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 :השרון, רמת 41ביאליק , רחוב בחדר הישיבות בעירייה 19:00שעה ב
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ב' בתוספת השנייה לפקודת העיריות באישורם של 25*סעיפים אלה הועברו לסוף סדר היום כאמור בסעיף 

וייזר, י אלקובי, גיא קלנר, דני לביא, רמי בר לב, צחי שריב, דברת 'חברי המועצה הבאים: רביד פלד, באצ

 מיכאל דורון, עידן למדן, ענבל דדון, אבי גרובר, עופר קליך, יעקב קורצקי.


