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 42מן המניין מס'  שלא פרוטוקול מליאה

  אולם המליאה / 19:30בשעה  29/12/2020תשפ"א,  שלישי י"ד בטבתיום מ

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:
 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרויה   

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ
 חבר מועצה  -  מר ניסים חמו  
 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  
 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
 חבר מועצה -              אלברט לוי מר  
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 פתיחה [1]

. הנכם מוזמנים לישיבת 2021לשנת חברים, אנחנו פותחים את ישיבת תקציב  :-מר בני ביטון 

בשעה  29/12/2020תשפ"א,  שלישי י"ד בטבתיום , שתתקיים ב42מועצת העיר שלא מן המניין מס' 

 במליאת מועצת העיר. , 19:30

. הגבוה ביותר שידעה העיר ,סכום עצום 330,860,000  הינו 2021הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 

 163,000,00 ם שלובסככשנכנסתי לפני שבע שנים להיות ראש עיריית דימונה, קיבלתי את התקציב 

רשויות ה 257 הזו , בקרבדימונה בולטת מאוד בקפיצה  ,100%מדובר בקפיצה של מעל  .ש"ח

וותה כזו קפיצת מדרגה בתקציב. אני אגיד כמה מילים על שח , לא מכיר עוד רשות בישראל

שכבר  2021תקציר על תקציב תן יהתקציב, לאחר מכן ידבר יו"ר ועדת הכספים ולבסוף הגזברית שת

, היה 2021תקציב . היה קשה מאוד לאזן את הכספים ובהנהלה ונידון במשך שעות תבוועדהוצג 

ישבנו כל צוות הכספים וקיבלנו קודם כל החלטה אסטרטגית אחת , ₪מיליון  15גירעון של כמעט 

 . פנו לארמונד מספר ראשי רשויותהכי קלזה אנחנו לא מקצצים, לא בכוח אדם ולא בכסף. אמנם  -

כל הקיצוצים האלו  ושיתפו אותו שהם מורידים שעות נוספות, מורידים כוננויות ועוד דברים כאלה.

ומסתכמים בכסף קטן, אבל כמו שארמונד לימד אותי זהו כסף גדול לעובד.  הם בטלים בשישים

אנחנו נלחמים על כל אגורה ועל כל שקל לכל עובד ויש לזה משמעות אדירה. ב"ה בירך אותנו 

בעבר הקב"ה את כולנו שאנחנו לא פוגעים בעובדים מבחינה כספית, אלא רק מתגמלים אותם. 

 נפלנו בנושא הזה אבל זו הייתה תקופה שונה, לא היו משאבים ונפתחו לנו כל מיני מחויבויות שצריך

. עשינו תהיה פגיעה בעובדים, אחד מהערכים העליונים שמובילים אותי הוא שלא לשלם אותם

צעד חשוב מאוד, היום אני כל כך  ,אותו ארמונד לנקרי ושמעון שטרית  ושהוביל הסכם עם הקפ"ד

בעירייה ישנו שיתוף וגם .אבי עובדיה  עובדי הקפדיו"ר ועד הכל בשיתוף פעולה עם  על כך. מרוצה

, תודה , ונשלח לה גם רפואה שלמההיו"רנעים טלי בן  ועד העובדים בראשותה של פעולה טוב עם 

 ,לנקרי לארמונד   –למי שהוציא את זה לפועל  תודה רבה, והשותפ השהייתולמיכל  , וגםהרבה ל

חברי מועצת העיר, שוקי, הגזבר, שמעון מזוז וגם מנחם בן טובים, שקידמנו את הנושא הזה וחתמנו 

, גרעוני בהתחלההיה  2021תקציב  , כאמור על הסכם היסטורי ונתנו לעובדים את מה שמגיע להם.

, אבל סמכתי על ממשלת נצליח לאזן התקציבאיך  אני אשתף אתכם שהייתי בלחץ אדיר ולא ידעתי

אבל  . ישראל ואנחנו הצלחנו לאזן את התקציב ואפילו להביא עוד משאבים ועוד כספים לעירייה

פשוטה. חלק מהתקציבים שהבאנו נקבל בפועל רק בספטמבר לא תהיה שנה  2021בכל זאת שנת 

 .פחות 30%, 12כי כנראה שרק אז יאושר תקציב המדינה. כרגע אנחנו עובדים אחד חלקי  ,, 2021

אנחנו צריכים להילחם בוועדת התמיכות כל הזמן בממשלה ובוועדת בשל היעדר תקציב מדינה ,

 הכספים כדי שיאשרו לנו תקציבים. 

 צליחכך גם נהצלחה ,והצלחנו לסיימה ב  2020כמו שהיינו אחראים כולנו יחד בשותפות בתקציב 

 זה מה שהציבור רוצה, ,תקציב אגף שפ"ע בצורה משמעותית מאוד  הגדלנו את 2021בשנת   .2021ב

לכם, למובילי אגף שפ"ע, האגף הזה היה מקום להגיד ההציבור רוצה גינון, ניקיון ואיכות חיים, וזה 

תחזוקת את אני אומר את זה בצורה גלויה. היום לראות בעבר עקב אכילס של עיריית דימונה, 

דימונה זה מרשים. הנושא השני, זה מתנ"ס דימונה. נפתח מתנ"ס חדש, הבנו שבכדי לפתוח יש 

תודה. בנוסף , למרות ולנועם  ,. זה המקום להגיד לך, אלברטצורך בהעברת תקציבים לא מבוטלים

מוטי כהן  , ןארגו-רהגף הביטחון, הולך לעבור אהתרבות.  פגענו בתקציבלא התקופה המאתגרת 

אבל טובה עשו עבודה גם עד כה תפיסה שונה וחדשה באגף,  מוביל המנהל החדש של  אגף הביטחון
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זוהי השנה הראשונה שהאגף קיבל תקציב לתכנון עתידי. וחידוש. אגף ההנדסה,  בריענוןאני מאמין 

 שנוספועל השינוי המהפכני בתחבורה בדימונה  זה המקום להגיד לך אריאל, יו"ר ועדת התעבורה

! אמנם טרם פרסמנו ,נעלה  פוסט מסודר  חמישה קווים נוספים בדימונה, זו מהפכה אמיתית

גם  כי נושא הספורט הוא חלק מחזון העיר., משמעותיתישנה עלייה  -מחלקת הספורט גם ב. בנושא

ישנו פיתוח אדיר וכדי לפתח עליה. אין אגף ללא עליה. תבינו, עם כל הקיצוצים,  צפויהבאגף החינוך 

זה המקצוע שלי, להביא  צריך גם לתחזק וזה עולה המון כסף. העלייה לא תיעצר. אנחנו נמשיך.

כספים ואין בעיה של כסף במדינת ישראל. הכי קל להוריד את רמת השירותים, אנחנו לא נעשה את 

לסכם, יש פה צוות של מנהלים אגפים מצוין, צוות של חברי מועצת העיר וכמובן זה. אני רוצה 

להגיד לכל אגף הגזברות וליו"ר ועדת הכספים תודה רבה על ההשקעה שלכם, זה חשוב מאוד, 

 סימה, בבקשה. בשמנו ובשם כל חברי מועצת העיר, ישר כוח.

 2021 לשנת [ אישור תקציב עיריית דימונה2]

מצבת כוח אדם , 2021תקציב  :אנחנו צריכים לאשר שלושה נושאים בישיבה זו :כחלוןגב' סימה 

צפוי  2021תקציב . . אציג את הדברים העיקריים2021הקרן לעבודות פיתוח לשנת ואת  2021לשנת 

, בשש שנים, עלייה 2015משנת בתקציב גרף שמראה את העלייה  להלן₪,  330,860,000לעמוד על 

 . תקציב החינוך, בהחלט לא ברור מאליובשנה 16%מיליון שקל, זה קצב של כמעט  100של כמעט 

 85,000,000עד סיום היסודי הוא  תקציב החינוך המיועד לגילאי אפס התקציב, מסך  26%מהווה 

שנמצאים ₪  55,000,000-כיש עוד  שמובא לאישור היום .קציב העירייה זה שכלול בתהוא ו₪, 

 140,000,000כלומר סה"כ תקציב החינוך בדימונה הוא מעל ילה של התיכונים. הרשת המפע אבדרכ

בסך  מתקציב החינוך 30%-, העיריה משתתפת בכגם בתקציב הזה ישנה עלייה לאורך כל השנים₪. 

ישנה עלייה בשנים האחרונות, עומד על  בו אשר גם . תקציב הרווחה, ש"ח 24,803,000של 

 18,200,000בסך , 30%-השתתפות העירייה היא של כ מתקציב העירייה. 19%ומהווה  ₪ 60,744,000

 .₪ 

מסך התקציב  37%-כ ₪ 123,362,000כולל קפ"ד ופנסיה תקציבית יעמוד על כ שכר עיריית דימונה 

, זהו נתון שהולך כלומר כרבע מהשכר זוהי פנסיה תקציבית₪,  28,000,000השכר מתוך  הכולל.

 שכר עבודההם ₪  ₪23,018,000,  הוצאות השכרמתוך  .וימשיך לעלות בשנים הקרובות ועולה

 מיקור חוץ שלורווחה. ירדנו לאורך השנים האחרונות לאור  מינהלהסייעות,  בעיקרבקפ"ד שזו 

"ע כחלק מפעולות התייעלות של העיר. המטרות אגף שפב והניקיוןאבטחת מוסדות חינוך 

היא תעסוקה איכותית. להביא  ומשמעותיתמטרה אחת מרכזית  ,2021נת לש המרכזיות של דימונה

, בני המקום לעבור לדימונהשמאפשרים שכר גבוה. למשפחות שירצו  ומשרות עסקים דימונהל

וגם ירצו להישאר אחרי זה לגור ולעבוד בדימונה. אנחנו  כיום מלגותשירצו להישאר פה, שמקבלים 

כיום וזה מהווה מכשול בדרך עבודה  בדימונהיודעים היום שקשה מאוד לאקדמאיים למצוא 

החדש התעשייה  ה מאמץ בקידום תב"עות לאזור . לאור זה, העיר משקיעלעיר האוכלוסייבהבאת 

ראש זורי הוא נושא מאוד משמעותי ולשם ולגבעת הסייבר. תמיכה וקידום של מרכז חדשנות א

 עבודה. יש הרבה מאוד טכנולוגית חממה ,סטרטאפיסטיםמפעל מודל של המרכז יכיל מכוון.  העיר

במקביל אנחנו מדברים על מיתוג העיר, על שדרוג המרחב עיר לתעסוקה איכותית. ל להביא כדי

מאוד גדול כי אנחנו נמצאים בשנת  הציבורי, כל הנושאים האלו נמצאים בתוך התקציב. האתגר הוא

זה מחייב אותנו ה המורכבת הזו עוד לא הסתיימה. תקופקורונה, אמנם החיסונים פה, אבל ה

להתייחס אחרת, גם מבחינה תקציבית. מעבר לזה, אין תקציב מדינה, ולהערכתנו לפני ספטמבר 

בשביל וביל בשלטון המקומי שבני מ יש לא מעט מאבקיםלא יהיה. זה מחייב כל הזמן גמישות,  2021

אנחנו כל הזמן נזקקים  במקביל. 2020ב לא מעט תוצאות הניבו לקיים תקציב ופעילויות אשר
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תוספת . כדי לתת מענה לסוגיות שעולות מעת לעת לעשות כל מיני פעולות ייחודיות בשוטף

₪  1,000,000 בארנונה.₪  13,000,000-כהיא המובא לאישורכם  2021 ההכנסות שמופיעה בתקציב 

 10,000,000-זה בעצם הגידול ביחידות הדיור, ועוד כ₪  2,000,000זו העלאה של הטייס האוטומטי, 

להביא בסופו של דבר את הכסף הזה כי זה לא  חייביםזו תוספת מקמ"ג ומהסולאריים. אנחנו ₪ 

רק בשביל לבצע את הפעולות שבני דיבר עליהן, אלא גם בשביל לכסות על כספים שהיינו אמורים 

זו השנה. ₪  4,000,000 -בכ מהקרן לצמצום פעריםהמענק לדוגמא, יורד לנו לקבל מהמדינה וירדו. 

 2022להזכירכם גם בשנת שנה הבאה. ₪  27,000,000-כשקיבלנו השנה ל₪  31,000,000-כירידה מ

לעניין חלופה לכספים האלו.  אנחנו צריכים לייצר. 2025עד כל שנה וב₪, 5,000,000אנחנו נרד בעוד 

 . גידול בפנסיה התקציבית כפי שהראיתי קודם צפוי ההוצאות בתקציב המוצע

ום אנו משלמים את הפנסיה של שנה , כי 20 -הופסקה לפני כהפנסיה התקציבית  :-מר בני ביטון 

אם הפנסיה התקציבית . שנכללו בפנסיה התקציבית עד להפסקתה במגזר הציבורי עובדי העירייה

לא הייתה נעצרת, בעוד מספר שנים הרשויות היו פושטות רגל. שימו לב, יש לנו יותר פנסיונרים 

. אנחנו עירייה מאתנו והגדולות יותר תהוותיקויריות מאשר עובדים ותארו לעצמכם מה קורה בע

 יחסית בינונית בגודלה. 

 . מהתקציב 10%-כ משמעותיבהחלט נושא הפנסיה התקציבית הוא  :גב' סימה כחלון 

. גידול בעליות שכר ופעולות כפי שהציג ראש העירסדרי עדיפויות  באו לידי ביטוי 2021בתקציב 

 יתחילהוצאות הגינון והניקיון. הגדלנו את תקציבי התכנון ההנדסי. בשנה הזו  בגיןבתחום השפ"ע 

גום רובו מאי₪,  3,300,000הוא תאגיד הספורט סה"כ תקציב  ,שהוקםתאגיד הספורט לפעול 

הארגון -רה. בשנה הזו נשלים את הביצוע של מתנ"סהקפ"ד וה, עירייה ה שהיו בתקציביהכספים 

. הגדלנו את בהתאם להנחיות משרד הפנים שלו בין שכר למשאבי אנושבמשאבי האנוש, הפיצול 

אנחנו יורדים . לאור חשיבות הפעילות הקהילתית ופתיחת המתנ"ס בשכונת השחר תקציב המתנ"ס

, כל שנה אנחנו משלמים מיליון שקל 101-כשנים היה  4חוב לפני  כזכור,המימון, ו המילוותבהחזר 

העירייה  שלעומס החוב ₪,  12,270,000 החזר המלוות והמימון יעמוד על 2021בשנת  ₪,מיליון  15-כ

–עוד כמה נתונים כלכליים . העירייהשזה בהחלט מבטא חוסן ₪  54,000,000יהיה בסוף השנה 

אגף להודות , 91%סיימנו ב 2019, את 88-89%אחוזי הגבייה השוטפים של הארנונה נעים בין 

יש לנו  .גבייה  95% ונכוון ליעד של  בחיזוק מערכי הגבייה והאכיפהאנו נשקיע  2021בשנת  הגבייה,

אפשר עדיין  שחלק מהם צריך למחוקבסכומים גבוהים , למרות חובות תושבים ועסקים היום עדיין 

לגבות חלק מהכספים האלו. מבחינת תרבות אמצעי התשלום, עדיין  הרבה תושבים בוחרים לשלם 

 מיליון 40-כצורת התשלום הזו ככל שניתן. אנחנו נותנים טין את בקופה, המשימה שלנו היא להק

על משקי הבית , הם . אבל אם אנחנו מסתכלים בולמוסדותהנחות, לתושבים, לבסיסי צה"ל ₪ 

 14,000 -כיש . , כמובן מכוח החוק וגם מכוח החלטות וועדת ההנחותהנחות ₪ מיליון  13-כמקבלים 

אני חושבת שזה נתון שאנחנו מהם מקבלים איזו שהיא הנחה.  51%מעל כאשר משלמי ארנונה, 

מבחינת החוסן של העיר גם  .צריכים לעקוב אחריו. היינו רוצים לאורך הזמן שהנתון הזה ירד 

ת, אבל חשוב כל הזמן לזכור, ככל שאחוז גבוה יותר מהארנונה של העיר דיברנו על זה בפעם הקודמ

מהכנסות  45% .בדימונהרשות יותר חזקה נהיה ובסיסים אנחנו  , משרדי ממשלהמעסקיםגיע י

עומדת  . הצעת התקציבוזה נתון טוב שחשוב שיגדל הארנונה הן ממגורים, השאר ממקורות אחרים

 מהתקציב מגיע מהכנסות 47%מהתקציב מגיע ממשרדי ממשלה,  50%כאשר ₪  330,860,000 על

 33%שכר, שמהווים ₪  123,362,000 –בצד ההוצאות  מהארנונה שלנו, והשאר מ"עצמיות".

סה"כ והשאר אלו פעולות שאנחנו מבצעים.  4%שזה ₪   12,270,000מהפעילות, עומס מלוות הם 

שעודכן  2020שזוהי עלייה מתקציב שנת ₪   330,860,000 –זה התקציב שאנחנו מבקשים לאשר 
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. 2020המקורי של  תקציבמיליון ש"ח מה 3.6של ועלייה ₪,  מיליון  11-כבישיבה הקודמת, של 

לגבי החשמל, הפעולות שעיריית דימונה ביצעה בשנים האחרונות גם במעבר שנשאלה שאלה ל בקשר

הובילו לירידה, והשנה אנחנו לקולחין בצד המים וגם במעבר לחשמל של לדים וייצור סולארי, 

לחין, וזאת על אף הגידול ברשות מהעיר לקו 35%צופים עוד ירידה, כי בימים אלה מחברים כמעט 

עלייה בכמות הצריכה אנחנו יורדים בהוצאות בזכות ההשקעות הובמוסדות שלה. כלומר למרות 

 ים ובסולארי. דלתאורת בקולחין, ב

אנחנו  כפי שהציגה הגזברית  והמיםבנוגע להוצאות החשמל תודה רבה לגזברית.  מר בני ביטון:

, למהלכים שעשינו לפני מספר שנים בנושא החשמל הסולארי הודות. שיש ירידה בהוצאותרואים 

 הארנונה שקיבלנו מהמועצה האזוריתדבר נוסף,  .מגיע ישר כוח לשמעון מזוז על התפיסהעל כך 

לשוטף של העיר דימונה. בזכות זה, ₪  48,000,000נבטים, הוסיף כסף תוספתי של ותמר, קמ"ג, 

זה לא פשוט. ₪,  23,000,000הכנסות של עיר עולים בגובה של הירידה במשבר את חנו עוברים אנ

ת הגל הזה ונקבל את כל הארנונה של נבטים ישירות אלינו לעיר דימונה נעבור א 2024-אני מאמין שב

ואני חושב שזה יחזק את החוסן הכלכלי שלנו. אנחנו כל הזמן חושבים איך להתייעל וזה המקום 

זה הישג, ישר  91%להביא  4סוציואקונומי אשכול ב ברשות שהיאר , בעיקלהגיד למנהל אגף הגבייה

שמוציא זה אני יודע שסימה מתכללת והיא עם יד על הדופק אבל אתה  ,כוח לך ולכל עובדי הגבייה 

אמנם היא מנהלת אגף, אך . המנמ"ר לפועל וגם חייבים לציין את הצלע השלישית שזו מרים כהן

 .ימינכם בענייןהיא יד 

 אם יהיה פה שדה תעופה, עיריית דימונה תקבל את כל הארנונה? אל צרויה:יחימר 

ה שבה אנו היינו עכשיו עם ראש הממשלה בזום, זו הייתה שיחה פוליטית, לא שיח-מר בני ביטון 

עשית כל כך הרבה למען הנגב, נשאר  –מבקשים דברים, אבל אני אמרתי לסיום לראש הממשלה 

האזרחי השני של מדינת  תעופההאת שדה לנבטים לך רק משהו קטן, הדובדבן שבקצפת, רק תביא 

זה חשוב הרבה מקומות עבודה,  15,000ישדרג לא רק את דימונה אלא את כל הנגב.  זה. ישראל

 . יותר מהארנונה

אוד רציניים. ההסכם הראשון זה קמ"ג, שזה לא הסכמים מ 3ים אנחנו הולכים לפתוח שנ 3-בעוד כ

יישאר כפי שהמצב היום, זה יעלה, אני לא רוצה להגיד מספרים. השני, זה המועצה האזורית תמר 

לגביית ארנונה ונתנו נייר עמדה בנושא, שזה גם לא ישתנה, או שאנחנו נספח שאנחנו מובילים כרגע 

נבטים. שדה כולם מאוד רוצים. ההסכם השלישי את כל השטח של מישור רותם, גם מנכ"ל כיל ו

, אנחנו ננהל את העיר כרגע , כל עוד אין הגדלת המקורות הנ"ל כפי שציינתי יש לנו אתגר עצום!

בצורה מבוקרת, בצורה אחראית, ואני חושב שנגיע באמת להישגים אדירים. עוד דבר שאנחנו 

זה שינוי של תאגוד כל הספורט בעיר מובילים זו רשות הספורט העירוני, שסימה התייחסה אליה, 

כלל אבל זה מתחלק דימונה, במיוחד הילדים והנוער שזה מאוד חשוב לנו. עושים עבודה יוצאת מן ה

במתנ"ס, מתחלק בעיריית דימונה, זה מתחלק בכל מיני מקומות. אנחנו רצינו לאגד תחת קורת גג 

אחת לתכלל את כל הספורט העירוני. ישבנו כבר עם מנהל המתנ"ס ועשינו איגום משאבים והכנו 

מו אצבע, זה זו תמונה היסטורית, תרי ,2021בואו נקיים הצבעה על תקציב . 2021כבר תקציב ל

 של עיריית דימונה. ההיווסדהתקציב הכי גדול שהיה מאז 

 ?₪. 330,860,000על סך  2021מי בעד אישור תקציב 

 אושר פה אחד.-בעד

 תודה רבה
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 2021פיתוח לשנת אישור תקציב הקרן לעבודות [ 3]

מביאים לאישורכם  את הצעתינו לתקציב הקרן לעבודות פיתוח לשנת אנחנו  :גב' סימה כחלון

2021.  

בנייה,  אשר ניתן להשתמש בהם להקמה ,בעיקר מהשבחה  מתושבים,שאנחנו מקבלים כספים יש 

סה"כ  מנוהלים בקרנות לעבודות פיתוח.הכספים הנ"ל אישור משרד הפנים. ל , בכפוףהשבחהו

 - 2021ואנחנו רוצים להקציב בשנת ₪,  22,657,000 ויהי 2021היתרות שלנו בקרן לתחילת 

והרשות לפיתוח  מהפיסבלבד, עיקר התקציב  השלמה)לבניין לגיל הרך הלבניית קומ₪   2,720,000

הרבה מוסדות  נפתחוהשנה אנחנו  מאחר )הצטיידות בתי ספר חדשיםהצטיידות גנים,  , הנגב(

, סה"כ בעיר בטיחות, כיבוי אש ועוד, וצביעת כבישיםהתב"ר לשיפוץ העירייה, כולל נושא (חינוך

2,720,000  .₪ 

 ?₪. 2,720,000 ע"ס 1202ציב הקרן לעבודות פיתוח לשנת אישור תק מי בעד :-מר בני ביטון 

   מאושר פה אחד-בעד

 תודה רבה 

 

 2021לשנת  אישור מצבת כוח האדם[ 4]

משרות מלאות  222, כאשר בתוכן משרות 631 הינהכפי  2020-המשרות ל מצבת :גב' סימה כחלון

בכוונתנו לגייס פקחים, מנהל  2021בשנת  (222יותר אנשים אבל כמשרות זה )בפועל פנסיונרים, של 

עם כל כפי שמפורט בספר התקציב שהובא לפניכם.  -מדיה , החלפות של משרות של פורשים ועוד

 פנסיונרים.  229 ן, מתוכ2021משרות בסוף  637צופים אנו הביצוע של התקציב במחלקות השונות 

 עיריית דימונה? 2021לשנת  מי בעד אישור מצבת כ"א -ני ביטון מר ב

 מאושר פה אחד-בעד

 תודה רבה 

 

 ברכה,ב

 
________________ ________________ 

 סימה כחלון                             
 גזברית                               

 בני ביטון
 ראש העיר

 

 241 מס החלטה
 ₪. 330,860,000סך על  2021מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב עיריית דימונה לשנת 

 אושר פה אחד

 242 מס' החלטה
, ניצול של 2021מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב הקרן לעבודות פיתוח של עיריית דימונה לשנת 

 כפי שהוצג במליאה.₪  2,720,000
 אושר פה אחד

 

 243 מס החלטה
 .2021מליאת מועצת העיר מאשרת את מצבת כוח האדם לעיריית דימונה לשנת 

 אושר פה אחד
 


