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 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין משתתפים:

 סגנית ראש העיר  -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מר יהושע אמסלם  

 חברת מועצת העיר - יקר-גב' מירי זגורי בן  

 חבר מועצת העיר - מר אלכס גוכשטיין  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר - מר שמעון מלכה  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר - טקרמר אברהם באש  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר בני ביטון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 

 

 משרד הפנים –ממונה על מחוז דרום  -  מר אבי הלר  נוכחים:

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר העירייה –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 ר. מנהל חינוך ורווחה -  מר משה נחום  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וריצקי  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 מהנדס העיר -  מר אבי היקלי  

 מנהל אגף הגבייה -  מר ז'אקי אסרף  
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 דברי פרידה מר מאיר כהן רה"ע לשעבר. .1

 

 . נבחרתיוכל אחד במעלתו  שלום לכולם ערב טוב כל אחד בכבודו מר מאיר כהן:

 לכנסת ישראל מטעם סייעת "יש עתיד".   

שנים. דבר אחד עמד נר לרגלי. 9.5שירתי  את העיר הזאת כמעט   

 נה תצטיירדימו,דימונה  לעולם לא תצטייר כמקום של מסכנים    

 של אנשים גאים כמקום שעושה ציונות . כמקום   

 היותנו אנחנו הופכים את המקום הזה למדינה טובה יותר מעצם   

 במרחב הזה של הנגב , הפכנו את מערכת החינוך לטובה וחזקה ,  

 ואני הכלבינוי . עשינו ותשתיות , פיתחנו מודה למשה, טיפלנו בעיר  

 מקווה שאלה שינהיגו את העיר יבינו שבכיינות אינה דרך ואינה מאוד   

אני מבקש ממכם  ,שאסור להוציא דיבתה של עירובמקום עבודה 

אחד אל תחזירו את דימונה אחורה תשמרו על פוליטיקה נקיה  דבר

אל תתנו לעיר הזאת להשתמש במושגים עדתיים לעולם,  טובה.ו

 רים שלנו האמינו בעיר הזאתההו ,כולנו עולים, הגענו לעיר הזאת

 תכבדו את העיר , כולנו בני אדם אסור להכניס נימה,כאן  ונשארנו 

. יש חברה צעירים מעולים בעיר הזאת איומים ולא של  לא גזענות

יהוו חלק מהפוליטיקה, רוצה לאחל לכולם בריאות  ומקווה שהם

 .ואריכות ימים 

 יחד יעבדו העיר  מועצתחברי מחר בבוקר יבצר מצב שכל  בע"ה   

 כתף לעיר אסור אני קורה למעומדים לעבוד יחד תתנו .העירלטובת    

 ואם פגעתי בלהט את העיר , היו בריאים ומאושרים כל אחד ,לשסע    

 סליחה ומחילה לא שהו אני מבקש יהפוליטיקה . בכבודו של מ   

 ליעשיתי דבר במישור האישי, תודה רבה על שהעיר דימונה נתנה    

 את הזכות להיות ראש העיר שלה.   

 

 

 הצהרת אימונים ע"י חבר מועצה חדש מר אלכס גוכשטיין. .2

 

 האם מועמדותו של מר אלכס גוכשטיין חוקית. מר אלי סיגרון:

 

 מועמדתו הינה חוקית. טובים:-עו"ד מנחם בן

 

 הצהרת אימונים למועצת עיריית דימונה . מר אלכס גוכשטיין:

 מתחייב לשמור  306416476גוכשטיין ת.ז. אני אלכס    

 אימונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי    

 במועצה הנבחרת של עיריית דימונה , למען רווחת    

 התושבים למען שגשוגה ופיתוחה של עיריית דימונה    

 אלכס גוכשטיין. החתום על  ,ולתפארת מדינת ישראל   

 



 

 

 

 

 

 ה"ע במקומו של מר מאיר כהן שהתפטר מתפקידו עפ"יבחירת ממלא מקום ר .3

 רשות וסגניו וכהונתם()ב'( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  24סעיף 

 .1975 –תשל"ה 

 

 אני מציג את מועמדותי לתפקיד ממלא מקום רה"ע במקומו מר אלי ברונשטיין:

 ב' 24של מר מאיר כהן שהתפטר מתפקידו עפ"י סעיף    

 ויות המקומיות.לחוק הרש   

 האם יש מועמד או מועמדים נוספים?   

 אין מועמים נוספים!   

 

 מי בעד מועמדותי לתפקיד? מר אלי ברונשטיין:

 

 14 –בעד    

 1 –נגד    

 

 

 מר אלי ברונשטיין נבחר לממלא מקום רה"ע )ראש עיר  - 251 החלטה מס'

 ב' לחוק הרשויות המקומיות  24בפועל( על פי סעיף    

 . 1975)בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם (תשל"ה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________    _________________ 

 שוקי קליין      אלי ברונשטיין

 ר.מנהל כללי      ראש העיר

 מזכיר העיר       


