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שהתקיימה ביום ראשון ו' בתמוז  32ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' פרוטוקול 

 באולם המליאה. 18:00בשעה:  28.6.2020תש"פ, 
 
 

 ראש העיר -  מר בני ביטון משתתפים:
 העירמ"מ ראש  - מר ארמונד לנקרי  
 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש  
 סגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה  
 חבר מועצת העיר  -  מר יוסי פרץ  
 חברת מועצת העיר -  גב' מיכל אבו  
 חבר מועצה -  מר ניסים חמו  
 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  
   

 
 מזכיר העיר – ר. מנהל כללי  -  מר שוקי קליין  נוכחים:
 יועץ משפטי - טובים-מנחם בן עו"ד  
 גזברית  -  גב' סימה כחלון  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 מנהל אגף תכנון אסטרטגי -  מר דביר שץ  
 מנהל אגף הגבייה -  מר משה אלפסי  
 דובר העירייה ויח"צ -  מר עמוס שריג  
 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  גב' יפה עזריה  

 
 

 סדר היום
 

לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת  2021אישור צו ארנונה לשנת  .1
 1.1%בגובה של 

 

 
לפניכם מונח צו הארנונה ומסמך בו מופיעים השינויים  מר בני ביטון: 

 . 2021הספציפיים שביצענו בצו הארנונה לשנת 
 
 

 2021יש להעלות את הארנונה לשנת  על פי הנחיות משרד הפנים גב' סימה כחלון:
בגין עליית מדד המחירים לצרכן והשכר הציבורי.        1.1%ב

מעבר להעלאה הזו אנו נגיש שוב בקשה למשרד הפנים שהוגשה 
סיווגים שבהם  3בשנה קודמת אך טרם אושרה בתיקון של 

תחנות דלק, בנקים במדובר  התעריף נמוך בצו הארנונה שלנו.
נבחן העלאה  .אוטובוסים וכיו"בלמשאיות  חניית רכביםו

בעקבות משבר  שנים במקום בפעם אחת. מדורגת שתתפרס למס'
ובהתאם להנחיות משרד הפנים נתנו לעסקים זכאים הקורונה 
 חודשים. 3למשך ₪ מיליון  5.6הנחה של 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 לעיריית דימונה, ההיטל 2021אישור צו ארנונה לשנת מי בעד   מר בני ביטון:
 1.1%כולל עדכון אוטומטי של הכנסת בגובה של 

 
 

 בעד: פה אחד
 

לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון  2021צו ארנונה לשנת מאשרים  185החלטה מס' 
 1.1%אוטומטי של הכנסת בגובה של 

  

 

 

 
 

_______________           _______________ 
 בני ביטון                   שוקי קליין     
 ראש העיר                   ר. מנהל כללי    
 מזכיר העיר    

  
   

 

 

 


