפתרונות?אילנה,   מר ארמון לנקרי:
 
 

לים , לא הכל תופעה שלא קשורה לדימונה אנו מטפהוא העוני  גב' אילנה אזולאי: 
 תלוי בנו2

 
 

אני מצטער להגיד לך אילנה את מנותקת לחלוטין ממה שקורה  מר ארמון לנקרי:
 בשטח2

 
 

 עדת ערר מחוזית של אגף הרווחה2 אנו מקבליםואני נציגה בו גב' מרינט וקנין:
מכל הערים באזור הדרום ומדימונה אף תלונה לא מגיעה  תלונות

ברווחה שיגיעו  פוניםלמה אתם לא מודיעים ללהיות? איך זה יכול 
זה התפקיד שלך אדו להפנות את  לוועדת ערר ע"מ לקבל מענה2

 הפונים לוועדת ערר2
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אין עוני מאנקיטה, ואדו  אזולאי עפ"י המשנה שלכם אילנה מר ג'קי אדרי:
אני לא שומע מחברי יפה מאוד2 בדימונה, אגף הרווחה מתפקד 

טלקר,  ניסים  עופר את יחיאל צרוייה,מהקואליציה  מועצת העיר
הרי אתם מטפלים  למה אתם לא מציפים את הבעיות חמו, 

 באוכלוסיות קשות?
 
 

 יש עוני לא אמרתי שאין עוני2 גב' אילנה אזולאי:
 
 

ים באותה עיר ומטפלים באותם אנשים יש לנו אחריות אנו חי מר ג'קי אדרי:
לנו שאתם לא אמונים על העוני2  לומרציבורית אתם לא יכולים 

הוא לא עניין גנטי זה אתם מקצועיים2 עוני ש על כךדיברת  אילנה,
אני  ,מנהל האגף 2של מקרים שמביאים את המשפחות לעוני אוסף

 פונה אליך, לקבל אמפטיה2
 

 
 

אני  ,2 העוני בנפשיאני גדלתי במשפחה הכי ענייה שיש ,ג'קי זולאי: גב' אילנה א
 פועלת מתוך המקום שגדלתי בו אני יודעת מזה מידור2

 
 

 2מהאוכלוסייהאת מנותקת   גב' מרינט וקנין:
 
 

 אילנה מדברת אתה תוקף, אילנה מדברת ארמוןג'קי,   מר עופר טלקר:
 תוקפת2 מה קורה לכם?, אילנה ממשיכה לדבר מרינט תוקף    

 
 

מטפל  כל שבוע אני, מה הפתרון של העוני? בעיהאנו מעלים  מר ארמון לנקרי:
 אנו רוצים פתרונות לאנשים האלה2 בהם2

 
 

2 אוכלוסיות האלהשנה אתה מטפל ב 13 –כבר למעלה מ ארמון,  מר עופר טלקר:
מ"מ רה"ע לא הביאה את  2היקפית בעיה של הרווחה היא הבעיה

 העוני לעיר2
 
 

אני אדבר מההיבט של אגף החינוך, מה אנו עושים למען הילדים  גב' פזית אלגי:
תלמידים2 הם  /13יש   בבתיה"ס יש פנימיות יום היוםהללו2 

שבודקת כל יש ועדת הנחות  חמה כל יום2 ארוחה מקבלים
ה משפחה ודואגת שכל משפחה תשלם כפי יכולתה2 בכל שנ

המורה יוצרת קשר עם שפחות מחשב אישי לילד2 מ /0 מקבלים 
ציוני המיצ"ב ומדווחת על מקרים קשים2 קיבלנו את המשפחה 

 נקודות מהממוצע הארצי2 13 –ב והשנה הם עלו 
 

 במשרדי ולראות יחד אך אפשר לטפל יחד  אתכםאשמח לפגוש  מר אדו מאנקיטה: 
 יוסי אוטמזגין וג'קי אדרי2נין, וקמרינט  לנקרי,  בעניינים , ארמון   
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בעניין האוכל  2אני חושב שיש קונצנזוס בשולחן הזה לכל בעיה מר בני ביטון:
תודה רבה  כשמגיעים אלינו הבעיות2 מידיתאנו מטפלים  והעוני

 למרינט וקנין על ההצעה2
  

 
לקפ"ד את אישור הסכם מסגרת בין העירייה לבין הקפ"ד. במסגרתו תעביר העירייה  .3

 האחריות לניהול, תאום, ופיקוח של כל הפרויקטים העירוניים הנוכחים והעתידיים,
 לרבות בתחום הבינוי, התשתיות, הפיתוח והשירותים.

 
היה ברצוני להציג בפניכם את מהנדס העיר דניאל גולדברג2 ברוך הבא2  מר בני ביטון:

 ההיבט התכנוני2 יל העיר שייתן מענה לכלאדריכל בשב חשוב לנו לבחור 
 

 מי בעד
 

 1 –בעד 
 1 –נגד 

 
הסכם מסגרת בין העירייה לבין הקפ"ד. במסגרתו מאשרים   271החלטה מס' 

תעביר העירייה לקפ"ד את האחריות לניהול, תאום, ופיקוח של 
לרבות בתחום טים העירוניים הנוכחים והעתידיים כל הפרויק

 הבינוי, התשתיות, הפיתוח והשירותים.
 
 
 
 

 .1121222/11אישור פרטיכל ועדת כספים מיום :  .4
 

ראשית, ברצוני להודות לרה"ע שהביא תקציבים גדולים לעיר, זה לא מובן  מר אלי סיגרון: 
מאליו2 התקציב מבורך מאוד ראש העיר נתן מענה לכל הצרכים שהתבקשו 
ע"י מנהלי האגפים  בעירייה2  צעירים, חינוך, רווחה, ספורט, שפ"ע, 

ועוד2 רה"ע עשה מעשה מאוד חשוב ונתן דגש לכל אחד מחברי תרבות 
 הקואליציה, נעשה מדרג וניתן מענה תקציבי לכולם2 

בסעיפי התקציב של החינוך יש עלייה  0/12-0/10לגבי הפילוח בין השנים 
בתרבות ₪, מיליון  1קיימת עליה של  ברווחה2₪ מיליון  ///,///,/11של 

ש"ח ולספורט  ///,//0 -ירים יש עלייה בלצע₪,  ///,//1יש עלייה של 
הרשות הולכת לפיתוח מצוין, ההשקעה בתשתיות2 2₪  ///,/3עליה של 

הנהלת העיר הייתה שותפה מלאה לתקציב ובסוף הקדנציה נהייה רשות 
, היה זמן להגיש יתוף פעולה ודיונים של כל החבריםהיה שאיתנה2 
אני  בתקציב2 יש איזון 2ברווחה2 יש גידול בחינוך לגזבר ולרה"ע שאילתות

תבר"ים2 זהו ₪ מיליון  /03מתחילת הקדנציה הביא שלרה"ע  רוצה להודות
הישג עצום מדובר בתקציב ראוי יש גידול משמעותי בתקציב והתמורה פר 
תושב יצרה גידול משמעותי2 אני רוצה להודות לגזבר שמעון מזוז, ולכל 

 תודה לרה"ע2ושוב ות חשבונות אשר עבדו ללא לא הצוות בהנהלת
 
 

 ?13/10/0/12מי בעד אישור פרטיכל ועדת כספים מיום:  מר בני ביטון:
 

 1 –בעד 
 1 –נגד 

 
 

 .1121222/11מאשרים פרטיכל ועדת כספים מיום  272החלטה מס'  
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אישור העברה מסעיף לסעיף מתמיכות למוסדות החינוך המוכר והלא רשמי לתקצוב  .5
 לתקציב ישיר. -בבסיס התקציב

 
 

התקציב שיובא לדיון בישיבה הקרובה כולל סעיף תמיכות למוסדות החינוך  מר שמעון מזוז:
 1//3המוכרים שאינם רשומים על פי חוק נהרי2 הואיל ועל פי חוזר מנכ"ל 

לעלות זאת ע"י תקציב ישיר2 מציע לתקן את התקציב ולהעביר את יש 
 לתקציב ישיר2תקציב התמיכות של מוסדות החינוך 

 
 

אישור העברה מסעיף לסעיף מתמיכות למוסדות החינוך המוכר  מי בעד מר בני ביטון:
 לתקצוב בבסיס התקציב לתקציב ישיר?והלא רשמי 

 
 
 

 1 –בעד 
 1 –נגד 

 
 

לא ההמוכר והחינוך מאשרים העברה מסעיף לסעיף מתמיכות למוסדות  273 החלטה מס'
 תקציב ישיר.ל -לתקצוב בבסיס התקציב רשמי 

 
 
 
 
 

כפי  0/12לסוף שנת ₪ מיליון  ///,3,3/2אישור היתרה לקרן לעבודות פיתוח עומדת ע"ס  22
 בעמוד האחרון)בצבע ורוד(2 0/10שמופיע בספר התקציב לשנת 

 
 

מיליון  ///,3,3/2אישור היתרה לקרן לעבודות פיתוח עומדת ע"ס מי בעד  מר בני ביטון:
בעמוד  0/10בספר התקציב לשנת  כפי שמופיע 0/12לסוף שנת ₪ 

 האחרון)בצבע ורוד(?2
 
 

 1 –בעד 
 1 –נגד 

 
 מאשרים קרן לעבודות פיתוח תקציב של הקרן.     274החלטה מס' 
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 אישור תבר"ים. .7
 

 ים?להלן רשימת תב"ר מר בני ביטון:
 

 תברי"ם חדשים

 השיכוןמשרד  -₪  ///,///,0 –מקווה בשכונת ממשית  –1115תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  35,111/,1 –שלוחת מתנ"ס בשכונת ממשית  – 1111תב"ר 

 י2 ת2 ב2 בע"מ -₪  /0/,11,501 –שצ"פ בשכונת ממשית  – 1113תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  ///,351 –קירוי מגרש ספורט רח' אלנקווה  – 1112תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  ///,/03 –שיפוץ מועדון נוער רחבת רש"י  – 1110תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  ///,/03 –שיפוץ מעטפת בנין בית שיא  – 1113תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  ///,///,1 –שיפוץ חזית העיריה  – 1111תב"ר 

משרד  -₪  ///,///,0 –רח' המעפיל  10/1,1013, 10/3שיפוץ מעטפת בנינים  – /110תב"ר 

 השיכון

 משרד השיכון -₪  ///,//2 –רח' יגאל אלון  13,12,10,13שיפוץ מעטפת בנינים  – 1101תב"ר 

 משרד השיכון -₪  522,/23 –שד' הרצל  111,113,112שיפוץ מעטפת בנינים  – 1100תב"ר 

 משרד השיכון -₪  ///,/03 –שיפוץ שלוחת מתנ"ס ברח' הגפן  – 1105תב"ר 

 משרד השיכון -₪  ///,/03 –שיפוץ שלוחת מתנ"ס בשד'  הרצל  – 1101תב"ר 

 משרד השיכון -₪  ///,111 –שצ"פ מתחם כובשי אילת  – 1103תב"ר 

 משרד הפנים -₪  ///,03 –שדרוג מחסן חירום  – 1102תב"ר 

 משרד הפנים -₪  ///,/0 –רכישת ציוד לערכת חפ"ק  – 1100תב"ר 

 משרד הפנים -₪   ///,/1 –ותאורה רכישת ערכת חפ"ק  – 1103תב"ר 

 משרד הפנים -₪  ///,/0 –כתיבת תיק אב לחירום  – 1101תב"ר 

 משרד הפנים -₪  ///,/0 –אבזור מרכז הפעלה  – /115תב"ר 

 משרד הפנים -₪  /31,/2 –הנגשת  מתנסון בשכונת ממשית  – 1151תב"ר 

 משרד הפנים -₪  //31,3 – הנגשת  מתנסון בשכונת תשלו"ז –  1150תב"ר 

 משרד הפנים -₪  ///,110 –הנגשת אשכול פיס בי"ס זינמן  – 1155תב"ר 
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 משרד הפנים -₪  13,533 –הנגשת מרכז מדעים בי"ס אפלמן  -1151תב"ר 

 משרד הפנים -₪  00,113 –הנגשת מועדון פיס נווה חורש  – 1153תב"ר 

 משרד הפנים  -₪  /30,03 –הנגשת בית העולה  – 1152תב"ר 

 משרד הפנים -₪  /001,15 -הנגשת הספריה העירונית   – 1150תב"ר 

 משרד הפנים -₪  /011,00 –הנגשת אולם ספורט גאון  -1153תב"ר 

 משרד הפנים – /13,/03 -₪  /500,10 –הנגשת איצטדיון עירוני  – 1151תב"ר 

 קל"פ  – /00,11                                                                                    

 

 הגדלת תברי"ם 

 משרד החינוך  -₪  133,332 –בניית כיתות גן "שלהבת"  – 1/12תב"ר 

 

 סגירת תברי"ם

 שיפוץ שירותים במרכז המסחרי  - 1/11תב"ר 

 כלי אצירה  – 1/50תב"ר 

 ₪ מיליון   23,252,5/1סה"כ סכום התברי"ם: 

 
 

 
 מי בעד רשימת התברי"ם? ביטון:מר בני 

 
 פה אחד –בעד 

 
 רשימת תברי"ם מאושרת     275החלטה מס' 

 
 
 

__________________     ____________________ 

 שוקי קליין       בני ביטון

 מזכיר העיר-ר. מנהל כללי       ראש העיר

   

     


