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 אשר התקיימה, יןמן המנישלא מישיבת המועצה  34' פרטיכל מס

 ..:19בשעה , 8..130900, ח"תשס אלולד ב"י, ביום ראשון

 

 ראש העירייה   -מר יצחק רוכברגר :משתתפים

 מ ראש העיר"סגן ומ   -מר מאיר דורון 

 סגנית ראש העיר    -נורית אבנר' גב

 חבר מועצה   -מר אליעזר בר 

 חבר מועצה   -מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה   -מר משה אורי לוין 

 חברת מועצה   -שירה אבין' גב 

 חבר מועצה   -מר ישראל טל 

 

 חבר מועצה   -מר דוד יצחק  :חסרים

 חבר מועצה  -זילברשטיין (פיפו) יעקב ד"עו

 חברת מועצה   -נירה פולקמן' גב 

 חבר מועצה    -יצחק קאול 

 חבר מועצה   -מר אהרון גליל  

 חברת מועצה   -עליזה תמרי' גב 

 חברת מועצה  -פלדטאורנה אוס' בג 

 

 ל העירייה"מנכ   -מר הרצל נחום :נוכחים

 גזברית העירייה   -אורית פפר' גב 

 העירייה תמהנדס  -טלי שמחה אליקים' אדר

 סגן מהנדס העירייה   -ולדימיר לוין' אדר 

 ל העירייה"ראש העירייה וסמנכ. ע   -פרח מלך' גב  

 גזברות  -טיןשנקאפרת ב' גב 

 

 

 :על סדר היום

 (.לאחר דיון בוועדת כספים) 7332עדכון תקציב פיתוח לשנת 
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אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין . רב טובע  :מר יצחק רוכברגר

התקיים דיון בוועדת . 7332בנושא עדכון תקציב פיתוח לשנת  30שמספרה 

רים "צירפנו לכם את הפרוטוקול עם פירוט התב, הכספים לגבי הסעיפים

אם אין הערות אז אני אבקש . אם יש הערות נשמח לענות עליהן. המעודכנים

אני , טוב. שלא מחר תגידו לי לא זה, אני חוזר עוד פעם ?יש הערות. להצביע

. רים כפי שהוגשו לכם בבקשה"מבקש להצביע על הפרוטוקול ועל פירוט התב

 ?מי בעד

 .5  :מר מאיר דורון

  .שמוליק  :מר יצחק רוכברגר

 . ספרתי, הוא הצביע, 5  :מר מאיר דורון

 . בלעדיי  :מר אליעזר בר

, 7הנה יד אחת והנה עוד . את זה כעת בוא נספור  :מר מאיר דורון

 . שנים הוא בוחן אותי 7אחרי . 5אז זה 

, תודה רבה? מי נמנע? מי נגד. 5. תעזוב, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 . הישיבה הסתיימה

 

את ( 1 –נמנע , 7 –בעד ) ברוב קולותהוחלט לאשר   :0.4 החלטה מספר

 0פרוטוקול ועדת כספיםכמפורט ב, 8..0עדכון תקציב הפיתוח לשנת 

 

 

 

_________________ 
 יצחק רוכברגר
 ראש העירייה

__________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"וסמנכ

 

 


