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          03/01/2013 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל    

 

 

 .24/12/2012מתאריך  52ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מר יהושע אמסלם  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר - מר שמעון מלכה  

 חבר מועצת העיר - מר אברהם באשטקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  נוכחים:

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  

 יועץ המשפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 ר. מנהל חינוך ורווחה -  מר משה נחום  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים ורציקי  

 מנהלת משאבי אנוש -  גב' מרים גביזון  

 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מנקיטה  

 אגף הגבייהמנהל  -  מר ז'אקי אסרף  

 רו"ח -  מר שמוליק גבע  

 

 סדר היום

 

 ₪ . 197,581,000ע"ס  2012ן תקציב עיריית דימונה לשנת עדכו .1

 

עדכון תקציב עיריית  – 52שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר מס'  מר מאיר כהן:

 .2012דימונה לשנת   

 

 ראשית מוסר את תנחומנו לרב דוד תורג'מן על מות אימו.  

 

 אני גאה על ,רוב העיריות בארץ חיות על גירעונות תקציבים לצערי   

 .שאני משלם את משכורות העובדים בזמן  כך   
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 באיזה גאווה דימונה מתמודדתמציין דו"ח משרד הפנים   

  ונים רבים.יבסך של מילעם הקיצוצים בכאוס אנו חיים כאשר   

 אני קבלתי את העירייה בגירעונות גדולים ואיני מתכחש לזאת   

 תקציב הרווחה .ברוחב לב בדיםרווחה , אנו עולגבי ה .והתמודדתי  

 שיעור גבוה הצורך בעיריית דימונה 2009 –מיליון ב  30.1היה   

 ,מיליון 40 –אנו מדברים על כ 2013 -ב ,מתקציב ההוצאות17,5%   

 קיומה של אוכלוסייה גדולה הצורכת שירותי רווחהעל מעיד  הנתון   

 כנגד יכולת לשלם ארנונה. עירוניםושירותים   

 לטובת הרווחה,לא אכניס לעיר כל עוד אני איש ציבור חברות גבייה   

 שיעור המימון עולה כי  ח משרד הפנים"מדואני אכנס לגירעון .  

 טיבימהשיעור הנורמ ההעצמי של החינוך והרווחה גבוה   

 במיוחד אולם שיעור הסבסוד של החינוך ההסטייה ברווחה גבוה  

 אני גאה על העבודה  ,25%במקום  36% –הגיע ל ווחריג  הוגב  

 על כך שמשרד הפנים אומר את גאהבחינוך . אני  וההישגים  

 צל"ש .  ההכנסות אנו מקבלים ,לגבי  הנ"ל  הדברים   

  2009 –ל  2003 –מ  ודימונה גדלשל עיריית העצמיות ההכנסות   

 חברות גבייה עם המון רגישות .ובלי ניות יובירבלי  63%-ב

 נתון המעיד על התנהלות , והשכר שומר על יציבות בשנים הלל  

 לדברי משרד הפנים. , של עיריית דימונהאחראית   

 שיש גידול בהוצאות פנסיה  ומברכים אותנו הדו"ח מציין מצד שני   

מיליון  42 עיריית דימונה מקבלתעל הטיפול בפנסיונרים בזמן . 

 מיליון ושר הפנים 30 –ים לך עד ל צמקצהשנה מענקי איזון ובאמצע 

לא מבינים  אני מאשר , הלוואה חק ,מצטער שקיצצתי אומר לך אני

 התנהלות לא אחראית.כותבים  מה זה אבל

 

 להקפיד לשלםמבקש מאחל לאלי ברונשטיין שיחליף אותי בתפקיד ו  

 משכורות בזמן.  

   

 כסף לשירותי הדת , אני שלחתי את אלי להביא רצנו להביא  אנו  

 מנכ"ל  סים האלו, כנ"ל לגבי ניצולי שואה.את הכסף, ואותו מכנים הרו   

 .אני מכבד את ההתנהלות שלך  משרד הפנים אמר לי  

 שירותי רווחה תוכנית התייעלות כל שנה תחסכו קצת, אתם נותניםב  

 אנטרי קלאב.מהטובים בארץ, ויחד עם זאת אנו בונים אגם וק  

 , ודלק.טקסטילוחתמנו עם מפעל מטאור,   

 

 את ראשם בגאווה אני  יישאואין אנו בוכים כמו עניים, ילדי דימונה   

  .מתגייסים לצבאדימונה  מילדי  98%בוגר דימונה,   

 כך שהמפעליםבע"ה בכנסת אני מתכוון לטפל בחוק הקרקעות   

 בשנה הבאה נפתח את,את הארנונה לדימונה  מישור רותם ישלמוב   

 אנו משאירים רשות מסודרת. ,ההסכם עם קמ"ג   
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 יש הארות או הערות? מר מאיר כהן: 

 

 לעיריית דימונה  2012תקציב  עדכוןמי בעד  מר מאיר כהן: 

 ?₪.מיליון  197,581,000ע"ס 

 

 9 –בעד  

 1 –נמנע  

 

 

  2012תקציב עיריית דימונה המעודכן לשנת  - 248 החלטה מס' 

   מאושר.₪ מיליון  197,581,000ע"ס     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 קליין שוקי       מאיר כהן

  מנהל כלליר.        ראש העיר

 מזכיר העיר        


