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 ז"תשע/טבת'/ג          

          /1//1/0/10 

 

 

 פ   ר  ט  י  כ  ל    

 

 

 .01/10/0/12, מיום חמישי, כ"ט בכסלו תשע"ז, 11פרטיכל ישיבת מועצה מיוחדת מס' 

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר -  גב' אילנה אזולאי  

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  

 סגן ראש העיר -  יחיאל צרויהמר   

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר יהודה בצלאל  

 חבר מועצת העיר -  מר ז'קי אדרי  

 ת העיר חבר מועצ -  מר ארמון לנקרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי אוטמזגין  

 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 סגן גזבר -  מר דוד לוי  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וירצקי  

 מהנדס העיר - מר דניאל גולדברג  

 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מאנקיטה  

 ס. קב"ט -  מר מוטי כהן  

 מנהלת חשבונות ראשית -  גב ' נאווה ביטון  

 מנהלת מח' הנהלת חשבונות -  גב' איריס מלמד  

 רכזת ועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 סדר היום:

 

 ₪.מיליון  01,202/,020ע"ס :  0/12דימונה לשנת עדכון תקציב עיריית  .1

 

יש  ,0/12תקציב את עדכנו כל שנה מבצעים עדכון לתקציב.  מר שמעון מזוז:

₪ מיליון  1.1גידול בהכנסות  . קייםלצפייהשלא ניתנים  דברים

 . ביצענו אותםוהמותנה התקציב  הפעלנו את
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של שנת  ספר התקציבבכון. החלטה לגבי העדלקבל אני מבקש  מר ג'קי אדרי:

זה מנוגד  0/12אין פה ביצוע בפועל של התקציב לשנת . 0/10

ם א ,חוק פקודת העיריות אומר במפורש העיריות. לפקודת

צריך להגיע לוועדת כספים  מסעיף לסעיף, הנושאמעבירים תקציב 

ועברה את ומשם למליאת מועצת העיר. הפעולה היחידה שבוצעה 

אני ת העיר היא עמותת מ.ס. דימונה בלבד. ועדת הכספים ומועצ

, זה לא הובא עובדיםהבשכר  – 0/12רואה שינוי ועדכון בשנת 

יש תת ביצוע של מחלקת  .ומליאת מועצת העיר ועדת כספים בפני

משפטית  את הנושאאני מבקש לבדוק הרווחה. אדוני היועמ"ש, 

למ.ס. דימונה, ₪ מיליון  1 של  למעט אישור עפ"י פקודת העיריות.

לא הובאו לוועדת כספים או ₪ מיליון  /1כל העדכונים בגובה 

₪  ///,/1,31בכלל ובפרט  הגדלת השכר₪ מיליון  3מליאה. 

במחלקה המשפטית ₪  ///,//1גידול של  השכר בלשכה רה"ע,

זה היה אמור  ?לעו"ד שטיפלו בגבייה , האם זה שכר טרחה

 ליאה.לעבור לוועדת כספים ומ

 

 

, ₪ מיליון  //00,1 סכום של:  תוקצב 0/12בשנת   ,לגבי השכר מר שמעון מזוז:

שעמד פער במדובר ₪ , מיליון  03 בסוף השנה הגענו לסכום של 

 על פחות מרבע אחוז.

 

 

הרשויות המקומיות סופגות  ,הסכמי שכר של השלטון המקומי והי מר בני ביטון:

 .המקומי לשלטוןאת עליית השכר בין האוצר 

 

 

בסכום , 0/10סביר שהשכר צונח בשנת אך אתה מאדוני הגזבר,  מר ארמון לנקרי:

 ?.בלשכת סגן ראש העיר  0/12לעומת שנת ₪.   ///,202  של: 

    

 

בתחילה תקצבנו שני עובדות. כיוון שאחת העובדות נבחרה ליו"ר  מר שמעון מזוז:

לתפקיד אישור יו"ר הועד נוידה  0/12ועד העובדים. במהלך 

 תושב.

 

 ₪.מיליון  1 -שאין הצדקה שלשכת סגן רה"ע תתוקצב ב אני חושב  מר ג'קי אדרי:

 

 

אריאל היא עזבה, הגיעה מזכירה חדשה,  עבדה אצלבן נעים טלי  מר בני ביטון:

 .0/12בשנת   מתקציב המשרד שתי המזכירות היו מתוקצבות 

 על כן ירד הסכום. 0/10בשנת  את טליהורדנו 

 

האם סגן  ₪ ///,012ללוש של עבור מה קיבל תוספת אריאל  מר ג'קי אדרי:

 רה"ע קיבל או לא קיבל?

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

 

 מזכירות מתוקצבות , 0היו  0/12 לשנת תקציב הכשהכנו את   מר שמעון מזוז:

עובדת לתקציב אישור העברנו  הורדנו מזכירה אחת. 0/10בשנת 

 תושב.

 

ה"ע ניוד עובדים, השכר נרשם בהתחלה אצל סגן רזה נקרא  גב' נאווה ביטון:

 .ועכשיו הוא עובר לאישור תושב

 

 

 עדיין עובדת בעירייה., מזכירה הקודמת טליה  מר יוסי אוטמזגין:

 

 

 העברתי אותה מסעיף לסעיף.  מזוז: ןמר שמעו

 

 

להביא את השינויים למה לא  ,אנו מתריעים על ההליך הטכני מר ג'קי אדרי:

אנו בעד ומועצת העיר.  וועדת הכספיםבסעיפים תקציבים בפני 

ההליך צריך להיות עפ"י שכר  לעזור לקשישים או לתת לעובדים

 פקודת העיריות. חוק

 

 

 ועדת הכספים דנה  ,עבדבכל מקרה אנו מדברים על בדי בים:טו-עו"ד מנחם בן

 בנושאים הללו.   

 

 

 בפני עצמו. יאומר שצריך לדון עפ"י כל סעיף תקציבהחוק   מר ג'קי אדרי:

 

 

 ?. 0/12 –למה לא הבאתם זאת ב   מר ארמון לנקרי:

 

 

הם  0/12 סוףב חתמנו עם משרד הביטחון. דף בתקציבעו נשאר מר שמעון מזוז:

 2 והעבירהם ₪ . מיליון  02.1 היו אמורים להעביר סכום של: 

ת העודפים חילקנו השנה א .יש לנו עודףלכן  .לתקציב ₪מיליון 

 עם שאר הרשויות האחרות.

 

 

 העודף לשנת את מכניסים ולא  תקציב למה אתם עושים עדכון  מר ג'קי אדרי:

   0/10 ? 

 

אי אפשר להעביר משנה לשנה רשות מקומית היא מלכ"ר , יש  מר בני ביטון:

 או לעדכן תקציב או להעביר לתבר"ים. אפשרות
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היות וההכנסה השנה צפויה להיות גדולה מהצפי בתקציב, הדבר  מר שמעון מזוז:

מאפשר לנו להגדיל את ההוצאות בהתאם. כל עוד העירייה בגרעון 

 מצטבר לא ניתן להעביר לשנת התקציב הבאה.

 

 

 ועדת כספים העבירה את העודף לסעיפים תקציבים. טובים:-עו"ד מנחם בן

 

 .₪ ///,311 של  תקציב מותנההיה  ,שנה שעברה בתקציבב רון:יגמר אלי ס

לאקי"ם, ₪  ///,01ש"ח לכיסוי גרעון מצטבר במתנ"ס,  ///,//0

₪  ///,/3בדיקת מערכת השכר ע"י גורם חיצוני, ₪  ///,/2

תוכנית ₪  ///,01הסעה של תלמידים לאוניברסיטה בע"מ, 

₪  ///,/3קרן מלגות לספורטאים מצטיינים, ₪  ///,01חינוך, 

שאושרו  סכומיםאלה אות הציונות הדתית. אירועים יום העצמ

יש לכלול אותם  קיבלנו אישור עליהם.אך היו מותנים, בתקציב 

כדי שנוכל לשחרר אותם, כמו כן להגדיל את בתקציב המותנה 

 מענק איזון בהתאם. -0/12הכנסות 

 

 באחת מישיבות המועצה מיניתאדוני רה"ע, לפני מס' חודשים  מר ג'קי אדרי:

הוא הוציא מסמך מקצועי. כל  מבקר לעמותות את מר דוד לוי. 

 פעולה טובה מאוד. הכבוד, 

 

 

 

  0/12מי בעד עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת   מר בני ביטון:

 ₪?מיליון  202,/020,20ע"ס:

 

 1 –בעד  

 2 –נגד  

 

  9106מאשרים עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  962 החלטה מס' 

 ₪.מיליון  949,471,296: ע"ס     

 

 

   

 

 

 

 

-----------------------------      ------------------------------ 

 שוקי קליין       בני ביטון

 מזכיר העיר –מנהל כללי  ר.       ראש העיר

   

 

 

 

  


