
 21/9/2022מיום  75מס' מן המניין ישיבת מליאה פרוטוקול 

 10 מתוך 1עמוד 

 75מס'  מן המנייןפרוטוקול ישיבת 

 20:00, בשעה 21.09.2022תשפ"ב,   אלולב כ"ה, רביעישהתקיימה ביום 
 באולם המליאה.

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 סגן רה"ע -  מר אריאל ללוש  

 חבר מועצה -  איפרגןמר אסי   

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצה -  אלברט לוימר   

 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצה -  מר ניסים פרץ  

 

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

 המחלקה המשפטית - יירמולובסק יהודהעו"ד   

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 מהנדס העיר -  מר גיא דוננפלד  

 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  
 

 בודקת היתרים - גב' יסמין אבוטבול  

 בודקת תוכניות - גב' שירן קנדלקר  

   

 הרמת כוסית לכבוד חג ראש השנה תשפ"ג .א

 :  סדר היום .ב

 
 ע"י עיריית דימונה 607-0979666תוכנית מספר הגשת אישור  .1

התוכנית משלימה את מתחם . ע"י עיריית דימונה המדובר בתוכנית שהוגש דברי הסבר:
לרח' דוד בן גוריון ודוד  ממזרח מצפון לרח' הרצל,  , מבני הציבור הממוקם במרכז העיר

  לב. המלך, מדרום למבנים ברח' המעפיל , ממערב לדרך בר

כולל היום ארבעה בתי ספר: בי"ס מקיף ע"ש ליהמן, בי"ס בן עטר, תיכון דרכא המתחם 
  ובית ספר אחווה. אפלמן

', תחנת מד"א, מרכז מיראזכמו כן כולל המתחם את בית משפט השלום, מרכז רפואי 
  גן יוספטל וגן ג'ונסון.  הרטיג לגיל הרך, בתי כנסת, לגסי
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 חם הכולל מבני לימוד, מעונות, מבני ציבורמטרת התכנית היא תכנון השטח להקמת מת
 וכמו כן תכנון של מבנים קיימים. ומגורים כקמפוס מעורב שימושים.

 ע"י עיריית דימונה 607-1101880אישור הגשת תוכנית מספר  .2
שכ' הערבה שמגרש שעליו בנוי בית  592מדובר בהסדרת מצב קיים למגרש  דברי הסבר:

שינוי ייעוד מדרך מאושרת למבנים ומוסדות  ית :עיקרי התוכנ -כנסת מקדשי שמך 
קביעת הוראות ועיצוב , בניין יקווקביעת , הגדרת תכסית , הוספת זכויות בניה, ציבור

 התוכנית הינה בסמכות ועדה מחוזית..  קביעת תנאים למתן היתר , אדריכלי

זכה הספק  29/22אספקת ריהוט לבתי הספר במסגרת מכרז  29/22אישור הגדלת מכרז  .3
שלי ריהוט באספקת ריהוט לבתי הספר בדימונה. מדובר בריהוט: שולחנות , כיסאות , 

ארונות כיתה , לוחות וכד'. בשל הצורך ברכישת ריהוט שאיננו מפורט במסמכי המכרז יש 
מסכום  50%ועד  שלי ריהוט –הספק הזוכה עם  צורך באישור המועצה להגדלת ההסכם

 החוזה המקורי. )זו על מנת לספק במהירות את דרישות מוסדות החינוך בעיר(
 

אישור נציגת ציבור לוועד המנהל של הקרן לפיתוח דימונה. עו"ד חן מויאל ת.ז.  .4
 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(  201622628

 יגות ציבור בוועד המנהל של הקפ"ד.ואישור המשך כהונתן של  החברות הבאות כנצ
 )מצ"ב חו"ד של היועמ"ש(. 067701201גב' אירית אורן ת.ז. 

 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(  033775735גב' ורד פלמנבאום ת.ז. 

 
אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "בן עטר", מנהלת בית הספר הגב' רויטל  .5

מזכירת בית הספר כוכי חיון  038326906אלפסי ת.ז. עובד עזבה. מחליפה אותה הגב' חגית 
 057127722ת.ז. 

 2529850מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון רשות: בנק לאומי 
 .29588/21מס'  חשבון  923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי 

 
ל והפעלת גן אישור הסכם הקצאה עם עמותת "רשת גני הילדים של אגודת ישראל" לניהו .6

 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(. ילדים
 

ע"ש הרב צבי יהודה קוק  -צבייה רשת חינוכית תורניתאישור הסכם הקצאה עם עמותת " .7
 (.לבנות/אולפנה )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש יהבית ספר ופנימי" לניהול והפעלת זצ"ל 

  
לניהול והפעלת  מפעל חיים בע"מ" חל"צ  -מאיר פניםאישור הסכם הקצאה עם עמותת " .8

 (.בית תמחוי מאיר פנים )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש
 

הצטרפות מר מוטי כהן מנהל אגף הבטחון למשלחת מנהלי בטחון מרכז השלטון אישור  .9
 13-17/11/22המקומי בכנס ערים חכמות בברצלונה 

 
 

 תברי"ם. .10
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שהתקיימה ביום רביעי, כ"ה באלול תשפ"ב,  75ישיבת מליאה מן המניין מס'  :בני ביטון מר 

אישור הגשת תוכנית מספר , 1 סעיף באולם המליאה. סדר היום המתוקן, 20:00, בשעה 21.09.2022

 .ע"י עיריית דימונה 607-0979666

 ע"י עיריית דימונה 607-0979666אישור הגשת תוכנית מספר  .1

ד כמה מילים ולאחר מכן אעביר את רשות הדיבור לאדוני המהנדס. מדובר על אני אגי :בני ביטון 

 100הסייבר שנמצאת איפה שהמיראז', מאחורי המרכז לגיל הרך, שם יש גבעה של כמעט  קריית

דונם ואנחנו מייעדים אותה לגבעת הסייבר. מכללת הסייבר תהיה שם, נבנה שם את מוזיאון 

 סטודנטיםמקומות. יהיו שם גם בתי  5,000 -יני, היכל עם קרוב להאטום יחד עם הקריה למחקר גרע

קומות ויהיו שטחי מסחר. אנחנו עובדים על התוכנית הזו קרוב לשנה וחצי ועכשיו  15במגדל של 

ואנחנו נפקיד את התוכנית הזו בוועדה. בבקשה, אדוני המהנדס, אם יש לך  ברזולוציהירדנו 

 .להוסיף

סיף שמדובר בתוכנית מאוד חשובה לעיר דימונה אשר משלימה פיתוח של רק או :גיא דוננפלד מר 

שהיום עומד באמצע העיר ולא מפותח בשלמותו. אפרופו, היא גם מסדירה את המצב הקיים  מתחם

שחלקו הגדול מבוסס על תרש"צים. בסך הכל זו תוכנית שבאה לעשות טוב לעיר וחשוב לקדם 

 .אותה

 וצה להתייחס? ו נוסף רמישה :בני ביטון מר 

 ?ע"י עיריית דימונה 0979666-607אישור הגשת תוכנית מספר  מי בעד : בני ביטוןמר 

 פה אחדבעד 

 

 ע"י עיריית דימונה 607-1101880אישור הגשת תוכנית מספר  .2

ע"י עיריית דימונה. דברי הסבר, מדובר  1101880-607אישור הגשת תוכנית מספר :בני ביטון מר 

שכ' הערבה שמגרש שעליו בנוי בית הכנסת מקדשי שמך. עיקרי  592בהסדרת מצב קיים למגרש 

התוכנית : שינוי ייעוד מדרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור, הוספת זכויות בניה, הגדרת תכסית, 

בניין, קביעת הוראות ועיצוב אדריכלי, קביעת תנאים למתן היתר. התוכנית הינה  יקוויעת קב

 .בסמכות ועדה מחוזית. בבקשה, אדוני המהנדס

כמו שנאמר, בסך הכל מדובר על ייזום של תוכנית שבאה להסדיר מצב קיים בבית  :גיא דוננפלד מר 

כנסת שקיים. אנחנו פועלים בדרך החוק להסדיר את המצב. בסך הכל אישור להגיש את התוכנית, 

 .העירייה כיזמית באירוע הזה

 זה מבנה ציבור. של התב"ע, כן  :בני ביטון מר 

 420החלטה מס' 
 ע"י עיריית דימונה 607-0979666הגשת תוכנית מספר מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
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 ?ע"י עיריית דימונה 1101880-607ת מספר הגשת תוכני מי בעד מר בני ביטון:

 פה אחד, בעד

 

 אספקת ריהוט לבתי הספר 29/22אישור הגדלת מכרז  .3

זכה  29/22אספקת ריהוט לבתי הספר. במסגרת מכרז  29/22אישור הגדלת מכרז  :בני ביטון מר 

הספק שלי ריהוט באספקת ריהוט לבתי הספר בדימונה. מדובר בריהוט: שולחנות , כיסאות, 

ארונות כיתה, לוחות וכד'. בשל הצורך ברכישת ריהוט שאיננו מפורט במסמכי המכרז יש צורך 

מסכום החוזה המקורי.  50%שלי ריהוט ועד  –עם הספק הזוכה  באישור המועצה להגדלת ההסכם

)זו על מנת לספק במהירות את דרישות מוסדות החינוך בעיר(. אני אתן קצת פירוט על מה שאנחנו 

מדברים. מדברים על שני בתי הספר החדשים שבנינו, בית הספר "אמיר" ובית הספר "הרצוג", 

 50%יך וכדי לא לחכות. בסמכות המועצה להגדיל אנחנו פשוט מבקשים כדי לזרז את התהל

מהמכרז. אנחנו באנו והבאנו את זה לידיעת המועצה כדי לקבל אישור מהמועצה וכדי לא להוציא 

 מכרז חדש ונוסף. 

 ?אספקת ריהוט לבתי הספר 29/22אישור הגדלת מכרז  מי בעד: מר בני ביטון

 .פה אחדבעד 

 

אישור נציגת ציבור לוועד המנהל של הקרן לפיתוח דימונה. עו"ד חן מויאל ת.ז.  .4
ואישור המשך כהונתן של  החברות הבאות  )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש( 201622628

)מצ"ב  067701201ת.ז. כנציגות ציבור בוועד המנהל של הקפ"ד. גב' אירית אורן 
)מצ"ב חוות דעת  033775735חו"ד של היועמ"ש(. גב' ורד פלמנבאום ת.ז. 

 היועמ"ש(

אישור נציגת ציבור לוועד המנהל של הקרן לפיתוח דימונה. עו"ד חן מויאל ת.ז.  :בני ביטון מר 

 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש( 201622628

ות ציבור בוועד המנהל של הקפ"ד. גב' אירית אורן ואישור המשך כהונתן של החברות הבאות כנציג

)מצ"ב חוות דעת  033775735)מצ"ב חו"ד של היועמ"ש(. גב' ורד פלמנבאום ת.ז.  067701201ת.ז. 

היועמ"ש(. מדובר על דירקטורית אחת חדשה ושניים שנמצאים אך פג התוקף שלהם. אנחנו 

 .כהונתם של השניים האחריםמבקשים גם לאשר את החברה החדשה וגם לאשר את המשך 

 ?מי זו החברה החדשה :מרינט וקנין גב' 

 421החלטה מס' 
 ע"י עיריית דימונה 607-1101880הגשת תוכנית מספר  תמליאת מועצת העיר מאשרת א

 אושר פה אחד

 422החלטה מס' 
 אספקת ריהוט לבתי הספר 29/22הגדלת מכרז  תמאשרת א מליאת מועצת העיר

 אושר פה אחד
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 החברה החדשה זו עורכת הדין חן מויאל.  :בני ביטון מר 

אישור נציגת ציבור לוועד המנהל של הקרן לפיתוח דימונה. עו"ד חן  מי בעד מר בני ביטון:
כהונתן של  החברות ואישור המשך  )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש( 201622628מויאל ת.ז. 

)מצ"ב  067701201הבאות כנציגות ציבור בוועד המנהל של הקפ"ד. גב' אירית אורן ת.ז. 
 ?)מצ"ב חוות דעת היועמ"ש( 033775735חו"ד של היועמ"ש(. גב' ורד פלמנבאום ת.ז. 

 פה אחד בעד

 

אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "בן עטר", מנהלת בית הספר  .5
מזכירת  038326906עובד עזבה. מחליפה אותה הגב' חגית אלפסי ת.ז. הגב' רויטל 

דימונה סניף  10חשבון רשות: בנק לאומי  057127722בית הספר כוכי חיון ת.ז. 
 923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי  2529850מס' חשבון  923מס' 

 .29588/21מס'  חשבון 

חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "בן עטר", מנהלת בית הספר הגב'  אישור שינוי פרטי :בני ביטון מר 

מזכירת בית הספר כוכי חיון  038326906רויטל עובד עזבה. מחליפה אותה הגב' חגית אלפסי ת.ז. 

. חשבון 2529850מס' חשבון  923דימונה סניף מס'  10. חשבון רשות: בנק לאומי 057127722ת.ז. 

. חלוטיןטכני להוא נושא ה. 29588/21מס' חשבון  923ניף מס' דימונה ס 10הורים: בנק לאומי 

 התחלפה מנהלת וזכתה במכרז מנהלת חדשה, אנחנו פורמלית צריכים להעביר אותה. 

אישור שינוי פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "בן עטר", מנהלת  מי בעד מר בני ביטון:
 038326906חגית אלפסי ת.ז. בית הספר הגב' רויטל עובד עזבה. מחליפה אותה הגב' 

דימונה סניף  10חשבון רשות: בנק לאומי  057127722מזכירת בית הספר כוכי חיון ת.ז. 
מס'   923דימונה סניף מס'  10חשבון הורים: בנק לאומי  2529850מס' חשבון  923מס' 

 ?29588/21חשבון 

 בעד פה אחד

 

אישור הסכם הקצאה עם עמותת "רשת גני הילדים של אגודת ישראל" לניהול  .6
 .והפעלת גן ילדים )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(

אישור הסכם הקצאה עם עמותת "רשת גני הילדים של אגודת ישראל" לניהול  :בני ביטון מר 

 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(. והפעלת גן ילדים 

 423החלטה מס' 
ציבור לוועד המנהל של הקרן לפיתוח דימונה. עו"ד חן מויאל הנציגת  תמליאת מועצת העיר מאשרת א

המשך כהונתן של  החברות הבאות כנציגות ציבור בוועד המנהל של הקפ"ד. גב' אירית ומאשרת את 
 .גב' ורד פלמנבאוםוהאורן 

 אושר פה אחד
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 פרטי חשבון בנק )מורשים( ביה"ס "בן עטר". שינוי תמליאת מועצת העיר מאשרת א

 אושר פה אחד
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הסכם הקצאה עם עמותת "רשת גני הילדים של אגודת ישראל" לניהול מי בעד?  :בני ביטון 

  ? והפעלת גן ילדים )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(

 פה אחדבעד 

 

ע"ש הרב צבי  -אישור הסכם הקצאה עם עמותת "צבייה רשת חינוכית תורנית .7
יהודה קוק זצ"ל " לניהול והפעלת בית ספר ופנימייה לבנות/אולפנה )מצ"ב חוות 

 .דעת היועמ"ש(

ע"ש הרב צבי  -אישור הסכם הקצאה עם עמותת "צבייה רשת חינוכית תורנית  :בני ביטון מר 

יהודה קוק זצ"ל " לניהול והפעלת בית ספר ופנימייה לבנות/אולפנה )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(. 

 מדובר על אותו הדבר, מחדשים את זה מדי פעם. 

ע"ש הרב  -אישור הסכם הקצאה עם עמותת "צבייה רשת חינוכית תורניתמי בעד   :בני ביטון מר 

מצ"ב חוות דעת והפעלת בית ספר ופנימייה לבנות/אולפנה )צבי יהודה קוק זצ"ל " לניהול 

 ? היועמ"ש(

בעד פה אחד

 

מפעל חיים בע"מ" חל"צ לניהול  -הסכם הקצאה עם עמותת "מאיר פנים אישור .8
 .והפעלת בית תמחוי מאיר פנים )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(

מפעל חיים בע"מ" חל"צ לניהול  -אישור הסכם הקצאה עם עמותת "מאיר פנים :בני ביטון מר 

 .עמותת "מאיר פנים"ש(. מדובר על והפעלת בית תמחוי מאיר פנים )מצ"ב חוות דעת היועמ"

 .אני מתנגד לדבר הזה בכל תוקף :פרץניסים מר 

 ותך.כאת זבסדר, ז :בני ביטון מר 

אש"ח וחילקו את זה  300זה לא "מאיר פנים", יש לו שם אחר. ים המלח נתן לו  : פרץ  ניסיםמר 

כמשכורות לעובדים שלהם. עכשיו החליפו את השם, לא ל"מאיר פנים" אלא ל"מפעל חיים". הדבר 

הזה של "מפעל חיים" צריך להיות בשליטה טוטאלית של עיריית דימונה והוא צריך לשרת את 

מתנגד למה שהולך שם. אני רוצה להגיד לכם עוד יותר, אני דיברתי עם  עיריית דימונה ולכן אני

 425החלטה מס' 
הסכם הקצאה עם עמותת "רשת גני הילדים של אגודת ישראל"  תמליאת מועצת העיר מאשרת א

  .לניהול והפעלת גן ילדים

 אושר פה אחד
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ע"ש הרב  -הסכם הקצאה עם עמותת "צבייה רשת חינוכית תורנית תמליאת מועצת העיר מאשרת א

 .צבי יהודה קוק זצ"ל " לניהול והפעלת בית ספר ופנימייה לבנות/אולפנה

 אושר פה אחד 
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ארגון "לתת" והם מצהירים שהם מחלקים הרבה חבילות, אני אומר לכם שהם לא מחלקים שום 

 .חבילה. כל מי שאומר לכם שהם מחלקים חבילות, זה הכל אחיזת עיניים וזהו

 ך יחד עם זאת גיד וניסים בקיא בדברים האלה אהזכותו של ניסים ל אוסיף ואומר, :בני ביטון מר 

אני יודע, אני מסכים איתך. נכון . בקיאים בעבודת הקודש שנעשית ב"מאיר פנים נוכימרינט וא

 יר דימונה ניסים. שהמנהל הוא לא תושב דימונה אבל כל העובדים וכל הדברים הם לצרכי הע

ני קוטע אותך, אין לי שום דבר נגד המנהל. אין לי שום דבר נגד המנהל, סליחה שא :פרץניסים מר 

אני בטוח שמרינט קיבלה חבילות ואני בטוח שכל חבר מועצת העיר קיבל חבילות אבל אנשים שיש 

להם אישור מהרווחה ופנו לקבל חבילות, אני רוצה להגיד לכם שאין דבר כזה ותבדקו את הנושאים 

 .האלה

 .אנחנו נבדוק את זה. בבקשה מרינט :בני ביטון מר 

ניסים, תקשיב, במקרה או שלא במקרה אנחנו לפני החג. בדרך כלל אחת  :מרינט וקנין גב' 

מדר"צים.  14מחלקות ולכן יש  14לשבועיים יש לנו ישיבת מדר"צים שזה מנהלות מחלקה, יש לנו 

, כתובת וכמה נפשות כי כל מדר"צית מביאה רשימה עם מספר תעודת זהות, שם משפחה, טלפון

ילדים, יש בודדים, יש קשישים  5או  4חלוקת סלי המזון נעשית לפי משפחות. יש משפחות שיש לה 

ויש עריריים. לכן, סלי המזון מחולקים ניסים, האמן לי, אתה מכיר אותי, הם מחולקים על פי 

 7,000-ימות. קרוב לכתובות. אתה יכול לבוא לעדו, אני מוכנה יחד איתך, ואתה תראה את הרש

 .מנות אנחנו מחלקים בחג הזה ויש לי רשימות עם שמות מעודכנים. תודה

 .מאה אחוז. אלברט, בבקשה :בני ביטון מר 

 ?אלף 300אני לא יודע, אני מאמין שאם ניסים קם ואמר שקיבלו כמה?  :אלברט לוי מר 

גלל זה הם החליפו את השם תשאל את רבי גוגל, הוא יודע את הסיפור הזה. ב :פרץניסים מר 

 .שלהם

אני לא יודע, אני רק אומר שאם הכסף הזה לא הלך לנזקקים אז אנחנו בבעיה. אני  :אלברט לוי מר 

 .אומר לכם

 בוודאות :בני ביטוןמר 

 .בני, אנחנו מחלקים בבני עקיבא על פי הרשימה :אלברט לוימר 

 .זה ברור, אלברט :בני ביטון מר 

כבוד ראש העיר, אני רוצה להגיד לך שבחג הזה זה ברור שחילקו חבילות כי פשוט  : פרץ  ניסיםמר 

מאוד, ארגון "לתת" ושטראוס הביאו חבילות מוכנות אבל בדרך כלל כשמביאים בתפזורת, וזה 

בדוק במאה אחוז ואני עומד מאחורי מה שאני אומר, אין דבר כזה. יותר מכך אדוני, אני ביקשתי 

 .לתת שיעשו הצלבות כדי שאנשים לא יקבלו כפולבישיבה עם ארגון 
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 רשימה ועושים הצלבות.  נכון, ויש לי :מרינט וקנין גב' 

 .סליחה, לא נכון מרינט, צר לי להגיד לך :פרץניסים מר 

 וראיתי  היום הייתי שם :מרינט וקנין גב' 

 .וםאני רוצה להגיד לך, לא נכון, לא היום. אני לא מדבר על הי :פרץניסים מר 

 .הם עושים הצלבות :מרינט וקנין גב' 

ם אלעזר, הביאו לו רשימה של לא נכון, עם מי עושים הצלבות? עם מי? ישבו ע :פרץניסים מר 

 .בהזדמנות אני אביא לכם לראות את הרשימה הזאת ?שמות

גב' המשימה על טוב, ניסים, אני מקבל את ההערה שלך. אני באופן אישי מטיל את  :בני ביטון מר 

 מרינט לבדוק את הנושא לעומק ובמועצת העיר הבאה מרינט תבוא עם הסבר.

מפעל חיים בע"מ"  -אישור הסכם הקצאה עם עמותת "מאיר פניםמי בעד  מר בני ביטון:
 ?חל"צ לניהול והפעלת בית תמחוי מאיר פנים )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש(

 8בעד 

  1נגד 

 

אישור הצטרפות מר מוטי כהן מנהל אגף הבטחון למשלחת מנהלי בטחון מרכז  .9
 13-17/11/22השלטון המקומי בכנס ערים חכמות בברצלונה 

שור הצטרפות מר מוטי כהן מנהל אגף הבטחון למשלחת מנהלי בטחון מרכז אי :בני ביטון מר 

 . 13-17/11/22השלטון המקומי בכנס ערים חכמות בברצלונה 

אישור הצטרפות מר מוטי כהן מנהל אגף הבטחון למשלחת מנהלי  מי בעד מר בני ביטון:
 ? 13-17/11/22בטחון מרכז השלטון המקומי בכנס ערים חכמות בברצלונה 

 פה אחד בעד 

 

 

 427החלטה מס' 
מפעל חיים בע"מ" חל"צ  -הסכם הקצאה עם עמותת "מאיר פנים תמאשרת אמליאת מועצת העיר 

 .לניהול והפעלת בית תמחוי מאיר פנים

 נמנעים. 0נגד,  1בעד,  8

 428החלטה מס' 
הצטרפות מר מוטי כהן מנהל אגף הבטחון למשלחת מנהלי בטחון  תמליאת מועצת העיר מאשרת א

 .13-17/11/22מרכז השלטון המקומי בכנס ערים חכמות בברצלונה 

 אושר פה אחד
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 תב"רים .10

 .תב"ריםאישור : בני ביטון מר 

 תב"רים חדשים 

 ₪  8,875,815–הקמת בריכת שחיה הידרותרפית –1758תב"ר 
 ₪  1,754,464 –משרד התרבות והספורט                                                                               

 ₪  4,621,351–השיכון משרד                                                                                                  
 ₪  2,500,000 –ביטוח לאומי                                                                                                  

 
 משרד השיכון -₪  600,000 –פיתוח שצ"פ רובעי גדולי התורה / אלנקווה  – 1759תב"ר 

 משרד השיכון -₪  250,000 –שיפוץ בי"ס דקלים  – 1760תב"ר 

 משרד השיכון -₪  1,000,000 –שיפוץ ושדרוג מתחם מגרשי הטניס  – 1761תב"ר 

 משרד השיכון  -₪  600,000 –שיפוץ בי"ס בגין  – 1762תב"ר 

 משרד השיכון  -₪   500,000 –חיזוק וטיפול במבנים ותיקים  – 1763תב"ר 

 קל"פ                                                                                          -₪  208,418 –העירוני החדש הצטיידות ראשונית למבנה השיטור  – 1764תב"ר 

 עדכון תב"רים 

  ₪ 1,857,000 –שדרוג מבואת הכניסה של הכפר התיירותי של קהילת העבריים  – 1704תב"ר 
 ₪  1,300,000 –החברה הממשלתית לתיירות                                                                              

 ₪  520,815 –משרד השיכון                                                                                                         
 ₪  36,185 -קל"פ                                                                                                                         

 
 ₪  383,000  -משרד הגנת הסביבה -₪  425,555 –ניקיון המרחב הציבורי  – 1751תב"ר 

 ₪  42,555 –השתת' תקציב רגיל                                                                                       
 

 ₪    14,312,788–סה"כ תב"רים 

 סגירת  וביטול תב"רים 

 התקנת מערכות גילוי אש במוסדות חינוך – 1442תב"ר 

 הנגשת כיתה ללקויי שמיעה יצחק שדה – 1489תב"ר 

 612כיתות גן מגרש  2בניית  – 1503תב"ר 

  607כיתות גן מגרש  2בניית  - 1504תב"ר 

 הקמת מערכים טכנולוגיים במוקד  – 1513תב"ר 

 נגישות שמיעה בי"ס בן עטר  – 1520תב"ר 

 עב' פיתוח לפארק מדעי בנווה חורש – 1554תב"ר 

 שיפוץ מעון ילדים "השלווה" - 1607תב"ר 

 הנגשת שמיעה בי"ס גבריאל  – 1608תב"ר 

 כיתה ללקויי שמיעה דקלים הנגשת  - 1621תב"ר 

שאל חבר מועצת העיר האם אתה יודע להגיד כרגע באילו מבנים אנחנו הולכים  :מר בני ביטון 

 אדוני המהנדס בבקשה. ?לחיזוק
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אין לי כרגע את מספרי המבנים אבל אני רק אסביר את הרציונל של התב"ר הזה.  :גיא דוננפלדמר 

אנחנו מקבלים הרבה פניות מתושבים על מבנים שנראים להם מסוכנים, לא יציבים וכדומה. בכל 

ומוציא חוות דעת. כאשר חוות הדעת  בדיקהסטרוקטור מטעם העירייה לעשות נקריאה כזו יוצא קו

טיפול אז אנחנו מבקשים פתרון. אני נכנסתי לתפקיד בחודש מאי ויש לנו  קובעת שהמבנה מצריך

מבנים שהוגדרו שהמצב שלהם לא טוב ומצריכים טיפול. יש מספרי בניינים, לא  12-של כ רשימה

פה עליי. צורת ההפעלה של התב"ר תהיה כך שהקונסטרוקטור קובע סדר עדיפויות לפעולה ואנחנו 

וע העבודה. אני כבר אומר, חצי מיליון השקלים צאו דרך הקפ"ד, לבימפעילים קבלן, או אנחנו 

שמאשרים עכשיו זה בסך הכל להתניע, זה לא מכסה את כל היריעה כי בדימונה יש הרבה מאוד 

 .מבנים כאלה

אני אסביר. כתוצאה ממה שקרה במדינת ישראל, עיריית דימונה יחד עם המהנדס  :בני ביטון מר 

עשו סקר מבנים ומיפוי כולל כדי להבין. היום המהנדס החדש בא ואמר שכדי  הקודם ואריאל ללוש,

ש"ח והקונסטרוקטור יגיד לי איזה סדר  מיליוןלהתניע את כל הדברים האלה צריך סכום של כחצי 

עדיפות ראשוני, אם זה במלכי ישראל, אם זה במקומות אחרים. אם אתם יודעים עוד דברים ויש 

יכם כנציגי ציבור, אני מבקש להעביר למהנדס העיר, אנחנו לא משחקים עם לכם תלונות שפונים אל

 הדברים האלה. אני ממשיך. 

 

 ? אישור התברי"ם מי בעד :מר בני ביטון 

  פה אחדבעד 

 . הישיבה נעולה.תודה רבה

 
 ברכה,ב

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר
 

 429החלטה מס' 
 התב"רים על פי הרשימה המצו"ב.מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד


