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 שהתקיימה ביום רביעי, יח' בטבת תשע"ו,   53פרטיכל ישיבת מועצה  מיוחדת  מס' 

 , באולם המליאה עיריית דימונה. 40/0/43//5

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:

 מ"מ ראש העיר - גב' אילנה אזולאי  

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  

 סגן ראש העיר - מר יחיאל צרוייה  

 חבר מועצת העיר -  מר אלי סיגרון  

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר יוסי פרץ  

 חבר מועצת העיר -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצת העיר -  מר ניסים חמו  

 העיר חבר מועצת  -  מר ז'קי אדרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מעיין לוי  

 חבר מועצת העיר -  מר ארמון לנקרי  

 חברת מועצת העיר -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצת העיר - מר יוסי אוטמזגין  

 

 

 מזכיר העיר –ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:

 יועץ משפטי - טובים-עו"ד מנחם בן  

 גזבר –ר. מנהל כספי  -  מר שמעון מזוז  

 מנהל אגף שפ"ע -  מר חיים וירצקי  

 מנהל אגף הגבייה -  מר ז'אקי אסרף  

 מנהל אגף ב.מ.פ -  מר עמי ביטון  

 מנהל אגף תרבות ואירועים -  מר מאיר חזן  

 מנהל לשכת רה"ע ויח"צ  -  מר עמוס שריג  

 סמנכ"ל הקפ"ד -  מר אשר שטרן  

 נהלת חשבונותה -  גב ' נאווה ביטון  

 הנהלת חשבונות - גב' איריס מלמד  

 רכזת ועדות -  גב' יפה עזריה  

 

 



 

 

 

 

 סדר היום:

 

 ₪. מיליון  ///,002,022ע"ס:  0/43עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  .4

 

 מיליון  ///,003,202עמד על  0/43תקציב עיריית דימונה לשנת  מר שמעון מזוז: 

 סך כל ₪ מיליון  ///,002,022 -עומד על כ התקציב המעודכן ₪.      

 הגידול הוא בחצי אחוז.    

 ₪ ?מיליון  ///,4,512 -על מה הלך הפער של כ :מונד לנקריראמר 

ים בגדול החצי אחוז זה הסטיות שמתפזרות על עשרות סעיפ מר שמעון מזוז:

הינה בגין סייעת שנייה ש והוצאה הגדולה הנוספת בחינוךתקציביים 

בגני טרום חובה. כמו כן יש גידול בפנסיה ובפיצויים שאינם 

 בשליטתנו. 

 ע"ס:  0/43מי בעד אישור עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת   מר בני ביטון:

 ₪?. מיליון  ///,002,022    

 9 –בעד 

 5 –נגד 

 ע"ס:  1125מאשרים עדכון תקציב עיריית דימונה לשנת  : 281החלטה מס' 

 ₪. מיליון   11271287111    

 

 

 

 

         ___________________                           __________________ 

 בני ביטון                                                     שוקי קליין                

 ראש העיר                                           ר. מנהל כללי / מזכיר העיר               

 

 

 


