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 28.11.19 מיום 8' מס המניין מן שלא מליאה ישיבת פרוטוקול

 

 העיר ראש -  בלוך עליזה ר"ד   נוכחים

 ע"רה סגן -  שיטרית משה מר                                   

 עיר מועצת חבר -  אדרי שלום מר    

                              עיר מועצת חבר -  גולדברג שמעון מר    

 עיר מועצת חבר -   פרץ אלי מר    

 עיר מועצת חבר - ויסמן יצחק ישעיהו מר    

 עיר מועצת חבר -            ווליצקי צבי מר    

 עיר מועצת חבר -  גרינברג שמואל מר    

 עיר מועצת חבר -  זמורה חיים מר    

 עיר מועצת חבר - סילברסטין ישראל מר    

 עיר מועצת חבר -  ברילנט  שלמה מר    

 ע"רה סגן  -  הולנדר רינה' גב    

 עיר מועצת חבר -  מנדלסון ישראל מר    

 עיר מועצת חבר -  טוב כי מלאכי מר    

 עיר מועצת חבר -   חדד יגאל מר    

 עיר מועצת חבר -   פרנקל אברהם מר    

 עיר מועצת חבר -  רמתי עזרי ישראל מר    

 עיר מועצת ברח -  אלמליח יצחק מר    

 עיר מועצת חבר -  בריח ניסים מר    

 עיר מועצת חבר -  מולה לו'אסצ מר    

 

 העיר מועצת חבר -  ארנרייך ישעיהו מר  :חסרים 

  

 לית"מנכ -  מינס מירה' גב  :משתתפים

 אנוש ומשאבי מנהל ל"סמנכ -   דב בן ערן מר

 גזבר -  ברדוגו אריה מר    

 ש"יועמ -  גסטוירט מיקי ד"עו    

 .ירייההע מבקר          -                         דהן יעקב מר                                    
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 דוברת -    כהן דפנה' גב    

 ע"רה עוזרת -   סעד סתיו' גב    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 8'  מס המניין מן  שלא מליאה ישיבת לפתוח מתכבדת : העיר ראש

 

 :היום סדר

 .בארנונה להנחה מסמכים השלמת בדבר  רמתי ישראל החבר של ילתאשא .1

 .פים"ושצ תיעול סלילה, עזר לחוקי היטלים גביית תוקף הארכת .2

 .רים"תב אישור .3

 יעל מלך בת במקלט בית אם  -שיםנ נגד אלימות למניעת הבינלאומי המאבק יום ציון .4

 .צקיולס

 .הצלה באיחוד המתנדבת פרץ אתי העיר לתושבת הוקרה .5

 .המראה לתכנית המליאה אישור .6

 .2020 לשנת קצר לזמן אשראי אישור .7

 . שנתי חצי כספי ח"דו אישור .8

 .הסביבה איכות ממחלקת לפקחים העיריות פקודת פי על פקחים הסמכת .9

 .מילר דביר -

 .טוב-בר פלאם נעם -

 .שמחון בן חן -
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 אוראלי -הכלבים על הפיקוח להסדרת והחוק העזר חוקי לפי -וטרינרי מפקח הסמכת .10

 . אוחליו

 .2019 ל תמיכות ועדת אישור .11

 . 2020 לשנת תמיכה תבחיני אישור  .12

 .לארנונה ערר לוועדת חדשים הרכבים שני אישור .13

 בכפוף ל"מנכ משכר 80-90% שכרה ואישור וייס ענבר -העיר מהנדסת מינוי אישור .14

 .הפנים משרד לאישור

 .תבנו אורות הספר בבית הבנק בחשבונות חתימה מורשה  אישור .15

 .בנים אורות הספר בבית הבנק בחשבונות חתימה מורשה אישור .16

 . ותיקים אזרחים לנושא העירייה יועצת מינוי על הודעה .17

 .ספטמבר מחודש מליאה לפרוטוקול תיקון – שמש מי דירקטוריון של בשנית אישור .18

 

 על מעדכנת. ובעירייה שמש בבית שנערכו הסיגד חג אירועי על  מעדכנת :העיר ראש

 .נשים נגד אלימות מניעת שציין בשבוע רועיםהאי
 בארגון ומתנדבת חובשת פרץ אתי את ומוקירים מזמינים אנו המאבק לציון      

 .הצלה איחוד

 הנשי הצד של החשיבות את ומדגישה הארגון ר"וליו לאתי מודה רהעי ראש 

 .כזה בשבוע ובעיקר ומתנדב פועל שיוצא

 המקום על לספר לנשים מקלט" מלך בת" ב  סלוצקי יעל את מזמינה העיר ראש 

 .בעיר הייחודי

 ותרומתם הייחודית עבודתם על" מלך בת" ב ולצוות ליעל מודה העיר ראש

 .לעיר
 את שמובילה הולנדר ורינה קהילתי בטחון  תחום את שמוביל אדרי לשלום מודה

 .האישה מעמד תחום

 .בנו לחתונת בריח ניסים את מברכת העיר ראש

 

    לביטחון הרווחה אגף בין הפעולה שיתוף את מציינת :לנדרהו רינה
  אלימות המאבק לציון אירועים מספר ומציינת הקהילתי 

 .נשים נגד  

 .יחידות בין פעולה לשיתוף דוגמא זו ורינה שלום :העיר ראש

 

 בארנונה להנחה מסמכים השלמת בדבר  רמתי ישראל החבר של שאילתא – 1 סעיף

 

 .לרמתי תשובה רההעבי :העיר ראש
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 בנושא. אנשים כלפי הגינות כאן יש במליאה שהוזכר למה להיכנס מבלי : סילברסטיין ישראל
 יביאו עכשיו אולי והם בזמן האנשים את הגבילו לא מסמכים רשימת של

 נעמת מאיר י"ע לי ונאמר זמן תלמגב שיש ידעו לא הם. המסמכים את

 לא כי בזמן הגישו שלא יםאנש יש. הזמן במגבלת אותם יעדכנו שלהבא

 הוראה ושתינתן באזרחים להתחשב שראוי חושב אני. המגבלה על ידעו

 .המגבלה לגבי ברורה

 . לו לעזור וצריך הנחה לקבל צריךש שמי ברור :העיר ראש

 .2019 ל  לא אבל 2020 ל נכונה החלטה שזו אמר נעמת מאיר :חדד יגאל

 .העיר ראש תשובת את הבנתי לא :רמתי ישראל

 לתפקד אפשר אי.  גבול להציב צריך. בחודש והארכנו ימא לסוף הגבלנו :ברדוגו אריה

 מכן ולאחר. 31.5ה עד האישר העיר ראש. הזמנים בלוחות עומדים לא אם

 לדחות אפשר ואי להתנהל צריכה העיר. מסמכים להגשת נוסף חודש אושר

 .נונההאר מנהל של דעת שיקול יש מסמך לו שחסר מי. התשלומים את

 .הזמן מגבלת על לאנשים הודיע לא כי לתביעה חשופים אנו :ברילנט שלמה

  אפשר אי שינוי יש ואם מיוחדת לשיטה שנים עשרות התרגלו אנשים :טוב כי מלאכי

 לסיים לאפשר צריך השנה.  להתחשב וצריך אחת בשנה כולו את לעשות

 .התושבים את לעדכן 2020 ולקראת מסמכים הגשת

 . מסודרת הודעה נוציא אנו                : העיר ראש

 

 .פים"ושצ תיעול סלילה, עזר לחוקי היטלים גביית תוקף הארכת- 2 סעיף

  . התוקף להארכת הבקשה לגבי הסבר נותן, בכתב הדעת לחוות בהמשך :ש"יועמ

 ?קחיי זה זמן כמה :רמתי ישראל

 .המעודכן התחשיב יושלם חודשים מספר תוך :ש"יועמ

 ?סלילה היטל עלות על לתחשיב הערכה יש האם :מתיר ישראל

 ולכן תשומותה עלותב עלייה  יש, הנוכחים התעריפים מופיעים שלי הדעת בחוות :ש"יועמ

 .ההפרש יהיה מה לדעת ניתן לא. בהיטל עליה שתהייה ייתכן

 ? חל זה מי על :אדרי שלום

 .היטלים גביית אין השיכון משרד י"ע שנבנות שכונותב. שבונה מי כל על כעקרון :ברדוגו אריה

 .משלמים כן ואז ע"תב שינוי יש כן אם אלא :ש"יועמ

 .והיטלים אגרות זה תוספות שעושה מי כל גביה אין פיתוח הסכם עושים אם :ברדוגו אריה
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 דהיינו נוספת לשנה תיעול סלילה, עזר לחוקי היטלים גביית תוקף הארכת- לאישור החלטה

 ועד 1/6/2020 מיום ים"שצפ ע"ולחו 31/12/2020 םליו עד 1/1/2020 מיום

31/12/2020. 

  1:נמנע 14:בעד הצבעה

 המליאה של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר מועצת :החלטה

 

 

  המראה לתוכנית אישור – 3 סעיף

 

 הראשונות הרשויות אחת אנו. העיר לקידום התוכנית את אישר הפנים משרד :העיר ראש

 .להם אושרה שהתוכנית

. והזדמנויות אתגרים הצגת .לחברים שהועברה כפי והתוכנית הנתונים את מציג :ברדוגו ריהא

 .שוטף לתקציב חישוב סימולטור

 :השקעות מועדת מימון בקשת                       

 .עירייה בניין הקמת .1

 . סולריים פאנלים הצבת .2

 . לד לתאורות החלפה .3

 לעירייה רב כסף יחסכו הללו הפרויקטים. 

 הפנים משרד י"ע אושרו רויקטיםהפ. 

 העיר את לקדם בכדי פרויקטים עוד על חושבים אנו. 

 הכלכלה ממשרד מענק לנו אישרו לדיםה לגבי. 

 

 .הפרויקטים על ההשקעה החזר ציגמ לחברים שהוגש החומר :העיר ראש

 של הפעלה היא כך אחר ההצבעה .עותההשק ועדת בפני שהוצגה ההצעה זאת 

 .רים"תבה י"ע הפרויקטים

 .הפנים משרד של האישור את לקבל בכדי ההמראה תוכנית -לאישור החלטה
 יצא שיטרית משה 

 .מתנגדים ללא – בעד 17 :הצבעה

 .העיר ראש של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר מועצת :החלטה
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 רים"תב אישור – 4 סעיף
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 . המליאה חבריל שהועברו רים"התב את  מסביר  :ברדוגו אריה

 

 
 חזר שיטרית משה 

 יצא זמורה חיים 

 

 ?הקצאה שבתהליך מבנה זה האם 589 ר"תב לגבי :רמתי ישראל

 .לא :העיר ראש

 .הסכום מובן לא – 812 ר"תב: רמתי ישראל

 .להסברים ישראל את מפנה :ברדוגו אריה

 .לעירייה וכספים תקציבים להביא קשה שעובד לצוות מפרגנת :העיר ראש

 צריך מדוע מבין לא. םולסכ שדאג הקודם העיר לראש מודה 689 ר"בת לגבי :רמתי ישראל

 .סףונ סכום

 . שצריך מה כל את להשלים בכדי בחוסר עדיין אנחנו :שיטרית משה

 .רים"תב -לאישור החלטה

 .מתנגדים ללא – בעד 17 :הצבעה

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

 

 2020 ל קצר לזמן אשראי ישורא – 5 סעיף

 משרד נהלי י"עפ 5% לגייס רשאים .קצר לזמן לאשראי מליאה אישור מבקשים :ברדוגו אריה

 .הפנים

 יצא מנדלסון ישראל. 

 יצא אלמליח יצחק. 

 

 :כדלקמן הפירוט לפי 2020 ל קצר לזמן אשראי -לאישור החלטה

 ח"ש ליוןימ  פועלים בנק   

 ח"ש ליוןימ לאומי בנק   

 ח"ש ליוןימ דיסקונט בנק   

 ח"ש ליוןימ טפחות מזרחי בנק   

 מתנגדים ללא – בעד 15 :הצבעה

 .העיר ראש של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר מועצת :החלטה
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 .טוב כי מלאכי לבקשת כעת התמיכות את להעלות מבקשת :העיר ראש

 

 מתנגד :ברילנט שלמה

 

 שנתי חצי ח"דו אישור – 6 סעיף

 

 בין הבדל ואין מבוקר דוח כבר יש המועצה לחברי שהועבר ח"הדו את מציג :ברדוגו אריה

 .תקינה התנהלות על מראה וזה הדוחות

 יצאה הולנדר רינה. 

 משרדי של החזרים מדיניות  ראשונה הנש בחצי. השני ברבעון מליון 6.5 של גירעון קיים

 .השנייה תחצימב רק שמגיעים כספים יש. יותר קשה הממשלה

 חזר למליחא יצחק. 

 .להתייעל ומנסים חדשה מממשלה גזרות נקבל כנראה בו למצב נערכים אנו :העיר ראש

 . לקיצוץ ונערכים התקציב לפי מתנהלים אנו 

 

 .שנתי חצי ח"דו -לאישור החלטה

 .מתנגדים ללא- 11 בעד :הצבעה

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

 

  הסביבה באיכות פקחים הסמכת – 7 סעיף

 

 ?פרטיים אנשים על גם או מפעלים על רק קנסות  להטיל רשאים הם האם :רמתי ישראל

 היא ההסמכה עיקר .שאלות ושואלים לעסקים נכנסים הם תפקידם במסגרת :ווליצקי צבי

 .קנסות בהטלת קיםמתעס לא לרוב והם לעסקים להיכנס
 חזר מנדלסון ישראל 

 . העירוניים העזר חוקי י"עפ דוחות לתת יכולים לפקחים שמוסמכים עירייה עובדי :ש"יועמ

 .הציבור למען הסדר על לשמור הוא הפקח תפקיד :העיר ראש

 

 יחידתב פקחיםכ שמחון בן וחן טוב בר פלאם נעם, מילר דביר של םהסמכת -לאישור החלטה

 .העיריות שבפקודת לסמכויות בהתאם הסביבה איכותל האזורית

 .מתנגדים ללא- 13 בעד :עההצב

 .העיר ראש של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר מועצת :החלטה
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 וטרינרי פקח הסמכת – 8 סעיף

 

 החוק ולפי העיריות פקודת לפי וטרינרי פקחכ חליוא אליאור של והסמכת: לאישור החלטה

 .הכלבים על הפיקוח להסדרת

 .מתנגדים ללא- 13 בעד :הצבעה

 .העיר ראש של ההחלטה הצעת את אשרתמ העיר מועצת :החלטה

 

 2019 תמיכות ועדת אישור – 9 סעיף

 

 .להסכמה שהגיעו הבית מפלגות כל את משבחת :העיר ראש

 לפרוטוקול שצורפו המשנה עדתו של קלים שינויים יש.לחברים צורף המסמך :טוב-כי מלאכי

 . המצורף

 .השינויים כולל הפרוטוקול את אשרל מבקשים 

, התמיכות ועדת בפרוטוקול שנרשם מה חרף, ר"לבית בנוגע כי להבהיר שאבק :ש"יועמ

  .כנדרש המסמכים את השלימה התנועה

 מתברר .בתבחינים שעמדה בקשה אף ייתהה לא ש"ש לדירות לתמיכה וגעבנ

 דירה רק לה אשר עמותה של אחת בקשה ויש ריאלי לא  דירות 2 של ןישהתבח

 ממליאת חריג באופן מבקש, השנה סוף ראתלק ואנו קיים והתקציב מאחר.  אחת

 נבצע תאשרו אם. אחת בדירה שנסתפק כך בתבחין שינוי לאשר העיר מועצת

 את אשרנ אחרת הצעה תוגש לאש ככלו התבחין לשינוי יום 14 של קצר פרסום

 יותר או נוספת עמותה י"ע בקשה שתוגש ככל .הצופים תנועת של הקיימת הבקשה

 .מחדש לדיון יובא זה

 אני עליו דיבר ש"שהיועמ התבחין לגבי המשותפת העבודה על הועדה לחברי מודה :חדד יגאל

 . תומך

 .יותר החרדי לציבור מגיע. נוער בבני לתמוך חשוב זה כי בעד אצביע אני :רמתי ישראל

 בפני וגהוצ התבחינים .משותפת חשיבה מתהליך חלק שהיו המפלגות לכל מודה: שיטרית משה

 אחרי ,אחרים וכמה החרדים קיבלו כמה לבדוק כעת מקום  כאן ואין ואושרו כולם

 .במליאה שאושרו התבחינים י"עפ קיבלו שכולם

 לאומי שירות דירת לגבי .אחד באף לפגוע מבלי וארגונים לתנועות הגדלה אושרה 

 .שמש בבית בנוער ותומך שעובד נוער זה

 ולא נכונים אינם העלה רמתי אלישרש שהדברים חושב. הועדה חברי את מברך :אדרי שלום

 .לעומק הדברים את בודקים

 חזר  גרינברג שמואל. 

mailto:rachelt@bshemesh.co.il
mailto:rachelt@bshemesh.co.il
mailto:yardena@bshemesh.co.il


 ד"בס                  

                                                                        
 

  שמש בית,  5.ד.ת, שמש בית עיריית 

 02-9909888: פקס,  02-9909996, 02-9909807 טלפונים

 .bshemesh.co.ilrachelt :co.ilyardena@bshemesh@ : ל"דוא

 

  

                   
 עיריית

 שמש בית   

 חזר פרנקל אברהם. 

 

 עם תמיכות ועדת לפרוטוקול בהתאם 2019 לשנת תמיכות חלוקת אישור -לאישור החלטה
 לדירות בנוגע השינוי וכולל לתמיכות משנה ועדת בפרוטוקולש התיקונים

 .ש"היועמ שפירט כפי ש"ש

 .מתנגדים ללא- 17 בעד :ההצבע

 .המועצה של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר צתמוע :החלטה

 

 2020 ל תבחינים- תמיכות ועדת – 10 סעיף

 

 ועדת לפרוטוקול בהתאם 2020 לשנת תמיכות תבחיני לאישור להביא מבקשת :העיר ראש

 ינואר לחודש יגחר באופן יידחו אשר ספורט תבחיני למעט וזאת, לתמיכות משנה וועדת תמיכות

 .הספורט לפעילות בנוגע ועובדתית תקציבית ודאות אי לנוכח וזאת 2020

 

 .לתמיכות נוספים תחומים לבדוק כדאי :טוב כי מלאכי

 . שוויונית חלוקה תהיה הבאה שבשנה מבקש            :רמתי ישראל
 יצא טוב כי מלאכי 

 לולפרוטוק בהתאם( פורטס למעט) 2020 לשנת תמיכות תבחיני לאשר -לאישור החלטה

 .לתמיכות משנה עדתובו שהומלצו השינויים וכולל תמיכות ועדת

 .מתנגדים ללא- 16 בעד :הצבעה

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

 

  לארנונה ערר לוועדת חדשים הרכבים אישור – 11 סעיף

 

 : ש"יועמ

 :כדלקמן להבהיר הריני העירייה של המשפטי כיועצה

 

 הוגשו, העירייה שפרסמה קורא קול להליך ובהמשך, הקודם הערר ועדת ר"יו להתפטרות בהמשך  .1

 .ערר ועדת חבר ולתפקיד ערר ועדת ר"יו לתפקיד  מועמדויות

 

 ילתג ד"ועו פוטוק בנימין ד"עו: שניים על להמליץ לנכון וראיתי, ידי על רואיינו המועמדים כל .1

 פרסום לבצע הוחלט, ועדה חבר לתפקיד אחד מועמד רק וניגש מאחר. ועדה ראש כיושבי בנדר

 .מחדש
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 להמליץ אבקש, מועמדות שהגישו הנוספים המועדים את שראיינתי ולאחר, הנוסף הפרסום לאחר .2

 .  ינקלביץ יוסי ומר דוד עמר מר: מתוכם שניים על

 

 מנדל ד"עו עם ביחד ר"כיו פוטוק בנימין ד"עו( 1: )הרכבים שני להקים היא המלצתי האמור לנוכח .3

 דוד ועמר פרנקל יצחק עם ר"כיו בנדר גילת ד"עו( 2; )כחברים ינקלביץ ויוסי אינדורסקי

 . כחברים

 

 ובחוזר קורא בקול שנקבעו הסף בתנאי ומדיםע ועדה חברי ולתפקיד ר"יו לתפקיד המועמדים כל .4

 .הפנים משרד ל"מנכ

 

 לניגוד חשש כל ראיתי לא, בדיקתם ולאחר עניינים לניגוד בנוגע הצהרות לי הגישו המועמדים .5

 .עיסוקיהם בגין ל"מהנ אחד אף בגין עניינים

 

 אחד כל ערר בועדות וכחברים ראש כיושבי למנותם ניתן כי תבזא דעתי מחווה אני לפיכך .6

 .לעיל למפורט ובהתאם

 

 .שנים 4 של לתקופה יהיו המינויים הפנים משרד ל"מנכ לחוזר בהתאם .7

  

 

 . יותר שנגשו לי ידוע. אחד אדם שניגש כתוב ש"היועמ שהעביר במסמך  :רמתי ישראל

 

 על המלצתי מקרה בכל .ר"כיו והשאר כחבר ניגש אחד אדם וניזכר למיטב :ש"יומע

 מדיםשעו אנשים למצוא בכדי קורא קול על החלטנו אנחנו. ביותר המתאימים

 של ברשימה שהיה מועמד ישנו .עניינים ניגוד ובלי עסקי שיקול ובעלי הסף בתנאי

 . פוסל לא הדבר שנה ועברה מאחר אבל בבחירות המפלגות אחת

 

 . לארנונה ערר לוועדת חדשים הרכבים -ישורלא החלטה

 .מתנגדים ללא – 15 בעד :הצבעה

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

 

 בכירים משכר 80-90% העיר מהנדסת ושכר מינוי אישור – 12 סעיף
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 .יאההמל עם להיכרות אותה ביאנ .המלצות בההר וקיבלה מכרז עברה וייס ענבר :העיר ראש
 הציבור את נכבד אנו אבל הדתי למצבם קשר ללא חריםבנ בעירייה אנשים

 .ולנו לענבר הצלחה מאחלת .הועבר המסר גרינברג שמואל ולבקשת

 .שלי ההסתייגות את ואמרתי בועדה בבחירה תמכתי :חדד יגאל

 .תשתנה ההתבטאות שדרך ביקשנו :ברילנט שלמה

 להיות צריכה הבחירה. למליאה להגיע אמור היה לא וזה בהנהלה דיברתי :גרינברג שמואל

 . בלבד מקצועית

 אישור פ"ע 80-90% של בכירים בשכרו העיר כמהנדסת וייס ענבר מינוי -לאישור החלטה

 .הפנים משרד

 חזר סמןיוי ישעיהו. 

 .מתנגדים ללא 16 – בעד :הצבעה

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

 

  בנות אורות ס"בי חתימה מורשה – 13 סעיף

 

 

 

 

 .בנות אורות ס"בי חתימה מורשי:  לאישור החלטה
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 .מתנגדים ללא 16 בעד :הצבעה

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

 

  בנים אורות חתימה מורשה – 14 סעיף

 

 

 .יםבנ אורות ס"בי חתימה מורשי:  לאישור החלטה

 מתנגדים ללא -16 בעד :הצבעה

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

 

 חסון אורלי' הגב ותיקים אזרחים לנושא העירייה יועצת מינוי על הודעה – 15 סעיף
 שכר אין ותיקים אזרחים צוות ראש בתפקיד רווחה באגף התחום על האחראית ציצושוילי

 . זה תפקיד בגין

 .לחורף לציוד עכשיו כבר הוותיקים זרחיםלא לדאוג מבקש : חדד יגאל

 

 
 יצא אדרי שלום 

 מחודש מליאה לפרוטוקול תיקון – שמש מי דירקטוריון של בשנית אישור - 16 סעיף

 .ספטמבר

 

 מנהל מבחינת ולכן הקודמת בפעם מהחדר יצא לא ארנרייך ישעיהו כי שוב להצביע צריך-ש"יועמ

 .הקודמת בישיבה שהובאו ירקטוריוןהד חברי אותם את בשנית מאשרים אנו תקין

 מחודש מליאה לפרוטוקול תיקון – שמש מי דירקטוריון של בשנית אישור -לאישור החלטה

 .ספטמבר

 

 מתנגדים ללא -15 :בעד :הצבעה

 .העיר ראש של ההחלטה הצעת את מאשרת העיר מועצת :החלטה
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 -עולהנ הישיבה-

 

 .והמפעלים הספר בתי תלמידי ,העירייה עובדי םע בעיר ניקיון יום מתקיים הקרוב שלישי ביום

 .להשתתף כולם את מזמינה .בהם שנתמקד חובותר מספר סומנו

 

 

   _________________       _______________ 

 בלוך עליזה ר"ד             דב בן ערן         

 העיר ראש                 אנוש ומשאבי מנהל ל"סמנכ 
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