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 "ג/טבת/תשע"אכ          

          30/12/2010 

 

 

 

 פ  ר  ט  י  כ  ל    

 

 

 . 29/12/2010שלא מן המניין מיום רביעי  27ישיבת מועצת העיר מיוחדת מס' 

 

 ראש העיר -  מר מאיר כהן משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - מר אלי ברונשטיין  

 סגנית ראש העיר -  גב' מרינט וקנין  

 סגן ראש העיר - מסלםמר יהושע א  

 חברת מועצת העיר -  גב' מירי זגורי  

 חבר מועצת העיר - מר מוסאי אבנר  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר - מר אברם באשטקאר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

  חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ                     

 חבר מועצת העיר -  מר בני ביטון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון   

 

 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין נוכחים:

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 יועץ משפטי - טובים-חם בןעו"ד מנ  

 מנהל אגף הכנסות -  מר ז'אקי אסרף  

 מבקר העירייה -  מר יוסי לוי  

 הנהלת חשבונות - גב' איריס מלמד  

 

 סדר היום:

 

 ₪.מיליון  181,850,000ע"ס  2011הצעת תקציב לעיריית דימונה לשנת  .1

 

 2011לשנת  מתכבד להביא בפניכם את תקציב עיריית דימונה מר מאיר כהן: 

 חקת אתו.מזה כעשור המדינה ש₪ מיליון  181,850,000ע"ס    

 3,4ע"ס היו  סה"כ מענקי האיזון 2003האיזון ומשנת מענקי     

 ₪.מיליארד     
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 ,₪  דמיליאר 2,4מענקי האיזון עמדו על סך  2010בשנת    

 לא זו בלבד שמגדילים את המשימות המוטלות על השלטון המקומי   

 מקור  וכאשר משימות אלו הן עתירות הוצאות. כאשר ישנ   

 להכנסה נוספת לעירייה השלטון המרכזי מלאים את משק המים   

 כנגזר מכך לא רק שמחירי ,מהרשויות ומעביר אותו לתאגידים   

 ברמת מחירים בלתי סבירה ים ולרשותהמים עולים לתושב

 זו הסיבה שמעלגרעון בגלל חוסר הכנסה ברשויות. התוצאה היא 

. תבארנונה לכיסוי הגירעונו החריג הרשויות מבקשות העלא 100

הידוע לכם גם השנה לא הסכמתי להעלות את צו הארנונה  כפי

 מעליית המדד. 50% –למינימום הנדרש בחוק שהוא כ  מעבר

 הכניס את ידי לכיסם של האזרחים שנאלצים לספוגאיני מוכן ל   

 רכזי.השלטון המ חמותגאת כל    

 

 

  2011 –מבקש הסבר על העלייה הצפויה מהכנסות הארנונה ב  מר אלי סיגרון: 

 .2011מיליון  65 –ל  2010 –מיליון ב  53 –מ    

 

 צה"ל יאנו נקבל הכנסה נוספת בגין בסיסשההסבר הוא  מר שמעון מזוז: 

 ₪, מיליון  6,5-ה של כובסיס חיל הים בגוב "כמוס"דים" "     

 מיליון בגין שנה 2,5 –מיליון בגין חובות עבר ו  4 מהם    

 שוטפת.    

 

 וברצוני להודות לחבר מועצת העיר מר בני ביטון על פעילות מר מאיר כהן: 

 לתקציב בינוי.₪  300,000להבאת תקציב בגובה של    

 

כל שנה יש קיזוז במענקי משרד הפנים איך אפשר לבנות על כך מר אלי סיגרון: 

 תקציב.   

 

 משרד הפנים בשנים האחרונות מודיע על מענק איזון  מר שמעון מזוז: 

ולרוב במשך השנה משלים במענקים חד פעמים, ימינימאל    

מענק חד פעמי ובנוסף נקבל₪ מיליון  2,607השנה קבלנו     

 ₪ מיליון  30 –ון. בתקציב השנה תקצבנו כ יעוד כמיל    

 2010 –שהתקבלו ב ₪ מיליון  34 –מענקי איזון לעומת כ     

 המאבקים שראש העיר מוביל מטעם שואנו תקווה     

השלטון המקומי יניבו פירות ונוכל לקבל מענק גדול יותר    

 ולצמצם את ההלוואות.    

 

 ₪.מיליון  15,5מבקש הסבר לגבי המלווה למחזור ע"ס   מר אלי סיגרון: 
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 את אישור בגינו מלי שאנו מבקשים זהו הסכום המקסי מר שמעון מזוז: 

 מלווה זה בא לשם איזון התקציב ולמעשה הוא .המועצה    

 בגובה ההחזר השנתי.    

 

 ים את הסכום הנ"ל?האם תמיד נהיה חייב  מר אלי סיגרון: 

 

 הינן היות והריביות בשנים האחרונות על ההלוואות  מר שמעון מזוז: 

אלי של ההלוואה אינוירבגובה המדד בלבד כך שהסכום ה    

 גדל.    

 

 לשכות?החזר הוצאות ב פשר סעיף מה  מר אלי סיגרון: 

 

 החזר הוצאות קיים בכל תקציב השכר וזה בגין החזקות מר שמעון מזוז: 

 הרכב של העובדים והמונח החזר הוצאות נקבע על ידי    

 משרד הפנים.    

 

בודה קשה ביותר לדעתי ניתן לייעלעובדי הניקיון בעיר מבצעים ע מר אלי סיגרון: 

 את העבודה על ידי הצמדת טרקטורון עם שואב שיקל על עבודת   

 העובדים.   

 

בהתאם לתקציב אנו 1982יש לנו לצערנו משאיות אשפה משנת  מר מאיר כהן: 

 התחלנו להחליף ציוד כגון משאית הייבר.   

 

 וני יש לבחון מכירתלגבי אחזקה ותיקוני צי הרכב העיר  מר אלי סיגרון: 

 רכבים ישנים ורכישת חדשים כמו כן יש לערוך מכרז בין    

 ם ולקבל את המחיר הזול ביותר.יהמוסכ    

 

 הכנו תוכנית  ,אנו ביצענו בדיקה ובחינה של צרכי האגף מר יהושע אמסלם: 

 עבודה מול תקציב והתחלנו לרכוש ציוד מתאים כגון:    

 יש בכוונתנו להוסיף ציוד עזר בובקט, משאית הייבר .    

 .2011בשנת     

 

 ר?סעיף פיקוח תברואתי במה מדוב  מר אלי סיגרון: 

 

 העובדים.עלות מדובר בסעיף השייך לרישוי עסקים  מר שמעון מזוז: 

 

 סעיף תקציב העסקת בנות שירות לאומי.  מר אלי סיגרון: 

 

 ות למוקד הביטחון.כיימועסקות שהשירות הלאומי הבנות  מר שמעון מזוז: 
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עבור הוצאות דלק למכונית₪  3,000מופיע בתקציב סעיף של  מר אלי סיגרון: 

     ביטחון.   

 

 נראה לא סביר העניין יבדק. מר שמעון מזוז: 

 

 אות הסיור בישוב.צהו וכיצד על  מר אלי סיגרון: 

 

 ו בהתחלה הסיור בוצע על ידי חברה חיצונית ולא הי מר שמעון מזוז: 

 הוצאות בסעיף שכר ועם הפעלת יחידת הסער על ידי    

 הקפ"ד התחלנו לשלם שכר ומכאן ההפרש.    

 

 הג"א? בתקציב₪  460,000העמסת   מר אלי סיגרון: 

 

 עבודות שמבוצעות עבור אחזקה ושיפוץ שלבמדובר  מר שמעון מזוז: 

 מקלטים על ידי עובדי אגף שפ"ע.    

 

 ?יש סעיף נפרד עבור רווחת עוליםמדוע   מר אלי סיגרון: 

 

 הקביעה של הפרדת הסעיפים הינה של המשרדים השונים מר שמעון מזוז: 

 ללא שליטה שלנו.    

 

 .1995הגדרת עולה היא לגבי מי שעלה לארץ אחרי שנת  מר אלי ברונשטיין: 

 

 ע"ס 2011מי בעד אישור הצעת תקציב לעיריית דימונה לשנת  מר מאיר כהן: 

   181,850,000 .₪ 

 

 פה אחד. –בעד  

 

 ע"ס 2011תקציב עיריית דימונה לשנת  - 126החלטה מס'  

 מאושר.₪ מיליון  181,850,000    

 

 

 

 

 

________________     _________________ 

 שוקי קליין       מאיר כהן

 מזכיר  –ר. מנהל כללי        ראש העיר


