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 ח"תשע/טבת'/ז           
          11/51/1/52 
      
 ל  כ  י  ט  ר  פ    

 .7124727/42 ראשון ביום שהתקיימה  27מיוחדת מס'  מועצת ישיבת פרטיכל

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר ראש סגן -  צרויה יחיאל מר  
 מועצה חבר -  חמו ניסים מר  
 מועצה חבר -  סיגרון אלי מר  
 מועצה חבר -  פרץ יוסי מר  
 מועצה חבר -  טלקר עופר מר  
 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר  
 מועצה חברת - אזולאי אילנה' גב  
 מועצה חבר -  אדרי קי'ג מר  

 

 העיר מזכיר – כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 גזבר – כספי מנהל. ר -  מזוז שמעון מר  
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 דימונה לפיתוח קרן מנהל -  היקלי אבי מר  
 העיר מהנדס -  דוד בן רפי מר  
 הרווחה אגף מנהל - מאנקיטה אדו מר  
 הגבייה אגף מנהל -  אלפסי משה מר  
 החינוך אגף מנהל -  פרץ מקס מר  
 ע"שפ אגף מנהל -  וירצקי חיים מר  
 אסטרטגי תכנון  אגף מנהל -  שץ דביר מר  
 העירייה דובר -  שריג עמוס מר  
 מנהלת חשבונות ראשית -  נאווה ביטון ' גב  
 מנהלת מח' הנהלת חשבונות -  גב' איריס מלמד  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 
 סדר היום

 ₪.מיליון  ///,120,521סך: על  1/52הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת  .5

 חברי  מועצה יקרים!    - דבר ראש העיר

שהינו למעשה התקציב   7/42אני מתכבד להביא לאישורכם את תקציב 
האחרון לקדנציה זו. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל חברי מועצת 
העיר שרובם ביצעו את מלאכתם בהתנדבות ועזרו כל  אחד בתחומו. 

ש מעצמי ומכל החברים החפצים להתמודד בבחירות כמו כן אני מבק
הקרובות לשמור על מערכת בחירות נקיה, הוגנת ומכובדת שבה כל אחד 

כדי יציג את יתרונותיו במקום להבליט את חסרונותיו של האחר רק 
להיראות גדול יותר. בל נשכח שמאחורי כל אחת ואחד יש משפחות 

 וילדים.
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כמעט נושא בו שלא נגענו ולא שיפרנו  כפי שניתן לראות בגרפים אין
אותו בצורה משמעותית כל זאת בזכות הגדלת ההכנסות מקמ"ג, 

לא נטלנו אף  7/42מבסיס נבטים וממועצה אזורית תמר. מאז שנת 
הלוואה חדשה לאיזון התקציב, דבר שהביא את עומס המלוות שעמד 

-לכדי כמהתקציב הכולל והעמיד אותו עד  %/0-בתחילת הקדנציה על כ
. הישג חשוב נוסף הינו הורדת הגרעון המצטבר 7/42בתחילת  72%

 2.7%לכדי  7/42בשנת  44.2%-)סה"כ חובות העירייה פרט להלוואות( מ
גרעון מצטבר ממנה משרד הפנים חשב מלווה(.  47.2%-)ב 7/42בשנת 

אלו הפרמטרים העיקריים )בנוסף לאחוז ההכנסות העצמיות( לאיתנותה 
ומית. מועצת העיר הזו רשאית להתגאות שבמשמרתה חלו של רשות מק

 כל השיפורים הנ"ל.

פרויקט הדגל הינו כמובן הסכמי הגג המהווים הזדמנות חד פעמית 
לגידולה של דימונה בצורה משמעותית, דבר שיביא לשגשוג בכל 

וזה  -התחומים ובראש ובראשנה בחתך אוכלוסייה צעירה וחזקה יותר 
עניק מגוון שירותים רחב הרבה יותר. ניצנים לבדו יאפשר לנו לה

ראשונים נראים כבר השנה בעצירת ההגירה השלילית ואף גידול  
 במספר התושבים.

השנה יסתיימו הפרויקטים הבאים שיהפכו את דימונה לעיר הירוקה 
בארץ באמצעות השלמת השקיית כל הגינון העירוני באמצעות מים 

גה ואט חשמל באמצעות תאים מ 2-מושבים )מי קולחין(, יצור כ
-מתאורת הרחובות לתאורת לאדים החוסכת כ %//4וולטאים והפיכת 

 מהחשמל הנצרך כיום.  02%

להלן רשימה חלקית מהפרויקטים המתבצעים או מתוכננים בזמן 
 הקרוב: 

בתי כנסת; מקווה טהרה; מגרשים  2בית ספר בן עטר; אולמי ספורט; 
אבחון )רווחה(; שיפוצי מבנים קיימים; סינתטיים; בית המתנדב; מרכז 

 -החלפה והקמת תשתיות; חדר כושר מהגדולים והמשוכללים בארץ 
 .ארוכה עוד והרשימה

 

 שנים טובות ושנת תקציב 1תודה לחברי הנהלת העיר על 
אחרונה לפני הבחירות. תודה רבה למנהלי האגפים על העבודה 

 המצוינת.
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  .הטרדת את האישה הזאתאתה   מר ג'קי אדרי:

 

 תחזור בך.  מר בני ביטון:

 

 לא חוזר בי.  מר ג'קי אדרי:

  
 

  7/42 –שנת התקציב הקרובה דנו בשהתקיימה  כספיםהעדת ובו מר אלי סיגרון:
 2,2ע"ס  כם הגג הראוימתאפיינת ברווחה כלכלית . אנו נכנסים להסש

יחד עם ראש העיר מר בני ביטון , רבות שעמלו עליו ₪. מיליארד 
כל השותפים תודה להעירייה.  גזברהנבחרת שלנו בהנהלת העיר ו

 הראוי הזה. להסכם 
תקציב שנותן ביטוי  ₪. מיליון  720,221,222עומד ע"ס.   השנה התקציב

הרשות: חינוך, רווחה, תרבות צעירים , ספורט ואף לפעילות  לכל רבדי 
על הגידול האדיר בהיקף בני רה"ע תודה לך  .הענפה של מתנ"ס דימונה

 השגנו בגביית ארנונה זה חסר תקדים בכל הרשויות בארץ . התברי"ם 
ל האגפים כמשמעותי.  סעיף שאין לו גידול כל הכבוד. איןגבייה  27%

שהם ת יולוהפעיהמתנ"ס קיבל תקציב עבור כל  קיבלו תוספת לתקציב. 
פנה אליי ראש שנים  1לפני   ועוד.ספורט, חוגים, הגיל השלישי  עושים
. הם הציעו סכום עבור צריך לקבל החלטה לגבי קמ"ג היהשהעיר 

שמתפרנסות וחבל  קמ"ג יש משפחותבאני אמרתי לו ש תשלום ארנונה.
את  קיבלחריות וא לקחרה"ע  .ל יקרוס בשל הארנונה הגבוההשהמפע

  החליט לספח לעיר דימונה השר ו לו. מה שהציעו 
 מועצת תמר ונבטים.את 

 
 

. כל יום מחדש הייתי מתרגשת לבוא לעבודה אני גאה שצמחתי מהרווחה גב' אילנה אזולאי:
אני מאמינה בעובדים של עירייה  כאילו זה יומי הראשון בעבודה. 

 אני גאה בהישגים של החינוך, רווחה ,הם עובדים קשה,  דימונה,
העשייה שנעשתה  מכל  מתנ"ס. מאחלת שיהיו דברים טובים , אני חלק

 בעיר הזאת , אני אחת ממקימי הרווחה.
 
 

"ע שייתן לי א' . ביקשתי מרה /41סעיף  שואל אותך לגביעו"ד מנחם אני  מר ג'קי אדרי:
 מסמכים ולא קיבלתי. 

 
 

 זכור לי שביקשת מסמכים. לא מר בני ביטון:
    

 שוב. המסכיםאני שוב אשלח את המכתב שלי ואבקש את   מר ג'קי אדרי:
 משפטיות למה? בהוצאות₪ מיליון  4.2אדוני היועמ"ש יש גידול של    

 
תביעה במידה ה ינו כסף עבור ירגדולה , ש ייצוגית יש גידול בגלל תביעה מר שמעון מזוז:

 ונצטרך.
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מחדש.  שמוינוהינם תקציבי רווחה  ₪  מיליון 1, ₪  מיליון 42מתוך  מר שמעון מזוז:
₪ מיליון  4,0בסעיפים הבאים: ל בשכר הינם גידו₪,  מיליון 41שאר 

גידול בשכר ₪ מיליון  44 -וכ₪ מיליון  2,/פנסיונרים בשכר הכללי, 
 רווחה וחינוך.

 41בהתאם להנחיות. כך שמתוך  2% -יש לציין שכל השכר קודם ב
כך שכל הגידול הראלי  נובעים מקידום השכר. ₪ מיליון  7,2 -כ₪ מיליון 

 ברובו ככולו בתקציב הרווחה והחינוך.
 
 

כל הסכום הזה רק  לנושא  .לתשלומי שכר ואה₪ מיליון  42 –קרוב ל  מר ג'קי אדרי:
רוב הגידול בשנת ולא מושקע בתושבים.  , לא לתוספת שעות לימוד.שכר

היה  בלשכההזה נובע משנת בחירות.  המשאב .הבחירות הולך לשכר
לא מתורגם לשיפור השירות  מדוע הגידול בתקציב₪  ///,411גידול של 

 לתושב?
 

הפניית המשאבים בתקציב  התקציב לא חברתי אין אמירה לתושבים. מר ג'קי אדרי:
 בחירות אתה נותן שכר לעובדים גניבת תקציב ל לא חברתי זה  7/42

 שיצביעו לך בקלפי.   
 
 
 

 התקציב?על  עוד משהולומר משהו מחברי המועצה  ליש   מר בני ביטון:
 מעלה את הנושא להצבעה. אם אין לאף אחד מה לומר אני    

 
 7/42מי בעד אישור הצעת תקציב לעירית דימונה לשנת   מר בני ביטון:

 ₪?מיליון  ///,720,222על סך :    
 
 

 2 –בעד 
 7 –נגד 

 

   :על סך 1/52 דימונה לשנתמאשרים הצעת תקציב לעיריית  /00החלטה מס' 
 ₪.מיליון  ///,120,521   

 
 
 

 תקן כח אדם? 7/42מי בעד הצעת תקציב לשנת   מר בני ביטון:
 

 בעד פה אחד
 

 תקן כח אדם. 1/52מאשרים הצעת תקציב לשנת   005החלטה מס' 
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 קרנות פיתוח? 7/42 לשנת  מי בעד הצעת תקציב  מר בני ביטון:
 

 בעד פה אחד
 

 תקציב קרנות פיתוח. 1/52לשנת  מאשרים הצעת תקציב  001החלטה מס 
 
 
 
 
 
 
 

_________________     _________________ 
 שוקי קליין         בני ביטון

 מזכיר העיר –מנהל כללי  ר.      ראש העיר

 


