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 ית מוצקיןייריית קרע

 11/15פרוטוקול מס' 

 מישיבת מועצת העיר 

 2015.99.  התשע" באלול כ"ה ביעייום רב שהתקיימה 
 

 ראש העיר - חיים צורי  נוכחים ה"ה:

 משנה לראש העיר - יוסי מרקוביץ 

 סגן ראש העיר - אבי רוטמן

  חבר המועצה - בומה ברח"ד 

  חברת המועצה - עדי גרוטס 

  חבר המועצה - מאיר דהן

  17הגיע בסעיף  – חבר המועצה - מיכאל ויצמן 

  חבר המועצה - נחום מזוז 

  חבר המועצה - שמעון ממן

  חבר המועצה - יוסי פדידה 

 חברת המועצה  - עינת שרם

  

 סגן ומ"מ ראש העיר  - מנשה צורף   חסרים ה"ה 

 סגן ראש העיר - עומר זוהר 

 חבר המועצה  - שמעון ביטון 

 חברת המועצה  - ניקול כהן 

 

 גזבר העירייה  - יאיר -נירה בר :  משתתפים נוספים

 מנכ"ל העירייה -  יריב גסר 

  היועץ המשפטי -עו"ד בן ציון מלכה

  מבקר העירייה - לירן מזמר 

  מ"מ גזבר העירייה - נילי רואש

  ע/ראש העיר - עידו רובמן 

  דוברות - מיכל טוביה 

 מרכזת ישיבות מועצה - זהבה דדון 

 

 : מבקש להוסיף נושא אחד לסדר היום – ראש העיר מר חיים צורי

לעבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות וציפויים,    –  07/14אישור הגדלת חוזה עבור מכרז   -

 ₪3,923,665 )סה"כ הגדלה    11,770,995לסך    7,847,330, מסך  50%עם חב' "ראז אחזקות"בשיעור  

.)₪ 

 התקיימה הצבעה 

 פדידה.  –ד מתנג

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

 החלטה

 נושא לסדר היום.ההוחלט להוסיף 

 

 :על סדר היום

 

 קריאת פרק בתנ"ך. .1

 

 . 24/6/15מיום   10/15ומס'   09/15מצ"ב פרוטוקול מועצה מס'  .2

 

 אישור שינוי בהרכב ועדות חובה כדלהלן: .3

 מכרזים במקום עומר זוהר יהיה נחום מזוז. בוועדת  - 

 יתווסף נחום מזוז.   –ועדה להנצחת נפגעי טרור  - 
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 ₪  250,000התאמת מבנה טיפת חלב קדיש לוז לגן ילדים חרצית מסך  1104אישור הגדלת ת.ב.ר מס'  .4

 ₪(. ₪78,000 )סה"כ הגדלה  328,000לסך  

 ₪ 78,000 -משרד החינוך  מימון:  

 ₪ 250,000 - הרשות קרנות 

 

 ₪  222,236גן ילדים ברח' ז'בוטינסקי בסך  1054אישור הגדלת ת.ב.ר. מס'  .5

 ₪(. ₪1,422,236 לסך  1,200,000)מסך 

 התוספת במימון משרד החינוך.

 

 ₪ קרנות הרשות המימון יהיה:   400,000 גן אורן במקום  1097אישור שינוי בת.ב.ר  .6

 ₪  341,000 ..................משרד החינוך.................... 

 )הקטנת קרנות הרשות(.  ₪   59,000 קרנות הרשות...................................... 

 

 ₪ . 2,000,000אישור פתיחת ת.ב.ר הקמת חניון במתחם הרכבת בסך  .7

 במימון רכבת ישראל.  

 

 ₪ 140,000 בסך 2015סימון כבישים והתקני בטיחות  אישור פתיחת ת.ב.ר .8

 ₪   68,470 משרד התחבורה............................................ המימון: 

 ₪.   71,530 קרנות הרשות................................................

 

 ₪. 50,000שיפוצים כלליים במרכז פסג"ה בסך  אישור פתיחת ת.ב.ר .9

 המימון: משרד החינוך.  

 

 ₪.  30,000אישור פתיחת ת.ב.ר נגישות אקוסטית/חושית "אורט" בסך  .10

 המימון: משרד החינוך.  

 

 ₪.  30,000אישור פתיחת ת.ב.ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס "אחדות" בסך  .11

 המימון: משרד החינוך.  

 

 ₪.  700,000בסך  מתקנים והצללות במגרשי המשחק הקמת אישור פתיחת ת.ב.ר  .12

 .קרנות הרשותהמימון:  

 

 ₪  ₪5,000,000 לסך  4,524,000אולם ספורט "בן גוריון" מסך    946אישור הגדלת ת.ב.ר מס'  .13

 ₪(.  476,000)סה"כ הגדלה: 

 ₪ 2,035,800- טוטו ווינר מימון:  

 ₪ 2,964,200- קרנות הרשות   

 

 ₪   ₪550,000 לסך  265,000תכנון בית כנסת ב"כורדני" מסך  914אישור הגדלת ת.ב.ר  .14

 ₪(.  285,000)סה"כ הגדלה:  

 .קרנות הרשות מימון 

 

מתחם אולפנה "סגולה", הינו שטח למוסד ציבורי הרשום על שם הרשות המקומית. בתכניות שחלות על  .15

מועצת העיר החליטה ליזום ולהגיש למוסדות התכנון תכנית  המתחם, לא קבועות זכויות בנייה, ולפיכך  

 מפורטת )תב"ע(, אשר תסדיר את הזכויות במתחם. 
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, כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית,  לידי  $9.6.2004, כערכם ביום   116,000אישור תשלום בסך  .16

.ר נכסים ואחזקות בע"מ,  זאת בעקבות ביטול עסקת מכר העברת ע.מעו"ד ליאור מזור, המפרק של חב' ס.

, לאחר הפחתת סכום   קפה מוצארט – 11562בגוש  108.ר,  הידוע כחלקה ע.מהבעלות במגרש לחב' ס.

 .לם₪, ששו 330,000של 

 

₪ לסך   600,000בניית מבנה תצוגה לבעלי חיים בפארק מסך    1061אישור הגדלה ותיקון ת.ב.ר מס'   .17

 ₪(. ₪40,000 )סה"כ הגדלה:  640,000

 מימון: במקום מפעל הפיס המימון מקרנות הרשות. 

 

גושן .18 משה  שד'  שיקום  לעבודות  ת.ב.ר  פתיחת  דקר,רח' החשמונאים  ,אישור  ורח'  רח' אשכול  בסך    , 

9,000,000 .₪ 

 מימון: משרד השיכון. 

 

₪    ₪1,000,000 לסך  690,000מסך  2015שיפוצים מוסדות חינוך  1090אישור הגדלת ת.ב.ר. מס'  .19

 מימון: קרנות הרשות. 

 

למכרז   .20 המתייחס  פטוריז  חב'  עם  הסכם  הגדלת  ב  6/14אישור  חינוך  למוסדות  מסך   50%-להצללה 

 ₪ . ₪3,000,000 לסך  2,000,000

 

 25%-סימון וניתוב כבישים ב  10/14שור הגדלת הסכם עם חב' דרך חדשה בתנועה המתייחס למכרז  אי .21

 ₪. ₪243,750 לסך  ₪195,000 כולל מ.ע.מ, מסך  48,750בסך  -

 

 ₪. 110,000אישור פתיחת ת.ב.ר סימון וניתוב כבישים בסך  .22

 המימון: קרנות הרשות.  

 

 ₪. 239,650. הקמת פיס ירוק גן טקומה בסך אישור פתיחת ת.ב.ר .23

 המימון: מפעל הפיס.  

 

 אישור פרוטוקולים:  .24

 .24/6/15מיום  06/15 כספים ועדת - 

 .19/11/14-ו  11/6/14ועדת תחבורה מיום  - 

 .17/6/15ועדה למיגור אלימות מיום  - 

 דו"ח נסיעה משלחת לגרלה. - 

 . 20/08/15מיום  הסעות – 04/15ועדת מכרזים מיום  - 

 . 2/09/15ועדת מלגות מיום  - 

 

*  * 

* 

 

  



 45דף מס' 

 docxנגיש. -  11-15פרוטוקול מועצה  \ C:\Users\Shira\Downloadsפרידה גורלנד ידי -נוצר על 

 פרק בתנ"ך. קרא מאיר דהןחבר המועצה מר   .1

 

 .  24/6/15מיום   10/15ומס'   09/15פרוטוקול מועצה מס' הובא לאישור  .2

 105החלטה מס' 

 .24/6/15מיום   10/15ומס'   09/15פרוטוקול מועצה מס' הוחלט לאשר 

 

 

 :בהרכב ועדות חובה כדלהלןשינוי הובא לאישור  .3

 בוועדת מכרזים במקום עומר זוהר יהיה נחום מזוז.  - 

 יתווסף נחום מזוז.   –ועדה להנצחת נפגעי טרור  - 

 התקיימה הצבעה 

   פדידה. –מתנגד 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  106החלטה מס' 

 ועדות חובה כדלהלן:שינוי בהרכב הוחלט לאשר 

 בוועדת מכרזים במקום עומר זוהר יהיה נחום מזוז.  -

 יתווסף נחום מזוז.   –ועדה להנצחת נפגעי טרור  -

 

 

 התאמת במנה טיפת חלב קדיש לוז לגן ילדים חרצית  1104הגדלת ת.ב.ר מס' אישור הובא ל .4

 ₪(  ₪78,000 )סה"כ הגדלה  ₪328,000 לסך  250,000מסך  

 ₪ 78,000 -משרד החינוך  מימון:  

 ₪  250,000 - קרנות הרשות 

   התקיימה הצבעה

   פדידה. –נמנע 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  710החלטה מס' 

 התאמת במנה טיפת חלב קדיש לוז לגן ילדים חרצית  1104מס'   הגדלת ת.ב.רהוחלט לאשר 

 ₪(  ₪78,000 )סה"כ הגדלה  ₪328,000 לסך  250,000מסך 

 ₪  78,000 -משרד החינוך  מימון: 

 ₪ 250,000 - קרנות הרשות  

 

 

₪ )מסך    222,236גן ילדים ברח' ז'בוטינסקי בסך  1054הובא לאישור הגדלת ת.ב.ר. מס'  .5

  ₪(. 1,422,236ך ₪ לס 1,200,000

  התוספת במימון משרד החינוך.

   התקיימה הצבעה

 פדידה.  –נמנע 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  108החלטה מס' 

 ₪    222,236גן ילדים ברח' ז'בוטינסקי בסך  1054. מס' הוחלט לאשר הגדלת ת.ב.ר

 ₪(. ₪1,422,236 לסך  1,200,000)מסך 

 התוספת במימון משרד החינוך.
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 ₪ קרנות הרשות המימון יהיה:   400,000 גן אורן במקום  1097הובא לאישור שינוי בת.ב.ר  .6

 ₪  341,000 .....משרד החינוך............................................... 

 )הקטנת קרנות הרשות(. ₪   59,000 קרנות הרשות.................................................... 

 התקיימה הצבעה 

 פדידה.  – נמנע

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  910החלטה מס' 

 ₪ קרנות הרשות המימון יהיה:   400,000 גן אורן במקום  1097 הוחלט לאשר שינוי בת.ב.ר

 ₪  341,000 משרד החינוך....................................................

 ₪     59,000 קרנות הרשות....................................................

 )הקטנת קרנות הרשות(. 

 

 

 ₪ . 2,000,000קמת חניון במתחם הרכבת בסך הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר ה  .7

 במימון רכבת ישראל.  

  התקיימה הצבעה

  פדידה, מזוז. –נמנעים 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן,  ברח"ד, רוטמן–בעד 

  101החלטה מס' 

 ₪ . 2,000,000הקמת חניון במתחם הרכבת בסך   הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר

 במימון רכבת ישראל. 

 

 

 ₪ 140,000 בסך  2015הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר סימון כבישים והתקני בטיחות  .8

 ₪   68,470 משרד התחבורה........................................................... המימון: 

 ₪.   71,530 הרשות..............................................................קרנות 

 התקיימה הצבעה 

  פדידה. –נמנע 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  111החלטה מס' 

 ₪   140,000 בסך  2015הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר סימון כבישים והתקני בטיחות 

 ₪    68,470 משרד התחבורה........................................................... המימון: 

 ₪.  71,530 קרנות הרשות.............................................................. 

 

 

 ₪.  50,000בסך   הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר שיפוצים כלליים במרכז פסג"ה .9

 המימון: משרד החינוך.  

 התקיימה הצבעה 

  פדידה. –נמנע

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  211החלטה מס' 

 ₪.  50,000פתיחת ת.ב.ר שיפוצים כלליים במרכז פסג"ה בסך  הוחלט לאשר

 המימון: משרד החינוך. 
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 ₪.   30,000הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר נגישות אקוסטית/חושית "אורט" בסך  .10

 המימון: משרד החינוך.  

 התקיימה הצבעה 

  פדידה. –נמנע 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  311החלטה מס' 

 ₪.   30,000נגישות אקוסטית/חושית "אורט" בסך  הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר

 המימון: משרד החינוך. 

 

 

 ₪.  30,000הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס "אחדות" בסך  .11

 המימון: משרד החינוך.  

 התקיימה הצבעה 

  פדידה. –נמנע 

 צורי, מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן –בעד 

  114 החלטה מס'

 ₪.  30,000הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר נגישות אקוסטית/חושית בי"ס "אחדות" בסך 

 המימון: משרד החינוך. 

 

 

 ₪   700,000מתקנים והצללות במגרשי המשחק בסך הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר הקמת  .12

 .קרנות הרשותהמימון:  

 התקיימה הצבעה 

  פדידה. –נמנע 

 מרקוביץ, שרם, גרוטס, דהן, ממן, מזוז, ברח"ד, רוטמן צורי, –בעד 

  511החלטה מס' 

 ₪   700,000מתקנים והצללות במגרשי המשחק בסך הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר הקמת 

 .קרנות הרשותהמימון: 

 

 חברת המועצה הגב' עינת שירם עזבה את הישיבה.

 

 

₪  ₪5,000,000 לסך  4,524,000אולם ספורט "בן גוריון" מסך  946מס'   הובא לאישור הגדלת ת.ב.ר .13

 ₪(.  476,000)סה"כ הגדלה: 

 ₪ 2,035,800 - טוטו ווינר מימון:  

 ₪ 2,964,200 - קרנות הרשות   

 התקיימה הצבעה 

  פדידה, מזוז. –נמנעים 

 צורי, מרקוביץ, גרוטס, דהן, ממן,  ברח"ד, רוטמן –בעד 

  611החלטה מס' 

 ₪ )סה"כ   ₪5,000,000 לסך  4,524,000אולם ספורט "בן גוריון" מסך  946הגדלת ת.ב.ר מס'  הוחלט לאשר

 ₪(.  476,000הגדלה: 

 ₪ 2,035,800 - טוטו ווינר מימון: 

 ₪ 2,964,200 - קרנות הרשות 
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 ₪ ₪550,000 לסך  265,000תכנון בית כנסת ב"כורדני" מסך  914הובא לאישור הגדלת ת.ב.ר מס'  .14

 ₪(. 285,000)סה"כ הגדלה: 

 מימון: קרנות הרשות. 

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 117החלטה מס' 

 ₪  ₪550,000 לסך  265,000תכנון בית כנסת ב"כורדני" מסך  914הגדלת ת.ב.ר מס'  הוחלט לאשר

 ₪(. 285,000)סה"כ הגדלה: 

 מימון: קרנות הרשות. 

 

 

"סגולה", הינו שטח למוסד ציבורי הרשום על שם הרשות המקומית.  הובא לאישור מתחם אולפנה  .15

בתכניות שחלות על המתחם, לא קבועות זכויות בנייה, ולפיכך מועצת העיר החליטה ליזום ולהגיש 

 למוסדות התכנון תכנית מפורטת )תב"ע(, אשר תסדיר את הזכויות במתחם. 

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 181החלטה מס' 

הוחלט לאשר מתחם אולפנה "סגולה", הינו שטח למוסד ציבורי הרשום על שם הרשות המקומית. בתכניות  

שחלות על המתחם, לא קבועות זכויות בנייה, ולפיכך מועצת העיר החליטה ליזום ולהגיש למוסדות התכנון 

 תכנית מפורטת )תב"ע(, אשר תסדיר את הזכויות במתחם. 

 

 

, כשהם נושאים הפרשי הצמדה $9.6.2004, כערכם ביום  116,000הובא לאישור תשלום בסך  .16

.ר נכסים ואחזקות בע"מ,  זאת בעקבות ביטול  ע.מוריבית,  לידי עו"ד ליאור מזור, המפרק של חב' ס.

 , קפה מוצארט – 11562בגוש  108.ר,  הידוע כחלקה ע.מעסקת מכר העברת הבעלות במגרש לחב' ס.

 .₪, ששולם 330,000לאחר הפחתת סכום של 

 התקיימה הצבעה 

 פדידה.  –נגד 

  רוטמן, מזוז. –נמנעים 

 . צורי, מרקוביץ, גרוטס, דהן, ממן,  ברח"ד–בעד 

 191החלטה מס' 

, כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית,  לידי  $9.6.2004, כערכם ביום  116,000הוחלט לאשר תשלום בסך 

.ר נכסים ואחזקות בע"מ,  זאת בעקבות ביטול עסקת מכר העברת .מעו"ד ליאור מזור, המפרק של חב' ס.ע

הפחתת סכום של   , לאחרקפה מוצארט – 11562בגוש  108.,  הידוע כחלקה ע.מ.רהבעלות במגרש לחב' ס.

 ₪ ששולם. 330,000

 

 . עזב את הישיבה –חבר המועצה מר יוסי פדידה  

 

₪  600,000בניית מבנה תצוגה לבעלי חיים בפארק מסך  1061מס'  הובא לאישור הגדלה ותיקון ת.ב.ר .17

 ₪(. ₪40,000 )סה"כ הגדלה:  640,000לסך 

 מימון: במקום מפעל הפיס המימון מקרנות הרשות. 

 התקיימה הצבעה 

 ראש העיר לא השתתף בדיון 

  רוטמן, מזוז. –נמנעים 

 . מרקוביץ, גרוטס, דהן, ממן,  ברח"ד, מזוז, ויצמן–בעד 

 201החלטה מס' 

₪ לסך  600,000בניית מבנה תצוגה לבעלי חיים בפארק מסך  1061הוחלט לאשר הגדלה ותיקון ת.ב.ר מס' 

 ₪(. ₪40,000 )סה"כ הגדלה:  640,000

 מימון: במקום מפעל הפיס המימון מקרנות הרשות.
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 , רח' אשכול ורח' דקררח' החשמונאים  ,לעבודות שיקום שד' משה גושן הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר .18

 ₪.  9,000,000בסך 

 מימון: משרד השיכון. 

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 121החלטה מס' 

לעבודות שיקום שד' משה גושן, רח' החשמונאים, רח' אשכול ורח' דקר בסך   הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר

9,000,000 .₪ 

 מימון: משרד השיכון.

 

₪ לסך  690,000מסך  2015שיפוצים מוסדות חינוך  1090הובא לאישור הגדלת ת.ב.ר. מס'  .19

 מימון: קרנות הרשות. ₪. 1,000,000

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 221החלטה מס' 

 ₪.    ₪1,000,000 לסך  690,000מסך  2015שיפוצים מוסדות חינוך  1090ט לאשר הגדלת ת.ב.ר. מס' הוחל

 מימון: קרנות הרשות. 

 

  50%-להצללה למוסדות חינוך ב  6/14המתייחס למכרז  הובא לאישור הגדלת הסכם עם חב' פטוריז .20

 ₪ . ₪3,000,000 לסך  2,000,000מסך 

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 321החלטה מס' 

מסך  50%-להצללה למוסדות חינוך ב  6/14הוחלט לאשר הגדלת הסכם עם חב' פטוריז המתייחס למכרז 

 ₪ . ₪3,000,000 לסך  2,000,000

 

סימון וניתוב כבישים   10/14הסכם עם חב' דרך חדשה בתנועה המתייחס למכרז הובא לאישור הגדלת  .21

 ₪.  ₪243,750 לסך  ₪195,000 כולל מ.ע.מ, מסך  48,750בסך  - 25%-ב

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 421החלטה מס' 

 - 25%-סימון וניתוב כבישים ב 10/14הגדלת הסכם עם חב' דרך חדשה בתנועה המתייחס למכרז  הוחלט לאשר

 ₪. ₪243,750 לסך  ₪195,000 כולל מ.ע.מ, מסך  48,750בסך 

 

 

 ₪. 110,000הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר סימון וניתוב כבישים בסך  .22

 המימון: קרנות רשות.  

 התקיימה הצבעה  

 כולם. – בעד 

 125 החלטה מס'

 ₪. 110,000הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר סימון וניתוב כבישים בסך 

 המימון: קרנות רשות. 

 

 

 ₪. 239,650הובא לאישור פתיחת ת.ב.ר. הקמת פיס ירוק גן טקומה בסך  .23

 המימון: מפעל הפיס.  

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 



 50דף מס' 

 docxנגיש. -  11-15פרוטוקול מועצה  \ C:\Users\Shira\Downloadsפרידה גורלנד ידי -נוצר על 

 621החלטה מס' 

 ₪. 239,650. הקמת פיס ירוק גן טקומה בסך הוחלט לאשר פתיחת ת.ב.ר

 המימון: מפעל הפיס. 

 

 לעבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים,  – 07/14הובא לאישור הגדלת חוזה עבור מכרז  .24

 ₪   11,770,995לסך  7,847,330, מסך 50%מדרכות וציפויים, עם חב' "ראז אחזקות", בשיעור  

 .₪( 3,923,665)סה"כ הגדלה 

 התקיימה הצבעה  

 כולם. – בעד 

 127החלטה מס' 

לעבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות   – 07/14הוחלט לאשר הגדלת חוזה עבור מכרז 

₪  )סה"כ הגדלה  11,770,995לסך  7,847,330, מסך 50%וציפויים, עם חב' "ראז אחזקות", בשיעור 

3,923,665 .)₪ 

 

 הובא לאישור פרוטוקולים:  .25

 .24/6/15מיום  06/15 כספים ועדת -

 .19/11/14-ו  11/6/14ועדת תחבורה מיום  -

 .17/6/15ועדה למיגור אלימות מיום  -

 דו"ח נסיעה משלחת לגרלה. -

 .  20/8/15מיום  הסעות – 04/15ועדת מכרזים מיום  -

 .  2/9/15ועדת מלגות מיום  -

 התקיימה הצבעה 

 כולם. –בעד 

 821החלטה מס' 

 הוחלט לאשר פרוטוקולים: 

 .24/6/15מיום  06/15 כספים ועדת -

 .19/11/14-ו  11/6/14ועדת תחבורה מיום  -

 .17/6/15ועדה למיגור אלימות מיום  -

 דו"ח נסיעה משלחת לגרלה. -

 . 20/8/15מיום  הסעות – 04/15ועדת מכרזים מיום  -

 . 2/9/15ועדת מלגות מיום  -

 

 

___________ 

 זהבה דדון

 מרכזת ישיבות מעוצה

___________ 

 חיים צורי 

 ראש העיר

 


