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 השנה ראש לכבוד כוסית הרמת

 , כבוד הרב חמו בבקשה.לכבוד ראש השנההרמת כוסית  בני ביטון ]:מר 

. כל שנה אנחנו לוקחים נושא החדש גיל אמסלםהמועצה  לחברקודם כל ברוך הבא  ניסים חמו:מר 

מסוים ומנסים לפתח אותו. הפעם אנחנו הולכים לבקש לראש השנה זה שהכל ילך אחרי הראש, 

מבקש סליחה. כפי שאנחנו ושההתחלה של השנה שיהיה רצון למחול לבן אדם, לסלוח אם הוא 

פועלים למטה, בדיוק ככה יפעלו איתנו למעלה. מי שמוחל מוחלים לו אבל כמובן שאדם בסך הכל 

בשר ודם ויש לו יצרים ודחפים ועושה מעשים לא הכי טובים והם עלולים לפגוע באנשים יקרים 

 ולכן חשוב מאוד להתחיל את השנה באמירת סליחה. תודה רבה על ההזדמנות.

ניסים חמו שכן שלי הרבה מאוד שנים. אנחנו חברים ברמה האישית. פגע בי מאוד  מרינט וקנין:גב 

קשה, היינו בטיול בצפון, אני לא אחזור על מה שהוא אמר, אבל זה פגע בי כי לא ציפיתי מחבר כל 

כך קרוב לומר מילה. אני לא אומרת על עצמי שאני צדיקה, אבל רק בורא עולם שופט. אני באה 

הכי חלשות בדימונה, ותאמינו לי, ללא שכר. יש לי משכורת, יש לי עבודה, יש לי  לעזור לחוליות

פנסיה. ולשמוע דבר כזה, זה כואב. אבל, בגלל שאנחנו בפתחה של שנה חדשה, ומי שלא סולח בורא 

עולם לא סולח לו, ובני ביטון, וגם לנקרי, ביקשו ממני, אני מקבלת את הסליחה שלך. חג שמח ושנה 

 ולם.טובה לכ

נכנסה לנו גילה ושמחה. גילי אמסלם אצילות, חברות ובזכות גילי  ,שנה טובה. מרינטבני ביטון ]מר 

יש לך גם חבר מועצת עיר וגם גילה. אז תיראו, משפחת אמסלם יש להם הרבה שורשים, בן בית 

באמת הייתי אצלם בכל חגיגות המימונה הראשון שהייתי מגיע לשם, עם החלב המיוחד. אז גילי, 

באווירה הזו, זו חצי קדנציה בדיוק כשנכנסים להגיד לך שהלוואי שתיתן לנו השראה חזקה. תודה 

  רבה.

מן המניין אשר תתקיים ביום שלישי כ"ג  55הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר  בני ביטון:מר 

 באולם המליאה בעיריית דימונה. 19:30בשעה  31.8.2021באלול תשפ"א, 

 שהחליף  039189097ת.ז הצהרת אמונים של חבר מועצת העיר החדש מר גילי אמסלם  .1

כיו"ר כחבר  את גב יערית לובל אשוש בחברות במועצת העיר ובוועדות העירייה להלן:
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ועדה למעמד הילד,  יו"ר  ועדת חינוך , חבר ועדה למיגור אלימות, חבר בוועדות הבאות: 

 ועדה למיגור נגע בסמים.חבר 

יש פה כמה אנשים, אריאל אלוש, סגן ראש העיר שאבא שלו היה ראש  י ביטון ]ראש העיר[:בנ

עיריית דימונה וגם חבר מועצת העיר. יחיאל צרויה סגן ראש העיר, שהרב צרויה אבא שלו גם היה 

יהושע אמסלם,  לשעבר חבר מועצת עיר. והיום אנחנו מקבלים את גילי, גם בנו של סגן ראש העיר

כולנו רפואה שלמה. קיבלנו חבר מועצת עיר צעיר, איכותי, דינאמי, הגעת בזמן הנכון. ליהושע נשלח 

ותסייע לקדם את הנושא, שתיכנס מתחת לאלונקה  מבקשים להקים מרכז חדשנות, אני לכאנחנו הו

לרבים סביב בתחום הזה. התחום חשוב לתרום  כי אתה לא רק חבר מועצת עיר, יש לך הרבה מה

, הוא הולך להיות בפיתוח אדיר בשנתיים הבאות.. אני חושב שהעיר דימונה התברכה הזההשולחן 

בחברה צעירים, איכותיים, שנכנסים לפוליטיקה ומתלהבים. אמרתי לגילי שיישב עם שוקי ויגיד 

. אני כסגן יושב ראש השלטון המקומי חושב שחברי מועצת העיר מעוניין לתרום איזה וועדות הוא 

, יש להם עוד עיסוקים. זאת דעתי, יש פילנתרופיםבל שכר כשמגיעים לוועדות, הם לא צריכים לק

התנגדות של יושב ראש השלטון המקומי, אני לא יודע מאילו סיבות. אנחנו הזמנו היום גם את 

יערית לפרידה ממנה כחברת מועצת העיר, היא לא יכלה להגיע ותבוא במועצת העיר הבאה. היא 

יר, גם חברת הנהלת העיר, עם כל הוויכוחים היא הייתה חברת מועצת עיר גם חברת מועצת ע

מצוינת, פעילה, דעתנית. אני חושב שיש פה עשייה מרובה בתקופה האחרונה והיום הרמנו כוסית 

סקירה נרחבת על מה שנעשה  ביצענואני והסגנים  קפ"ד,עובדי עיריית דימונה ועובדי ה יחד עם 

 בעיר.

גיל הקים את המפלגה, הוא היה איש החזון ויידע לקחת צעד אחורה ולשים  :בצלאליהודה מר 

שהו אחר במקומו. גיל מבחינתי זו סגירת מעגל מרגשת, אין מישהו ראוי ממך לשבת בכיסא הזה ימ

בזמן הזה. אני אוהב אותך, סומך עלייך ובטוח שיהיה מצוין. חברי המועצה מעולים, אתה מכיר 

תר טוב, דימונה הרוויחה. אנחנו מרוויחים. כל חבר מועצה זה תפקיד אותם ותכיר אותם עוד יו

יל צעיר זה אפילו יותר קשה. עם הילדים, ההתחייבויות, אבל עם אישה כזו חזקה חייב גקשה, ב

 להיות חבר מועצה חזק. מאחל לך בהצלחה, אוהב אותך.

אני לא מכיר את גילי באופן אישי, כמובן שמכיר את אבא שלו  ארמונד לנקרי ]מ"מ ראש העיר[:

, ידעה לעמוד על עם עקרונותטוב. אני רוצה להגיד כמה מילים על יערית, היא הייתה חברת מועצה 

הדברים ולדרוש. אני חושב שהיא הייתה חברת מועצה טובה, חבל שעזבה. אני שומע שאתה לא 

חנו נשמח לשתף פעולה ולעמוד לרשותך, אני מקווה שתביא . אנלתרום יותר הולך רק לחפות אלא 



 31/8/2021מיום  55פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

5 

נקודות בניסיון שלך. אנחנו ניתן לך את כל הכלים, ה ןאת אותם השינויים שהיינו צריכים באות

 התמיכה והעזרה כדי להצליח.

"אני אני נורא מתרגש להיות פה. אני חושב שזו זכות. הצהרה:  : הצהרת אמונים גיל אמסלם:מר 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  039189097אמסלם, תעודת זהות גיל אייל 

את שליחותי במועצה הנבחרת עיריית דימונה למען רווח התושבים, למען שגשוגה של עיריית 

ס אליהן. יכנתודה ליערית, היא השאירה לי נעליים ענקיות להדימונה ולתפארת מדינת ישראל". 

לקחה על עצמה תיקים חשובים שקיבלתי אותם בירושה. אני נכון לפעול בכל  יש המון עשייה, היא

התחומים שיערית פעלה ובעוד תחומים שבוערים בי כמו התחום של ההייטק. אני מאוד רעב 

 לעשייה ומצפה לשיתוף פעולה איתכם, מקווה שהדלתות יהיו פתוחות.

תודה רבה, מרגש. בשם כל חברי מועצת העיר ומנהלי אגפים, בהצלחה. יש  בני ביטון ]ראש העיר[:

גיל אמסלם יחליף את . דומיננטייםפה עשייה מרובה ואנחנו רוצים החברה הצעירים יהיו מאוד 

 מאשרים כולנו פה אחד ומאחלים לו בהצלחה. יערית בוועדות בהן כיהנה,

בר המועצה מר  גיל אמסלם  את גב יערית  מר בני ביטון: להלן רשימת הועדות שבהם יחליף ח

לובל : חבר ועדה למיגור אלימות, חבר ועדת חינוך, חבר ועדה למיגור נגע הסמים , יו"ר ועדה 

 ,למעמד הילד

 

   משכר בכירים בהתאם  85%עדכון שכרו של מנהל אגף החינוך לרמת שכר של .2

 .לאישור משרד הפנים   

משכר בכירים בהתאם לאישור  %85עדכון שכרו של מנהל האגף החינוך לרמת שכר,  בני ביטון:מר

 משרד הפנים. 

 מי בעד? 

 פה אחד -בעד

 304החלטה מס' 
בוועדות  מר גיל אייל אמסלםמליאת המועצה מאשרת את החלפת גב' יערית לובל אשוש ב

ועדה חבר ועדה למעמד הילד,  יו"ר ועדת חינוך , חבר ועדה למיגור אלימות, חבר : הבאות
 למיגור נגע בסמים.

 אושר פה אחד
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 29.08.2021פרוטוקול ועדת שמות מיום: .3

עוד  ו, כיושב ראש הוועדה אני חושב שז29.8.2021-פרוטוקול וועדת שמות מיום ה בני ביטון[:מר 

פתיחה של שנה חדשה, לאון אדרי זכרונו לברכה, בוגר איש דימונה ששם את דימונה על המפה. 

וועדת השמות קיבלה החלטה, לקרוא לתיאטרון דימונה על שמו. באמצע אוקטובר יבואו כל המי 

כה של תיאטרון דימונה ולאחר מכן כולכם סביב השולחן מוזמנים להצגה ומי, אנחנו נעשה חנו

ה של אוקטובר התחייבו להגיע דידי הררי, ייחד עם קטורזה. במחצית השני 50\50בהיכל התרבות 

לוסי אהריש, אופירה אסייג. אני מנסה לשכנע גם את אודי סגל שיגיע. כל אנשי התקשורת, כל אנשי 

 יגיעו לפה. התרבות של מדינת ישראל

קודם כל שנה טובה ומבורכת לכולכם. קריאת תיאטרון דימונה על שם לאון אדרי  :מר אריאל ללוש

זיכרונו לברכה. כולם יודעים מה תרומתם של משפחת אדרי לעולם הקולנוע בישראל בכלל ובעולם, 

גב לסינמטק הם היו שגרירים ונשארו שגרירים של העיר דימונה בני. הם תמיד מגיעים לטקסים, א

היה להם תרומה באיזשהו שלב, נתנו פוש רציני לסינמטק. לכן, הוחלט לקרוא לתיאטרון העירוני 

 של דימונה על שם לאון אדרי שזה בעצם משפחה שמלווה ותמשיך ללוות את העיר דימונה.

  בני ביטון:מר 

 מי בעד?

 , תודה רבה. פה אחד -בעד

 

 2020לשנת  2דו"ח רבעוני  -עיריית דימונה 2020ביוני  30דו"ח כספי תקופתי . 4

 305החלטה מס' 
משכר בכירים  85%עדכון שכרו של מנהל אגף החינוך לרמת שכר של מליאת המועצה מאשרת את 

 בהתאם לאישור משרד הפנים.
 אושר פה אחד

 306החלטה מס' 

 .29.08.2021פרוטוקול ועדת שמות מיום: המועצה מאשרת את  מליאת

 אושר פה אחד
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דנו בדו"ח הנ"ל . 2020לשת  שני , דו"ח רבעוני30.6.20, דו"ח כספי תקופתי 4סעיף  בני ביטון:מר 

  יש הערות או הארות:

 מי בעד? 

 פה אחד -בעד

 תודה רבה 

 

 עיריית דימונה   1-6/2021דו"ח כספי לתקופה .5

 בדו"ח יש הערות או הארות?דנוא עיריית דימונה,  6.2021-1דו"ח כספי לתקופה  בני ביטון:מר 

 , מי בעד? 

 תודה רבה.פה אחד  , -בעד

 

במשלחת מרכז השלטון המקומי  מספר מחברי הוועדהאישור השתתפות .6
 תהעולמי  DUBAI EXPO לתערוכת 

מונד לקרי ממלא מקום ראש ראישור השתתפות של מר בני ביטון ראש העיר, מר א בני ביטון מר 

העיר, גברת סימה כחלון גזברית העירייה, מר דביר שץ מנהל אגף האסטרטגיה, מר מקס פרץ מנהל 

במשלחת של  "שהיועמף המחשוב ועו"ד מנחם בן טובים גאגף חינוך, הגברת מרים כהן מנהלת א

-ל 1.10.2021בין התאריכים שתתקיים בדובאי אקספו העולמית ה השלטון המקומי לתערוכ

היא  ו, היות והמצב דינאמי ומשתנה מידי יום תאריך מדויק ייקבע בהתאם. המשלחת הז31.3.2022

משלחת מקצועית, אני בא בכובע של נציג השלטון המקומי. ביקשו מאיתנו במיוחד להביא אנשי., 

התערוכה העולמית ., זה מאוד חשוב. כה הנל  בשנה הבאהמתכוון להוציא משלחת נוספת לתערו

 307החלטה מס' 

לשנת  2דו"ח רבעוני  -עיריית דימונה 2020ביוני  30דו"ח כספי תקופתי המועצה מאשרת  מליאת

2020. 

 אושר פה אחד

 308החלטה מס' 

 .עיריית דימונה   1-6/2021דו"ח כספי לתקופה המועצה מאשרת  מליאת

 אושר פה אחד



 31/8/2021מיום  55פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

8 

בדובאי. אני במיוחד הוצאתי את כל אנשי  ה להתקייםשנים, הפעם נבחר 5-ב מתקיימת  פעם

 המקצוע שקשורים לסוגייה הזאת.

 ? אישור יציאת המשלחת העירונית לתערוכת אקספו העולמית בדובאי  מי בעדמר בני ביטון : 

 פה אחד  –בעד 

 תודה רבה.

 

     הסכם הקצאה עם עמותת "האגודה למלחמה בסרטן בישראל" למטרת הפעלת .7
 סניף של האגודה למלחמה בסרטן   

הסכם הקצאת עמותת אגודה למלחמה בסרטן בישראל למטרת הפעלת סניף של  בני ביטון:מר 

אנחנו מגדילים את זה לפי בקשת אגף הרווחה והאדון , גג נוסףשם אגודה למלחמה בסרטן. יש 

 אזרזר. אברהם 

 מי בעד?: מר בני ביטון

 תודה רבה. פה אחד , -בעד

 

 הסכם הקצאה עם עמותת "ת"ת באר אברהם דימונה" למטרת הפעלת גן ילדים..8

, הקצאת עמותת באר אברהם דימונה למטרת הפעלת גני ילדים. מי שלא יודע 8סעיף  בני ביטון:מר 

 שלרב דוד בונפלד אנחנו מקצים לזה. 

 מר בני ביטון

 מי בעד? 

 309החלטה מס' 
אישור השתתפות מר בני ביטון רה"ע, מר ארמונד לנקרי מ"מ רה"ע, גב' את  מאשרת המועצה מליאת

סימה כחלון גזברית העירייה, מר דביר שץ מנהל אגף אסטרטגי, מר מקס פרץ מנהל אגף החינוך, גב' 
מרים כהן מנהלת אגף מחשוב, עו"ד מנחם בן טובים יועץ משפטי של העירייה, במשלחת מרכז השלטון 

, היות והמצב 2022במרץ  31 –ל  2021לאוקטובר  1העולמית בין   DUBAI EXPO המקומי לתערוכת 
 .דינמי ומשתנה מדי יום, תאריך מדויק יקבע בהתאם

 אושר פה אחד

 310החלטה מס' 
למטרת  עמותת "האגודה למלחמה בסרטן בישראל"הסכם הקצאה עם המועצה מאשרת  מליאת

 .הפעלת סניף של האגודה למלחמה בסרטן
 אושר פה אחד
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 בעד פה אחד ,תודה רבה

. 

 

 הגוף והפנאי לקידום והספורט והתרבות העמותה התאגיד העירוני עדכון תקנון .9

 בדימונה

, מועצת העיר, בהיותה אספה כללית של התאגיד העירוני והמוטל לקידום 9סעיף  בני ביטון:מר 

למטרותיה. נון המותאם ולהוסיף תקהספורט והתרבות, הגוף והפנאי בדימונה מאשרת לשנות את ה

אחד, ליזום הכשרה מקצועית לקורסים בתחום הספורט כגון ביה"ס למדריכים, מאמנים וכיוצא 

מזה. ההכשרה תהיה בתשלום שייקבע בעמותה. שתיים, ליזום ולממן מתן מלגות לספורטאים לא 

 מקצועיים מצטיינים בכפוף לוועדה מקצועית, הוועדה תפעל בהתאם לנוהל ולתבחינים שאושרו ע"י

האלה העלנו בתאגיד ואנחנו חייבים להעביר  םיהנהלת העמותה ונימוקיה שיירשמו. שני הסעיפ

 אותם ואחר כך להעביר את זה למשרד הפנים כדי להרחיב את הפעילות. 

 מר בני ביטון : 

 מי בעד? 

 .תודה רבהפה אחד ,-בעד

 

 אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "נווה עמרם".10

 ז"תאישור שינוי פרטי חשבון מורשים ביה"ס נווה אמרם מנהלת ביה"ס רחל אוזן  בני ביטון:מר 

סניף דימונה  10חשבון רשות בנק לאומי  031890609 ז"תמזכירת ביה"ס ביטון שרה  022358725

 311החלטה מס' 
הסכם הקצאה עם עמותת "ת"ת באר אברהם דימונה" למטרת הפעלת גן המועצה מאשרת  מליאת
 ילדים.

 אושר פה אחד

 312החלטה מס' 
העירוני "העמותה לקידום הספורט ותרבות הגוף מועצת העיר, בהיותה האסיפה הכללית של התאגיד 

 לשנות את תקנון העמותה ולהוסיף למטרותיה:  :והפנאי" בדימונה מאשרת
ליזום הכשרה מקצועית לקורסים בתחום הספורט כגון: בית ספר למדריכים ומאמנים  .1

 וכיוצ"ב, הכשרה תהייה בתשלום שיקבע ע"י העמותה.
לא מקצועיים( מצטיינים בכפוף להמלצת ועדה ליזום ולממן מתן מלגות לספורטאים) .2

מקצועית. הועדה תפעל בהתאם לנוהל ולתבחינים שיאושרו ע"י הנהלת העמותה ומנימוקים 
 .שירשמו

 אושר פה אחד
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מספר חשבון  923דימונה סניף  10. חשבון הורים בנק לאומי 0637859מספר חשבון  923מספר 

 ות להעברה בנקאית. כולל אפשרוי 02958919

 מר בני ביטון מי בעד?

 פה אחד , תודה רבה.–בעד 

 

 

 

 אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "אחווה".11

אישור שינוי פרטי חשבון בנק מורשים ביה"ס יסודי מנהלת ביה"ס הגברת גלית  בני ביטון:מר 

וקנין. מי שלא יודע גלית זו אחות של יוסי בניון, גלית שם טוב היא מנהלת התיכון, היא מנהלת 

, חשבון 3061583מספר חשבון  923דימונה סניף  10חשבון רשות בנק לאומי  037525417 ז"תהיסודי. 

כולל אפשרות להעברה בנקאית. מי  3061485חשבון  923דימונה סניף מספר  10הורים בנק לאומי 

 בעד? תודה רבה פה אחד.

 

  בחשבון הבנק של אישור למנהלת בית הספר "אמיר" להיות מורשת חתימה .12

 .ביה"ס     

 313החלטה מס' 
 שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "נווה עמרם",  תאהמועצה מאשרת  מליאת
מזכירת בית הספר: ביטון שרה ת.ז.  022358725הגב' רחל אוזן ת.ז. מנהלת בית הספר  .1

031890619 
 0637859מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10לאומי חשבון רשות: בנק  .2
, כולל אפשרות 02958919מס'  חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי  .3

 להעברה בנקאית.
 אושר פה אחד

 314החלטה מס' 
 שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "אחווה", יסודי  תאמליאת המועצה מאשרת 

 037525417מנהלת בית הספר הגב' גלית וקנין ת.ז.  .1
 3061583מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון רשות: בנק לאומי  .2
כולל אפשרות  3061485מס'  חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי  .3

 להעברה בנקאית.
 אושר פה אחד



 31/8/2021מיום  55פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

11 

ברת תמי לידני. גאישור למנהלת ביה"ס החדש אמיר ממלכתי בשכונת השחר ל בני ביטון:מר 

הנהלה יהיו שני בתי ספר. בקומה  להזה אמרנו בשבי ביה"סתקשיבי, אני אומר לכם, בתוך 

אחל לשתיהן הצלחה. ניה תהיה תמי לידני. יהראשונה תהיה הגברת ליאת מויאל, בקומה השנ

 מורשות חתימה בחשבון רשות וחשבון הורים של ביה"ס , חשבון חדש. 

  ?מי בעדמר בני ביטון :

 תודה רבה. פה אחד, -בעד

 

 אישור תב"רים. 13

 אישור תב"רים בני ביטון ]ראש העיר[:

 תב"רים חדשים 

 מפעל הפיס -₪  500,000 –בשכונת ממשית הצטיידות ואיבזור חדר כושר  – 1610תב"ר 

 . משרד השיכון -₪  2,806,870 –חפירת בדיקות לשחרור השטח  – 1612תב"ר 

 משרד השיכון -₪  10,414,087 –הקמת מבנה רב תכליתי ברח' צבר שכונת הערבה  – 1613תב"ר 

 משרד השיכון -₪  450,000 –שצ"פ רובעי בין הרחובות שיזף / חרוב שכ' נווה חורש  – 1614תב"ר 

 . משרד השיכון -₪  900,000 –תשתיות ופיתוח בבית העלמין  – 1615תב"ר 

 . משרד השיכון -₪  4,000,000 –שדרוג שצ"פים / פארקים ברחבי העיר  – 1616תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  150,000 –שיפוץ מבנה מועדון שכונת יוספטל  – 1617תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  9,500,000 –יתי  רח' יצחק שדה הקמת מבנה רב תכל – 1618תב"ר 

 משרד השיכון -₪  750,000 –עבודות פיתוח במתחם הספורטק  – 1619תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  2,000,000 –שד' יגאל אלון  32שיפוץ מעטפת בניין  – 1620תב"ר 

 החינוךמשרד  -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס דקלים  – 1621תב"ר 

 משרד החינוך -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה אולפנת צבייה  – 1622תב"ר 

 משרד החינוך  -₪  30,000 –הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בי"ס שילה   - 1623תב"ר 

 מפעל הפיס -₪  45,000 –ילקוטים לתלמידים נזקקים  – 1624תב"ר 

  .מפעל הפיס -₪  975,000 –תוכנית רובוטיקה וסייבר  – 1625תב"ר 

 מפעל הפיס  -₪  300,000 –מחשב לכל מורה  – 1626תב"ר 

 ₪  184,689 –משרד הפנים  -₪  401,434 –רפורמה ברישוי עסקים  – 1627תב"ר 

 ₪ 216,745 –קל"פ                                                                                                 

 משרד השיכון  -₪  1,557,520 –פיתוח תשתיות ניקוז  – 1628תב"ר 

 משרד החינוך -₪  120,000 –הצטיידות מרכז מחוננים תוכנית התקשוב הלאומית  – 1629תב"ר 

 משרד החינוך  -₪  60,000 –הצטיידות החווה החקלאית תכ' התקשוב הלאומית  – 1630תב"ר 

 

 315החלטה מס' 
למנהלת בית הספר "אמיר" ממ"ד בשכ' השחר לגב' תמי לדאני  ת.ז.  מליאת המועצה מאשרת

 להיות מורשת חתימה בחשבון רשות וחשבון הורים של הבית הספר ,חשבון חדש. 200158970
 אושר פה אחד
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 הגדלת תב"רים 

 משרד השיכון  -₪  600,000 –שכונת השחר מקווה ב – 1108תב"ר 

 משרד החינוך -₪  128,599   -בינוי בי"ס צבייה  – 1147תב"ר 

 משרד השיכון  -₪   2,910,289 –שיפוץ המרכז המסחרי  – 1529תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  365,000 –ברח' מ"ג המעפילים  218שיפוץ מעטפת בנין  – 1530תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  300,000 –ת מתנ"ס ברח' הגפן שיפוץ שלוח – 1531תב"ר 

 משרד החינוך -₪  2,088,835-בניית בי"ס יסודי ממלכתי חדשני בשכ' השחר – 1564תב"ר 

 שיכון  -₪  3,500,000 –גולדה מאיר -שצ"פ רובעי דרומית לאגם בין הרחובות אלה – 1592תב"ר 

 משרד השיכון -₪  600,000 –מעפיל רח' ה 1055שיפוץ מעטפת בנין בלוק מס'  – 1600תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  B 01   - 300,000עבודות פיתוח במגרש ירוק  – 1603תב"ר 

 ₪  45,812,634  -סה"כ  

 סגירת תב"רים

 שיפוץ בי"ס שלהבת הדרום –1145תב"ר 

 פריצת דרכים והנחת מת"ק נופי מדבר  – 1216תב"ר 

 חידוש מבנה בי"ס צבר  – 1394תב"ר 

 הכנת תב"עות – 1441תב"ר 

 מפרץ חניה לאוטובוס בשד' הנשיא – 1448תב"ר 

 הגבהת צומת שיזף / חרוב  –1455תב"ר 

 עיצוב מרחבי למידה בי"ס גבריאל – 1468תב"ר 

 שיפוץ בית כנסת חב"ד ברח' הדס – 1528תב"ר 

 ריבוד וקרצוף אספלט ובמפרים ברחבי העיר – 1570תב"ר 

 . מי בעד? :בני ביטוןמר 

 תודה רבה.פה אחד , -בעד

 

 

 

 

 

 

 

 

 316מס'  החלטה
 מליאת מועצת העיר מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה על ידי ראש העיר.

 אושר פה אחד
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  תב"ריםאישור תוכנית החומש  .14

 

 

 מי בעד אישור רשימת תוכנית החומש תב"רים ? מר בני ביטון:

 פה אחד , -בעד

 תודה רבה. 

 317' מס החלטה

 .העיר ראש ידי על המועצה במליאת שהוצגו כפי רים"התב את מאשרת העיר מועצת מליאת

 אחד פה אושר

 

___________________________                         _______________________________ 
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 ר. מנהל כללי/מר בני ביטון ראש העיר                                 מר שוקי ליין  מזכיר העיר                

 


