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 1 מן המנייןשלא מישיבת המועצה  47פרטיכל מס' 

 2 .52.3.502תשע"ח,  ט' בניסןאשר התקיימה ביום ראשון, 

 3 

 4 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

 5 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי  

 6 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי  

 7 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  

 8 מועצהחבר   -  פרופ' מרק מימוני  

 9 חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 10 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 11 חבר מועצה  -   מר גיא קלנר  

 12 חברת מועצה -   גב' שירה אבין  

 13 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 14 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל   

 15   חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין   

 16  המשפטי יועץה -   בלום מיכה ד"עו נוכחים:

 17  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 18 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 19  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 20 גב' ורד שני  

 21 גב' דגנית גרינבוים  

   22 

 23 

 24 על סדר היום:

 25 ..52.5.502אישור פרוטוקול ועדת יקירי העיר מיום  .2

 26 

 27 פ ר ו ט ו ק ו ל
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 1 

 2 .52.5.502קול ועדת יקירי העיר מיום אישור פרוטו    .6

 3 

 4ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן  ד אבי גרובר:”עו

 5. אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול ועדת יקירי העיר שישבה ביום 07המניין מס' 

 6 . רותי, את יו"ר הועדה, את רוצה להגיד בכמה מילים, 52.5.5463

 7אתם קיבלתם כולכם את הפרוטוקול, טקס יקירי העיר  רות גרונסקי: ’גב

 8יקירים. כולכם  2במאי, הוא יהיה במתכונת של שנה שעברה. נבחרו  62-יתקיים ב

 9 קיבלתם את הרשימות, זה יקירי ראש העיר. 

 10 מה זו המתכונת של שנה שעברה? מר גיא קלנר:

 11 ביד לבנים, סרט קצר על כל יקיר, כיבוד קל.  רות גרונסקי: ’גב

 12 כן, כן, נזכרתי. מר גיא קלנר:

 13 במאי. 62-ב רות גרונסקי: ’גב

 14מי בעד אישור הפרוטוקול כפי שהוא עבר אליכם? פה אחד.  ד אבי גרובר:”עו

 15 תודה רבה. לילה טוב.

 16 חג שמח. רות גרונסקי: ’גב

 17 

 .52.5.502הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת יקירי העיר מיום  החלטה:
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