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שהתקיימה ביום ראשון א' בטבת  22מס' מיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 

 , באולם המליאה. 18.00, בשעה 29.12.2019תש"פ,
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 העירמ"מ ראש  -  מר ארמונד לנקרי  
 סגן ראש העיר -  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 אלברט לוי  
 חבר מועצת העיר  -  מר אסי איפרגן  
 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצת העיר -  מר ניסים פרץ  
 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 
 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  
 יועץ משפטי של העירייה - טובים– עו"ד מנחם בן  
 מבקרת העירייה -  גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שאול סרוסי  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 מנהל אגף הרווחה -  מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף תרבות -  מר מאיר חזן  
 מנהל אגף תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 מהנדס העיר -  מר רפי בן דוד                 
 מנהל אגף מיחשוב -  גב' מרים כהן  
 מנהל יח"צ  -  מר עמוס שריג  
 עוזר ראש העיר -  שמעון חיוןמר   
 מנהלת הנה"ח -  גב' איריס מלמד  
 רכזת הועדות ומנהל מח' מכרזים -  גב' יפה עזריה  

 
 סדר היום:

 
 וייתן דברי תורה לכבוד חג החנוכה . חנוכייהכב' הרב נתנאל ידליק  מר בני ביטון:

 

 ₪. 317,751.000ע"ס :  2019עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  .1
 

התקציב ₪ , אלפי  317,751לסך של  2019מובאת בזאת הצעה לעדכון תקציב  גב' סימה כחלון:
ואנו מבקשים לעדכן התקציב. ₪. אלפי  321,950 -הסתכם ל 2019המקורי לשנת 

 בין התקציב המעודכן למקורי: עיקר השינויים 

 האומדן היה גבוה מהביצוע בפועל. -ירידה בהנחות ארנונה .1

 בעקבות האטה בבנייה בעיר. -בנייהירידה באגרות  .2

בעיקר אומדן מספר משתתפי התכנית בפרויקט  -ירידה בעצמיות חינוך .3
 יוח"א ששונה מהשתתפות בפועל.

 גידול בתקבולים ממשרד החינוך לאור גידול בפעילות פרויקטים חדשים. .4

 קיטון בפעילות הרווחה בהתאם להשמות שבוצעו בפועל. .5

 צפי מעודכן של משרד הפנים.בהתאם ל -קיטון במענק כללי .6

 וגידול במערך תמריץ דיור בהתאם לסכום שהתקבל בפועל. .7



 
 

 
 
 
 
 
 

 ?או הערות  הארותיש שאלות,   מר בני ביטון:
 

 ₪? 317.751.000ע"ס:  2019מי בעד עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת   מר בני ביטון:
 

 פה אחד  –בעד 
 

 ע"ס:  2019מאשרים עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת   – 140החלטה מס' 
                            317.751.000 .₪ 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________                                  __________________ 

 שוקי קליין                                             בני ביטון
 מזכיר העיר ר. מנהל כללי                     ראש העיר


