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 51פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 אולם המליאה. / 18:00בשעה:  30.06.2021מיום רביעי  כ' בתמוז תשפ"א, 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 מ"מ ראש העיר - מר ארמונד לנקרי

 ראש העיר סגן -  מר אריאל ללוש

 סגן רה"ע -  מר יחיאל צרויה

 חבר מועצה -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצה -  מר עודד הרוש  

 חברת מועצה -  גב' מיכל אבו  

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  

 

 העירר. מנהל כללי, מזכיר  -  מר שוקי קליין משתתפים:

 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  

 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  

 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  

 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 

 סדר היום:על 

 

אוטומטי של הכנסת לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון  2022אישור צו ארנונה לשנת  .1
 1.92%בגובה של 
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 פתיחה

שתתקיים  21המניין מס' מן  העירהנכם מוזמנים לישיבת מועצת  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 באולם המליאה. 18:00בשעה  30/6/2021רביעי כ' בתמוז תשפ"א, ביום 

 2022צו הארנונה לשנת אישור [ 1]

לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון  2022ארנונה לשנת  אישור צו מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 .1.92%אוטומטי של הכנסת בגובה של 

לפי מה שאני קראתי על הטייס האוטומטי, רק תעדכן אותי אם אני לא  עודד הרוש ]חבר מועצה[:

פה משהו. נכון שהטייס האוטומטי קורה כמעט באופן אוטומטי אבל בסוף הרשות צריכה מבין 

 שה כדי לקיים את הטייס האוטומטי?להגיש בק

אפשרות להביע עמדה על ראשי רשויות, אין לנו  194אתה טועה, אנחנו  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

ההעלאה הזו, אמנם מביאים את זה לוועדת כספים ואנחנו מאשרים את זה, אבל אנחנו לא באמת 

 אפשרות שלא להעלות.מאחר ואנחנו מקבלים מענק איזון אין לנו יכולים לבחור. 

אני דיברתי עם קולגה מרשות אחרת שאמר שראש המועצה שלו החליט  עודד הרוש ]חבר מועצה[:

 שבכלל לא להגיש את הבקשה להעלאת הארנונה.

אין דבר כזה, אתה יכול להגיש רק להעלות את הארנונה מעל המחיר שהטייס  שוקי קליין ]מנכ"ל[:

 הפנים לא מאשר. האוטומטי מגדיר, וגם את זה משרד

גם אם לא מאשרים ברשות בפורמט שעיריית דימונה עושה, זה עולה  סימה כחלון ]גזברית[:

אוטומטי. יש הוראה בחוק שצריך לאשר, אבל יש רשויות שבכלל לא מביאות את זה למועצה, 

הצו הזה כמובן כולל  מעלות את הטייס האוטומטי והיועצים המשפטיים שלהם מאשרים את זה.

הטייס האוטומטי, זהחובה עלינו, יש לנו הטלה ראשונה בנושא של חניון בקניון בגלל שזו פעם  את

ראשונה שיש לנו חניון תת קרקעי, לא היה לנו סיווג כזה. יש לנו מעברים בקניונים שהיו בתעריף 

 ההנחות מדיניות שהוא לא חוקי, אלו הם השינויים בצו הזה, אנחנו צריכים לאשר אותו וגם את

בחוק ונותנת את מה שכתוב בחוק. של עיריית דימונה. מדיניות ההנחות שלנו לוקחת את מה שכתוב 

 יש רשויות שנותנות פחות ממה שהחוק נותן.

צו הארנונה בדימונה הוא מבין הנמוכים בארץ, אנחנו ומצפה רמון.  מר בני ביטון ]ראש העיר[:

הם מאוד נמוכים, אתם  2%בעבר לא הבנו שהתעריף שלנו מאוד נמוך, והפערים שלנו בהעלאה של 
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מעלים, אנחנו גם לא מכבידים. מנהל אגף הגבייה לא אנחנו לא  יכולים להשוות למועצות אחרות.

נמצא, אבל אגיד לסימה כממונה על הגבייה וגם ליו"ר ועדת הכספים, אני חושב שנעשית עבודה 

ת באגף הארנונה. יצא מכרז לרואה חשבון או כלכלן שיהיה הגובה הראשי של עיריית דימונה, מצוינ

לייעול של כל  אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה שיהיה אדם אחד שיתכלל את כל מערך הגבייה

המערך. לאחר מכן אנחנו נצא במבצע של גביית חובות ומחיקת חובות אבודים, נבצע סדר גם בנושא 

ון שנכנסו המון כספים, אבל רובם נצבעו למטרות מסוימות, חלקו גם לכיסוי הגירעון נכ הזה.

אז תודה רבה לכל אגף הגבייה, תודה ליו"ר כוח האדם שהביא לאגף  המובנה בתקציב של העירייה.

הגבייה כוח אדם איכותי, זו עבודה סיזיפית ולא פשוטה, ישר כוח. מי בעד? אושר פה אחד, הישיבה 

 תודה רבה.נעולה, 

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 

 290מס'  החלטה
ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת בגובה , 2022את צו הארנונה לשנת  מליאת מועצת העיר מאשרת

 , במסגרת צו זה מאושרת גם מדיניות ההנחות של העיריה שדוגלת בסכומים הנקובים בחוק.1.92%של 
 אושר פה אחד


