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ם ימן המניין אשר תתקי 54הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר המיוחדת מספר  בני ביטון:מר 

על סדר באולם המליאה בעירית דימונה.  19:00בשעה  31.8.2021שי כ"ג באלול תשפ"א, יביום של

 היום עדכון תקציב עיריית דימונה, בבקשה אדוני ממלא מקום ראש העיר, יו"ר ועדת הכספים.

 1829900810לסעיף תמיכות מס' ₪ מיליון  1.25הוספת  1מס'  2021עדכון תקציב .1

והיא מאוד מאתגרת. גם בגלל  2020יכה מבחינה תקציבית את המש 2021 ארמונד לנקרי:מר 

הקורונה וגם בגלל שעדיין אין תקציב מדינה. גם הנושא של התקבולים של הארנונה אנחנו עדיין 

. עדכון התקציב הובא כדי לתת מענה לקבוצות הספורט וכמובן גם החציון 1.6בגירעון בחצי השנה ב

. אני רוצה להרחיב בנושא של עדכוני תקציב שהיו 2021ציון של של הרואה חשבון שלנו והח 2020של 

קיימים לאורך השנים. גם כשהייתי באופוזיציה ראיתי מה קורה בעדכוני תקציב. הנושא בסופו של 

מאיפה אנחנו מצליחים להשיג את הכסף  לראותדבר נותן פתח מסוים למוסדות שונים וגורם לנו 

לאשר את העדכון תקציב. הבאנו לאישור עדכון תקציב של  ואנחנו מתחילים לחפש מקומות כדי

לאגודות הספורט. אני חושב שגם בשיחות שהיו לנו עם גורמי הספורט, בכל עדכון  מלש"ח 1.25

תקציב ישנם וויכוחים, המחלוקות סביב השולחן, בני יוכל להרחיב בנושא. אני המלצתי בפני בני 

יב. כאשר מאשרים תקציב, כל אחד צריך לחיות איתו כל שלדעתי לא צריך להיות יותר עדכוני תקצ

השנה. הדבר הזה נותן פתח, גורם ללחצים על ראש העיר כיצד מגדילים את התמיכה במוסדות 

 שונים. סימה, תודה על העבודה.

אנחנו התבקשנו ע"י חברי המועצה וראש העיר למצוא תקציב שיאפשר להמשיך  סימה כחלון:גב 

באיגודי הספורט .ישנו צורך לחזק את קבוצות הספורט התחרותי שעלו ליגה  ולהגדיל את התמיכה

ונדרשות ליותר הוצאות מבעבר. הדבר חשוב גם למיתוג והפעילות של העיר וחזון הספורט שבימים 

האלה התחיל לפעול במרץ. מצאנו מספר סעיפים שלא ייפגעו בפעילות אחרת אם נעביר את תקציב 

סעיפים. שניים מהם אלו כספים שלא תיכננו שיתקבלו ולבסוף  4-דובר במיליון ש"ח, מ 1.25של 

התקבלו ולכן זה לא פוגע בנו. סעיף הרזרבה מקטינים אותו, ראינו שבקושי השתמשנו בו אז בהחלט 

אלף שקל שהבאנו מהנגב כי ראינו שאנחנו לא צריכים את כל  100ניתן להקטין אותו. יש לנו גם 

בתחילת השנה היה תקציב לפעילות רחבה יותר שמתעכבת עם הקמת  המימון, גם ככה התקציב

מרכז החדשנות. אז מבחינה תקציבית אפשר לאשר את זה ונוכל להגדיל מצד אחד את התמיכות 

 ומצד שני לא לפגוע בשום פעילות.

ברשותכם אגיד כמה מילים ואם חברי מועצת העיר רוצים להתייחס, בכבוד רב. זה  בני ביטון:מר 

סוד שאני מסכים עם כל מילה של יו"ר וועדת הכספים. ממלא מקום ראש העיר אמר. אני חושב לא 
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שאנחנו השתפרנו, אנחנו גם הודענו לאגודות הספורט. כתוצאה מזה שיש מנכ"ל שישב איתנו, אסי, 

אנחנו הודענו להם שזה עדכון התקציב האחרון, כמו שעיריית דימונה יודעת לעבוד עם תקציב, כל 

מהעמותות או מהמסגרות שלנו חייבות לעמוד במסגרת תקציבית. אני מאמין שאנחנו נהייה  אחת

כמה מילים על מה  את התקציב הנדרש.אחראים, עובדה שאנחנו רואים שבסעיף אחד הבאנו 

כל את  תאגדנופרגן ולרועי המנכ"ל, סוף סוף אישקורה בעיר מבחינת ספורט, צריך להחמיא לאסי 

יד עלה ועיצב את עצמו, יש -קורות גג שנקרא רשות הספורט העירונית. הכדור תחת הספורט בעיר

לנו קבוצה בליגת העל. יחסית לקבוצות אחרות בליגת העל אנחנו נותנים תקציב מכובד. השנה עשינו 

שיתוף פעולה עם הפועל באר שבע, ניסינו לעשות בשנים הקודמות עם ביתר ירושלים, זה לא צלח. 

עה, עובדים איתה בצורה טובה, הרעיון של אסי איפרגן למקד את רוב המשאבים אלונה ברקת הגי

והכספים לטובת מחלקת הנוער. הבאנו שחקן של הפועל באר שבע, מאמן ברמה, מאמן לחינוך גופני 

אלון ריפט שהוא בכל רמ"ח אבריו איש מקצוע. אנחנו יודעים מה קורה בענפיי הכדורגל, רואים את 

 ושלים.זה בבאר שבע, יר

תודה רבה. קודם כל אני חייב לציין שמה שאמר ארמונד מאוד מדויק. זה לא מובן  אסי איפרגן:מר 

מאליו לעשות עדכוני תקציב על תקציב שכבר מוכן, זה המון כסף. אבל בני לפעמים בספורט לא 

 .by the bookעובדים 

 .  bookby theאני מקווה שיתחילו ללמוד מהיום לעבוד  בני ביטון:מר 

אתה צודק ובגלל זה אמרתי שאני חושב שמה שאמר ארמונד זה נכון מאוד, זה  אסי איפרגן:מר 

הרבה מאוד כסף. אבל בספורט נמדדים בהצלחות ותוצאות ואני מקווה שאנחנו כרשות פתחנו את 

 עכשיו.ן הכיס ובסוף נצא זוכים בהצלחות של קבוצות הספורט שאנחנו מממנים אות

בהמשך לדברים של ארמונד שביקש שנהיה מעורבים אני שואל שאלה. לא מכיר  :לבצלאיהודה מר 

כסף, זו מילה מאוד  הרבהמביט מהצד, זה כאת תקציב הספורט ולא הייתי פה בכל התהליך הזה. 

. אז אני שואל, מדובר 50%מיליון,  1.25ליון, תוספת של ימ 2.4יותר. מ 50%דכון תקציב. זה עעדינה 

מיליון שקל. אני מנסה להבין,  2.5בעמותה או שתיים שהיו אמורות לנהל תקציב לעצמן שקיבלו 

 קרה משהו השנה? עלו ליגה? השנה הזו אני מדבר. 

 אתה מתייחס לעדכון תקציב או לספורט בעצמו? מנחם בן טובים:עו"ד 

לא, הלוואי שילך לספורט. זה קבוצות מסוימות, הלוואי שילך שני מיליון שקל  :יהודה בצלאלמר 

 לספורט.
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. ישבנו עם הגברת אלונה ברקת אני אסי וארמונד לנקרי ועשינו תיאום ציפיות אסביר בני ביטון:מר 

ים בנינו. אחנו כל פעם נגררים והפעם ישבנו עם החשב והמנכ"ל כדי לייצב ולהרים קבוצה. אנחנו רוצ

אלף של תושבים לא יכולה  40ליגה לאומית. עיריית דימונה, עיר של לבשנתיים האלה  ולעלותלשדר 

-תקצבנו ב מלש"ח, 1.1-יד, היינו אמורים לתקצב ב-להחזיק קבוצה בליגת העל. מה שקרה בכדור

מסודרת, ון עובד בצורה דאלף שקל, זה מה שהיה צריך להיות מתוקצב בניגוד לכדורגל, אלי זיג 600

זה לא תוספת תקציב, זה תקציב שהובטח לו והוא לא מימש אותו. הוא יודע לעבוד, הוא עובד עם 

השעון. בניגוד למה שאומר אסי, אני מתחייב פה, עם כל הכבוד, אם העמותות יחרגו ממה שנתנו 

י ארמונד אמר בוא נתקצב אותם בתקציב ראשוני שיהיה ריאלי כד להם, שייקחו מכיסם הפרטי.

שנקים ונעמיד את המטרות שלנו. עד היום לא תקצבנו בתקציב ריאלי, כל הזמן היינו הולכים 

ונותנים מעט ועושים טובה והעמותה לא הייתה מנוהלת כמו שצריך. סוף סוף יש בקרה תקציבית 

קמה רשות ספורט עירונית, יש בקרה תקציבית, יש בעל בית שהוא מנכ"ל מקצועי ושנים, ה 8אחרי 

המיליון שמושקע במיתוג לא עזר כמו שהפועל באר שבע  ,טין שעושה את כל הדברים האלהלחלו

מיתגה את העיר באר שבע. זה נכון שהתקציב שאנחנו הולכים להשקיע שם לא מהשוטף אלא 

מיליון שקל להקמת מרכז צעירים, מרכז חדשנות, מרכז הסייבר, מרכז  25מתב"רים אבל להשקיע 

. כל בית ספר וה פה בדימונה עם תיאום של שר הביטחון שהתחייב להקמתהרובוטיקה הארצי יהי

ימשיך לעשות את הדברים האלה. אז נכון, זה בא מהתקציב השוטף, אבל במועצת העיר הזאת אתה 

 מיליון שקל של תב"רים שאנחנו הולכים להשקיע. 45תראה 

 ?3.8שנה הבאה זה אבל באמת אני שואל, זה מיליון שקל בשנה, אז ה יהודה בצלאל:מר 

ליון שקל כאשר זה לא היה ימ 2.5-בקדנציה הקודמת עשינו עדכון תקציב גם ב ארמונד לנקרי:מר 

מיליון שקל. עכשיו, זה בסדר. תמיד במסגרת התקציב יידעו שיש את העדכון תקציב  4.5, זה היה 3.5

 תקציב.ואז בתקציב עצמו, מראש יודעים שכשנותנים את הסכום הזה, יהיה עדכון 

 ה.קומאתה אומר השיטה ע:יהודה בצלאל מר 

 כל שנה זה היה ככה, זה לא משהו שהמצאנו. ארמונד לנקרי:מר 

 אבל המנהל שלהם, הוא יקבל תקציב שנה הבאה, הוא יחרוג עוד פעם?  יהודה בצלאל:מר 

מיליון שקל  3.5לא, אבל אני חייב לציין משהו. יכול להיות ששנה הבאה תראה  ארמונד לנקרי:מר 

 עדכון נוסף.מיליון. אבל מה שתרצה זה לכל השנה. אני מבטיח לך אף אחד לא יבקש  2.5ולא 
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יהודה, אני אומר את זה ואני מתחייב פה למה שאמר ממלא מקום ראש העיר וגם  בני ביטון:מר 

מחזיק תיק הספורט שהוא בעייתי לחיוב. זה מה שיש לנו ואני שכנעתי ואני חושב שמה שאתה אומר 

הגזברית אמרה. זה לא חס וחלילה שהוצאנו את זה מהחינוך, או מהרווחה או מהצעירים. זה כסף 

 ושהבאנו וצברנו. יתרה שהייתה לנו 

 ?1מס 2021מר בני ביטון : מי בעד אישור עדכון תקציב 

 פה אחד, תודה –בעד 

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 
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 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר
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