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 פתיחה[ 1]

שתתקיים ביום  39יבת מועצת העיר מן המניין מספר הנכם מוזמנים ליש ראש העיר: -מר בני ביטון 

הקדמנו אותה בחצי שעה לפי בקשת כל חברי מועצת  19:00בשעה  23/11/2020שני ז' בכסלו תשפ"א 

 –, מיכל והשלישי נמצא בבידוד יעריתראשונה זו ה –העיר, שלושה מחברי מועצת העיר לא מגיעים 

 .יואלברט ל

 15/11/2020אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום [ 2]

, בבקשה 15/11/2020-קול ועדת שמות מיום האישור פרוטו -סעיף ראשון  ראש העיר: -מר בני ביטון 

 אדוני יו"ר הועדה אריה ללוש.

 נם שלושה סעיפים לאישור:יש סגן ראש העיר: -מר אריאל ללוש 

בשכונת השחר ע"ש ראש העיר לשעבר חבר החלטנו להנציח את בית הספר החדשני שיוקם  .1

, 1983 – 1978ריית דימונה בין השנים יהכנסת ז'אק אמיר ז"ל. ז'אק אמיר כיהן כראש ע

מאשרת  שהיאהועדה  החליטה. 1988 – 1974כחבר כנסת במדינת ישראל בין השנים 

עקרונית את הנצחת זכרו במועד שבו יוקם בית הספר החדשני בשכונת השחר. שם בית 

  הספר ייקרא "אמיר" על שם ז'אק אמיר זכרונו לברכה.

שם לשכונה חדשה הנבנית ליד הישיבה התיכונית על שם הרב יצחק הכהן קוק.  קריאת .2

למעשה קיבלנו בקשה מהרב תורג'מן, יש רחוב כזה בשכונת השחר, ביקש הרב לקרוא שם 

כונה החדשה לשכונה, אז החלטנו לקרוא לשכונה, הועדה אישרה את הבקשה ושם הש

הגובלת לישיבת ההסדר תקרא בשם "אורות ישראל". הוא הציע כמה שמות אז החלטנו 

 לקרוא בשם הזה.

הנצחת שמו של שאול סרוסי ז"ל מנהל אגף שפע. יש לנו את אגף שפע כפי שכולכם מכירים,  .3

שאול סרוסי ז"ל בן העיר דימונה פעל רבות למען העיר דימונה בתפקידיו השונים, הן גם 

בצבא. תפקידו האחרון בעיריית דימונה שימש כמנהל אגף שפע, עשה תפקיד נהדר, תפקיד 

אותו נשא עד ליום פטירתו. החלטנו שאגף שפע ייקרא "אגף שפע ע"ש שאול סרוסי" 

למעשה כפי שאתם רואים בפרוטוקול זה מופיע ב' סרוסי, האגף יישאר "אגף שפע על שם 

 ניסה לעיר.שאול סרוסי. האגף שאתם מכירים בכ

 חס?מישהו רוצה להתיי ראש העיר: -מר בני ביטון 

 15/11/2020אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום מי בעד?  

 ,פה אחד-בעד

 

 

 226מס'  החלטה
 15/11/2020פרוטוקול ועדת שמות מיום  מאשרים

 אושר פה אחדמ
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 ה אישור שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונ[ 3]

 35החלטה שאושרה במועצה מס' זו  .מלי לגמריהוא פור הסעיף הזה ראש העיר: -מר בני ביטון 

לעשות  מאתנואנחנו מעלים אותו עוד פעם בגלל שמשרד השיכון והבינוי ביקש . 214מספר החלטה 

ולהעביר את הפרוטוקול  נוסח מתוקןכדי לתת  שנית הפרדה בין בניינים לבניינים, אז אנחנו מעלים 

 בהתאם לדרישת המשרד

 להלן: 
 218שיפוץ בנין רחוב מ"ג המעפילים 

  שיפוץ בניינים המעפיל / גולדה מאיר שכונת נווה דוד :
1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1015,1014 

 שיפוץ בניינים בשכונת ניצחון א+ב 
1089,1087,1012,1006,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095, 

 שיפוץ בניינים שכ' לדוגמא 
1307,1306,1305,1304,1302,1301 

 
 אישרו רשימת שיפוץ הבניינים  מי בעד

 .פה אחד -בעד

 

של שמות אבל זה קפץ לי מול העיניים  זה אמנם ממש לא קשור לנושא חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

שהרשות משקיעה המון בשיפוץ של מבנים וגינון ויש תחושה כזו שזה קצת חד פעמי. זאת אומרת 

הזמן הסמוך לשיפוץ נראה יפיפה. והשאלה היא איזה תהליך עושים עם אותם מבנים כדי לייצר 

 שימור של הדבר הזה?

תהיה תחזוקה שוטפת לדברים  השימורו תקציב לטובת הכנסנ 2021-ב ראש העיר: -מר בני ביטון 

האלה, עיריית דימונה בראשותם של אגף שפע ייקחו ויתחזקו את הבניינים האלה. הייתה לנו, העלנו 

שאנחנו נעשה את כל הבניינים הפרטיים, יש לנו הצעה שאנחנו עשינו. במועצה הקודמת הצעת חוק 

ז הראשונה "שכונת תשלוו  ששבר את גב הגמל ז. הקש השכונתיהכנסנו את כל נושא החשמל 

החדשה אנחנו נתנו החלטה גורפת  השחרשעשתה ואחרי זה ראינו הרבה בניינים במיוחד בשכונת 

לכולם בלי יוצא מן הכלל. קודם כל גם הראיתי לגזבר הקודם, לשמעון מזוז, כתוצאה מזה 

ר מכובד כשאתה מגיע לשכונה, שהתייעלנו בנושא הלדים, זה באמת בטל בשישים, זה נראה יות

השכונה מוארת, לא שילם ועד בית, כן שילם ועד בית, לא מעניין אותנו. שימו לב גם מה אנחנו 

אנחנו גם משדרגים את החשמל של הכניסות  ,בא סאלי ובכל השכונות האלהבב ,עושים בשכונות

, חשובה מאוד מבצעים חשמל סולארי, אין יותר משלמים, יישר כח ואגף שפע שמבצע ,והכניסות 

מגיע ישר  התחזוקה השוטפת, לא יכול להיות שנשקיע המון כספים ולא תהיה אחרי זה תחזוקה.

 ם לפרויקטים ששולי מבצעת בשכונה.ח גוכ

 227מס'  החלטה
 218שיפוץ בנין רחוב מ"ג המעפילים מאשרים  – שדרוג תשתיות "ישן מול חדש" דימונה יםשרואמ

 שיפוץ בניינים המעפיל / גולדה מאיר  שכונת נווה דוד :
1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1015,1014 

 שיפוץ בניינים בשכונת ניצחון א+ב 
1089,1087,1012,1006,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095, 

 שיפוץ בניינים שכ' לדוגמא 
1307,1306,1305,1304,1302,1301 

 מאושר פה אחד
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 רקים.כנ"ל לגבי הפא חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

יסתובב  הפקח ,ו הכנסנו גם פקח לטובת כל הפארקיםאנחנ 2021בתקציב  ראש העיר: -מר בני ביטון 

שני עובדים נוספים באגף שפע שכל היום מסתובבים ומנקים יש  בפרקים ויבצע פעולות אכיפה,

פקחים גם אחר הצהריים. אמא זורקת את  נצוותשאנחנו  רמונדאלאותם. אמרתי למוטי וגם 

אותה ונראה לה, לא יעלה על הדעת שאנחנו רק ננקה  ונתעדהטיטול שלה תקבל דו"ח, נצלם אותה 

 . שישלמו דרך  הכיס שלהם.נשפץ נתחזק והציבור לא ישמור

שכונת השחר, חבר'ה צעירים קבוצת , הקבוצה הכי פעילה זו WhatsAppקבוצות  29פתחנו בערך  

להגיד תודה לכל  זה גם המקוםכל הכבוד לשולי על הסבלנות לענות לכולם. כל היום מדברים שם. 

שיש שיח עם הציבור הרבה יותר פשוט גם כמנהלי האגפים שנותנים לשולי מענה ומגבים אותה. 

מתחיל להיות שיח עם התושבים וגם המקום להגיד שאפו  לתושבים.לנהל את העיר ולא להכתיב 

נו בצורה לתושבים, אנחנו רואים שכשנקי התושבים שומרים על הניקיון. ואנחנו אמנם נכנס בנושא

אני מאמין שבשלושה  .בשכונת השחר כי היא שכונה חדשה, אנחנו לא מרפים שםכרגע אינטנסיבית 

שיש  במקום בשכונה , סלילת כבישים –וללהכמיליון שקל,   19ארבעה חודשים יוצא מכרז של  –

יה כי אם אני אחכה לבית האחרון, לא תה בית האחרון, לאכלוס היש סלילה, אני לא אחכה  70%

מטה בצורה מסודרת כי החוק אומר החברות יבצעו העברת שכונה שם. וגם אמרנו יתרה מזאת, 

, הזו בשלוש שנים, לא מעניין אותי אז כשיגמרו את השכונה, שהעברת מטה תעשה עם גמר העבודות

רים אמרתי להם "תשקיעו, תסדרו את הפארק החדש הראשון בצורה, ותנו לנו עחברת פניתי ל

נשארו  .חמישה עובדי ניקיון וגינון לטובת שכונת השחר  2021אנחנו הוספנו לתקציב . "העברת מקל

 ת שווקו., כל הדירו3,200-המיחידות  700בסך הכל עוד 

 אישור נוהל ותבחינים למתן תמיכות למוסד ציבור[ 4]

כוונת ותבחינים למתן תמיכה כספית לגופים ללא  אישור נוהל משלים ראש העיר: -מר בני ביטון 

, נוהל תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור. חוות 2021רווח, הפועלים בתחום הרשות המקומית 

 דעת היועץ המשפטי, בבקשה גברתי היועצת המשפטית תתייחסי לזה.

נחנו מביאים לאישורכם זה תבחינים שמידי שנה מובאים לאישור למתן אמה ש עו"ד עדי אזולאי:

חינים הללו לא השתנו מהתבחינים של שנה שעברה. ברמת העיקרון תמיכות למוסד ציבורי. התב

כל התבחינים שנמצאים פה הם נמצאים בהתאם לנוהל שהוכן ע"י היועץ המשפטי לממשלה, זה 

תבחינים שכל הרשויות מאמצות אותם, וחוות הדעת המשפטית שלנו תומכת בדבר הכי חשוב בעצם 

קבלים את התמיכות, וזה מה שבעצם הנוהל בא להבטיח. בתמיכות, שיהיה שוויון בין כל הגופים שמ

 .אז לאישורכם

אני מבקש לבדוק מבחינה משפטית אם ניתן, שגוף שמקבל תמיכה מהעירייה ולא  :פרץניסים 

משלם את התשלומים הסוציאליים של העובדים שלו, האם אפשר לא להעביר לו את התמיכה עד 

 ?בדים שלושהוא ישלם את התנאים הסוציאליים של העו

אני באמת אשמח להתייחס לזה אבל אני צריכה לקבל קצת יותר נתונים. אני  :עו"ד עדי אזולאי

 אשמח אם תעביר לי הכל בכתב ואתה תקבל גם תשובה משפטית מלאה לזה.
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ריית ירק שתבינו יש היום גופים שנתמכים ע"י עיריית דימונה ומקבלים הרבה כסף מע ניסים פרץ:

 יםמועבר לא ותגמוליםדימונה וחלק מהעובדים, התנאים הסוציאליים שלהם, כלומר קרן פנסיה 

אליהם. יש גופים כאלה, חלק פנו אלי, אבל כנראה הפחד של האנשים הוא פשוט עצום שהם 

כולל מספר חברי מועצה שיושבים כאן, ביקשו שאפנה מפחדים להזדהות, ביקשו ממני לפנות לשר, 

י. אני חושב שלא יכול להיות שגוף שלא מעביר את התנאים הסוציאליים לעובדים שלו למולשר ש

 ריית דימונה.יהוא יקבל תמיכה מע

יסים כמו שהגדרת זו עבירה פלילית, זה לא קשור לעירייה, נ מ"מ ראש העיר: -מר ארמונד לנקרי 

נוציא מכתב מיד ומי  זו עבירה פלילית ואם יש כאלה אני חושב שתפנה אותם להסתדרות ואנחנו

 שצריך להיענש שייענש.

הם מפחדים, אפילו לכתוב את הדברים שלהם. כולל חברי מועצה שמפחדים להעלות  :פרץניסים 

 את הנושא הזה.

שנים האחרונות באו ולקחו תלוש משכורת ושמו את הכל ב מ"מ ראש העיר: -מר ארמונד לנקרי 

כל את כל הזכויות של העובדים, את ו כדי שתהיה שם וודאות שמשלמים שם את כל המיסים

בלי יוצא מן הכלל. אחד שלא עושה דבר כזה זו עבירה פלילית ואם יש אחד כזה אנחנו לא הרכיבים 

 ענש. תשלח אותו אלי.ייענש על זה ינחשוף אותו אבל אנחנו נטפל בזה ומי שצריך לה

 .ארמונדח ויישר כ ראש העיר: -מר בני ביטון 

ה באמת בנושא של התבחינים לעמותות, צריך לפתוח פתראה בני אני  חבר מועצה: -מר עופר טלקר 

שאני נמצא פה, אתה תראה שאותן  2003-מתסתכל רק את העירייה בני, דיברנו על זה בעבר. 

עמותות מקבלות, והמון עמותות שפונות אלי באופן אישי, פונות לחברי מועצת עיר, פונות לכל מיני 

ארגונים, הן נשארות בחוץ. למה? כי עכשיו אנחנו קובעים את גורלן של אותן עמותות בלי שום 

כדאי ים אותן? לפחות לגבי שנה הבאה אפשרות לעשות טוב לתושבי העיר. השאלה היא איך מתגמל

להקים ועדה, נכון שזו ועדה סטטוטורית אני יודע את התשובה שלך כבר, אבל אנחנו כנבחרי ציבור 

את מי לחזק? את מי להביא  להחליט  מה אנחנו רוצים בעיר שלנו?, דיכולים לגבש עמדה, להגי

ייר. אדוני ראש העיר קח את זה קדימה? כבר שנים רבות אנחנו נותנים לאותן עמותות, לא פ

כביקורת בונה, ואני מכיר אותך כאחד שלוקח את הדברים, מפנים ויכול לעשות עם זה משהו. אבל 

 תדע לך שזה רעיון מבורך שיכול להביא לעיר הזאת שינוי רב.

ני אענה לך בקצרה, אתה שאלת וגם ענית אבל אני טוב תודה עופר, א ראש העיר: -מר בני ביטון 

. כמובן תעשרות תמיכו מאתנובקשים מ, מסגרת תקציב עירייהלאנו עובדים בהתאם ביר לך, אס

 מקצועית כדי שלא תהיה  שהוציאו את זה מהנבחרים והעבירו את זה סטטוטורית לפקידות

בנושא הזה. ועם כל   ודניםהיועץ המשפטי, מזכיר העיר והגזברית משתתפים  הבוועדפוליטיקה, 

, גם אני וגם חיים ביבס אמרנו שמבחינתי יעברו עוד כמה דברים מאיתנו כנבחרים מרוצההכבוד אני 

ל שקים, הנה אני אומר לך חיים ביבס לא חותם על שקים, עאני לא רוצה לחתום לפקידים ,

ועדת בניין ערים שאני לא  יש גם הצעת על השקים. םמיהפקידים שלו חותמים, מנכ"ל וגזבר חות

צת עיר לא יישבו בה. אבל אמרתי מצד אחד עם כל הכבוד למה שחיים שחברי מועמסכים איתה 

 יש פה נבחרים שנבחרו והם צריכים לייצג את הסקטור הזה.אומרים אומר ומה שאחרים 
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כללה את חברי מועצת העיר  2003שב ה יודע בני את תמיכותועדה  חבר מועצה: -מר עופר טלקר 

ורק לאחר מכן היא היית הועדה סטטוטורית, אתה זוכר את זה? אני הייתי בוועדה הזו ועם השנים 

 זה עבר.

ועצת העיר אני הייתי יושב ראש ועדת תמיכות. תשאל לפני שהיית חבר מ ראש העיר: -מר בני ביטון 

עופר אין סוף לדברים האלה, תשאל אותי אני מרוצה שזה יצא מאיתנו. לגבי מה שאתה אומר ? אות

 אני אומר לך בהחלטה אמיצה אני הייתי בכלל מבטל את כל ועדת התמיכה. 

הועדה לא מתבטלת, הכסף לא מתבטל, אז לא ייתכן  אין בעיה, אבל חבר מועצה: -מר עופר טלקר 

אותו ים את ושוב אנחנו נבחן אתה תראה ששנה הבאה אנחנו שוב פעם עוש 2021שנגיע פה בשנת 

 .הדבר

ינים כלום, עוד טאוד מאוד רחב התבחינים לא מקתראה בני המנעד מ גזברית: -גב' סימה כחלון 

י שהיה שנה מלהיפך, המנעד של עיריית דימונה כל כך רחב שנוספים עוד ועוד תחומים, זה לא ש

 שום בעיה.  שעברה הוא זה שמקבל. כל מי שרוצה זכאי להגיש אם הוא עומד בדרישות החוק אין

ם, בגלל שהרבה עמותות מגישות ובאופן קבוע תסתכלי אנחנו בדיוק ש חבר מועצה: -מר עופר טלקר 

 אותן עמותות. נבחרות היסטורית, לא מהיום, 

מותה תקבל, מה זאת אומרת אם הצופים מקבלים אבל ברור שאותה ע גזברית: -גב' סימה כחלון 

 .את הפעילות ממשיכים להפעילסתם לדוגמא, הצופים מקבלים שנה א' אז הם יקבלו שנה ב' כי הם 

המנעד רחב, אני לא מכירה כאלה שביקשו ולא קיבלו, ובאמת מגיע להם. זה מאוד פתוח. עופר כל 

אני אשמח  מי שעושה טוב בדימונה ועומד בתבחינים של המדינה בא לידי ביטוי. מאוד רחב המנעד.

 שתסביר לי אחרי זה.

להיות שיש עמותות ה שסימה ועופר אמרו, אז יכול מא' לגבי  חבר מועצה: -מר יהודה בצלאל 

דפים, שישים דפים עם  50שבגלל שהדבר הזה עד היום מקובל בכל עירייה ובעיריות מסוימות זה 

תבחינים על תבחינים, אז יכול להיות שעמותות מסוימות עופר שאתה מפחד שהן ייפלו בין 

גיש, מה הקרשים, העירייה יכולה לפתוח לשנה, לשנת מעבר איזושהי הדרכה שיסבירו להם איך לה

להגיש, שלא ירגישו "אנחנו לא יודעים, אין לנו עורך דין, לא יודעים איפה לחתום" ובגלל זה לא 

יקבלו הקצאה בגלל סיבות טכניות. אני קודם כל שמח על התהליך אבל יש פה דברים שאני פניתי 

ת למנחם בנושא הזה ואת סימה עוד לא קיבלתי ממך איזושהי תגובה אבל הסיפור של "שלהב

"לא תאושר הקצבה לגוף נתמך אשר  :שזה עתה נכתב 6הדרום" לשנה הזאת, ואני מקריא את סעיף 

הגיש בקשה חסרה ממסמכים או שלא ימציא את פרטים וההצהרות המבוקשים מהמועד שייקבע 

על ידי הוועדה המקצועית, אי המצאת הנתונים או ההצהרות במועד כמוה כוויתור הגוף הנתמך על 

: "הועדה המקצועית תהיה רשאית לבטל תמיכה אם הוכח 13רייה." וסעיף יכה מהעבקשת התמי

"לא  :4כולם או חלקם". סעיף  לנתינתה להנחת דעתה כי העמותה אינה מקיימת את התנאים

שבחוקי העזר של  הלרבות אל, תאושר תמיכה לגוף שאינו מקיים את כל דרישות והוראות החוק

על זה  דיברתיאני חושב שבישיבה הקודמת שהייתי  .ורישוי עסקים" העירייה, חוק התכנון והבנייה

שעמותה שלא עומדת או מפרה איזשהו חוק בתכנון הבנייה לא הגיוני שתקבל תמיכה, זה מה שאתם 

 כתבתם פה. דבר שני שהוא בעיניי פי מאה יותר חמור זה שניגשת עמותה, סימה אשמח להסבר, 
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י שיפתח עכשיו וייכנס לאתר האינטרנט של העירייה שאין לה ניהול תקין, שכל מעמותה 

שנים האחרונות, לעמותות שמגישות בקשות "מסמך חסר, הבקשה  5, 4, 3לפרוטוקולים של ה

נפסלה", "אין אישור ניהול תקין הבקשה נפסלה", וכך צריך. אין ניהול תקין לעמותה מסוימת מכל 

 .בדיעבד מיני סיבות, לא זה לא כזה היה ידוע כי זה נודע 

עדה, אני לא ראיתי שלא היה אישור, ולק מהותי בוהתקלה היא שלי כח גזברית: -גב' סימה כחלון 

לא היה מצוין בשום נייר שאין אישור, ובדרך כלל זה מצוין. התקלה היא שלי, אני לקחתי את 

שאתה ני לוקחת על זה אחריות מלאה. באמת ברגע א האחריות ברגע שמנחם הסב את תשומת ליבי.

פנית ללירז ואז לירז הסבה את תשומת ליבי, היה קצת לחץ לפני קורונה, הוצאנו את כל 

הפרוטוקולים, זה בא פה לידי אישור במועצה ואני לא ידעתי שאין אישור. טעות שלי. עם זאת אני 

ברור שאני מכה על חטא וטעות לעולם לא תחזור בעניין הזה. במקרה הזה , חייבת לומר שמצד אחד

כי אני  ,ני לא עברתי על האישור. אבל אני חייבת רגע להוריד את רמת הלחץ מבחינה כספיתא

מסתכלת על זה תמיד מבחינה כספית, אין לי בעיה לקזז ואני מקזזת את ההוצאות האלה, אז 

מבחינת נזק כספי, העירייה לא תינזק גם אם תבוטל התמיכה הזו. נאמר לנו שנפלה פה איזושהי 

, ונקבל את האישור, הבטיחו לנו במהלך דצמבר ולא מצאנו לנכון לקחת להם את תקלה באישור

 שנקבל, עם זאת שנעשתה פה טעות ואני לוקחת את האחריות על עצמי.כהתמיכה ולתת להם 

נעשתה טעות ולוקחים אחריות זה לא רלוונטי, את אבל זה ש חבר מועצה: -מר יהודה בצלאל 

. הדיון האחרון שהיה פה שקצת התפוצצנו היו פה שני דברים, הטעות צריך לתקן. זה דבר ראשון

לא יודע אם נכחת או לא. אסי ובני סביב עמותת הספורט. והיה פה, לא יודע איך לקרוא לזה 

 שיטוט קטן,"תחקיר" והיה פה משהו דוחות כספיים התנהלות  בעד כל עמותה שנתמכת , בעד, מ

ל הפרטים אז יש כל מיני בעיות , אני לא אכנס כי זה כל עמותה אתה מחפש באינטרנט ומקבל את כ

מון על תיק אלא עולמי ולא תפקידי. אבל אם היה פה שיח רציני שאומרים לאסי כחבר מועצה ה

ורה רצינית..." ונכנסו לעובי הקורה ושמו בנאדם לבדוק צהספורט "שמע העמותה פה לא מתנהלת ב

כשאומר לא בני ראי על זה אתם אחראים על זה, את הדברים, ואני אומר לך שבדקה, אני לא אח

ישבו חברי מועצה אתם אחראים לזה, וכשיש עמותה שלא קיבלה ניהול תקין, עמותה מפוארת, 

חלילה אני לא אומר מילה על הפעילות שלה, אני גאה בה, משתמש בה, חלילה לא שום דבר נגד 

מה כתוב בדוח המילולי, אני אומר  היושבים פה, אבל רשם העמותות תקראו מה הוא כותב, תפתחו

הייתי אסי והייתי קורא מה כתוב בעמותה אין לך מושג איך הייתי כועס כי זו עמותה אני לך שאם 

עם פי מאה יותר בלגן ממה שכתוב שם, אז כשאנחנו מקצים מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות, 

זה מתחלק? לא קיבלנו תשובה איך אלף שקל שבסך הכל אמרנו איך  153ועל מה היה כל הדיון? על 

 זה מתחלק. נשאר כסף, עבר.

 יתנה תמיכה. נאני אמרתי מראש,  גזברית: -גב' סימה כחלון 

 עברו?  מועצה האחרונהשל ה  153-אז ה חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

אוד ברורה. ניתנה חלק מהתמיכה ולא היה אישור מעודד התשובה היא  גזברית: -גב' סימה כחלון 

 ניהול תקין, טעות. עם זאת מבחינה כספית העירייה לא תינזק .

 הכי פחות מדאיג אותי. שסימה זה הדבר  חבר מועצה: -מר עודד הרוש 
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 שמעותי. מלא נכון זה מאוד  גזברית: -גב' סימה כחלון 

 ך, אותך מטריד הכסף, אותי מטריד האתיקה. אז אני אומר ל חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

אז זה לא ? שהו שנעשה במכווןכשאומרים אתיקה, אומרים יש פה מ גזברית: -ה כחלון גב' סימ

על  .נעשה במכוון, בשום מצב, יש פה טעות לפעמים קורות טעויות, מה לעשות, אלא הם חיינו

 -טעויות צריך לראות איך מתקנים אותן, במקרה הזה אנחנו ממתינים לאישור, יגיע עד סוף השנה 

 צטרך להחזיר את כספי התמיכה. אבל אין דבר כזה שהעירייה לא עובדת כחוק. נ -יגיע, לא יגיע 

ין הודה אני רוצה רק להבהיר פה איזושהי נקודה. זה שאי מ"מ ראש העיר: -מר ארמונד לנקרי 

 ניהול תקין זה לא בסדר, ההתרעמות שלכם מהישיבה הקודמת היא לא הייתה בגלל הניהול התקין.

זה לא בסדר, אני יותר קיצוני ממך, אני חושב שכל עמותה שמקבלת כל שקל היא צריכה להיות 

יותר מבוקרת איפה הלך הכסף הזה. לכן ההתרעמות שלכם לא באה בגלל הניהול התקין, הייתה 

ושהי בעיה, אני חושב שסימה התוודתה והיא הסבירה את זה בצורה הטובה ביותר, ויכול פה איז

לקרות מקרה כזה, נעשה בתום לב לא במכוון. אני מסכים שצריכה להיות פה חלוקה בתמיכות, 

לכלל התושבים. אני בעד, כלל התושבים. אבל השאלה שנשאלה בישיבה  הכמה שיותר רחב בצורה

ם עוד עמותות? תביאו אותם. לא ראיתי לא אותך, ולא את עודד ולא את הקודמת, האם יש לכ

נשאלת שאלה, אם יש לכם עמותות שבאמת יכולות לעמוד באותם קריטריונים שמחייבים, אלברט. 

אני בעד זה שצריכה להיות חלוקה  ן,צריכות לקבל ייעוץ איך עושים את זה או לכוון אות הןגם אם 

עמותות ויכול להיות שהעמותה הזו של שלהבת דרום חוזרת על עצמה,  שווה, אבל, כאשר יש מספר

תתעסקו בכספים הגדולים  ,אלף שקל 150אני אגיד לכם יותר מזה, אל תתעסקו בגרושים של 

כי זה  153-שהולכים לשלהבת דרום, שהולכים למתנ"ס, שהולכים למקומות אחרים, אל תתעסקו ב

 רוחביתלהבת דרום, ולכן הביקורת צריכה להיות נראה שזה מגמתי מה שאתם עושים נגד ש

 ל מה אתה מדבר.אני לא יודע ע חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

לכן בואו ואלף שקל  153-נים על הזה עובדתי, באתם מוכ מ ראש העיר:"מ -מר ארמונד לנקרי 

כמה שיותר  נחלק, קודם כל נכון צריך להיות מנהל תקין, אני חושב שמהתמיכות צריכים להנות

ומי שצריך לכוון נכוון אותו, ואם מפיקים לקחים מהשיח הזה בנינו וכמו שאומר ידידי עמותות, 

כן צריך לתת את הדעת בנושא הזה, ואם יש אפשרות להרחיב את זה  2021עופר, אני חושב שבשנת 

שיוצא מפה  לקשאנחנו נרחיב את זה ונעשה את זה בשמחה. אני אומר מעבר לכל זה, אני רוצה שכל 

, שיבוקר. לצערי, העמותות האלה לא מבוקרות, אף אחד לא יודע לאן הכסף הזה הולך לעמותה

 והולך דיי הרבה כסף. 

 תעשה?  כשתדע מה חבר מועצה: -מר יהודה בצלאל 

אני אתן לך דוגמא. סנקציות אפשר לעשות בלי סוף. כשבאנו  מ"מ ראש העיר: -מר ארמונד לנקרי 

אבל לכיס, כסף אנשים שם חס וחלילה לא לקחו כרגע איזו, ה ולא משנה מסוימת וזיהינו בעמותה

אני חושב שעמותות . טובה, פשוט שלחנו אותם ומינינו אחריםהייתה לא היא ברמת ההתנהלות 

הרבה כסף צריכות להיות מבוקרות כדי לדעת לאן באמת הולך הכסף הזה, האם הוא  אליהןשהולך 

הכסף ש ביוםלמי אני מחלק את זה. מהולך לייעודו או שהוא הולך למקום אחר, וזה יותר חשוב 

 יתחיל להיות יותר מבוקר יכול להיות שהחלוקה תהיה יותר צודקת. 
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מהמקרה כתוצאה  ד,ני נותן את רשות הדיבור לעודאני אומר לפני שא ראש העיר: -מר בני ביטון 

עובד באגף הגזברות, אנחנו הסמכנו אותו כמבקר על כל העמותות והוא יבוא  עמותת הספורטעם 

אני בהגינותי ידעתי את זה רק לפני שבוע, אחרי שאתה אמרת את זה והערת וקר. וייתן לנו דו"ח מב

ה וגם ליועץ המשפטי, ואמרתי שאצלי, בבית ספרי, ליועץ המשפטי, קראתי להם ועשיתי בירור גם ל

לא יהיה דבר כזה. אמרתי תעצרו את כל התמיכות השוטפות, הרי הם מקבלים מאיתנו תמיכה כל 

זזו ניהול עצמי. אז שאנחנו נותנים להם לשוטף, תעצרו את זה עד שאתם תק ₪  30,000-כחודש של 

צדק ואומר זה לא הבעיה לעצור את הכסף, זו אני עצרתי את זה גם בניהול העצמי. יהודה בא ב

נאה דורש ונאה מקיים ועשינו באמת רעש לגבי עמותת הספורט אז שהבעיה העקרונית ואני חושב 

הגינותה באה בפורום של שהגזברית ב ואני חושב שז. גם אין איפה ואיפה בין שום עמותה, לא יהיה

" הזו הסוגיהאת  על עצמי, טעיתי, לא בדקתיחברי מועצת העיר והיא אומרת "אני לוקחת אחריות 

אז אתה שואל מה עושים? הוצאתי נוהל כתוב, מסודר שיעבור בחתימה של היועץ המשפטי, של 

כל על הגזברית ושלי ביחד כמורשה חתימה או של ארמונד לנקרי כממלא מקומי כדי שאנחנו נדע 

מאמץ את מה שארמונד אמר ואת  אני,דו"ח מסודר, נוהל כתוב מסודר הוצאנו . תמיכה ותמיכה

אני חושב שהטעות הזאת היא טעות צורמת  אבלמה שעופר אמר, בוא אנחנו לא תולים אנשים 

אני חוזר מה שארמונד . פירקנו את העמותה הזאתש לאחר שהיה ויכוח סוער לגבי עמותת הכדורגל

זכותנו וחובתנו זו וחלילה אף אחד לא לקח את כספו לכיסו הפרטי, מינינו הנהלה אחרת  ,אמר

זזנו הצידה אבל כולנו אנחנו בעלי הדעה אנחנו בעלי המאה, לאחר שמונתה הנהלה,  .כנותני הכספים

  .ייתן לנו דו"ח והמפקח אנחנו נבקר אותם

ארמונד אני חולק עליך פעמיים. פעם אחת באמירה הכללית של  חבר מועצה: -מר עודד הרוש 

יורק ראש עיר מיתולוגי -לא בכסף הקטן" פעם היה בעיריית ניו 153"תתעסקו בכסף הגדול לא ב

בשם ג'וליאני, ששאלו אותו "איך מיגרת את הפשע הרחב?" אז הוא ענה "התחלתי מהפשע הקטן". 

יליון יעברו שלא כמו שצריך, אז אחד אני חולק עליך. שתיים, אז גם מ 153-אז אם אנחנו נחליק עין מ

אני שנתיים וחצי חבר מועצת העיר, , אמרת שיש תחושה שיש לנו משהו בסוגיית שלהבת הדרום

מעולם לא הצבעתי נגד, יעיד ראש העיר, באף החלטה שהייתה פה, כחבר קואליציה. גם אם היה לי 

ו הצבעה כזו או אחרת, גם את ההצבעה האחרונה שהייתה רשרוש קטן דיברתי לפני עם בני, דחינ

 בסוגיית שלהבת הדרום, קמתי מפה, לחשתי לראש העיר באוזן אמרתי לו "בני, רק את הסעיף הזה

" שאל את היועץ המשפטי היועץ המשפטי אמר אפשר, בני אמר אוקיי אז אני לא רוצה. בוא נדחה

ם על זה דיון אמיתי. משראש העיר אמר "אני רוצה אני לא רציתי להצביע נגד, אני רציתי שנקיי

להצביע על הכל בדבוקה אחת" הצבעתי נגד. אז פעמיים האמירה שלך היא לא נכונה. בטח בתחושה 

שיש לנו משהו נגד, אין לנו משהו נגד. לאחר מכן, יומיים לאחר מכן, שלושה, יהודה מדבר איתי גם 

היא תיאר פה, גם עכשיו, לפני שתי דקות הראיתי על הדבר הזה. אני מקיש בכמה מקשים כמו ש

לחברי, לצרויה, בהקשה בסמארטפון בגוגל, אתה רואה שאין ניהול תקין. דרך אגב, ואני לא אומר 

פה סימן קריאה, סימה, יש סיכוי טוב שזו לא הפעם הראשונה שאין להם אישור ניהול תקין. לפי 

לא אומר את זה בוודאות. ופה אני חולק גם עלייך, לא היה, אבל אני  2018 -מה שאני ראיתי גם ב

בעוד אמירה אחרת ש"אותי מעניין התקציב". לא, אני חושב שגזבר, ראש האחריות שלו כמובן זה 

תקציב הרשות אבל הוא כמובן כל הזמן מחזיק גם את הראש החוקתי, ואם עמותה כזו גדולה לא 

לקוות שיש פה רק תום לב ולא שמנו לב, אני מקווה הייתי רוצה  ,שמו לב שאין לה אישור ניהול תקין

 שזה תקוע רק שם. עד כאן.
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אנחנו  ,ויכוח אבל מילאויתך לאאני לא רוצה להיכנס  מ ראש העיר:"מ -מר ארמונד לנקרי 

עניין,  תה לא יכול לפקפק בגזברית שאין לה פה שום. אבל אפוליטיקאים ואתה יכול לפקפק בנו

 צורה עניינית ולהטיל בה ספק על מה שהיא אמרה. ב ענתה לךלקחה אחריות, 

 30ודם כל איזשהו מסר. שלהבת הדרום זו עמותה שקיימת ק סגן ראש העיר: -מר יחיאל צרויה 

שנה, לא הייתה שנה שלא היה לה אישור ניהול תקין, והשנה גם יהיה לה בסופו של דבר אישור 

יש בעיה עם הניהול תקין בגלל איזשהו ניואנס מסוים שלא יכלו להתנהל איתה מול  .ניהול תקין

אף אחד לא ניסה לעבוד על אף אחד, אני אישית . היה ניהול תקין 2018-הקורונה בסופו של דבר, וב

בסופו של דבר אתם מעמידים פה את שלהבת הדרום כאילו היא . לא ידעתי שאין אישור ניהול תקין

לא משתווה לה בפעילות שהיא עושה. ד שם. שלהבת הדרום עושה עבודת קודש שאף אחאיזשהו נא

אז לעצם העניין . אין פה נציג של שלהבת הדרום, יש שם בנאדם שמוסר נפש בשביל המקום הזה

פה טעות באמת, אני יודע שבאמת בתום לב, לא יודע ה צריך להעביר או לא צריך להעביר, נעשת

 איך זה קרה.

יחיאל צרויה לדבר, הוא לא חבר רגע, מותר ליקודם כל עופר, רק שת ראש העיר: -ביטון מר בני 

עמותה, הוא לא עובד בעמותה, הוא לא מקבל שכר, בקדנציה הקודמת אתה צודק במה שאתה 

, אומר בגלל זה אני לחבר מועצת העיר השני אני לא נותן לדבר. אני חושב שהדיון הזה הוא דיון פורה

אין לי , גיטימי, הוא דיון שאנחנו רק נפיק לקחים ממנו, ואני מקבל מה שאומר ארמונדהוא דיון ל

ספק ביושרה ובהגינותה של הגזברית הזו וגם לכולנו, לכל חברי מועצת העיר. אם מתוך זה למדנו 

פעם אחת, אני מאמין לכל מילה שיחיאל אמר, וכבוד הרב חמד, אני גם קראתי לו, הנה אני אומר 

תי לו. אני אגיד לך לא ישנתי כל הלילה. והייתה לי שיחה לא פשוטה עם הגזברית על הדבר לכם קרא

הזה. אני כבר שבע שנים מנהל את עיריית דימונה ופעם אחת לא נפלתי בדבר הזה. ואני חושב שאתה 

. כולנו ביחד צריכים לשמור על טוהר המידות. עמותה קטנה ועמותה צודק במאה אחוז וגם עודד

, דין פרוטה כדין מאה, אני מסכים בקטע הזה, אני לא מזלזל לא בשקל ולא במיליונים ולא גדולה

אנחנו נבחרים אנחנו מייצגים את התושבים שלנו, אנחנו צריכים לייצג , עם כל הכבוד. בשום דבר

 .אותם ביושרה ובהגינות

יודעים זה תלוי  אני רוצה להבהיר משהו. א' הרבה פעמים אתם חבר מועצה: -מר יהודה בצלאל 

סימה אני באתי למנחם בצורה  .בסגנון של הבנאדם. אם הייתי סיגרון, הרבה אנשים פה היו על טיל

הכי מנומסת ואתה יודע בני לא דיברתי איתו, יכולתי לכתוב פוסט נכון? ולהגיד את יודעת בדקה 

כשיו הרבה עבודה כל הגבאים של דימונה למיניהם אלא שמרגישים שדפקו אותם אז בני היה לו ע

, אני ישבתי עם העמותה להרגיע אותם, אז לא עשיתי את זה, זה לא העניין. באמת שאנחנו לא נגד

ני דיברתי עם מנחם זה בדרג המקצועי שלכם ולי חשוב א הבן של הרב חמד ודיברנו והסברתי לו.

ה. אבל כן מפריע שזה יקרה בצורה נכונה. אין לי שום חשש לאתיקה המקצועית של מי שיושב בוועד

לי שאחרי שישבתי עם מנחם, ניסיתי שלוש פעמים לתפוס אותך כדי לקבל תשובות, ופגשתי אותך 

עכשיו באמת אני יכול לעשות דברים . במסדרון וגם אמרתי לך שאני מחפש אותך כדי לקבל תשובות

ז זה לא יהיה בתקשורת זה לא מעניין אותי, אני יכול לפנות לערכאות משפטיות גבוהות יותר וא

ברמת הדיון הזאת, זה יהיה ברמה של מישהו.. והיו מקרים בעבר נכון בני? של אנשים פה בכירים 

הסברתי את זה לעזרא, הבן של הרב חמד, אין לי  .שכך וכך. אבל זאת לא המטרה, זה לא הרעיון

 עניינים, שום פקפוק בעשייה של העמותה, אני אגב לא מחזיק פה שום עמותה שום מוסדות שום 
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, לא בעד לא נגד. וניסיתי להסביר לו ואתה יודע בחיי שהוא לא הבין. זאת הבעיה, ואני אקטלג ואגיד

זאת הבעיה אצלכם. אתם לא מבינים מה זה שוויון . אין לכם מושג קלוש מה זה שוויון. מה זה 

פוסלים  אלף שקל ואנחנו 20של  שאין לה כלום, עם בקשהכשבאה עמותה קטנה, מסכנה עלובה 

אותה, למה? כי זה מה שכתוב. זה כל מה שאני רוצה שיהיה. שאתה תקבל, והוא יקבל. אני לא 

מקבל, אין לי עמותה ואני לא רוצה שום עמותה, שהוא יקבל, שכולם יקבלו, אבל שיהיה מנגנון, זו 

 המהות של הדפים האלה.

 .רב חמו בבקשהה. תודה רבה יהודה ראש העיר: -מר בני ביטון 

שנה, שלוש  15רשותכם, עמדתי מהצד והסתכלתי, אני פה באני רוצה להגיד משהו  הרב חמו:

עשה גבורה שלעצמו מקדנציות, מימי לא ראיתי אדם שבא והודה בטעות שלו. אני חושב שקודם כל 

הייתה יכולה למצוא מיליון ואחת תירוצים איך לצאת מזה חלקה, ואם היא סימה בעיר הזאת. 

ם האינטליגנציה שלה הייתה גם מוצאת דרך. וכשראיתי אותה, קודם כל אני מרגיש הייתה רוצה ע

יש חוק, אבל  ,, נכוןמודה ועוזב ירוחם, פשעתי, עוויתיפה כמו משפחה. כשאדם בא ואומר חטאתי, 

גם את הילד שלנו שאנחנו רוצים להעיף לו איזה צ'אפחה לפעמים, לא על הפעם הראשונה. תקשיב, 

מביאים צ'אפחה אבל אומרים לו "אתה כבר עשית את זה, אני כבר אמרתי לך לא אנחנו באים ו

 .לעשות את זה". עכשיו כשאנחנו רואים שזה פעם ראשונה, בגלל שזה פעם ראשונה, אני חושב ש..

, אתה לא הלכת קיצוני מידי והוצאת את מה שיש לך על הלב, ודיברת וזה כואב וגם ךמציידגם 

אני חושב שאתה צודק בכל מה שאתה אמרת, הכל מילים בקודש, כולם, כל איתך דיברתי בחוץ, ו

אבל לא לשכוח שאנחנו לא באנו לריב, באנו לעשות.  .מי שהביע פה איזה דעה מסוימת כולם צודקים

ואם יש אחד מהמשפחה שעשה טעות, קורה, זה קורה לכל אחד, איך אמרה לי פעם רינה? שהאויב 

היא באה  שלה. זה אנחנו קהל הלקוחות אנחנו צריכים אותה, של עורכת הדין זה הלקוחות

לקראתנו, בסדר אני יודע שאתה בראש שלי. אני הסתכלתי מהטריבונה מהצד וראיתי מעשה גבורה, 

ח גדול לא ראיתי את זה. אז אני רוצה באמת כמו שאמר לנקרי היקר, ובני, ולתפארת יישר כ

פעם שנייה או שלישית, תאמין לי שאני הייתי יותר שלוקחים מזה לקחים, לומדים, אם זה היה 

 מונגולי ממך עכשיו, אבל, בגלל שזה המקרה הראשון, מודה ועוזב ירוחם.

 ניסים בבקשה.טוב,  ראש העיר: -מר בני ביטון 

לתמיכות. כי הדף השני לתמיכות הוא  דגשיםאני ממליץ לך להסתכל בספר הזה של ה פרץ: ניסים

דף שנבנה בחכמה רבה, כי מי שמסתכל על הדף הזה יודע מה הוגש ומה לא הוגש. אי אפשר לטעות 

וי מסמנים -שם הטופס "אישור ניהול תקין" מה מספר העמוד ו – כתוברובריקות שבדבר הזה, זה 

וחן את הדף הראשון, אתה יודע אם זה הוגש או לא הוגש. זה לא ים של מסמכים. ברגע שאתה ב

 בדיוק מה המצב של העמותה, ואני ממליץ לך להסתכל על זה. 
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הל משלים ותבחינים למתן תמיכה כספית לגופים אישור נו  בעד. מי ראש העיר: -מר בני ביטון 

"נוהל ותבחינים למתן תמיכות למוסד   2021ללא כוונות רווח הפועלים בתחום הרשות המקומית 

 ?ציבור"

 פה אחד -בעד

 

 אישור מינוי עובד עירייה כחבר דירקטוריון לתאגיד הספורט[ 5]

אישור מינוי עובד עירייה כחבר דירקטוריון לתאגיד הספורט, מר דביר  העיר:ראש  -מר בני ביטון 

שץ מנהל אגף תכנון אסטרטגי., השבוע סוף סוף הדירקטוריון אושר ע"י משרד הפנים, אני מאמין 

סוף סוף באנו עם אמירה לספורט . הדירקטוריון יתכנס ואנחנו נוציא כמובן מכרז שבהקדם

אולי אני מכיר מתוך  ,רשויות מקומיות במדינת ישראל אין הרבהפורט. בדימונה, תייגו את כל הס

 שיש להן תאגוד לספורט וזה גם מתבטא בספר התקציב שלנו. ,שש רשויות-איזה חמש 257-ה

כחבר דירקטוריון לתאגיד מנהל אגף תכנון אסטרטגי עובד עירייה דביר שץ ישור מינוי אמי בעד  

  ?הספורט

 פה אחד -בעד

 

 

 אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "סי ניו דימונה קריקט" [ 6]

דימונה אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "סי ניו  ראש העיר: -מר בני ביטון 

. אנחנו צריכים לאשרר את ההסכם הזה זה עניין ברחוב מתתיהו הכהן 19קריקט" מקלט מס' 

 פורמלי לגמרי. 

 

 

 

 

 

 

 228מס'  החלטה
נוהל משלים ותבחינים למתן תמיכה כספית לגופים ללא כוונות רווח הפועלים בתחום הרשות  יםמאושר

 "נוהל ותבחינים למתן תמיכות למוסד ציבור"  2021המקומית 
 אושר פה אחדמ

 

 229מס'  החלטה
 מינוי דביר שץ עובד עירייה מנהל אגף תכנון אסטרטגי כחבר דירקטוריון לתאגיד הספורט מאשרים

 פה אחד מאושר
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 המצ"ב? אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "סי ניו דימונה קריקט" מי בעד

 פה אחד-בעד

 

 "אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "ניצן[ 7]

אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת ניצן המרכז הארצי  ראש העיר: -מר בני ביטון 

גם אני חושב ברכה של אגף  הסתגלות ותפקודה זההאגודה לקידום ילדים ובוגרים ליקויי למידה 

  הרווחה

 ?אישור הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "ניצן" מי בעד

 פה אחד-בעד

 

 "רים:תב[ 8]

 תב"רים רבותיי.  ראש העיר: -מר בני ביטון 

 :שיםתב"רים חד

 -₪  135,000 -₪  150,000 –תכנון חיבור בין כביש הרצל למוסדות חינוך  –1555"ר תב .1

 .פיתוח לעבודות רןק ₪ 15,000,  תחבורה

 משרד החינוך -₪  240,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס יצחק שדה  – 1556תב"ר  .2

 משרד החינוך -₪   80,000 –  עיצוב מרחבי למידה בי"ס אחווה – 1557תב"ר  .3

 רד החינוךמש -₪  240,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס ליהמן  – 1558תב"ר  .4

 משרד החינוך -₪  240,000 –עיצוב מרחבי למידה בי"ס אפלמן – 1559תב"ר  .5

 הגדלת תב"רים

  מפעל הפיס -₪  105,862 –בניית בי"ס בן עטר  – 1184תב"ר  .1

 סגירת תב"רים

  כיתות בגן גמלא ממשית 3בניית  – 448תב"ר  .1

  תכנון והכנת שומות– 1084תב"ר  .2

 הסדרי תנועה המשך רח' גולדה מאיר/מנחם בגין נוןתכ – 1292תב"ר  .3

 230מס  החלטה
ברחוב  19"סי ניו דימונה קריקט" מקלט מס' הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת מאשרים 

 מתתיהו הכהן
 אחד פה אושרמ

 231מס'  החלטה
אגודה לקידום ילדים ובוגרים  המרכז הארצי -הסכם הקצאה בין עיריית דימונה לבין עמותת "ניצן מאשרים

 לקויי למידה הסתגלות ותפקוד )ע"ר("
 אושר פה אחדמ
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 תשתיות חשמל בשכונת תשלו"ז  – 1309ב"ר ת .4

 

 ?אישור רשימת התב"רים בעד מי ראש העיר: -מר בני ביטון 

 פה אחד-בעד

 

 

 

 .נעולה ישיבה רבה תודה ראש העיר: -מר בני ביטון 

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 232מס'  החלטה
 התב"רים כפי שהוצגו בישיבת מועצת העיררשימת  מאשרים

 אושר פה אחדמ
 


