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 78מס'  מיוחדתפרוטוקול ישיבת מליאה 

באולם  19:30, בשעה 27.12.2022, גתשפ" טבתבג' , שלישישהתקיימה ביום 
 המליאה.

 
 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:
 סגן רה"ע -  מר אריאל ללוש  
 סגן רה"ע -  צרויהמר יחיאל   
 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  
 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  
 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצה -  אלברט לוימר   
 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
   

 
 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר -  מר שוקי קליין משתתפים:

 היועמ"ש - מנחם בן טוביםעו"ד   

 גזברית -  גב' סימה כחלון  

 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  

 מנהל אגף בטחון -  מר מוטי כהן  

 מהנדס העיר -  מר גיא דוננפלד  

 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  

 מנהל אגף אסטרטגיה -  מר דביר שץ  

 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  

 מנהל אגף שפ"ע - מר משה גרינשטיין  

 מנהל אגף תרבות -  מר מאיר חזן  

 מנהל אגף צעירים -  מר עדיאל אלגי  

 מנהלת אגף מנמ"ר -  גב' מרים כהן  

 מנהלת אגף קיימות וסביבה -  גב' שולי אילוז  

 משאבי אנוש מנהלת -  גב' מרים גביזון

 דובר ויח"צ רה"ע -  מר עמוס שריג

 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון

 מנהלת מח' מכרים וועדות -  גב' יפה עזריה

 מנהל המדיה -  מר נועם נגאוקר
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 סדר היום:
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 מיליון ש"ח 360.5על סך  2022עדכון תקציב [   1] 

 .21:00בשעה  27.12.2022 -ב 78הנכם מוזמנים לישיבת מועצת העיר מספר  בני ביטון :מר 

 ₪.מיליון  360.5על סך  2022הנושא, עדכון תקציב 

₪  מיליון  5 -מצד אחד אנו יורדים מדי שנה ב .לעיר דימונהתקציבית מאתגרות  הן שנים 2023-ו 2022 שנות

של העיר . ומצד שני ההוצאות גדולות לאור ההתרחבות והגדילה 2024בקרן צמצום פערים עד לשנת  

באר שבע, נתניה  הן עיר עוליםמי שנפגע הכי הרבה מתקנת  ,להזכירכם. ₪והשירותים שהעיריה נותנת

מיליון שקל הפגיעה בדימונה,  300רמת הנגב. הנגב ספג מכה. גבול בית קמה עד אילת ספג מכה של ודימונה 

אני חייב  .2023-מיליון שקל. זה המון כסף. ידעתי שהירידה הדרסטית תהיה ב 27-במצטבר, מסתכמת ב

בחצי רבעון אותו . אשון היא אמרה לי שאנחנו בגירעוןת דימונה. בדו״ח הרבעוני הרלשבח את גזברית עיריי

שצפוי גרעון  ,הדבר. ברבעון האחרון שלנו לפני סוף השנה היא הרימה דגל אדום ואמרה שאי אפשר להמשיך

ת עיריי נפגע בעובדי. אני אמרתי שלא בפעילות ובכל מה שיידרשאנחנו צריכים לקצץ ₪ מליון  19של כ

 פגישהלסימה, לשמעון חיון ולי כסף. אחרי ראש השנה הייתה  ונעשה מאמץ להביאפעילות שלנו. בדימונה ו

תשעה מיליון  ניהלנו משא ומתן, בסופו של דבר סוכם שנקבלמשרד הפנים. ועם כל צמרת האוצר לא פשוטה 

מיליון שקל.  27 -ובר במד. 2024-מסמך לאנחנו אמורים לקבל גם ו 2023, 2022בכל אחת מהשנים  שקלים

יש לנו דבר נוסף, סימה אמרה שזה לא מכסה את הגירעון. אני התחייבתי שאנחנו נגמור עם אפס גירעון. 

 5 , וסיכמתי עימם שיעבירומיליון שקלים 26הסולארי שעומד על  הסכם עם החברה שמקימה את השדה

צופים כי . אנחנו קרנות כספיות של הרשותמ מיליון 4.5עוד בנוסף הצלחנו להביא , ארנונה מיליון שקלים

 שיושבים סביב השולחן. . אני חושב שזה הישג אדיר לכולנובאיזון 2022נסיים את שנת 

 

 ₪?מיליון  360.5על סך  2022עדכון תקציב  מי בעד  מר בני ביטון:

 פה אחד.  בעד

 
 

 בברכה,
 
 
 

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר

 

403החלטה מס'   
₪.מיליון  360.5על סך  2022מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב   

 אושר פה אחד


