
 10/04/2022מיום  68מן המניין מס' שלא  פרוטוקול מליאה

 4 מתוך 1עמוד 

 68מן המניין מס'  שלא פרוטוקול ישיבת מליאה

,  17:30, בשעה 10.04.2022תשפ"ב, ניסן ' בט, ראשוןשהתקיימה ביום 
 באולם המליאה.

 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ רה"ע - מר ארמונד לנקרי  

 סגן ראש העיר -  יחיאל צרויה מר

 מועצה תחבר -  וקנין ינטמרגב' 

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו

 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצה -  אלברט לוי  מר                           

 

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר -  מר שוקי קליין משתתפים:

 גזברית המועצה -  סימה כחלון  

 מבקרת העירייה -  בנאקוטמירב 

   

 סדר היום  :
 

 13.02.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .1

 
 תברי"ם. .2
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אשר תתקיים  68הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מספר  בני ביטון ]ראש העיר[:

חצי שעה ואפשר לקיים  18:00, עכשיו השעה 17:30בשעה  10.4.2022ביום ראשון, ט' בניסן תשפ"ב, 

 . אנחנו פה שבעה ואנחנו צריכים חמישה להשתתף בהצבעה. דיון והצבעה  בשליש מחברי המועצה 

 13.02.2022אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  .1

 המצורף.  13/02/2022ועדת תמיכות מיום  פרוטוקולסעיף ראשון, אישור  בני ביטון ]ראש העיר[:

 וחבר המועצה ניסים חמו אינם משתתפים בדיון ובהצבעה . צרויהסגן רה"ע יחיאל 

 

אני אקריא את התמיכות שאנחנו חילקנו לעמותות גני חב"ד, שלהבת  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 413הדרום, אגודת ישראל ובאר אברהם. סך הכל תלמידים בגנים המוכרים שאינם רשמיים 

, עמותת באר אברהם 77,696 -, עמותת גני חב"ד ש"ח 803,668 -תלמידים. עמותת שלהבת הדרום 

 ש"ח.  75,268 -

 לא הגישו. אוגדת ישראל  סימה כחלון ]גזברית[:

  .בונפלד זה באר אברהם שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 יש לו קוד רשום, אין לנו ברירה.  סימה כחלון ]גזברית[:

 שרד העבודה והרווחה. ילדי מיש לו קוד רשום ובגלל שהוא לוקח את כל  בני ביטון ]ראש העיר[:

 בעבר הם הגישו, בשנתיים האחרונות הם הפסיקו להגיש.  סימה כחלון ]גזברית[:

מאז שהרב מוסאי הלך הם לא מגישים אבל האמת, אני אגיד לך, אני משפץ  בני ביטון ]ראש העיר[:

 להם, אנחנו עושים להם הכל כל הזמן. 

התמיכה הבאה זה לעמותה של שיכוני חיל האוויר. הם הגישו את כל  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

  .תקיןהמסמכים, הכל 

 זה עולה להצבעה?  חבר מועצת עיר:

 הכל, אנחנו מעלים את כל הפרוטוקול להצבעה ביחד.  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:
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כסף חדש, אנחנו נתנו את זה בעבר דרך זה  למעשה זה לאאני אסביר,  סימה כחלון ]גזברית[:

שאנחנו העסקנו את הספק ופשוט השנה העברנו את זה לתמיכות. מנחם אמר שעדיף לעשות את זה 

כתמיכה ולא שאנחנו מפעילים את הספק. צבענו את זה בתקציב, זה אותו הסכום, רק שבמקום 

 שרות. הוצאה רגילה שלנו שמנו את זה כתמיכה ואז הם עושים את ההתק

 ההספרייאש"ח עבור תמיכה בפעילות  20בנוסף לכך יש לנו עוד  שוקי קליין ]ר. מנהל כללי[:

 שמפעילה העמותה לטובת התושבים בשיכון. 

הילדים שלהם לומדים היום אצלנו בדימונה.  70אני רק אוסיף ואגיד שכל  בני ביטון ]ראש העיר[:

 5, מחלקת החינוך של דימונה מחזיקה את כל הילדים שלהם. הילדיםאנחנו מחזיקים את שני גני 

גנים. אני חושב שמערכת היחסים והשיווק שהבסיס הזה עושה לדימונה הוא טוב, כל הילדים האלה 

עזבו את עומר ובאו לדימונה. בית הספר גבריאל התמלא תודות לילדי חיל האוויר ואני חושב שזו 

ומדים אצלנו. הגננות, הסייעות, כולן מדימונה וגם ההסעה ברכה אדירה ואלו ילדים שלנו, הם ל

 המאורגנת שיש להם שמגיעה אלינו ומחזירה אותם בצורה מסודרת. 

 בשנה הבאה הם הבטיחו שכל החינוך הבלתי פורמלי שלהם יהיה אצלנו.  סימה כחלון ]גזברית[:

חינוך. מעבר לזה, הם נקודה יפה למחשבה כי אנחנו גם ביקשנו את ה בני ביטון ]ראש העיר[:

במערכת יחסים אדירה עם מתנ"ס דימונה. נועם, אלברט, זה המקום להגיד לכם תודה רבה על 

ההשתלבות שלכם יחד איתם וגם עם אגף התרבות שלנו, אנחנו שולחים להם עם החינוך, התרבות 

 והכל. בסדר 

  3/02/20221מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  בני ביטון ]ראש העיר[:

 פה אחד. תודה רבה. -בעד

 

 

 

 383החלטה מס' 
 13.02.2022פרוטוקול ועדת תמיכות מיום:  מליאת מועצת העיר מאשרת את

 אושר פה אחד
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 תב"רים: .2

  , תב"רים.2סעיף  בני ביטון ]ראש העיר[:

 השיכון והבינוי.משרד  -₪  1,465,620 –יחידות  51 -תכנון מפורט ל –1713תב"ר 

 הקל"פ. -₪  500,000 –גני משחקים  –1714תב"ר 

 פה אחד, -מי בעד? בני ביטון ]ראש העיר[:

  

 תודה רבה. חג שמח, הישיבה נעולה.  בני ביטון ]ראש העיר[:

 

 

 

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר
 

 384החלטה מס' 
 כפי שהוצגו על ידי ראש העיר. התברי"םמליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד


