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  .01/10/0/12שהתקיימה ביום חמישי, כ"ט בכסלו תשע"ז, ,20פרטיכל ישיבת מועצה מיוחדת מס' 

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר -  גב' אילנה אזולאי  

 ראש העירסגן  -  מר אריאל ללוש  

 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר יהודה בצלאל  

 חבר מועצת העיר -  מר ז'קי אדרי  

 חבר מועצת העיר  -  רימר ארמון לנק  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי אוטמזגין  

 

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

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 סגן גזבר -  מר דוד לוי  

 מנהל אגף שפ"ע -  וירצקי מר חיים  

 מהנדס העיר - מר דניאל גולדברג

 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מאנקיטה  

 ס. קב"ט -  מר מוטי כהן  

 מנהלת חשבונות ראשית -  גב ' נאווה ביטון  

 מנהלת מח' הנהלת חשבונות -  גב' איריס מלמד  

 רכזת ועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 סדר היום:

 ₪.מיליון  /020,304,22על סך:  0/10עיריית דימונה לשנת הצעת תקציב  .1

 

 



 
2 

 

 

 

 

 העומד על סך 0/10אני מתכבד להגיש לכם הצעת תקציב לשנת  מר בני ביטון:

 .0/12מעל ביצוע תקציב ₪ מיליון  /1 –כ  ₪.מיליון  /020,304,22  

 כידוע עליית ההכנסה בסעיף הארנונה בשנתיים האחרונות נובעת בעיקר  

 ₪ מיליון  03 –מהגדלת השומה לקמ"ג וסיפוח בסיס נבטים שהניבו כ   

 התקבלו במלואם מפני שהוגדרנו  הללותוספת לבסיס התקציב. הסכומים   

 כפי  %/4מהשומה ולא  %//1כעיר עולים המקנה לנו אפשרות לגבות   

 שגובות רשויות אחרות שאינן מוגדרות כך, בעקבות בג"ץ שהגישה עיריית   

 תניה על כך שאינה מוגדרת עיר עולים ולאמירת בג"ץ שלמושג הנ"ל אבד נ  

 ₪ .מיליון  03 –הכלח היינו עלולים להפסיד את מלוא התוספת ע"ס ה   

 מאבק עיקש שניהלתי עם יו"ר מרכז השלטון המקומי מר חיים ביבס שאני  

 גנו ורצון טוב של שר הפנים הרב אריה דרעי הצלחנו לבטל אתסמשמש כ  

את  רוע הגזרה ואולי להפיק איזו שהיא תוספת קטנה בשנים הקרובות.

השנה  נסיים ב"ה באיזון וללא נטילת הלוואות חדשות כך שגם 0/12שנת 

 0/12נוכל לקבל פרס ניהול כספי כפי שקבלנו עבור שנת הכספים 

מעבר פרויקטים.  0יצאו לפועל  0/10בשנת  לראשונה מזה שנים רבות.

יצור חשמל במסגרת "מונה נטו" כך שעיריית דימונה תגיע לתאורת לדים ו

כידוע לכם כמחצית מהעיר מושקית במים  לכמעט עצמאות אנרגטית.

מושבים ואנו נערכים להוציא מכרז לחלק המזרחי של העיר כך שגם 

 פרויקטים 4אלה שפירים להשקיה.  בתחום הזה כמעט ולא נזדקק למים

כספי משמעותי שיופנה לרווחת  שבנוסף להיותם ירוקים יביאו לחסכון

השנה הסתיימו בנוסף לשאר העבודות הרבות המבוצעות  תושבי העיר.

מחוללי שינוי, קאנטרי קלאב ואגם מלאכותי מן  פרויקטים 0ברחבי העיר 

 היפים בארץ.

 

 ייברהינו הקמת "המרכז האקדמי ללימודי הס 0/10הדגל לשנת  פרויקט  

 בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב" שיחל לקלוט סטודנטים כבר  

 לבניית הקמפוס החדש בגבבבית ספר אפלמן וזאת עד  0/10בר בספטמ  

שיבואו ₪ מיליון  //1 –בעלות שתעלה מעבר ל  , 'מיראזואי פהמרכז הר

וכאן המקום לציין לשבח את מערכת החינוך שהגיעה השנה  .תורם מידי

הצלחה מכלל  00%ההישגים של העיר הן בהצלחה בבגרויות ) לפסגת 

יחידות פיסיקה  2 –נבחנו ב  %/0 –הניגשים(וכן מאיכות התעודה כ 

מתמטיקה ואנגלית, גם במבחני המיצב חל שיפור עצום וכאן המקום להגיד 

תודה ענקית למר משה נחום וכן למר ג'קי אסרף שמסיימים את תפקידם 

ית לשניהם על עבודתם המקצועית ונאמנותם בימים אלה. תודה ענק

 למערכת ללא גבול.
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 יחידות דיור מתוכן ///,12 –בדימונה קיימות תכניות מאושרות לבניית כ   

 יחידות שחלקן כבר מאוכלסות ובעקבות זאת אנו  ///,4 –כבר שווקו כ   

 לנו בשניםעומדים לחתום עם משרד השיכון והאוצר על הסכמי גג שיניבו   

 ליחידות דיור.₪ ף לא //1 –כ  .₪הקרובות סכומים העולים על מיליארד   

 כספים אלו מיועדים לבניית מוסדות ציבור מכל המגוון הניתן להעלות על   

 הדעת כגון גני ילדים, בתי ספר, פארקים , מועדונים, מתנ"סים , אולמות   

 חדש" נוכל להשקיע כספיםספורט וכו', ובנוסף בסעיף הנקרא " ישן מול   

הינו רק חלק  שנאמרכל מה  בשכונות וותיקות לשיפור חזיתות ותשתיות.

קצרה מלהכיל וכדי לא להלאות אתכם  מהנעשה בעיר וזאת מפני שהיריעה

לממלאת מקום ראש  בסיכום ברצוני להודות לכל חברי המועצה בפרטים.

צרויה ולכל מנהלי אילנה אזולאי, לסגנים אריאל ללוש ויחיאל  העיר 

 והעובדים המסורים בעיריית דימונה ושלוחותיה. האגפים

 

 

כפי שאושרה בוועדת ₪  ///,020,303עומדת ע"ס  0/10הצעת תקציב  מר שמעון מזוז:

 0/10להצעת תקציב  0/12הכספים. השינויים העקרים בין עדכון תקציב 

הרווחה  יבמתקצ₪ מיליון  3 -המורכב מכ₪ , מיליון  /1 -עומד ע"ס כ

פנסיה  -גידול ההוצאות₪ מיליון  1שרובו מגיע ממשרד הרווחה. בנוסף 

דול בהוצאות שכר חינוך )מעבר סייעות יג₪ מיליון  1תקציבית. ועוד 

גידול בפירעון מלוות בגין הלוואה חדשה ₪ מיליון  0מהקפ"ד לעירייה(. 

פיזור על פני לות כלליות במפעו₪ מיליון  0 -לתאורת לדים סולריים. ועוד כ

 התקציב.

 

 יש למשהו הערות  או הארות?  מר בני ביטון:

 

 

 

 

 על סך: 0/10מי בעד אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת   מר בני ביטון:

 ₪?מיליון  /020,304,22  

 

 /1 –בעד 

 4 –נגד 

 

 על סך: 0207מאשרים הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת  072החלטה מס' 

 ₪.מיליון  050,374,252   

 

__________________     ____________________ 

 שוקי קליין       בני ביטון

 מזכיר העיר-ר. מנהל כללי       ראש העיר


