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 פרוטוקול ישיבת מיוחדת מס' 12 מיום 25.5.17
 

 מתקיימת לאחר ישיבת מליאה מן המנין מס' 32 שבאותו היום.
 
 

 - ראש העיר מר משה אבוטבולנוכחים:
 - סגן ומ"מ ראש העיר מר מאיר בלעיש

 - סגן ראש העירמר שמוליק גרינברג
 - חבר מועצת עירמר יגאל חדד

 - חבר מועצת עיר מר ישעיהו ארנרייך
 - חבר מועצת עירמר אליסף ורמן

 - חבר מועצת עירמר שמעון גולדברג
 - חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם
 - חבר מועצת עירמר חיים בן מרגי
 - חבר מועצת עיר מר משה שטרית

 - חבר מועצת עיר מר אלי כהן
 - חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
 - חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס

 
 

 חסרים:          מר ישראל סילברסטין- חבר מועצת עיר
 - חבר מועצת עיר                       מר מרדכי דירנפלד

 - חבר מועצת עיר מר משה מונטג
 - חבר מועצת עיר                       מר שלום אדרי
  - חברת מועצת עיר                       גב' סטלה ולטר

 - חבר מועצת עיר                       מר מוטי כהן
 

 -  מנכ"ל עו"ד מתי חותהמשתתפים:
  - גזברמר אריה ברדוגו

  עו"ד מיקי גסטוירט - יועמ"ש
 - מבקרמר יעקב דהן
 - אחראי הקלטה מר דוד וקנין
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  על סדר היום:

 
 סעיף 1 – אישור דו"ח כספי שנתי  לשנת 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גזבר העירייה מציג את דו"ח הכספי שנתי מבוקר לשנת 2015 כפי
 שהועבר אליכם.

 
 ראש העיר – הצעת החלטה: מבקש להביא לאישור את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר

  לשנת 2015 כפי שהציג הגזבר.
 

 מי בעד?
 הצבעה: בעד 11 נגד 2 (ריצ'רד, אלי כהן)

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה של ראש העיר.
 
 
 
 

 הישיבה נעולה
 
 

 תמללה: רחל איטח
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                                                                                                                משה אבוטבול

                                                                                       ראש העיר
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