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' בתמוז יב חמישי ביום שהתקיימה  19 'מס המניין מיוחדת  שלא מן מועצה ישיבת פרטיכל
 .דימונה עיריית המליאה באולם ,  1.0.0/90תשע"ז, 

 

 העיר ראש -  ביטון בני מר :משתתפים
 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  
 העיר ראש סגן -  ללוש אריאל מר  
 העיר ראש סגן -  צרויה יחיאל מר  
 העיר מועצת חבר -  טלקר עופר מר  
 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  
 העיר מועצת חבר -  חמו ניסים מר  
 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  
 חבר מועצת העיר  - מר יהודה בצלאל  
 חבר מועצת העיר -  סיגרוןמר אלי   
 חבר מועצת העיר  -  מר ארמון לנקרי  
 העיר מועצת חברת -  וקנין מרינט' גב  
 העיר מועצת חבר - אוטמזגין יוסי מר  
 העיר מועצת חבר -  אדרי קי'ג מר  
 חברת מועצת העיר  -  גב' מעיין לוי  
   

 העיר מזכיר – כללי מנהל .ר -  קליין שוקי מר  :נוכחים
 משפטי יועץ - טובים-בן מנחם ד"עו  
 גזבר  –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז   
 סגן גזבר -  מר דוד לוי  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף הרווחה - מר אדו מאנקיטה  
 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וירצקי  
 הכנסות/ גבייה אגף מנהל -  אלפסי משה מר  
 מנהלת מכרזים וועדות העירייה -  יפה עזריהגב'   

 :סדר היום

 

 ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת בגובה  – 0/92היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת  .9
 .0.92%של 

 

 
 



 
 
 

הארנונה על ידי משרד הפנים. אנחנו מבינים  העלאתנושא ב מר ג'קי אדרי:
הארנונה.  מעלה את משרד הפניםו טייס אוטומטיל שזה נכנס 

אדוני רה"ע, יש אפשרות לפנות למשרד הפנים ולבקש לא 
חלופות שניתן  להיכנס לטייס אוטומטי בעיריית דימונה.  ישנם

 לבקש במקום העלאה אוטומטית של הארנונה.
 

אין דרכים חלופיות. החלטת הכנסת מחייבת. יש לנו כמה גזרות  מר בני ביטון:
השמירה, נושא עיר עולים בפתח לדוגמא: כוונה לבטל את אגרת 

 שעדיין לא סגור ועלול לפגוע קשות בתקציב.
 
 

 –המצ"ב  0/92עיריית דימונה לשנת מי בעד היטל ארנונה  מר בני ביטון:
 ?0.92%ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת בגובה של 

 
 1 –בעד 
 1 –נגד 

 
 –המצ"ב  8312מאשרים היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת  013החלטה מס' 

 8112%1אוטומטי של הכנסת בגובה של  ההיטל כולל עדכון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________    ____________________ 
 שוקי קליין       בני ביטון

  מזכיר העיר –ר. מנהל כללי        ראש העיר
 
 

 

 


