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 . השרוןרמת  ,41בחדר הישיבות בעירייה, רח' ביאליק  19:00בשעה 
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  .17.10.21מתאריך להמלצת הועדה חוץ לעובד ש.ב. בהתאם בקשה להיתר עבודת   אישור .18

 פרוטוקול הועדה יחולק במליאה. 

משרד לשם: תכנון ופיתוח תאי שטח לתחבורה שיתופית )עפ"י בקשת  147 שינוי שם תב"ר .19

 הפנים(.  

 אימוץ החלטות ועדה להנצחת נפגעי פעולות איבה.  .20
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