
 15/06/2022מיום  70מס' מיוחדת  פרוטוקול מליאה

 2 מתוך 1עמוד 

 70פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 

,  19:00, בשעה 15.06.2022שהתקיימה ביום רביעי, ט"ז בסיון  תשפ"ב, 
 באולם המליאה.

 

 ראש העיר -  מר בני ביטון  נוכחים:

 סגן ראש העיר -  מר אריאל ללוש

 חבר מועצה -  ניסים חמומר   

 חבר מועצה -  מר אסי איפרגן  

 חבר מועצה -  מר גיל אמסלם  

 חבר מועצה - מר יהודה בצלאל  

 חברת מועצה -  גב' מרינט וקנין  

 חבר מועצה -  מר עופר טלקר  

 חבר מועצה -  מר עודד הרוש  

 

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר -  מר שוקי קליין משתתפים:

 יועץ משפטי - מנחם בן טוביםעו"ד   

 גזברית -  גב' סימה כחלון  

 מנהל אגף החינוך -  מר מקס פרץ  

 מנכ"ל הקפ"ד -  מר אבי היקלי  

 סמנכ"ל הקפ"ד -  מר עידן רגב  

 מנכ"ל עמותת הספורט -  מר רועי אמנו  

 דובר ויח"צ עירייה -  מר עמוס שריג  

 עוזר רה"ע -  מר שמעון חיון  

 מנהלת מח' מכרזים וועדות -  ה עזריהגב' יפ  

 

 סדר היום  :
 

לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת  2023אישור צו ארנונה לשנת  .1
 1.37%בגובה של 
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 [ פתיחה-]

לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון אוטומטי של הכנסת  2023אישור צו ארנונה לשנת  .1
 1.37%בגובה של 

שתתקיים ביום רביעי,  70הנך מוזמן לישיבת מליאה מיוחדת מס'  ]סגן ראש העיר[:אריאל ללוש 

, באולם המליאה. על סדר היום אישור צו ארנונה 19:00, בשעה 15.06.2022ט"ז בסיון תשפ"ב, 

. סימה, 1.37%לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון אוטומטי של ההכנסה בגובה של  2023לשנת 

 קצר.  בבקשה תסבירי הסבר

להמלצת  םאתאנחנו מביאים לאישור מועצת העיר עדכון צו הארנונה בה סימה כחלון ]גזברית[:

 משרד הפנים, מה שנקרא "הטייס האוטומטי". 

אלה רשויות מאוד  ,אבלאת מיסי הארנונה. יש רשויות שיכולות להפחית  סימה כחלון ]גזברית[:

הוראות המסודרות של משרד הפנים. אחוז מסוימות, אנחנו לא נמצאים שם על פי התקנון וה

, הוא מבוסס על פי תחשיב משרד הפנים. כל הרשויות על פי אותו התחשיב, 1.37%ההעלאה הוא 

בעלייה  50% -בשכר הממוצע ו 50%זה מפורסם גם באתר משרד הפנים. זה מבוסס על עלייה של 

 במדד המחירים לצרכן. 

 מי בעד?  אריאל ללוש ]סגן ראש העיר[:

 פה אחד.  

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 
 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
 בני ביטון

 ראש העיר
 

 388החלטה מס' 
לעיריית דימונה, ההיטל כולל עדכון  2023אישור צו ארנונה לשנת מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 .1.37%אוטומטי של הכנסת בגובה של 

 אושר פה אחד


