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 9/79/74902מיום שני   03 מס'  פרוטוקול  ישיבת מועצת העיר מיוחדת שלא מן המניין

 

 העיר ראש –   ביטון בני מר      : משתתפים

 העיר ראש מ"מ - אזולאי אילנה' גב   

 העיר ראש סגן - ללוש אריאל מר   

  העיר ראש סגן - צרוייה יחיאל מר   

 מועצה חבר -  סגרון אלי מר   

 חבר מועצה -  מר אלברט לוי                        

  חבר מועצה -  מר יוסי פרץ                       

 מועצה חבר –   חמו ניסים מר             

 מועצה חבר - בצלאל יהודה מר   

 מועצה חבר -   אדרי קי'ג מר                      

 מועצה חברת -  לוי מעיין' גב   

 מועצה חבר -  לנקרי ארמונד מר   

  מועצה חברת -  וקנין מרינט' גב   

 חבר מועצה - מר יוסי אוטמזגין                       

 

 העירייה מזכיר7כללי מנהל. ר -  קליין שוקי מר נוכחים: 

  העירייה גזבר7כספי מנהל.ר -  מזוז שמעון מר   

 משפטי יועץ -  טובים בן מחם ד"עו   

 מהנדס העיר -  אבי היקלימר                       

 ף הכנסותמנהל אג -  ז'קי אסרףמר   

 העירייהמבקר  -  מר יוסי לוי                      

   

 

 

 סדר היום: 

 

 .4902היטל ארנונה עיריית דימונה לשנת אישור  .0

 

 המוגש לאישור מועצת  4902מר בני ביטון: בניגוד לשנים קודמות היטל הארנונה לשנת 

 לנובמבר.  0-העיר בתחילת יולי כאשר בשנים קודמות הוגש עד ה                    

 לשם הורדת הריביתשר הפנים ועל ידי לשכת המסחר ל י על ידנעשתה פניה         

 קיבל החלטה  להוריד את הריבית עלהפיגורים, שר הפנים על  ההגבוה        

 . 9.2 - הפיגורים ל        

 



 

 

 

  09%מר ג'קי אדרי:  נחתם הסכם בין העירייה לבין הרשות בדבר העלאת ארנונה של 

  מעבר לעליית המדד האם ברורה המשמעות  2%בשתי פעימות כל שנה                      

 ברצוני לדעת האם הפעימה הראשונה  ,שאנו מפרים הסכם עם משרד הפנים                     

 אושרה ונכללת בהיטל הארנונה . 2%של                      

 

 שאושרה על ידי מועצת העיר   2%היטל הארנונה המוגש אינו כולל עליה של  מר ז'קי אסרף: 

 לאישור משרד הפנים והאוצר ואינו כולל את העדכון על פי חוק   והייתה כפופה                      

 וההיטל  4902ההסדרים במשק שאמור להתקבל בחודשים נובמבר דצמבר                       

 העלייה ימים התקבל האישור ממשרד הפנים על  3-יעודכן אוטומטית. לפני כ                      

 יעודכן בהתאם. 4902והיטל הארנונה לשנת  2%של                       

 

 

 המצ"ב.? 4902מר בני ביטון :מי בעד אישור היטל הארנונה לעיריית דימונה לשנת 

 

 09בעד:                            

 2נגד :                           

 

          

 

 המצ"ב.  6102ת  היטל הארנונה עיריית דימונה לשנת :מאשרים א   26  החלטה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                 ________________ 

 בני ביטון                                                           שוקי קליין      

 ראש העיר                                                ר. מנהל כללי7 מזכיר העיר     

 

 


